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ťých Sborových I sóltívýcH kantátách jako Spisech, Vydávaných přírodovědeckou íakui* 
závěrečný radťJštný zpěv vélikonoínj a má*-
1 Kdý se Vyskytuje V čisté nástrojové hudbé. 
Jdé však hlavně ó viasttol náplň skladby. Tu 
musíme dílo označit ?á příliš janáčkovské, 
Jestliže dosud Schaefer pochopitelné misii 
Vjlvy NoVákovy a Janáčkovy, proniká nyrtl 
zřejmě nota, vyraz ba i sloh Janáčkův* 
zvláště V druhé a Čtvrte části. Janáček dovedl 
Vítězit «?ilou své hudby flři vSi rozdřobéndštl, 
nikoli Bchaefeft Pfektiliat téflto silný Vliv a 
vyrovnat se s každým dilem po svém cd nej
více* bude t ě ž k ý m úkdiem skladatelovým. 
Jinak Schaefrův Ityartet dobře ?i>í, překva
puje znamenitgu pohotovosti, náhlým 1 neob
vyklým zakončením jednotlivých části. Nej-
s ustředěněi I se jeví třett část ( ScHerzo 
rustlcoi), jež vyniká zároveň Výrazdvou žha-
vtístí. t řměte ! dobyli novince krásného úspf-

toti České university v fírné, týkají se pře
vážně ploch druhého, třetího a čtvrtého stup* 
ně a cennými Výsledky obohacuji tUtd klát* 
sickou a Často velmi obtížnou látku v nejed
nom směru. Našim matematikám Jsou zej 

jména dobře známy Seifertovy práce 6 ro
tačních plochách druhého stupně, které jdou 
danými body a dotýkají se daných rovin 
nebo přímek & jeho studie o plochách třetího 
stupně, v nichž obratně Užívá methód čtyř* 
rozměrné geometrie. Vytříbená představil 
vósti znalost method a detailní propracováni 
Jatky prozrazují mistra tohoto matematické
ho portrétního Umění. 

Nemalý zájem Věnuje přoi Seifert vyučo* 
váni matematice & deskriptivnl geometrii ha 
našch středních Školách. Z jeho péra vyšlo 
ri kol k hodnotných kritických a iniciativ-

j;hu -(skladatel vyvolán) a dali se obětavě tfyt nich; eláhků, směřujících k zlepšeni výsledků 
služ b nejmladšiho uměni. \gtřed školského vyučováni v Jeho oboru 

Vlastní jejich svět však byl Beethoven a 
Dyořák. Zde nestačíme zhodnotit krásu, 
s jakou podali Beethovenův Bmyčeový kvar 
tet (»harfový«), dílo 74 nebo Dvořákův 
$myčco\ý kvartet As dur, d. 1G5. Vytyčuje
me aspoň jejich zdokonalené ubíráni fiá sile 
a břejemný komorní zvuk v nejtišfiím zněnL 
2 malých věcí vznikají veliké. Tak Č e r n é 
ho úchvatný důraz (e1) V Beethovenovi po
věděl o síle zážitku a ukázal na hybnou páku 
tohoto místi a violy. Opět jediný tón všech 
Čtyř na konci druhé Části Dvořáková kvarte
ta prosvítil vrcholné umění našich kvarte-
tistú. Skvěle vytříbenému celku vévodí mi
strovsky zvládnuté housle P l d é k o v y . vý
raz druhých houslí B e r g r o y ý c h získal 
na lahoflě, zvuk violončela Š l m a n d l o v a 
je dnes již zcela vyrovnán a komcirně * tech
nicky rovnocenný ostatním. Umělci zařa
dili Dvořáka na kotted pořadu a byli donuce* 
tlí přiaat í Dvořákovu první část z kvartetu 
d mt)!l. PřiSlá četně shroniážděhéniu ob°een-
ftvU V Besedním domě velmi vhod stejhě 
ako vrcholná koifioťtlí SoUhřá pražských 
ostů. B. Š. 

Profesor dr.Xadíslav Seifert 
šedesátníkem 

Proslulý český matematik, dlouholetý ob-
čáři brněnský, uíliv. fcfof. dř. Ladislav Seifert, 
se dožívá v pdndělí Šedesátí let. Narodil se 

Sušici v Cechách, kde otec jehd byl učíte* 
lem. Po ukončení studii na karlínské réálce 
se Věnoval studiu matematiky a deskriptivnl 
geometrie ha české technice a universitě v 
Praze. Poté suploval nejprve na re alce v Praze 
V Ječné Ulici, pák byl profesorem na první 
réálce v £lzni (1906—12) a pak na řeálcé v 
Praže fiá Starém městě (1912—21). Od r.;i921 
působí V Břrié, káfn byl povolán jako řádný 
profesor geometrie ria čeSkóU universitu. 

