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-nímlU zálk'o\ll\u, piř,e'ce VJŠ,a:k dámla je s,ou'd:u lnliaidá!stvý,ch pll~áIVO

m'{)lc, :z~aiříldliJti vlše ik náJpr1a1vě dÍltě'te -poltřeibinlé, jelstl~lže dÍltě do
st.allle 'S'e k lSo,udu. 

SOiU!dlcle' 'mJ"LadIJsltlvý1ch k 'olllistlalt!olvla,l , iŽ,8 S:8 jle.dná 'v d;al~h~ln1 pří

lpa:dě o děltlsiký věk, olprartiří 'St darba .s~kUit!kIQ,V'ého děje, dlalta: o p'0-
:měredl díitěte a j eohOl ok!ollí. 

iJlelstl1i lž1e výs'ledek šertřelní nerv y1k'alz.uJj,e, 'ž,e dírtě žli 'je v ofkIQQí" 
íV .němlž, je vydáfIliO mratvní zkálz,e, nelho ž,e z,a,ičílná p'UJSltlllOuti,. 
,Olde~:zdáj SiOludc·e ,mlialéLilSltJVý1ch dí!tě 'ols'olbě, joeiž :lná .nad nÍilTI ipl"óálvo, 
dlolm:áJcí k álzlně, k nálle'žHéIII1U iploltr,elsrt:ální. Výikoln toihorbo, tT1els1tu 
můlže .slv,ěhlt:t Mlž Ú!řla\d'u ško'lnílHlJu, ,klte,rý hiO' Ipll1olV,ede buď důltlklQu 
nebo škollllím uZla!VŤelllí'm. 

V piřílpadě, ,ž,e 'kIQllll3Jný1n1 šetřernÍlm byl'o: zij'i;šrtělno, že ďÍltě ne
ho m~latdi:stivý, 'který není :z iWe:s1tního člilnu pode,zlřellý', žiJe rv oko
lí, v něimlž mu horlOlzí zká;za, -Ulpolz,orrní 110dilče IllIelb jilch záis1tu'pce 
ev,e;nlt. ,pě'lsttlorunJa, alby n :a nelZll,etli ,l.ého ,přÍislně diolhHž,el:i a p,elčlii1věji 

ho' vyoCill1ofV1á.lV!alli; přlilk~lže j'i!m, .alby nelzle:H[lc,e trels.t,a:lli, přidr1žeTl 
k iřáldlně llJá~!šltě;vě škloly la ,alhy hlO oldvlI'lalceU' -cld okolí a z;pŮls:o\bu 
ž':iJvlo,ta, je:ž oh.rlo1ŽIUljí jeho, mlI',a:vll1í VýlVi01j ; v n rUJtnýd1 ,přÍlpladed1 
UlSlt3JllIOlVí v,eld'}e ~o/hO' odlTálnce IlllelzI.e:tHéhrO', alby dha:l nad rvýdlO
'voU! ijieho; luŮlže nelzloeMk'eodlsltI'lalruiti z dOlsra!v:adního oklolí a dá_ 
ti ho ~aJtílm dOl /stáltmÍlhio' dělt!ského ú :tul1kru, s'vě[,-iti j e'j .péč!Íbud"to 
něikJt,e!ré!hlo slpoJ,ehililVého P['-ÍlhUZ'IléhoO' .nelb i01chI',a/nlnléiho s'poHnl. 

T ěchl'bo olpaltiř e.ní ln ůržle 1)ý:ťi ~poiUJžlirtlo jen te:hd y , k d y/ž z vy
'šetÍ',eíllý1ch olk.loil lnols1í vys\ví/tá, ž'e dlolmrucí nebo, šlk'o~ 'ní t'r'e'St byl 
)by ill1áJ10 úlčinmý'm. 

:NaiÍlzlelní :s!ou!dce ,m1aidi/srtvýd1, alby nelzlerti1elc bya dodáJn do 
'srtáJtinírruo' děltislk,é'hIO' iúltrulklU, platí a:ž d,o' r /olZlhloldinUltí s:iTOr!;čí vreh
.lliOISJti: v též1e věoi. Za tfm /Úič,e,leim 'sdělí Is,ouidce l1111laidli lS'tvýlch k laž-
dý taiklolvý piří\pa:d .po~u/č'eln/s!kélnu úřa,dtu, z,a .něij lž vlla,srbně tu slQud 
ml,aldlfsrt\vý,ch j-e'dná. z dúvlodů nelbeJZlPelčí v p['lo;ďl'erní. 

