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i Sloh knihy, ačkoliv auktor vyjadřuje se stručně, jest jasný, 
výkladům přispívají mnohé obrazce (169 celkem) vesměs sche
matické a jednoduché. Označení v obrazcích jest co možná 
jednotné, poďobně označení veličin ve vzorcích a rovnicích. 

Knihu lze plným právem ke studiu geometrické optiky 
doporučiti. Dr. Vlad. Novák. 

Třetí sjezd ěeskýeh přírodozpytem a lékařů 
v Praze, o letnicích, 25.-29. května 1901. 

Internacionální výstava Pařížská, pořádaná v posledním 
roce století minulého, a četné vědecké kongressy, jež při té 
příležitosti byly do Paříže svolány a při nichž též zástupcové 
českých kruhů vědeckých byli súčastněni a ve styk s jinými 
zejména slovanskými zástupci věd uvedeni, dala vnější podnět 
k otázce, že by i u nás bylo žádoucno svolati kongress českých 
přírodozpytců a lékařů do Prahy, zejména také vzhledem k tomu, 
že sjezd takový u nás již po delší řadu let pořádán nebyl. 
V skutku uplynulo od druhého sjezdu českých přírodozpytců 
a lékařů, konaného v Praze roku 1882, téměř již 19 let. Myšlenka 
nového sjezdu, uvažovaná v předběžných poradách, jež svolal 
dvorní rada prof. Dr. F. J. Studnička a při nichž přítomni byli 
zástupcové věd mathematických, přírodních i lékařských z uni
versity i techniky, doznala souhlasu u veliké většiny, a vykonána 
zároveň volba předsednictví a výboru, jenž by veškeré práce 
pro zamýšlený sjezd provedl. Při sjezdu roku 1882 byl předsedou 
vynikající zástupce věd lékařských, dvorní rada prof. Dr. Bohumil 
Eiselt) dle principu alternování pomýšleno na to, aby předsedou 
sjezdu stal se dvorní rada prof. Dr. F. J. Studnička jakožto 
přední a dlouholetou činností učitelskou i spisovatelskou vy
nikající zástupce věd mathematických. Když však týž prohlásil, 
že z důvodů zdravotních úřad ten přijmouti nemůže, zvolen za 
předsedu sjezdu opět čelný zástupce věd lékařských, prof. Dr. 
Jar. Hlava. Další složení organisačního výboru, jakož i celé 
bureau sjezdové s předsedy a sekretáři všech jednotlivých sekcí 
uvádíme níže. 

Organisační výbor pokládal za první důležitý úkol, dáti 
nejenom sjezdu chystanému, nýbrž i všem sjezdům budoucím 
pevný základ, jímž by bylo umožněno, aby o pořádání sjezdů našich 
nerozhodovaly nahodilé okolnosti, nýbrž jistý systém, dle něhož 
by každý sjezd již pracoval také pro sjezd následující. Za tímto 
účelem vypracoval sjezdový řád approbovaný v poradě, v níž 
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bylo súčastněno celé bureau sjezdové. Znění tohoto řádu podáváme 
níže úplně. Po té vykonal veškeré přípravy, jež jsou nutné, aby 
se mohlo přikročiti k pozváním. Ve dnech právě minulých bylo 
pozvání toto zahájeno a provolání rozeslána časopisům vědeckým, 
politickým a to jak domácím tak i zahraničním a ovšem také 
jednotlivcům doma i v cizině. V provolání se praví: 

P. T. „Pokrok, jaký vědecká práce u nás od posledního sjezdu 
v r. 1882 učinila, a rozvoj českého odborného školství jest Vám 
zajisté dobře znám. Jest potřebí po delší době opětně přehléd
nouti stav, v jakém se vědecká práce a odborné školství u nás 
nalézá, ukázati, jakého dalšího rozvoje jest schopno a odkrýti, 
čeho nám ještě se nedostává k docílení stejného stupně s jinými 
vzdělanými národy, u nichž vědy v příznivějších poměrech se 
rozvinouti mohly a dále rozvíjejí. 

