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Tím však, že dal poraženým státum možnost spolu
rozhodovati pri jeho práci, zpusobil dnešní zmatek.
~roblémem evropské poválecné politiky není otázka,
Jak se zachová vítez, nýbrž kterému státu se pod a
r í str h n o u t i S vaz n á rod II n a s vou str a

n u'.~ by p a k m 0'hlt e žit z je h o a u t o r i t y.
Je pnrozeno, že tato druhá vec je mnohem komplikova
nejší a zdá se, že pllsobí víc rozbroju než sama porážka.

Kdyby. ~ozh~d,ovala...ie~ vule vítezu, tedy by snad
byla. d~es11l pohhka pnkra ::tpro jednu stranu nespra
vedhva, ale rozhodne mn0'hem jasnejší a jednodušší
než vskutku je. - Amerika stvorila sice neutrální ve~
licinu? Svaz nán?du, ale sama se jí vzdaluje, címž ji
oloupIla o neutralnost. Nekdo musí rozhodovati ve
S,vazu náro~ll, ,aby byly jeho akce úspešné, a pri dneš
111konstelacl sl! to musí nutne b:),ti Ano-lie s Francií

~ tedy ~,ít~zné s~áty. A jejich postavení je pres to vel
1111 ~~l.lrclt~; MaJI moc a nemají. Fakticky, jako víte
zove JI m:'lJl, a b~l(), by b~áhové mysliti, že se jí vzdají
ve prospech m~zl,narod11lho celku, když za ni jejich
obyvatelstvo neJvlce krvácelo. N a druhé strane však
,>ta.tut Svazll národu, jehož jsou ochránci, jim odpírá
k~zdotl sal11~st~tnost v rozhodo\'ání. A z toho vznikají
vsechny dnes11l spory a obtíže. Poražené státy VVl1ží
va jí. 1?ri.~ozeneo kaž.dé p~ílež~tosti, aby nahradily 'ztrá
!y, Jez Jim zpusobIla mlrova smlouva a když své po
zadavky nemohou prosaditi, tedy to odnese Svaz ná
rodu: F:ancie nebo Anglie by se snad nekdy rády po
drobily Jeho suverenite, už k vuli nemu samému avšak

ner:n?hou, ~dyž se jedná stále jen o veci, jež ~ol1visí
s Jejich tezce dobytým vítezstvím, Pritom však ne
C?telí necha~ padn?uti Svaz národú úplne, protože JSOll
Sl vedomy Jeho vyznamu, když ne ve vysoké politice.
tedy aspoií. v mezinárodních stycích hospodárských. Na
druhé strane státy poražené (hlavne Nemecko), zkb

mar:,é ?dmítáním svých požadavku, vytýkají Svazu ná
rodu Jeho bezmocnost, ale zároven se po strane snaží
strhnouti vedení v nem na svou stranu. Tato polovica
t?~t a neuprímnost je typickým znakem poválecné po
htIky '! Evrope a je smutné, že ji zpusobila práve vec.
která Ji mela odstraniti. Vzpomenme si jen co nesnází
zpusobila již otázka menšin, o níž jiste nikdo nebude
tvrdit, že je tak neodkladná a ožehavá. Jak bývalo jin
d~. když po ;rálce cást území prdla ze svazku jednoho
~tatu k, dn~he~m:? Prost~ se s tím musil spokojiti i po
skozeny stat I prevedene obyvatelstvo a nebyla-Ii nová
vláda príliš tvrdá a bezohledná, tedy se ná vec brzv
zapomnelo a byl pokoj. Dnes však klid nastat nemM~
P?nevadž be~mocným bylo dáno právO', jež nemohOl~
mkdy .upl~tmti a .naopal~ silným byla ocleprena moc,
ktere Je vsak faktIcky mkdo nemlI že zbaviti.

Pres to však základní linií, podle níž se politika celé
Evropy rídí, zustává snaha ovládnouti Svaz národll,
resp. presvedciti jej o oprávnenosti svých požadavkl'1.
Ka~dý stát volí k tomu jiné cesty, podle toho jak mt!
to JehO' v:)'znam dovO'luje, ale cíl je vždy stejný.

N a berlínské vysoké škole pO'litické uspe>rádal prof.
dr. Heller v zahranicne politickém seminári jakousi
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á válka prináší novou orientaci v politice. Mí
o~é,smlouvy, at jsou jakékoliv. znamenají vždy
ehke zmeny v rozdelení politických sil "1tím také
v jeFch pusobení; stát, který až do války byl
bezvyznamný, nebo méne významný, dostává se
vítezstvím v celo a jeho potreby a plány urcují
doby v)'vnj událostí.
ová válka se neuch)'lila od této tradice. Jemec

pred r. 1914 predstavovalo nesporne nejvetší
t na kontinente, a dokonce ohrožovalo už i An

jejím .vedoucím postavení na svete, bylo svojí
ou vrzeno daleko do pozadí a hlavne ztrátou
í j~ ~a ~Ilouho,ne-li navždy vyrazeno ze systému

h ttckych velmocí, které »dela j.í« svetovou po
Jeho plány v Evrope i v zámorí neznamenají
iceho - všechna iniciativa prešla do rukou ví-

- V tomto ohledu se tedy versaillská smlouva'
od.ost~tních, Jimiž byly zakonceny drívejší vál

vsak Je noveho, co svet dosud neznal je okol
ze vítezllm svetové války nebyl"1 dána' ú p 1n á
rozhodování nad osudem poraženého, jako tomu
Ydypredtím, nýbrž tato pravomoc byla prene

neutrální korporaci, v níž má zasedati i vítez
ý - na Svaz národu. Není pochyby, že tuto

t zpllsobila jen prítomnost Wilsonova na mí
onferenci. Wilson nechtel, ::tby mírová smlouva
Ua príliš príkré protivy mezi poraženými a ví
I evadž vedel, že takové kontrasty mají v sobe

zarodek nových boju; a také již od pocátku své
. v~ válce d~val najevo, že si nepreje, aby ze
vysla zase Jedna stnna zdeptána a zkrušená.
dr~há triumfující. Pred vstupem Ameriky do

tvrdIl dokonce, že nesmí býti vubec vítezlt ani
ých (Nemci se na tatO' slova odvolávají do
avšak cím více poznával evropské pomery, tím
tupoval s tohoto stanoviska. Poslední etapu zna-
tu jeho ctrnáct bodu na jare 1918. Ale ani po
nevzdal této zásady úplne a pokud to šlo, držel
na mírové konferenci. Prirozene, Amerika ne
Evrope žádných materiálních zájmll, aspon ne

ch, kterým by mohla mírová konference pro
také nezakusila horkost porážky, jako Francie
70, a proto si mohla dm'oliti úlohu smírcího

" Zda hyla tato její cinnost Evrope k dobrému.
emu. nenechá se dnes ješte s urcitostí ríci ale

že s p let i t o s t dnešní evropské politiky je
cásti zavinena Wilsonovým dílem, t. j. Sva
odll. Americký president jej prosadil proti ve
odporu Clemencaua a chladné nestrannosti
Georgea a prenesl na nej znacnou cást kom
kterou jindy po skoncené válce míval vítez.



PHtomnost..,

anketu o Svazu národu, aby markantne ukázal všem
posluchacum, že tato nová idea v zahranicní politice
všech státu prevládá. Referáty pridelil cizincl1ll1, po
kud jsou na škole jednotlivé národnosti zastoupeny.
Každý prednášející mel strucne vylíciti, jak v jeho
zemi o Svazu národu sm)ršlí, jaké proti nemu mají
námitky, c e h o c h te jí vne m d o sáh n o u t i,
resp. proc jej odmítají. - Dr. Heller je nejen vedec
kým pracovníkem (v oboru mezinárodního práva a po
litické ideologie I, nýbrž také praktickým politikern;,
prosl)rchá se o nem, že bude vudcem nové strany v Ne
mecku, jejíž název není dosud znám. Osobním pre
svedcením je pacifista, snad trochu i socialista, který
rok co rok svádí ve svých prednáškách a seminárích
tuhé boje s nacionalistickými studenty a sice hlaVne
k vllli Svazu národu, jehož je objektivním zastáncem.
Nejvíce však u nej prekvapuje, že ovládá nejen jazyky
západní, n~rbrž také slovanské; hovorí polsky, cesky,
slovensky - vec u ncmeckého politika jiste velmi vzác
ná. Prece však udelal jeden ústupek nemeckému pro
stredí a sice, že prijal referáty jen od studentu tech
národností, jež se staví k Svazu jaksi odmítave a je
jichž osud po svetové Válce je podobný osudu Nemec
ka. Ucinil tak nejen proto, že odtnrodnení negativního
stanoviska je zajímavejší, nýbrž také, aby se vyvaro
val plolemik a srážek, jež by mohly m. vec vrhnouti ne
príjemný stín. Odmítl na pr. se vším taktem Francou
ze, s poznámkou, že by mu bylo za dnešních okolností
velmi težko obhajov~ti stanovisko Francie, jež je mimo
to oficielne známo. Z ostatních se tedy prihlásili Ma
dar, Turek, Cíií.an a nekolik Nemcu.

