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i v zahraničí (NDR) a publikuje názory k týmto otázkám vo Fyzike v škole, v Zpravodaji J Č M F , 
v sborníkoch SPN a tiež v našom časopise. Sklon k studiu týchto otázok získal ešte v době, keď 
ako pracovník Povereníctva školstva publikoval rad článkov o zásadných pedagogických otáz
kách. 

D o problémov výuky fyziky vložil Prof. Vanovič najváčší kus svojho životného úsilia a ich 
riešenie mu prirástlo k srdcu najviac. Zdá sa, že v tomto směre nebolo doteraz dielo prof. Vano-
viča doceněné tak, ako by si to zasluhovalo. Prof. Vanovič n^mal to v živote vždy iahké a viac-
krát musel bojovať s velkými překážkami. Doteraz ich překonával vždy hrdo a nedal sa nimi 
znechutit'. Aj do ďalšieho života mu přejeme vela zdravia a v odbornej a pedagogickej práci 
vela úspechov. 

Matěj Rákos 

K ŠEDESÁTINÁM S. F R A N T I Š K A K U B Í Č K A 

František KUBÍČEK, bývalý středoškolský profesor, tč. odborný asistent matematiky na katedře 
matematiky a deskriptivní geometrie strojní fakulty v Brně, dožil se v plném zdraví a svěžesti dne 
28. 8. 1966 šedesáti let. 

Narozen v Brně, zůstává tomuto městu věren téměř po celých šedesát let svého dosavadního 
plodného života. Po získání aprobace M F na přírodovědecké fakultě v Brně r. 1930 zahájil — 
jako mnoho tehdejších absolventů oboru M F — učitelskou činnost na měšťanských školách 
v Ivanovicích a Vyškově; v roce 1934 se vrací již jako gymnasijní profesor do Brna, kde po krat
ším skutečném učitelském působení pracoval jako přidělený profesor na tehdejší zemské školní 
radě. Mezi studenty se vrací v roce 1949. Působí jako středoškolský profesor zejména na strojní 
průmyslové škole až do roku 1956, kdy byl přeřazen jako odborný asistent na strojní fakultu 
ČVUT v Praze, později po obnovení strojní fakulty VUT v Brně — na katedru matematiky 
a deskriptivní geometrie této fakulty, kde jako velmi oblíbený učitel a spolupracovník působí 
dodnes. 

Jako výborný metodik během své učitelské praxe vedl v letech 1952- 1955 kabinet matematiky 
při KPS v Brně, sepsal jako spoluautor učebnici matematiky pro 3. ročník průmyslových skol 
a jako autor vydal dodatek ,,Infinitezimální počet" k učebnicím matematiky pro všeobecné vzdě
lávací střední školy, nehledě k četným recenzím učebnic pro průmyslové školy. 

Těžištěm jeho činnosti v posledních dvaceti letech je záslužná práce učitelská a organizátorská 
ve studiu pro pracující. Po druhé světové válce stojí totiž František Kubíček mezi prvními učiteli 
večerních kursů pro pracující, od roku 1952 vede konzultace z matematiky na dálkovém studiu 
strojní fakulty ČVUT a řídí středisko tohoto studia v Brně. Cenné zkušenosti přenáší pak na 
mimořádné způsoby studia energetické, později strojní fakulty VUT v Brně, kde ve funkci meto
dika a později i proděkana pro studium pracujících dává tomuto studiu pevné základy, ať jde 
o studium dálkové, kombinované či večerní. Jeho vysokou pracovní morálku, snahu a obětavost 
věnovat co nejvíce sil obecnému prospěchu ocenila strojní fakulta v jubilejním roce jeho života 
návrhem, aby s. Kubíčkovi byla udělena stříbrná medaile VUT v Brně. Ta byla jmenovanému rek
torem VUT slavnostně předána. 

Josef Brejcha 

Městem na hydraulickém zvedáku 

se má stát město Mexiko, které se v nynější době propadá o 2—3 cm měsíčně. Leží totiž na 
ohromném jílovém jezeře, které obsahuje asi 70% vody, a následkem odběru vody z četných studní 
neustále zmenšuje svůj objem. Projektují se přehrady, z nichž se má pomocí čerpadel vhánět do 
podzemí města tlakem 300 atmosfér voda do té doby, než se město zvedne na původní úroveň; 
pak má být prostor pod městem zpevněn cementem. 
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