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Zprávy z výboru Jednoty českých 
mathematiků a fysiků, 

Řádná valná schůze Jednoty za správní rok 1912/3 konala 
se dne 11. Jedna 1914 v mathematickém ústavě české university. 

Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise byly pro
vedeny doplňovací volby a ve schůzi výboru po valné schůzi 
konané ustavil se výbor pro správní rok 1913/4 takto: 

Předseda: p. c. k. dvorní rada dr. Vincenc Strouhal, professor 
c. k. české university. 

Místopředseda: p. vládní rada Václav Starý. 
Stálý tajemník: p. dř. Jan Sobotkaf professor c. k. české uni

versity. 
Ředitel: p. Stanislav Pétíra, professor c. k. státní průmyslové 

školy na Smíchově. 
Pokladník: p. dr. Bohumil Kučera, professor c. k. české uni

versity. 
Jednatel: p. dr. Václav Posejpal, docent c. k. české university, 

professor c. k. I. vyš. reál. školy v Král. Vinohradech. 
Knihovníci: p. dr. Bohuslai) Hostinský, docelit c. k. české uni-

% versity, professor c. k. vyš. reál. školy ve Vršo
vicích, 

p. dr. Karel Rychlík, docent c. k. české university 
a c..k. české vys. školy technické,, 

p František Šeracký, posluchač c. k. české uni
versity. 

Účetní: p. Miloslav; Valouch, professor c. k. vyš. reál. školy 
v Praze-VII.r 

p. Rudolf Kaňkovský, posluchač c. k. české university. 
Archivář: p. Václav Hruška, asistent c. k. české vysoké školy 

technické. 
Zapisovatel: p. dr. Bohuslav Mašek, professor c. k. vyš. reál. 

školy v Žižkově. 
Zpravodaj: p. Jan Smok, posluchač c. k. české vysoké školy 

technické. " . 
Bez .zvláštní funkce: p. dr. Bohumil Bydiovský, docent c k. 

české university a c. k. české vysoké 
školy technické, professor c. k. čes. 
vyš. reál. školy v Karlině, 

p. dr. Jakub Črčka, professor c. k. vyš. 
reál. gymnasia v Křemencové ul.; 
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p. dr. František Nusl, professor c k. české 
vys. školy technické, 

p. dr. Karel Petr, professor c. k. české 
university, 

p. dr. František Velisck, professor c k. 
české vys. školy technické. 

Náhradníci: p. Jaroslav Janko, posluchač c. k. české university, 
p. Miloš Smejkal, posluchač c. k. čes. vys. školy 

technické, 
p. Josef Vaněk, posluchač c. k. české university, 
p Josef Vorácek, posluchač c. k. čes. vys. školy 

technické. 
Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni: 

p. Václav Hubner, c. k. školní rada, professor c. k. I. vyš. 
reál. školy v Král. Vinohradech, 

p. Josef Materna, professor c. k. vyš. gymnasia v Žitné ul., 
p. Jan Šrůtek, professor c. k. vyš reál. gymnasia v Kře

mencově ul. 
* # 

* 
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 o d b o r u b r n ě n s k é h o . 

Výborová schůze byla konána hned po skončení valné 
schůze. Řídil ji dosavadní místopředseda p. prof. Mil. Pelišek, 
jenž však ohlásil, že se funkce místopředsednické vzdává z toho 
důvodu, aby mohly býti v předsednictvu zastoupeny oba hlavní 
naše obory vědecké, mathematika i fysika Výbor se pak usta
novil na tomto rozdělení funkcí: 

předseda p dvorní rada dr. Karel Zahradník, 
místopředseda p. prof dr. Vlád. Novák, 
pokladník p. prof. doc. dr. Jan Vojtěch, 
jednatel p. prof. dr. FranL Nachtikal, 
knihovník p. prof. dr. Bedřich Macků] 
bez funkce: p. prof. dr. Karel Čupr, 

. p. prof. Mil. Pelišek, 
a p. Ladislav Staněk. 

Jednatel prof. dr. Nachtikal navrhuje pak, aby byl ústřední 
výbor požádán o zvýšení dotace odboru o 50 K na. výdaje spojené 
s činností spolkovou. Knihovník p. dr. Macků upozorňuje, že 
•bude třeba v letošním roce nové skříně na knihovnu. Se zřetelem 
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na tento mimořádný výdaj bylo pak usneseno požádati ústřední 
výbor o celkové zvýšení dotace o 100 K» Tím schůze skončena. 

Členská schůze brněnského odboru, konaná dne 8. ledna 1914, 
byla věnována posmrtnému uctění památky zvěčnělého prof. dra. 
K o l á č k a . Schůzi za četné účasti členů i hostů zahájil 
předseda p. dvorní rada dr. K a r e l Z a h r a d n í k , jenž oznámil, 
že za náš odbor byla vyslovena písemně soustrast rodině zemře
lého prof. K o l á č k a a že syn zemřelého, p. prof. dr. Frant. 
Koláček dopisem poděkoval za soustrastný projev. Na vyzvání 
předsedovo uctili přítomní památku prof. Koláčka povstáním 
Po té ujal se slova p. prof dr. Vlád Novák, jenž v obsažné 
a poutavé řeči vylíčil životopis zvěčnělého, ocenil jeho učitelskou 
činnost na I. gymnasiu v Brně, i na vysokých školách v Praze 
a v Brně, jakož i podal přehled celé jeho vědecké činnosti. 
Závěrem své přednášky, jež bude obšírně uveřejněna v „Přírodě", 
zmínil se též o osobních vlastnostech Koláčkových, čímž vynikl 
posluchačům obraz Koláčka jako professora, učence i člověka 
a ukázalo se, jaká nenahraditelná ztráta úmrtím Koláčkovým 
národ náš postihla. K slovu se přihlásil dále p. vl. rada ředitel 
dr. Fr. Kameníček, jenž jest krajanem Koláčkovým a byl 
na gymnasiu brněnském napřed jeho žákem a pak kollegou. 
V delším proslovu objasnil, že již na gymnasiu K o l á č e k byl 
vzácným učitelem; ovšem býval rozmrzelým, že v nejlepších 
letech nedostal se na pražskou universitu, neboť cítil, že se mu 
tím stala křivda. P. řed. K a m e n í č e k líčil dále své styky 
s Koláčkem v době, kdy se vrátil do Brna na českou tech
niku, jakož i v pozdějších dobách, kdy vždy část roku trávil 
v Brně u svých zamilovaných Lužánek, a uváděl četné výroky 
Koláčkovy z té doby o našem životě vědeckém. Vzpomenul 
dále, jak prof. Koláček rád cestoval, jak si na cestách všeho 
všímal a jaký měl vyvinutý smysl pro památky umělecké Jako-
člověk byl Koláček velice důvěřivý; jako sám říkal jen to, 
co si myslil, tak soudil o každém jiném. O svém vědeckém vý
znamu měl Koláček vysoké mínění, ovšem zcela oprávněné. 
P. ředitel Kameníček skončil prohlášením, že I. české gymna
sium brnénské zachová K o l á č k o v i nejlepší památku. 

P. dvorní rada dr. K. Zahradník poděkoval oběma pp. řeč
níkům za procítěné jejich řeči a schůzi skončil. 

Členská schůze dne 12. února 1914 měla na programu 
přednášku pana as Ph. dra. Václava S i m a n d l a „O pro
jektivním zobecnění v theorii systémů lineárních komplexií", jež 
byla vyslechnuta se značným zájmem. Obsah přednášky bude 
uveřejněn ve dvou pojednáních v České Akademii. 

Dr. Frant. Nachtikál, jednatel.. 
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