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Připomenutí čtenářům.
Národ náš v každém ohledu vyvinuje se rychlostí nadobyčejnou — a to hlavně v ohledu spolkového života. Většina
rozhodná z různých těch spolků vzkvétá a vyvinuje se utěšeně.
V největší míře může se to říci o „jednotě českých mathematiků",
která z malého společku vyvinula se v spolek veliký, čítající již
na 330 údů.
Aby všem jejím příznivcům podán byl jakýsi obraz jejího
vývinu, sestavil jsem v následujícím dějiny jak „spolku pro volné
přednášky z mathematiky a fysiky", z kterého nynější jednota
vznikla, tak i dějiny její, dle protokolů a dle své paměti, poukázal
na její vědeckou čiunost, která v krátké době dostoupila vysokého
stupně.
Doufám, že zavděčím se tím všem bývalým údům a taktéž
i nynějším a že dějepis tento bude jedním dobrým zdrojem pro
toho, který jednou vyličovati bude vyvinutí osvěty naší.
Dostál-li jsem úkolu svému neúplně, měj mne každý omlu
vena nedostatkem a nedokonalostí zdrojů, z kterých jsem čerpati
musil — já aspoň, to svědectví mohu si dáti, vynaložil jsem vše
cku píli.
Nechci předvídati nejbližší budoucnost, to však chci tvrditi,
že Jednota českých mathematikůu mohla by se proměniti jednou
v ještě mohutnější spolek, kdyby s ní spojily se i ostatní spolky
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zabývající se pěstováním věd přírodních. Z jednoty té vyvinouti
se může mohutná „Akademie Purkyňova", která by aspoň částečně
nahrazovala velice nám potřebnou a právě nestorem vědy naší
nesmrtelným Purkyněm tak vřele touženou „Českou akademii věda.
V Praze, dne 10 března 1872,

Ph. C. Fr. Houdekt. c. jednatel „jednoty českých mathematiku".

