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vcríme a že bychom meli rádi od nich pokoj. Ale to by
bylo 'Zcela nepolitické stanovisko. Svatý Václav patrí do
národní symboliky, a dokud jsou ješte lidé, kterí dají
neco na tento symbol, musíme se s nimi nejak vy
rovnati.

Uslyší-li pokrokoví lidé, že ceskoslovenská vláda se
chystá oficielne oslavovat sv. Václava, mnohé z nich
napaJne asi nejdríve, že by meli b}-t uraž~ni, a že se
nesnáší s dobrou povestí jejich pokrokovosti, aby klid
ne snáš.eli obraz katolického svetce pred svýma ocima.
Neostýcháme se ríci, že toto je forma náboženské ne
snášelivosti, které už bychom meli být ušetreni. Chceme
také nekdy videti Cechy, a ne stále pouze katolíky a ne
katolíky. V ustavicném zápase stran a svetových ná
zoru se starý dobrý pojem ceš s tví už skoro do<:ela
ztrácí. Kdybychom takto pokracovali, meli bychom za
krátko pred sebou nekolik naprosto dhn}rch táborll,
které jsou vzdáleny sobe jako planeta planete, a z nichž
každ}' \'erí na docela neco jiného. Celému tomu zmat
ku dohromady pak bychom ríkali c e k Ý n á rod, ne
chápajíce už ani, že tím neríkáme naprosto nic jasného.

árod není tvoren tím, že jeho clenové v nicem jeden
s druhým nesouhlasí, nýbrž tím, že jsou s]?ojováni ne
kterými spolecnými vecmi. Klle není vllbec žádného
spolecenství, tam není ani národa. Fanatikové na té i na
oné strane by nás brzy dostali do takové situace, že pod
jménem ech o v é bychom musili vyrozumívati do
cela -náhodný svazek lidí, kterí se nikdy a v nicem ne
mohou dorozumet. Kdo ríká: odpírám sv. Václava
jakékoliv uctívání, nebot to byl katolický svetec 
nemuže být vlastne pohoršen ná jiné, kterí ríkají: já
nebudu uctívat Husa, nebot to nebyl katolický sve
tec. ekteré formy pokrokárského zaujetí 'nutne by
vedly k národn ímu ochuzení, kdyby dobyly n]oci. Velmi
svobodomyslní Francouzi uctívají Johanku z Arcu,
i když ji papež prohlásil za svatou; vidí v ní zejména
dceru Francie. Ale nekterým našim lidem prekáží Vá
clavova katolická svatost do té míry, že už v nem skoro
ani nemohou spatrovat Cecha. Jsou snad presvedceni,
že skutecní Cechové žili jen v patnáctém století.

Ale což už národ ceský zmizel, a na pude, která jej
pohltila, roste jen odruda pokrokárská a odruda kato
lická, které nemají pranic spolecného? Což mMe po
stava Václavova jm bud katolické city vábit nebo pro
tikatolické odpuzovat, a nemuže nic ríci spolecnému
ceskému citu? Je stín, kter)' je vrhán Václavovou ka
tolickou,. svatostí, tak velký a tak temný, že zcela za
haluje jistým ocím ten fakt, že to byl ceský kníže,
který úspešne rozrešil nekteré težké otázky samostat
ného ceského státu, tak težké, že to byly otázky na
život a na smrt i pro cesk}r národ? A tak, když v!
d;me, že jedni se obracejí zády k Husovi a druzí
k Václavovi, musíme se ptáti: pokrokáre a katolíky
vidíme dobre; ale žijí také ješte nejací Cechové?

Postava knížete Václava má v sobe tolik obecne ce
ského vÝznamu, že nemusíme se domýšlet, že všechno.
cím nám mllže býti, je obsaženo v svaté obroucce ko··
lem jeho hlavy. Historie v nem vidí obezretného muže,

TIL

se oslavovati svatého
Václava ~

o

ávno už nebylo o nekom tak nad všechnu pochyb
nost jisto, že má politick.~' talent, jako je to o panu

istru Hodžovi. Vlldcové obycejne zakládají svou
na tom, že mají dllVeru své strany. Pan ministr
ža dovede presvedciti i cizí strany o tom, jak je do

, že ho mají. Zdá se, že je neprekonatelný v umení
kávat si spojence. Podarilo se mu usporádat veci 2

é vystupování tak, že nejen agrárníci spatrují v nem
hroženého zastánce svého blahobytu (pres obilní cla
e široká a pohodlná c,esta do agrárního srdce),

brž že by i koalicní emci a katolíci, ba i ludáci pro
j uronili slzu, kdyby odcházel. Pan ministr Hodža
tarává dnes uvnitr koalice spojovací službu mezi
hy a Nemci, stranami nekatolickými a katolickými.

platí i za mllstek k ludové strane. Je známo, jak
hotne prohlásil se ve funkci ministra školství pro t.
. školské odzbrojení: Nemci tím byli nadšeni a »N 8.
ní listy« se znepokojovaly celých ctrnáct dní, ahy to
pripocítaly ke všem tem ostatním zlum, jež musí

'šet nacionalista v ceskonemecké vláde a proti nimž
nedánic delat. Katolíci jsou v dnešní koalici tak du

'it~'mživlem jako emci, a jako si dobyl Hodža ne
ck)'Chsrdcí recí o školském odzbrojení, tak vzbudil
y príchylnosti u katolíku královéhradeckým proje
10 ctení svatého Václava a o prospechu, který z to
vzejde národu ceskoslovenskému. Jako dríve Nemci,
nyní i katolíci jsou zcela získáni roztomilým zpuso
,jímž jim pan Hodža vyšel vstríc. A vidí ho radeji

jeho míste než kohokoliv jiného.

Pan ministr Hodža tedy v Hradci Králové doporucil
ctení sv. Václava a pravil, že vláda bude si poklá

i za cest prevzíti protektorát jubilejních oslav to
o svetce. Vidíme docela dobre oportunistickou
ánku té veci; p. Hodža z docela aktuálních politic
ch duvodu pokouší se trochu prebudovat ceskoslo
ský svetový názor. Jsou skeptikové, kterí tvrdí, že,

yby dnes vládla nikoliv tato koalice, nýbrž koalice se
ialisty, p. Hodža by stejne vrele doporucoval ctení
látky Husovy. Ne svetcové jemu, n}rbrž on jim

ádne, a vytahuje figurky sv. Václava, Cyrilla a Me
deje podle politické potreby. Ale prísluší nám zkou
ti, nemá-li jeho projev prece jen na sobe nejakou
'ektivní stránku. Dejme tomu, že by príštího roku
'dIa, jak je možno, ne už tato koalice, n}'brž zase
'da, v níž by byli socialisti. Melo by být vylouceno,
y tato vláda prevzala protektorát nad svatováclav
"mioslavami? Rekneme predem, že by byla chyba,
yby to bylo vylouceno. '
Soukrome bychom ovšem mohli ríci, že na svaté ne-



Ford Seheinpfl-ng:

Dum dvou soku.
My se svým cesko-nemeckým

cesko-slolvenským problémem má
mnoho prícin starati se, jak vypadal
podobné pomery v jiných zemí
Valonsko-vlámský pomer v Belgii
dobá se v necem naši otázce cesk
ncmecké, v necem (ac není tu kre
príbuznosti) ~ otázce cesko-slovensk

I.

Tímto domem jest Belgie, zeme, ležící na rozhra
germánského a románského sveta.

O obyvatelstvu Belgie panuje u nás namnoze n
správná predstava, že je to zeme, osídlená Francouzy
v níž bydlí mimo to málo v)'znamná menšina Vlám'
Skutecnost je docela jiná; severní hranice valonskéh
území probíhá asi IS km jižne od Bruselu; území n
sev~r od této cáry je vlámské. Obe flZemí mají skol'
stejnou rozlohu, ale pocet obyvatelstva vlámského .
vetší než valonského.

Udati presne pocet príslušníku každého z obou ná
rodt't není snadné, poneva'dž v Belgii se nescítá oby
vatelstvo podle národnosti, n)-brž podle znalosti recí
Dle scítání z roku 1920 mluvilo v Belgii 2,855.835 oso
]Jouze francouzsky, 3,187.073 osob pouze vlámsky
960.960 osob obema jazyky. Ponevadž mezi temito
sledními mají Vlámové rozhodnou prevahu, vysvít
i z této jazykové statistiky zcela nepochyhne, že tvor
vetšinu ohyvatelstva celé zeme.

Rozreznati príslušníky techto dvou nároc1tt dle tele
ného vzhledu nebývá lehko vzhledem k vzniku belgic
kého obyvatelstva, v jehož žilách koluje smes keltsk'
germánské a románské krve. Ve v)'ch vyhranet*
typech vykazují Vlámové známky germánské rasy
jsou velcí, silní, svetlovlasí a modroocí, pohybu pon'
l<L1cltežkopádných, jejich ženy mají ve své fysioanomi
cosi mužského. Valoni jsou menší, ale zavalitE maj
t.mavé vlasy a ohnivé oci a jejich pohyby jsou cilejší
obratnejší. Duševní rozdíly obou národt't charakterJ
suje Henry Charriaut, autor infor"mativní knihy »M
c1erní Belgie«, takto: Vlám je hlubší, vážný, mál'
mluvný, uzavrený v sebe, umínený a náruživý' Valo
je povrchnejší, ale také vtipnejší, veselý, srdec~~', vf
nivý, milovník žertu a posmechu. Valon nemá toli
tvt'trcí síly jako Vlám, má však více ducha.

Ve sfére umení projevuje se u Valcmu silneji tale
hudební, jenž dal svetu Méhula, Grétryho, César
Francka, Vieuxtempse, Ysaye, kterí bývají ovšem z
razováni mezi umelce francouzské. Vlám"ové vynika
opet talentem výtvarnick)'m a vlámská škola malírs
s pocátku 17. století požívá svetové slávy.

Tato charakteristika zdá se mi v hlavních ryse
správnou, ackoli v jednotlivostech byly proti ní pron
seny námitky. Tak pan J ules Destrée, autor kni

slíme-li na jeho osud, nemuzeme se zbavit dojmu,
leckterí z tech, kterí za rok ptljdau uctívat památ
Václavovu, meli by více duvodt't, aby šli uctívat
mátku BoQ'.é9Iavovu,jenž je jim v mnohém bližší, b
i hyl mezi nimi ten rozdíl, že Boleslav najal vrahy
oni najímají pouze žurnalisty. -fp-
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který tím, že prijal krestanství a závazky k nemecké
ríši, zachránil život ceskému národu. Moderní historik
praví: už za to by Václav zasloužil jméno národního
svatého; kdyby se nebyly Cechy staly v cas cástí ne
mecké ríše, byli by se Ceši pozdeji stali cástí nemeckéllo
národa. Zachrání-li nekdo národLl život je to dosti velk{'
dtlvod, aby byl cten i po tisíci letech b~z rodílu nába"'
ženského presvedcení, a jen zcela pohaslé nebo ošálené
národní vedomí muže toho necítiti. V naší historii ne
bylo tolik obratn)'ch státníktt, abychom mohli íehcc
zahodit památku na jednoh z nich. U nás ovšem se
ut.vorila tradice, podle níž je nejlépe uctívat charaktery
buricské. To bylo docela dobré pro dobu, kdy buri~··
st.ví bylo nejvetší národní cností; ale máme-li vlastní
domácnost a potrebujeme-li vt'tbec nejak)'ch vzortt a
nekoho, koho bychom uctívali, udeláme dobre, poohléd
neme-li se také po nejak)'ch vzorech, ktedm bylo ;10
práno pracovati kladne. Pamatujeme, jak jsme ješte
nedávno zkoušeli od kriku lidí, kterí vše mimo vzpouru
považovali za nedttstojné. Kníže Václav zustává pro
nás vzorem muže, jenž umel rídit stát v dobe kritické.
DomÝšlí-li se nekdo, že toto poucení nestojí za nic,
a že potrebujeme mít pred ocima stále jen postavy mu
Žtt, kterí dovedli zpusobit, že papežovi spadlo srdce do
kalhot, není mu pomoci. Nelze vecne z ceských dejin
videt jen husitství a považovat vše, co hylo mimo tuto
dobu, za spánek ceského národa.

Je možno, že p. ministr Hojža mel pro svou svato
václavskou rec nekteré specielní slovenské dt"lVody.
Z dtlvodu státní soudržnosti není možno prohlásit za
oficielní kulturu takovou, která by vzdalovala Cechy
od Slováktl. Jeden z bývalých ministru školství rekl:
každý den videl jsem ve svém úrade, že ejobtížnej
ším úkolem je nalézti takovou formu školy, která by
vyhovovala i neverecké Praze i pobožnému Slovensku.
Nemltžeme míti žádn:)' vliv na to, že Slováci stále ješte
chtejí verit na svaté. Slovensk)T politik vždy bude nu
cen více respektovat katolict.ví než ceský. Je možno, že
by dr. IIodža vykonal dobrou vec, kdyby se mu poda
rilo priblížiti tradici svatováclavskou Slovensku. Roz
hodne je tato tradice pro ~Iovcnsko lepší než tradice
svatoštepánská, která prý tam ješte namnoze žije. Není
možno uctívat svatého Štepána a nemyslit pri tom na
Madarsko. Chtejí-li tedy Slováci již míti své svaté,
bude i pro nás lépe, budou-li uctívati svetce takového,
který je svazuje s Cechy, než takového, který je stahuje
do madarské oblasti.

Sociologové praví, že nejtežším podnikem je pokus
potlacit sílu, která se dosud n,;:vyžila. Katolictví v Ce
sko,'lovensku je takovou silou, která se ješte pres

šechno proroctví, nevyžila. Je tedy lépe dáti mu do
brovolne, což jeho jest, a nepovažovati svatov<Íclavské
oslavy za opovezení kulturního boje.

Pan ministr HocHa promluvil už o Cyrillovi a Me
thodejovi a o svatém Václavu. Aby se vyvaroval nedo
rozumení, mel by ríci také, co si myslí o IIusovi. N e
bot Hus, to je ovšem také ceská tradice, a ztlstane jí,
i když vládní koalice má náhodou katolickou vetšiml.
A jest to dokonce pro vetšinu nás daleko živejší a bliž
ší tradice než svatováclavská. Nesmí se nám Václav
nabízet náhradou za Husa. Nevíme ostatne, budou-li
svatováclavské oslavy zcela v dobrých rukou, povede-li
je dnešní koalice. Kníže Václav, budovatel státu, byl,
jak známo, zabit vrahy, zjednanými jeho bratrem Bo
leslavem. Masaryk jest také budovatelem státu, a my-



~i a ~I~mové«, l:amítá, že mnozí vynikající ma
lamske skoly hyl! vlastne Valoni, jejichž dílo si
stnila vlámská škola. Možno, že tyto reklamace
Destr.éovy jsou do znacné míry oprávue:uy a že se
nulostlpod vlajkou vlámského umení skrývá mno
alonské duševní práce. A skrS'vá se jí pod touto
ou mnoho i v prítomnosti. Faktem zllstává, že ci

