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Zpráva 
o sjezdu českých lékařův a přírodozpytcův 

o svátcích svatodušních 1880 v Praze. 

§^BXH^§-— 

Následkem živějšího ruchu v pěstování přírodních věd, 
jenž ve všech oborech jejich u nás nyní spůsobem nadějným 
se jeví, vznikla v lůně spolku českých lékařův myšlenka, zdali 
by nebylo na čase uskutečniti úmysl našeho zvěčnělého patri
archy domácího přírodozkumu, prof. Jana Purkyně, stran sjezdu 
českých lékařů a přírodozpytců. 

Ve společné schůzi českých lékařů a přírodozpytců Praž
ských, k tomu cíli svolané, byl onen návrh stran sjezdu s hor
livým souhlasem přijat a schválen a k sestavení programu, 
jakož i pro přípravné práce zvolen nížepsaný komitét, kterýž 
vykonávaje tímto pozváním úlohu jemu svěřenou, klade sobě za 
čest, zváti veškeré pány lékaře a přírodozpytce České, by ve sjezdu 
tomto se súčastnili. 

Účelem sjezdu jest osobní poznání rozptýlených českých 
lékařů a přírodozpytců a přátel přírodozkumu, jakož i vzájemné 
uradění se o nejpřiměřenějších prostředcích k pěstování a roz
šiřování přírodních věd v jazyku našem mateřském. 

Sdílíme spolu zajisté všickni to přesvědčení, že vedle 
pěstování vzdělanosti krasoumné, filosofické, historické a práv
nické hlavně také důkladné a všestranné pěstování věd přírod
ních a na nich spočívajících věd technických, jakož i rozšiřování 
výsledků jejich po celém národě našem jej uvede na onu vzne
šenou dráhu duševní osvěty a vyplývající z toho hmotné opory 
a síly, která starožitnou důstojnost Čechů mezi vzdělanými a 
osvícenými národy obnoví a pro pokolení budoucí ujistí. 



Čeští pdni lékaři, proýessoři přírodních a mathematických 
ved, jakož i speciální yřírodozkumci a přátelé ved přírodozkum-
ných vůbec, jimž ve jménu Pražských jejich kollegů srdečný po-
zdrav zasýldme a jež tímto k účastenství hojném^t co nejuctivěji 
vyzýváme, necht se stran přístupu 7c sje&du, jateož 
i v přičíně přednášek, jež by míti chtěli, písemné obrátí do 
10. kvétna a úspie od I. do 13. května 1880 k nižepsanému 
předsedovi komitétu, kterýž veškeré takové přihlášky přijímá 
v minerálním kabinetu v české technice v Praze, na Karlové 
náměstí. 

Přihlášky stran objednání bytů přijímají se tamtéž do 
10. května. Vstupenka k sjezdu stojí 2 zl. r. m., což se zašle 
bud ihned při písemném přihlášení se, nebo se složí před za-
zahájením sjezdu. 

Příspěvky takto složenými uhradí se výlohy se sjezdem 
spojené, zejména O z n a m o v a t e l (yyd. dr. J. Thomayer), 
kterýž po čas sjezdu denně se bude vydávati a pánům účast
níkům sjezdu doručovati. 

V Praze, dne 26. března 1880. 

Od komitétu pro sjezd českých lékařův a přírodozpyteův. 

Jan Krejčí, 
Professor mineralogie a geologie na c. k. české vysoké škole technické, 

p ř e d s e d a ; 

Dr. Boh. Eiselt, Dr. K. ryt. Kořistka, Dr. Fr. J. Studnička, 
Prof. lékařství na c, k. univ. Prof. geodesie na c. k. něm, Prof. mathematiky na c. kr. 

Pražské. vys. Škole těch. v Pra«e. universitě Pražské. 

Nemohouce pro nedostatek místa položiti sem podrobný programm, 
uvádíme zde pouze ve známost, že v odboru mathemat icko- fys ikál-
ním přednášky oznámili pánové: Dr. Augustin, Dr. Domalíp, Doubrava, 
Pokorný, Dr. SeycUer, Dr. Studnička, Dr. Eduard, a Dr. Emil Weyr, Zenger. 
Některé z těchto přednášek budou v tomto časopise uveřejněny a tímto 
spusobem rozšířeny i v těch kruzích, jež osobně se nemohou ke sjezdu 
dostaviti. 
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