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tějších a obtížnějších, jež dle spisovatelova soudu pro střední 
školy dobře by se nehodily bud svou nákladností nebo přílišnou 
složitostí. Při všech přístrojích, o nichž jedná, uvádí spisovatel 
též nákupní prameny a ceny a nespokojuje se jen přístroji 
v obvyklých podobách, nýbrž podává dle vlastních zkušeností 
četné pokyny, jak bylo by možno některé z nich zlepšiti nebo 
nahraditi dokonalejšími. 

Výklady své, vždy stručné, ale jasné, podává slovy pros-
tinkými, a aby čtenáři četbu zpříjemni], proplétá je četnými 
vtipnými narážkami, aby pak názor usnadnil, doplňuje výklad 
slovný přečetnými pěknými obrazci (v prvním svazku jest 
jich 361, ve druhém 602), většinou schematickými, jež skoro 
všecky sám kreslil. Chyb tiskových jest v knize velmi maloučko 
a většina z nich jest opravena. 

Není pochyby, že dílem Rosenbergovým dostalo se 
fysikům na středních školách příručky neocenitelné, která jim 
obtížný úkol jejich i jako učitelů fysiky i jako správců kabinetů 
fysikálních neobyčejně usnadní. Uznávajíc plně důležitost a do
konalost této pomůcky pro školy střední doporučilo ji c. k. 
ministerstvo kultu a vyučování výnosem ze dne 14. ledna 1911 
č. 614 knihovnám středoškolským. Bude-li spisu hojně užíváno 
na ústavech při vyučování fysice a usnadní-li práci kollegům, 
bude to spisovateli dle vlastních slov jeho, v předmluvě ke dru
hému svazku uvedených, nejlepší odměnou za všecku dlouho
letou práci, kterou svému spisu věnoval. Ježto v naší české 
literatuře odborné spisu podobného posud nemáme, doporučuji 
vřele spis Rosenbergův pozornosti všech našich odborníkův. 
Bude jim vítanou pomůckou při úpravě četných nových pokusů, 
zavedených do učebnic fysiky pro vyšší třídy středních škol, 
jež dle nových osnov učebných zpracovali professoři Dři Jeništa, 
Mašek a Nachtikal a vydala naše Jednota českých mathematiků. 

V Praze v září 1911. 
Dr. Josef Štěpánek. 

Zprávy z výboru Jednoty českých 
mathematiků. 

Řádná valná schůze Jednoty za správní rok 1910 —11 
konala se dne 8. prosince 1911 za hojné účasti v posluchárně 
mathematického ústavu české university. 
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Po zprávách funkcionářů a kontrolující komise byly pro
vedeny volby, jak níže uvedeno. 

Ve schůzi výboru, odbývané po valné schůzi, ustavil se 
výbor pro správní rok 1911—12 takto: 

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

Místopředseda: p. vládní rada Václav Starý, ředitel c. k. vyš-
reálky v Ječné ul. 

Stálý tajemník: p. dr. Jan Sobotka, professor c. k. české uni
versity. 

Ředitel: p. Stanislav Petira, professor c. k. stát. průmyslové 
školy na Smíchově. 

Pokladník: p. dr. Bohumil Kučera, professor c. k. české uni
versity. 

Jednatel: p. dr. Václav Posejpal, professor c. k. vyš. reálky 
v Kr. Vinohradech, docent c. k. české university. 

Knihovníci: p. dr. Bohuslav Hostinský, professor c. k. vyš. 
reál. školy ve Vršovicích, 

p. dr. Karel Rychlík, assistent c. k. české university., 

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

Účetní: p. Miloslav Valouch, professor c. k. vyš. reálky v Praze-VIL, 

p. Rudolf Kaňkovský, posluchač c. k. české university. 

Archivář: p. Václav Hruška, assistent c. k. české vys. školy 
technické. 

Pořadatel přednášek: p. dr. František Velísek, professor c. k. 
české vysoké školy technické. 

Zapisovatel: p. dr. Bohuslav Mašek, professor c. k. vyš. reálky 
v Žižkově. 

Zpravodaj: p. Jan Smok, posluchač c. k. české vys. školy 
technické. 
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Bez zvláštní funkce: p. dr. Bohumil Bydzovský, professor c. k. 
čes. vyš. reálky v Karlině, docent 
c. k. české university a c. k. čes. 
vys. školy technické, 

p. dr. Jakub Céčka, professor c. k. vyš. 
reál. gymnasia v Křemencově uL, 

p. dr. František Nush professor c. k. čes. 
vys. školy technické, 

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

Náhradníci: p. dr. Bohuslav Němec, kandidát professury, 

p. František Rudolf, posluchač c. k. čes. university, 

p. Vladimír Ryšavý, kandidát professury, 

p. Emil Syrový, posluchač c. k. české university. 

Kontrolujícími komisaři byli valnou schůzí zvoleni: 

p. Václav Hiibner, professor c. k. vyš. reálky v Král. 
Vinohradech, 

p. Josef Mater na, 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, počtu členstva a finančním 
stavu Jednoty obsahuje tištěná výroční zpráva, rozeslaná před 
valnou hromadou všem pp. členům Jednoty. 
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