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POSLEDNÍ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
15. Schùze dne 11. èervence 1869
Valná Hromada
Po zahájení valné hromady ète jednatel protokol pøede¹lé schùze, který se
schvaluje.
Jednatel ète pak zprávu jednatelskou za minulý letní bìh, v které ukázal,
¾e spolek i v tomto bìhu pokroèil co do poètu schùzí, pøedná¹ek, obohacení
knihovny, pøijmù bylo celkem 32 zl. 83 kr. a vydejù 29 zl. 1 kr., z kterých¾
24 zl. 60 kr. obráceno na obohacení knihovny.
Jednatel pak podotýká ¾e spolek ode dne 7. èervence promìnil se v þJednotu
èeských mathematikùÿ, tedy v ryze èeský spolek, ¾e dle nových stanov mohou
se státi èinnými údy té¾ technikové, absolovaní posluchaèové mathematiky a
fysiky na technice a univerzitì, asistenti a docenti na obou vysokých ¹kolách
a suplující uèitelé na støedních ¹kolách. Jednatel vyslovil nadìji, ¾e þJednotaÿ
ta stane se støedi¹tìm v¹ech èeských mlad¹ích mathematikù a fysikù a hlavnì
útoèi¹tìm èeského jazyka na bohu¾el posud nìmecké universitì. Zároveò podotknul, ¾e pøijetím nových stanov pøestalo míti platnosti ustanovení následující: þÚdové spolku, kteøí dobrovolnì vystoupili a v¹e øádnì zaplatili, mají
právo vypùjèovati si ze spolkové knihovny knihy a to bezplatnì tak dlouho, jak
dlouho byli údy spolku.ÿ Èinný úd, kdy¾ nemù¾e nav¹tìvovati schùze, mù¾e se
státi pøispívajícím a tím nabyde tého¾ práva, které mu bylo pøede¹lým ustanovením vyhra¾eno. Ku konci zprávy provoláno þJednotì èeských mathematikùÿ
hluèné þNa zdarÿ od shromá¾dìných údù. Po jednohlasném schválení jednatelské zprávy podal p. pøedseda kritiku o referátech p. p. údù o jednotlivých
oddìleních fysiky.
Po té pøedsevzaty volby ji¾ pro þJednotu èeských mathematikùÿ.
Za pøedsedu zvolen p. Ph.C. Mírumil Neumann 16 hlasy (p. Seydler obdr¾el
1 hl) Za místopøedsedu zvolen p. Karel Zahradník, technik 16 hlasy (p. Hradilík
obdr¾el 1 hlas) Za jednatele zvolen p. Franti¹ek Houdek 16 hlasy (p. Hervert
obdr¾el 1 hlas.) Za knihovníky zvoleni pánové: Antonín Jan Votruba (14 hlasy
Seydler obdr¾el 2) a Antonín Vávra technik (16 hlasy Hervert obdr¾el 1 hl.).
Do kontrolující komise zvoleni pánové P. Augustin Dufek, August Seydler, a
Josef Hervert. P. Zahradník dává návrh, aby dávány byly úlohy k rozlu¹tìní a
p. Hradilík, aby nové stanovy dány byly do tisku. Oba návrhy pro pokroèilost
èasu odroèeny na pøí¹tí schùzi.
Po tom schùze zkonèena za volání na shledanou.
Mír. Neumann
t. è. starosta

Frant. Houdek
t. è. jednatel