Byla to opravdu velmi zajímavá anketa, nejen pokud
šlo o vnitrní obsah referátu, nýbrž i jejich formu. 
Nemecké stanovisko k Svazu národu je celkem známo,
i u nás. Nacionálové, za jejichž vlády Nemecko v r.
1926 k Svazu pristoupilo, jsou jeho krajními odpllrci;
del<1jí zde zkrátka tutéž negativní politiku, jako ve
všem, politiku plnou štvanic a neodpovedných slov, pro
niž rozumní lidé v Nemecku našli velmi výstižný ná
zev - Katastrophenpolitik. Hugenberg, skutecný ma
jitel nacionálních listu a stejne tak i Vudce nacionální
strany, hr. \Vestarp, tepají nemilosrdne každou slabinu
ženevského Svazu, pritom však nedovedou ríci, j<1ká
možnost Nemecku zbude, kdyby z nej vystoupilo. Pod
rývají neustále duveru v jeho cinnost, ale zároven od
každého nového sezení rady neb shromáždení ocekáv1.jí,
že pri nejmenším zruší polsk)T koridor, vrátí Nemcurr..
Eupen Malmed~ a zasadí se o vyklízen~ ce~é~? Por)r?í.
Levice se chova k Svazu mnohem umlrnenejl, nepre
hlíží úspechy, jichž je docilováno v spolupráci hospo
dárské a sociální, na poli mezinár. hygieny atd., a
prejí si jen, aby hlasy nemeckých delegátu byly více
respektovány. Všichni Nemci VŠ1.k, bez rozdílu stra
nické príslušnosti, tvrdí, že dnes není Svaz národll
universální, mezinárodní korporací, nýbrž spolkem
vítezných mocností, jehož nejprednejším úkolem je
udržení statu quo, a k jehož jednání jsou malé státy
jen pripušteny, aniž by mely možnost v necem vážném
rozhodovat. Za sVllj úkol v nem považují naopak sna
žit se ve všem o zmenu statu quo, podporovat menšiny,
jež byly od Nemecka oddeleny versaillskou smlouvou
a pusobit tak dlouho pro odzbrojení, dokud nebude
zrušen zákaz; aby i oni mohli zbrojit. S tímto rozhod
nutím se nijak netají - ostatne každá debata o men
šinách, nebo odzbrojení je toho dukazem. Pokud jde
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o taktiku, tedy vykrysta1isoval nemecký národ posle
dobou tak, že úlohou Nemecka bude soustredit kol
sebe malé státy a pomocí jejich hlasll, jež rozptýlen
nemohou míti žádného úcinku, prosadit svoje poža
davky proti prevaze západních mocností. Tedy refer'
pana N. (který je náhodou politickým nacionálem)
prinesl nic zvláštního, vyjma nový dt"lkaz, že nacioná
lové dovedou používat i frází, ° jejichž nemožno
jsou stejne tak presvedceni, jako ostatní.

Druhým referentem byl Madar F. Po stránce fo
mální byla jeho rec nesporne nejlepš~;1 i zde se ukázalo
že mel pravdu starý hrabe Andrássy, když rekl, že ~h:
dari mají politickou krev. Dovedou vyburcovat záje
pro svou vec a operují nejruznejšími argumenty t
obratne, že méne informovaný clovek jim snadno t1v·
rí a nepochybuje o spravedlivosti jejich pohdav
Jen tak si také mužeme vysvetliti, že vec hk vyložen"
neoprávnená a bezdllvodná, jako je ma(tarská ak
o revisi trianonského míru, se muže držeti tak dlouh
na scéne a míti dokonce cas od casu prechodné ÚS~

chy. - Ani pan F. si nenechal ujíti príležitost, ahy
ve svém referátu o této veci nezmínil. (Dllkaz, s jak)'Jl}
t<1k cinil, budil témer dojem, že dostal od své vlády
studijní stipendium jenom k tomuto úcelu, což je ostat
ne docela dobre možné, neuot v takových vecech ma

darská vláda nešetrí.) Dríve než pristoupil k vlastním
tématu, požádalo dovolení, aby se smel nekolika sl
vy zmíniti o »c1onebe volajícím bezpráví «, jež bylo Ma
cfarsku ucineno trianonským mÍt"em. - »Tri ctvrtiny
svého predválecného území jsme ztratili,« pokracoval
»<1tricet procent (!) našich krajanu bylo od nás odde
leno. Celé Podunají bylo zbalkanisováno a uvrženo do
pomeru, v nichž naprosto nemuže žíti, ani politicky,
ani hospodárskv. Revise trianonského míru je nezbyt
ností, má-Ii se' Evrope dostati opravdového klidu, a
Madarsko vzalo na sebe tuto težkou úlohu.« - Tento
preambl pusobil na nemecké posluchace velmi príznive;
pro Mad'lry je vubec v Nemecku hodne sympatií.
Samozrejme, že jiní posluchaci, kterí znají pravý stav
vecí (byli tam zastoupeny svými príslušníky všechny
státy Malé dohody), hlásili se o slovo, ale docent, který
je dokonale informován, nechal Madara domluviti, na
cež mu sám odpovedel nekolika poznámkami.

V další reci Z'lbýval se pan F. stanoviskem. fadar
ska k Svazu národu. I tu vyšlo najevo, že Mad'ari ne
považují Wilsonovo dílo za nejakou humanitní a usmi·
rující instituci, n}'brž prostredek svých 'praktick)'ch,
politických rílll. Mad'arsko prý se dlouho rozm~'šlel(J,
má-li pristoupití k Svazu národt"t a když se k tomu ko
necne rozhodlo, tedy tak cinilo jen z touhy po politi
cké aktivite, jež po válce mimo Svaz národt"l je nemož
n<1.Macfarský národ. prý má proti nemu mnoho ná·
mitek, z nichž hlavní jsou, že clenové nemají stejná
práva a že jeho protektori, Francie a Anglie, nechtejí
pripustiti, aby se zabýval novou, spravedlivejší úpra
vou evropských hranic. - )}V zdalovali jsme se Svazu
národu, protože jsme se domnívali, že by nám clenství
v nem prekáželo v našem boji za právo a sprwedlnost
ve strední Evrope, protože jsme považovali ženevskou
instituci za nástroj v rukou vítezll. A když jsme na·
konec prece jen žádali o prijetí, tedy jsme tak necinili
s žádným nadšením, nebo velikými nadejemi. Bylo
nám lhostejno, budeme-li prijati nebo odmítnuti, nebot
jsme nemohli niceho ztrat1t. Rídili jsme se jen práním
našeho nejdumyslnejšího politika, hr. Apponyiho, který
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Inteligence - predevším úrednIcká - ve verejném žl",ote.
Není žádným tajemstvím, že urcitá cást n:1ší úrednické inte

ligence a predevším té byrokratické mení svou politickou legi
tim8ci podle vládního a mocenského kursu. Tak za režimu
socii1listického hrnuli se do soc. demokracie, aby pozdeji za

