
Opavska, majíc zvláštní soud i tiřady zemské. . V dalším pisatel 
dovozuje, že Vladislavsko, jako celé Horní Slezsko bylo prosáklé 
kulturou českou a máme tedy s Vladislavskem činiti co s krajem 
v mjnulosti českým. 

Pro ty, kdož by se chtěli věnovati podrobnému studiu otázky 
slezské, jsou články Kaprasovy základní prací, kterou nelze pomi
nouti. A bylo by žádoucno, aby snahy "Moravsko-slezského Sbor
níku" - upozorniti na Slezsko a vzbuditi o ně zájem - došly 
II nás konečně uskutečnění. Alespoň dodatečně napravme chyby, 
jichž jsme se na Slezsku dopustili . Nevěděli jsme o něm a teprve 
tehdy jsme se rozpomenuli, když bylo nebezpečí, že část ho ztra
tíme. Oč větší interes o něj měli Poláci! 

Několik poznámek a úvah o společen
.kém životě právnického dorostu 

vůbec a "Všehrdu'" zvlášť. 
]UC. Lu,diěk K'ettner. 

Turo ú\'ahu jsem napsai z niěkoZJka ,důvodů. Jednak poněvadž p.o,.. 
zoruj,i, že prá\'n~cký doro , t n,eviě:nuJ le dostat'ečně poz-omosti 'otázkám 
spo}ečenským n'ebo aspoň n'e t o II 'k, jak by toho zaslUinovaly a za 
druhé, abych \;ynáti l lTI1yl,i1Ý námr" jako by ku 'p~stování sp'OIClčenských 
styků bylli plOvo.iány korp1orace jiné, j-enom ne "V§ehrd". 

Je dnes zjlevem všeobecně známým, že s'po~leč'ensk é )'ystu,[}(}l'án Í 
l::e3kého studentsh a nlenÍ právě nej[ep,šim, že ač rrutnost toho je beze .... 
sporna. Naše podružn.é posta\'ení \' bývall:ém Rakousku .a hlavně slabá 
podpo,ra nemaJetných .studenM óeských se strany r'akoluských úřadů 
byly toho nepo31,ední příčinou. Kdežto německými stydentům ,posky,to 
vána st,ipen,dlia a sub\'ence \' ob no s'ech značll1'ých a vydržován jim aka
demický dům ,nákll!ad em německých kapdtaIistů s p1od1pórooU vlády, byl 
český student odkázán na huhená stÍlp1endia státu nehlo podpory aka
derruických spolků a by1 mlC'en se ~p'Oko;Hi t. zv. "Akadetnliokým do ~ 
mem" ve Spá,l,en,é 11Jid. Tento sta\' t,ěž ce jsme pocilťova~i jLž v roce 1916, 
kdy jsme zahqjova;:d óinllo st našeho Sp,o lle Členského 'Ů'@oru a pociťuíeme 
ji t,ěžce i dnes. A~le pom ěry js,oLl zmiěniěny a my, isme nuceni samí 
3'e reipr'esentovat \' cizia ě abu:de to hi: avně český ,práv .. ;':., jemuž při
padne . tato representa ce náftOda \' cizi ně. Jak mnoho 7. ~ amlená sPloUe
čeaski pc,hotovo3t a takt v'e sVlětě P Ql~H[,ky mezinárod1ní, toho. svědky 
.isme b)~ly v p:osl,ed-ní době nesčÍsll1lěkrátle. Tento společenský takt a 
pé!ritncst 11 :1 p arkdách sa:onu" kterou ovládá Jl nás málo j'ednoHivd'(, 
je nut1lf; vy pě'i tovatl a vštípHi Ll nás všem Mmi, kdož jednou budou 
pm cMni vé.sti nebo zastup10vati náš národ v cizině i doma, a to je 
\' 'P'rvé !-a'd<e naše inte1'\:glence a naše právnictvo' zvl,ášť_ 

Jíni j1e otázka, kde tohoto taktu má óeský právnilk získati? A tu 
rmtno říci, ž'e m' áJ~1O j-e těch" kt,eří mohou Ipopřáti si luxus býti Icr1eny 
nebo 'I1aV'štěvovaH vysoká sp'olleiaenská stř'ed~s'ka plražská, nedisponujíce 
-dostatečnými IIJlrostředky fá, naiJlčnÍ,mi. A ti, ktdí by mohli, tl'ech,odí 'bud 
plf1oto .• ~'e necíH se tam dost vOilní nebo že nemajíce .předběžných zku.
s'~no,stí spol,ečlenských, obá.vaj!l . ~e, alby se nedópu.sti.1i nějakého _spolle
čenského poklesku, rad)ějii ,nejdou. Výslednicí svrchu zmíněného te, J:ežto 
touhu IpO uľčit.~m rrozpttý1Lení miys.~i IpO denních' povinnost'ech ~rnáme 
v~.ichnj, že ,student ta'kový s,e uchYlllujie do kaváren a restauraCÍ', kd e 
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se svými koJ,eg'y tráví v kouřj a v z.ábavlě velmL ruzné ceLé \,'ečery .. 
T;m ovšem spo[d:,ensky nij a'k se ne.povynášL 

