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Zprávy z výboru Jednoty českých 
mathematiků. 

Od poslední schůze, o níž podána byla zpráva v ^Časo
pise" roč. 34., str. 261, konal výbor do prázdnin čtyři chůze 
a to dne 24. února, 23. března, 19. května a 23. června. 

Z četných předmětů jednání budiž uvedeno následující. 
U nejstarší publikace Jednoty, „Časopisu'', jenž letos vstu

puje do 35. ročníku, nastala změna v tom směru, že usneseno, 
aby počínaje tímto ročníkem byl „Časopis" tištěn v tiskárně 
Stýblově, kdež tisknou se veškeré učebnice Jednotou vydávané 
jakož i Sborník Jednoty. 

Dosavadní redaktoři „Časopisu" prof. dr. Karel Petr a 
docent dr. Bohumil Kučera, kteří před rokem přijali redakci 
prozatímně na jeden rok, uvolili se „Časopis" i nadále redi
govati, a to jako dosud první v části mathematické, druhý pak 
v části fysikální. 

Tisk X. čísla „Sborníku J. Č. M." „DesJcriptivní geometrie" 
prof. J. SobotJcy již značně pokročil (přes polovici jest již ho
tovo), takže během tohoto školního roku určitě vyjde; tím bude 
opět naše literatura důležitým a cenným spisem obohacena. 

Učebnice, u nichž bylo nutno — jak již v dřívějších 
zprávách z výboru bylo uvedeno — uspořádati nové vydání, 
byly vesměs schváleny a to : 

K. Brože „FysiJca pro nižši reálky11, dnfaé vydání, byla 
schválena výnosem ministerstva ze dne 31. ledna 1905, čís. 459, 
V. Jarolimka „Deskriptivní geometrie", páté vydání výnosem 
minist. ze dne 21. února 1905, čís. 5683 a téhož autora ̂ Geo
metrie pro nižší třídy škol reálních^, páté vydání výnosem 
minist. ze dne 10. května 1905, čís. 17156. 

Budiž však výslovně připomenuto, že veškeré tyto učebnice 
vydány byly nezměněné, takže lze vedle těchto nových vydáni 
bez závady užívati současně vydání nejblíže předcházejících-
totiž u fysiky Brožovy vydáni prvého, u obou učebnic Jaro-
Hrnkových vydáni čtvrtého. 

Zvláště pak třeba upozorniti na vydání nové pomocné 
knihy: Jan Sommer a Václav Hůbner, Maturitní otázky z ma-
thematiky. Knihy takové jsme dosud v české literatuře neměli 
a proto zajisté náleží autorům zásluha tím větší, že nešetříce 
času ani námahy knihu tu upravili. Lze doufati, že pomocná 
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kniha tato bude studujícím, hlavně nejvyšších tříd, vítanou 
pomůckou při soustavném opakování učiva mathematického pro
braného ve třídách vyšších, a to jak gymnasijních, tak i reálních. 
Cena knihy, obsahující 9 tiskových archů, (na konci připojeny 
jsou výsledky, u těžších příkladů též krátký návod) stanovena 
pouze na 2 K 40 h. 

Změna stanov, na níž se poslední valná hromada byla 
usnesla, aby se totiž počet členů výboru zvýšil o tři, byla úřady 
schválena; usneseno však nesvolávati jen za tím účelem zvláštní 
mimořádnou valnou hromadu, nýbrž ponechati volbu nových členů 
těch až do příští řádné valné schůze Jednoty v měsíci prosinci. 

Důležitou událostí byla před prázdninami slavnost svěcení 
pomníku, který Jednota postavila bývalému svému čestnému 
členu a stálému tajemníku c, k. dvornímu radovi Eduardu 
Weyrovi na hřbitově olšanském (hřbitov VI, odděl. 3), Pomník 

pochází od známého akad. sochaře V. Amorta. Slavnost, jejíž 
uspořádání obstaral zvláštní výborem zvolený komitét (prof. dr. 
J. Čecha, prof. dr. Kar. Petr, prof. Jos. Pour a posl. fil. 
Bohuši. Hostinshý), konána dne 2. července t. r. za hojné účasti 
kruhů vědeckých a studentských obou vysokých škol pražských. 
Slavnostní řeč promluvil předseda Jednoty c. k. dvoř. rada prof. 
dr. V. Strouhal. Druhým řečníkem byl J. M. Kr. Petrlíh, t. č. 
rektor české vysoké školy technické v Praze. Jménem král. 
hlavního města Prahy, jež ochotně převzalo pomník Weyrův 
v opatrování, přejal pomník prof. čes. techniky dr. A. Slavíh. 

Dle zpráv pokladních jest finanční stav Jednoty uspokojivý; 
vysoké c. k. ministerstvo osvěty a vyučování povolilo obvyklou 
subvenci na 34. ročník „Časopisu". Petira. 
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