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Sedmdesáté narozeniny prof. Dr. Čeňka Strouhala.
V sobotu, dne 10. dubna t. r. dočkal se protektor a čestný
člen naší Jednoty, předseda jejího výboru, Dr. Čeněk Strouhal,
řádný profesor university Karlovy, svých sedmdesátých narozenin.
Výbor Jednoty, oceňuje převeliké zásluhy prof. Strouhala, jeho
upřímnou a obětavou příchylnost k Jednotě, stejně jako vynika
jící význam, jehož Strouhal svým celým životním dílem v naší
vědě i v našem národě trvale si dobyl, považoval za svou milou
povinnost, způsobem důstojným a trvalým sedmdesáté narozeniny
protektora Jednoty oslaviti, zejména pak vděčnost a uznání, je
muž činnost prof. Strouhala v řadách členů naší Jednoty se těší,
prostě a s upřímnou srdečností oslavenci při této příležitosti tlumo
čiti. K dosažení těchto cílů zvoleny dvě cesty: bylo usneseno
uspořádati slavnostní schůzi s přednáškou, při které by také
širší veřejnost měla možnost spolupůsobiti, za druhé pak rozhod
nuto podati prof. Strouhalovi adresu podepsanou vlastnoručně
všemi členy výboru, jež by zůstala oslavenci trvalou a milou
upomínkou, Poněvadž měsíc duben byl měsícem voleb a veliko
nočních svátků, bylo pořádání schůze položeno na neděli, dne
2. května, podání adresy pak mělo se státi v den narozenin,
zvláštní deputací výboru. Adresa, již deputace v sobotu dopo
ledne dne 10. dubna ve fysikálním ústavě odevzdala (Ředitel
Václ. §tarý, prof. Dr. F. Nušl, Dr. B. Mašek, Dr. Mil. Valouch,
Dr. E. Hof) má toto znění: ,
Slovutnému Pánu
panu

Ph. Dr. Čeňku Strouhalovi,

řádnému professoru university Karlovy, protektoru, .předsedovi a čestnému
členu Jednoty českých matliematiků a fysiků atd. atd. v Praze.

Slovutný pane professore!
Radostně jsouc vzrušena, obrací se k Vám v památný den
Vašich sedmdesátých narozenin Jednota českých mathematiků a
fysiků zastoupená výborem. Před padesáti lety^ vstoupil jste po
prvé jako člen výboru do řad jejích pracovníků, třicet osm let
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působíte jako milovaný učitel na naší universitě. Tato dlouhá
léta vyplněna jsou neúnavnou činností Vaší, plnou skutků trvalé
ceny.
České vědě fysikálňí postavil jste za svízelných dob krásný
ústav vědecký a v něm zajistil knihovně i čítárně Jednoty trvalý
útulek. Literárními pracemi svými ozdobil jste Sborník, naše nej
cennější dílo publikační. Oddaností k Jednotě a moudrou rozvahou
spojenou s jemným taktem ztělesňujete jednotící princip, jenž
snahy, popudy a názory spojuje ve výslednici, namířenou vždy
ku prospěchu Jednoty i vědy.
Jednota v minulých již dobách vyznamenala Vás, slovutný
pane, všemi poctami, které svému" členu může uděliti. Činila tak
uznávajíc Vaše zásluhy a chtíc projeviti úctu: i oddanost, kterou
k Vám všichni lneme. Tento dnešní projev, jenž jest trvalým a
slavnostním dokumentem našich pocitů, nedovedeme lépe zakon
čiti než přáním:
Kéž dobrý osud dopřeje vám ještě mnohých let nerušené
činnosti v našem středu ke zdaru zkvétající Jednoty!
V" P r a ze, dne 10. dubna 1920.
Dr. Boh! BydžovsJcý Dr. Boh. Kučera
Dr. Em. Hof
Dr. M. Kuthanová
Dr. Boh. Hostinský
Dr. Boh. Mašek
Dr. Václav Hruš/ca
Dr. Fr. Nušl
Dr. Jar, Jeništa
Stan. Pétíra
Dr. MiL Kossler
K. Petr
.

Dr. Vád. Posej pal
Dr. Karel Rychlík
* J. Sobotka
Václav Starý
Dr. ViJcL Teissler
Dr. Mil. Valouch.