, ~terý C:st;lje ~elgi~, si o?náší hlavne dojmy
keho umenl, vlamske architektury vlámského

rs.tví,v~á:nského divadla. ikoli snad proto, že by
.~1~emeh ~~~tných výtvarníku - mají jich dosti a
1 JeJ~cl.~malm ,t;:i?ulého století jsou úctyhodná jmé

le Jejich malin JSou bud' proniknutí vlámsk)'m du
a navazují na staré mistry vlámské a holandské,

mnozí Vlámové, nebo vydávají pouhé ohlasy ume-
rancouzského a nepoutají osobitým hlasem zeme.
jich utonutí ve vlámském proudu prispívá i správa
ích obrazáren belgických, jež umeleckých výtvoru
národu neoddeluje, nýbrž je smešuje jako kultur

rodnkty jediného státního celku. Z helgických mest
ajíma\·cjší. jsou mesta \'lámská, L\ntverpy, Bruggy,
t, Lovai1,Jejich nejznamenitejší starobylé budovy a
tra~ství ~i cizinec odnáší v pameti jako plody
s~e architektury. Divadel vlámských próti valon
Je dost málo, a jejich puvodní cinoherní repertoi,

ehohat5',ale v provedení i ve hre sledu jí Ylámové
me moderní smery dramatického ume'ní; divadla
n:ká proti tomu plisobí sv)'m repertoirem i j.~ho

vádením jako pouhé expositury parížsk)rch divadel,
á jim také dodávají nejen jednotlivé herce, ale casto
lé ensembly.
en v Iiteratu re, s níž ovšem cestující cizinec pri
í zrídka v styk, vynikají Valoni zrejme nad své
ánské krajany. Jejich nejslavnejší literární jména,

terlinck, Verhaeren, Rodenbach, Eekhoud, jsou
nepochybne vlámského puvodu a jejich clíla sv'edcí

oh5'mi rysy o vlivu a pritažlivosti vlámského pro
dí, ale ponevadž psali a píší francouzsky, nic neza
ní. tomu, aby nebyli pripocteni k SlollpLlm valonské
ratury.
vým zamestnáním jsou Vlámové prevahou zeme ..
i, kdežto prlllnysl a obchod je prevahou v rnkop

onských. Všeohecným vzdeláním predcí Valoni Vlá
; tito meli pred válkou 40 procent analfabetli, kdež
ni jen 25 procent. Náboženství jsou oba národy ka
kého; ale kdežto Vlámové jsou katolíci horliví a

vovemí, je katolictví Valonll více méne libtralní
. Politicky hlásí se Vlámové vetšinou ke strane ka
ké, Valoni vetšinou k liberální a socialistické.
iberálové bývali od pocátku let ctyricát)'ch v Belgíi
oucí stranou politickou, jež rídila, s mal)rmi pre
kami, skoro po ctyricet let kormidlo helgické státní

i. Ve volbách roku 1884 utrpela však tato strana tež
porážku a stala se ponenáhlu pocetne nejslabší z trí
í e.'istujících politick)rch stran zeme. Prícinou její
pádu byl pokus o reformu národního školství. Dle
na o obecném školství bylo v Belgii vyucováni svo
é; komukoli se zlíbilo, mohl založiti obecnou ško

a stát nemel práva dohledu na její pllsobení. Stejne
mInou jako vyucování byla také návšteva škol. Li
lové, pozorujíce zhoubné úcinky techto prílišn)rch
od na stav lidového vzdelání, vydali 1879 zákon,
vyhražoval právo k zrizování obecnÝch škol, k sde
í l1cebnéosnovy a dozoru nad vyucováním jedine
- tedy systém, který je zaveden ve všech I ultur-

1l~ l:ok;oc~I~'Ch s,tátech. Zár<;)VCi'ízrušil povinné vyuco
V~111nabozenstvl a ustanovil, že mu muže býti vyuco
vano v místnostech školních mimo hodiny vyucovací.

~ento. z~~on vZ!)I~dil ".á~nivou agitaci knežstva po
cele zemI, Jez konecne doclhla v roce 1884 pád liberální
v]údy. Vláda katolická, jež nastoupila na její místo,
odvolala ihned zákon o školské reforme. zrušila mini

~terstvo š~o!ství a vyd,ala ~koly obcím, které mají pr{l
vo ??ecn,e ,sl~oly zakladatt ,a ríditi i udíleti povolení
k znzova11l skol soukromych. V dusledcích techto
zmen bylo v krátké dobe více než 700 škol obcemi zru
še110 ~ ..veliký poc,~t ucitellI propušten; za ucitele na
ob:cne. sko!y vbylo dosazováno tolik osob bez prllkazu
zpusobJlostt, ze v roce 19JO jejich pocet prestoupil
4500; a svoboda školní návštevy mela za následek
že v témže roce více než ISO tisíc detí ve veku urcenén~
k návšteve obecné školy vyrústalo bez vyucovánÍ. Re
sultát toho všeho tech 25 procent resp. 40 procent anal
fabetll, j.i!;-JÍŽse ~elgie, stát tak prúmyslový, radí k nej
zaostaleJslm zemlm Evropy. .

1\1~nál~ožer:sk,á horlivost neby~a jedinecnou prícinou
porazky liberahll strany: spolupusohila tu ješte druhá
prícina - veliká nedutklivost Belgicanova po stránce
obcanské svobody, již uplatnuje zejména vllci státu.
Tato nedlltklivost belgick)'ch obcanll vedla k široké
pravomoci l)i:~lgických obcí, jež <;l: vyvinuly v státccky
\'~ st,áte; v0r:,azp:l1sobi}a težkou ~e~hue Relgicanll k po
vmne sluzbe vOJenske; ona Zél\'I1111anedostatecnoc;t so
7.i~I~1í~ozákonodárství v Belgii, kde všecko sociální po
Jlste111bylo až do války nepovinné, provádené vzájem
n)'mi spolky, a jest jím do znacné miry podnes. Tatf)
11ecllltklivost belgick)rch obcanll obou národností ne-

nesla opatrení liberálu, aby stát smel svémocne ríditi
v~'Chovu a vzdelání detí.

Své b)'valé moci ve vláde státu liberální strana se již
nedomohla. Znacnou cást viny má na tom ta okolnost
že liberálové pracují hlavne pro vítezství urcitých idejí:
kdežto obe ostatní strany se hlavne starají o hmotné
zájmy svých volicu. Jak socialisté, tak katolíci zakládají
a spravují precetné záložny, podplirné pokladny, vzá
jemné pojištovny, stavovské a trídní organisace a jiné
dobrocinné, sociální a hospodárské poclniky. KatolIcký
Bo selský svaz »Boerenbond belge« mel v roce 1923
skoro 94.000 clenu a jeho ústrední ústav úverní spravo
val v témž roce pres 500 milionll fr. vkladl!' Naleznete
však v Belgii i katolickou ligu proti ~mrtnosti prasat,
jež za pojistné nekolika frankli dá pojištenci nové pra
sátko, když mu jeho veprík zahyne.

Necetnost zástupcu liberální strany v belgickém par
lamente b)'vala nekdy v minul~'ch desetiletích pocito
vána jako vážn)' nedostatek, nebot nebylo tu josti vliv
ného prostredníka v nesmiriteln)ch neshodách sociali
~tLIs katolíky, V poslední dobe se však obe tyto krajní
strany znacne sblížily ~ katolíci. donuceni potrebami
prllmyslového státu, vzali nejednou za svou ideu, kte
·,ou kdysi v programu liberálním p()tír1.!i.

Belgick~' denní tisk obou n[trOdll je nevalné úrovne.
Jen nekolik Iistll liberálních ciní cestnou v)'jimku. Ale
Iil)errdní listy jsou poulicními prodavaci hojkotovány.
\' novinov~rch kioscích jich skoro nikde nedostanete
i musíte si pro ne zajíti do nekteré vetší pro::iejny ca
sopisu.
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Delá strana vudce ~

problém vLldce, zejména v demokracii, jest zajímavý
a sloZ'itý. Literatury - cizí - o této otázce jest

víc než s dostatek. Uvádívá se casteji, že demokracie
stune; mimo jiné proto, že si uspokojive dosud neroz
rešila jeden ze svých ústredních problému: problém
yudce v demokracii. Rodí se vudce? Vyrustá z pro
stredí? Formuluje prostredí kolem sebe, ci jest jím tvo
len? Jaký j.est vztah vu:1ce a vedených? To jsou jen ne
které z otázek.
I u nás (nechceme-li ríci: zejména u nás) má demo

kracie l~esnáze s vudcovstvím. Nekolikráte bylo již na
to poukázáno. Otázka jest u nás komplikována povahou
našich politických stran. Jsou to tuhé organisace - fo
silní, jak ríkával V. Dyk. Je-li težko se státi viidcem,
jest to tím obtížnejší v našem stranictví; jest to husté
roští, které hodne podrápe toho, kdo se jím chce pro
drati. Tvorí vLldcové strany? Ci tvorí strany své vudce?
. Jest tu prípad poslance Stríbrného, pri kterém mož
no promluvit o nekter)'ch z techto otázek. Není pochy
by, že pred nedávnem byla doba, kdy pos!. Stríbrný
mel veškeré vnejší náležitosti vLldce strany. Ba více.
Byli nekterí, kterí ríkali: vyrustá nám tu státník; stát
ník v našich pomerech a z našich pomeru. Stríbrný byl
predstavitelem nár. socialistické strany. Byl jejím mi
nistrem. Mel k disposici celou stranu, její tisk, sekreta
riát. Mel rozhodující slovo ve strane, rozho:1oval ve
vláde, kde svého casu zastupoval ministerského pred
sedu.

Ta doba jest ta tam. Pos!. Stríbrný jest predsedou
malé strany. Jeho vystupování politické budí podiv
svojí nepolitickostí; jeho taktika budí podiv svou ne·
takticností: jakže, to jest onen pos!. Stríbrný, který byl
vLH.1cemstrany dosti velké, a mužem, kterého nekterí
považovali za státníka? Jeho tisk neliší se nikterak ou
tisku dra Karlíka. A nebude sporu, že dr. Karlík není
ani vú:1cem, ani státníkem; StríbrnÝ blíží se dnes sta
rým Slovanum, kterí verili ve skrítky dobré a zlé. Blíží
se »Cechu«, který verí v tajnou všemocnost zednáru ZL

tajnou vládu židovskou. Nedá mu spát zaniklá sláva
RukopisLI, a proto jakýmisi rukopisy chce dokázati, že
ceský národ jest v tenatech realistú. Velmi nebezpecne
se priblížil fašistum. Tisk Stríbrného, proti nemuž Ba
štýrúv »Pražský illustrovaný Kurýr« jest idylou ze za
šlých dob, na mou duši neznamená prínos do ceského
novinárství.

Ti, kterí pozorují dnes pocínání Stríbrného, nevy
cházejí z údivu. Jakže: jest to onen politik, který byl
na nejlepší ceste se státi státníkem? Kdosi tento pro
ces vyložil takto: Klofác udelal stranu národne sociál
ní; národne sociální strana udelala Stríbrného. 
Chtel tím ríci: byla to strana, která vytvorila v LId c e
Stríbrného. Stalo se pak, že poslanec StríbrnÝ dostal se
mimo stranu. V tom okamžiku zmizely síly, které z ne
ho tvorily vudce. Strana nebyla pouhou oponou, která
visela za ním, aby spíše vynikl, ale byly to nejvlastnejší
základy, které ho drž.ely. Dnes pos!. StríbrnÝ jest pred
sedou malé strany, proto formát jeho vúdcovství jest
daleko menší. Zápasí o vúdcovství, které ztratil, a cím
jest nevybíravejší ve svých prostredcích, tím více se
ukazuje, že to byla strana, která tvorila jeho vudcovský
talent, a že ho nevynesly jeho osobní vlastnosti.

Není to prvý takový prípad. Takový byl i prípad
Práškuv. Byl je:1ním z vúdcLI agrární strany. Stalo se,
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že byl donucen založit nový politický podnik. Stran
konservativní. Ukázalo se pak, že za Práškem, kte
hrál velkou roli v agrární strane, nikdo nešel. Doku
byl ve strane, platil mnoho. Jakmile se postavil n
vlastní nohy, stál osamocen. Jest videt, že Prášek vy
padal jako vudce jenom tehdy, když jeho oblioej byl za
sazen do širokého, težkého rámu strany.

PodobnÝ jest prípad Stríbrného. Pokud za ním
stála strana, hrál významnou roli. Od té doby se jeho
vudcovský formát a jeho státnický talent tragicky
zmenšily. Prípad Stríbrného mohl by svésti k nebez
pecnému ucení:

velká strana necht tvorí velké vúdce,
malá strana tvorí vúdce malické;

prejde-li vudce z vetší strany. do strany menší, musí
se jeho vLldcovský formát v náležitém pomeru smrsk-
nout. K. T.

Frands Haekett:

Mussolini.

Mel jsem dlouhou rozmluvu s Mussolinim. Nebyl to interviewa nemohu tedy doslovne citovat. Ale onen rozhovor :vrhl
na jeho osobnos.t svetlo tak, že jsem ji mohl uzrít.

Byl jsem presvedcen, že hlavní jest nalézti námet, který by
Mussoliniho zajímal jako cloveka. Ptoto j,sem se vyhýbal s po
cátku politice. Docetl jsem tehdy práve jednu z jeho povídek,
kterou napsal na pocátku své kariéry, a která o<!haluje jeho lite
rární nadání. Jest tvrdá, násilná, cynická, hrdá, silná a divoká.
Podotkl jsem, nebylo-li škoda, že se vzdal literatury.

To ho podnítilo. Tá~l se proc. Nebylo mu težko pripomenout,
že nejvetší jména Italie predstavují tvorící umelci - Dante,
Michelangelo, Leonardo a - Machiavelli. .

Událo se, vec jsem doufal: rozhovoril se. V klidu mi pripadal
herecký. Mohutná, ba hruzu naháncjící brada, nesympatický
strohý výraz. Neúprosný. Bez smilování. Tvár, obsahující chlad,
ješitnost, útocnou tvrdost. Ale jakmile se pocalo neco zajímat
a sebe !Skutecne sdelovat. zmenil se v jiného cloveka. Tvár už
nebyla maskou. Nabyla nejpríjemnejšího výrazu na svete - vý
razu intelígence, výrazu pátrajícího a pronikajícího zájmu o dru
hého cloveka. Záhy jsem zpozoroval, že nenarážím ani na jediný
predsudek, nedOTozumení nebo duchovou prehradu. Mussolini
byl s to predstavit si typ tazatele, prizpusobit se mu a pochopit
jej. A bez námahy. Jeho novinárská vyškolenost, jeho cinnost
ucitele a redaktora »Trídního boje«, jeho boje se' Svýcary a ra
kouskými úrady. jeho cetná uveznení - to v;e propujcilo jeho
duchu obdivuhodnou pružnost.

Nejsem si jist, ví-li Mussolini, co je pravda. To jest, nevím,
není-li chameleon. Jest duchovne tak svižný, že by \Ses ním bylo
nutno velmi dobre znát. aby mu clovek stacil. Ale ,tolik vím, že
Mussolini není blázen ani šašek, ani dryácník. ani špatný vtip.
Mussolini 1926, pozorován ciste jako osobnost, jest nefalšované
víno. Že jest nebezpecný. bez skrupulí a zlovolný - to ovšem
též se zdá být jisto. Ale máme-li mu rozumet. musíme k nemu
být spravedliví. Tento muž znamená problém, který nelze roz-
luštit násilne. .