IHoldilč,e, j:~ch :zálslt'upiCÍ' a, pě,sltoiU1ni j lS:OU }JIOV'i lnní POls'l ,elCll'llJouH 
'PO!kYIThŮ ISiou1dlee mllaJdii/sltJvých d1a,ný ji'm v zá1jn1u dítěte neíb a.nlia
di:sJtlvlé'ho. N ervyh'o:ví-[Ii, d101poulŠtějí s'e piř,elsJt'up:ku, O' lllěll11/ž po s'ly
šení oIbv,'Ílně,né!hIOI I'IOiz:bJoldluj e s,oud'ce n1'I'3Jdi!s'Ť!výth , jenž vi.lllníka 
poltJ:'elsrtáJ POlIDUŤJoru do 100 K. 

Dr. Jan važný, prof. univ. Komenského: 

První říšský sjezd českoslov,enských 
učitelů vysokých škol. 

\ 

Dne 28. ledna 1921 usnes,l ,s,e ús'třední rvý,bolr sIP,ol,ku učďtelů vysoko
š.}\JOJ,S,kýlCJll svoaaltd v1šeolbelcný říŠlský sjezd k vyb,udování /Svého nOlvého 
prograJl11u. Spolek byl zall,olžen v ro,ce '1909. PtrlQg'r.am Itehdy vytčený (horně 
někte.rýdh ,skroITlIl1ých požad8Jv,ků S'taJvlQlvlslkýclh šlo hi1arvil1ě o zřÍJz,ení druhé 
české :unirv,e1rsi,ty) aod Tla,klouSlké vlády 'Po, rvěJtŠlilllě jen marnými sUby 

I :11 
~ 

I ~, 
I :1 

1'10 I 

:1 

I 

I 

1 

II Iii , 

~ 
I ' ) 

! 

I ' , 
I , 

, 

: ' 
t " 

: I 

~ I 

, ' ;;1 
, 

:'1 , 
t 
I 

I 

, 
i ~ 

I 

lIlii 



to. J 

J12 

.odbytý, byl slP-lněn ,bnzy po Ipřevratu. Doókali jsme se nejen druhé uní
versdJty v Brně, a'le i třeltí university lna Slovenskru ,a !jJnýJah vysoký-ch 
-ŠIlc·oL NOlVá doba, no\Vé ,pohtkké 1P0měry a vůbec 'celý dlnešlní Ž~V,Qit toli.k 
-se líšící od dob rp.řeldválečných, daJ.a čeSlk,OIsl1o.venskérmu uči:teH vY'so'kých 
nové úlkcrly. Uvědomit si je a vybudovat dle toho nový pro,gram, umož
:n.it svědomilté p!lnění ino\Výah ku.l:tumkh úkolů a upevni·t o;rga.nilSa'Ci S Ll.
v,olvlsko,u - toť byJl,o tedy účelem říš:srkého -slezdru vysok·oškoJslkého. 

Sdezd byl zaJháj,ern dne 14. kvěna o 11. hod. všeobe'ono,u schůzí 
-v zasedad s~ni pOlsluanec!ké sněrrrlO'vny. Po úvodních for:m'a,litách pr'o:mluv H 
-;prel$idelnt nelpUlblilky T. G. Ma:sary·k, plf·o,te'k!tor sjezdu. ] eho řeč nebyLi 
'formálním Ipw!jelV<em, a,le huubolce založenoru vě:deClko.u řečí O< dnešním 
poslání vYlso.ké školly ,a učHelle vylsolkQiško[lsrk~ho, ,o jeho významu pr o 

-výJVQij :národa. DotýJ<.~vje se jed:nol1:Jivých hesel dnešní doby, poukázal pan 
p'wsident na veliký vÝlzn<1Jm pOIP'l11ari'saoe vMy, ·zdůr.a'znírl všalk, že vy
soká šlko.l.a nesmí se vzdMi vědecké přelsno-sti a ·odbornictví. »VysoJ<.á 
škdla má z alb e,Zipe čiti Plo'znat\ky a v'Ziděl á:ní Ipro poili'tHvu v pr3Jvém \S.]clva 
smJ%lru k.ulturní, ' .. má SlVOIU pr8JCoI\T,i,t·o'stí d-odáv a'ti vzor a v tom býti 
'Vlld:cem, .,. má sl\Tým učenÍlill i SNOru meilhodou vésti ku sblížení jedno
,Hiv·cll i nM·odll». 

p.o. této řeči, s vřelým nadšením přijaté, učiir1iH projevy cizí dele
gáti zaihra'ni1ční, po nkh p<1Jk pnomlu,vH jménem v lády mi;nistr školstl\T Í 

. a 'nároldní oswMy Dr. V. Šro'bár. Další čásltí p.r·ograrrl1U byb s,lavJ1ost·ní 
pfednMka prof. Dra M. HodžlÍ » O kuHurní jednotě česk,olsllQ,v,erniské » , v níž 

'přednášející Uiká\zal, že kultumí j.edno:ta če:skoslo,v el1's!ká zaohclvala přes 
Tllzmá dějlilmá faMa, ji oih'rožlUtlíd, SIVé plodstlatné z:m!Jky, a probral podr ·: 'bně 
-zlvll áMě pro/blém jlazykolVÝ. 