Tak 'asi vypadal a z v,elklé 'č ' ásti dosud vypladá stav s'IJo1,eČoenského 
života studenta. 

ByhlO In,ás :H!ěko,J;ik, kt'erým stav" v jak1élm; jsme byli, p!Ůsobil starosti: 
a kt,eří vMě~i, ž,e .pr'ost,ě jle (nenllOŽi10, z;ůstati dále v takovéml postav~n~ 
:že .j le 'nutn.o ukázati veřlejonos~~" že 'Čles'ký studient a zvMště, český práv
ník c hoe a !dov,ede ŽW Is 'poJle1č;enským ŽlÍvoteml a ž,e je nutno se IPIO
starati o sU,ed'isko, kt'er,é by sploll'eČlenský život právníka 'provedlo a 
přip1rava[o j-ej i slplOl:e6ensky Ip'ftO l>!UdOiUd lPIOVlO~, á'fiÍ'. 

Stř,edis'ko, kde by kO~le,glOv, é této šp:01lečlenské vysp:ě1osti mohli na
títi, muselio býti naLez,eno. P1élč:e uesI.a se k to mUl, aby středisko to 

' byILo takoviéhlo ráiz,UI, 'by m kol'e:gov,é mél1Jě m:ajdní mohllJi sle ho ~úlčlast~ 
niti. Hned od po'č'á'tku bYl10 zdůražúov,áno, ž,e .středisko to musí byt~ 
vš'em koO:egum Ip řístlup:né. K těmto ná,wrům přirozeně rnusi1lo se do
jíti po \uiVoáž,ení d:ův,odů výš,e znúněných. 

Z těchto snah vznik,l v roce 1916 spol·eóenský odbor "Všehrdu.". 
OdborlUl tOmlU ,cLo vínku dtÍ!n ípHkaz, aby s,e postaralI O vytvořeni S'plO-< 
{ te'Členského -stř,ed~ska. 'Zap:oča1:i jsme s čj 'Hností v dohě ne přÍlliš lPIří
zndvlé, 'první z ko'llegálálhnich sp1olklŮ., které lod p'()Ičátku války ničeho 
n,epodnikally. NdekaÍli jsmie se obtíží, ni ztrát, ba byli jsme i 'Ochotl1li. 
v sam~ nahraddti ev,entu,elní ztrátu, j'en když docílíme toho, by sp'O
I,e'č,enský žďv,ot právník,ů se opJět p:oz:d'Vih[ a když vyburcujeme ko~ 
llťgy z'e stagnace, kt'er,á na 'pto'č'átku války se !ak rozmohla. Výsledk,yl 
b}~ly koru.novániY' :'.1.splěchly. nečekanýmd. Nech'ci se tu šířiti o 'histofli~ 
j,ednoiJlJivých podnňků, jsou,ť výsl,e;dky tej'ic'h dostatelč'l1!ě ,zn ,1my. Účele 
by1l1O dlQosaž,eno . Můžeme být.i hrdá I na to, ,ž,e my to bylli, kteří rozvÍr
ři,~i sipo,l,e'ČIenský ž~vot studentský, kt,eirý na počátku . války ustal. Ko., 
l:e,91ow~ naši byl:ď pJilJě usplOkoj'eni, naleznuv'š,e na našich zá'bavách vž-d)1 
mi!!ou, .spo!le!čnosl. Neby['o u nás škro'benosti a nadutosti. Nutno _ovšem 
upomrniti, že touto j,ednoduchostí a dom'áck,osU neutrpéIy v,ečery na! 
sPIOi;'t'č'enské hodí1lOt,ě čl dobrém jm1énu, a ž'e tyto t, ěší se dnes znaČon..~ 
přízni. 