O válce hovoril podobne, jak nás o ní ucil hovorit pacifista
Norman Angell. Prohlásil, že jest sice nejpodezrívanejším mu
žem Evropy, že však presto verí. že žádný veliký, útocící národ
by nemohl doufat ve vítezství, nehledíc k tomu, že si žádný
velký národ nemuže financne válku dovolit. Vše to pravil nej
odmerenejším a nejrozumejšÍm zpusobem - ac samozrejme
žádné z jeho slov nevylucovalo skálopevné citové presvedcení,že



• národ, jenž se chce hospodársky a duchovne rozvinout,
v základe imperialistický.

jakmile se dotkne rozhovor Salveminiho*) nebo liberálu,
sebou.Dotkneme-Ii se tohoto nervu, zmení se ihned v mu

jenžmá poslání. A jeho predstava o tomto poslání jest pro-
Italie byla lodí bez kor-midla. On je kapitán. Vzeprení jest
. Ctnosti, jež odpowcuje, jsou ty, které požadujeme od

: kázeií,poslušnost; cti otce svého i svého duce, bud pilný
k tomu dojde, plodný. "Stavím budovu,« ujištoval mne

e. »A oni pricházej i a ríkají: tento vzor jest príliš teŽký.«
presto se tento muž nezlobil, když sem se ho tázal: "Co by

bylostalo z vás, kdyby vás byl nekdo pridržoval ke kázni,
ušnostia vernosti?« Okamžik uvažovalo odpovedi, pak pra
že jest ted nová doba - která vyžaduje i nového ducha. Ne
. a a neoslnila mne jednoduchost o<lpovedi, nýbrž nelícellost,
ou zodpovedcl otázku, jejíž oprávnenost jeho smysl prq
"nostpochopil. Kdyby byl malinkým sobcem, byl by zurive

Izil.Ani stín toho! A sice proto, že ve svých ocích nabyl de
'tivnínedotknutelnosti.
ussolinije sopecná povaha. Jemu se mi'tže navalit krev do
, muže ho zachvátit vztek, strhnout príval démonické po

osti, který koncí lávou, nicením. Korfu byl výbuch tohoto
u. Korfu byl symptom.
ycejnese však tato vášnivá povaha vedome ovládá. Musso

. sedísám pred sebou ironicky a v dobré nálade; zná velmi
re divoké kone ve svém nitru a jest nadšen bourí, v které
í vpred. Dovede pronést takový žert, jako, že odkáže svou

u kriminálnímu antropologovi. Prijímá klidne svou povahu,
d se mu nikdo nestaví na odpor.
DVoríme-iis ním, vidíme, že jeho drama zapocalo v základe

O drama vyvrženého. Spatril svetlo sveta v zemi porobené
nížené; jeho otec, vesnický kovár, byl jedním z onech vznet
ch reakcionárel, jejichž slova jsou ohnem. Mussolini od ma

polykalohen a privykl tomu. I ted, v nádherném paláci, se
o muž v podstate nezmenil. Vyslovíme-Ii slovo "socialismus«,
'polá jeho oko. "Myslím,« praví, "že mi muj socialismus jen
uži1.«Clovek poznává: On nepatril socialismu. Socialismus

'n jemu!
ednímslovem jest to nesmírné já! A když jsem s ním po
b 40 minut hovoril, cítil j,sem, že by to mohlo bý,t i nesmírne
né já. Rozháráno, nesmíreno, jest s to nalézti uspokojení na
ty skutecnosti. Ale zpnuto a se skutecností. usmíreno jest to

druh j á, který vytvárí jedine veliká dráha.
ypadá jako zdravý muž. Barva jeho tváre je ciste olivová,
jasné,oblicej pružný. Jeho bílé, pestené ruce se nepohybovaly
osnc.Dojem vnitrní rovnováhy a ne vypotrebované síly se
ala I jeho trpclivost. Tepohánel svou návštevu ke spechu.
clal se duležitým. Jest to muž, jenž dovede vyprávet anek

nebo plácnout návštevníka na koleno. Ale nemá špatných
ku žlucnatých magnátu, neradostných intelektuálu nebo na
nezapomínajícíchAnglosasu.
není IS to zapomenout na: sebe v sympatii k druhému

rl k jeho niternému dramatu. Vytahuje vysoko padací most,
byl j(st, že jest nedotknutelný. Jeho já jest bdelé.
ejlepšídi'tvod,proc jedná s ltalii jako s predmetem své tV()l
síly,možno nalézti v jeho základní italské národní hrdosti.
Jini chápe ltalii jako celek. Tato predstava jest nekdy

'lickou predstavou tvoritele. Drží zemi v ruce. Dovede
it díte do hlavy, aby drželo, když je krmí. Nepohlížím na

v první rade jako na krutost a brutalitu. Vidím v tom jednu
cch tragedií této, snad nezvládnut~lné, povahy. V boji, do

ožse ~fussolinipustil, aby prosadil svou 'vuli, dal nepochybne
u j á práva a vÝ,sadygenia, povzneseného nad obycejná me-

profesor, který pro svuj proti fašismus musil

rítka. A ted, aby si dokázal, že má tuto vznešenou nedotknutel
nost, kolísá mezi vírou: »Vše jest dovoleno« - a, praví-li ostat
ní. »Není« - mezi náhlými záchvaty vzteku.

Muž tak neobycejný by mel být obklopen lidmi, kterí mají
urcitou úctu k pravde. Jeho vlastní chytrost, necht je sebe vetší,
nestací. Patrí k mužum, kterí príliš snadno zbloudí ve vzdušné
ríši teorií, a kterí proto musí být klidnými, strízlivými rádci
upozornováni, aby nezabredli v psychologickou pantomimu.
Tento muž potrebuje nutne kritikll a nemá jich. Pocíná žít
v nejneskutecnejším všech svetu. Pod slovem »neskutecný« roz
umím i to, že se nepocítá se slabostí lidské povahy. Mussolini
myslí v okrouhlých císlicích jako pisatelé prospektu. Má v po
vaze rys, který Lloyda George svedl pri mírových jednáních,
aby položil svuj tlustý prst nekam na. mapu Malé Asie a rekl:
"ToWe musím mít« - jakoby se to dalo zabalit a zitra odeslat.

Tato hra a tento pomer sil dávají zapomenout na jeho horkou
hlavu a svádejí k víre, že by mohl prinést ltalii užitek. Ale
necht pi'tsobí sebe rozumneji v hovoru, z jeho hnedých ocí vy
kukuje jeho pod~tata: ne zákerný, ani slabý, ani nerestný - ale
neustále hrající s massami ltalie tragikomedii sobectví.

Jarosfav Papoušek:

Krátl{ý doslov.

Vluviti s clovekem, který se tvárí jakoby nerozumel, nikdo1'-1.. nemá chuti. Tím se dá také vysvetliti, proc nerad a s opo
zdením ujímám se péra, abych rekl ješte nekolik slovo prípadu
p. Lazarevského. Na mé obvinení, že jeho kniha je pamf1etem,
slepeným ponejvíce z knihy p. Zumana, odpovcdel totiž p. La
zarevský ve »Fronte« dlouhým dopisem, v nemž mluvil o všem
možném, jenom ne o podstate mého obvinení. Nebudeme tedy
prinášeti další dllkazy o tom, že kniha p. Lazarevského »Rusko
a ceskoslovenské znovuzrození« není prací púvodní. Kdo chtel
rozumet memu dukazu, ten mu rozumel - jal< bylo videti z po
stupu listu, které puvodne knihu Lazarevského chválily a potom
nepovažovaly za možné úcastniti se diskuse na strane p. Laza
revského.

Pan Lazarevský hledel odbýti moji kritiku ironisováním. Ne
pochopil patrne, že ironie není vhodnou zbraní pro borce, který
leží na lopatkách. Zllstavil bych proto vý~ody p. Lazarevského
bez povšimnutí, kdyby nelQ1yálnenehledel jimi vzbuditi u cte
náre domnení, jako bych fakta uvedená v jeho knize nedovedl
vyvrátiti. To je prece jen trochu velká odvaha, žádat, abychom
znovu polemisovali s tvrzeními, opsanými z knihy, kterou jsme
sami již dríve podrobili kritice v» aší revoluci«.

*

V dopise p. Lazarevského je rada vecí, z nichž na dve s nad
je treba reagovati. Tak na pr. operuje se v nem znova se »sve
dectvím, rakouského konsula v Petrohrade« (ve své knize p.
Lazarevský mluví o diplomatickém agentu rakouském - jaká
presnost!), o intimním styku Maxy s bolševiky i o fom, že
do plánu Maxy byla zahrnuta organisace... komunistického
prevratu v Praze. Dodává, že prý tato sdelení a písemné doku
ment'y, které, pokud ví, dosud nikde uverejneny nebyly, dostal
z privátních, ale hodnoverných pramenll, a odvažuje se predpo
kládat, že naivní klepy tohoto rázu vzbudí v ceskoslovenské ve
rejnosti pozornost a podníti diskusi!

Druhá vec týká se pos!. Dúricha. P. Lazarevský chteje totiž
získati aspon cást naší verejnosti pro svou knihu, píše ve svém
dopise: »Snad je p. Papouškovi nepríjemné, že vzdávám povin
nou úctu a uznání šlechetné snaze poslance Jos. Diiricha, uvésti
v soulad vec ceského osvobození se zájmy národního Ruska?
Anebo snad naopak ciní jej nervosním vzpomínka na krivdy a
nespravedlivosti, kterých se dopustili na ušlechtilém starci stou
penci p. Papouška? .. «
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Z galerie bank.
Živnostenská banka.

I.

T rvalo dlouh~, než n,a rohu Príkopu proti Prašné ,bráne a bývalemu kralovu dvoru vyrostla mohutna ba
šta Živnostenské banky, a než se zde nakupilo za pet mi
liard bohatství a moci.

Zacátky byly zlé, velmi zlé, jako všeho ceského, c
vznikalo pred šedesáti léty. Víden byla celltralistick
nejen politicky, ale i hospodársky, a hosPoGársky d
konce déle, houževnateji a úspešneji. V živote hospodár
ském a politickém znamenala Víden Rakousko, byla sí·
dlem vysoké finance a jediným mostem k západní finan
ci. Co nebylo overeno Vídní, nemohlo míti jiný význam
než provinciální. To neznamená sice, že Víden byla pro·
slulým bankovním mestem - vždyf teprve také zacínala
sbírat drob ty moudrosti, padající sem se západních sto·
lu - ale na Prahu se nedostalo ani to. Zde bylo nutno
zacíti z niceho, bez tradice a zkušenosti.

První zápal politického vlastenectví nah radil mnoho,
a jen jeho obetavosti lze dekovati, že první kroky v ban
kovnictví neskoncily ješte osudneji. V letech šedesátých,
po pádu absolutismu, sesílilo sice ná rodní a politické
uvedomení, ale proti ohromnému rozmachu nemecké pv'
Iitiky nebylo témer nicím. A ješte hure bylo na poli ho
spodárském a financním. Bismark byl predstavitelem ne
meckého imperialismu nejen v Ríši, ale i v Rakousku,
nebof pro financní a hospodárské zájmy nebylo mezi
obema státy hranic. U Sedanu sice Rakousko podruhé

politicky prohrálo, ale zvítezilo nemectví, jež pocalo
ohromný boj o hospodárskou a financní nadvládu. »Chci
postaviti závod, který by obepínal celý svet a pripou
tával jej k Berlínu,« pravil Siemens. Proto s ncmeckým
vítezstvím ve válce s Francií prichází hospodárská kOIl

junktura v Rakousku, kterou však Víden nemírne prc
hnala. Proti nebezpecné germanisacní politice bylo treba
svépomoci. Dnes se nám zdá, že to byla veliká naivnost,
když se sbíraly síly z chalup nedávno teprve zbavených
roboty a z dílu remeslnícku, kterí byli posledním kole
ckem velkého hospodárského stroje, proti celému tomuto
systému, který byl nemecký svým historickým vývojem,
svým praktickÝm životem i svým posláním ve státe.

Není náhodným dokumentem doby, že prvním ceským
»penežním ústavem« byla »záložní kasa« (obcanská zá
ložna) ve Vlašimi, otevrená v breznu 1858 s pocátecním
provozovacím kapitálem 26 zlatých 25 nových krejcaru!
Tedy ani Praha aljli ostatní bohatá ceská mesta, nýbrž
Vlašim! Jakmile pak byl v roce 1859 vydán nový libe·
rální živnostenský rád, rostly záložny na podklade své
pomoci rocne po desítkách. Ve Vídni ovšem se tyto sna
hy prezíraly, nebof to byly opravdu nicutky proti moder
ním bankovním ústavum, které tehdy ve Vídni vznikaly
po západoevropském vzoru. V Praze byla v. této dobe
pouze odbocka Rakouské Národní banky, od roku 1824

Ceská Sporitelna, od roku 1857 filiálka Rakouské kre·
ditky a teprve 1863 byla založena Ceská Eskontní banka
a 1864 lIypotecní banka království ceského. Nynejší
bežné bankovní a penežní obchody obstarávali skoro vc
smes soukromí bankéri. Z techto ústavu budto svou po·
vahou nebo svým národním zabarvením nevyhov')val
žádný potrebám malého ceského hospodárského života,
který byl tehdy také unášen širokým proudem techni
ckého pokroku a hospodárského rozkvetu. liospodár5tví
penežní prechází pomalu na vyšší formu v h O s pod á r.
s tví úv e r o v é. Jeho základem bylý však pouze zá·
ložny, roztríštené po Cechách a Morave. Za deset let
jejich pocet vzrostI na pultretího sta s kapitálem asi 20

milionu zlatých. Lec tato primární forma penežních ílsÍ3·
vu nemela vyšší organisace, nebylo vubec ústavu, který
by prijímal ceské smenky a ceská podání. Cedulová
banka je odmítala nejen z duvodu jazykových, ale i proto,
že jí nebyly hospodársky dobré. Proto vznikla myšletika

HOSPODARNARODNI

Tedy predevším: p. Lazarevský plete se tu do vecí, kterým
nerozumí a nikdy neporozumí, jak je videt z toho, že jedním
pérem dovede s nadšením mluviti o pos!. Dtirichovi a soucasne
príkre odsouditi gen. 1\vel'j anova, který prece nedelal nic j i
ného, než že v oboru vojenském pripravoval vcci, jak se o nich
pos!. Di.irich dohodl s Priklonským. Za druhé p. Lazarevský za
pomíná, ci lépe receno neví, že ve vcci pos!. Di.iricha spíše 1110·

hou míti špatné svedomí leckterí z jeho dnešních obhájcLI, (pa
trících ke skupine bývalé kijevské Správy Svazu) 1. kterí se co
nejpríkreji postavili proti pos!. Di.iriehovi v léte 1916, když po
depsaný ješte s n:inoha jinými pos!. Di.ircha jako representanta
národa co nejvreleji vítal, 2. kterí nemeli odvahy ríci pos!. Di.i
richovi otevrene, že je Priklonským veden na choulostivou ce
stu a kterí nechali ho po té ceste jít v nadéji, že ho »objezdí«
(výrok Dra Vondráka ke Karžanskému na podzim 1916), 3.
kterí uzavírali dohodu s pos1. Di.irichem, vytýkali nám, že po
škozujeme vec, nechceme-Ii uznat tuto dohodu a zároven psali
dopisy asi toho rázu, jakým byl na pr. dopis Dra Vondráka do
Stavky, který byl - ovšem ne ú p ln c - publikován ve »Fron
te" cís. 6.

Pan Lazarevský zbytecne nám tedy udílí lekce z korektno
sti. Udelal by lépe, kdyby zkoumal, nakolik je korektní on. Na
pr. podle našeho názoru sotva je slucitelno s korektností, aby
po m I o u val hlavu státu. který mu poskytl více než prosté po
hostinství. Aby nám však nebylo špatne rozumeno: Nechceme
tím upírati ani p. Lazarevskému ani komukoliv jinému právo
sebe ostrejší kritiky cinu kohokoliv (presidenta republiky nevy
jímajíc) ani z titulu pohostinství ani z jakéhokoliv jiného ti
tulu; chceme tím jen ríci, že podobná kritika musí býti delána
po cti vet. j. býti plodem vlastníhO' studia, vlastního premý
šlení, vlastní práce. vlastního presvedcení. Toho však u p. La
zarevského není.

Hlava nás proto nebolí, že p. Lazarevský svou knihu ucinil
snuškou neoverených a nedoložených klepu. Bylo by chybou,
kdybychom si na podobné prípady nezvykli. Není treba videti
v tom neco zvláštního a bylo by nesprávné domnívati se, že
pravou pohnutkou ke knihám podobného rázu je pomcr presi
denta Masaryka a jeho stoupencLI k Rusku. Vždyt pred nece
I);mi ctyrmi roky byli jsme svedky jak podobný pán nejen dO'
vedl obrátiti jako na ctyráku, ale dokonce odvdeciti se svým bý
valým spojencum tím, že v sovetském Rusku uverejnil knihu,
jejíž nekolik kapitol velmi zle pomlouvá ceské pravicové pro
stredí, které mu umožnilo, aby jako representant Ruska v Pra
ze se uplatnoval. Páne Gurovicovy :»Zápisky emigranta" a p.
Lazarevského: »Rusko a ceskosloveníské osvobození« jsou knihy
stejného ražení, trebaže první pomlouvá ceskoslovenskou pra
vici a druhá ceskoslovenskou levici.