Spoléháme na každého, kdo se s přírodními vědami a lé
kařstvím zabývá, že přispěje dle své síly k tomu, aby ukázalo 
se, že ve vědeckém závodění národův nestojíme nikterak pozadu, 
nýbrž na stejné výši s ostatními kulturními národy. 

Jsme tedy přesvědčeni, že ráčíte se súčastniti společné 
práce, a na důkaz toho že přihlásíte se členem sjezdu. K tomu 
účelu přikládáme spolu přihlášku, kterou račte vyplniti a gene
rálnímu sekretáři p. Doc. Dru Antonínu Veselému nejdéle do 
konce dubna zaslati. Zároveň račte u poštovního úřadu svého 
bydliště zapraviti K 10*— na připojený složní list c. k. poštovní 
spořitelny svědčící p. Doc. Karlu Petru Kheilovi, jako poklad
níku sjezdu. Za příspěvek tento obdržíte veškeré publikace 
sjezdové bezplatně (§ sjezdového řádu 5. cř.). 

Ráčíte-li se sjezdu súčastniti přednáškou, račte laskavě 
oznámiti to předsednictvu sekce, ku které se přihlásíte. Program 
sjezdu bude Vám zaslánv, jakmile bude organisačním výborem 
přesně stanoven". 

Nemáme k slovům těmto mnoho podstatného připojiti. Velmi 
mnozí čtenáři našeho časopisu vzpomenou té nadšené nálady, 
jakáž byla při sjezdu o letnicích roku 1882.*) Událostí dne byl 
zákon ze dne 28. února roku 1882, kterým se starobylá uni
versita Carolo-Ferdinandea rozdělila na českou a německou. 
Konalo se právě konstituování se sborů professorských fakulty 
filosofické a právnické. 

Zařízení fakulty lékařské bylo na obzoru. Všichni byli 
jsme plni nadějí a důvěry v budoucnost, očekávajíce, že česká 
universita a ne méně i česká technika bude opatřena všemi 
moderními prostředky, jichž vysoké školy vyžadují k vědeckému 
badání. Naděje tyto splnily se jen z části. Jedině fakulta medi-

*) Viz Časopis pro pěst. mathem. a fys., ročník XI., pag. 248, 1882. 
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cinská jest v budově vlastní, jsouc umístěna nikoli sice skvěle 
ale aspoň tak, že může vědecky pracovati. Naproti tomu po
měry na fakultě filosofické (s jedinou výjimkou ústavu botanického) 
a na technice jsou dnes bohužel tam, kde byly před 18 lety; 
jsou v provisoriu. Uvádíme tuto věc proto, poněvadž v ní dlužno 
hledati pravou příčinu, proč třetí sjezd tak dlouho nebyl svolán. 
Do takových ústavů vědeckých, jak je máme na technice a 
na universitě, zváti hosti domácí a zahraničně, aby se podívali 
na ten stav přímo žalostný, bránil stud. V skutku bylo o třetím 
sjezdu v letech minulých již jednou uvažováno. Ale ani teď 
neuvidí účastníci chystaného sjezdu nic jiného; nemáme ani na 
technice ani na universitě přírodovědeckých ústavů, jež by byly 
důstojnými škol vysokých, za to máme na nové ústavy četné — 
plány. Proto nebude lze vyhnouti se tomu, že mnozí účastníci 
sjezdu budou sklamáni v očekávání svém, když seznají stav věd 
přírodozpytných na českých školách vysokých v Praze. Ve dnech 
právě minulých zasvitla aspoň jiskra naděje, že snad přece 
dojde k novostavbám; ale četná sklamáni let minulých jsou pří
činou, že převládá skepsis. Účastníci sjezdu budou však viděti, 
jak i v poměrech nuzných bylo usilovně pracováno a jak podán 
důkaz zdatnosti našich snah vědeckých. 

Ve všech sekcích pracuje se pilně a konají se přípravy 
k četným a zajímavým přednáškám po většině s pokusy neb 
demonstracemi spojeným. Uvažuje se o exkursích do čelných 
závodů, továren, podniků městských i zemských; vyjednává se 
o zajímavých a poučných výletech do okolí pražského. Návštěva 
kongressu vyžaduje po případe obětí, jež však dojista budou na
hrazeny poučením i osvěžením jak v ohledu vědeckém tak 
i společenském. Přejíce tudíž sjezdu zdaru co nejlepšího a prů
běhu skvělého, vyzýváme čtenáře časopisu našeho k přihláškám 
co nejčetnějším, jež budtež vvkonány v době co možná blízké. 