Na fpo,->,l,edi1Í ,·al:n.é hromadiě ozvaly se hlasy, ž,e spole'čenský odbor 
"Vš,ehrdu'i nemá sv1é o'Plrávně'l1'osti a ž'e splO':le'č enská representace z dů
vodů historických patří K:Lubu 'českých právníků. Nech10i zaváděti 10 vie
ech těch l1'ějak'oILl ipo[,emii<lu a nec'hLDi s,e zmiií.ovati ani o d,ůvodec:h t'o.J 
hoto tvrzení. Jen llěk,ollik jJ'oznámek k ujasně,n~ chci p!ron,é3ti a od.mí
tám Ipř,edem jakéko[,i podkl,ádáuÍ úmyslů ,plOl'emdckých. Těch 'jsem ,dalek , 
p'O'znám'ky mlé nújí s,l,olužiti jlel1 ad infonnandlvn. 

S. C. P. ",Všlehrd(: měQ jH , té,mlěř od své'ho založeilÍ zábavní , .ý~ 
hor (pi-vfr dýchánek by.l " Let,ech 1873) a výbor t,en trval až do roku 
]903, kdy utvo,ř-en Výbor p[lesu lČIeských :p'rávnrků, do ,něh:ož záb'avnj 
výbor "Vš ehrdu'i ·en bCloc by.! povolá,n. R,oku 1914 u.stala ť.i.nnost V. 
P. Č. P. a na lobnovení j'ehio Idnnosti nebyilio p'omyšl:en~. Tu $'p,ráVini 
výbo'r "Všehrdu';, veden snahami vzpomenutýma, ustavil roku 1916 
znov,u, Sp'Ol,ečenský odbor. Klub českých právníků byl zaJ.ož,en (dťtvody, 
ldené k tlOmu v'ed'l)', nezl1~m), tuším v záh neho říjnu' 191'8( :a) í:p!ř~, 
vza~ dto svého prlOgram'U ,i program V. P. Č. P . . Z tohio myslím, je nej-
[lépe Iplatino kde ž'e jle h~stord.cké. Iprávo. .. 

Byllo vytýk.:íll1o dálle, ž,e "Vš'tlwd" jakospioll,ek odbor.l!ý nemá práva 
na zábav)' v Mr'ším .smys~u a na p:ořádání . Ipnlesů ~už 'r;lokonce ·!le. Po
ukaz.uji tli p1ochybovaiČ,e rp.rostě na §§ 4. a 5. aL 4. stanov. }e ne
SplQ.f110, že vzáj'em'ných styk,ů kIOILe:9!ů jak mez.i sebou" tak '!!leni spo
lečno'stí v;ůhec, Ilz,e nejvíce docídHti vefejnými podniky ~ záhavami" tak 
jako ,nelze pochybiovaH, že j,e z,á'lmem: všeho právnictva a to velmi 
dŮllležHým, aby pr.:í,vník, zvl,á'ště v dndni dobl~, byl siplOlélČlenskx 00 
mlOžnCÍJ Inejvysplělejší A nikdlO nehud,e a nesmlL tvrdHi, že 'b'y .zabavy 
"Vš,ebrdem" dosud pIOřáda,n : é., ,ať ~e'čírky či výillety, nehyl,y uš~echtilýn1A .. 
l .e by odborná očinnost "Vš,ehrd,uH tím trplě['a, vyvrací dostatečnĚ vý-



roční zprávy pos/l,edních roků. Je dále též otázkou) zda. vzájemný 
styk a spo~eóensk,é: vystulplOvánÍ koLe,giŮ zTskává více mezi společností 
upjatou, škrobenou, než 5'po~e'č'ností, jakou isme zvykLí v~ďati na ve- ' 
čírcích "Všehrdu". Není každému ko~,eglOvi dána možnost, aby mohl 
p,arádovati v,e frak,u agitace rukav[lčkách a není každý z kol,egů na
d6n "vysokým spo[le6enským sty,l,em" jiných společností. Kolegové ta
klOví pak ail'e maN; na druhlét stralljět. r'z,adtllsté- pr:ávo IplOžad~v1.at~ a~lY. 
ani Q1nl nebyil[ odda1ováni od sp'o~,eóenskéiho živo t a, ve spo,tečnosti , Ijim' 
p ř ístupné. A 10' tuto siplOll,ečnost, mysl.m:, je povinen piostaratd s,e jejich 
spolek, zvLáště tenkrát,e, souhlasí-li 'po'čLnáni to s'e stanovami. A umož
niti i těmto kotle.g\ům spot!oečensk,é s 'ebevzděJání, ohrat si za úkOll SJ?IO
léčenský odboľ "Vš·ehrdu(( a úko·!,u sv,ému dosud p[ně dostál. 

