
žádného lepšího) než aby
ruskému podle starobglého 
B. F. F. F. Q. E.! 

r. b. 

nínek na prof. Herma'l1na- Ota~-

ký jest typem vysQkQškQI-
jejím ŽiVQteln celQu SVQU 

JSQU pQsluchači četně na
. jeho způsob zkQušení, při 
nu teoľetickému vzdělání, 
H'imován a zkQušející hIe 
I unlí, a nikdy mu nechtěl 

~ý však SVQ ji lásku ke stu
nýbrž i pľakticky. Proje
~hQ zástupci nalezli v něm 
1 snah a pľQf. Hermann
.iti v praktický skutek. 
)rof. Dľ. Karla Heľmanna
lOU ve výši Kč 10.000.-. 
PQzváni k němu a tu jhn 

Qveil ľadQsti bylo sděleno, 
si tuto cenu pľo sebe, ný
í fondu, kteľÝ by měl za 
Všehľdu«, PQstižených tu
avský vyslovil názor, že 
ší nemQcí, kteľQu zejména 

že jest tO' nemQC, kteľá 
ldném postupu ve studiu, 

velké důsledky PľQ celý 
jí, obvykle v svých začát
>ývá nejvíce zanedbávána. 
částky, kteľQ~ nám daľQ-

tato sloužila jako základ 
jeho jménem. Svědčí Qpět 
L jeho PQvahy, že profesQr 
, aby fQnd tentO' byl jehO' 

!dnalo O' tQmtQ daľu, bylo 
něl zaříditi, musí býti na
K, třeba Pľoti vůli dáľce, 
tímtO' darem, si nutně vy-
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žaduje, aby dárce sám byl takQvÝI11to způsQbem PQctěn . Pľof.. 
Dľ. Heľmannu-Otavskému pak nezbývalO' nic jinéhO', než aby 
uznal tutO' VLIli výbQľu »Všehľdu« a smířil se s ní. 

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 do
držována zásada, aby příslušná částka byla zaslána přímO' lé
čebnÝln ústavům nebo »Studentskému zdravotnÍl11u ústavu «, 
který jí přÍlnQ použije na léčení žadatele, kteréhO' kQmise určí. 

Účel fQndu, kteľÝ byl zakladatelem stanoven, jest dQdržQ
ván a dQufáme, že v nlnQhélll případě PQmQc, která byla ze · 
jměni fQndu poskytnuta, přisla v pravý čas a vhQdně. Zakla
datel Inuže míti uspQkQjení, že jeho lnyšlenka, která tak vzác.
niTm dur CHl byla realisQvána, nese sVQje ovoce. 

FQnd Hermanna-OtavskéhQ, ,který se ctí nese jménO' svéhO' 
zakladatele, jest pak příkladem SQuzvuku ' universitního profe
SQra se studentstvem, který se prQjevil ne slovy a sympatiemi, 
které JSQU Qvšem také nutny, nýbrž činel11, který nemůže zů 
stati zapomenut . dnk. 

Drobný kvrtek do kytice! 

70 let J. M. prof. dr. Hel'lnanna-Otavského) 40~45 let n.e
únlOrné práce pro celek a sebeobětování. Budiž mi dovoleno 
několik skromných poznámek k tomuto jubileu) jako vzpomí
nek 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 po
sluchačů 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 ne
mluví 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. 
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Uš[.echtUost jeho povahy bráni mu. aby někomu ubližU, na
opak, kde může pomáhá a dfků nečeká. Volně se dýchá v jeho 
přítomnosti. Pomáhá gestikulaci, očima mile naznačuje, kam 
otázkou míří, jen aby rychle a bez obtíží přenesl kandidáta 
přes všechna úskalí eventuálních nevědomostí. Jeho živost a 
stálá jarost pi:echází na žáky. 

Jeho vysoký příjemný hlas jasně je slyš,žtený z poslucháren 
uo chodeb fakulty a slyší-li tenio hlas kand,ždát právě zkoušený 
z vedlejší sině zkušební, hned se nlU zja'sní zrak. 

Prof. Herrnann rozumí mladýln lidenl, věnuje se jim a zná 
jejich bolesti. Nelze při této přile.žitosti nevzpom·enouti jeho 
stále živého zájmu o S. es. P. Všehrd, Cl o jeho činnost. Má 
zájem nejen o kulturní otázky mladých právníků, nýbrž 
i o otázky sociální. 

V zájmu o sociální problémy členů spolku svědči jeho dar 
10 .000- Kč, který věnoval 1'. 1922 jako děkan fakulty na za
ložení fondu pro rekreaci plicně chorých kolegů a tím, nechtě, 
vybudoval sobě pomník, proto věčný, že vybudován je na vděku 
tichém, ukr.l)tém v srdcích, lla vděku, který přenáší generace 
na generaci. 

Fond vzrostl během let n([ částku stotisícovou Cl desítky 
kolegů v.l)slovuji s úctou jlncno prof. Hermanna - mecenáše. 

Na konec přeji slovy prostýlni, však co nejupřímnějšími 
J. JIl/. panu prof. dl'. Hermannovi-OtClvskému, aby se 'dočkal 
ještě mnohých let v plné svězesti a sile životní v prostředí, 
ktcrýl11 Ie ctěn Cl milován. 

Antonín Uxa, 
starosta S. es. P. Všehrd. 

První setkánr. 

Za zelený stůl usedl obyčejný člověk. V chvějící se duši -
a jak bych se nechvěl aspoll neznatelně, vždyť měřím své síly 
vědecké první státnicí - přestavoval jsem si nového exanlina-

. iora s ledovým zrakem, nehybnou tváří a kol rtů s ironickým 
úsměvelll, z něhož lze čísti slúvko: nestačí. Proto kobrlala 
trochu má první odpověď. Nejistě pohlédnu na svého soudce. 
Přátelsky mě pozoruje, slovy i posuňky snaží se nlne dostati 
na správnou cestu s takovou účastí , jako by zachraií.oval to
noucího. Volně jsem vydechl, již necítil jsem divného lllrazenÍ. 
Zkoušející přivádí luně k další otázce, zrakem blýskne na lune, 
zas na souseda, rukama i celým tělelll naznačuje nálll, kanl 
míří, aby co nejsnáze přenesl nás přes všechna úskalí našich 
nevědonl0stí. Jeho úvot přechází na lllne, hledhll do jeho ne
obyčejně jemných očí, a již se to ze nlne »sype«, až zarazí 111ne 
slovy: Tohle sám nevím, aby lllnč dodal ještě více odvahy. 




