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llvésti néko lik slov , jal;\' sí autor predstavu.i e práci asistellLl h :sto

rického oddelell1Í, 
Asistent hislorického oddeleni mel by za .úkol \'ylo žiti v pr\'

ním se,mestru ' l č>m posluchač-úm, .klefi hodlají " stoUlpiti do s,emi
náre v druhém semesturu, co jest to historie', co jest to pr~,'ní hi
s tarie, ukázati na rozdíly mezi obenla, vylož.iti .iim metodu histD
rick,o u , seznámiti je s pOllno Cl1:\llni vedami historie a vyložiti jim 
"úbec, .i al~ é .isou prípr,aJvy ku s,tudování historie. Bylo by pa.k jeho 
úl\Olem H\'ésti je p fedevším v heuristiku. Dáti .iiIn praktiké rady 
prO' sbírání .a 'pofádál1Í látky pfi vedecké práci, 5eznámiti je s n E'.1-
clúležitejšfmi prHJlneny historic,k:\'mi , ukáz.a'ti j~O.ll je v olrigill1álech 
a repr,odukdcih (Ii,stiny, des,ky zemské a p .) n ríci jim nelk'olik sl:oy 
o edici .psan:\Tch památek. Pl'ednésti jim seznam nfljd,lHežitejších 
del hibIiografických a slnvll1íki'l a dMi jjlln rady .pfi hledá.ní l1tera
tury v pr-ažsll,,'Tch knihovllách. (St-al0 se, že ('lenO'vé semi-
11 ft r"e ' llc\' e { č h alli. "kd 8 'c ~·, 1ll\ 'í..' r"i t iJl k') ihtWll.l:l Po t('· ~ ) u \" odni 
čústi -pfeclvedl lJy jim, jak jesl čísti prame'lly n jak íe~t h. riťid'>T 
l' o'zhírati je.iiah ohsah. A l~ '011é'č·.ne . .laik s i počína, ti pri sy ~lt€lm'atiaké 
prác-i o nrti1c ve,decté otázce. Asistent podléhal by ŕcdit-:~lúrn Sť
minárú. Ti by mu Jali již kOllcem prvniho semestru l-8 :1u o·!áz :.' k, 
.ie~ hyehl:e1! Y pr1št fm. senlestnl l~e\šiti " semjnáfi ,a 3~list ent hy .ie 
rozdelil pfgtím členum . seminárú .iiž pf,ed počátkem drúhého Sť
mestru , pr'i (-t'mž hy udelil pracov.ní1d'n11 k jednotliv'T}l1 the l1l~tlllln 
prnktic1,é rady . V dru h é 111 S e 111 es t rub v byl v v s (' m i
n á f í (' h prO']) l rán y a\ lk ri t i s o v á ill Y .i i žh I) t () v é s e-
111 i 11 fi r 11 'Í . p rá ce . z ä k 1 a d top r a c í y ede c k 'T C 11 . 

To jest neko1ik slo\' o úkolu asistenta hist cTického oddelenÍ
Že hv llt'l11E"nši úk,ol hyl asistenta jlldiciálniho a státolvedec.kého-
(];cklelení, jest heze sporu. 

Sta I: hrto , jal·;,. zmfnerlJO, jest v~Tsledke[m zkušeno,slti a dlouh.\Tch 
úvah. Jediný'l11 pfánim autora jest, ahy úv'ahy tyto. nez~lpa.dly. 
Proti) také prednáší je Hmto Zp ll"ohem. ByLa již l1čine,na 7I11í'l11~8 
o noYél1l llni\'ersitlIlím zákonu po.Js.kém. Poláci pr Olvádejí ho již 
Y praksi a poznáv:ají jeho 'Prenno.sti a vady. A zko II š k a pro v á
dell í 111 no\' \' ehs v s t. é 111 ll , z k o II Š k a pra k s í jet a 
nej cl II 1 e ž ite .i ší! 

"B RAf", 
studentský podpurný fond právnické fakulty 

Masarykovy university. 
Šfk (Brno). 