V následujícím uvedeme čestné předsedy sjezdu, členy 
organisačního výboru, jakož i předsedy a tajemníky jednot
livých sekcí. 

Č e s t n í p ř e d s e d o v é z českých k r u h ů v ě d e c k ý c h : 

prof. Dr. Čelakovský Ladislav, prof. Dr. Kiselt Bohumily c. k. 
dvorní rada, prof. Dr. Fric Antonín, Hlávka Josef, president 
České Akademie, prof. Hrášky Jan VI., rektor české techniky 
v Praze, prof. Dr. Chodounský Karel, prof. Dr. Koláček František, 
člen sboru prof. české techniky v Brně, prof. Dr. Kofistka 
Karel, rytíř, c. k. dvorní rada, Křižík František, prof. Dr. Schóbl 
Josef, c. k. dvorní rada, prof. Dr. Studnička ̂ Frant. J., c. k. 
dvorní rada, prof. Dr. Šafařík Vojtěch, prof. Šolín Josef, prof. 
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Dr. Tomek TV. TV, rytíř, c. k. vládní rada, předseda Král. české 
společnosti nauk, prof. Dr. Zahradník Karel, rektor české techniky 
v Brné, prof. Zenger Karel Václav, c. k. dvorní rada. 

O r g a n i s a č n í výbor : 

Předseda sjezdu: prof. Dr. Jaroslav Hlava, Praha^ II., 
Resslova ulice 3. Místo předsedové sjezdu: prof. Dr. Čeněk 
Strouhal, c. k. dvorní rada, Praha L, Annenské nám 2., prof. 
Eduard Weyr, c. k. dvorní rada, Praha II., Lazarská ul. Generální 
tajemník: Doc. Dr. Antonín Veselý, Praha L, Nábřeží 14 n. 
Pokladník: Doc. Karel Petr Kheil, Praha I I , Myslíkova ul. 3. n. 
Členové výboru: Doc. Emil Votocek, Praha II., Resslova ul. 1. 
Dr. Jan Semerád, Praha, Všeobecná nemocnice. Předseda tiskového 
odboru: prof.'Dr. Josef Thomayer, Praha II., Václavské nám. 72. 
Předseda pořadatelského odboru: Mg. Ph. Vladimír Kubert, 
Praha L, Na můstku 2. Předseda ubytovacího odboru: Dr. Erazim 
Vlasák, Král. Vinohrady, Korunní tř. 9. 

P ř e d s e d o v é a ta jemníc i s e k c í : 

I. Sekce biologická: Anatomie, botanika, embryologie, fysio-
logie, fysiologická chemie, histologie, theoretická parasitologie, 
zoologie. 

Prof. Dr. Jan Horbaczewski, Praha II., Kateřinská ulv. 32. 
Prof. Fr. Klapálek, Karlín, Palackého třída 20, Dr. Karel Černý, 
Praha IL, Kateřinská ul. 32., tajemník. 

II. Sekce mathematicko-fysikální: Astronomie, elektro
technika, fysika, geodesie, mathematika, mechanika, meteorologie. 

Prof. Dr. Čeněk Strouhal, c. k. dvorní rada, Praha L, 
Annenské nám. 2. Prof. Dr. Karel Domalíp, Praha II., Jungmannova 
ul, 12. Doc. Dr. Václav Felix, Král. Vinohrady, Šafaříkova ul. 9., 
tajemník. 

III. Sekce lékařská: Všeobecná i experimentální pathologie, 
pathologická anatomie i histologie, lékařská bakteriologie, vnitřní 
lékařství, psychiatrie, détské lékařství, soudní lékařství, bal-
neologie. 

Prof. Dr. Emerich Maixner, Praha L, Ferdinandova tř. 25. 
Prof. Dr. Josef Reinsberg, Praha IL, Palackého nábřeží 1696. 
Doc. Dr. Antonín Heveroch, Praha IL, Apolinářská ul. 12., tajemník. 