yýtku, Jakoby podlni'~y, S. O. byiliy jen výdě,l'eč:ným~, pl~Z'~ všec~ 
ambIC spI()ILe'C,enskych, odmLt am iplOlukaz'em na dosud kOiJ.an,e' podm!(y, ph 
nichž vždy v prv,é řad~ by11a 'hľána v úvahu s'poLe'čenská stránka. Ovšem· . 
otázka finanlČlní j'e plro ~'PIoll'ek velmi dúl,ežÍtou. Ostatně je tato otázka 
směrnicí pro pod'ndky vš'ech s'pollků s Hm jen rozdHem, že zisk sám 
k rúzným ú'Čte~ům bývá obracen. U nás čin í z á k 1 ad' P' r o vyd á
v á n í Ji t o 19 r a f.i Í, t i s k.ů a IP o.ď po r u Ra 'n d o va fo, n d u, jinde 
je pod1por.ou fondrů externích a jinde zase sleduje účele jJné tu více, 
tu méně dMe žité. 

Snad těchto někoHk ploznámek stačÍ k tOffilu, aby ,oprávn ěnost 
S. O. byla dokázána. Chci kUl konci ještě zmíniti se o směrnici;; 
kterolu chce s'e ubírati S. O. dá'I,e. Je plOchopHel,no, že mohu tak uči
niti jen v zásadních' rysech, ne -detailech: S. O. jako dosud cI(c'e ko
leglům poskytno.utiriříJ.ežHosti <v,e s:poJleč'nosti · jim rovne a 'pHstuplJ1é 
nabýii spo~'e'Óensk,é; vysplěJosti. Docíliti -toho- nodlá,' 'jednak spold::enský
mi zábavami ve vlastním smysl,u (p~es.em' atd'.) a pak s'l:olečnými výlety 
a zábavami čistě splOllkovými. , -

Jed no ovšem žádám! IOd kol,e,glů i kol,egyň co nejdůraz.nějd, a to 
jest vzáj-emnou, podporu snah S. A. a Ipo111lo-cnou ruku. Js·ern přesvěd
čen, že budell:i tu spol'ečná ipráce nás všech, pak dojdeme jisre, per 
ardua, k vyt'č,erllému cm. 

Literatura. 
V .l a do i mír K l ·e ca n d a: Oblnovem d'esk z'em:sk:ých po 'llJQžáru 

roku 1541. (Vyšlo ve "Zprávách zemsk.ého archivu království Ceské
ho(', svaz'ek V. (1918) a tak,é! jako zvll:á,štnÍ otisk. Stran 86. 8°,~ -
Strašnému tpložátru, který vypuk1 dne 2. lóervna 1541 na Malé Stranč, 
a tuto a Hradč'any li s hradem zn:iči~" 'padly za ohěť také desky! , 
zemsk,é, které byJ3' od! starodávna, IplOkl.ádány za ,jeden z: největších 
k'1enotú kríÍlllOvstVÍ Česk'étho('. ZašIlY ohněm vš·echny až. na j.eden kva
tern, J<terý ,by« náhodo,UI z'ach'rá!něn. Dr. Kl'ecanda ohral si za úkol vy
líčiti ve své studJ.i :postUlpi při- obnovováJni s hoř-elý ch' zápis,ů, t. j. P'řŤ 
zakládání nových' diesk, kter,~ v,edl:e nových zá'P'is,ů, vzniklých po 'P0-
žár,ů, měly obsahovati tak·6 · zá'p~,sy zni'čené ve _starých' d.eskách. -
O 'P.ře-d'mětu tomto IPSaill jH roku 1870 Jos,ef EmLer, když vyd:ávaJI ' "P01 
zůstatky desk zemskýchl kráJl.. ČeskJého roku 1541 pohoř'elých fC Studie 
K,lecandova lpolčÍná! historickým vyHčenim: ;požárlll hradu Pražsk,ého a 
zká,zy desko Lí,ó~ zmatekl a o,bavy, kt·er,é 'povsta1,ý] Jl stavlů, když se 
zvěst o zkáZ!e desk ro"zšíHla. Zmatek t,en je 'poch'o'pitelnýml, kdyŽ' 
uvážíme, j'aký význa,m! mlěty d:esky z,emsk1éi iplt'O t-ehdej'šL 'právní ž,ivot. 
Zni6ením jichbJll3f 'pom,ě.ry; ~)rávní úplně otřeseny a stavov,é: , pi0čali 
se netr'pě'llv,ě starati o obnov,u desko Krá,l Ferdinand neměl na jicb ob
nově takový z.átj 'em', neboť desky z·emské, byJ-a i.nstHuce, která pnj
spívaJ.a k po.sUenL moci stavovské. Jednání o obnovu se proto táhlo 
a stavové ne-čekaM tl1díž s óbnovováním shořelých zápis.ů ilŽ do usn~-
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