Nebyli jsme nadšeni první knihou, nebolí nás druhá. Ostatne
nejsou prvními ani posledními knihami toho druhu. Smirujeme
~e však s tím lehce - ani Lazarevští ani Gurovicové nejsou
prece Rusko.
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cích o této ceské knize, kolem níž nikdo z nás nemúžc
projíti bez dtjmu, se již vystrídaly hlasy kladné i ú.
porné. Dnes se dá tedy trochu resumovati. ebo snad
aspoií. blíže odúvodniti kladnS' vztah ke knize zejména
pred temi, kterí ji odmítají !1ebo, rozebírajíce ji, 80-
pouštejí se omyl{L -

Pokud mám na mysli hlas Vladimíra Vodicky nebo
pozoruhodný clánek Bohuslava Youtníka v tomto liste,
myslím, že nelze hrdinu, jehož život je tak hluboce
po<.lmínen urcitS'm prostredím státního, vojenského
i spolecenského zrízení, vylouciti z této prejemné tká
ne a posuzovati ho tak, jako kdyby jednoho dne k nám
prišel na návštevu samojedinS', bez svého bohatého
prllvodu. Pak však plným právem užasneme, jak Í'~
Švejk jako ži vS, clovek zteží mysliteln)' a kolil,; T'.ad
sázky, rOZmerLl az obludnS'ch, je v jeho cinech. [\1e'
tehdy musí selhati i to dobré zd~L11í,které Švejkovi
dali nekterí velebitelé, pravíce, že ceskost knihy vyvcr;t
z pratypické ceskosti hlavní po:;tavy. »Statisíce cesk}'Ch
vojákll a tisíce legionárú by protestovalo proti tOlllll,
aby se jim Švejk vnucoval za predstavitele!« volá je
den z tcch vojákl1, Vladimír Vodicka, a my snad m'l
síme vcrit, že jeho projev není o nic méne ceštcjší. Jde
snad tedy opravdu o chybu v základním pohledu na
románového hrdinu, který' je castokrát tvoren techni
kou také rabelaisovskou, nikoliv jen dickensovskoll.
A prece jen nás nikdy nenapadne meriti v~'šku našich
d\"erí a namítati, že Gargantua je jako clovek nem y
slitelný, protože by jimi steží prostrcil jednu nohu .
rroc se tedy najednou ptáti: »Je ten Švejk psycholo
gicky pravdivý?« Proc uvažováti: »Jestliže je ten
Švejk tak hloupý, pak jeho dobrodružství byla nekonec
ným retezem nemožne štastných náhod. Jestliže je tal~
chytrý, pak žije pod maskou a pak není možné, aby
ušel citovému napetí a necítil bolestne rozpor mezi
sv)'m myšlením a jednáním.« Takhle zkoumati Švejka
znamená pristihnouti ho dokonce pri mnoha nedL1sled
nostech. Pak však vizme, k;:1o za ním stoji a kdo jím
pohybuje na tom jevišti, o nemž nemMeme ríci, že by
bylo vybudováno s premírou peclivosti.

Víme dobre a máme to pri ctení Švejka neustále n:t
mysli (chápa jíce parodistis::ký smysl té stupidne opako
vané vety), že dobrý voják Švejk chce sloužiti až do
roztrhání tela císari pánu. Ale daleko méne si uvedo
mujeme, že chce zejména a nekdy opravdu až do roz
trhání tela sloužiti svém.u stvoriteli Jaroslavu Haško
vi. Nebot Švejk, ten mazaný a dobr)' blb, jest pouhou
záminkou, aby bylo až s desivou uprímností odhaleno
všecko blbství režimu a státu, bez jehož existence by
byl nikdy nevznikl. Jest tedy typická &skost Švejkem
representována pouze na tolik, na kolik nás onen re
žim vychoval nikoliv k vernosti a loyalite, nýbrž k anar
chistickému odporu z cel a d o c a sn é m u.

Když jsem p al o ceském všiváctví, mínil jsem, že
mu nemohla nikde jinde kvésti pšenice nežli v Ra
kousku. Pokud bylo v ceské povaze, ohranicil jsem je
životními podmínkami, jak je dávala stará ríše. Okol
nost, že dobrý voják Švejk vznikl již pred válkou, kdy
vyšlo nekolik sešitú (na obálce s infanteristou, kterS'
hlídá prachárnu, sede a bánaje fajfku na hromade
strelné bavlny), ukazuje to poj m í n e n é pl1sobení
sil, které Švejka zrodily. Jak je to príznacné i podivné,
ž,~ osudy debrého vojáka Švejka koncí tím okamžikem,
kdy prichází z Rakouska do ruského za jetí! A jak mu
silo selhati pokracování techto osudt1, jehož se ujal

ecné organisace a strediska záložen v ustavu, kkrý

áloženské smenky eskontoval a s jehof ],Jodpisem by
smenky prístup do cedulové banky. r

o je myšlenkov1' pocátek Živnostenské banky. Nej
"ji jej formuloval Šimácek ve svém "Poslu z Prahy«

. a praktického provádení se ujaly záložna Králo
radecká v Cechách a Prerovská na Morave, vydavše
olání kc sjezdu záložen ces komora vských na mesíc

'do Prahy. úcel spolecné organisace byl jasný: mela
. úst r e dím z á I o žen, hájiti jejich zájmy, eskon
ati jejich smenky a poskytovati úver živnostnict-iu

prímo nebo skrze záložny. O forme tohoto ústredí
k nebylo shody. Zástupci záložcn se zasazovali o 10r
spolkovou, kdcžto ústrední výbor pod vedením Ši
ka, Skrcjšovského a Sladkovského prosadili na sjez
z,íložcn zrízení Ílstavu ve forme akciové spolecnústi
ázvell1 Živnostenská banka. Záložny byly tímtq po
pem rozladcny a pri predbežném dotazu o upisová:lí
H, vctšinoLl svou úcast odmítly. Na štestí válka v roce
6 všcchny práce prerušila. V roce 1867 l1lojevila :.e
u záložcn vetší ochota, a když konecnc v ríjnu 1d6S
isterstvo vnitra zrízení povolilo, byla na valné hro
de v prosinci 1868 Živnostenská banka pro Cechy a
ravu ustavcna a v lednu 1869 vstoupila v život. Al~ci

kapitál byl stanovcn na 1 mil. zlatých a rozdelen na
kusu akcií po 200 ~latých. Jejich upisování skoncilo

In~"111zdarem.
bchodní cinnost zahájila banka pocátkem brezna
. Její vývoj lze dnes rozdeliti na tri per i o d y:
ních dvacct pet Ict zápasu o existenci, druhých dva
pct lct vyplnen1'ch úsilím o vybudování ústavu ve

kobanku stcjného jména jako velkobanky vídenské a
tí od prevratu dosud trvající údobí, v nemž banka
uje o ovládnutí domácího prumyslu.
rvní Jlcrioda vrcholí tesne pred vídenským krachem

3. 1,3ylato doba hospodárské konjunktury, ale i grUn
ství a úvcrového prepetí, jíž v zápetí následoval
šliv~' hospodárský úpadek, který smctl všechny ce
pražské banky, takže tuto vichrici preckaJa jen Živ

tenská banka. Nutno ríci, že nikoli svou zásluhou,
rž štastnou shodou okolností, že jí totiž iakožto nej

rší ceské bance a Ílstredí záložen vkladatelé v kriti
ch létech d u v c r o val i a peníze jí sverené pone
li. Dnes si mužeme jen steží predstaviti, že bylo lze
ájiti cinnost banky pri zaplacení poloviny akciového
itálu a pak se povolovaly nové emisse rovnež' jen
cástecném zaplacení. Tak se tehdy delo obecne a ani
obanka necinila výjimky. Do ímora 1872 zvýšila ry
svuj akciový kapitál na 10 milionu zlatých, avšak

polovinou splacený. U jiných bank bylo prepetí úve
a nezdravá cinnost emissní ješte horší. fiistorie to
krachu je známá, ale oživuje svou vtíravou podo

s nedávnou bankovní krisí. Zmíníme se však o tom
šte v kapitole o padlých bankách. ch.

TERATURA A UMENÍ
f Kopta:

Hádání o Švejlra.
ude tomu pomalu rok (ne-li více?), co jsem zde
otiskl kapitolu »0 ceském všiváctví«, po níž m;:';lo
dovati zvláštní slovo o dobrém voják.u Švejkovi.
dost rád, že vz;nikla tato pausa, nebot v posud-
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Karel Vanek, ~ jak je špatné nejen proto, že po bás:lí
ku tak ci tak geniálním, tak ci tak exklusivním bere do
ruky pero autor jiný, jako kdyby se i na botách, nad
nimiž zemrel mistr,' nepoznalo, že je dodelal tovaryš.
Je pochybené také proto, že zbaven pL'tdy,která ho zro
dila, byl zbaven všech nenahraditelných pojmínek svého
života. Nebot i o knížecce, kterou napsal Hašek v Ki
jeve a která lícila Švejka v ruském zajetí, prohlašoval
autor, že ji napsal jen z dLlvodL'trevolucne-agitacních
a že mimorakouské ovzduší Švejkovi nesvedcí.

Míním tedy, že Švejkova figura jest více záminka
a prostredek nežli pokus o románového hrdinu, nesou
cího typické znaky ceského rodu. Je to zrejmo také
z celé skladby, z její fabulace, z improvisovaného roz·
víjení deje a z celé té rady pobocných figur, které r,a
mnoze ZpLlsobem zcela neodlišeným usnadnují Svej
kovi jeho úkol. Jeho úkol pak spocívá v tom, aby byl
co nejnemilosrdneji odhalen rub sveta, z nehož vyšel.
aby byl (zv,elicen casto ve svých zkriveninách' zpersi
flován až do grotesky a blasfemie, a aby ve Svejkovi
ožila nikoliv ceská povaha, nýbrž ceský osuJ v tech
nekonecných odstínech, jak je skutecnost tragicky i ko
micky skládala.

V kroužcích, kde se o Švejkovi hovorí, casto paJne
otázka: Existoval opravdu v Cechách dobrý vojá.k
Švejk, živ)' model Haškova hrdiny, jak to autor na
konci prvního dílu v poznámce tvrdí? Víme-li, že ho
stinský Palivec ješte v Praze žije, víme-li, že feldknrát
Katz není osoba smyšlená, víme-li, že Hašek 1. vetší
cásti na plno jmenoval oficíry, velitele pluku, kuc1nre,
a všecky ty kumpány, jak pred námi v knize defilují
a jak je Švejk jednoduše a duchaplne svým stereotyp
ním: »T'U byl pred válkou ve Vodnanech iíikej Voj
rážka ... « do deje vztahuje, pak je težko nevcrit, že
by si Šv.::~jkanevzal IIašek ze skutecnosti.

.Škoda, že zájem o knihu byl za Haškova života pre
vážne ctenárský a že tehdy ješte nevyhledal 'lutor;} re
daktor, který by byl v interviewu tyhle veci ~ neho vy
táhl. Vyšlo již nekolik memoirových knížek () Haškovi,
ale každá o této veci mlcí. Sledujme všal( ~kl1tp.cnp
anebo vymyšlené historky z jeho bohémsk(:lJC života
a tu pak castokráte narazíme pri ctení Šve ika na p;"e·
kvapující vcc: Švejk delá. nebo vypráví neco, CO delal
nebo vyprável za svého života Jaroslav Hašek. Jsou
pak t.i, kdož presvedcene tvrdí, že Hašek stvoril Švejk:!
k svému obrazu.

]Oe to opravdu HaškL'tv svet, Haškova dobrodružn[l
minulost, Haškovy jivoké kousky a nakonec i Ha vko_
va maska, která je Švejkem promítnuta. Malír Lada,
kter)' byl povolán, aby nám tu tvár, kterou bychom si
ztežka dovedli predstavit, v)"tvarne zpodobil, neubránil
se, aby do ní nevložil tahy Haškova obliceje, dobrácky
kulatého i podšitého. Ion, intimní kamarád HaškLlv
z doh nejpovestnejšího boqémství, z dob hotového pro
následování pražské policie, kterou I-Iašek co chvíli
prohánel a napaloval, i on, žijící svedek všech Hé).ško
v)-ch remesel, z nichž je to psovské nejproslulejší, vidí
zajisté ve Švejkovi kus Haškovy autobiografie. V tom
je také všecka v),lucnost dobrého vojáka Šv.::~jka,v tom
je to, co by tisíce vojákLI, jak ríká Vladimír Vodicka,
nemohlo stotožniti se svou minulostí. Nebot sál)1 Ha
šek byl vzácná v)'jimka, sám Hašek zL'tstal typem pro
sebe. .

Ale bytost tak nespoutan~ a nespoutatelná, obcan tak
nezávisl)', voják tak trpn)', melancholický i družnÝ
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poutník po arestech, fišpankách, ajnclíkách a separa
cích a obetavý pozorovatel života nejníže pri zemi:
ten mLlže opravuu oslnovat tím úchvatným znalectvím
životní hmoty, jak nás také v knize o Švejkovi oslnuje,
Rakouská armáda nikdy nenajde lCJDšíhoa zasvecenej
šího prírodopisce! A mal)' ceský clovek v celém tom
houfu nebude nik)'m tak ohmatán, ocmuchán, pronik·
nut, propátrán a zpodohen, jak to ucinil Hašek skrze
Švejka. To podivuhodné defilé nejrozmanitejších lid·
sk)'ch tvárí, které procházejí knihou ze Švejkovy vule
a z Haškovy zkušenosti i imaginace, dává dílu, v nemž
se zdá b)-ti Švejk, suverénem a osou, smysl i rád i osu
dovost kolektivní. Švejk zná vše, Švejk všemu rozu
mí, Švejk všemu prichází na kloub, zejména pak vše
mu pokrytectví. J ebot i Hašek znal vše, všemu ro
zumel, všude za svého života vlezl, zejména pak tam,
kde lidé mluvili uprímne a s drsnou· otevreností.

Mnoho lidí asi reklo: Není v té knize cloveka, který
by nebyl opilý. I tu by mohl Vladimír Vodicka pro
testovati, že ceští vojáci jsou u Haška líceni jako no
torictí ožralové.

A prece jen šlo asi Haškovi o více, nežli o techni
ckou pomLlcku, která r,eci tech figur, nekdy tak fanta
stické, ciní verojatnejšími. Nebot imaginace opilcu do
voluje, aby se skrze ni vybila imaginace básníkova.
Hašek usiloval stále a stále, aby pravda, utržená od
duševního dna a promenená v bizarní vidinu halucinací
a fantasmagorii, vybreptanou ústy opilého, vyploval1
na povrch. U Haška by mohly b),ti konány velké
psychologické studie opilství a opilcL't, kterí ve svém
hlouznení nejpresneji a nejpravdiveji vyjevují duševní
hlubinu. I zde máme co ciniti s Haškovým intimním
zasvecením do techto lidských stavL't, s Haškovou je
dinecnou zkušeností.

Jsou zajisté ctenári, kterí pasou v knize jen po
Švejkove komice. A prece jen je v ní té komiky méne,
nežli se zdá. Kdo rozumí pravému smyslu té jeho do
brácké, loyální, císari pánu verné tváre, ten pochopí,
proc mu nedal Hašek v Karpatech padnouti. Nevím,
bylo-li to úmyslné, nebot pri ctení vidíme co chvíli,
jak si autor tvorí situace ex post, bez vyššího skladeb
ného zrení. Ale at k tomu došlo jakoliv, musíme v tom
videti úžasne logick)' epilog toho vojáka, kter)' trebaže
rval na každém kroku, že chce zemríti za císare pána.
štastrie se z válecné litice vyprostí a speje do zajetí ce
l)'mi alejemi karpatských hroM, v nichž 'Odpocívají ti,
ktdí šli za Rakousko na smrt proti své VLIlia na rtech
s žasnoucí oUlzkou: Proc? Prázdno, které leželo mezi
!::mi a rakouským státem, cizota, chladnejší nad led a
dut), nezájem na jeho bytí, které cítí jen v nesmyslných
šikanách stupidních i bedn)'ch zupákLI a domýšlivých.
nevzdelaných a výsadních oficírLl, trpné poddanství
ztrnulému mechanismu a smutné, tak smutné blekotánÍ
spoutaného dobytka, do jehož úrovne byl clovek poní
žen (jak je to zoufalé a jak se clovek hrLIWUotrásá,
když nechá Hašek prejíti jevištem i vojáky-Nemce,
kteri pri odchodu clo pole prímo vydešene mecí své
VIenn ich kumm, wenn ich kumm, wenn ich wiedJ
kumm ... !) to vše cloveka do hlubin rozechvívá, do·
jímá a drtí v té strašné Haškove kronice. Není vojáb,
který by se aspoií. nad jedním místeckem nepozastavil
a nerekl sveJecky: Takhle to bylo! Musilo sem bS,ti
sneseno tolik obrazLl, výjevL't a situací, kolik jich v jed
notliv)'ch záhybech toho hynoucího organismu bylo
stovkami a tisícovkami ceských vojákL't prožito. A tak



erý tu nad Rakouskem probíhá, soud, kterému
á notorický blbec Svejk, aby nebylo vetšího

žení i ponížení nad toto, ten soud nás volá za
. Rozsudek padá za rozsudkem a nám je sladko
, které vzpomíná na všecky bolesti, Kolik jest

jimž kniha teprve otvírá oci? Kolik jest tech,
pocestnesloužili a kterí s úžasem myslí na to, že
mohli b),ti promeneni v drevenÝ kríž, neprohléd
vcas pokrytectví a mravní cynism tech, kterí si
obeti nezasloužili? A kolik liJí tu má overenu
í oprávnenost své vzpoury nebo aspOll svého
o odporu!
jsme pak u té prezajÍmavé otázky, cím si Svejk
t1ivéctenáre podmanil? Myslím, že na ní bude
o odpovedeti spolehlive teprve tehdy, až vezmou
ky knihu ty generace, které již Rakousko neza
a pro než cetba nebude spojena se spríznenými
iscencemi pametníkll. Muže býti, že i pak bude
hojného zdroje smíchu vítaným zdrojem úlevy

tu osobní tísei'i, kterou, jak odhaduje B, Koutník,
'mu z nás pusobí tlak vnejších autorit spolecen-
. Zejména ovšem tehdy, selhaly-li by všecky naše'

:je v príznivý vývoj rodného státu a spolecnosti
ID k demokracii.
r o ceskost Svejka, pokud je považován za repre

nta národního typu, je sporem o ceskou povahu.
je Švejk, rekl bych, bytostí slovanštejší nežli bude

, povaze priznáno. Vystupuje-li po boku Svejkove
jednorocní dobrovolník, pri nemž jsem casto my

Ila Ivana Karamazova, chtelo by se mi ríci, že vy
je prímo ze Svejkova boku, Jeho dopli'iující i od

jící funkce je na první pohled zrejma. Snímá ma
se Švejkovy tváre a tlumocí ze Svejkov)Tch lid-

hlubin to, na co intelekt tohoto primitiva nestací.
ejdumyslnejší skladební finessou celé knihy. Je

kov)'m vtelením Svejkových pudu, je vyznáním
chistické víry, je nevírou ve vše a div ne nihili
· Ale on to je, jenž vypráví historicky pravdivou
ost ze života Jaroslava Haška v redakci »Sveta
t«, jíž se až frapantne autor ~vejka s ním stotož
· Pujde tedy jednou o to, vysledovati v bytosti a
ze Jaroslava Haška spíše rysy a sklony p r a t y
k.y s lov a n s k é a doznati, že dobrého vojáka
a stvoril opravdu podle živé predlohy svého vý

ého nitra i životních osudu: uprostred nás a upro
Rakouska.