Podnetem tohoto článku jest episoda z listop!a,dové valné hromady 
fakultního spolku, na niž si snad vetšina účastníkti dobre vzpomene: 
Když se precházelo kvoiným návrhum, ptal se predseda, vedí-li všichni 
členové spolku, co je to Studentský podpurný fond »Bráf«? A členstvo 
sborem dalo odpoveď: Ne, ač mnohý z tech, kd6ž práve záporne od
povídali, snad již v tu dobu dostával zdarma obedy či večere - práve 
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prostrednietvím fondu »Bráf". Správní výbor se snažil, aby členstvo 
byl0 o všech otázkách, a zvlášte o studentské otázce sociální, informo
váno,. Proto pojal do své výroční zprávy i zprávu podpttrného fondu 
, Bráf«, ale, bohužel, výročních zpráv leží dosud více ve skHních spol
kových, než jich koluje mezi členstvern. A. prece otázka sama je vážná 
a dotýká ' se tak mnohých! Tím dán tedy podnet i ráz techto neI<:oIi1<ia 
rádktt: mají p Olskytnouti v hlavních rysech nejnutnejší informace. 

Z1-ízení brnenských vysokých škol spadlo v dobu hospodársky 
ve lmi kritickou; zpttsobilo zna.čný príliv studentstva do Brna. A mezi 
tudenty nove pricházejícími na brnenská vysoká učení byla celá rada 

takových, kterí na,dání i 'píle meli dost, a le nedostatek potrebných pro
stredki'l hmotných. Zfizování brnensk)Tch vysokých škol setkalo se se 
značnými obtížemi a dosti je známo, jak težce shán.ely se nejnutnejší 
potft.by, aby ' bylo vttbec možno zapooČÍti s činno s tí nových ústavtt. 
A všechny tyto počátečnÍ kroky, nesnáz e a svizele doprovází otázka, 
jež naléhave žádá rešení a aspoň částéčného usp okojení - sociální 
otáz~a studentská. V Brne bylo v tomto smeru až do prevratu vyko
náno velmi málo. N ové vysoké ško.ly neni.ely bohatých fondtt, nadací 
a stipendií, jak tomu bývá u universit starších , již úplne zaHzených, 
ale na druhé strane tech, kdož podpory potrebovali, byl prece jen počet 
veliký. I musily tedy začíti i v tomto smeru pracovati od slamých po
čátkil. A jaké postavení mela v této situaci právnická fakulta? Je ne
sporno, že práve právnická fakulta je jedním z onech ústavtt, kde ne
majetní posluchači tvorí procento veliké. Povaha studia a tradiční ná.
zor, že práva lze pomerne lehce studovati i pri nejakém trvalém za
mestnání, pttsobí, že mnohý' dobrý hoch odvážne se pustí na tuto dráhu, 
ale nevydrží; pomery životní jsou silnejší než lidská ville. Za techto 
neutešených POmertt z.ačí,ual SVOIU činnost i sociální odbor našeho spol
ku. A tu prispel k pomoci prof. dr. KaUaib, tehdejší dekan fakulty : Byv 
požádán, prišel do výborové schi'lze spolku a to hned s hotovým plánem 
zríditi zvláštní pOdpUrn)T fond. Po nekolika poradách .prikročilo se 
k činu: Profesorský sbor právnické fakulty, Český Akademický Spolek 
, Právník« a prednostové všech nejvyšších brnenských úfadtt vydali na. 
podzim 1920 zvláštní provolání, v nemž se obracejí na naši verejnost, 
hlavne n\a\ právníky moravské, »jimž záleží na zdárném vývoji tak težce 
vydobyté university a zdatnosti dorostu z ní vycházejícího, aby pfi stu
pujíce hojne za členy, ,pi"ispe1i také se své strany k tomu, aby právnická 
fakulta Masarykovy university mohla sp lrtiti své národní i kulturní po
slánÍ«. Podpttrnému fondu práve zfízenému dáno jméno »B r á f «, na 
pallTI átku profesora dra Bráfa, obetavého a neúnavného bojovníka za 
zfízení české university na Morave, jíž se bohužel nedočkal, ale naniž 
i ve své 'poslední vÍlli pamatoval oldkázav jí svou cennou knihovnu, jež 
tvorí základ seminární knihovny naší fakulty. První kroky prípravných 
prací byly provedeny rychl)Tm temp ern, pi'"ihlášky členské se množily, 
ta,.kže již 16. ledna 1921 konala se první rádná valná hromada a Stu
dentský podpilrný fond . »Bráf« ustavil se po právu. 

