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ZPRÁVY,
Řádná valná schůze Jednoty konala se 1. prosince 1923 ve
fysikálním ústavě university Karlovy za přítomnosti 51 člena. Řídil
ji předseda prof. dr. Petr. Přečten a schválen protokol poslední valné
schůze. Zprávy tištěné ve výroční zprávě nebyly čteny. Ředitel do
plňuje je některými poznámkami a vykládá podrobně bilanci. Prof.
Klíma vyslovuje přání, aby aspoň 1. Číslo „Rozhledů" vyšlo vždy
co nejdříve po prázdninách, nejlépe již v říjnu, čemuž bude podle
možnosti vyhověno. Předseda vzpomíná památky zesnulých členů.
Přítomní vyslechli jeho slova stojíce. Návrh prof. dr. Šalamona
jménem kontrolující komise, aby dáno bylo výboru absolutorium
a poděkováno funkcionářům i všem, kteří pomáhali v kanceláři,
knihovně, čítárně a knihtiskárně, schválen byl jednomyslně. Doplňo
vací volby výboru byly provedeny aklamací a jejich výsledek je
patrný ze složení výboru dále uvedeného. — Volný návrh výboru
přednáší ředitel: Když před 2 léty měl výbor Jednoty navrhnouti
kandidáta pro předsednictví, žádal prof. dr. Petra, aby přijal tuto
kandidaturu. Prof. Petr se zdráhal, ale konečně přijal ji s podmínkou,
že stanovy budou tak změněny, aby funkční období předsedovo
nemohlo býti prodlouženo na další 3 roky bezprostředně následující.
Protože příští rok končí jeho období, upozornil nato předseda znova
a výbor se rozhodl předložiti valné schůzi tuto zásadu k usnesení:
„Valná schůze se usnáší na této zásadě: Po ukončení fupkčního
období předsedova nebudiž táž osoba kandidována za předsedu dříve
než po uplynutí dalších tří let." Návrh byl přijat jednomyslně. — .
Prof. dr. Trkal se dotazuje, kdo odpovídá za obsah přednášek
uveřejněných ve výroční zprávě. Ředitel vysvětluje, že za ně odpovídá
zpravidla autor, jenž příslušný obsah sám vypracuje; apeluje pak
na všechny přednašeče, aby tyto obsahy zpracovali vždy co nej
stručněji. — Doslovem předsedovým byla valná schůze skončena.
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Výbor Jednoty ustavil se pro rok 1923/24 takto:
Předseda: prof. dr. Karel Petr (do konce r. 1924).
Místopředseda: prof. Stanislav Petíra (1924).
Stálý tajemník: prof. dr. Jan Sobotka (doživotně).
Ředitel: odb. přednosta áu Miloslav Valouch (1924).
Pokladník: prof. dr. Bohumil Bydžovský (1925).
Jednatel: prof. dr. Václav Posej pal (1924).
Knihovníci: prof. dr. Miloš Kossler (1926), asist. univ.
dr. Vilém Havlík (1925), posl. univ. Jan Mrkos (1923).
Účetní správce: prof. dr. Mikuláš Smok (1926).
Archivář: prof. dr. Josef Štěpánek (1926).
Zapisovatel: ministerský rada dr. Jaroslav Jeništa (1924).
Bez zvláštní funkce: posl. univ. František Balada (1925),
vládní rada Ladislav Červenka (1925), asist. dr. Miloslav Hampl
(1925), prof. dr. Emauel Herolt (1924), doc. dr. Václav Hruška
(1926), posl. techn. Jiří Kapitán (1925), prof. dr. Rudolf Kukač
(1925), prof. Bohumil Machytka (1925), prof. dr. Bohuslav Mašek
(1924), prof. dr. František Naši (1926), prof. dr. Karel Rychlík
(1926), prof. dr. Vladimír Ryšavý (1926), prof. dr, August Žáček
(1924).
Náhradníci: prof. Vitém Kaválek, posLuniv. Oldřich Blažek,
Alfons Hyška a Vojtěch Vikář, posl. techn. Jaroslav Malkovský
a Eduard Zvěřina.
Kontrolující komisaři: prof. Václav Hiibner, prof. dr. Bedřich
Šalamon a prof. Jan Šrůtek.