A PRAcE
Hejda:

šte jednou o našem letectví.
clánku »Trapný prípad našeho letectví«, uverejne
ném v tomto liste dne I. zárí, jsem položil nekolik

ministerstvu verejnÝch prací a Ceskoslovenské
é spolecnosti. Jak odpovídá ministerstvo na po-

é V)'zvy? Bud clánkem príslušného referenta
, že nebo jiném casopise, nebo oficielním prohlá

všem novinám, nebo interviewem, nebo konecne
lášenÍm, že není pravda že, ale je pravda že podle
· Ministerstvo ver. prací mi odpovedelo zpusobem

sto jiným: pozvalo mne a predložilo mi všechny
bné dokumenty, vyložilo mi celou dosavadní cin
v oboru civilního letectví a zodpovedelo všechny

moje bližší dotazy. Ježto nemám duvodu pochybovati
o pravdivosti techto sdelení, mohu se domnívati, že
jsem nyní informován o našem civilním letectví do
statecne, a to i proto, že mi nekteré dotazy zodpovedela
i Ceskoslovenská letecká spolecnost. Ale není možno,
aby odpoved na muj clánek, urcený verejnosti, byla
dána pouze mne, a ministerstvo nepochybne nemá zá
jem na tom, co si o nem myslí pan Hejda, nýbrž co si
myslí verejnost. Takže pokládám za svoji povinnost
podati zde výsledek své »studijní cesty« do minister
stva verejn)'ch prací a to tím spíše, ježto odpoved, kte
ré se mi dostalo, je nesmírne zajímavá. Ukazuje naše
civilní letectví v nedbalkách, jež rozhodne nejsou svud
né. O~itám s,e ovšem v podivné situaci, jsa nucen po
lemisovati se svými vlastními vývody, odpovídati této
polemice a replikovati na odpovedi. A pri tom mám do
znacné míry vázány ruce ohledem na vskutku vážné
státní zájmy.

To je také duvod, proc mi min. verejných prací ne
odpovedelo verejne. »Nemllžeme se s vámi poušteti, do
polemiky, protože na nekteré otázky nemužeme a ne
smíme dáti odpoved.« Mne byly soukrome sdeleny
i tyto dllverné odpovedi a laskavý ctenár mi nesmí
míti za zlé, že se rovnež domnívám, že by nebylo dobre
projednávati nekteré veci verejne. Ale muže mi snad
veriti, že já, který první u nás ukázal na trapný prípad
našeho letectví, nemám ani duvodu, ani chuti zakrÝvati
snad neco špatného. Naopak, domnívám se, že je
v zájmu našeho letectví, aby prestalo staveti rekordy,
které rekordy nejsou, aby prestalo podnikati dálkové
lety, jimž s,e každý smeje, aby vubec pod heslet\n pro
pagandy netrpelo každé dryácnictví a hledelo si radeji
positivní práce tam, kde jsme ješte velmi, velmi pozadu
za jin)'mi.

Predevším tedy pokud jde o I i n i i n a š í let e
c k é p o I i t i k y. Konstatoval jsem, že Nemecko dnes
má nejrozšírenejší sít v Evrope, že provozuje nad na~
ším územím ctyri letecké trati, že z šesti mezioárod
ních tratí ani jednu neprovozujeme my. Bylo mi re
ceno, že min. verejn)Tch prací v dohode s min, zahra
nicních vecí sleduje politiku soustredení co nejvetšího
poctu mezinárodních leteckých tratí pres naše území,
kdežto Nemecko ze svého území cizí spolecnosti témer
vllbec vyloucilo. Trebaže momentálne má Nemecko nej
vetší úspechy, domnívají se obe ministerstva, že bu
doucnost dá za pravdu naší politice a že se nám podarí
pres nepríznivé podnební a orientab1í podmínky vy
tvoriti z Prahy stredisko mezinárodních leteckých tra
tí. - Budižl Nemohu se ovšem zbaviti dojmu, že
vlastní letecký prumysl potrebuje leteckých tratí a že
jistejší než prízei'i zahranicních spolecností je dobre
vybudované vlastní letectví, Ale chápu spojené s tím
obtíže.

Ptal jsem se, p {'o C n e I é t á med o T e r s t u,
doL o n d Ý 11 a, doB e r I í n a, d o V í dne a
do Rotterdamu. Bylo mi receno asi tolik: Jed
n á n í s I t a I i í zacalo r. 1925, ale nevedlo dosud
k cíli, pri cemž vina není na naší strane. V Terstu je
malé letište zrízeno teprve nedávno. Létati do Záhrcbu
nemá prý vÝznamu, protože styk mezi Prahou a Záhre
bem není prý takový, aby zarucoval lOro príjem z hru
bého vydání, který je dnes prumerem. Létati dále do
Belehradu není možno, ježto mezi Záhrebem a Belehra
dem provozuje m o n o p o I n e dopravu jihoslovanská
spolecnost. S Italií' se vyjednává dále.
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S L o n li )'ne m jednáno od r. 1922. abízíme 1m,
perial Airway polovicní subvenci na trati Praha-Ko
lín n. R)'nem, ježto trat Kolín n. R)'nem-Londýn je
již provozována. Žádáme za to, aby v pomeru k naší
s ubvenci byl zamestnán na této trati náš personál a
naše letadla. Je známo, že s pocátku brzdil jednání od
por Nemecka proti preletLlm jeho území. Dnes, kdy
tohoto odporu není, brzdí jednání Anglie, která chce
"yšší subvenci, ale žádn)' náš personál a žádná letadla.
Za takov)'ch podmínek ovšem smlouvu uzavríti nelze.

O s poj e n í s Rot tel' dam e m se uvažovalo již
od delší doby, ale jednání bylo odkládáno, aby Anglie
nemohla v nem spatrovati konkurenci londýnské trati.
Nyní bude jednání obnoveno a dosáhne se pres Rotter
dam nejlepšího spojení s .\nglií: naše letadlo odletí po
poledni z Prahy, vecer pribude do Rotterdamll (se
zaselvkoll v Mar. Lázních a nekde v Nemecku), od
kudž lodí je spojení Jo LondÝna, takže c.estující mo
hou cestu Praha-Lond)'n a zpet s 8hodinovÝm poby
tem v Lond)'ne (od rána do vecera) vykonati za 48
hodin a velmi pohodlne ztr[LViti ohe noci na ceste v ka
hine. Lety oy provozovala L'eskoslovenská letecká spo
lecnost a príštím rokem i Koniglik Luchtwart /[atsch
lapij.

Konecne tedy trat Ber 1í n-P I' a h a-V í d e ú.
Od l. kvetna se na této trati lét[l, smlouvy jsou pode
psány, letište pripravena - jenom Ceskoslovenská le
tecká spolecnost nelétá. Od Avie (Škodovy závody)
byla objednána serie osobních limousin BH 25. Tato
serie n.ehyla doJána - proc, to ví jedine 1\vie. Pocát
kem srpna dalo min. verejn,)'ch prací Csl. letecké spolec
nosti k Jisposici za velmi príznivých podmínek dve le
tadla Farman-Goliath. Je jiste zvláštní smLtla, že obe
letadla byla pri zkušebním letu poškozena, treha že se
pilot byl ucil v Paríži - - - 2 dny! Koupiti cizí le
tadla prirozene ministerstvo nedovolí a pLIjciti nikdo
nechce. Jinak je vše vyrízeno, i otázka subvence, která
ovšem nebude ciniti Kc 60'---: na I km, n,)'brž Kc 24'-,
což odpo"ídá v,)'ši suhvencí v jin,)'ch státech (Imperial
Airway má od angl. vlády 23 Kc). Je d i n o u o t á z
1<; o u jet e d y o t á z k ale t a d e 1, o t á z k a m 0
t o I' U, o t á z k a V)' k o n n o s t i n a š e hol e t e
c k é h o P I' Llmys 1LI. T o jev š a k k a pit o 1a
P I' o s e b e - a s nad pri jde j e dno u dob a,
kdy bud e ne jen m o ž n o, ale i n u t n Q, z a
b ,)'vat i sej í, j a k o j e dne s b o h u žel n u t
no mlc e t i.

Tolik však možno ríci, že Csl. leteéké spolecnosti roz
hodne nesvedcí její roclinný pomer ke 3kodovce. Když
se spolecnost zakládala, stály zde prece vedle Škodovky
s Avií a Laurinkou Aero, 'vValter a Breitfel::l, tedy té
mer všichni zástupci našeho leteckého prllmyslu a je
známo, že i naše nejvetší banka jevila znacný zájem
o podnik. Proc z Csl. letecké spolecnosti odešel Walter,
proc odešla Aero, proc odešel Breitfeld? Proc už ban
kovní zájem ochladl? Dnes má Škodovka Csl. leteckou
"e své hluboké kapse - v jedné kapse s Avií a Laurin
kou. Laurin delá motory, Avia betony a Csl. letecká
létá. Ideální delba práce. I ekdy se stane. že Laurinka
nedodá motory, "\ via létadla - no a potom tedy Csl.
letecká nelétá. Dupnout si nesmí. Vždyt Škodovka je
její maminka a Laurin - Avia - Letecká jsou tri
stejne milované ::leti. Kdyby však tyto deti byly již sa
mostatné a mohly si ríci pekne z ostra, co se jim nelíbí,
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kdyby si Lsl. letecká mohla porucit, možná, že bycha
dnes byli o kpusek dále s našim letectvím.

To je tedy stav vecí pokud jde o mezinárodní lete
ckou dopravu. Nekolik zásadních poznámek: min. ve
rejných prací je administrativní orgán, není tedy jeho
vinou, že se za celý rok v civilním letectví u nás 1lÍC

nevykonalo. Kdo nese vinu, je - verejnost. Ale ve
rejnost· je zpracovávána ::len ze dne chvalozpevy na
naše letectví, nemine t)'den, aby se v listech neobjevily
reklamní clánky toho nebo onoho podniku a jeho kOIl
struktéra. Nikdo se neptá, jak to prijde, že cteme stále
táž jména konstruktérll, že nevidí me nikde dorostu.
nikdo se neptá, co je s 1\vií BR 25, která prece létala
již pred p. ministrem Spinou ::lne 1. kvetna t. 1'., nikdo
s-eneptá, co je s našimi úspešn)'mi motory, na pr. ~ mo
torem BD 500/740 Ks. firmy Breitfeld a Danek. Nikdo
se neptá, jsou-li naše každodenní rekordy opravdu re
kordy, nik::lo se nepozastaví nad skutecností, že Cesko
slovensko není držitelem ani jediného s vet o v é ho
rekordu. Verejnost je spokojena, vidí-li nad hlavou lé
tati pekná letadla - vetšinou jsou to ovšem francouz
ské neho nemecké stroje - nebo mLlže-li se za 20 Kc
proletet dvacet minut na antikvárním »branc1'áku«.

Ale verejnost by si mcla trochu povšimnouti alespoií
jedné otázky, o které se chci zmíniti na tomto míste bez
pardonu: po 1i t i k yc e s k o s loven s k Ýc h po·
k r o k o v ý c h m e s t V LIcil e tec tví. Jlistorie
železnic nám ukazuje, jak se kdysi bránila mesta za
kládání nov)'ch tratí. Takový Frýdek-Místek interve
noval až u císare pána ve Vídni, aby pro pána boha
nešla železnice v jeho blízkosti, protože by honci pol
ského dobytka pak neprenocovali ve Fr)'clku a jenom
projíždeli, címž hy mesto ztratilo. Železnice opravdu se
vyhnula Frýdku, tehdy nejvetšímu prumyslovému mc
stu Moravy, šla na malé mestecko Ostravu a BohumÍ11.
Co se stalo za tu dobu z Fr)'clku a co z Ostravy? Poli
tika cesk,)'ch mest k leteckým tratím je dnes podohn;l.

e, že by se jim bránila - naopak. každé volá po le
tecké trati a každé se hije v prsa, že je pro ni jako
stvoreno. A lež á cln é ne d á a n i hal ére. Pri
jde-li stát s požadavkem zrízení letište a ohlíží-li se
po vhodných pozemcích, je to jen vítanou príležitostí
k spekulaci s pozemky. Jedine M a I' i á n s k é L ú z
n e pochopily svého casu význam letectví a prispely ku
zrízení letište: dnes vedou jimi dve letecké trati a snad
ješte na podzim pLIjde jimi mezináro::lní trat clo Rotter
clamu a Londýna. K a r lov y Val' y již také žárlí
a ac puvodne nejevily mnoho chuti dávati do letište pe
níze, objevily ve svém srdci náhle vroucí lásku k le
tectví. Primát ovšem ztratily a soutežiti s Mar. Láznc
mi bude jim nyní težko. Lib e l' e c. kter,)' se velmi
hlucne domáhá spojení s Prahou (a snad i s Dráž(Ta
ny), žádá za neúrodnou pLIdu letište 5 mil i o n LIKc~!
Pokroková Plz e n není o mnoho skromnejší. Jakmile
hyl znám úmysl ministerstva, zríditi zde letište, staly
se ménecenné pozemky daleko za mestem -. stavebnÍ
mi parcelami a žádáno za sáh 30 Kc, takže by m()ié.
60hektarové letište prišlo na 4 a P II 1 mil i o n u Kc~
Bez aplanace, bez hangáru, beze všeho zarízení, hez
komunikací. V Už h o I' o d u si majitel pozemku, "y
hlédnutého pro letište, odhadl cenu trikráte v),še. než
odpovídá místním cenám za okolní pozemky. a znalci,
kterí byli slyšeni, odhadli cenu ješte výše, takže pozem
ky letište jsou dnes dražší n~ž pozemky ve meste. Mi
nisterstvo verejných prací má v republice asi 60 letec-
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nápisu, Za pozemek pro tyto nápisy byly zapla
ceny až rokráte vyšší, llež jsou cenY'1v 'míste 'ob-

é, I",

ak videt, lze na této národa roli ded icné ješte vel
mnoho pracovati, Predevším však je treba, ab\'
utí méne úsilovnou byly ždímúny oci stútu peníz~
y si naše ceská mesta rekla, že s·~ nedají zahanbiti
ly v Nemecku, jež podporují letectví milionov,)rmi
vencemi, Není vše, co v Temecku létá, c i v i I n í
td a letecké trati na 20 km jsou kamuflované zbro

í. ,\Ie emecko má skvelé stroj:.:, skvelá leladla a
ivuhodnou organisaci, Také Ceskoslovensko mú sa
latné letectví, jehož úspecht"! nelze podcenovati, Jen

okritiky je nám treba, méne fanfú, méne »národ
h rekordLI«, méne všelijakých propagacních leHl.
ré stojí velké peníze ministerstvo nú, obrany i mj
terstvo verejnÝch prací a koncí ve vlaku, za to však
více úporné, cílevedomé práce, 1\ ti, kdo se na mne

s zlobí, jednou mne v duchu odprosí, že jsem dovedl
. praLiproudu, Dej pánbu, aby to bylo hodne brzy.