Z toho, co dosud uvedeno, je zfejmo, že účelem spol'ku je sociální 
péče o nemajetné posluchače právnické faku lty v Brne, aby - dIe slov 
profesora dra Kallaba - »nadan)Tm a pilri)'m studujícím bylo umož
neno ze zdroju 'vedení na universite se otevírajících skutečne též čer
pati, aby z právnické fakulty vycházeli právníci tak vedecky vyzbro
jeni. jak zdar republiky vyžaduje. « Je jasno, že cinnost podpllrného 
fondu má smerovati ktom1.1 , aby pomohla i tem l)rávníktlm, jež težký 
boj o chléb vyhání z fakulty do celodenní práce výdelečné a pi'"i ní zi<Use 
snaha po lepších životních pomerech je ' nutí. aby prece jen se pokusili 
o sl ožení predepsan)Tch státních zkoušek a tím se dostali do výhodnejší 
úreqnické kategorie. To pi'"irozene není studium právni vedy, a proto 
chce 'spolek »umožniti i nemajet,ným studujícím, aby se n a fakulte 
mohli ' skutečne venovlati bedlivémtl studiu«. Podpory poskytují se zpra
vidlá jako záloha, a mohou b)Tti poskytnuty také ješte rok po absolu
toriu. Prostredky: k dosaženÍ vytčeného účele JS011 jednak členské prí
spevky, jednak dary, odkazy a subvence, jednak výtežky spolkových 
pooniktt . 
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Čle II o v é spolku »Bráfc r o'zvržem JSou ·ve th skupiny: zaklá
da1ící, to jest ty, již složí ve prospech spolku jedn·Ju prQ vždy 10.000 
Kč. (též ve splátkách), dále prispívající (s ročním príspevkem 25 Kč. 
nebo 50 Kč.) a konečne členové činní. Počátkem letbšníh6 studijního 
roku byli zakládající členové dva ·(Moravská hypoteční a zemedelská 
banka, fa. Barvič & -Novotný v Brne), pi-ispívajících členu 1"55 (z nich 
kro.rne profesorského sboru 44 advokátu, 18 notáru, 28 soudcu, 20 fi
nančních r.aldu, IO právníku u politické správy, 4 u pošt a telegrafU, 2 II 

železnic, 5 u magistrátu, 5 v zemské službe, 4 ve službe soukromé, dále 
nekteré korporace, obchodníci, soukromé osoby atd.). Správu spolku 
vedIe valných hromad vedou kuratorium a presidium. Kuratorium se 
skládá ze tfí členu profesorského sbQlru právnické fakulty, delegova
ných prof. sborem,. z pet i z á s tup cú P o s 1 uch a č u f a k u l t y, 
delegovaných f,a,kultním spolkern (Č. A. S. »Právníkc), z peti členu vo
lených valnou hromadou ze členu pfispívajících a niima to zasedají 
v kuratoriu jako virilisté: presi,dent nejvyššího soudu, president zemské 
správy politické v Brne, president finančního reditelství v Brne, gene
rální 'prokurator, námestek zemského hejtmana, president advokátní 
komory a president notárské komory. Výkonným · org~nem spolku je 
presidium, v nem ž fakultní spolek má dva zástupce. 

