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Zprávy z výboru Jednoty českých maťhematikíL
Od poslední valné schůze Jednoty, konané dne 6. prosince
1905, konal výbor dosud pět schůzí a to dne 6. prosince bez
prostředně po valné hromadě,v v kteréžto schůzi se výbor ustavily
jak bylo již v tomto ročníku Časopisu na str. 247 uvedeno, dále
pak dne 19. ledna, 23. února. 23. března a 11. května.
Za zakládající členy s příspěvkem 100 K jednou pro vždy
se přihlásili a byli přijati: p. Ivan Sallabašev, b. ministr financí
v Sofii, a p. dr. Jiří Kaván, gymn. professor a assistent české
university v Praze.
TJ nejstarší publikace Jednoty, „Časopisu", stala se změna,
v tom směru, že se redaktor dr. Karel Petr vzdal počínaje
ročníkem XXXVI. redigování „Přílohy", podrží však redakci
hlavního čísla Časopisu. Na vyzvání výboru přejal ochotně re
dakci „Přílohy", a to článků z oboru mathematihy a deshriptivni
geometrie, jakož i úloh, Ladislav Červenka, professor vyš. reálky
v Praze-VIL, jemuž budtež případné články a úlohy určené pra
ročník XXXVI. zasílány. Redakce části fysikální zůstane ne
změněna.
Číslem X. „Sborníku J. Č. M/* obohacen byl Sborník opět
cenným spisem osvědčeného odborníka prof. Jana Sobotky:
Deshriptivni geometrie promitání parallelního. Spis ten, první
svého druhu v české literatuře, bude zajisté kruhy odbornými
vřele uvítán a po zásluze oceněn. Přes velký náklad, jehož kniha
ta vyžadovala, stanovena její cena velmi nízko, aby kniha na
byla hojného rozšíření i mezi posluchačstvem našich vysokých
škol, jimž bude zajisté při odborném studiu nepostradatelnou
pomůckou. Cena krámská určena na 18 K, pro pp. členy na.
11 K 50 h v obvyklé vazbě Sborníku. — Doufejme, že p. autor
svou velezáslužnou práci brzy dalším dílem doplní.
Z učebnic bylo třeba přikročiti k novému nezměněnému
(a to již 7.) vydání pomocné knihy FV. Hromádko a AI Strnad:
Sbírka úloh z algebry, která se již dotiskuje, tak že do začátku
příštího školního roku bude bezpečně hotova.
Mimo to nachází se v tisku Algebra pro školy mistrovské
od prof. Jana Hoška.
pro

Další novou učebnici pro střední školy a to Arithmetihu
nižší třídy škol středních hodlá Jednota dle možnosti
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v blízké době vydati. K sepsání téže uvolili se řed. Hynek
Soldát a prof. Ladislav Červenka. Není pochyby, že i touta
učebnicí zavděčí se Jednota nejen pp. odborníkům, nýbrž i žactvu
středních škol; budeť zajisté těmto jen na prospěch, budou-li na
nižším i vyšším stupni moci užívati učebnic mathematiky psaných
týmž slohem a touže methodou.
Zmínky zasluhuje též, že se výbor Jednoty usnesl vydati
v tomto roce tiskem podrobný a úplný Katalog spolkové knihovny
sestavený dr. J. Kavánem. Tím dostane se pp. členům Jednoty
publikace při užívání bohaté knihovny velmi důležité a potřebné,
neboť katalog r. 1898 vydaný, při nynějším rozsahu knihovny
již naprosto nepostačoval. S tiskem nového katalogu započne se
v době nejbližší.
O cenu z fondu Studničkova, vypsanou v „Časopise" roč*
XXXIV. str. 264, konkurovala jediná práce. Jelikož však porota
k prozkoumání práce výborem zvolená (pp. dvoř. rada prof.
R. Pelz, prof. J. Sobotka, dvoř. rada prof. Solín) neuznala
práci tu za vyhovující, rozhodl se výbor vypsati v příštím rocecenu tu ve výši dvojnásobné pro další tříletí.
Dle zpráv pokladních jeví se finanční stav Jednoty uspo
kojivým. Vys. c. k. ministerstvo kultu a vyučování povolilo na
35. roč. „Časopisu" subvenci 800 K.
lJt.

Oznámení o změně redakce.
Podepsaný oznamuje, že se vzdal (následkem nedostatku
volného k tomu času) redigování mathematické části „Přílohy
k Časopisu pro pěstování math. a fysiky" a že tudíž odevzdá
všecky rukopisy článků určených pro „Přílohu" jakož i návrhy
úloh p. prof. L. Červenkovi, který se v redigování „Přílohy"
uvázal.
12.IVI. 1906.

K. Petr.

