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Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků. 
Řádná valná schůze Jednoty za správní rok 1907/8 konala 

se dne 8. prosince 1908, po prvé ve velké posluchárně nového 
fysikálního ústavu české university. 

Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise provedeny 
volby, jak níže uvedeno. 

Z předmětů jednání mimo program předem stanovený dlužno 
zvláště vytknouti, že valná schůze zvolila za všeobecného sou
hlasu přítomných protektorem Jednoty p. dvoř. radu dra. V. 
Strouhala, předsedu Jednoty, a to v uznání neocenitelných zásluh, 
jichž si pan dvorní rada získal o Jednotu jednak jako dlouholetý 
předseda, jednak zejména v poslední době tím, že jediné jeho 
přičiněním byl pro knihovnu Jednoty získán trvalý stánek 
v novém fysikálním ústavě české university. 

Bezprostředně po valné schůzi konána první schůze výboru 
v novém správním roce, na níž byly jednotlivé funkce rozděleny 
takto: 

Předseda: p. c. k. dvorní rada dr. V. Strouhal, professor c. k. 
české university, protektor Jednoty. 

Místopředseda: p. vládní rada Václav Starý, ředitel c. k. vyš. 
reál. školy v Ječné ul. 

Stálý tajemník: p. Augustin Pánek*), professor c. k. české vys. 
školy technické. 

Ředitel: p. Stanislav Petíra, professor c. k. stát. průmyslové 
školy na Smíchově. 

Pokladník: p. dr. Bohumil Kučera, professor c. k. české uni
versity. 

Jednatel: p. Josef Pour, professor c. k. vyš. reál. školy v Praze-IIL 
Knihovníci: p. Ladislav Červenka, professor c. k. vyš. reál. školy 

v Praze-VIL, 
p. dr. Jiří Kaván, assistent c. k. české university 

a professor c. k. vyš. gymnasia v Praze-IIL, 
p. Václav Tolar, assistent c. k. české vysoké školy 

technické. 
Účetní: p. Karel Čupr, kand. prof. v Praze, 

p. Augustin Žáček, posluchač c. k. čes. university. 
Archivář: p. Karel Rychlík, kand. prof. v Praze. 
Pořadatel přednášek: p. dr. František Velísek, assistent c. k. 

čes. vys. školy technické. 

*) Zemřel 10. prosince 1908. 
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Zapisovatel: g. dr. Bohuslav Mašek, professor c. k. vyš. reál. 
školy v Žižkově. 

Zpravodaj: p. Josef Zatřepálek, kand. prof. v Praze. 
Bez zvláštní funkce: p. dr. Bohumil Bydžovský, professor c. k. 

české vyš. reál. školy v Karlíne, 
p. dr. Jakub Čečka, professor c. k. reál. 

a vyš. gymnasia v Křemencové ul., 
p. dr. Karel Petr, professor c. k. české 

university, 
p. dr. Jan Sobotka, professor c. k. české 

university. 
Náhradníci: p. Josef Klíma, kand. prof. v Karlíne. 

p. Josef Papřok, posluchač c. k. české university, 
p. Vilém Bychlík, posluchač c. k. české university, 
p. ViJctor Teissler, assistent c. k. české university. 

Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni: 
p. Václav Húbner, professor c. k. vyš. reál. školy v Král. 

Vinohradech, 
p. dr. František Nusl, professor c. k. české vysoké školy 

technické, 
p. Jan ŠrůteJc, professor c. k. reál. a vyš. gymnasia v Kře

mencové ul. 
Zprávy, týkající se vydavatelské činnosti, počtu členstva, 

jakož i finančního stavu Jednoty obsahuje tištěná zpráva, roze
slaná před valnou schůzí všem pp. členům Jednoty. 

Knihovna Jednoty byla již do nových místností svých ve 
fysikálním ústavě české university (u Karlova) přestěhována; 
pravidelně počne se v ní úřadovati po vánočních prázdninách 
dnem 12. ledna 1909. Do té doby bude také dokončen nový 
Katalog knihovny, jímž se orientace a vyhledávání žádaných 
knih velice usnadní a jenž bude zajisté pp. členy s potěšením 
uvítán. Krámská cena katalogu stanovena 3 K, pro pp. členy 1 K. 
Týž bude po vyjití podle usnesení výboru rozeslán zdarma všem 
pp. jednatelům, jakož i knihovnám, jež jsou členy Jednoty. 

Čtyřmístné tabulky logarithmické (o nichž učiněna zmínka 
ve výroční zprávě) sestavené p. K. OsovsJcým, professorem c. k. 
vyš. reálky .v Žižkově, vyjdou koncem ledna nebo začátkem 
února 1909. Pt. 
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