
Poznámky a zprávy.
Kronika vysokých škol. Zákonem 

byla zřízena Štefánikova technika 
v Košicích, zatím o dvou odděleních; 
v r. 1938 má vstoupiti do života. 
Vznik této nejmladší vysoké školy 
v ČSR. nebyl snadný, ale i když na
konec nejvíce rozhodla politická strán
ka otázky, přece nutno štefánikovu 
techniku upřímně vítat a přáti jí, aby 
ve svém životě a vývoji nacházela 
vždy hodně porozumění kolem sebe, 
aby sama ukázala svou prací a úrov
ní, že jí opravdu bylo třeba, a konečně 
aby se stala pro východní kraje naší 
republiky pevným pilířem kulturní vý
stavby. — Zřízení techniky na Slo
vensku bylo provázeno hojnými, lec
kdy i bouřlivými úvahami. Ukazovalo 
se na jedné straně, že dislokací vyso
kého školství je Slovensko zkráceno, 
že před převratem bylo na jeho území 
několik vysokých škol (Alžbětina uni
versita, Báňská škola, Právnická aka
demie), na druhé straně se právem 
připomínalo, že vysoká škola potřebuje 
určitých předpokladů prostředí, ná
klad na techniku že je značný a ko
nečně se uváděly cifry studentů tech
nických oborů ze Slovenska a ucha
zečů o t. zv. slovenská stipendia na 
důkaz, že nová technika na Sloven
sku nebude miti ani dostatek poslu
chačů, tím méně výběr. — Dnes, kdy 
je rozhodnuto, nemá účelu probírat 
jednotlivé body diskuse a vážit je; 
budoucnost ukáže míru oprávněnosti 
nadějí i obav. Pokud jde o umístění 
vysokých škol v Československu, je 
dnes obraz ten, že v zemi české jsou 
dvě university, každá o 5 fakultách, 
dvě techniky (mezi nimi je ten hlavní 
rozdíl, že jen k české patří Vysoká 
škola obchodní, kdežto německá má 
navíc kurs báňský), Husova bohoslo
vecká fakulta, Vysoká škola báňská 
v Příbrami ; Akademie výtvarných 
umění a Mistrovská škola konserva
toře mají také ráz vysokých škol, ale 
svým posláním a organisací zaujímají 
zvláštní místo. V zemi Moravskoslez
ské je jedna universita o 4 fakultách, 
dvě techniky (z nichž německá je or- 
ganisačně úplnější), Vysoká škola

zvěrolékařská, Vysoká škola země
dělská (s oddělením hospodářským a 
lesnickým) ; Cyrilomethodějská boho
slovecká fakulta v Olomouci. — Na 
Slovensku je universita o třech fakul
tách (chybí přírodovědecká), Evange
lická bohoslovecká fakulta, Katolická 
bohoslovecká fakulta, vesměs v Brati
slavě, a nyní technika v Košicích 
(o dvou odděleních).

Zamýšlené soustředění bohoslovec
kého katolického studia na slovenské 
fakultě se nepodařilo, a zejména po 
sjednání modu vivendi a při dnešní 
koaliční situaci sotva lze očekávati, 
že bude provedeno. Určitou anomálií 
jsou ovšem dvě katolické bohoslovecké 
fakulty v Praze (při Karlově univer
sitě a při německé universitě). Je po- 
chopitelno, že z prestižních a historic
kých důvodů se jedna i druhá univer
sita brání ztrátě fakulty, i když jde 
o fakultu celkem malou a lecčím se 
vymykající z rámce university.

Druhá reformní snaha, před časem 
rozvířená, se týkala soustředění vyso
kého školství hospodářského a lesnic
kého; právem se ukazovalo, že jedna 
škola tohoto druhu pro republiku plně 
stačí; příslušné odbory na pražské 
české a německé technice však zru
šeny nebyly a patrně už nebudou. 
Krom politických ohledů na německé 
■občany rozhodl také prestižní zájem 
pražské české techniky, jež pochopi
telně se nechtěla vzdáti odboru, který 
by zůstal při německé technice. Nej
méně nadějí na úspěch měl třetí plán, 
totiž koncentrace německého vysokého 
školství; šlo hlavně o pražskou a 
brněnskou techniku, které měly býti 
nějak sloučeny a buď trvati dále 
v jednom městě nebo v obou jako 
části téže vysoké školy vzájemně se 
doplňující. Dnešní politické poměry 
učinily všechny tyto zásahy do němec
kého vysokého školství nečasovými.

7
Nervový vliv vitaminu B,. Vitamin 

Bi, zvaný aneurin, chrání proti beri- 
beri; při jeho nedostatku dostaví se 
vážné poruchy nervové, které dohro
mady představují onemocnění známé
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