IV. Sekce ranlékařská: Chirurgie všeobecná a speciální, 
porodnictví, gynaekologie, oční, ušní, nosní lékařství, laryngo-
logie, dermatologie a syfilidologie, zubní lékařství. 

Prof. Dr. Karel Maydl, Praha II., Bredovská ul. 11. Prof. 
Dr. Deyl Jan, Praha IL, Spálená ul. 51. Doc. Dr. Jaroslav 
Bukovský, Praha, Všeobecná nemocnice, tajemník. 
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V. Sekce zdravotnicko-demografická: Lékařské a technické 
zdravotnictví, fysické vychování, demografie, sociologie. 

Prof. Dr. Gustav Kabrhel, Praha II., Táborská ul. č. 1821. 
Dr. Jindřich Zahoř, Praha II., Petrská ul. 8. Dr. Otokar Janota, 
Praha II., Žitná ul. 27., tajemník. 

VI. Sekce chemická: Chemie theoretická i užitá. 
Prof. Dr. Bohuslav Raýman, Praha III., Nové nábřeží 3. 

Prof. Karel Kruis, Praha II., Václavská ul. 1779. Doc. Emil 
Votoček, Praha II., Resslova ul. 1., tajemník. 

VIL Sekce mineralogicko-geografická: Mineralogie, geologie, 
palaeontologie, praehistorie, geografie, ethnologie, ethnografie. 

Prof. Dr. Karel Vrba, Praha II., Pštrossova ul. 1. Prof. 
Dr. Jan N. Woldřich, Král. Vinohrady, Hálkova tř. 76. Dr. 
František Slavík, Praha II., Karlovo nám. 21., tajemník. 

VIII. Sekce farmakologická a farmaceutická: Farmakologie, 
farmakognosie, farmacie, farmaceutická chemie, toxicologie. 

Prof. Dr. Bohuslav šl. Jiruš, c. k. dvorní rada, Praha II., 
Hálkova ul. č. 9. Prof. Dr. August Bělohoubek, Praha L, Jilská 
ul. 10. Mg. Ph. Heřman Riidiger, Praha II., Vodičkova ul. 2. 
tajemník. 

IX* Sekce agronomická a zvěrolékařská: Agronomie, zvěro-
lékařství. 

Prof. Julius Stoklasa, Král. Vinohrady, Čelakovského ul. 9., 
předseda. Doc. Dr. Alois Velich, Král. Vinohrady, Puchmajerova 
ul. 37., tajemník sekce agronomické, Matěj Prettner, zvěrolékař. 
Praha VIL, Ústřední jatky, tajemník sekce zvěrolékařské. 

Rád sjezdový. 

§ i . 
Sjezd českých přírodozpytců a lékařů koná se z pravidla 

každých pět let. 
§ 2. 

Účelem sjezdu jest: 
a) Projednávati otázky vědecké, zejména se zřetelem na 

zvláštnosti a potřeby zemí českých. 
b) Seznamovati se s fysiografickými vlastnostmi různých 

míst, pokud se týče geologie, botaniky, palaeontologie a pod., 
jakož i 8 ústavy a sbírkami, jež se týkají přírodozpytu a lé
kařství. 

c) Dávati podnět k řešení otázek vědeckých, které vy-
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zaduji ke svému propracování spojených sil vědeckých, a ze
jména 

d) navazovati a utužovati styky přátelské mezi spolu
pracovníky. 

§3. 
Veškeré přípravné práce ke sjezdu koná o r g a n i s a č n í 

výbor, jenž se skládá ze sedmi členů: z předsedy, dvou místo
předsedů, generálního tajemníka, pokladníka, dvou členů výboru. 
Dle potřeby sestavuje odbory pomocné: tiskový, pořadatelský, 
ubytovací atd. po případě lokální, vybírá jich členy a stanoví 
jich počet. 

Organisační výbor ohlásí den i místo sjezdu, dobu trvání 
jeho, výšku členského příspěvku, vypracuje podrobný program 
sjezdu (denní rozdělení přednášek, demonstrací, vycházek atd.), 
opatří redakci „Denníku sjezdového", jakož i uspořádání vy
cházek vědeckých, přátelských atd. 

