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ZPRÁVY, JUBILEA, HISTORIE

60 LET PROF. FRANTIŠKA VESELÉHO
Dne 19. února t. r. dovršil 60 let s. FRANTIŠEK VESELÝ, vynikající učitel matematiky a fyziky,
čestný člen JČMF, člen ústředního výboru JČMF a dlouholetý jednatel pobočky JČMF v Plzni.
S. Veselého jsem poznal při náhodné inspekci jednoho plzeňského gymnasia před více než de
seti lety. Jeho vyučovací hodiny, kde jsem hospitoval, byly tak nápadně rozdílné od průměrně
dobrých hodin jiných učitelů, že i já, jako začínající inspektor bez velkých zkušeností, jsem musel
poznat, že jde o učitele — mistra svého oboru. Hodiny byly nabity horlivou činností všech
žáků, žáci vykazovali velmi pěkné znalosti, velký zájem o předměty a někteří z nich se účastnili
náročných laboratorních prací, které s. Veselý vedl netradičním způsobem v rámci zájmové čin
nosti žáků.
V rozhovoru, který jsem potom se s. Veselým měl, jsem poznal jeho široké a hluboké matema
tické a fyzikální vzdělání, jeho velké metodické zkušenosti a jeho srdečný a přátelský vztah, který
měl k mládeži, ke škole i k učitelům.
Je samozřejmé, že jeho zkušeností od té doby využíváme a často i zneužíváme nad únosnou
míru. Prokázal neocenitelné služby v mnoha komisích, které sestavovaly a upravovaly učební
osnovy, pracoval v různých autorských kolektivech, účastnil se mnoha porad a seminářů s autory
učebnic. Po dlouhá léta byl velmi aktivním členem redakční rady Matematiky ve škole a stálým
jejím přispívatelem. Velmi plodná je také činnost s. Veselého v matematické olympiádě, a to jak
v Plzni, tak i v ústředním výboru.
Mimořádně záslužnou práci koná i v Jednotě čs. matematiků a fyziků. Od reorganizace JČMF
je členem ústředního výboru Jednoty a jednatelem plzeňské pobočky. K jubileu Jednoty přispěl
knihou ,,100 let JČMF", kde novými pohledy osvětlil bohatou činnost Jednoty od jejího vzniku.
Právem si proto zasloužil, že na jejím jubilejním sjezdu byl zvolen čestným členem JČMF.
Tato krátká osobní vzpomínka nemůže a ani nechce zhodnotit celou bohatou činnost s. Vese
lého. Již také z toho důvodu, že s. Veselý svou práci nekončí, nýbrž při své vysoké aktivitě má
ještě mnoho plánů do budoucnosti.
Naše škola i Jednota jsou s. Veselému velmi zavázány za jeho činorodou práci a já sám osobně
za mnohé plodné debaty trvající dlouhé hodiny, které však vždy velmi rychle uplynou, ať se konají
v milém, přátelském rodinném ovzduší v Plzni anebo v neklidném prostředí pražském.
Pevné zdraví a mnoho zdaru do dalších plodných let, soudruhu Františku Veselý!
Miloš Jelínek

ZPRÁVA Z PRACOVNEJ PORADY
„O SÚČASNOM STAVE A ZAISTENÍ ROZVOJA FYZIKY NA SLOVENSKU"
V SMOLENICIACH 17.-18. DECEMBRA 1962
V dňoch 17. —18. decembra 1962 konala sa v Smoleniciach dvojdenná pracovna porada, ktorá
malá zhrnúť súčasný stav fyzikálného bádania na Slovensku a navrhnut' opatrenia pře jej další
úspěšný rozvoj. Porady sa zúčastnilo vedra slovenských fyziko v z pracovísk SAV a vysokých škol
tiež 13 fyzikov z českých zemí. Porada bola zahájena referátom s. V. HAJKA O súčasnom stave fy-
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