*

Prof. Frank Koláček zemřel 8. prosince 1913: před nedávném
tedy uplynulo 10 let od jeho smrti. Vědecká činnost Koláčkova byla
podrobně vylíčena v tomto časopisu (roč. 41., str. 273. a roč. 44.,
str. 133.), když Jednota oslavovala jeho šedesáté narozeniny a
později uctívala jeho posmrtnou památku zvláštní schůzí. Zde budiž
jen stručně vzpomenuto muže, jenž miloval svou vědu nade vše
a pracoval takořka do posledního dechu. Vědecká činnost, iež mu
získala veliké jméno v celém světe fysikálním, svědčí o vzácném
jeho nadání a veliké erudici i píli. Mimo ni bude i ústav pro teore
tickou fysiku při Karlově universitě, jehož zřízení vymohl po ve
likém úsilí a překonav četné překážky, trvalou památkou jeho
jména.
Záviška.
Čin následování hodný. Pan dr. Rudolf Janeček, vicesekretář
obch. a živ*n. komory v Brně, daroval matematickému ústavu
Masarykovy university 500 Kč, aby za ně byly koupeny české
knihy matematické a rozdány nemajetným posluchačům, a tím uctěna
památka jeho otce, býv. profesora matematiky v Prostějově.
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Jako rodiště fysika E. Macha uvádí se (viz na př. Poggendorfův Slovník, kdež uveřejněná data životopisná pocházejí
pravidelně přímo od dotyčných osob) vesnice u Brna Tuřany (něm.
Turas). Laskavostí tuřanského p. faráře P. M. Rouse jsem zvěděl,
že v tamnější matrice jako rodiště Machovo je uvedena blízká ves
Chrlice, kdež dle zápisu narodil se Mach 18./2. 1838 v č. 1., t. j .
v zámku. Tomu by nasvědčovalo i to, že otec Machův Jan byl
vychovatelem zlínských baronů Brethonů a matka Machova Josefa
byla dcera chrlického důchodního. Při křtu dána Machovi jména
Ernst Walfried Wenzl Josef.
K« čupr.
Mezinárodní sjezd matematiků r. 1924. Generální tajemník
mezinárodní Unie matematické, prof. G. Koenigs, zaslal podepsa
nému, jakožto tajemníku národního výboru čsl. matematiků, dopis,
v němž oznamuje, že tento sjezd bude se konati, podle nedávného
rozhodnutí místního výboru kanadského, ve dnech 11.—16, srpna
1924 v Torontu v Kanadě. K tomu připojuje tyto praktické informace:
1. Přeprava po moři ze Cherboug-u do Montreal-u lodí linie
Cunardovy (Cunard-Linie; jen jedna třída) tam a zpět dolarů 270.
Jízda vlakem z Montrealu do Toronta, tam a zpět dolarů 25.
2. Přeprava po moři z Bordeaux do Halifaxu, lodi linie trans
atlantické (jen jedna třída), tam a zpět 5397 franků. Jízda vlakem
z Halifaxu do Toronta, tam a zpět 38 dolarů,
3. Útraty pobytu: pokoj denně 3 dolary. Dvě hlavní jídla (bez
nápojů) po dvou dolarech, 4 dolary.
Dopis končí: „Můžete poslati přímo p. prof. Fields-ovi, před
sedovi místního výboru, na universitě Torontské, seznam těch svých
krajanů, kteří by měli v úmyslu zúčastniti se sjezdu anebo i uči
niti tam sdělení vědeckého, obsahu („communication*)."
K tomu dodávám, že jsem tpnto seznam zatím ještě neposlal,
nýbrž požádal dopisem prof. Bíeldse o podrobnější zprávy, které
předložím potom národnímu výboru, který bude uvažovati o dalších
krocích a podá interesentům včas zprávu.
Bydžovský.
Padesátileté trvání „Société mathématique de France"
bude oslaveno letos ve dnech 22.-24. května, jednak přednáš
kami matematiků domácích i cizích, jednak slavnostní schůzí ko
nanou 24. května za předsednictví francouzského ministra vyučo
vání: K účasti je zvána také naše Jednota"; v pozváni je Jednota
žádána, aby oznámila svým členům, že výbor zašle každému po
zvánku, kdo o ni požádá počátkem května dopisem na adresu:
Th. Got, secrétaire de la Société, 3, rue du Dragon, Paris.

