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@ 19. Částečné zatmění Slunce u nás nevidilelné. 
20. 10* kmijnnfce Venuše s Měsícem. 
2 1 . 13* Slunovrat letní: začátek léta.— 18* konjunkce Sa

turna s Měsícem. 
22. J. I. z 15* l l m 3 4 s ; Slunce vychází 15* 52 f f i. Jupiter vy

chází 14* \m. 
23. 20* Venuše v přísluní. 

J 27. 
8. 

Vypsání cen za řešení úloh. 

Jako v letech minulých budou i letos udíleny studujícím střed
ních skol7 kteří jsou odběrateli „Časopisu" nebo „Přílohy", ceny za 
správná řešení úloh v „Příloze". Geny jsou tyto: 

A) Z mathematiky: 

1. C e n y p r v n í . 

Cremona- Weyr, Cvod do geometrické theorie křivek rovinných. 
Zahradník, Analytická geometrie. 
Příloha k „Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky", roč. 2.-5. 

2. C e n y d r u h é . 

Jelínek, Početní úlohy tělesoměrné. 
Posejpal, Dějepis Jednoty českých mathematiků a fysiků. 
Příloha k „Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky", roč. 2.-4. 

3. Ceny t ř e t í . 

Bellavitis-Zahradník, Methoda equipollencí. 
Studnička, O kvaternionech. 
Příloha k „Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky", roč. 2.-3. 

Mimo to obdrží několik nejlepších řešitelů spis: 

Studnička, Úvod do nauky o determinantech {Sborník, sv. II.). 

li) Z deskriptivní geometrie: 

Weyr, Cremonovy transformace útvarů rovinných. 
Zahradník, O plochách druhého stupně. 



288 

C) Z fysiky: 

Za nejlepší řešení všech úloh fysikálních bude jako cena udě
len spis: 
Koláček, Hydrodynamika. (Sborník, sv. II.). 

Kromě toho budou řešitelům uděleny ceny: 
Libický, Vektorová analysis. 
Strouhal, Ocel a její vlastnosti galvanické a magnetické. 
Šafaříková, William Herschel. 

Řešení úloh. 

ftešení úloh buďte zaslána nejpozději do 31. března 1917 
na adressu: S. doc. Dr. K. Rychlík, v Praze II, Mikulandská 3. 

Páni řešitelé se žádají, aby řešení každé úlohy bylo napsáno 
zvlášť na jednu nebo několik čtvrtek papíru obyčejného formátu. 
V čelo každého řešení budiž uvedeno číslo úlohy (tekst úlohy není 
nutno psáti), jméno řešitele a ústavu, na němž studuje, ftešení buď-
tež seřazena dle čísel, a jsou-li zasílána v obalu menšího formátu 
než čtvrtkového, jako celek složena. Zároveň uveďte páni řešitelé při 
poslední zásilce na zvláštním lístku papíru seznam všech řešení, která 
vůbec zaslali. 

Mimo to je nutno, aby páni řešitelé uvedli přesnou adressu 
svou, aby mohly býti ceny správně rozeslány. 

Neopomeňte zásilky dostatečně frankovati: do 20 g 15 h, za 
každých dalších 20 g po 5 h. 
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