Časopis pro pěstování matematiky

[Soustrastné dopisy ČSAV k úmrtí prezidenta Antonína Zápotockého]
Časopis pro pěstování matematiky, Vol. 82 (1957), No. 4, 385a,385b,385c

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/117274

Terms of use:
© Institute of Mathematics AS CR, 1957
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to
digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must
contain these Terms of use.
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped
with digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital
Mathematics Library http://project.dml.cz

• Politické byro
"ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA

Praha
Praha, 13. listopadu 1957

Vážení soudruzi,
dovolte, abychom Vám jménem Československé akademie věd a jejích vědeckých
pracovníků vyslovili hlubokou soustrast k těžké ztrátě, která postihla celou naši
stranu a všechen náš lid odchodem člena politického byra "ČVKSČ, presidenta
republiky soudruha Antonína Zápotockého.
Všichni si v této chvíli nejhlubšího smutku připomínáme veliké a moudré dílo
soudruha Zápotockého, který více než půl století kráčel v prvním sledu revolučního
předvoje naší dělnické třídy a byl vždy jejím ušlechtilým a milovaným představite
lem v očích našich národů.
Ujišťujeme Vás, drazí soudruzi, že budeme vždy věrně sledovat myšlenky soudruha
Zápotockého, s kterými se k nám obrátil při zakládání Československé akademie věd,
a že je budeme střežit jako odkaz drahý všem československým vědcům, kteří jsou
připraveni ze všech svých sil pomáhat při dovršení výstavby socialismu v naší vlasti
a při rozvíjení naší národní kultury a vědy.
Jsme v této bolestné hodině ještě úžeji spjati s naší milovanou Komunistickou
stranou Československa, jsme pevně po Vašem boku.
Soudruh Antonín Zápotocký zůstane v našich srdcích a myslích jako veliký
příklad činorodé lásky k lidu a naše vícta a vděčnost jej uchová v živé a věčné
paměti.
Ministr akademik ZDENĚK NEJEDLÝ V. r.

Akademik F. SORM

president ČSAV

hlavní vědecký sekretář ČSAV
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PŘEDSEDNICTVO VLÁDY REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

v Praze
Praha, 13. listopadu 1957
Vážení soudruzi,
v těžké a přebolestné chvíli, kdy naše vlast byla postižena krutou ztrátou — odcho
dem presidenta republiky soudruha Antonína Zápotockého, připojuje se také Česko
slovenská akademie věd k hlubokému smutku všeho našeho lidu. Dobře víme, co
znamenal veliký zesnulý pro výstavbu socialismu u nás a jak živé porozumění měl
vždycky také pro rozvoj kultury a zejména vědy.
Věrný syn dělnické třídy a jeden z předních zakladatelů Komunistické strany
Československa přispěl jedinečně svým státnickým rozhledem, osobní rozvahou a
moudrostí k rozkvětu celého našeho života, zaměřeného k práci a míru. Českoslo
venská akademie věd nikdy nezapomene na jeho příklad. Pevně spjata s Komunistic
kou stranou Československa, s vládou Národní fronty a s veškerým naším lidem
bude i dál plnit jeho nesmrtelný odkaz.
Cest jeho práci a památce 1
Ministr akademik ZDENĚK NEJEDLÝ V. r.
president ŮSAV

Akademik F. ŠOEM
hlavní vědecký sekretář

ČSAV

Soudružka
MARIE ZÁPOTOCKÁ

Praha — Hrad
Praha, 13. listopadu 1957
Vážená soudružko,
dovolte, abychom Vám projevili jménem Československé akademie věd nejhlubší
soustrast k těžké ztrátě, která postihla Vás i naši akademickou obec odchodem
Vašeho váženého manžela, presidenta republiky soudruha Antonína Zápotockého.
Vážili jsme si ho a obdivovali jsme se jeho moudrému dílu státníka a předního
budovatele naší lidově demokratické republiky. Jeho ušlechtilé myšlenky o úloze
vědy při výstavbě socialismu jsou cenným odkazem, který chceme vždy věrně plnit.
Jméno soudruha Zápotockého zůstane navždy spjato s rozvojem naší kultury
a s rozkvětem celé Československé vědy.
Zachováme mu vždy trvalou a věčnou pamětí
Ministr akademik ZDENEK NEJEDLÝ V. r.
president ŮSAV

Akademik F . ŠORM
hlavní vědecký sekretář

ŮSAV