Organisační výbor stanoví počet sekcí a jmenuje po do
hodnutí s příslušnými odbornými kruhy předsedy a sekretáře 
jednotlivých sekcí. Těmto přísluší připravovati vědeckou 
část sjezdu, zejména starati se o přednášky, referáty, rozpravy 
a činiti organisačnímu výboru návrhy, týkající se zvaní osob 
a čestných funkcí. 

Návrhy rázu administrativního a finančního podléhají schvá
lení výboru organisačního. který je provádí. 

§ 4 -
Ke sjezdu mohou se přihlašovati: 
a) odborní zástupcové a pěstitelé věd mathematických, 

přírodních a lékařských, jako členové, 
b) přátelé věd těchto jako ú č a s t n í c i . 

§ 5 . 

Každý č len (§ 4. a) sjezdu má právo: 
a) přednášeti nebo písemně předložiti vědecké práce, 
b) bráti účast v rozhovorech a hlasovati, 
c) bráti účast na vycházkách a sjezdových podnicích, 
d) obdržeti veškeré publikace pro členy sjezdu určené. 
Ú č a s t n í c i (§ 4. b) mají táž práva jako členové vyjma 

odstavec a) i b). 
§ 6. 

Kdož přeje si státi se členem neb účastníkem sjezdu, tomu 
jest ohlásiti se organisačnímu výboru sjezdovému n e j d é l e dVě 
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n e d ě l e p ř e d z a č á t k e m s jezdu; avšak jest veležádoucí, 
aby se tak stalo již dříve. 

§ 7. 
Každý člen nebo účastník jest povinen poslati zároveň 

s přihláškou sjezdový příspěvek, který určil organisační výbor; 
za to obdrží legitimaci sjezdovou. 

§ 8. 
Kdo se chce na sjezdu ujmouti slova (k návrhu; před

nášce) musí aspoň č t y ř i n e d ě l e před p o č á t k e m s j e z d u 
podati předsednictvu sekce obsah svého výkladu nebo návrhu 
písemně, ve formě způsobilé k otisknutí ve sjezdovém denníku. 

§ 9 . 
Členové, kteří nemohou býti přítomni na sjezdu nebo na 

některé ze schůzí jeho, mohou (s podmínkami, jež udány jsou 
v § 8. a 14.) žádati, aby jejich práce, nebo návrhy, byly ně
kterým z přítomných členů sjezdu předneseny (mohou též sami 
určiti osobu člena) anebo mohou žádati na sekretáři, aby dal 
tak učiniti sám. 

§ 10. 
Hosté jiné národnosti vítáni jsou bud jako členové mající 

právo přednášeti, diskutovati a návrhy činiti svým rodným 
jazykem, anebo jako účastníci. 

§ 11. 
Schůze sjezdové jsou a) všeobecné a b) odborové (sekční). 
Všeobecné schůze jsou nejméně dvě, jedna na počátku 

a druhá na konci sjezdu. Počet schůzí sekčních předem se ne
označuje. 

§ 12. 
Všeobecné schůze zahajuje a řídí předseda organisačního 

výboru; podpisuje spolu s tajemníkem listiny jménem sjezdu. 
Místopředsedové v čas potřeby zastupují předsedu. Tajemník 
spisuje protokol schůze, předčítá a referuje o zprávách písemné 
podaných a připravuje k tisku zprávu ze schůze všeobecné. 

§ 13. 
Sekční schůze zahajuje a řídí předseda sekce, případně 

střídají se předsedové. Tajemník sekce vede protokol schůze, 
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připravuje k tisku zprávy ze schůzí sekčních a obstarává kor-
rektury. Rozdělení sekce na podsekce státi se může jen v pří
padě naléhavé potřeby i\ po dohodě s organísačním výborem. 
Zbytečnému tříštění pokud možno nechť se vyvaruje. 

§ 14. 

Na schůzích sekčních nesmí nikdo — vyjímaje ty, kteří 
byli zvláště požádáni — mluviti bez přerušení déle nežli 10 
minut; kdo by chtěl mluviti déle, musí si zjednati schválení 
schůze. O jednom a témž předmětu nesmí se více než dvakráte 
ujmouti slova. 

