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Kundt konal též pokusy o obrazcích pod znějícími deskami 
a došel k poznáni, že „chvění vrstvy vzduchové pod znějícími 
deskami není samostatným chvěním té vrstvy. Kmitočet pro 
určitý obrazec, jenž byl vzbuzen znějící deskou, není docela 
závislý od rozměrů desky vzduchové a tvaru obrazce, nýbrž od 
kmitočtu znějící desky. Mění se tedy ku př. při stejném obrazci 
s tloušťkou znějící desky".21) 

Pokus, vystihnouti dění pod znějícími deskami vlněním 
vrstvy vzduchu, nevedl k uspokojivým výsledkům; vizme tedy, 
pokud lze v něm pozorovati vzájemné akustickodynamické pů
sobení vířných prstenců. (Dokončení.) 

Věstník l i te rárn í . 
H l í d k a p r o g r a m ů českých škol s t ř e d n í c h 

ve školním roce 1913—14. 

Bučovice, zem. vyš. reájka a zem. VlII-třídní reál. gymnasium. 
Bursa Josef: O radiu a jeho užití v c. k. léčebném ústavu 
pro léčení radiem v Jáchymově. 14 str. 

Jičín, c. k. vyš. reálka. Matas Bohumil: Směr a poloha asymptot 
algebraických křivek. 11 str. 

Karlín, c. k. čes. vyš. reálka. Tlučhoř Václav: Sestrojení tečen 
bodem ke kuželosečce a průsečíků přímky s kuželosečkou. 
8 str. 

Kolín, c. k. vyš. reál. gymnasium. Pelnář Jiří: Kok chemického 
praktika na reálném gymnasiu typu A. 7 str. 

Kostelec n. OrL, c. k. vyš. reálka. Blumauer Richard: Astro-
gnosie neboli popis hvězdnaté oblohy. VI + 25 str. 

Kroměříž, c. k. čes. vyš. gymnasium. Zahradníček Josef dr.: 
Pomůcka pro vyučování goniometrie. 6 str. 

Litovel, zem. vyš. reálka a zem. reál. gymnasium. 1. SuJcdol 
Václav, dr.: Některé pozoruhodnější theorie vidění barev,. 
I. 14 str. — 2* Nerad František, dr.: Vzpomínka na 
f suplujícího učitele Jana Galáska. 2 str. 

Moravská Ostrava, c. k. čes. vyš. gymnasium. Bílek Jaroslav, dr.: 
Výňatky z filosofických názorů Newtonových. Dokončení. 
11 str. 

Německý Brod, c. k. vyš. gymnasium. Smejkal Edvard: Zpráva, 
meteorologické stanice za rok 1913. 2 str. 2-) Tamtéž, str. 351. 
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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 re-
lativnosti. 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. 


		webmaster@dml.cz
	2012-05-15T14:28:57+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




