
tG -dosud tua tam nevychovamým studentů/m snad příl,e,žitost 
k-nemístným o~povědÍJm, dIO ljdle věc ·u qbje.k,tivního Ikri~iika - tlze
doufa,ti - v budoucnosti též u všeho s,tuldJen~Sltva na dotazy oldlP'o,
vídajídho za,s louženého poohvalného! uznání.) Neméně jes,t vý-
znamnOlu proťo, že UpozoifĎuje s,tulde'l1Ita na beclJllwé sll'edoVJánÍ jeho 
zdravotního stavu a pOlžadluje od něho! 'výslledky tohoto ,pOlzo!ro
váni, z,ejména ,nepHznivé zm·ěny a jidl p-řÍčinu. J solu-Iii v oldlpow-ě- 
dích na uvede,nou otázku Ité i ohla,šorvány nemoci venorické, ne
v,ím. Podl'e výs'l,edků ,mohlo by býti .pro přÍ,ště u.rčeno, ne1mtěly"1H 
by býti některé TIlej.častější Clhorqby ;vylděl!eny a jim v.ěnblV,ány 
zv.1áštní OItáz:ky (na př. k,rátkoz ralkolslt) . Jinak ppv,až'uji bmk11Js.ký 
Doitla,zník ,v tomto ,s'm.ěru z.a úplně vyhoviujíd . 

Poslední .olds-tave,c pražlSlkého DlOIta.zt1l~ku odbývá dvěma OItáz": 
tka'mi důlež.itou věc . Jedná se '0 zá,solbení JednoltlivéhO' studenta 
šaltlstvem, obuví ))'aJtd. « (?). Po této stránce je brněnský Dotaizník , 
řeklI by,ch, sociálnější. Sou;visÍ to s jeho koncepcí j;a,lm: .žádlosti" 
(v určitém siměru) 'ku Sbonu slOlCiiál'11í péče. 

úvahy práv·ě uvedené lze tedy shrnoulti takto: ,plia.žský DOl
ta,zník nepoužil patrně V náležÍ/té míře zkušeností brněnlSikého 
poidlniku, neod:lla.dl jeho vůdčích motivů a předností . Šel. vllastni 
cestou. Avšak neza,š·el-Ili na ·s·cestí, ukáže budoucnost. To plartí" 
přeldevším o t om, ,k,dle Ipátrá p.o vě'cech zlcela intlÍrruních bez ohledu
na jidl sociální 'Význam . 

Prof. Dr. Cyril Horáček šedesátníkem. 
7. listopadlU letošního rok,u osllalví čeSlká veřejnost národol

hOlslP'O/d:ářská významné julhi,leum. V nehlučné, skryté, allle čino-
rodé p'ráci ,d:OIži Je s·e šede'sá týc:h 11 ct přední rerpresen t.an t po,li/Ť'ilcké
okonomie na naší universitě profeSloir Dr. Cyr.il Horáček. Slledu
.leme-li v,zrůs'tající zájem Iprávni,ckého dorostu o- o-tázky náro-d'a-
hospodářské, nemůžeme upi"íti, že ve/dle faJktickéh o vý,znamu,. 
který denní ži'vot dne:s národoho~pdářský,m 'prO'blémúm ,p.řárklládá, 
je to luredevší'm zásluha nalšich aka,dem.kkých uči,telů a.m.ezi nimi 
zajisté i ,prof. Horáčka, že ná'f1odní h09podářství, dří v,e jako sltáltO--
vědeoké studium vůbec přehlížené , stalO' se jedním z hlavnÍtCh~ 
nejdů}e,žitějších oborů právniokého vzdělání a že fakulrta" k'dy.si
jen vÝ'cho-v>Olu civlil~stů vynášená, odcholvala také řadu vynika,jí-
cích .pracovníků národohq8,poidlářských. Svým díJ.em staví se Iprof. 
r O'ráče.k důstojně po bOlk profesoru BráfOlvi. Stejně j.akol 'On vě
TIlolval z,vláMní zřete.l poli,Úce ze1mědě'},slké, ti"ebrage lÍlterárně dOltkl 
jen nejdůležitějších ,problémů dc,ča,sného stav,u zeměděl'ské vý
rOlby, i d:í.lo! iprof. HlOlráč'ka v~tší .m dílem obírá se pot};i,tik'Olu zlemě
dělskou. Vedle studií ))Pří'Slpěvek k otáz,ee agrární « (1894) ·a »vý
mine:k« (1900), je to ,předevšílm obsáhlé zpracolvání zem1ěděl,ské 
po1.itiJky, podané v druhém díle známé » Učební,ce nároldohO'SipOldář
sk t poJiti k y « (I 9 J 4). F,r1Q.f. H olr áč ei!( zde v roz s!a1hu tl če b p.i,oi za. ji-, 
sté pi"evyšujícím, vybudoval védecké základy naší zemědělské P?'~ 
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1i ,~iky, ,které na dlouhou dobu bLl'dou nutn}~m vých C) chSlkemdaJší 
vedecké práce svého- oboru . P lný;m ,právem naps,all Dr. F!1a.n:ken

