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pravených tiskových omylů budiž upozorněno na slovo „Impulszeit" na str. 5. řád. 15. shora, místo něhož má býti „Impulsbreite", úhel & na str. 41. řád. 7 zdola má býti 90°, nikoliv
0°, na str. 58. řád. 2. zdola má zníti pravá strana rovnice
—=-= místo — = a na téže stránce a témže řádku má býti číslo

V3

V2

26 místo 25.
V Praze v srpnu 1915.

Dr. Jospf Štěpánek.

Zprávy z výboru
Jednoty českých matheraatiků a fysiků.
ítádná valná schůze Jednoty za správní rok 1914/15 ko
nala se dne 8. prosince 1915 v mathematickém ústavě české uni
versity. Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise byly
provedeny doplňovací volby výboru a zvoleni členové vědecké
rady, jak níže uvedeno.
Odstupujícímu řediteli p. prof. Stanislavu Petirovi, jenž
jest v činné službě vojenské, vyslovila valná schůze jednomyslně
díky za dlouholetou úspěšnou činnost. Rovněž jednomyslně při
jat návrh výboru na změnu stanov, aby správní rok končil 30.
června a valná hromada konala se zpravidla v první polovici
správního roku. Valná schůze projevila také souhlas s návrhem,
aby výbor vymáhal právní cestou vrácení vypůjčených knih
v případech, kdy upomínky o vrácení zůstaly bez výsledku.
Po valné schůzi ustavil se výbor pro správní rok 1915/16
takto:
Předseda:
p. c. k. dvorní rada dr. Vincenc Strouhal,
profesor c. k. české university.
Místopředseda: p. c. k. vládní rada Václav Starý.
Stálý tajemník: p. dr. Jan Sobotka, profesor c. k. české uni
versity.
Ředitel:
p. Miloslav Valouch, profesor c. k. reálky
v Praze-VIL
Pokladník:
p. dr. Bohumil Kučera, profesor c. k. české
university.
Jednatel:
p. dr. Václav Posejpal, docent c. k. české uni
versity, profesor c. k. I. reálky na Král.
Vinohradech.
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Knihovnici; p. dr. Bohuslav Hostinský, decent c. k. české uni
versity, profesor c. k. reálky ve Vršovicích;
p. dr. Viktor Teissler, profesor c. k. reál. gymnasia
na Smíchově;
p. Miloš Kóssler, profesor c. k. gymnasia na Král.
Vinohradech.
Účetní:
druhý knihovník p. dr. V. Teissler.
Archivář: p. dr. Václav Hruška, asistent c. k. vysoké školy
technické.
Zapisovatel: p. dr. Bohuslav Mašek, protesor c. k. reálky v Žižkově.
Zpravodaj: p. Jan Venclík, kand. inž. (jednatel na technice).
Bedakce „Časopisu* :
p. dr. Karžl Petr, profesor c. k. české university
(v části mathematické);
pokladník p. dr. B. Kučera (v části fysikální);
p. dr. Karel Rychlík, docent c. k. české university
a c. k. české vysoké školy technické (pořadatel
úloh).
Delegáti do vědecké rady:
p. dr. Bohumil Bydzovský, docent c. k. české university
a c. k. české vysoké školy technické, profesor c. k.
reálky v Karlíne (sekce mathematická):
jednatel p. dr. V. Posejpal (sekce fysikální).
Bez zvláštní funkce:
p. c. k. školní rada dr. Jakub Čečka;
p. Otakar Herink, posluchač c. k. české university (jednatel
na universitě);
p. dr. František Nušl, profesor c. k. české vysoké školy
technické;
p. Stanislav Petira, profesor c. k. státní průmyslové školy
na Smíchově.
Náhradníci: p. Ondřej Hutterer, posluchač c. k. české vysoké
školy technické.
si. Marie Kuthanová1 posluchačka c. k. české uni
versity ;
p. Jindřich Taraba, posluchač c. k.. české vysoké
školy technické;
p. Augustin Vondráček, posluchač c. k. české uni
versity.
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Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni<
p. c. k. školní rada Václav Húbner, profesor c. k. [. reálky
na Král. Vinohradech;
p. Bedřich Šalamon, profesor c. k. reálky v Praze-II..
Ječná;
p. Jan Šrůtek, profesor c. k. reál. gymnasia v Praze-I!v
Křemencová.
Do vědecké rady byli valnou schůzí zvoleni:
a) Do sekce mathematické:
p. dr. Karel Petr, profesor c. k. české university, předseda;
p. dr. Emil Sclionbaum, sekretář pensijního ústavu v Praze;
p. dr\ Karel Vorovka, profesor c.*k. reálky v Praze-I.
b) Do sekce fysikální:
p. dr. František Záviška, profesor c. k. české university,.
předseda;
p. dr. Jaroslav Jeništa, profesor c. k. akademického gy
mnasia v Praze;
p. dr. Bohuslav Mašek, profesor c. k. reálky v Žižkově.

Zprávy o vydavatelské činnosti, počtu členstva a finančním
stavu Jednoty obsahuje tištěná výroční zpráva, jež byla před
valnou schůzí všem pp. členům Jednoty rozeslána.
Za zakládající členy Jednoty přijati byli: p. docent dr.
Bohuslav Hostinský, profesor reálky ve Vršovicích, a dp. l\
Václav Řepa, kaplan v Čes. Budějovicích.
M. V.