Téhož dne odpoledne zarpoč·ato bylo· s pracemi v sekdch, jež po
' trvaly až d-o. příštího dne o'dpoledne, 'na·čež byl o v pl enu hlasováno 
o jednoltHvý-ch res lOIludoh. Dne 14. k'vět>na v.eče,r by.Ja slav'l101stlnÍ reoe1pce 

'na hr alctě u plaJn.a pr-esident1a ,republiky. 
Veškeren program prac-olvnÍ byl přidělen p ětí ekcím: 
1. rpro otáJz/ky všeobecné, 

II. 'p,ro, melzi'l1ál"'old;ní 'vědedcé a vJTis·akošk·o']'ské oltázky, 
III . . pro oltálz!ky orga'l1dlsalce vyso!k:ých Šlkol, 
IV. iPro o,tá'zlky stuclentlsJ<.é, 
V. ,pw otázky sta\VolViské. 

V sek,ci 1. odd. A. přednášel prof. Vl. NClvák ».Jak přiblížiti vysoké 
šlk'olly Hdu ?», prof. C. Horáček »0 nebeJzpečí a1Í'\Telisace vzdělá1ní », proL 
G. F'riedrich »Če.sko-s.}.olVen-slká encykJolue.clie », prof. V. Švambera »Geo
graific!ko-sbtLstklký at[-a-s re,plUbliiky ČelS~\.tOslclVensiké »'. 

V sekoi 1. odd. B. .pfeld'nášel Doc. ]. HOIrák ».lak by se mělo pro
vádět soustal\Tné studium f.ol!k:I ,clrd:sticlké vy,s o !k: oš-k,o I skýani odbo'rnÍlky», Doc. 
V. Dědina »Če'slkolsl-ol\Te'l1ská vlasHvěd.a », or.olÍ. M. U nsíny »SlOlvenslké vy
soké šlcJo'ly technk!ké.ho směru», prof. J. V. Hrá'Ský »Je účelno zaklád:lti 
1I10IVé vy.solké školly?» 

P ,r,olgram sekce II. byl následuíd: Pr-o,f. Fr. Nov,otný »0 1\T}~'W :11'nu 
-studia klléllslidký.ch jalzyků pro stu.dium na vy.s oký,ch šlkoláoh », mot E. -0-

to~ek »M.ezi:nár.odní slou,činnolst vY'SCIk~TCh škob, pmL .T. Bidl,o >, M-c-'.':i
már·odnÍ sOlUlčin ,uo,s,t vědeckých s.ro,lecHos,tÍ », mef. V. Mathe.$Iius »}i:;lk llcj
účelnědi selzmalJ11,ol\T;:lti ci'7ilnu s c,e-skoIU p'f::ld věd eClko,u? ,> 

Pmg'ram sekce III. byJ tento: Pr-of. J. .r edHčka »Obecné úvahs' 
o _ref'Glrmě škohsltví ». plrolf. B. Bvdžovský »T ak připnw,oI\T,ati reformu stu
di.a ? », prlOt P. M. HašKolVelC »Ro,zdě']enÍ zkorušelk na fiIaso,fjcké f :1 Jkl1lt~ " . 
prorf . .T. Hlava »Ref.D'rma 'o'rg.ail1ilsaJce l€kařsk:SToh fakuM » pr,oIÍ. A. Miřička 
»Reforma studia .na fakultách právnkký.ch», prof. V. Feilber »Úprav:l _ 

-vědec:k élho ,st'Llidia teohniokého ». 
Pmgram sekce IV. byl te,nto: Prof. V. FeI,ber »Souči'l1nolst učite.1-

kých sbmů s posluchaJČIÍ a ,s.aITno,správ,a stude'l1nstva», p,r.of. St. Kostlivý 
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»VýměnaSltUlde:ntlstva z Čech na SlolVensko a o,brá,ceně», !p:rof. V. TiJ1le »Za-
1ua'l1'Íloní s1ruJdium m.a-štch studentů», prof. J. J akuibec »P.odlpma věd,eoké 
])Ulblikl3Jc,ní činnolsti stru!dents,nva». 