Každý, kdo s jezdu chce č in i t i v ě d e c k á s d ě l e n í , 
musí dř íve než l i se ujme slova, oděv z d á t i sekre
t á ř i sekce výtah svého vědeckého sdělení, p ř i h o -
tovený k t isku. 

Sekretáři sekce výtahy ty pokud možno nejrychleji ode
vzdají redakci „Denníku sjezdového" a obstarají korrekturu. 

§ 15. 
Hlasovati mohou toliko členové schůzi přítomní. 

§ 16. 
Na všeobecných i sekčních schůzích schvalují se návrhy 

prostou většinou hlasů. Hlasuje se zvednutím ruky. 

§ 17. 
Na poslední schůzi všeobecné ustanoví se místo a doba 

sjezdu budoucího. Zároveň zvolí se — k udržení souvislosti 
mezi sjezdy jednotlivými — delegace jakožto nový organisační 
výbor pro sjezd následující. Této delegaci přísluší též právo 
určiti místo i dobu sjezdu budoucího, když by usnesení sjezdové, 
v té příčině učiněné, se nedalo provésti. 

Delegaci tvoří sedm členů a čtyři náhradníci. 
V nutných případech má delegace právo doplniti se ko-

optací. 
§ 18. 

Hned po ukončení sjezdu ustaví se delegace jakožto orga
nisační výbor sjezdu budoucího a zvolí si předsedu, místopřed
sedy, pokladníka a generálního tajemníka. Po svém ustavení 
převezme od předešlého organisačního výboru účty, akta i jmění, 



290. 

stará se o provedení usnesení posledního sjezdu. Zprávu o své 
činnosti, podává v publikacích sjezdových. 

§ 19. 

Jmění sjezdu opatruje pokladník nového organisačního 
výboru a vyplácí z něho jednotlivé účty na příkaz podepsaný 
předsedou a generálním sekretářem. 

§ 20. 

Návrhy na změnu tohoto řádu dlužno podati písemně aspoň 
4 neděle před počátkem sjezdu organisačnímu výboru, který je 
spolu s vlastním návrhem na všeobecné schůzi sjezdové přednese. 

Zprávy z výboru Jednoty ěeskýeh 
mathematiků. 

Ve schůzích výboru, konaných dne 15. února a 15. března 
t. r., stala se mimo jiné následující oznámení a usnesení: Za 
členy zakládající s příspěvkem 100 K přistoupili pp. Frant. 
Jansa, ředitel zemské vyšší reálky v Lipníku, a Jan Sobotka, 
professor c. k. české vysoké školy technické v Brně. Dále přijati 
4 noví členové skuteční a 2 činní. Zemřel čestný člen Jednoty 
Karel Hermite, professor na universitě v Paříži. 

Na vydávání XXX. ročníku „Časopisu pro pěstování ma-
thematiky a fysiky" povolena c. k. ministerstvem kultu a vy
učování obvyklá subvence 1000 K Z učebnic ku approbaci za
daných schváleny byly dosud tři a to: V. JaroMrnek, Geometrie 
pro nižší třídy škol reálných, 4. vydání, váz. 2 K 80 h (vynes. 
ze dne* 26. ledna 1901 č. 1994) a Soldát-Taftl, Algebra pro 
vyšší realky, vydání 5., váz. 3 K 20 h, jakož i Algebra pro 
vyšší gymnasia, vydání 5., váz. 3 K (obě vynes, ze dne 20. února 
1901 č. 4088), všecky tři s vyloučením všech starších vydání. 
První z učebnic právě jmenovaných jest již definitivně vytištěna 
a odborným pp. professorům a knihovnám chudých žáků z velké 
části rozeslána, „Algebra" pak nalézá se v tisku. Nákladem 
Jednoty vydána bude „Fysika pro nižší třídy škol středních" 
Karla Brože, c. k. ředitele vyšší realky v Hradci Králové. 
Přijata pravidla vypsání cen za nejlepší přednášky ve schůzích 
týdenních, jak blíže oznámeno jest ve zprávě o těchto schůzích. 
Konečně, ku Radosti pp. členů Jednoty v Brně v zásadě usne-
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