:g. Fr. Kliment:
•

O zracionaIisování úredníku.
ovodobé metody ve vedení podniku jsou predme
tem zájmu nejen proto, že mají vliv na spotrebu

Ievnují výrobky), ale též proto, že žáda jí na zame ..t
cích vetší výkonnost. V tomto smyslu mluví se

\'etl~'clli slinn)'ch stránkách racionalisace prumyslo
o podnikání. Ba(ovy metody se chv;tlí i ostre kriti

~í.Nejcasteji uvažuje se o vlivu nov)'ch pracovních
'ohu na delnictvo jakožto nejpocetnejší složky, ne

cÍ príznivé i nepr,íznivé dusledky racionalisace, Ale
ionalisace má dLlsledky i pro úrednictvo. Také od
o požaduje se zvýšený výkon, vedoucí k snížení

rohního nákladu. Obdobne jako ve vedeckém rízení
'ce fysické jest i v tomto oboru snaha poslaviti 01'
nisaci duševní práce na veJ.ecký základ, nespoléhati
zvyk a na pouhou zkušenost, jež je casto jen nedo
('nou domnenkou, nýbrž overovati ji pozorováním,
\'náv;tním fakt, slatistickým zpracováním dat a ex
imentem. Treba ovšem ríci, že povaha duševní práce
opouští vždy využití ryze vedeckých metod. rrJ}l"a
aze to jsou jenom nábehy k nim, jak si je zejména
Spojen~'ch státech prakse vytvorila.

Již ve v Ý bel' U ú r e dni c t v a nespoléhají se no
metody na subjektivní ocei'íovánÍ, pri nemž nevy

utelnc se uplatní nálada, predsudek. první dojem.
le možnosti nahrazuje se pouhý osobní úsudek
uškou psychotechnickou. V oboru posuzování tech
~ch schopností dosáhlo se v tomto smeru pozoru-
n~'ch praktick)'ch výsledkll. Racionalisace pod po

. nnik velikých podniklI a umoži'íuje podrobnou
u práce též u prací kancelárských, Tekteré z nich

vají se témer mechanickými pracovními pochody,
o prúce LIpocítacího stroje, trídení dokladLI, regi
ol'ánÍ, psaní dle diktátu a m. j. Zde mOžno uplatniti
, é metody psychotedlllické jako LI práce rucni, :l
é pro hodnocení výkonu lze užíti ryze mechanicl,jch
'ítek. S úspechem byly zavedeny i úkolové sazby

práce toho druhu. Pro vyšší kategorie ovšem ta
'Th pomerne jednoduchých testLI použíti nelze, ale

e uplatt1ují se zkoušky, mající prokázati mé\tema-

,- ~ u ....__

lické s'chopnosti, technick~' smysl uchazecu. atd, Zpra
vidla však nulno spolehnouti se na osobní úsudek. Lec
i pri tom s.e nestrannost úsudku zvyšuje tím, že ~e
uchazec neklasifikuje podle prvého dojmu a nekolika
minulové zkoušky. n~'brž zavádí se souslava pravidel
ného zpravodajství o nem po zkušební clobu, kter~'111 ~e
alespoi'í hrubé omyly o schopnostech opraví. Krome
v,"sledku zkoušky nutno stále sledovati, jak se pLlvoclní
les ty potvrdí také pri praktické cinnosti pri jatého ;~a
mcstnance. Jsou k tomu vypracová11Y ohšírné popisy.
a v a11lerick~'Ch podnicích je celá práce pridelena samo
slalnému oddelení osobnímu.

1\lerení 'v,\'konLI u prací sprúvních je nesnadné, ne
clovo!u jÍl zpr<lvidh užití mechanick.\'Ch merítek jak,)

l,>ri práci rucní, lde se výkonno.st dclníka v~!~ni sl~~~lno
slanoví, %vlúštní oblibe v amenck)'ch POcl111CIChtesl se
tak zvané G a n t t s C h a r t s, které graficky znázor
ií.ují v.),jwnnost zamestnancovu a sr(jvnáv~ll1ím s 1101'
m;Llním v)'konem usnadi'i.ují konlrolu jeho prúce. Me
lílkJ pro onen normúlní v~'kon opatruji si na základe
minl1l.\'ch V)"kOlllt, Zmíne11~' diagram pro každého za
mestnance a každý druh pr;lce vykaí':uje jednak stano
wnou normu, jednak skutecn~' v)'kon (na pr. pocet
zpracovan,\'ch zakázek. napsan)'ch r;ldkll 'dopisu, délku
diklálu). Odchylky jsoll ihned n~lpadny a jsou-Ii vetší,
lreha je obj:lsnili. UkáŽÍ, kde z:ameslnanec není na pra·
vém mísle,

Bezvadn~' choJ složilého správního apar;ltu jest mož
n)' jenom. odliší-li se od sebe presne jednotlivé funkre
a stanoví se vzájemná jich závislost. To je oslalne sa
mozrejm)'m požadavkem delby prúce. n. Fayol rozde
lil na pr. podnikové funkce na spr;lv11í, technické, ob
chodní. financní. zahezpecovací a úc'etnické. Udává-Ii
v procentech díl. jaký u každého úredníka patrí pro
schopnosti správní, jak)' pro technické a lak dále, ma jí

'lakové císlice jen v)'znam orientacní. Vyjadrují. že od
technického správce dlužno žádali co nejvíce schop
ností techn ick~'ch, kdežto schopnosti pro rešení otázek
financních jsou podružného rázu. !hlším požadavkem
francouzské školy jest, aby roztrídcní funkcí 'nebylo nc
co lrvalého. n)rbrž aby se obmei'íovalo a lo tím zpúso
hem, že schopnejšímu by se obor funkcí rozšíril a na
opak. Naproti lomu americké 111clo(ly uslanovují pres
né rozdelení funkcí bez ohledu na. osohy. Pro každou
funkci vypracovávají se \)r.esné písel11l\é pokyny a kon
lroluje se jejich dodržování. ,\by nenastala poruc)1:1
ve vykon;lvání práce pro neprílomnost zameslnancovu,
zavinenou nemocí a pod" zajištuje se nerušený chod
tím, že každ)' jednotlivec ov]úc1á podrohne nižší funkci,
dríve pred pov5'šením jím zastávanou, a mimo to za
Ilcuje se do prací úreJníka v5'še poslaveného, jehož
místo podle plánu v budoucnu zaujme, Tal to se zaji
štuje kontinuita organisace a její nezávislost na oso
iJ~lch. Podohné schematisování funkcí je príznacné pro
americké metody.

Ahy úredník mohl SVOl! v~'konnost vystupt1ovali,
~ludují s·~ všechny okolnosti, jež lomu mohou hrániti.
Predevším vnejší vlivy: Pecuje se o vhoclnou úpravu
pracoven (svetlé kanceláre) a nábytku (úcelné pracov
ní stoly, osvetlení), odstranuje se vše, co odvádí po
zornost oel vlastní práce (cekání na akty, obstaráván!
pochl'tzek), organisuje se poslíckovská služba (doruco
vání pracovních pomLlcek, domácí' pošta, telefony), za-
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vádejí se stroje všude, kde možno, zdokonaluje se
služba registracní, kartotéky a mn. j.

Zvýšená pozornost venuji; se psychologickým pre
kážkám vetší výkonnosti, jež jsou v osobe zamestnan
cove. Dllležit}rm predpokladem dostatecné výkunnosti
a iniciativy jest spokojenost s povoláním. K ní vede
vedomí úredníka, že koná práci primerenou sv)rm
schopnostem a spravedlive placenou. U nás na pr. dr.
Foerster prípadne poznamenává, že skutecný pramen
sociální nespokojenosti, závisti a vrení vyverá u osob,
které cítí, že nedosáhly své sociální mety konati práci
vyšší. Jinou vzpruhou pro zamestnance jest upravení
postupu. ( Jekteré podniky radeji povýší svého zamest
nance méne schopného, než aby pribráním síly nové
podlamovaly zájem a radost z práce ostatních zamest
nancLl.) Také ovšem dllležitou složkou jest vymerení
spravdlivého služného, stanoveného podle druhu funk
ce. Mimo to jsou ješte zcela individuální okolnosti,
které podnecují pracovní zpLlsobilost k vyšším výko
nllm. Napr. svobodní zdLlraznují více svou ctižádost,
ženatí cení více stálost zamestnánÍ.

Dllležito je také, aby zamestnanci k svému podniku
prilnuli. Proto mají význam kursy pro úredníky, n3.
kterých se pravidelne referuje o hospodárské situaci
podniku, vštepuje se jim historie podniku a prohlubuje
odborné vzdelání.

Jiným významným oborem pLlsobnosti jest péce
o zdraví zamestnancLl, která se projevuje jak vhodným
upravením pracovního postupu, zmenšujícího únavu,
vsunujÍcího pracovní prestávky, tak i umožnením osve
žení na venkove, pokud jsou továrny v prllmyslových
centrech.

úhrnem lze ríci, že mechanisace práce postupuje ne
zadržitelne také do oborll správní organisace a tím
vede k jednostrannosti povolání, jednotvárnosti a všem'
nepríznivým stránkám, které se uvádejí proti uprí1iš
nené delbe práce vLlbec. Na druhé strane však jest sna·
ha zlepšiti hmotné postavení zamestnanCLl a získati je
jich zájem o podnik. Podmínkou k tomu jest ovšem
dokonalé využití pracovní doby ve prospech podniku
a vyvolaná tím nutnost kontrolních opatrení výkon
nosti, vzrllsta jící se vzrLlstem podniku. Zásadne však
se mení názor zamestnavatelLl na úredníka. Nevychází
z toho, že za služné kupuje se pracovník s duší i telem,
podrobený absolutistické discipline, která u:iržuje pra
covní výkonnost hrozbami a hospodárským tlakem.
Proniká poznatek, že lidský stroj dovede vykonávati
práci tím "lépe, cím lépe správa podniku dovede vy
stupnovati jeho snahu po iniciative, vyniknutí a sociál
ním uspokojení, aniž pri tom prepínám a nemírn:)rm
vYCocrpávánÍm pracovních sil porušuje zdraví a vyvo
lává trvalou duševníl ochablost zamestnancovu. Jen
za tuto cenu bude lze vykoupiti to, co raciq.nalisace clo
veku bere, ciníc ho stále nepatrnejší a nepatrnejší jed
notkou velikého prllmyslového ústrojí. Namítne se, ŽE'

tradicní podnikatelé neprijali a neprijmou nové názory.
Ale zdá se prece jen, že vlastní zájem je k tomu pri
nutí. Nejde zde o altruismus, nýbrž jen o metody, které,
chtejí totéž, co drívejší. Jsou jenom jiné.
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POVOLANI A ZALIBY

Boj O Davisllv pohár,
nejvetší tennisovou trofej sveta.

Chudák Tilden, zdrcená Amerika, jásající francie, geniálnlLaco.ste! Baj o nejvetší sveto.vo.u tro.fej tennisovou, jehož

,výsledek ocekáván s ta'kovým napetím, jest skoncen. Americká
nadvláda v bílém sportu a hlavne v této souteži, datující se ne·

pretržite již od roku 1920, jest zlomena. Velkému tennisovému
národu, francii, represento.vané výkvetem tohoto. sportu, po
daril se tento.kráte úto.k, tolikráte již o.dražený. Již loni domní·
vala se celá rada lidí ve francii, že po.darí se triumfovati nad
Amerikou. Ale loni ukázala se Amerika o.pravdu ješte nepora
zitelnou. ,franco.uzští hráci musili i tentakráte kapitulovati;
vzali však advetu pri mistravstvích Ameriky, konaných po

Davis Cupu. Paprve pa mnoha letech nedastal ~e do konec'
ného. kala a mistrovství Ameriky žádný American. n)'brž dva
franco.uzavé. Ale co. jest titul mistra Ameriky proti titulu
držitele Davisova ·paháru?

Jeho histarie je velmi zajímavá. Nynejší státní sekretár vál

ky, Dwight f. Davis, venoval raku 1900 putavní pahár k sou·
teži tennisavé, která pak pa nem nazvána a z níž stala se pru·
behem casu nejvetší událost tennisavél1o. spartu vubec. První
jeho. racník stal se karistí Americamt finale svedlo proti sobe
Spo.jené státy severaamerické s Anglií. Spajené státy do·
vedly triumfavati nad anglickými mistry rakety, dík velkému
umení a bajavnasti svých representantu, Whitmana, Warda a
détrovatele poháru, Davise, a ta v pameru 3:2. I príští rok' videl
ve finále státi prati sabe Ameriku a Anglii. A zrovna tak, jako
v minulém race zvítezila Amerika SCQl'em 3:2. Jejími repre

sentanty byli Whitman, Ward, Larned a Davis. Barvy Albionu
hájili Pim a tehdy ješte mála známí bratrí Dohertyavé.

Teprve tretí útak Anglie sko.ncil se úspešne. Raku 1903 byli
americtí championi paraženi anglickými v po.meru 4:1, dík
skvelému výkanu bratrí Dahertyu. Ameriku represento.vali

to.ho. raku Larned a bratrí Warenqvé. Následujícího. raku ko
nalo se, tedy finále p,o.prve na evro.pské pLlde a ta ve Wimble·
danu. finalisty byly tenkráte Belgie a držitel, Anglie. Ale
i tento.kráte ukázala se superio.rita anglického. tenniso.vého
umení, respektive .um'ení bratrí Dahertyú, a tak Belgie odešla
na hlavu po.ražena. Leta 1905 a 1906 znamenají vyvrcholení
slávy Do.hertyu a zároven no.vý triumf anglických barev.
Bratrí Do.hcrtyavé se Smithem triumfo.vali dvakráte nad Spo
jenými státy 5:0.

Zatím však vyrustal neparazitelné tehdy Anglii navý souper:
Australie. Tato' pro.bajavala se raku 1907 do. finale, kde k vše·
abecnému prekvapení zdolala Anglii v pameru 3:2 bodum.
Tehdy avšem již pobledla sláva bratrí Dahertyu a barvy An·
g;lie hájili jiní. Raku 1908 hrála se tedy finále pa prvé v Austra·

lii, a Spo.jené státy, které se do. neha prabojavaly, musily se
sklaniti pred držitelem tro.feje, byvše poraženy 3:2 bGldum. Ale
vítezná éra Australie neko.ncí tímto. rakem. Sláva a umení je·
jich representantll, hlavne avšem nezapo.menutelného Broo·
kesa, pamáhají jí k víteznému ohhajavání paháru ! v dalších
letech. Raku 1909 zdrceny v Sydnei Spajené státy apet scorem
5:0. Tato parážka byla tak o.dstrašující, že následujícího. roku
neadváži! se nikdo. prati neporazitelným a obáv'mým Austra
la nLlm ani nastoupit, a tak tito. abhájili po.hár bez boje. Rok
1911 je vrchalným badem australské slávy tennisové. To·
hata roku o.pakavala Australie svej triumf nad Spojenými státy

stejne skvelÝm zpúsabem, jako. roku 1909, Amerika musila se



i pred umemm australskÝch virtuosu rakety, aniž do
iného bodu.