yKMÁNzop

Turecko nejen -ze svého stanoviska k Rusku, nýbrž
i z chování Spojených státu severoam., které t:lké stojí
stranou. Jinak Turecko schvaluje mezinárodní spolu
práci, kterou prapaguje SV'lZ, což dokazuje jehO' úcast
na všech jednáních hospodársky'ch; stejne tak provádí
menšinovou politiku paralelne s usneseními Svazu
Vzdala se bez odporu všech území, jejichž obyvatelstvo
není turecké, a ani v nejmenším nepomÝšlí na jejich
WO\Luzískání. (Jaký rozdíl od Madarska!) Nesouhlasí
jen s odzbrojením, jak je provádí Svaz národtl, který
ponechává nekteré státy v plné zbroji, kdežtO' jin}rm
zbrojení zalnzuje, a proto na oclzbrojov1.cích konfe
rencích turectí delegáti podparují návrhy ruské. Cef
kem tedy Turecku nestO'jí v ceste k Svazu národtl žád
né vážné prekážky;- neprO'testuje proti mírovým smlau
vám a nemá vnitrních spO'ru, kterých by si neprálo po
drobiti mezinárodnímu dCihledu. Menšinám, pokud
v dnešním Turecku zbyly, je dána t. zv. Národním
paktem úplná volnost a rovnoprávnost, a i v ostatních
vecech je Turecko vždy ochotno podrobiti se rozsudku
Stálého mezin~r. soudu. Vyckává tedy jen stabi lisace
evropsk}rch pomeru a sbírá síly; jakmile tento proces
pokrocí do té míry, že se nebude muset báti násiln~'ch
zákroku a hlavne až bude vyrízen a upraven pomer
západních mocností k sovetskému Rusku, tedy se Tu
reckO' st::tne clenem Svazu národu také. A podle pana
E. hude se snažiti nejen o zamezení všech sporu,
z nichž by mohla vzníknouti nová válka, n~'brž také
o to, aby asij<,ké národy byly považovány za rovno
cenné a rovnO'právné s evropskými.

Nakonec promluvil ješte pan Vlang, Cíiían, který
v celku rekl totéž jako p. E. Postavení Cíny je podohné
tureckému --'- mezi zájmO'vou sférou Spojen}'ch státu,
Ruska, Anglie a Japonska. Dnešní Cína je pr.Ý ješte
príliš slabá, než aby mohla v Ženeve vystllpov<lti jako
jednotný stát a mimo to jsou mezi Cínany instinktivní
obavy a nechut k )J'Olitice hílých mocností. JedinE'. co
hy mohli od Ženevy požadovati, je, aby byl ucinen
konec intervencní politice v Cíne, a v to je málo nadejí.
Jestliže pres to jsou cleny Svazu nárocl1\ tedy prý to
ciní jen z pocitu mezinárodní solidarity a v dtlvere,
že Sl1'ld prece prijde doba, kdy v nem nebuclou razho··
c10vati jen imperialistické státy.

Dr. Heller v záveru své ankety poznamenal, že jiste
splnila SVuj úcel, aby tatiž posluchaci poznali, jak
rllZné JSOll názory na úkoly Svazu národll. Jeho my
šlenka se ješte príliš málo vžila a nejvetší prekážkou
v tom je okolnost, že koreny jeho leží v mírovS'Ch
smlouvách, jež zpusobily ve svete tolik zásadních zmen.
Stftty, které se chovají k ženevské pO'litice negativne,
nest1.ví se nikterak proti myšlence mezinárodní spolu
práce, n}'brž jen proti okolnO'stem, za nichž byb pnk
ticky uvedena v živO't. Ale dokud všichni vidí ve Svazu
národu jen prostredek k uspO'kojení jednostrann}'c1l
požadavkll, tedy není možno ocekávati, že bude spra
vedlivý.

il, že Svaz národu je dnes mocí, s níž musíme po
ti a že pújdeme do Ženevy ne abychom dáv'lli sou
k svému ponížení, nýbrž ahychom uvedomovali
sveto bezpráví, které nám bylo ucineno. N evzdá
e se pdva na akci pro revisi trianonských smluv;
, že se bez ní Evropa neobejde a cekáme jen n.l
nou chvíli.«

r. lIeller pripojil pak k tomuto referátu nekolik
átnek,které byly chladnou sprchou pro Madara.
, že si váží ma(hrského národa a jako Nemec
sdílí jeho osucl, ale pres to že nepovažnje mada r
revisní akci za dost oprávnenou, ponevadž se

á o území, jejichž O'byvatelstvo není madarské.
'ní stav prý si privodili Madari do jisté míry sa
sV~'mne práve bezvacln}rm zacházyním s menši
i, s nímž na pr. 'ln i Nemci v Burgenlandu nebyli

spokojeni. Pan F. se pokusil reagO'vati na tyto
y poukazem, že všechny tyto menšiny žily s :1\'[8

kemtémer celé tísíciletí a prece nezmizely; na to
dr. H. oclpovedel, že se to tedy nenechá vysvetliti

než vyšší kulturní potencí techto n;lrodností.
olemhlamáže 1hlfarovy však hylo, když rekl, že

za tcchto okolností není trianonsk}' mír spravecl1i
nehotna pr. Slováci, kterí jsou více príbuzní PCr

(!), hyli dáni Ceskoslovensku. Dr. T-1"el1erpožá
pana F. za prominutí, ale on, kter\' zná jazyky

techto národností, prý m1"lže docela dobre po
iti jejich príhuznost. Slováci prý jsou PO'lákllm
k hlízci jako Nemci I-lol;mcl'a11\Otma Cech lIm asi
Prusové'k H<lvnrákum; prnto k nim patrí nej
, trehaže se necítí úplne jedním národem.

nohemvecnejší '1 zajímavejším byl referát pan?
er~'je rozeným Turkem. O st,1l10visku Turecka

aZllnúrodlÍ je mnoho dohadú, ale positivne nikdo
proc tento pomerne velký ,stát se po válce stran;
.ké pulitiky, ac není pochyhy, že hy v leccems
získat. Vnitrní rozháranost, jež byla typickou
ostí Turecka predválecného, nemLl1e tu býti dtt
, poncvadž po ztráte evropských území se Tu
soustredilo ve svém asijském živIu a pod pev

lúdlluKemala p,aši ozdravelo t::tk, že by v Evro
ele mohlo zaujmouti úlohu velmoci. Také asijská
acet11Tecképolitiky ncmMe býti rozhodující, ne
tne, jak dobre se pohybuje v ženevském O'vzduší
si.isk~·stút - JaponskO'. Z referátu pana E. vyšlo
0, že Turky zdržuje od úcasti na pracích Svazu
u hlavnc obqva pred sankcemi západních moc
jež mají na jeho tlzemí veliký ójem. Pt'tsobí tu

zkušenosti predválccné, kdy »mrtvý muž na
ru byl každý rok rozdelován, jednak i události
dní doby. Turecko, jako poražený stz,t, nemohlo

, vzdorovat zákrokum víteztl a proto se radeji
1os dejište evropské politiky. Konference v San
(1920), na níž byly rozdelovány koloniální m<1.n

jednala ješte s Tureckem, j'lko s objektem poli
ne samostatn}'m státem, a to vzbudilo v Turecku
, žeby je mohl Svaz národu pod ruznS'mi zámin-
zbavitsuverenity. Otázka mosulská jim dala zn{)
pravdu. Mimo to Turecko leží dnes n:l geopoli

velmicitliI'ém míste - sty'kají se tu zájmy dv,)u
'ích enupských mocností - Anglie a Ruska :I
se nesmí priklonit vyslovene na žádnou stranu.
mel'k Rusku je urcen neutrální smlouvou, jejíž
t hy hyla úcastí ve Svazu národú vážne ohro
íhl k odporu proti politice Svazu však cerpá
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zmeny vetru prešli k jiným. Není také žádným tajemstvím, že
za klerikálního ministra spravedlnosti byla silná poptávka po
legitimacích strany lidové, práve tak jako dnes na pr. mezi

profesory a jim podobnými po legitimacích strany agrární.
Tento zjev jest vskutku povážlivý a zasluhuje, abychom si ho
blíže povšimnuli. Ceho jes t to dukazem? Nesporne úpadku ve~
rejného života. Cást naší inteligence se nedívá na politické
strany jako na instituce zásad, ale jako na instituce moci a
vlivu a podle toho rídí i své politické príslušenství. Jest také
zajímavé, že velmi málo podobných zjevu najdeme ve vrst
vách delnických anebo stredních. Tak na pr. strana nár. so
cialistu byla zmítána svého casu težkou vnitrní krisí, hrnuly
se na ni egyptské rány jedna za druhou, ale její straníci, vetši
nou lidé stredních vrstev, vydrželi ve strane, pomohli jí pre
žíti krisi a jíti i· pocetne výše. Podobne jest tomu i u delnictva.
Toto velmi pomalu prechází od jedné strany socialistické ke

druhé a vidíme na pr. i dnes, kdy komunistické vedení u nás
jest rozvráceno, že prece jen široké vrstvy komunistické stra
ny pri strane ješte setrvávají a nejsou dosud plne rozvratem
vedení zachváceny. Zdá se, že delník, strední náš clovek ne
dovede býti tak rychle desertérem myšlenky, za kterou šel,
jako cást inteligence.

