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Zprávy z výboru 
Jednoty českých matliematiků a fysiků. 

Za zakládající členy byli přijati pp. dr. ./. Hambálek, profesor 
obchodní akademie v Chrudimi, V. Hlavsa, civ. geometr v Rokyca
nech, dr. J. Honzák, profesor gymnasia v Praze III,, M. Kossler, 
profesor gymnasia na Král. Vinohradech, dr. V. Láska, profesor 
university v Praze, dr. V. TAbický, profesor reálky v Fráze II. , 
dr. K. Rychlík, docent university v Praze a K. Zláhek, profesor 
reálky v Ces. Budějovicích. 

SI. R. Studnickovd věnovala Studničkovu fondu 50 K, za něž 
jí byly vzdány upřímné díky. Na fond pro pozůstalé po padlých le
gionářích věnovala Jednota 1000 K. 

Pro úpravu Časopisu zvolena komise (pp. Hostinský. Kučera, 
Nušl, Petr a Rychlík), po jejímž návrhu usneseno prozatím uveřejňo
vati tituly česky a francouzsky. Návrhy pp. členů jsou vítány^ 

Stále trvající nepříznivé poměry drahotní vyžadují změnu člen
ských přispevků. Návrh má vypracovati komise (pp. Hof; Kučera, 
Petíra, Petr, Posejpal a Valouch); i o léto věci bylo by žádoucí, aby 
se pp. členové vyslovili. 

Vzhledem k přáním mimopražských členů usnesl se výbor, aby 
poštovné zasílaných knih vypůjčených platila Jednota a pouze po
štovné vracených knih pp. členové. Zároveň vzhledem k ztrálám zá
silek poštovních usneseno, aby se knihy z odboru K v nynější době 
nepůjčovaly poštou mimo Prahu. V komisi, která jedná o sjednocení 
pražských odborných knihoven, jest Jednota zastoupena pp. Hostin
ským a Kosslerem. 

Vojtěchovy Základy mathematikg jsou rozebrány a druhé vy
dání se vytiskne s urychlením co největším. Ovšem nesnáze tiská
renské stále brání výboru, aby vyhověl všem přáním jak pp. členů, 
tak i pp. auktorů. Ježto Weyruv Differenciálni počet bude v brzké 
době také rozprodán, uvolil se prof. dr. K. Petr, že do roka sepíše 
za účasti prof. ./. Sobotky pro Sborník nové dílo o diferenciálním 
počtu, což jistě veškeré členstvo uvítá s upřímnou radostí. Novákova 
Fysika těší se tak značné oblibě, že netřeba ji ani zvláště pp. čle
nům doporučovati. 

Ceny za řešení úloh v Příloze budou podle návrhu prof, Ma
ňáka výborem schváleného rozdíleny v dohodě s pp. jednateli pří
slušných ústavů. 

Referát komise pro reformu střední školy vyjde tiskem a bude 
všem pp. členům Jednoty rozeslán. Lze se nadíti, že vzbudí zašlou-
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ženy zájem a vyvolá hojnost podnětů nejen z řad našich pp. členů, 
ale i ostatních odborníků. 

Jednota českých mathematiků a fysiků hodlá vydati sedmimistno 
Jogarithmické tabulky čísel a funkcí goniometrických v děleni úhlu 
sexagesimálním i centesimálním a jako doplněk též stručné tabulky 
jiných mathematických neb empirických funkcí. Žádá proto každého, 
jenž by měl zájem na tom, aby v tyto tabulky byly pojaty některé 
zvláštní funkce, aby co nejdříve zaslal Jednotě odpověď na tyto otázky: 

1. Jest potřebí ve vědách Vámi přednášených nebo při pracích 
Vámi konaných 

a) pouze logarithmů čísel, 

b) též logarithmů goniom. funkcí? O jakém dělení úhlu (sexa-
ges. či centes.)? 

2. Přejete si, aby byly do tabulek pojaty logarithmy addiční a 
subtrakční ? 

3. Kterých specielních funkcí mathematických nebo empirických 
nezbytně potřebujete, na kolik desetinných míst, o jakém rozsahu a 
kroku (s udáním pramenů cizích i domácích); na př. funkce hyper
bolické, elliptické, Besselovy, kulové . . ., tabulky refrakce paprsku 
ovzduším, koefficientů při Gaussóvě a Gotesově mechanické kvadra
tuře, úročitelů, úmrtnostní a p. 

4. Jaká jiná přání máte co do obsahu a úpravy tabulek? 

Jednota přirozeně nemůže zaručiti, že všechny žádané tabulky 
budou vskutku zařaděny, ale podle možnosti vyhoví všem pokynům, 
za něž již napřed děkuje. Laskavé odpovědi buďtež zaslány do kan
celáře Jednoty v Praze II. , Křemencová 16 ; k rukoum dr. M. 
Valoucha. M. V. 
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