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Vaše Magnificence! 

Literární pocta, kterou Vám pr-edkládáme k sedmdesátým 
narozeninám, vznikla spoluprací Sborníku ved právních ' a státních 
a československé společnosti pro právo trestní. Snažili jisme se, 
alby se jí účastnili zástupci a svedkové všech hlavní ch oboru Vaší 
požehnané a mnohostranné práce životní. Nej.ste jen vzorným 
akademickým uči,telem. Spoluipiísobíte zpÍ1'sobem nad jiné význam
ným lna tvorbe práva a Vaše myšlenky nalézají hojného ohlasu 
i v práv.ní praxi, z níž jste 'Svo U odbornou činností vyšel. Jste 
pfímo ztelesnením požadavku spolupráce theorie s praxí, neboť, 
jak j ste to sám prípadne vyj ádfil, je-li theorie bez praxe šedá, 
je i ,praxe bez theorie často bezradná a jen z harmonické součin
nosti obou 'plyne zdárný výsledek. účast cizincu na Vaší pocte 
dokazuj e, že Váš vehlas pronikl za hranice našeho státu. Zasloužil 
j,ste si toho nej en 'Svou činností literární, významem svým daleko 
presahující okruh Vaší vlasti, ale i 'Svou záslužnou a vysoce vý
znamnou činností v mezinárodních odborných sdruženích, v nichž 
jste nad jiné dustojne representoval československou vedu trest
ního práva. 

Osud poprál Vám štestí, že se dožíváte významného jubilea 
v neobyčejné svežesti telesné i duševnÍ. Prejeme Vám, abyste 'Se 
ješte dlouhá léta tešil plnému zdraví k vlastní radosti ina prospech 
naší prá vní vedy. 

Vaši oddaní prátelé a žáci. 