1912 znamená konec ci lépe prerušení australské nad
na tomto poli. Anglii J}Odaril<l se zastaviti její vítezný
a poraziti ji 3:2 bodum. Ale Anglie nedovede trofej tuto

e obhajovati déle 'než jeden rok. Rok 1913 je ve znamení
lvi Spojených státu, které tak zapisují se opet po delší
vce do listiny vítezu, porazivše ve Wimoledonu Anglii

edn! pred válecný rok privádí na scénu opet slavnou
Iskou dvojici Brookese a Wildinga, kterí dobývaií

alským barvám znovu pohár. Válecná léta porušila histo
pravidelnost konání Davis Cupu. Teprve roku 1919 do
k obnovení souteže. Australie obhajuje i tohoto roku
stne trofej, jejíž držitelk<lu byla po celou ,álku. Poráží

, probojovavší se do finále, 4:1.

1920 zustane zapsán zlatým písmem v dejinách Davis
I zrovna tak, jako rok letošní. Tehdy vyhrála jej zase
ouhé dobe Amerika, a pak po osm let nepustila jej ze

držení. V Aucklandu, na Novém Zeelande, drtí slavnou
alii 5:0. Tehdy již ovšem bili se za vlajku pruhu a hvezd

a 10hnston, takže vítezství Ameriky bylo již predem
nebot v té dobe již nebylo na svete hráM, kterí by se
temto dvema vyrovnati. Od té doby hnjí se konecné

O Davisuv pOhár na iJude Ameriky. Prvým hostem na

námých courtech ve Forest Hi1lu bylo Japonsko, které
ení svých šikmookých representantu, Kumagala a Schi

,probilo se až do finale. Zde však musilo se i jejich ve!-1{é
I skloniti pred virtuositou Tildena a J ohnstona. J a'ko loni
alie, tak i letos Japonsko odešlo poraženo 5:0. Následu
roku vidí Forest HiI1 opet porážku Australie a to v po
4:1, aby i roku 1923 videlo ji odcházeti poraženu stej

poctem bodu. Ani roku 1924 nevedlo se jí lépe. Tehdy pri
n ješte k slavné a neporazitelné americké dvojici nový
pion, Richards, takže barvy SJ}Ojených státu hájilo nyní
é trojhvezdí, které nenalezlo sobe rovných. Jedine snad
I slavné francouzské trio: Cochet, Lacoste a Borotra
se k nim prirovnati. Není tedy divu, že autralské muž

odneslo si i toho roku katastrofální porážku 5:0.

ku 1925 objevuje se poprvé na kolbišti o Davis Cup Fran
která vyradila pred tím všecky své soupere, i Australii.

rika triumfovala však nad svým románským souperem po
ných bojích stejne rozhodným zpusobem, jako pred tím
Australií. V americkém teamu byli nezbytne Tilden a

ton, kterí vyhráli dvouhry. O vítezství ve ctyr-hre se zase
rala dvojice Wil1iams, Richards. Francii zastupovali La~
a Borotra.

ok 1926 vidí ve finale Francii, jejíž barvy prijdi hájiti La
, Borotra a Brugnen. Spojené státy nedaly si však ani

to roku vyrvati vítezství a tak odešla i tentO'kráte Francie
ena 4:1.

uhá a nepretržitá rada vítezství amerických hrácu v nej

tennisové souteži vžila se tak v zemi pruhu a hvezd, že
ní stala témer zvyklost a národní povinnost. Spojené
pokládaly svoje vítezství v této souteži témer již. za

zrejmost, což se jim opravdu darilo po osm let, dík vel

umení jejich championa, Bm Tildena.

vis Cup stává se rok od roku významnejší událostí. Roste
bojovníku o nej, a pravdepodol;Jne i rok 1928 bude zase

dní v tomto smeru. Vyrustají stále noví souperové, kterí
pidne zdokonalují a stávají se nebezpecnými i nejlepším
m. Zmínky zaslouží Argentina, Cína a hlavne i vý-
I a jihovýchodní evropské státy.

Príští rak bude jiste ve znamení boju mladé generace. V mno
hých zemích bude nutno uciniti podstatné zmeny v sestave re
presentacního mužstva. Hlavní bude tak v Amelice, kde již
letos uvažovalo se vážne o tom, zda místo Tildena a John
stona nemá nastoupiti mladá garda, která v pre:lchozích do
mácích utkáních slavila nad nimi vítezství. Ale nakonec du

vera v umení a ve zkušenost starých hrácu zVítezila. Roz

hodnutí toto bylo jiste chybné, pokud se týkalo Johnstona.
"Malý Bili" nemel dostatecnéhO' trainingu a byl by jiste a lépe
nahrazen Lootem, Doogem nebo Whitem. "Velky. BilI" byl
ovšem i letO's ješte nenahraditelný a nebýti jeho stárí a toho,
že musil hráti tri dny po sobe, nebyla by jiste odešla Amerika
poražena.

Snad jedine francouzské mužstvo zustane napresrO'k beze
zmeny.

Lacoste a Cochet jsou a zustanou jiste i príštího roku svetO'
vou trídou, a jejich primát nebude moci doma ohroziti nikdo
jiný, vyjma Borotry.

* *
*

Snad nikdy nebylo konecné kolo Davis Cupu (ak napínavé,
jako letošního roku. Tribuny Germatown Cr,icket Clubu ve Fi
ladelfii byly po všecky dny nabity do posledního místecka.
Big BilI Tilden hrál oslnujícím zpusobem. Nejprve porazil sve-

, tového mistra Cocheta, svého wimbledonského premožitele, a
to zcela rozhodným zpusobem, a dík jeho hre za pomoci Hun
tera podarilo se Americe získati další bod i ve ctyrhre. Verilo
se, že Velký BilI bude triumfovati i nad Lacostem a že tak

definitivne zpecetí vítezství Ameriky, ale... Kdyby nebylO'
toho osudného a I e, které se dostavilo ve forme únavy, zpuso
bené TildenovÝm stárím. Tri dny a tri težké matche byly již
na Tildena mnoho. Mimo to Lacoste nastoupil proti nemu sveží,
nebot mel den odpocinku. Ta-k se stalo, že Americané musili

plni zdešení zríti, jak Lacoste zdolá~á jejich miláéka, pomerne
lehce ve ctyrech setech. Tím byl ovšem boj pro Ahleriku ztra
cen, nebot nikdo nedoufal, že by J ohnston doveJI poraziti CO'
cheta. Tretí útok Francie byl tentokráte úspešný il Davis Cup
stehuje se po patnáctileté prestávce do Evropy.

Prubeh jednotlivých boju byl velmi napínavý. Po prvém dnu
byl stav boje 1: 1. Tildenovi podarilo se zdolati Cocheta a

získati tak prvý bod americkÝm barvám, kdežto Lacoste zví
tezil nad Johnslonem a dobyl tak vyrovnávacího vítezství
franC{)uzské trikolore. Ctyrhra, která se konala druhého dne,
Jyla ocekávána s velkÝm napetím, nebot se myslilo, že roz
hodne o výsledku celého ut'kání.

Za stísnenosti a napjatéhO' ocekávání nastoupily obe dvojice
k boji. Ameriku zastupovali Tilden a Hunter Francii Cochet a

Brugnon. Zahájení hry bylo velmi nejisté z ~boll stran. Hráci,
jsouce si vedomi vážnosti okamžiku, hráli velmi nervosne. Za
stavu 3 : 3 v prvé hre podarilo se Borotrovi vyhrár.i svuj ser
vice, dík neobycejne skvelému prohazování Brugnonovu. Pri
servicu Drugnonovu vrhal se francouzský pár bleskurychle
k síti, snaže se vol1eyem zarážeti mocné útoky Tildena i Hun
tera. Brugnonovi podarilo se jedno neobycejne skvelé proho
zení americkÝch hrácu stredem courtu. I Brugncn vyhrál svuj
service dík dravému startu k síti, kde pak delal opravdové
divy, vraceje mocnými drivy celou radu nechytatelných úderu
Tildenových. Hra tato stala se kO'ristí francouzského páru. Ta
ké na pocátku druhého setu byl americký pár v defensive. Až
Hunter pocal vnášeti tempo do hry. Dík jehO' rozehrání pocal
i Tilden chytati tempo a v brzku pracovali oba jako stroje,
dbajíce velmi pozorne, aby nedali Borotwvi, hlídajícímu sít,
príležitost k smashování, nebot to znamenalo pro ne vždy ztra-
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cený míc. Ale i pres jejich úsilí a opatrnost podarilo se "létají
címu Baskovi« chytiti nekolik znamenite umístených mícú a

udelati z nich pro sebe bod, Mk jeho známým, opravdu akro
batickým skokúm, které byly SiCE;velmi efektivní a které hle
dište odmenovalo salvami potlesku, ale které zároven jej silne
vycerpávaly. Americký pár, který se zatím ohromne rozehrál.
dobyl dmhou hru pomerem 6: 3. A útocnost jeho neochabo
vala ani ve tretím setu. Za stavu 2 : 2 nechal se Borotra vy

provokovati k divoké ofensive, která však minula se úspe
chem a prinesla francouzúm tri špatné body. Tildenovy delové
service znamenaly bodové plus ve prospech i\mcriky. Ame
rický pár získával vúcihlede náskok, ackoliv Borotrovi poda
rilo se umístiti nekolik dravých a nezadržitelných smashú. liun
ter pak vyhrál svúj service a tak, i 'když Brugnon opravii po
nekud výsledek ve prospech Francie, nemohl zabrániti, aby

výsledek tretí hry nebyl 6: 3 ve prospech americké dvojice.
Francouzové však neklesli na mysli. Jejich útocnost naopak'
nabývala stále na intensite. Stále prudceji doráželi na americké

po sice, nabíhajíce na sít a zasypávajíce pole cclou serií ne
chytatelných míM. Mimo topocal se Brugnonovi dariti service,
který byl na pocátku hry jeho slabinou. Oba teamy bojovaly
nyní s tygrí houževnatostí, rvouce se do posledního vypetí sil
o každý míc. Pri osmém gamu prihodila se francouzskému
tcamu nemilá príhoda. Za stavu 30 : 15 servírov'll Borotra vší

silou míc, který se mu však svezl a zasáhl jeho partnera ze
zadu do hlavy. Tilden, který byJ u síte, preskocil ji a zachytil
zavrávoravŠího Brugnona. Ten byl úderem zrejme otresen,
chtel však pres to pokracovati bez prerušení ve hre. Na nalé
hání Tildenovo si však prcce na nekolik minut odpocinul. Když
pak nastoupil k další hre, bylo na nem zrejmc videti úcinek
úderu. Francouzský pár však pres to vyllrál tuto hru, dík své
skvelé práci u síte. Nastává pátá a rozhodující sada. Francou

zové snaží se pokracovati v ofensive, ale Americané brání se
zoufale a s krajním vypetím sil odrážejí nápory FrancouzLI,

aby posléze prešli sami do konecného útoku. .Jejich finish
je nezadržitelný. Príval drtivých úderu zaplavuje francouzské

pole. Francouzský pár marne se snaží odporovati. J cjich ÍItoc
nost je vycerpána a tak americká dvojice vyhrává pátou hru

a tíml i druhý bod svým barvám. Za ohromného jásotu tribun
-opouští pak vítczoslavne court.

Za stavu 2: 1 pro Ameriku, nastupuje Tilden tretrího dne
k boji s Lacostem, Tilden byl jedinou a poslední nadejí Ame

riky. Jeho vítezství znamenalo i vítezství Ameriky. Tilden

však byl poražen. Lacoste vyhrál prvý game, dík nervositc
Tildenovc, zpúsobené právc odpovedností okamžiku. Ale Velký
BiJI nabývá brzy svého klidu. Jeho ncobycejne prudké a ne
chytatelné service vyhrávají mu druhý game, bez ztráty jedi
ného bodu. Lacoste byl v tomto o'kamžiku zcela bezmocný a

bezradný. Tilden vcdl pak 40 : 30 i pri scrvicu Lacostove, nc
dovedl toho však využíti, nebot jeho delové a placírované rány
uvázly v síti. Tak Lacoste vyhrál i tcnto game a zvýšil taJe
score na 5: 2. Tu Tilden vrhl se do hry témer zurive. Jeho

ohromná prácc u síte, odmenovaná salvami potlesku, vyhrála
mu osmý gamc. Nemohl však pres to zabrániti, aby Francouz
ncvyhrál první hru v pomeru 6: 3.

Ve druhé hre mcl Tilden hned od pocátku mohutný nástup
a ujal se vedení. Jeho driwy, vystrelované s neobycejnou silou
a umístované do nejnedosažitelnejšíoh míst courtu, nutily La

cos ta k vypetí vší energie a honily ho z jednoho koutu do

druhého. Teprve tretí game podarilo se mu S krajní námahou
rozhodnouti pro sebe. Tilden vede 3: 1. LacostLtv odpor se
zvetšuje, ale Ílmernc s ním roste i ag;ressivnost Tildenova,

který hraje nyní brilantne a zvetšuje sVlIj náskok na 4: 1.
Ztrácí pak šestý game, hlede si ponekud odpocinouti. V sed-
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mém gamU, když již: Tilden vedl 40 : O, podarí se L"costovi vy.
hráti dva následující míce a po Tildenove chybe i jeho ser.

viee. Tilderr·vŠ'~l'k nepovolí a mocnÝm náporem ul;oncuje tento
sad a získtW'á jej pro sebe, za ohromného jásotu shi·o~ážde.
ných divákLl.

Ve tretí hre vkládá Lacoste všecku sílu do sv5'ch úderu, ne.
ztráceje pri tom nikterak na prehledu, a hraje s velkou kon·

centrovaností a dúmyslem, zatím co Tilden polevuje v útocno.
sti. Lacoste, nenalézaje zatím velkého odporu na strane Tilde

nove, se mohutne vzchopuje a nabývá prevahy. Jeho brilantne

umístované míce nemúže Tildcn vraceti. Francouzský eham.
pion lepší se stále behem této sady, a ani Tildenúv famosní

service nemúže jeho ofensivu zadržeti. Tilden deprimován
dává double fault a když pak udelá ješte dal~í dve chyby,
stává se tato hra lehkou koristí Lacostovou. Vítezstvím tím je
Lacoste velmi povzbuzen a jako lev vrhá se ve ctvrté hre do

boje s mohutn{)u vehemencí, která mu zajištuje r{,zem vedení.

Po nezdareném service Tildenovc vyhrává i druhý game. Te

prve tretí podarí se vyhráti Tildenovi. Ale Lacr.ste, jakoby
štván nejakou neznámou mocí, dodávající mu sUde nových sil

a svežesti, stupnuje svoje tempo a nabývá pr~vahy míc za

mícem. Vyhrává bod za bodem a za hrobového t:cha hledište,

které vidí, že vítezství americkým barvám uniká, rozbíjí TiI·
denovu ofensivu a nutí jej k zoufalé obrane. Vyhrává pátý

g;ame nádheT11ým backhand volleyem. Tilden posledním vype

tím dobývá následující game, ale ztrácí vúci'hlede púdu, nebol

mocnými nápory a únavou z predchozích dnú je zrejme vycer

pán. Lacoste naopak je neznicitelný. tlraje jako lev a kdyl se
jeho service trikráte ujme, jest osud této hry a celého matclie

rozhodnut. Lacoste vítezí. Stav celého utkání ,iest nyní 2: 2.

Osud poháru je nyní v rukou CochetovÝch, nebot každ}' ví, že
Johnston nemLlže tohoto poraziti, lec za prispení zvláštní ná

hody. Proto panuje v hledišti velmi stísnená nálada, k~yž oba
souperi nastupují ke konecnému, rozhodujícímu boji. Každý
nyní tuší, ba ví, že to, cemu se Ameri'ka po tolik let bránila,
musí nyllí prijíti. Mimo to LacostLtv necekaný triumf nad Tilde

nem povzbudil Cocheta. 'J ohnston, jakoby tížen bremenem od

povednosti poháru, pohyboval se na courtu težkopádne a stís

ncne. Cochet naopak vrhl se do hry s vervou a rychl{)stí, která

se stále stupiíovala. Menil tvrdost i smer svých í,derlI podle

potreby, dávaje jim neobycejne falše a umistujc je s rafinov:l
ností žongJéra. Johnston byl proti nim bezmocn5rm a nemohl
ani svým jedinecnc prudkým forehandcm proraziti. Teprve ve
drt!l~t~ hre p{)darilo se mu zoufalým odporem získati náskok a
vyhráti ji. Tím, však byl jeho prach vystríten. Jcho sil ub}valo

a jeho útocnost ochabovala a nebylo možno ji vybicovati ani
zoufalým povzbuzováním celého hledištc. Ve tretí hre stal se
Coch'et pánem situace. J ohnston nemohl mu v tom brániti.