Slavnostní schůze konána v neděli, dne 2. května o 11. hod.
ve, fys. ústavě u Karlova. .Vedle přečetných členů Jednoty a osob
ních přátel oslavencových dostavili se zástupci lůřadů a institucí
kulturních, ve kterých prpf; Strouhal svou všestrannou činností se
uplatnil, zejména pak ministerstva školství a národní osvěty, fa
kult universitních a vysoké školy technické, Čes. akademie a král.
čes. Společnosti nauk a českých vědeckých a odborných spolků.
Z četných přípisů zaslaných bud osobné/oslavenci nebo Jednotě
sluší na prvém místě vzpomenouti listu hlavy státu, pana pre
sidenta republiky T. G. Masaryka, který nemohl osobně schůze
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se súčastniti pro jinou neodkladnou povinnost, dále listu mini
stra školství a národní osvěty pana G. Habrmana, listu pana
stát. tajemníka Dr. Fr. Drtiny, který již 10. dubna přišel osobně
blahopřát za ministerstvo krátce před odevzdáním naší adressy,
listu J. M. prof. Dr. Jos. Zubatého, rektora university Karlovy,
poutaného tou dobou na lůžko, listů děkanů české i němec. fak. filo
sof., právn. a bohoslovecké, Spolku českosloven. inženýrů a archi
tektů atd. Blahopřejné telegramy zaslali profesorský sbor lékař
ské fakulty bratislavské, vysoké školy zvěrolékařské v Brně,
státní reálky v Hradci Králové,, prof. Dr. J. Theurer v Příbrami.
Schůzi zahájil ve velké posluchárně vyzdobené výstavou
všech spisů Strouhalových i naší adressy, vítaje přítomné vzácné
hosty i členstvo o 11V4 hod. místopředseda řed. Václav Starý,
načež prof. Kučera poutavým způsobem nastínil životní osudy
i mnohotvárnou bohatou činnost Strouhalovu. Po něm prof. Dr.
Vlád. Novák přednesl šíře založený pozdrav členů brněnských.
Následovaly proslovy přítomných hostí, jež zahájeny přečtením
pozdravu, obsaženého v pozoruhodném dopise presidentově a pře
čtením přípisu ministrova. Z přítomných hostí přihlásili se
k slovu president Ces. akademie prof. Dr K. Vrba, předseda
kr ál. čes. Společnosti Nauk prof, Dr. Fr. Vejdovský, za prof. sbor
čes. fakulty lékařské prof. Dr. Rud. Kimla, za prof. sbor čes.
fakulty filosofické prof. Dr. Václav Novotný, za prof. sbor čes.
vysoké školy technické prof. M. Vaněček, za Matici technickou
místopředseda vrch. stav. rada iňž. Fr. Fiala, za Jednotu čes.
filologů prof. Dr. Fr. Groh, za Klub přírodovědecký prof. Dr. V.
Rosický, za Ústřední spolek čes. prof. Dr. J. Schuster, za Česko
slovenskou lékárnickou společnost pp. Mg. Ph. Kubert a Šedivý,
kteří odevzdali oslavenci diplom čestného členství Společnosti,
za Spolek československých posluchačů farmacie p. Kotík a ko
nečně jako druh z mládí prof. Dr J. K. Jarník.
Následovalo čtení došlých přípisů jednatelem Jednoty, načež
předsedající místopředseda řed. V. Starý v srdečné apostrofě
k přítomnému oslavenci shrnul a zakončil řadu všech projevů
zejména vzdáním nejvroucnějších díků za obzvláštní obrovskou
péči o naši Jednotu a vřelým přáním, tiskna jeho pravici: „Žijte
v plné síle tělesné i duševní ještě dlouhá léta klidného, plod
ného a spokojeného života!"
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Na to prof. Strouhal sám se uchopil slova, aby tlumočil
své pohnutí, své díky. Učinil tak, vzpomenuv na prvém místě
projevu pana presidenta republiky, jenž zůstane jeho rodině po
vždy cennou památkou. Pro Jednotu je důležito, nezapomenout!
přání, jež prof. Strouhal také již i na jiném místě tlumočil: ne
nechati jeho životní dílo, jeho Fysiku experimentální, zastarati,
a tak zachovati české vědě trvale plody velké práce a cenných
zkušeností, jež Strouhal do svých svazků Sborníkových uložil.
Toto přání oslavencovo dojde zajisté způsobem nejpřirozenějším
svého splnění, jak toho máme již přiklad v druhém vydání jeho
Mechaniky, na němž spolupracoval jeho žák a nástupce na kathedře prof. Kučera.
Poděkováním všem přítomným za laskavou účast byla tato
památná schůze skončena.

Mezinárodní sjezd matematiků.
„Comité National Francais des mathématiques" rozeslalo
pozvání tohoto obsahu:
Ve svém prVním zasedání dne 24. prosince 1919 zabýval
še Francouzský Národní Výbor Matematický, zvoliv za čestného
předsedu p. Jordána, za předsedu p. Picarda, za místopředsedy
pp. Appella, Borela, Lecornua, Le Roux-a, za jenerálního ta
jemníka p. M. Galbruna, za pokladníka p. Maluski-h<v organisováním sjezdu matematiků, který se má konati, podle usnesení
učiněného v Bruselu; ^ Meze národní prozatímní Jednotou Matema
tiků" (Union internationale provisoire des Mathématiciens) ve
Štrasburku v roce 1920.
Pokládá si za čest, zváti k účasti na pracích sjezdu mate
matiků národů Dohody a těch národů neutrálních, jichž seznap
byl sestaven „Třetí mezispojeneckou konferenci Akademií" v Bru
selu v červenci 1919. Oznamuje jim, že z důvodů organisačních,
bude zavázán každému, kdo mu zašle svou osobní přihlášku co
nejdříve.
Zahájení sjezdu je určeno na 22. září.