PDO\gram selkce V. by te/nlto: . Do'c. J. Vihl1elm »J)olceil1:uská ort:álzka 
-a pažadarvfky slouk,ro.m§ch docentů», .prof. O. Srdí:nko »Úprava stUldij'ního 
roletu 'na vy,s,olkých štkoláJoh», Ip;rIOL A. M~řitčka »Stlavo'V,ské pOlž.a!dtavky», doc. 
F. Novák »tPožlada1Vlky ,1!SIsis1tentů», doc. Fr. K3Jlda »P<OlžadaJV1ky lektorů». 

O je:d'l1'olt1ivých uvede:ných themate,C'h by.ly neJen pros,loiVeny před
"11ášky, a,le T<Qzlpředeny velmi zajírmawé debalty a většinou i na'Vlrženy 
.a pNi-aty wS<OlllUloe. Přesné Iznění přednášek, j,ed~wlt,Hvýioh deibatních po
známek a ná:VITlhů, jlako,ž i r'es,olil1tCÍ bude uveřejněno 'VesjeIZldo'Vých pu-
blikadoh. . 

V ce!~klU lize říd, že vYlSok'o,Š:kollský s.jeizd Sip,lni[ s,vůj úlkol s plným 
zd:a·rem. Úč.alStnÍlkŮJm PO!staJvleny před oči krásné a zodpowědné úle-o,ly, jež 
"Hm moderní dOlba- ukládá, vidMi, jak králsnýcih dlů Ibude l'Ze docíliti v,zá
"jemnou so,u'čilnn1olsltí, co 11<eů'sr:de'čnětjší sPoll-upracÍ. Tomo vědomí s'olida;rity 
j est jedmfm z 've·llký-oh výis,ledtků Slielzdu. 

avan Jurecký. 

Výťah Z rozhodnutí Najvyššieho súdu Česko
slovenskej republiky vo veciach trestných. 

N ajvyšší súd: 

Navátd!z,a;ni'e (náyod, štvanie) je právny 'pojem, ktorému zodpovedajúce 
skutočnosh treha uvie'sť v samtkQvej otázke. Najvyšší Isúd výr,oUr. pomtco'V a roz
srudo,k por,otného, slÚc1u preskúma po stránille právnej. Poc1mienkou u})otr 8Jbenia 
'bodu 1. s-u 69'. Trz. je oSik.utočné navede,nie pa'chat'el'a na Slpáchani'8i trestného 
činu. P.opuc1z'ovamie (štvani,e, 'l1,avá:dz,a:nie) samo v sebe lli,e je trestným činom 

' (v1rjmúc delikty sui generis), stane sa ono len v tom p.6pac1e, jestli dosiahne 
ciel'u. Zrušemie rozsudku powtného slÚdu ,na základ'e bodu La) s-u 38"5. Trpp. 
a os,vobodenie 'obža}ovanrej. 
(§§ 279., 2801., bod 1. s-u 6:9. Trz., §§ 3<85,. 1 a), 312.6. hod J. Trpp., § 36. Trpp'n.) 

Rlozsudok: 

Z dóv'odu maberiálnej zmiHočno'S.ti, uv,edeného' 'V bode 1. a) §-u 3085. 
'Trpp.) 'zrušuje sa 'časť rozsrud1\:u po1'otného súdu, vzCahujúc.a sa na obžalov,a,nú 
'Z. B. a táto o,bžalovaná na ;záklde ,bodu 1. s-u 3,2,6. Trpp. o,slotboďuje sa zpo'd 
obžaloby a j'ej násl,ed;lwv, a nariaďuj e Isa, aby olbž'a]ovamá Z. B. ' hneď bola 
puste'l1á na slobodu. 

DBvody: 

Proti ro'zsudku porotného súdu zmiHočnú srťažnosť oz'námili: 
a) ohžal,ovaná Z. B. čo do- wny a trestu. 
b) O'sobitnrý obhájca ohž.al,ovam,ej na základe bo,dov 4.-6. s-u 29. Trppn. 

a bodov 1. a), b), 2. §-u 3'85. Trpp. 

Po'rotný .súd obž,alavanú Zl B. za vinnú uznal zo zločinu zúmys,elného 
,zabitia manželského druha dl'a §-u 279., 2810. T1'z . ako návodkyĎ.u (popudzova
tel'ku) ctl'a bodu 1. §-u 619. Trz .. ktOTý čin takl spá:Clhal,a, že roku 19Q'1. obžalo
v,aného, J. K. ku zabiJtiu jeho mam;želkyJ Z. v,opred 'l1avá:dz-ala, tedy ho ku zločinu 

, ~~omuto popudz.oval,a, a pretoO jru odslÚdU na 10 rokov káznice, ako na hlavný, 
a na 5-wčnú ztratu úradu, a'ko- na v'ec1l'ajší. tr,e'st. 
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