-~lerger, *) že »stejně jako průmys,}: a živnosti v pIlOf. Grubr-ov,i" má 
naše zemědělství na na.šem vys'o'kém učení svébo relpresenta-nta 
v osobě prof. HQiráčka«. Tenmo; ·převážn:)T zájem HOtráčkův -o oltáz
]'_Y ze,měld-ěl.s1ké vysvětllíme si slte-j ně jako u ,prof. Bráta *1') převy-

--šujícím do nedávna význam,e\m zemědlě l ství v našem živlotě náro~ 
· doh o~polc1ái~s,kém a dúsledlky zem~ěd ě.l,ské kr ise z let 1870, která 
ti'eba dávno pi'"eaconána, stále bylla předm,ětem vědecký'ch úvcuh a 
l1čených dJilslpu/tací. Vedle problémů ryze agráJrníc-h obí,rélil s.e p:r,Qif. 
110rácelk Eterárně i ji-tl ým ,i tlle:ma,ty, z TIlilChž dlu7,no ,především 
uvésti »Počátky česlkého hnuti dělnilCkého G (1896), »0 ZáSélldě 
soukrQimohos-poc1Jářslké a centra,JiSlační v cedulovém banlkovlllilctví 
se úete1-em na rak.-uherskou hanlku« (I896) , »Na'uka Ol m'ezdním 
f-ond,u« (1897), »By:1JOivá otázlka a městská renta« (19°5), Sysltém 

· pol,i,tiky pO/pu.lační (1. dil »l1 čehnilCe národohosp-OIdái'-ské po-lli1ti'k)T( , 
T 9 J 2), »N ást,in přednášek múvers'itnkh prof. Dra Bráfa (slpolu 
s' p!io,f. -dr,em Grubrem) a i'"~du odb()1"n:)Tdl článJki'l a přednášek. 

N eméně význa~mná je HO'!ráčkov,a činnost uč,ite:lsiká. Stedně 
ja'ko V prací-ch li1te.rárních nedává se sltnhnouti zlvučnými hes'ly a 
JOČ'ajs-11:)Tmi ,proudy, tak i za kathedú:,;u unliversitní podroibuje spna-

· vedli·vé kri·1Ji-ce souč,alsné přestřell,IqT nárotdahospod.ářls:kých iplf'olgra
mů je-dnotl.ivců a slkupin. P lroto nejsou snad jeho přednášky vyhl,e
diyány kolegy, kteří v kaž,dé nJo~,QItěJ v:idí nutný po-krlok. Kdo 

. Horáčkovu IP,ředlnášlku jeclnou pOlzorně sledoval, l1C1upře, že Ipt10f. 
Horáček je sym,patld~ým řeční\kem , s,kvělé formy i přednesu, 
který ,mimoděk s:trhuje a -posluC'11a'če cele zaiuJímá. T ,o do'zná i úzký 
k",ouzek kolegi'l, kteří měl,i ,příreži:tost zúčastniti se seminárnkh 
c'" ičení, která prof. Horáče,k i při své značné z cuměs'tnanos,ti v ně
J<.. tel':)Tch semestrech ,pra'Videl !ně koná. Př·ekva,puj e jeho ne:líčený .zá
jem -o 'práce ÚČaiStllll ílků, ji,m'ž 'olch6tně, vzhledem k ne-do'statkům 
~ eminární knihovny, opa'tř'u1j e p'otřebný s.tud.i jní. mlateriál1. Nelze 
se proto div'iti, že i staří fr ekventanti se hlás-í , zvědí-Iii , že pro f . 
H,oráček znovu seminJ.ář l'Dná. 

V edle činnds,ti učite:l~skénelze pi'"ehlédnouti vyni'ka.jíd úča,slt 
prof. HO'ráčka v životě veřejném a p,řede.vším p olliti,ckém. B JlI č},e 
nem revolučního Nár. Shromáždění ,a nyní je č lerrliem sená:tu N. S. 
Čelné čestné f'un[{,ce zaujimá i v řaldě jill:)TCh důležitý-c,h kor1P;o'flad 
vedeckých, s'éIlmo(s-právných atd. . 

Za oko/lnos,tí 'pr'o stát olpra:vlC1u kritiokých Povolán byl prof. 
H.oráček v rOlce 19'19 k úř,adu miR.1is,tra financí. Zde byllol mu ,pře
k ona t.i OIbtíže, které se zdá1y býti n.ad !lid ské síly . Ved~le řady 
pJ:cc1loh ,dů1.ežitý,clh finančních z áik on Ll hy l,a zde rOlz'sá hilá algenda 

' wilmo-řádná, pov,a;hy s,p1še ,obchodní, klterou vedle vl,asltní ISlP1rávy 
finančrnlí bv,lo zdo-lia:ti. NÍlcméně h~sltot'ie jistě při:SlOIudí prof .. Ho
'T;1C,kovi v kab.ineťu Tusaťorv:ě ,misto č6l,né a vynilkající. 

*) Památník .» Všehrdu « str.:J:92. ·· 
*~,) Sr. Dr. Albín .Bráf. řeč, kterou ve slav11-::>stní valné hrom adě če s. 

společnolsti národohospodářské v Praze 26. února 1911' proslovil JUDr. 
Josef Gruber str 9· . 