Clovek, který mezi touto úrednickou inteligencí žije, s ní
pracuje ve svém povolání a pri tom ji také pozoruje, musí
vskutku velmi casto potlacovati hud úsmev anebo i hnev, když
slyší, jak nekterý jeho kolega zacne filosofovati, že jeho de
decek anebo pradedecek delal také na pude, takže jest i on

vlastne svým puvodem ze stavu selského. Za takovým poví
dáním a uvažováním následuje pak již jen toto: dotycný jde

za nekterým kolegou, o nemž ví, že už je ve strane agrární a
táže se, jak se to udelá, aby dostal legitimaci úrednického
klubu strany agrární. Tak tedy roste zelelÍ agrární strany

v našich mestech, úradech, školách. A zase zajímavé, že cím
vyšší školské vzdelání, tím pomerne lehcí prebíhání. Není vtip,
že na pr. jeden profesor má za sebou již tyto politické hospl
tace, o nichž se ví, a sice od strany nár. socialistické ke ko
munistické a z ní pak prímo k agrárníkum. Kam ho ješte jeho
touha zavede, nevím, ale' pripomínám, že podobných exemplá

ru bychom našli všude okolo sebe více, kdybychom je sle
dovali.

A jak se lIplatiíuje naše inteligence ve stranách a zvlášte ve

stranách, s nimiž stavovsky nemá II1noho spolecného? Velmi
špatne, ponevadž velmi nesnášelive. Tak na pr. ve strane
agrární nikdy nejsou politikové, kterí vyšli od pluhu vuci po
litikum a lidem druhých stran tak nesnášeliví jako ti, kterí
k nim prišli od péra. Tak se zdá, že inteligence chce ve stra

nách, v nichž pro jejich stavovský program se cítí jaksi cizí,
ukázati, že je papežštejší papeže a proto úmyslne prehání.
rIlavnÍ vec, že dokázali své strane, že jsou jejími straníky

více jako na 100% - aSPoIÍ dnes anebo ve chvíli, kdy má ta
strana ve svých rukou moc!

Uzavírám tím, že se mi zdá, že všechnu tu vypiatou strani
ckou neplechu delá v našem verejném živote prebíhavá inte

ligence, bijící se všude za své stranictví na 100%. Jednu z prí
cin tohoto prebíhání vidím také v pomerne mizerných platech
státních zamestnancu a že tak jednotlivci si chtejí pomoci stra
nickou legitimací k výhodnejšímu místu a tím také k výhod
nejšímu existencnímu zabezpecení. Delník jde za svou lepší
úpravou cestou prímou a otevrene, inteligent si myslí, že musí
zatím jíti šikovneji a proto to delá tak, jak jsem naznacil. Že
tím otravuje náš verejný život, na to ovšem nedbá. Zájem
osobní jest mu v praxi pred zájmem vlasti, ale ve slovních

projevech to ovšem zdurazlÍuje vždy obrácene. Kdy se z té
krise inteligence dostaneme, veru nevím. F. L.
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NÁRODNí ·HOSPODÁR

Jirí Hejda:

-Ceskoslovensko ve svetovém
hospodárství.

1.

f\ a š e z b o ž í n a s vet o v )' c h t l' Z í c h.

'1\.T a nádvorí parížské Invalidovny stojí památný jí.l' delní vúz Mezinárodní spolecnosti Itlžkov)'ch VOZll,

ve kterém v listopadu roku lSi 18 podepsali Nemci prí
merí, jímž skoncila se svetová \'ÚJka. X a podvozku to
hoto památného vozu, ve kterém 'ke konci války úradu
val maršál Foch a jeho hlavní štib, je uvedena firma
výrobce: R ing h ci f f e l' ° V Y z á v () d y v P r a ze.
S touž firmou setkáme se na vozech egyptských drah.
na spackh vozech baltick}'ch drah, na vozech bulhar
sk)'Ch, argentinsk)"'ch, brasilsk)"'ch, na vozech kanad ké
pacifické dráhy. Lokomotivy indické, železnice Madn.
8< Southern Mahratta Rly nesou továr. znacku Š k o
d ° v ý c h Z ~Lvod L\ pr~lve jako lokomotivy kolumbij
ské Ferrocarril de Narino. v)'ch()(locínské Ssupingkai
Taonan Rly, koluJ1lbijské Ferrocarril del Pacificn a
portugalské Chemin de fer minier du Len'!. Ohro\"ské
\[enerátorv ústrední elektrárnv v I~onJ5'nc mají firmu
k o I b e ~ & Co. Ltd. P l' a g u e a tutéž firmu, neho
firmu Ceskomor'lvské-Kolhen-Danek nesou
stroje v cukrovaru Montepulci'lno " ltalii, v cukrovaru
v Hamadi v Egypte, v Buenos Aires, v Santa Cntz na
,\ntillách, práve tak jako jeráby v terstském prísta"e
lokomotivy bulharských státních drah a rada stroju
liho..varsk)'Ch a cukrovarských v celém Rusku a na
Balkáne. Málokdo na príklad ví, že bagrovací stroje
pro suezský kanál byly dodány Škodovými závody.

V poslední dobe v souvislosti s. vývojem bilance na
šeho zahranicního obchodu se mluví velmi mno1t1
o podmínkách našeho exportu a slyšíme namnoze hlas
docela zbytecne pessimistické. Bude snad proto dobre
když se podíváme ponekuu blíže na <;ituaci Ceskoslo
vensln v mezinárodní souteži. Nemusí me se nikterak
hanbit za místo, které zaujímáme. ~ ebot mezi s\"etr.

. v,{rmi státy stojí Ceskoslovensko - resp. stálo v n,c
[926, kdy ovšem prodelávalo težkou v)'robní krisi ,
na patnáctém míste, v Evrope na sedmém místt
prvním mezi státy vnitrozemskÝmi. To bylo ovšem
v roce 1926, za kteroužto dobu máme poslední sou
borná data mezinárodní statistiky. Víme, že od té dohy
vzrostl náš zahranicní ,obchod úžasnou merou, takže
dnes je jeho místo jiste ješte príznivejší. Pri tom nej
vetší cást ceskoslovenského exportu- dnes 71% 
ciní export hotov5'ch výrobkll. JélkQ prttmyslov5' stát
zaujímá L:eskoslovensko význacné místo ve svetovém
hospodárství 'l. možno je postaviti do jedné rady s An
glií, Nemeckem, Spojenými st[Lty, Belgií a Francií.
S temito státy, které celým svým vývojem a hospodár
skou tradicí jsou vlastními nositeli svetového prll1ny
slu, nehot v nich je soustredeno témer 90% inc1l1,trie
celého sveta, souteží Ceskoslovensko na bždérJI kroku

a souteží vet š i n o u velmi úspešne. Naše úspechy
v exportu nejsou snad jen náhoclné, nejsou - jak se
nám casto vytýká - podmíneny jen nízkýtni mzdami
nýbrž je to dttsledek velmi intensivního pronikání na



rhy. :'vI nohé z prLlmyslov.Ých odvetví cesko
h hledí na stoletou tradici, mnohé jsou ce
kou specialitou. podloženou bud zvláštními

i vSTolmÍmi. prírodními nebo tradicními:
kupiny patrí n:lš cukr, slad, pivo, jablonecké
0, hospodárské stroje ...
0, že Ceskoslovensko je sídlem velk~'Ch že1e

oceláren. z nichž zeiména Vít k o v i ce pre
jí vSTobnÍ kapacitoll možnosti domácího kOI1

Itkovicl~á ocel vedle oceli Kruppovy a oceli
je hahtnÍ svetovou markou a není smd žád-
álecné nebo osobní lodi, která by nemela hwJ
desky neho hrídele. šroubv. kormidla. n')5
. z \;ítkovických železáren: Vítkovické žele

