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ZPRÁVY

Vzpomínka na Jiřího Váňu (1936–2016)

Radmila Horáková, GMK, Bílovec

PaedDr. Jiřího Váňu jsem poznala v roce 1979, kdy jsme společně na-
stoupili na Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci. Pro mne to bylo
první zaměstnání po absolvování fakulty, dr. Váňa se po nuceném osmi-
letém pedagogickém půstu tehdy vrátil k učitelské činnosti. Po krátkém
působení na Matičním gymnáziu na počátku pedagogické dráhy spojil
svůj život s Pedagogickou fakultou v Ostravě – na jeho matematické
přednášky a semináře vzpomíná dodnes mnoho vyučujících základních
a středních škol Moravskoslezského kraje. V letech 1971–1979 byl sice
pracovníkem fakulty, ale z politických důvodů neměl možnost přímého
pedagogického působení na studenty.
Gymnázium v Bílovci specializující se na výuku matematiky zažívalo

v 70. a 80. letech snad největší rozmach matematických tříd a poměrně
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často se stávalo, že v jednom ročníku byly i dvě třídy takto zaměřené.
Není divu, že výukou matematiky a deskriptivní geometrie v nich byl po-
věřen právě dr. Váňa, zde mohl dokonale uplatnit své bohaté pedagogické
zkušenosti. Vychoval řadu výborných matematiků, úspěšných řešitelů
matematické olympiády. Působil však nejen jako odborník na matema-
tiku, byl také i chápavým třídním učitelem. Dovedl navázat s žáky přá-
telské kontakty, které pokračovaly i po ukončení jejich středoškolského
studia. Vždy ho i s rodinou rádi zvali na své třídní srazy.
Matematice se věnoval i mimo gymnázium. Stal se duší matematické

olympiády. Spousta řešitelů všech okresů Moravskoslezského kraje jej
znala nejen jako autora úloh matematické olympiády, ale také jako orga-
nizátora besed pro řešitele a organizátora okresních a krajských soutěží.
Jeho svěřenci byli často úspěšní i na nejvyšších postech matematické
olympiády – v celostátních a mezinárodních kolech.
Dlouhá léta pracoval dr. Váňa ve výboru ostravské pobočky JČMF.

„Čestné uznání JČMF� a „Pedagogické vyznamenání JČMF� jsou jen
nepatrným oceněním obětavé práce, kterou dr. Váňa vykonal na poli
péče o matematické talenty mezi mládeží.
Také bych ráda na dr. Jiřího Váňu zavzpomínala jako na dobrého pří-

tele i kolegu. Na gymnáziu jsme byli oba velmi přátelsky přijati, panovala
tam příjemná pracovní atmosféra, ve které jsme se cítili nesmírně dobře.
Společně jsme do Bílovce dojížděli z Ostravy-Poruby, a tak jsme měli
spoustu času probrat nejen pracovní záležitosti, ale poznat se i osobně.
Velmi jsem oceňovala Jiřího upřímnost a snahu kdykoliv pomoci radou
nebo skutkem.
Jiří se rád účastnil i mimoškolních aktivit, kdy jsme s rodinami vy-

jížděli na společné výlety. Stejně jako já, také ostatní kolegové oceňovali
Jiřího přátelskou a nekonfliktní povahu. Byl veselý a vtipný člověk, rád
se smál a byl vždy vítaným společníkem na všech akcích i poté, kdy
odešel v roce 2004 do důchodu. Naposledy jsme se z jeho přítomnosti
těšili v roce 2006 na výletě v Jeseníkách. V roce 2012 onemocněl a jeho
zdravotní stav mu už nedovoloval sportovní aktivity. Přesto se ještě něko-
likrát účastnil vánočního posezení s kolegy. Smutná zpráva o úmrtí Jiřího
dne 30. září 2016 nás shodou okolností zastihla na výletě v Jeseníkách,
a museli jsme ho bohužel zařadit mezi ty, kteří se s námi na společných
fotografiích již neobjeví. Věnovali jsme Ti, Jiří, nejednu vzpomínku na
společně prožité chvíle, budeš nám opravdu chybět.
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