VědéckoU dráhu nastoupil prof. Seiferf 
v roce 1907 8, kdy Jako profesor plzeňské 
reálky odešel ha studia do Střassburgu a 
GóttiňgefT Obé města byla tehdy proslulými 
středisky matematického bádání. Ve Strasíí-
burgu působili RéVé. Simdn, Ťlmerding, We
ber, Wellsteln, v Gottinfeh pak žéjhiéíia Ca-
rathécdory, Hilbert, Klein, fcoebe, MihkbW-
ěki, Toéplitz * Zermelo. To jsou vesměs jmér 
ha jnatematikům dobře Známá a VětSlndu «e» 

Vrozlučnl spiatá s pokřoltem klasické mate
matiky. Zdá _se. že na mladéhq Seiferta nej-
Většl Vliv měli Reye a ^Cleinj kte^í dodnes 

Spolu s ředitelem řithardtem napsal čtyř
dílnou učebnici pto reálky a reformní r e á l n í 
gymnasia »ZákladV deskriptivnl geometriec, 
k t e r á Vyšla v několika vydáních. 
_ _ _ _ _ _ _ Prof. dr. Otakar B o r ů v k a 

• Italský kulturní ústav ve Wiena 
Pod názvem »Gerrriania* vydal prof. Segia 
Lupl ročenku Italského kulturního ústavu ve 
Wienu, Ročenka obsahuje přednášky němec
kých a italských učenců o vztazích mezi ně
meckým a italským písemnictvím a uměním. 
Vědecké přístavky jsou doplněny italským 
přebásněním Gcethovy >Trilogie vášnéc. kp 
• Symbolické dokončeni nové' symfonie 
Zá nepřátelského leteckého útoku ná Milán 
dfié 14. úhoř á 1.1. dokončil skladatel Maestro 
GinO Meruzzlní v přotileteckém krytu svou 
symfonii A-dur, na niž začal pracovat před 
dvěma lety. Přihcda je symbolická tím. že vé 
chvíli, kdy hepřátelští letci rozsévali nad 
lombardskou metropoli zkázU a smťtj dovedl 
se italský skladatel soustředit! siloU dUČhá 
H tvůrčí práči a dokohéiti Velké umělecké 
dílo. fiyirifonie bylá V minulých dílech pro
vedena V milánském městském divadle a 
bylá obeeénátVém iiádšehé přijata, c 
• Růžena Koldovská-čtťnácti žeftiřétó 
Ý Praze zerpřela bývalá operní pěvkyně Ha* 
žena o 1 d o v s k á • Čtrnáctá, Narodila se 
roku 1877 v Praze a v letech Í89Š ai 1ĎO0 
byla členkou^ pražského, Nářbdního divadla* 
Vytvořila několik desítek pestav ž operní 
tvorby světové i domácí, ve SmefánoVýdh 
operách vytvbřilá zvláště MářénkU V *Pro-
dané hevěstě* a Blaženku v iTajehiStyií. 
Jéšté po sVéhi provdání Vystupovali V Ná* 

Ecdjílni fliVádlě jakd hpst a pí) hlasové chorť* 
ě hřála tam 1 V činohře. Později se věnovala 

VyUčbVáhí žpěvU. Pohřbená bUde Zítra 
O půl 16. hod. ž ústřední kaple ha Olšanech. 
• Dobrá česká veselohra 
Před sedmadvaceti lety byla ná Národním 
divadle y Praze po prvé provedena veselohra 
mladého dramatického autora Viléma Sk ct
ě n á » N * š e b a b i č k a * . Měla ušpéčh a 
dočkala se Četných repris V Praze i na ostat' 
tiich divadtech, mezi jihým i v Brně. V pá* 
tek se objevila zásluhou prof. Rudolfa 
W a l t r a znovu na scéně, tehtokrát v Ko-
mcťnlch hrách Radosti ze života V brjněn-
ekém Novém doYnově. Á řekněme hnedk že 
to byla šťastná t volba. lira byla j)ůvodně 

patři Tk. jeho rieioblíbenějším autorům. Řeye napsána pro velkou herečku Národního di-
i přednášel o ánalytitké geometrii k ó mate-
fnátickě theořll pružnosti tJevnýth těles, 
Klein pak 6 elementárrií matematice § vyšší
ho hlediska a o encyklopedii geometrie. Od 
řokU 1908, kdý uveřelnil sVou první práci, 
rozvinul prof. Seifert bdhátoU vědeckou čih-
host, želméha v oboru .geometrie syrithetické 
& analytické. Jeho práce, uveřejněné větši
nou V Časopise pfd tiě'? fováni matematiky a 
fysiky, v RCBpřáVách České akaíteihte A Ve 

vadla paní Hubner̂ ovou, jež v ni tendy také 
vyst^iupiá. Proto je postava ftaré baronky 
Linghoffové tak životná a jedinečná. Proto 
má tolik lidskosti, Vélkomyslnosťi, dobroty 
srdce, vtipnosti a hUmciru. První dějství se 
odehrává v domě herečky Paulinové» která 
odmítá nabízenou ruku divadelního ředitele, 
Ježto nechce ztratit láškU šVéhd Šý«a, mla
dého ínŽehýrá, o něhož sa chce J l̂stnHt jehb 
sňatkem s dcerou Vlivného miilistra. Syn za-


		webmaster@dml.cz
	2012-09-24T13:41:28+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