é spolu se Sk,xlovS'mi závody mají nejvetší
resh)slovenském exportu pod voz k 1.1. k o 1.
I atd. pr,) železnice. \' e svetovém obchodu° lovensko na šestém míste za Ano-lií ~c

pojen)'nJi státy. Belgií a Francií a jeho V)
uje st;II;' nestujl. Je pozoruhodné, že kor
ovanl- oceli a drtil' hrídelm'é no~ice z ()cellJ
nejvetší ntmeck\' parník Europ;]. Ider.\'. jak

horel \l' st:lvbe v lodenici v ~Ia1ll1lUrku. hyiy
kúdo"S'llli ávody. Uvážíme-li. jak vyspel)'
eleórsk)' prumysl nemeck.\', je tato dodáxka
p Ínl ~\cde('tvím kvality ceskoslovenskéhc>
litním \ )robkem je také Poldina ocel.
iSl1lejiž o lokolllotivách. V prvním

oku I()28 dodalo teskoslovensko na sveto\'\',
tun l"k"motÍ \' v hodnote 128.000 illk a stál;>

za .\ngliÍ. Nemeckem, Spojen.\'mi státy,
rancií a Sv)-carsktm, ze kterS'chžto státu ze-
ní tri jsou nejvetšími výrobci lokomotiv pro
hny stát) evropské i mimoevropské. Cesku
tovúrny - predeyším Škodovka a Cesko-
- <hl;lvajÍ lokomotivy témer všem balkán

um, <10 Jižní Afriky, do Jižní Ameriky, do
IXtln.\' V)'Chod. ] sme-li již u železárského

musíme se Z11tÍniti ješte o vS'vozu žel e z
ech u, v nemž Ceskoslovensko rovnež má
postwehÍ. V roce 1927 vyvezlo 113.800 tun
tedy za Belgií, která vyvezla 532.037, Ne
4óqoG tnn, Francií s 29°.71 T tun, Anglií
tun a SpojenS'mi státy s vS\Tozem 270.994

é postavení má ceskoslovensk)T export h o
k)' c h str o j ti Je to predevším ceskoslo

uh. kter~- najdeme témer v celém svete. V roce
zli jsme pluhu za 26 mil. Kc, z toho témer

do Ruska. znacné množství dále do Bulhar
ka, Runmnsb, Španelska, Jižní Afriky -

témer ani jediné zeme, do které by se naše
ážely. S vývozem pluhLI souvisí prirozene

iných stroju k obdelávání pudy, jako secích,
., které vyvážíme asi do techže státtI, jako

prumyslem cukrovarnickým, který tl nás' do
ého rozvoje, souvisí vývoj výroby c u k l' o
e h str o j LI a ·s ním opet vývoj v.\'roby
1ih o v a r s k )' c h, p iv o v a r s k Ý c h a p.
éna firm'l Novák a Jahn a Ceskomoravskí,
ily pred válkou snad celý svet temito stroji
y celé cukrovary, lihovary, pivovary a pod.

L Sama firma Novák a J ahn instalovah
ru a slacloven a 500 lihovarLl. Ceskomorav

ala cukrovary v Asc'1 v Indii, 7 cukrova-

rLl v Italii, dále v Uhrách a v Bukovine, v St. Croix,
lihovar v Neapoli. lihovar v San Isidoro ve Španelsku
a jiné.

,\le cO jsou konecne veci dosti známé, kdežto Ce
skoslovensko má mnoho prumyslových odvetví, jež
hrají ve svete vSTznamnou roli, aniž si to doma dosti
uvedomujeme. Predevším tedy je to ceskoslovenské
s kl o. V prvním pololetí roku 1928 - za kteroužto
dobu máme poslední srovnávací data - vyvezlo Ne
meckO' skla a skleneného z!Joží za 103 mil. Mk., Cesko
slovensko za 589 mil. Kc, Belgie za 463 mil. franku,
laponsko za 6.6 mil. yenu, Francie za 179.8 mil. fran
kLI a Spojené státy za 3.9 mil. dolartl. Vidíme tedy,
že Ceskoslovensko stojí ve v.\'vozu na druhém míste ve
svete a je známo, že ceskoslovenské sklo - .'1 to nejen
"Ido kvalitní. n)'brž i sklo užitkové. zejména tabulové a
zrcadlové, má ve svete znamenitou povest. Práve ve
~kle ozdobném jsme v posledních letech zl1stali ponc
kud za cizinou. zejména za Belgií a také za Švédskem,
které sice v exportu ješti2 nemá žádného zvláštního
y.\'znamu. ale prišlo s nov~'mi a velmi pozoruhodn.\'mi
form:1mi. Se sklem do velké míry souvisí specielní te
~koslovensk)' ':lrtikl - i a h Ion e c k é z h ° ž í. Není to
ovšem jen sklo. je to také zboží kovové, které pod
tímto oznacením pricM.zÍ na trh a je dnes stále ješte
!Jez konkmence. trehaže Japonsko, Belgie. Francie a

emccko se snaží o zavedení této výrohy.

Ceskoslovenskou specialitou jsou také h ude b n í
nás t l' o j e. jichž v)'roba se soustrecfuje v Rudohorí
v okolí Kraslic a Schonhachu. kde jak dnes snad už je
známo, žil také mistr Sax, vynálezce sa'Cofonu. Jemá
ml', bohužel. srovnávacích dat, abychom mohli zjistit
naše postavení ve svetové výrobe, ale ceskoslovenské
dechové nástroje, a to jak drevené té1k plechové, jakož
i nástroje strunné, exportují se do celého sveta. Ve
výrobe klavirLI nezaujímá Ce~koslovensko. ac je sídlem
trí velkých továren, význacnejšího postavení. V okolí
míst, kde je soustreden prLunys1 hudebních nástroju,
soustreduje se také p r u mys 1 h l' a C e k a 1 o u t e k,
které seJ vyvážejí predevším do Anglie a jejích kolonií,
do Kanady, Holandska, Švédska a Norska, Nejvetšími
konkurenty ceskoslovenskému zboŽÍ jsou Nemecko a
Francie. Hudební hracky exportují se hlavne do Spo
jf'n)'ch státu. do Yanady, do Ang:1ie a jejích kolonií.
vývoz hracek z Ceskoslovenska v roce 1928 dosáhl
velmi znacné výše asi 35 mil. Kc, z cehož 21.7 mil. Kc
pripadá na vývoz hracek drevených.

Že je Ceskoslovensko nejvetším svetovým vývozcem
o b u v i, je dnes známou vecí. Pozoruhodné je však sle
dovati, jak se tohoto postavení Ceskoslovensko rychle
zmocnilo. V roce 1924 stála na prvém míste v exportu
Anglie, která vyvezla za 520 mil. Kc, za ní následo
vala Amerika, pak Francie, dále emecko a konecne
Ceskoslovensko s vývozem v hodnote 132 mil. Kc.
V roce 1927 stálo již na prvním míste Ceskoslovensko
s vývozem v hodnote 697 mil. Kc, Anglie následovala
se 447 mil. Kc, dále Amerika a Francie, kdežto Nemec
ko se svetových trhu naprosto zmizelo a jeho bývalá
aktivita se zmenila v pasivitu, která ješte více vzrostla
v roce 1928, kdy Ceskoslovensko ješte více' zvÝšilo svuj
export.

Na druhé strane se precenuje ponekud postavení Ce
skoslovenska ve svetovém exportu p i v a. V roce
1926 - ze kteréžto doby máme poslední data - cinil'
export piva z Nemecka 476.900 hl, z Anglie 462.800
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hl, z (:eskoslo\'en~ka 218.000 hl. z Francie 168.100 hl
a z J 1()landska T"20.S00 hl. Jestliže však srovnáv{l1ne
v,'voz podle hodnoty, vidíme, že (:esk()~lovensko vy
váží pomerne levná piva. nebot hodnota nemeckéhc)
exportu cinila 28.2 mil. 1\lk, anglického 29.8 mil. Mk.
holandského 8. I mil. 1\1k a ceskoslovenského pouze 5·3
mil. Mk. Nejvetší V)'voz piva z Ceskoslovenska jde do
N cmecka (v ruce H)27 z celkovéllO v~'vozu v hodnote
·1,+·9 mi I. Kc 3().8 mil. Ke). Egypta, Hakouska, !)v\'Car
ska. Polska. l\izozemí a Anglie.

