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K zákonu o ochraně republiky. Zatím j en s truéna po.znamka. Za 

Eynějších diskusí o nutnos ti zákona na ochranu r epubliky zapomnělo se 
snad vt"tbec na jednu okolnost: Že tOltiž zákon takov~r vlastně již mátil e. 
J e~ t to zákon z 23. července 1919 č. 449 Sb. z. a n. »10 zákonn é ochraně 
Českos l ovenské republiky «. Z hlediska tohoto úkona jeví ~e nám nyní 
často vyslovovaná tvrzení, že stává se pochybn)rn1 , zda možno užíti těch 
kterých ustanovení rakouských zákonú, zejména trestních i v obdobných 
ins titucích republiky českosllovenské, pouhou frásí. j ežt o předpisy ty 
používány b), ti nejen mohou, nýbrž na. ochranu republiky použity býti 
musí. »Zákonná «( ochrana r ep ubliky Československé tedy již existuje, 
jaká má b)rti ona, jež se nyní připravuje? j e. 

Žena-soudce. Letos vycházejí z právn. fakult našich univers it první 
absolvované kolegyně do praktického života. Letos pop11vé dosáhly 
i ženy na našich ul1lversitách doktorátu práv. Nyní na stává otázka: kd e 
najdou místo svého púsobiště? 1,1usí se přiznati, že ženy-doktoři práv 
nemají pi'íznivých vyhlídek du života, n ebo že alespoň nejsou přijímány, 
jak by s i snad pi'edstavova ly, Vidíme, že o rganisace soudcovské první 
přicház ejí s otevřeným votem záporným ; a že s tavy jiné, jichž možnos t 
nabytí dosud výhradně byla zaručena lT1UŽttm, když ne sice tak přímo 
a upi'imně, tož pl' ece v principu stejně, staví se proti Pl'ijímání žen mezi 
sebe. Uvádějí se dt"tvody pro i proti - při čemž všichni autoi'i příliš ge
nera!isují - š iroká vei'-ejnost i novin clvými polemikami má b),ti zainte
resována ve směnl autorem či autorkou hlásaném. S věcí se dělá více 
hluku, než zaslouží. Jsem pevně o tom přesvědčen , že za něj akou dobu , 
budou kolegyně naš e i soudci, i administrativními i Fin ančními úl'ed
níky, a že budou míti pi-ístup tam, kde nyní obyčejně uplatií.ují s e kole
gové: n e s ice hned , ale časem . Nebude to zás luh 01.1 ani jich, ani slabostí 
-dúvodt"t jich protivníkt"t. n)rbrž prost)rm dt"t slledk em sociálních poměrtl. 
Ženy již nyní p r á vně mají zaručenu r o vnost s muži . Fakticky n e
dOS~lhne se nikdy nerovnosti, n),brž rovnocennosti. obou pohlaví. Ka,ždé 
z nich má určité plu s, a každ é z nich má wé minus . Není m)1m cílem 
zde věci ty 'opakovati. Chci jen i'íci, že ženy pot l ačí se do všech 1. zv. 
mu7.sk),ch povolání prostě z toho dúvodu, že doba je k tomu žene. Dnes 
t 'Vrdý život nutí ženy, aby ohlížely se také za v)rživou v těch povolá
ních , kam di"íve by s'e nikdy nehlás ily. Dnes, kely naděj e na sií.atek a 
tak na zaopati'ení, u mnolla ' žen ztrácí ' pravděp'OIdobnos ti. j sou nuceny 
živiti se samy a také se uživiti doved O'u. Muži jsou si pak vědomi této 
konkurence ženských pracovníkú,a to jes t lllavní pi"íčinou jic11 odporu. 
Ostatní c1úvody, ač nepopíratellné, jsou více m éně vedlejší, Avšak dúvoc1y 
ty, i clt~vlQ d hlavní , nebude překážk otLl pi'ijímání žen do úi'ac1tl státních 
i jinam. Tlak jich. zesilovan)r sociologick)rm vývojem moderního života , 
bude tak ~ ilný . že nic nezadrží jeho vítězství, To je nepopí rateln O'. Je
vím. bud e-li tak na prospěch jak sociálních i mra vních a zdravotních po
měrl[ lidu. To uvidí se až časem. - Nyní však, kolegyně, n emějte obavy 
o vítězství svého názolru. Pro vás pracuj e čas a poměry. Polemiky, 
které nyní se vedou z obou s tran. ji s tě budo~l po létech zdáti se tak 
maltichern)rmi. jako nám názory minul),ch stol etí. Dr. Karel Novák. 
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