Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Zprávy z výboru Jednoty českých mathematiků a fysiků
Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 44 (1915), No. 2-3, 254--256

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/124091

Terms of use:
© Union of Czech Mathematicians and Physicists, 1915
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides
access to digitized documents strictly for personal use. Each copy of any part of this
document must contain these Terms of use.
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and
stamped with digital signature within the project DML-CZ: The Czech
Digital Mathematics Library http://project.dml.cz

254
Nové Město na Mor., c. k. vyš. reálka. Hruša Rudolf a Fiala
Josef: Fokální křivka a isogonálný problém kuželoseček,
jež se dotýkají stran deltoidu. 16 str.
Nový Bydžov, c. k. vyš. reál. gymnasium. Jelíneh Antonín:
Universální stojan pro fotografické práce. 3 str.
Plzeň; c. k. I. čes/vyš. reálka. 1. Ron Karel, dr.: Princip relativnosti. Poznámky k doplnění učiva fysiky. 19 str. —
2. Pleskot Antonín, dr.: f Školní rada Vojtěch Filipovský.
2 str.
Praha, c. k. vyš. reálka v Ječné ul. Šalamon Bedřich: Zobra
zovací metoda rakousko-uherského vojenského mapování.
10 str.
Praha, c. k. vyš. reálka v Holešovicích. Štěpáneh Josef, dr.:
Elektrická stanice c. k, státní reálky v Praze-VII. 25 str.
Prostějov, čes. zem. vyš. reálka. Březina Jan, dr.: Ke vzniku
a rozvoji fyzikálních cvičení na středních školách. 12 str.
Příbor, zem. vyš. reálka a zem. VlII-třídní reál. gymnasium.
Hyhš Jan: Chemie fysikálná pro V. třídu škol reálných.
Náčrtek metodický. 10 str.
Roudnice, c. k. vyš. reál. gymnasium. Špačeh Václav: Kyvadlo
horizontální a slapy kůry zemské. 22 str.
p^

Zprávy z výboru Jednoty českých
mathematiků a fysiků.

Řádná valná schůze Jednoty za správní rok 1913/4 konala
se dne 10. ledna 1915 ve fysikálním ústavě české university.
Spojena byla s posmrtnou oslavou dvorního rady dr. Františka
Koláčka, profesora české university. Po úvodních slovech dvoř.
rady proř. dr. Ů. Strouhala promluvili o vědecké činnosti
Koláčkově prof. dr. Boh. Kučera a dr. Fr. Záviška.
Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise byly pro
vedeny doplňovací volby výboru, načež konala se schůze výboru,
v níž se ustavil výbor pro správní rok 1914/5 takto:
Předseda: p. c. k. dvorní rada dr. Vincenc Strouhal, profesor
c. k. české university.
Místopředseda: p. vládní rada Václav Starý.
Stálý tajemník: p. dr. Jan Sobotka, profesor c. k. české uni
versity.
Ěeditel: p. Stanislav Petíra, profesor c. k. státní průmyslové
školy na Smíchově.

255
Pokladník: p. dr. Bohumil Kučera,, profesor c. k. české uni
versity.
Jednatel: p. dr. Václav Posejpal, docent c. k. české university,
profesor c. k. I. české vyš. reál. školy v Kr. Vinohradech.
Knihovníci: p. dr. Bohuslav Hostinský, docent c. k. české uni
versity, profesor c. k. vyš. reál. školy ve Vršo
vicích ;
p. Josef Kaucký, posluchač c. k. české university;
p. dr. Karel Bychlík, docent c. k. české university
a c. k. české vysoké školy technické.
Účetní: p. Miloslav Valouch, profesor c. k. vyš. reál. školy
v Praze-VII.;
p. Rudolf Kankovský, kand. prof. v Praze.
Archivář, p. dr. Václav Hruška, asistent c. k. české vysoké
školy technické.
Zapisovatel: p. dr. Bohuslav Mašek> profesor c. k. vyš. reál.
školy v Žižkově.
Zpravodaj: p. Miloš Smejkal, posluchač c. k. české vysoké školy
technické.
Bez zvláštní funkce: p. dr. Bohumil Bydžovský, docent c. k.
české university a c. k. české vysoké
školy technické, profesor c. k. čes.
vyš. reál. školy v Karlině;
p. dr. Jakub Čečka, profesor c. k. vyš.
reál. gymnasia v Křemencově ulici;
p. dr. František Nušl, profesor c. k. české
.vysoké školy technické;
p. dr. Karel Petr, profesor c. k. české
university;
p. dr. Viktor Teissler, profesor českoslovanské obchodní akademie.
Náhradníci: p. Ondřej Hutterer, posluchač c. k. české vysoké
školy technické;
p. Jaroslav Janko, posluchač c. k. české university;
p. Otokar Kodl, posluchač c. k. české university;
p. Jan Venclík, kand. inž.
Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni:
p. Václav Húbner, c. k. školní rada, profesor c. k. I. vyš.
reál. školy v Král. Vinohradech;
p. Bedřich Šalamon, profesor c. k. vyš. reál. školy v Ječné
ulici;
p. Jan Šrůtek, profesor c. k. vyš. reál. gymnasia v Kře
mencově ul.
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Za zesnulého prof. dr. Frant. Velíska byl do mathematické
sekce vědecké rady delegován výborem p. dr. Bohumil Bydéovský.
*
*
*
Zprávy o vydavatelské činnosti, o počtu členstva a finančním
stavu Jednoty obsahuje tištěná zpráva výroční, která byla před
valnou schůzí všem pp. členům Jednoty zaslána.
Pt.
Z brněnského odboru Jednoty českých mathematiku
a fysiků.
Závěrečná výborová schůze za správní rok 1913/4 byla
konána před valnou schůzí dne 25. listopadu 1914 a řídil ji
předseda p. dv. rada dr. Karel Zahradník. Jednatel dr. Fr. Nachtikal, pokladník p. dr. Jan Vojtěch a knihovník p. dr. Bedřich
Macků předložili své výroční zprávy pro valnou schůzi, jež byly
výborem schváleny. Losem bylo určeno, že letošním správním
rokem mají vystoupiti z výboru prof. dr. Fr. Nachtikal a pan
Ladislav Staněk] výbor sestavil pak kandidátní listinu, která
se předloží valné schůzi.
Ustavující schůze nového výboru konána byla po skončení
valné schůze dne 25. listopadu 1914. Schůzi řídil předseda pan
dv. rada dr. Karel Zahradník. Funkce pro nový správní rok
jsou rozdéleny takto:
předseda p. dvorní rada dr. Karel Zahradníky
místopředseda p. prof. dr. Vlád. Novák,
pokladník p. prof. dr. Jan Vojtěch,
jednatel p. prof. dr, Frant. Nachtikal,
knihovník p. prof. dr. Bedřich Macků]
bez funkce zůstávají: p. as. dr. Karel Čupr,
p. as. Vlád. Masek
a p. prof. Mil. Pelíšek.
Na návrh knihovníka p. dra Bedř. Macků usneseno, aby
jako dosud i nadále byl p. as. dr. Josef Mašek pověřen spolu
prací v knihovně za vedení knihovníka.
Posléze bylo usneseno, aby podle možnosti i letos byly
pořádány členské schůze přednáškové; na schůzi prosincovou
byla ustanovena přednáška p. as. dra Karla Čupra.
Dr. Frant. Nachtikal,
t. č. jednatel.

