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Časopis pro pěstováni matematiky a fysiky, roč. 75 (1950) 

S P O L K O V Ý V Ě S T N Í K 

Zápis o 38. valné schůzi brněnského odboru JČMF v Brně 

konané dne 2. března 1950 v 18 hodin v posluchárně I. fysikálniho ústavu Masa
rykovy university v Brně, Kotlářská 2. ~ * 

1. Předseda odboru prof. Dr L. Seifert zahájil schůzi v 18 hod. 15 min., uvítal 
přítomné* omluvil Potoóka, Viktorina a Knichala a vzpomněl zesnulých členů prof. 
Xr. Staňka, ředitele O. Baše a prof. Dr K. Petra, jejichž památku uctili přítomní 
povstáním. 

Předseda konstatuje, že ve smyslu stanov je schůze schopna se usnášeti, nebot 
je přítomno více než 15 členů. 

Schůze byla podle stanov řádně svolána a také řádně hlášena ředitelství SNB. 
2. Vzhledem k úmrtí kontrolujícího komisaře ředitele O. BáŠe valná schůze 

navrhuje, aby byl kontrolujícím komisařem Dr Karel Svoboda. 

3. Na návrh prof. Dr O. Borůvky nečten zápis o poslední valné schůzi, ale byli 
svoleni verifikátoři, přítomní poslední valné schůzi a to: prof. Zahradniček a asistent 
Dr J. Beránek. 

.. 4. Zprávy o činnosti za správní rok 1949: 
a) Zpráva předsedova uvádí pořádání kongresu „Fysika v chemii a průmyslu" 

v Červnu 1950 v Brně, dále pedagogickou konferenci profesorů M X a O X v srpnu 
1949 a uvádí, že byly schváleny stanovy ústředí JČMF v Praze a uvádí některé dů
ležité změny; . _ . , - J 

b) Zpráva jednatele: Ve správním roce 1949 měl odbor 160 členů. Během roku 
zemřel 1 člen, prof. Staněk. Jednacích čísel bylo 74, poštovné činilo 652,30 Kčs (vý
lohy hlavně s přednáškami). Výborové schůze se konaly 4: 23. 2., 3. 3., 27. 10., 
8. 12. Projednávaly záležitosti správní, přednáškové, dotazníky AVNF v Brně a 
zřízení Olomouckého odboru JČMF a nové stanovy JJĎMF. 37.'řádná valná schůze 
se konala 3. 3. 1949. Členských schůzí spojených s přednáškami bylo 14. Z nich , 
jsme pořádali 2 s přírodovědeckou fakultou Masarykovy university a 2 s Českou 
akademii věd a umění, ústavem pro matematiku. 

Přednášeli: 
20.1. Dr Josef ŠkráSek: Použití matematických method v theorii klasifikaci. 

3.2. Václav Truneček: Buzení centimetrových vln magnetronem (s pokusy). 
3* 3. Prof. Dr Josef Zahradníček: Optika fotonů a elektronů. 

24.3. Prof. Dr Bohuslav Hostinský: O užití integrálního počtu ve fysice. 
* 81.3. Dr Miloš Zlámal: O Picardových posloupnostech. 

28.4. Dr Josef Škrášek a Dr Karel Svoboda: Vzpomínka na B. Bolzana a na prof. 
*>*VV :% Weyra. ' - . * .'•••-' - -* 
: l i 5* TProf. Ďr íng. Jaroslav Bouček: O některých novinkách v oboru vědecké 
-•v"/;.-- '.'fotografieV «' • ''. '; ~ "*'•'. 
Í8*,&Prof,12+ Marczewski: O symetrickém rozdílu dvou množin. 

.. v 26.5.' Prof, Dr Josef Novák: O některých aplikacích matematiky v biologii. 
. ^ j ' 



5. 9. Prof. Dr Hugo Steinhaus: O některých odvětvích aplikované matematiky 
v Polsku. 

27. 10. Prof. Dr Josef Zahradniček: O reciprokých úkazech fysikálních. 
10. 11. Prof. Dr Bohuslav Hostinský a Dr Josef Široký: O živote a činnosti Augusta 

Seydlera. 
24.11. Jaromir Zezula: Metrické vlastnosti oskulačnich útvarů zborcených plooh. 

