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nalezneme v této clwíli nepochybně žádného lepšího, než ' abychom prali profesoru Hermannu -Otavskému podle sta1'obglého
zvyku universitního všeho toho, Q. B. F. F. F. Q. E .I
1'. b.
Redakce Ipřtpojuje něco málo ze. V'zpomínek na prof. Herma'llna- Ota~
ského.

Mecenáš.
Prof. Dr. Karel Herm.ann-Otavský jest typem vysokoškolského učitele, který žije se školou a jejÍln životem celou svou
duší. Jeho jasné přednášky určitě jsou posluchači četně navštěvovány, dal studentstvu učebnice, jeho způsob zkoušení, při
kterém neslevil ani čárku dokonalému teoretickélnu vzdělání,
jsou toho druhu, že student není deprimován a zkoušející hleděl vždy nalézti v kandidátovi to, co unlí, a nikdy mu nechtěl
dokázati to, co nezná.
Prof. Dr. Karel Hermanh-Otavský však svoji lásku ke studentstvu projevil nejen teoreticky, nýbrž i prakticky. Projevoval vždy zájem o život studentů, jeho zástupci nalezli v něm
vždy ochotného podporovatele svých snah a prof. HermannOtavský dovedl také SVllj zájeln vtěliti v praktický skutek.
V roce 1922 byla vědecká práce prof. Dr. Karla HernlannaOtav8kého odměněna vědeckou cenou ve výši Kč 10.000.-_
Jednoho dne byli zástupci »Všehrdu« pozváni k němu a tu jhn
k jejich největšímu překvapení a zároveň radosti bylo sděleno,
že poctěný se rozhodl, že neponechá si tuto cenu pro sebe, nýbrž že částku tuto věnuje k založení fon~u, který by lněl za
úkol, aby podporoval léčení členů »Všehrdu «, postižených tuberkulosou. Prof. Dr. Hermann-Otavský vyslovil názor, že
vidí, že tuberkulosa jest nejzhoubnější nemocí, kterou zejména
v poválečných dobách trpí studenti, že jest to nemoc, která
v nejčastějších případech brání v řádném postupu ve studiu,
že jest to neulOC sociální, která nlá velké důsledky pro celý
život postiženého, a že právě za studií, obvykle v svých začát
cích, kdy by se lněla nejvíce léčiti, bývá nejvíce zanedbávána.
Prohlásil náln, že si tedy přeje, aby částky, kterou nám daroval, bylo použito k tomuto účelu.
.
Přáli jsme si hned, aby částka tato sloužila jako základ
k fondu, který jsme chtěli nazvati jeho jménem. Svědčí opět
o skromnosti dárcově, a jest důkazem jeho povahy, že profesor
Hennann-Otavský si rozhodně nepřál, aby fond tento byl jeho
jnlénerri nazván.
Když se ve výboru» Všehrdu« jednalo o tomto daru, bylo
pevně rozhodnuto, že fond, který se měl zaříditi, musí býti nazván »fondem Hermanna.-Otavského «, třeba proti vůli dárce,
ježto myšlenka, jaká byla projevena tímto darem, si nutně vy-
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však SVQ ji lásku ke stunýbrž i pľakticky. Proje~hQ zástupci nalezli v něm
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PQzváni k němu a tu jhn
Qveil ľadQsti bylo sděleno,
si tuto cenu pľo sebe, nýí fondu, kteľÝ by měl za
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Stanovy fQndu, · nyní »fondu Hennanna-Otavského«, byly
pak sestaveny v dohQdě s dáľcem, a když jmění fQndu bylO'
jednak daľy, jednak příděly spolku rQzmnQženQ, vykonává
svoji funkci již . déle jak 12 let, za kteľQužto dobu bylO' na
léčení tubeľkulosy členů » Všehrdu « věnQvánQ celkem Kč
32.996.- Jen prvý rQk byly výtěžky jnlění rozděleny přÍlno
žadatelúm, PQzději bylo v kOlUisi rozhQdnutQ, že má býti dodržována zásada, aby příslušná částka byla zaslána přímO' léčebnÝln ústavům nebo »Studentskému zdravotnÍl11u ústavu «,
který jí přÍlnQ použije na léčení žadatele, kteréhO' kQmise určí.
Účel fQndu, kteľÝ byl zakladatelem stanoven, jest dQdržQván a dQufáme, že v nlnQhélll případě PQmQc, která byla ze ·
jměni fQndu poskytnuta, přisla v pravý čas a vhQdně. Zakladatel Inuže míti uspQkQjení, že jeho lnyšlenka, která tak vzác.niTm dur CHl byla realisQvána, nese sVQje ovoce.
FQnd Hermanna-OtavskéhQ, ,k terý se ctí nese jménO' svéhO'
zakladatele, jest pak příkladem SQuzvuku ' universitního profeSQra se studentstvem, který se prQjevil ne slovy a sympatiemi,
které JSQU Qvšem také nutny, nýbrž činel11, který nemůže zů 
stati zapomenut .
dnk.

Dľ. Heľmannu - Otavskému pak nezbývalO'
uznal tutO' VLIli výbQľu »Všehľdu« a smířil

Drobný kvrtek do kytice!
70 let J. M. prof. dr. Hel'lnanna-Otavského) 40~45 let n.eúnlOrné práce pro celek a sebeobětování.
Budiž mi dovoleno
několik skromných poznámek k tomuto jubileu) jako vzpomínek nahodilých) jež hlavou poiůznu táhnou) zamyslí-li se člo 
věk mnohem mladší nad dosavadním tokem plodného ž ivota
známého muže star:iíllO) blízkého však) a milého.
Prof. Hermann jako učitel - výborný a nezapomenutelný.
Vzpon1inám na krásné okamžiky na jeho přednáškách. Z jeho
výkladu odnásel jsem si vždy pevné uspokojení) a Inoje touha
zvěděti nové veci byla vždy ukojena. Prof. Hermann při
každém výkladu dává posluchačstvu kus svého já) vědeckost
výkladu spo}uje s účelem pedagogickýIn; opřen o katedru neh
sedě za ní) pozoruJe laskavýma a usměvavýnw očima tváře posluchačů a vida) že vzbudil zájeIn a účast poutavým a živým
výkladem důležitých částí obchodního či sIněnečného právo)
spokojený úsměv pf;eleti jeho u.slechtilou tvář. S katedry nemluví přísný profesor) mluví starší přítel) studentstvem ctěný)
lnilovaný a oblibený.
Prof. Hermann jako examinafor je za zkušebním stolem
více) než přítelenl je otceIn. Zná psychologii kandidátů.