Ješte vetší prevaha a jistota vítczství Cochetova se ukázala
ve ctvrté a poslední hre, který vyhrál tento již s naprostou

snadností, a tím nejen svoji hru, ale i Davis-Cup. Publikum,

které se po celý zápas ukazovalo krajnc stranickým ve pro
spech Ameriky, pochopilo nyní, nebo lIlusilo pochopiti, že jest
již vše ztraceno, a tu teprve propuklo v provolávání slávy
vítezi, jehož tváre zárily nadšením.

Francie tcdy zvítezila. Davis Cup se stehuje do Evropy. Ale
velký boj tím skoncen nebyl. Tento nejvetší boj bude pokra
covati rok co rok. Mužeme však veriti, že pri velké forme íran

couzských hráM ncpostehuje se nejvetší trofej tennisovéh

sportu tak hned zase do Ameriky nebo kamkoli jinam.
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AZKY A ODPOVEDI

Proc si lord Rothernlere dovoluje~
Brno, dne II.zárí 1927.

Pripadá ml, ze tam v Londýne mají divné moresy, a že naše
zahranicní politika je svou loyálností jen podporuje. Pan mi
nistr Beneš se již asi nebude chlubit, že jeho politika jde od
úspechu k úspechu. I ve Vatikáne je pro!Zatím nemožný a ne

pouštejí ho, ac dosud pravov'Srného rímského katolíka, ani prí
mo k papeži ani k vyššímu kléru. Jeho propaganda v cizine
stojí ohrO'mné peníze a nevede pres to k žádnému cíli. Když
dojde k mezinárodnímu malému konfliktu, jsme zase jen a
jcn bohémy (cikány a lidojedy), ac vítezné státy nám musí být
vdecny, že mají klín mezi dvema germánskými státy.

Myslím, že nebylO' to tak težké lorda POUCit o jehO' zásadních
omylech, když prec hlavní bod celé akce - odvolávání na ma
darské menšiny - je pro odpoved tak positivní pro nás. Dobre
tQ rekl v Bme na protestní schuzi Dr. Ivanko: »U nás Madari

mají více práv, nežli Madari v Madarsku.« Proc tedy byla cel{l
akce trpena? Ostatne i druhý bod: pozemková reforma, je cizi·

nou obdivována.

Zllstává mi stále, pane redaktore, nejasno, proc lord Rother
mere se dO' celé akce dával a proc mu nebylO' ihned, krátce a
jasne odpovedeno bez dlouhých prútahú a vodnatých polemik.

V dokonalé úcte

Odpusfte, ale tak se nám zdá, že Vás ty Vaše »zvedavé otáz
ky« nikoliv pouze napadly, nýbrž že jste je dokonce už cetl.

Pravdepodobne ve »Vecerním liste«, v »Národe« ncbo v »Lido
vých listech«. Nás napadá také zvedavá otázka: jak podle Va·
šeho úsudku by bylo možno lordu Rothermerovi jeho akci za

kázat cili netrpet? Žijeme, pane, ve veku t. zv. individuelní svo
body, kdy každý múže mít mínení, jaké chce, a nevidíme !Zc
jména zpllsobu, jímž by ceskoslovenský zahranicní ministr mohl
pllsobit na anglického vydavatele novin, aby mlcel, když se mil
práve chce mluvit. Prijmete naše ujištení, žc takového zpusobu

na svete není, a že' lordu Rothermerovi nemuže zakázati boj pro
revisi trianonského míru nejen naše, ale ani anglická vláda. Vy
dantel »Daily :\Iail« mllže ve svém 1iste tvrdit treba také tolik,

že kone patrí mezi šestinožce, aniž by proti tomu byly jiné
opravné prostredky než ten, kterÝ je ve zdravém rozumu cte
náru. Jsme tedy nad Vaším podnetem, aby ceskoslovenský za

hranicní ministr netrpel akci Rothermerovu, zcela bezradni. Ne.
máme ani tolik moci, abychom netrpeli rllzné prolhané agitace
v novinách, které vycházejí na Pllde našeho státu. Natož v An
glii. Prosíme, abyste navrhl nejaký zpúsob. Není prý tak težké,

pravíte, poucit lorda o jeho zásadních omylech. Pane, jest fu
nejtežší vec na svete, poucit nekoho, kdo se nechce nechat po

ucit. Ostatne, jak nás ujišiují naši prátelé v Anglii, precenu
jeme celou akci Rothermerovu. \' Anglii prý se o ni nikdo ne
stará. Když jeden z našich predních spisovatelu nabídl »Man
chester Guardianu« clánek jako odpovecI na akci Rothermc

rovu, dostal zdvorilou odpoved, že ten clánek bude sice vítán
že se to vŠak redakci zdá býti precei,ováním celé té akce; re:
dakce sama nenapsala niceho o názorech Rothermerových, po
nevadž je pokládá za bezvýznamné a nevlivné; jediná chyba, již

bychom se prý mohli dopustit, by byla, kdybychom lordu Ro
thermerovi prikládali vetší dttležitost, ncž má. Podle toho bylo
by tedy snad nejlépe ríci Rothermerovi krátce a dobre: dejte
nám pokoj - a už se o nej nestarati.

Pravíte, že naše pozemková reforma je cizinou obdivován;!,
a predpokládáte, že v tom bodu je pro nás nejsnazší dosáhnout
souhlasu. Obávám se, že nevíte, že je velmi mnoho lidí v An

glii, kterí žádnou pozemkovou reformu neobdivují a obdivovat
nebudou, protože jsou jí sami ohroženi. Jsou to lordi, prátel;:
hO'thermerovi, kterí se domnívají, že bl:h dal lidem pudu hlav
ne k tomu úcelu, aby na ní !Zrizovali golfová hrište a uchovávali

Váš A. B. Dyjský.
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K. Š.
prednosta stanice.

*

V úcte

Vážený pane redaktore!

lva už skoro ono ro,zrušení, které u nás zpúsobi1a akce
Rothermera, ale pres to napadá mne - z nedostatku in·
eí - zvedavá otázka: proc vubec anglický lord rozrušo
idné soužití strední Evropy?

o ,je s pronájmem státních drah?
Vážená redakce!

.lední dobe zase proníkají do tisku zprávy o pronájmu

h drah soukromému kapitálu, snad jen cizímu, snad také
u. ~Iy železnicní úredníci mame ovšem zájem vedeti, co

vcci pravdy. Ale pokusy o informaci, jak víte, jsou mar-
emohli byste nám o tom neco ríci?

ministr železnic nedávno ve svém interviewu odeprel od

na Vaši otázku a. nezbývá tedy nic jiného, než pokusit se
strukci odpovedi z ruzných dohadu. N e j p r a v d e p o

nej š í j e, ž e i pro n áj muc e s k o s loven s k Ý c h
ní c h dr a hne bud e nic. PrO' toto tvrzení mužeme

tyto duvody:

Když se u nás ;) nejaké velmi duležité hospodársko-poli
veci jedná, je tak zvaná verejnost zpravidla poslední,
se o veci doví, a doví se o ní obycejne teprve tehdy když
všecko hotovo, a když už kritika nic nenapra~í. Jež~o pak
to jednání o zJ.hranicnich nabídkách na prevzetí železnic

'ejnost dovedela neobycejne brzy, lze duvodne soudit, že
jaký skutecný výsledek jednání se vllbec neverí a že zprávy

eta puštené mají jiný úcel.
Pokud jde o tento vlastní úcel zprávo chystaném jednání

snade predem domnenka, že zprávy mírí dO' železnicáru'
byli hodnejší a nestežovali si na železnicní správu, která s~

stará jako matka. Je obecne známo, že každá nejlepší
má casem chvíle, kdy hrozí svým detem, že jim umre a

dostanou macechu, která S nimi jinak zatocí.
Ale úcel muže být vedle toho ješte jiný, a zpráva o jednání

ranicními zájemci mi'tže mírit ješte zárovei'í také jinam,
do ministerstva fin:mcÍ. Nynejší ministr financí sáhl velmi
ickotl rukou na investicní politiku státních drah která od
u tohoto státu nakupila hezkou sumu dluhu. Dr. Engliš

pri státním rozpoctu na rok 1927, že železnice už si nadále.
ou VYPltjcovat, nýbrž mohou investovat jen z toho, co.

zbude. Tento zbytek pri vysokém zúrocení starých dluhú a

nutném jejich umorování není ovšem zatím valný, ale pri
'm hospodarení by stoupal zvolna každým rokem. V roz

na rok 1928 už bude prebytek železnic o neco vyšší, než
II roce 1927. Ale je docela prirozené, že železnicní s.PtJláva

to suchým financním výpoctem není zcela spokojena, že
bylo milejší, kdyby si mohla zase ujednat nejakou tu inve

, pujcku, ponevadž nároku a žádostí o nové investice je
'íIiš mnoho, a železnicní správu prirozene neteší vyhlídka
'Ié poukazování nedockavých poslancll senátorll obecních

ních starostu a docela O'bycejných sn~rtelníkú ;ž na lepší

až budou zase nejaké peníze, ponevadž odium z takového
tání padá hlavne na ni. Není vylouceno, že uvedené zprá

y mírí také do Clam Gallasova paláce a že se v dllsledku
o zpráv ceká vetší povolnost v tomto paláci. K.
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Upton Sinclair: Petrolej. (Román.) Vyšel v Družstevní
(Dejvice SoS) práve II. díl. (500 stran Kc 43'-, pro cleny
stevní práce Kc 27'-.) Kniha byla práve v Americe konf
vána a vtipný nakladatel opatril censurované stránky fík
listem, aby americkou verejnost ochránil od mravní úh

Druhý díl Petroleje uvádí ctenáre nejen do sveta petrolej
magnátu, ale i do stredu filmového podnikání - Hollyw
Bohatí petrolejári prosadí volbu svého kandidáta presid
Spoj ených státu a zmocní se petrolejových polí, urcených
americké lodstvo. Hrdina románu, syn petrolejárského
katele, bojuje mezi duševním svetem svého otce-milionáre a
tem socialistického prítele Pavla.

Josef Kopta: Hry s lidmi i vecmi. Feuil1etony. Obálka
sefa Capka. Vydal "Cin« v Praze 11., Vojtešská 14. Kc
V této knize vydává Josef Kopta své feuilletony, povídky i
serie, které vznikaly na okraji let 1923-192G. Od Vlasty
riána pres dlouhou radu lidských typu a remesel až k r

rocním pocasím beží rada crt, grotesek i žertu, doplnena
letony, persif1ujícími nesnáze moderních lidí a casto ob
jícími typické rysy naší národní povahy.

Vážená redakce!

V mých cláncích »Ze dnu bohémy« prihodil se mi zam
jména nemilý omyl. Pan F. Bálek-Brodský neúcastnil se
tej íckových dO'brodružství, ani s ním nej ezdil v komedian

voze, ani nevybíral. Muž, jenž tak cinil, jmenoval se Dvor
BTodský, jehož jsem po tolika letech selháním pameti stot
s p. F. Bálkem-Brodským, nebot také on stýkal se s tehde
bohémou. Je nyní ovšem udiven, dovídá-li se ode mne o

dách ze svého života, které se neprihodily. Žádám ho za p
nutí.

NOVÉ KNIHY

Zámena jména.

Vážená redakce,

v posledním císle »Prítomnosti« píše
slovenské republice« okupované lidoveckými úvodníky li

dra Alfreda Fuchse. Byl bych panu autorovi velmi pov
kdyby svoje tvrzení, jež pri mém postavení nemá daleko
denunciace, laskave doložiL Za poslední dva mesíce jsem na
»Csl. republice« dva úvodníky, jeden d Leciánovi a druh
automobilové výstave. Myslím, že ani v tom ani v onom
bylo nic stranického. Více clánku jsem psal do listu v c
v dobe dovolených, ale také vesmes o vecech mimo str .
~pory. Jedine na den svatého Cyri1la a Methoda jsem psal

žádost redakce clánek o ideji cyri1lomethodejské, který ro
jiste nemohl pohoršit žádného cloveka dobré vule. Proti

dobným dohadum jsem se dríve nikdy nebránil, ale v poel
dobc vzniká tendence prebásnovat si moji osobu na jakési
dyprítomné a neviditelné v jistých kruzích strašidlo, které
prsty všude od Hradu až po Vatikán, od liberálního tisku až
Dalajlamu. Odmítám tuto reklamu co nejzdvori1eji.

Srdecne Váš

F. Polažek.
*

K.

ji ve stavu vhodném pro hony na lišky a štvanice na jeleny,
Pozemková reforma by zmenšila majetek techt'o lidí, a proto
žádný ceskoslovenský zahranicní ministr nedocílí, aby oni v té

veci souhlasili spíše s námi než s Rothermerem.

Pokládáte za chybu naší zahranicní propagandy, jestliže v ci
zine ješte stále tu a tam nás pokládají za bohémy, za národ ci

kánu. To je vec, která se ovšem nedá vyrídit žádnou diploma
tickou cestou. Znalosti jednoho národa o druhém nelze zvyšo

vati diplomatickými notami ani protesty.. Leží v celé naší hi
stori a v našem zemepisném položení, že se toho o nás na zá
pade málo ví, a je nespravedliV'o žádat na Benešovi, aby sám na
pravil, co zavinily celé veky.

A na konec: mrzí Vás, že dr. Beneš je ve Vatikáne nemožný,
jak pravíte, a že ho nepouštejí k papeži. Stejným právem by

Vás mohlo mrzet, že Beneš je neoblíbený v Budapešti. Náš za
hranicní ministr by snadno mohl nalézti ve Vatikánu všechny

dvere otevreny. Obáváme se ovšem, že by Vás to neuspokojilo.
Nebo! k tomu, aby Vatikán pripravoval pocty pro dra Beneše,
by bylo treba jen tolik, aby dr. Beneš Vatikánu ve všem vy

hovel. Dokud to se nestane, nebude žádný ceskoslovenský za
hranicní ministr v papežove sídle persona grata.

Nemecký kapitál u nás.
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Pane redaktore!

Dovolte mne, prosím, otázku. Cetl jsem o prodeji Križíko
vých závodu Stinesovu koncernu, o prodeji radiozávodu Zenith
v Prelouci témuž, továrny »Eta« a jiných snad ješte. Má stát
možnost v prípadech, kdy jde o podniky nejen soukromého vý
znamu, zabránit, aby neprišly do majetku cizích státních prí
slušníku? A má-li, proc ji neuplatni? V opacném prípade by

snad stálo za to si j i opatriti. Bylo by snad také dobre, porídIt
si podrobnou statistiku, kolik je v republice ceských výrobních

podniku, jak velkých, jaké hodnoty a s jakými možnostmi, aby
chom meli o nich lepší prehled, a mohli je pohodlneji a rych
leji prodat levne do Nemec. Co o tom soudíte?

Poroucím se Vám s výrazem dokonalé úcty

Vec, na kterou se tážete, je ponekud ožehavá. Je jisté, že byla
to do znacné míry neobratnst, ba rekneme prímo neschopnost

nekterých ceských podniku, která umožnila ono proniknutí ne
meckého kapitálu do zdejšího hospodárství. Neprozíravá politika
podniku, které nedovedou správne odhodnout budoucí vývoj, které
neposuzují náležite své investicní úkoly v pomeru ke své financní

síle, bude i nadále otvírat dvere zahranicnímu kapitálu. Ale na
druhé strane myslíme, že vec aspon zatím není tak nebezpecná,
jak nekterí postrašení komentátori vykládali. Nemecký vliv se
uplatnil zatím v prtlmyslu elektrotechnickém a z cásti také ve

sklárském, ale nikoli v nejakém hrozivém rozsahu. Zatím muže
tento vliv pusobit dokonce i príznive pro zlepšení podnikavosti.
Stát nemá možnosti proti tomu nejak zakrocit prímo, mohl by
podle daných clkolností zakrocovat pouze neprímo, na p:r.~odpíráním

státních dodávek a pod., což je ovšem zpusob, který se hodí jen
u urcitých druhu podniku. Uzavírat se zahranicnímu kapitálu
nejakými zvláštními predpisy by sice bylo možné, ale z pocho
pitelných duvodu by se pro stát, který chce vyvážet své výrob
ky do celého svcta, pramálo hodilo. Ostatne doctete se v »Prí
tomnosti« o této otázce v nejbližší dobe více.


