http://www.kosil.websnadno.cz

1.1a

Tady profesor KOSIL
Vladimír, Prof. Dr. Ing., DrSc., člen ČSAZV, dopisující člen ČSAV,
vyznamenaný Řádem práce

od roku 1952 do roku 1960 první rektor samostatné Vysoké školy zemědělské v Praze
Dejvicích. Počínaje rokem 1957 do dubna r. 1977 (1953 zkráceně, z jiných let se nenašly)
jsem si pravidelně psal deníky o své celodenní činnosti předpokládaje, že někoho z potomků
začnou zajímat a že se pokusí podstatné nebo zajímavé informace zveřejnit. Jsem rád, že se
tohoto úkolu ujala vnučka Kateřina, potomek mé mladší dcery Hely.
Kateřinko, deníky obsahují mnohé informace, ve kterých se nemusíš a ani nemůžeš vyznat.
Nech si proto objevené zápisníky přetlumočit Jurčou a upravit pro eventuální publikaci. Lze
předpokládat, že i se zpožděním čtyř desetiletí, odpovídající době, kdy měly a mohly zůstat
v klidu, mohou zajímat širokou obec České zemědělské univerzity v Praze, sesterských
vysokých škol - fakulty zemědělské v Českých Budějovicích, Brně a Nitře, výzkumné ústavy,
kandidáty a doktory věd, docenty a profesory, kterým jsem pomáhal k vědomostem a
hodnostem a možná i další přátele.
Zveřejnění lze připravit pro rok 2018 (ke 120. výročí mých narozenin) nejlépe na Internetu
pod pracovním názvem „Z mých deníků“ - autoři:
Vladimír Kosil, Kateřina Filla Věnečková, Vladimír Jurča
Jména v textu budou uváděna většinou bez titulů (v nichž to konečně není) a bez osobních
jmen (pokud by nemohlo dojít k záměně osob). Kurzívou je psána část textu, která nevychází
přesně z deníků, ale doplňuje, vyjasňuje či kloubí jednotlivé informace v nich obsažené.
Text publikace bude vycházet ze záznamů, které jsou obsaženy v denících. Předpokládám, že
zápisy nebudou obsahově korigovány a ani doplňovány, pokud to nebude účelné, nebo nutné.
Považuji za prospěšné, aby deník byl nahrazen měsíci v jednotlivých letech.
Práci, kterou jsem dělal, jsem měl rád. Předpokládám, že nezapadla do propadliště dějin a že
žije v nových vědeckovýzkumných, pedagogických i společenských kolektivech a v
osobnostech, kterým přeji mnoho pracovních i životních úspěchů.
Vladimír Kosil

P. S. Kateřinko, všechno dobré celé rodině a všem blízkým. Opatruj si své zdraví.

V Praze - Suchdole, 23. května 2016

Dědeček, který Tě měl moc rád