Naskytá se nyní otázka: v jakém pomeru je fakultní spolek stu
dentský respektive jeho sociální komise k tomuto podpurnému fondu? 
Dosavadní praxe se prováde.!a tak, že o udelení podp8r (v našem prí
pade a udelení bezplatného strélAvování v Mense) rozhodovala sociální 
komi se Č. A. S. »Právníb a její rozhodnutí dáno pak k potvrzení pre
sidiu fondu »Bráf «. Již z organisaee fondu je zfejmo, že jedná se tu 
o instituci skutečne s t ude nt s k o u, a praxe to potvrzuje v každém 
smeru. První péče podp o fondu »Bráf« smerovala k tomu, aby zajistila 
nemél,jetným právníkum stravu v Mense. Účinnou subvencí ministerstva 
školství a národní osvety bylo umožneno, že 32 posluchačum mohlo býti 
dáno celkern 4009 obedu a 1846 večerí, což vyžadovalo nákladu · pres 
22.000 Kč. VedIe toho zfízena i dve stipendia (dra H. Bulína a pres. 
A . Tesafe). Ovšem podmínkou úspešné činnosti pro další léta jest silný 
finanční základ, který nutno teprve vybudovati, ale o nemž možno již 
dnes Hei, že jeho počátky jsou dobré a nadej né. 

Pfi Stud. pO'dpurném fondu »Bráfc zfizují se ješte zvláštní pra
cOJvní odbory, jichž predseďové účastní se jako referenti schuzí presi
dia. A tu sluší zmÍniti se zejména o záslužné práci Dám s ké h o o d
b o r Ll, která začala se úspešne rozvíjeti hned po jeho konstituování. 
Možno Hci, že Dámský odbo,r uvedI fond » Bráf~ ve známost brnenské 
vúejr:.osti. Byly to čajové ,dýchánky, pofádané Dámským odborem 
v mÍstr:ostech Mensy akademické, jež jednak seznámily brnenskou spo
lečnost s programem spolku, jednak mely i významný úkol po stránce 
společenské, toti'ž uvedení mladých právníku do spole·čcnského života. 
V této své činnosti setkaly se snahy Dámského odboru ve společnolsti 
s pochopením a porozumením a mely krásný výsledek i po stránce spo
lečenské i po stránce finanční. Jedinou snad výjimku tvoH ti, jimž bylo 
svereno vedení a správIa Mensy: Dámsk)T odbor chtel i letos v pofádání 
čajových dýchánkú pokračovati, ale správa Mensy svých místností již 
neproplijčila. Spolkem »Právník« podány protesty na valné hromade 
Mensy, podány protesty v kuratoriu Mensy, vyvrácenyvšechny tak 
zvané dlivody - marne. Pánové, jimž tlja, tom záleželo, aby Dámský 
odbor nemohl své odpolední čaje pofádati v místnostech Mensy, do
vedli prosaditi svou vlili. OdpolednÍ čaje se tedy po~ádají nyní v sále 
Výpomocné pokbdnice v J esuitské ulici. Toť malá ilustrace, jež po
učuj e, že ' i činnosti takOlvé instituce, jako je studentský podpurný fond, 
se kladou v cestu zb y teč n é prekážky . . 

Bylo by nesprávným domnívati se , že podpo fond · »Bráfc je· snad 
institucí separatistickou v tom smeru, že by se snažil prospÍvati práv
níklim na úkor studentli jiných. Nečeho podobného je príliš vzdálen, 
jak konečne jasne dokazuje jeho pomer k brnenskému ústredí sociální 
péče, ke »Sboru sociální péče o studentstvo vysokoškolské. - Zrízení 
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Studentského podpiirného fondu ,Bráfc jest dekovati za to, že neute
šené sociální pomery nemaj etných studentú na naší flakulte se zmír
nily velmi značne .. Výsledky ukazují na t o, že jim predcházela práce, 
práce obetavá a zasluhující vdečnosti. 

Dnes možno Hci, že pracovitý a nadaný hoch, který je schopea 
nekolik hodin týdne vypomoci si soukrolffiým vyučováním nebo jinou 
prací, múže se venov..ati poctivému studiu právní vedy, a s ješte lepšími 
nadejemi mužeme hledeti do budoucnosti. 