Posice, kterou melo Ceskoslovensko v exportu
c u k l' u, je jak známo jJosledními událostmi ohrožena.
Ceskoslovensko je stlle ov;em nejvetším exportérem
reimého cukru na svete. Ve v.':'Tobe prichází hneu za
Nemeckem. V poslední uohe ovšem prudk~' pokles cen
cukru na svetov~'ch trzích cesko lovensk~' V)'voz znac
ne znehodnotil.

V exportu ci r í v í stojí v Evrope Ceskoslovensko
na velmi v~'znan1llét11 místc a prichází v úvahu za Fin
skem. které vyváží 13.<) mil. kuh. metrll. Polskem
(10·7). Svéclskem (9.0). Ruskem (5.5) se SV~'111expor
tem 4·7 mil. kub. metrl'l. Letos tento export poklesl
v ellIsledku zv}'šené domácí spotreby dríví st:lVební ho
i nábytkového. Z drevenéhO' zboží shledáme se na sve
tov)Tch trzích zejména s n á byt k e m z oh Ý b a n é
hod rev a, vyrábenÝm koncernem Thonet & M un
dus. PrLl1nysl z á p a I (' k, který si Ceskoslovensko vel
mi dobre vybudovalo, mLlže na svetov)'Ch trzích sou
težiti švédskému trustu i Rusku. Z hodnoty 27.8 mil.
Kc vyvezených zápalek v 10Ce H)27 nejvetší cást vy
vezena dO' Egypta, Cíny. Anglie. Britské Indie, Alžíru,
Francie a Arabie. Je zajímavé, že asi pred tremi roky,
kdy bylo v Anglii raženo heslo Buy british goods, byla
podána v anglickém parlamente interpelace, jak to pri
jde, že zápalky. které jsou v parlamentních klubech a
b.ncelárích k disposici, nesou známku Made in Czecho
slovakia.

NemLlžeme zjistiti, jak velk)T je export z br a ní a
n á b o i u. Statistika zahranicního obchodu prirozenc
nepodává nám žádn)'Ch údaju, ale víme, že na pLlde
Ceskoslovenska je jeden z nejvetších evropsk}'ch zá
vodu zurojních - Škodovka --l-der)' dnes nemá kr.1I1
kurenta v Kruppovi, dále že je zde druhý velk)' podnik
- Zbrojovka - :l usta "icná špionáž, se kterou se
setkáváme, jakož i nedávné zprávy o dodávce zbraní
pro Cínu dávají tušiti, že vývoz zbraní od nás nehude
malý. Statistika zrthranicního obchodu vykazuje V\'VOz
streliva hodnotou 32 mil. Mk, z toho vetšina pro T l]O'O-
slavii a Recko. ' b

Díl a I i t e r á l' n í a II mel e c k á se z Ceskoslo
vemka nevyvážejí - to je pochopitelné, protože malé
rozšírení ceštiny znemož'nuje vetší rozšírení našich
knih za hranicemi. Je prirozené, že tedy Ceskoslovensko
vykazuje dovoz v hodnote 47.5 mil. Kc predevším
z Temecka 3. z Rakouska. l\le prekvapí jiste, že V)'VOZ
ciní 28.6 mil. Kc, a to, I [ mil. do Nemecka, 4.5 mil. do
Hakouska, 5.2 mil. do Spojených státu, nacež následují
ostatní zeme, mezi nimi Kolumbie, Litva, Irsko, Chile,
Cína, Peru, Venezuela a pod. Tento V)TVOZ pripadá
zrejme nikoliv na díla umelecká a literární, jak stojí
v klasifikaci této položky, nýbrž Dredevším ria blel1
c1áre, bible, korany a moc1litební kr~ížky všech nábožen
skÝch vyznání a recí, které se tisknou v našich tiskár

nách, predevším ve velkém exportním závodu vimper
ském.
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Velmi v)'znamné postavení má naše z b o ž í h I i n e·
n é a por cel á n I) v é. ({'skoslovenská staveb. kera
mika, nhnivzclorné cihly, šamotky a obklauacky jsou
hledány v celém svete a jsou také hodne napodobeny.
S tímto zbožím. v)T~lben~'m v Rakovníce a v Západo
ceské kaolince shledá"áme se v celém svete, najdeme
je v Evrope prá ve tak jako za morem, ve stanicích pod
zemní dráhy v Parí ži práve tak jako v Chicagu nebo
,. N ew Y orku. Také ceskoslovensk)' porcelán zaujímá
n:~lmi slušné IlJi 'to "e s"etovém exportu. pri cemž však
nesmíme mysliti jen na porcelán ozdobný, ve kterém
je ceskoslo\'Cnská v~roba zatlacena k ,'alitní v)Toboll
nemeckou, fra ncouzskou a anglickou. Bí 1)' porcelán vy·
vúží se od n,ls do 1\1ad'arska, Rakouska, r lIgos1a vie, 1{1I
11l1lnska, 1talie a Francie, levn~' porcelán barev., malol'a
n,\'. zlacen)' atd. (v celkové hodnote 22 I mi I. Kc za rok)
preuevším clo Anglie, Spojen~'ch sl;ltll. T'\izozemÍ, TC'

lrecka -- ale v seznal1lu zemí. které od nás toto zboží

<1nv{tžeií, nechyhí snad alli jediná cizí zeme, ani Uru
g·lIay. Peru. l\lhanie. VcneZllela atu. Znacný je také
v~'voz isolacních a jn~.talacní,h ]>reumetLI, vyroben)'ch
z porcelánu.

S jedním ceskoslovensk~ m artiklem se sejdeme však
rozhodne v celém svete, necht jsme kdekoli: jsou to
naŠe tuž k y. predevším svetová marka K o h - I·
N o o r. Z celkového V)'VOZU v hodnote 43.5 mil. Kc

v roce 1927 vyvezli jsme za 6.8 mil. Kc do Anglie. za
3'.1 mil. Kc do Rakou~ka. za 6,2 mil. Kc do Spojen)'ch
~t[ltll, za 5-4 mil. Kc do Nemecka, za 2 mil. Kc do Ru
munska, dále za více než I mil. Kc do Madarska, Fran·
cie, Jugoslavie, ltalie, Sv)'carska, Belgie. Švédska, Ni

zozemí, Ruska - a za menší ()11nosy uo všech státl'l
celého sveta, do Habeše za 2.000 I(c. /\ jsme-li už
u drobounk)'Ch predmetLI, tedy musíme uvéot také naše
k n o f 1 í k y, které na svetov)'Ch trzích jsou hledány
se znacnou oblibou. NemClžeme ovšem ve strucném

clánku uvádeti jednolli vá císla v)'vozní, ježto ve stati
stice zahranicního obchodu figurují pod ruzn)'mi tituly
podle toho, jde-Ii o knoflíky kovové, drevené, perleto\'é.
sklenené, nitené, galalito"é. rohové. kamenácové nehll
jiné. A s v~'vozern knoflíkCl souvisí také v~'voz s r i na
cl e L s t i s k a c í c h k n o f I í k U. j e h e I, j e hli c,
h ú c k li, pri pí 11~tc k li a pod. J v tomto zboží jsme
jednemi z nejvetších s "etov) ch exportérll.

fZekli jsme již, že Ceskoslonnsko zaujím;Í ,'~znacné
postavení ve svetovém exportu c h In e I e a s I a ciu.
Žateck)T chmel je svetová marka kvalitní. Z 386.000 q,
produkovan)'ch v ro~e 1927. pripadalo na Ceskosloven
sko 97.000 q, takže Ctskoslovensko stálo za ,-\nglií se
1(í(),OOOq. na druhém míste v E\'fope a na tretím místé
ve s,-ete za Spojen~'nli st{lt.". které produkují 13-1-.000
q. Ale tyto oba ~.tflty vetšinu své produkce spotrebují
dun~:l, kdežto Cesk()slovcn~',ko mú možnost znacnOu cást
své produkce vY"ézti. I-Ian;'r('k)' slacl je ~tejne kvalitní
znackou jako žateck\' chmel a 111;'1na s"ctov\'ch trzích
tlltéL ro\'e~t. Bohuže'l amerH·;:{t prohibice tež~e postihl'!
naše ~;ladare. kterí teprve v posledních letech nalezli za
ztracell{l odbytište náhradu.