8.12. Prof. Dr Antonin Vašióek: Optický kongres o tenkých vrstvách v Marseille. 
Největší účast na přednáškách byla 76, nejmenší 18, průměr 40. Přednáška 

12. 5. 1949 se konala na BT u prof. Dr Vašíčka, všechny ostatní schůze se pořádaly 
v ústavě experimentální fysiky MU. Děkuji za propůjčení poslucháren p. prof. Dr 
Vašíčkovi a zejména p. prof. Dr J. Zahradníčkovi, neboť umožnili svou vzácnou 
ochotou konání těchto přednášek. 

o) Zpráva knihovníka: Přírůstek knihovny činí v uplynulém roce 33 čísel, 
z toho je 11 knih, 8 ročníků Časopisů a 14 pojednání. Celkový stav knihovny je tedy: 
2277 svazků knih a časopisů a 197 pojednání. 

d) Zpráva pokladníka: 

Zůstatek z roku 1948 4 465,90 Kčs 
Dotace ústředí a jiné 5 025,20 Kčs 

Celkem... 9 491,10Kčs 

Vydání za přednášky 2 967,20 Kčs 
Oznámení přednášek 2 205,— Kčs 
Výlohy správní 1 778,30 Kčs 
Za knihy a časopisy 1 075,— Kčs 

Celkem vydáno 8 025,50 Kčs 

Je tedy zůstatek 1 465,60 Kčs, z toho na kontě 581,70 Kčs a 883,90 Kčs v hoto
vosti. * 

e) Za kontrolující komisaře podává zprávu Dr Svoboda. Kontrolující komisaři 
prof. PotoČek a Dr Svoboda zrevidovali účetní knihu s doklady a provedli namátko
vou revisi knihovny. Zjistili, že knihovna je v pořádku a vypůjčené knihy jsou 
kryty stvrzenkami. Bovněž zápisy v pokladní knize byly shledány y pořádku a 
proto navrhují, aby odstupujícímu výboru bylo uděleno absolutorium. Návrh kon-
trolujicioh komisařů byl valnou schůzi jednomyslně schválen. 

Na základě zprávy verifikátorů prof. Zahradnička a Dr Beránka o zápisu po
slední valné schůze, že byl řádně proveden, se tento zápis schvaluje. 

5. Volba nových členů výboru, náhradníků a kontrolujících komisařů: před
seda sděluje, že z výboru vystupují po dovršení tříletí: místopředseda prof*. Hostin* 
ský, členové výboru: Oajdoš a! Vašíček. Na návrh prof. Zahradnička volbykonány 
aklamací a jednomyslně zvolen místopředsedou opět prof. Hostinský a za členy vý
boru byli jednomyslně zvoleni Oajdoš a Vašíček. Za náhradníky zvoleni po návrhu : 
výboru Dr ŠkráŠek a Černohorský. Asistent Zezula navrhuje za kontrolující komi
saře prof. Dr Josefa Šimka a Dr Karla Svobodu. Návrh byl jednomyslně přijat. 

6. Volné návrhy: Předsedovi nedošlý volné návrhy a výbor pověřil prof. 
Borůvku, aby ve volných návrzích několika slovy nastínil význam připravovaného 
kongresu Fysika v chemii a průmyslu, který se bude konati v Brně ve dnech 19. až 
23. června 1950, , ' • • • . . % 

Předseda konči valnou schůzi a předává řízeni další členské schůze místo
předsedovi Hostinskému. Místopředseda zahajuje členskou schůzi a udili slovo 
prof. Dr Seifertovi, který přednáší na thema „Vzpomínka k devadesátým naroze
ninám prof. Matyáše Lercha". členská sohůze skončena v 19 hod. 20 minut. .- v 



Výbor brněnského odboru JČMF ve správním roce 1950: 
Předseda: prof. Dr Ladislav Seifert, prorektor MU (1951). 
Místopředseda: prof. Dr Bohuslav Hostinský, profesor MU (1952). 
Jednatel: Dr Antonín Čí&ek, asistent MU (1950). 
Pokladník: Vilém Lamparter, prof. gymn. (1951). 
Zapisovatel: prof Dř Antonín Vašíček, prof. BT (1952). 
í&nihovník: Dr Tadeáš Oajdoš, prof. prům. školy (1952). 
Členova prof. Dr Otakar Borůvka, prof. MU (1951). 

prof. Dr Rostislav Kostál, prof. P U (1950), 
Dr Josef Brejcha, asistent MU (1950). 

Náhradníci: Dr Josef Škrášek, asistent MU (1950); 
Martin Černohorský, asistent MU (1950). 

Kontrolující komisaři: Dr J. Šimek, profesor (1950), 
Dr Karel Svoboda, asistent MU (1950). 
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