N a konec zbývá vyvQlditi z tOlho, co bylo rečeno, nekteré dúsledky 
pro naše posluchače právnické fakulty, pfipomenouti s dúrazem nekteré 
povinnosti pro prítomnost i pro budoucnost. Bylo uvedeno, že Č. A . S . 
>Právník« pracuje s p o l e č n e se Stud. podpo fondem ~ Bráfc. I jest 
tedy potrebí i pro tuto práci vždy dostatek svedomitých studentu-pra
covníku, ať se již jedná o zástupce jmenované do kuratoria a presidia 
nebo o delegáty do odboru. Je potrebí ,dále, aby naši posluchači pod
porovali účinne všechny podniky svého podpurného ' fondu . A ·konečne 
je povinností jednoho každého, aby po letech, až dosáhne pevného po
stavení, vzpomnel si i na právnickou fakultu resp . . na její podpurný 
fond a stal se aspoň pfispívajícím členem . A to platí nejen otech, kdož 
byli behern ~wých studií jakkoliv podporováni, nýbrž Ol posluchačích 
všech - toť práve otázka charakteru. Kdyby se splnilo i to, že by Stud. 
podpo fond »Bráfc mohl ríci, že všichni bývalí posluchači právnické 
fakulty M'asarykovy university jsou jeho členy, pak by mohl zajisté 
úplne plniti své poslání . Je zrejmo, že pri dobré vtlli lze uskutečniti 
krásnou myšlenku. 

Zprávy. 

I t Docent Dr. M. Kašpárek. I _ 
N eočekávaná zpráva pl'ek~apila ve stredu 14. února t. r. brnenskou 

právnickou fakultu: zemreI JUDr. M i k u l á š K a š pár ek, radaJ vrch
ního zemského sou du, ,docent pro soukromé i verejné právo pojišťovací, 
stár 50 let. 

Tuto ztrátu bolestne pociťuje učitelský sbor právnické fakulty 
Masarykovy un'iversity a všichni ti, jimž záleží na zdárném rozkvetu 
naší mladé fakulty, pociťují ji bolestne i kruhy soudc0vské a právnické 
vubec - bylť dr. Kašpárek i v širší verejnosti dobre znám svou mnoha
letou literární a spolkovou činností. N ení účelem techto rádek oceniti 
životní dílo zesnulého v celém jeho rozsahu; jsouť k tomu povoláni 
vhodnejší činitelé jiní. Ale mlčením nelze pominouti onu skutečnost, 
že v dru Kašpárkovi ztrácejí brnenští posluchači práv nejen vedeckého 
pracovníka a učitele, který jen krátkou dobu k nim mluvil s kathedry, 
nýbrž i pracovníka ve studentské otázce sociální. Dr. Kašpárek byl čin
ným členem našeho Studentského podpurného fondu l> Bráfc, byl jedním 
z tech, kterí rádi a Qichotne prispeli svou hrivnou k provedení krás né 
myšlenky. Ač zamestnán byl tolika pracemi, prece dovedl vždy vy
hledati si chvíle, jež venoval snaze o zlepšení sociálního postavení 
brnenského právnka. A tato jeho činnost, jež ukazuje, že svuj učitelský 
úrad chápal všestranne, zavazuj e brnenské posluchače práv k trvalé 
vdečnosti a pietní vzpomínce. Šfk. 

Praha-Brno-Bratislava. Každá universita utvoH kolem sebe své 
kulturní prostredí. Určité názory, myšlenky a smery tradují se od uči
telu a jsou prejímány od žáku a nes eny dále. Bylo tak vždy. Náš národ, 
pokud mel jen jednu univ·ersitu, mel jen jedno kulturní stredisko) -
Prahu, kde sr,íhaly se nej lepší síly vedy a umení. Praze vyrostl však 
vážný konkurent v Brne, kdy začala tam rozvíjeti své slibné síly uni
versita Masarykova. A obe mesta budou museti počítati i s existencí 