Z prumyslov)'Ch v.\'lobkl! nutno ješte ltvésti, že \'e
vÝrobe a u tom o 11i I LI stojí Ceskoslovensko ve svetc
na sedmém míste a J;ocínú v l;os!ední dobe vyvážeti
zejména na v)'chod a na Bal\dll1 svoje vozy. V sOltvisb
sti s tím je také V)'VOZ a e rop I a n LI a let e c k Ý c 11
mot 01' u.

Velmi obsáhlou položku vÝvozní tvorí náš t e x t i I.
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mene JI rušilil. Pri tom musí ovšem dostáti i svému
druhému, hlavnímu úkolu, zabrániti reminiscencím na
ší historické architektury, aby se nestavely do cesty na
šim mostt"tm a nedelaly z našich ulic, na jejichž schud
nost máme v prvé rade prirozené lidské právo, roman
tické a vírících prekvapení plné soutesky. Což je pri
vede k tomu, že konecne jednou budou pracovati s men
ší dávkou sentimentality a vetší cástkou zdravého roz
amu, tedy naopak, nežli tomu jsou zvyklí podle receptu
pocestných milovníku starých kamenu a staré malty,
s jejich úctyhodnými kluboyními pošetilostmi a své
hlavou zarputilostí.

Je pro nás stále ješte posvátno a neotresitelno faktum
z d:lvn~'ch dob, že Praha je prvotrídním místem turi
stického ruchu, takže ani nezkoumáme, odpovídá-li tak~
dnešek této pravde tak docela bezvýhradne. Nezapo
menme, že všechny ty klasické poklony, kterých se
Praze dostalo, nejsou práve nejmladšího data, že od
oné »perly mest«, kterou vyslovil papež turista a hi
storiograf, zastaralo již více než nekolik století, a že
t'lké i mladší výroky, onen »drahokam« Goetht"lv, nebo
HumboldtLlvo "nejkrásnejšim meste evropského vnitro
zemí «, slova Brandesova nebo Svenova H edinova patrí
Praze, rakouskému provinciálnímu mestu ze století
minulého.

Jen že tehdejší Praha, která se má ku dnešní jako
treba Heide1berg k Lipsku, mela proti této navíce
jedno kouzlo, nesmírne vzácné jak pro svetobežníka,
unaveného moderním tempem, tak i pro -rafinovanéhO'
prežívace starých kultur: své ticho. Ten i onen chtejí
se podivovati bud historii, tam, kde dnešek mlcí, kde
mezi starými zdmi a zt1umenými kroky stojí ticho:
Praze Clauc1elove, Apollinairove, Meyrinkove, Rilkeho,
Brodove. J\'eho rytmické prítomnosti s jejím novým
kouzlem strojové úcelnosti a technických zázrakL't.
Dnešní Praha však je stejne neštastným, kompromis
ním a nedostatecným sloucením úsilí k-onservovati hi
storii a soucasne dostáti požadavkLlm moderní ulice,
jako je tomu treba obdobne v dnešní Florencii.

Vypadá jako lift na tocitých schodech katedrály.

Per I a s pre m noh Ý m i k a z y.

Každý národohospodár bude potešen pohledem na
rychle se stupií.ující ruch a radostný rozvoj. Každý
architekt bude míti zájem o smelou prístupnost cizím
vlivllm, kterou projevují jeh0 pražští kolegové. Ale
ubohý divák a príchozí, který je v první rade veden
zavržení hodn)'m egoismem chodce, který si v cizích
mestech zvykl pokládati ulici za doménu discipliny a
klidného porádku! Jak tudy má projíti on, jemuž chybí
úplne smysl pro romantiku napínavých skokú a pre
letLl, jak si je vynucuje u nás každá križov'ltka a každá
bocní ulice, ubohý turista, jehož eksistencním zájmem
po celou dobu pO'bytu bude nezbytnost míti svuj zrak
pripoután pevne na jeden metr pLldy od svých bot, lho
stejno, jde-li práve pres ulici, která se nazývá Príkop,
Národní, Celetná, nebo nejak jinak starodávne. Jak se
tu má cítit doma on. který mel všude jinde vyhraženo,
že neprichází-li práve do styku s dopravou sám, ne
buJe se také doprava pri kažr1ém kroku plésti pod
nohy jemu?

Nemužeme oel velebné abstraktnosti a neosobnosti
našeho stavebního úradu požadovati individuální ge
nialitu takového už asi stodeset let starého pam. pre
fekta, po nemž se v Paríži jeden veliký bulvár jmenuje
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Cizinec a Praha.
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to perla mest.« (Aeneas Syhius).

i jsme. že se cizinci nevydávají na cesty jedine
aby sp;ttrili vlastníll1'l ocima Prašnou bránu,
ot(ll'ilikolem své osy uprostred Staromestského
I, nebo aby se dali vyfotografovati vlastním ko
pred Mosteckou veží. DO' ]-:lrahy se jezdí práve
dy, když leží na ceste a zbývá dosti casu doi jednoho noclehu na pevné zemi.
tom dnes jako zítra zllstane 'lSi jedin)'m artik
bož si prijedou cizí turisté nakoupiti, Praha

OVil Praha sotva hude kdy s to, aby pouhoui tencí a sv}'m zevnejškem lákala k sobe prou-
dních Z\'edavclI, dychtících divákll '1 trpelivS-ch
poucení lacn)'ch NemcLl. dojemne osamel)'ch
ek. ci bratrských Slovantl, netrpeliv)'Ch poklo

vé »J\lekce,'. jak ríkali naši otcové, cten;\ri Ko
ude teely úkolem stavitelL't, poradatelt"l a zdo
ohoto mesta usilovati O'to, aby nová Praha staré
íce prospívala v tomto jejím poslání a co nej-

lne stojí Ceskoslovensko na šestém míste za
Japonskem, Francií, Spojen)'mi státy a Nemec
ývozem v hodnote 3.022 mil. Kc. vývoz nemec

pojen)Th státLl je jen o málo vetší než V)'VOZ ce
~ensk~', takže rozhodne Ccskoslovensko mužeme
k nejvetším e ,'portérLlm již proto, že proti položce
u stojí naprosto nepatrný dovoz. Podle poctu vre
ojí Ceskoslovensko rovnež na šestém míste. V po-

dobe vzmáhá se ceskoslovenský export zboží
bného a prudký vzestup vykazuje export zboží
eho. \'e kterém dnes Leskoslovensko konkuruje
ímu exportéru sveta - Jemecku. S textiliemi
I také k o n f e k c e. a to iak bílá - prádlo, límce
- tak i konfekce pánská. soustredená v Proste

Toto zboží vyváží se však do sveta vetšinou pod
vídenskou, což ostatne se deje mnohému dobré
ém\l vÝrobk\l. Koupíte-li si pravé angl. r u k a

nesoucí na knoflících zn. Made in England, mu
yti jisti. že pocházejí z okolí Poríce v Praze-II.
in England je totiž jenom ten knoflík - není-li

I on Y)Toben u Waldesu. Ceskoslovensko vyváží
Iké množství k uch y i'í s k é hon á dob í 
vém exportu stojí na ctntém míste, daleko pred
mi státy. Anglií a Belgií.

i, když jsme již probrali témer všechny v)'znam
rtní prllmysly - aniž bychom chteli tvrdit, že
'pocet je úplný - nezpusobíme asi našim ctená
dného zvláštního prekvapení, když jim sdelíme,
. 23 metry vysoký podklad honosného pomníku

námdtl v Lipsku - známý V6lkerschlachtdenkmal
postaven z cižkovického c e m e n t u. Ceskoslo

je sice malý stát a uprostred Evropy daleko od
má posici velmi nepríznivou. Lec jeho prumysl

... že i pri malé rozloze a pomerne malém poctu
I tva zarucuje mu postavení v jedné rade mezi
lov~'mivelmocemi. .
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Haussmannovým, ackoliv by byl docela na míste prí
klad tohoto statecného muže, který ze hnízda, splete
ného z páchnoucích, nezdrav)'ch ulicek bez bnalisace
dovedl v dobe skrípavého kolébání dostavníkt't vymy
sliti krásné ulice moderního velkomesta, dostacující
pro ctyrnásobný proud aut a busu, jimiž co nejméne
ublížil historii a co nejvíce prospel dnešku. Zdá se nám
však, ž~ po stránce architektonické daleko nebyl za
staralým jeho požadavek jednotné výstwby jednotli
vých mestských kompleksu. Neuznáváme, že by bylo
naprosto nutným, aby moderní Praha vypadala jako
bizarní slepenina kasárenských cinžáku, meštáckého
neobaroku, secesních fasád starých bank, nádhery kudr
linek Obecního domu, pretížených fasád nových s je
jich precnívajícími rustikami, parádami a' statuem;,
hned vedle holé úmornosti, pomíchání všech tech tež
kých star)Tch dedictví péle-méle se vší tou dobrou vulí
a se vší tou dobrou Vlm a se všemi architektonick)Tmi
omyly posledního data, jestliže o tolik menší pro
vinciální mesta, treba H ndec Králové, si mohou do
cela kurážne a s velikým úspechem predepsati stilove
jednu a úcelnou výstavbu a úpravu celých cástí mesta.