Právě ve svém jubilejn.ím roce z,éLsedá pr,of. Ho,ráče.k na 
ki·c.sae reiktJOira unilVersi,ty Karlovy. Studentstvo a speciell!1iě 00-
rost právnický u.vítall jej na tomtO' místě s ra,uostí. V záClné poroz 
utnční a zájem, který tohkrát o n.aše poti-eby projevil, dávají nám 
naději. že letO'šní r,ektor bude nám l-a\slkav)'m zastáncem .i uQ)řím
n3'ln .přítelem. . 

Vyslovujeme ji:s,tě jen tužbu všech studujících-práv níkll, ,pře
jeme-li ,prO'f. Horáčkovi ještě mcnohá a mnohá léta z·dárné práce 
k proslpěchu vědy i na,šeho ml:adé,ho státu. Š. 

z P R J\ VY. 
Podobizna prof. dra L. Heyrovského, kt erou pi'-ikládámc k tomuto 

číslu má svou ' Jjediněllou historii, již si dovolíme píozradit: Prof. Hey
rovský jako člen kuratoria Moderní Galerie súčastnil se jeho .;chi'tzí 
s prof. Maxem Švabinsk)7m, jemuž se vždy rázovitá postava prof. Hey
rovského věrně zpodobující jehJ povahu líbila. I požádal prof. Heyrov
ského, že by ho rád portretoval._ Ale prof. Heyrovský- při známé své 
skromnosti odepřt;l a tak prať. Švabin ský zústal se svý-rn přáním \)slyšeu. 
Než znamenitý mistr stětce nepřiše1l do rozpakú. Studoval po tajmu 
postavu prof. Heyrovského, skizzoval a pI'1 jisté pi'-íležito sti přinesl 
užaslému prJf. Heyrovskému hotový portrét. Byl nadšeri i)OrtretofV'aný, 
byli nadšeni ostatní diváci vesměs dokonalou podobiznou. Ale krásný 
obraz budí závist, jenže tu šlo o závist ideální. Kdysi přišla z Moderní 
Galerie deputace, požádat prof. HeyrovskéhJ o zapůjčení portrétu do 
výstavy a když měllo dojíti k vrácení - se šibalský'm úsměvem bylO' 
I~depřeno, že prý tak kl ásné dilo musí zůstati i Galerii pro užitek všem. 
A tak prof-Heyrovský o svůj portrét přišel a teprve při vydání »Památ
níku .všehrdu« r. 1918 d:Jstalo. se mu aspoú fotografie jeho. Tehdy J. 
Magnificence .prof. Max Švabinský s nevšední laskavostí svolil k repro
dukci originálu. Doufáme, že naši čtenáři uvítají tento jeho skvostný 
portrét tak krásně zpodobující jubilanťa 'v nenuceném postoji s malým 
p'Jklesem v kolenou, s ·hllavou stranou sch).-lenou v bedlivém pozoru r 

s vlídným úsměvem .na tváři. Kéž bychom měli podobných portrétů více!' 
Za jeho nové uveřejnění jsme zavázáni díky pI-eochotnéml1 ptlvodci 
tohoto obrazu J. Mg. ' Maxu Švabinskému. 

Padesát let katedrového socialismu v Německu. 6. října t. r. slavi t 
» Verein. ful' SJcialipolitik« své padesátiletí na sjezdě v Eisenachu. Tam 
před padesáti lety s ešli se přední myslitel(~ národohospodářstí v Ně
mecku, sezvémÍ manifestem G. SchmolIera, tehdy profesora v HalIe ._ 
Sjezd jejich nebyl náhioldn)T, nýbrž byl vyvolán potřebami d·oby. V Ně-
mec.ku tehdy dcspěl1a vrcholu myšlenka hosp'.Jdářského liberalismu, za-
loženého . Ad.amem Smithem a vyvl'cholivšiho Stuartem Millem v Anglii,. 
v Německu nazývaného J) Manchesterthum« - manchestrianismem. Ho
spodářská tato soustava nebyla v podstatě ničím, než vyvrcholením v'Jl
nosti individua -na poli politickém a hosp·odářském,· když už renaissancí 
a reformací · svobody nabyta byla ·na poli duchovním a náboženském. 
Přívrženci tohotc .. směru v Německu hlásali provedení zásady »laisser
faire« do ' di'lsledktl, čímž stávali se vyznavači onoho ad absurdum přive
deriého indi'vidualismu hosp'Jdářského, O němž nesnilo se nikterak A. 
Smithovi. Tehdy vystupují universitní učitelé národního hospodářství' 
v Německu a staví se na stanovisko rozhodně opačné, pro něž od ně
meckých manchestr'Jvctl dostal'Ol se jim posměšného názvu »kathedro
vých socialistů«, jejž tito převzalii bez urážky za svůj. Kongres eisenaš-
ský dal. hnutí pevný podklad, jenž doplněn roku příštího ·založenÍm 
~ S p o I k tl pro S o c i á ln í p o I i t i k U« . Přívrženci jeho zahájili mo-


