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Prof. Dr- Boh« Kučera.

V sobotu, dne 16. dubna 1921 zemřel .čestný člen naši
Jednoty, její dlouholetý pokladník a "redaktor fysikami části
tohoto Časopisu, Dr. Bohumil Kučem, řádný profesor expe
rimentální fysiky na universitě Karlově, v mužném věku 47 let.
Že stav Kučerův jest vážný, se vědělo. Nicméně jeho
náhlý odchod překvapil všeobecně a^bolesthě, Není úkolem těchto
řádků- líčiti podrobněji život a díkhKučerovo. Vhodné rozřešení*
tffooto úkolu je předmětem vážných úvah výboru a redakce
a není pochyb, .-že ve středu naší Jednoty se najdou péra, která
tento úkol vyplní s láskou a vážností, jichž památka muže "tak
vynikajících schopností, jakým byl Kučera, ú plně zaslouží.
Víme všichni, že di}o Kučerovo v poměru k jeho mladému věktí
jest značné Btejně jako žnaíná jest i vážnost, jíž jeho práce
i osoba požívaly u četných přátel i v širší vědecké veřejnosti.
Výmluvným'toho svědectvím byl jeho% pohřeb. Svou poslední
pout nastoupil Kučera přftno se sté universitní kathědry: jeho
pohřeb byl vypraven z~?člké posluchárny fysikálního ústavu,
za převeliké účasti kruhů vědeckých i studenstva. Za naší
Jednotot, áistav fysikální a fysiky promlttyil nad jeho rakyí
Nestor čes. fysiků, proč. ,t)x. p^Strýuhal, zá proí. sbor přírodo*
vědecké fakulty Karlovy university a za českou akademii před\'
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sedá její druhé třídy prof. D r . B . Němec, za prof. sbory vyso
kých škol brněnských a za osobní přátele z let studentských
promluvil prof. brněnské techniky DnTlad. Novák,
jménem

studentstva

a jménem

českého posluchač Kučerův

studentstva ukrajinského

konečně

2^1 Horák

jroshiQhač Dziubak. * Na

hřbitově olšanském, když již rakev spočinula.v ^dinné hrobce,
srdečná slova na rozloučenou mu* poslal za Kučerovu oktávu
jeden z jejích členů/ provihciál Gregor. Pražský Hlahol sborem
„Z osudu rukou" a za řízení prof. Krupky dodal proneseným
Ťečem hlubokého pozadí a pietního zakončení*
Z počinů, které výbor Jednoty na uctění památky Kučerovy
předsevzal, chceme zatím uvésti založení Kučerova fondu. O tento
fond projevil se velký zájem mezi přáteli a ctiteli Kučerovými
hned ještě, pokud^tělp^Kučerovo odpočívalo naposled v ústavě
fysikálnlin a mezi prvními přispívateli na tento fond sluší jme
novati Československý vědecký ústav vojenský, jehož Kučera byl
členem. Z dalších ohlášených příspěvků jmenujeme úpisy kroužku
přátel předbořských,

kroniku. „Úterků", kroužku

spolužáků

Kučerových, úpisy členů výboru Jednoty atd.
Úkol vědeckého ocenění a podání podrobného životopisu
Kučerova přikázal výbor vědecké radě a jeho

splnění bude

tvořiti hlavní předmět zimníha období přednáškového. Do féhož
období také odsunutcr vypracování podrobného statutu Kučerova
fondu, na který zatím Jednota přijímá další příspěvky.
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