Ani po stránce regulace ulic a dopravy se nám ne
zdá, že by ve veku všech technických možností a v do
be nejvetší stavební konjunktury bylo ve trictvrtimilio
novém hlavním meste Z'l celých jedenáct let vykonáno
pro modernisaci ulice mnoho tím, že byli rozestaveni
strážníci, upraveno jedno námestí a zavešeny signá
lové lampy na jedinou križovatku. Zdá se, jakoby pro
všechny ty neznámé »odpovedné cinitele« neodpovedne
skryté za úctyhodnými hlavickami úradu, zamestná
valo vždycky dlouhou dobu jako nesmírne závažn)T
problém, m:tjí-li se malovati bílé cáry na dlažbu ci ne
mají, mají-li míti dopravní strážníci cerné obušky,
nebo bílé obušky, nebo žádné obušky, bílé rukavice ci
bílé rukávy, zatím co se ješte mezi nimi nenašel clo
vek, který by pochopil: tenhle dum musí. do trí mesícu
s cesty, a clovek, jenž by toho skutecne docílil.

Demokratický postup, to znamená ve všech našich
úradech: úrednickou šablonu, ale proboha žádnou osob
nost, kancelárskou ležérnost, protože se konec konclt
jedná o cizí veci, jenom ne o odv3.hu a energii, a zanic
na svete ne vlastní projev vkusu, iniciativu, velkorysost
myšlení u nekoho, kdo je podrízen.

O urne n í s p á t i v h o tel u.

_ Clovek je v cizím meste závislý na tolika cizích li
dech a vecech: na šoférovi a jeho taksametru, restau
ratéru a jeho kuchyni, hoteliéru a jeho posteli, pak nad
jiné závažneji.

Jezdí se taksametry, protože cestu tramvají si muže
dovoliti pouze clovek, který má na Prahu celý rok
dosti casu, a tyto taksametry predne jezdí pomalu, pro
tože se musí pohybovati za tramvajemi, a za druhé jsou
drahé, protože se prirozene nedodržují nejvyšší ceny
tak, jak byly 11'1rízeny. Pražští automobilisté to vubec
se zákony nemyslí dobre. Necím dojemne krásným je
usnesení klubu ridiclI automobilu, ktérí nám práve s do
cela vážnou tvárí rekli, a také si to vytiskli v novinách
a nalepili na rozích, že nyní už budou doopravdy za
chovávati dopravní rád. Zaslouží to tolik uznání a ob
divu, jako sebeobetavé rozhodnutí cloveb, který súcto
val se svou špatnou minulostí a slavnostne si predse
vzal, že nadále lIŽ nebude v restauraci klflsti své nohy
na stul.
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Pražské restaurace, vynecháme-li tri, ctyri prvotrí
ní, do nichž se náš obycejn)' civilista na cestách n
váží, zásobí ho pivem a težkou nacionální stnvou. V
padají nevlídne, strava není dobrá, zeleniny se sko
nevedou, ceny jsou drahé. Marne tu sníte o lehkých
výživných pokrmech malých, cistých parížských a ital
ských hospttdek s jejich usmevavými a žoviálními pa
trony a veselými zahrádk:tmi na chodníku.

Pražské hotely se vyznacují tím, že nemají levnéh
ani moderního komfortu a že jejich ceny jsou ti
vyšší, cím je dum a zarízení starší. O jejich kvalit
prozrazuje nám statistická mluva cifer malick)' deta'
který není nepodobný anekdote. Poznali jsme totiž pr
dešle, že lonského roku 11'1pocítal magistrát celkovéh
poctu cizincu 108.865, zatím co Statistický úrad jic
uvádí 80.720 a vysvetlili jsme si rozdíl techto dvou ci
fer tím, že v první císlici jsou všichni ti, kterí druho
noc prespali v jiném hotelu, pocítáni dvakrát. Ted
28.145 cizinclI melo asi vážný dt'tvod, jestliže se v ci
zím meste pri kratickém pobytu vystavilo nepríjemno
stem prestehování. Nelze se nám poušteti do minu
ciésní analysy tohoto delikátního faktu, nasvedcuj
však tomu, že se v pražských hotelích nad jiné hoha
teji objevují pravdepodobne urcité entomologické f~
nomeny, jichž studium musilo 11'1urcité lidi pusobí
nepríjemne rozptylujícím zpusobem, rušícím klidn
spánek. Srdecne cítíme s temito osmadvaceti tisíc'
jemneji vychovaných a chápeme heroism zbývajících
nekolika tisíc, kterí to v téže posteli pražského hotelu
vydrželi ješte další noc.

O pre dno s tec h p r a ž s k é k u It u r y.

Dosud jsme nalezli docela málo duvodt"t, aby clovek
který není ku Praze práve vázán, nevenuje se ani stu
diu památek ctrnáctého, šestnáctého a sedmnáctého
století, a nab3.Žil se již vltavského panoramatu, jakožto
cizinec tu prodlužoval svuj pobyt. Pri tom opomenuli
jsme si povšimnouti umeleckých a kulturních produktti
prítomnosti, které by mohly upoutati jeho pozornost.

Návštevu pražských galerií nebude pravdepodobne
pokládati za duležitejší, nežli ji pokládáme my sami,
a »s ohledem na veci naléhavejší« vycká, jak dlouho
to vydrží naše obrazy na svých púdách a skladištích.
Soucasné výstavy projde v hodince. Výrobky našich
nekolika nakladatelu, kterí své hezky tištené, po všech
kulturách sveta rozvážne sesbírané knížecky se snaží
v malických nákladet!h co nejúspešneji rozprodati. ne
budou mu asi prístupny. Pomine nelákavou záplavu
internacionální koncertní produkce, aby zavrtel hlavou
nad prázdností sálu našeho orchestru pres jeho nej
vyšší umeleckou úroveií.. Zmýlív se jednou návštevou
kabaretu v baru, který vyplnil banalitou to, nac nevy
stacil oplzlostí, vyvaroval se bližšího poznání našich
podniklt starajících se o »lehkou zábavu«, neschopnosti
a vulgárnosti operetních scén a ubohosti lunaparku.

Jazykove nejbližší a nejsrozumitelnejší bude mu
pravdepodobne divadlo nemecké, provinciální, cerpající
ze druhé ruky a v reprodukci odsouzené na návštevy
hostu. Sotva jej co zlákí. z produkce trí velkých ce
ských jevišt, starostlive eklektických a poctive re
ferujících o tom, co se nekde ve svete v divadlech
ríká, od roku k roku obezretnejších v obsahu
i forme, v obave, a:by nenarazil na té nebo na oné
strane nekterý projev, kter.ý by byl snad smelý nebo
wér;lzn)' a prejde hezútešnou nezajímavost jejich
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Dve avantgardní diva délka.
rým pri ojedinelých schopnostech a mnoha dobré
i chybí nejen penežní prostredky a publikum, nýbrž
pertoir a herci, zL'lstanou asi mimo jeho doslech.
kinematografy nepochodí lépe. Vedle podnikL'1s do
ale šablonovitým internacionálním rep~rtoirem,
ne špatným a tak zrídka, zrídka kdy dobrým, ne
ezne jediného filmového divadla, které by se ome

na prísnou volbu umeleckého repertoiru, ani plát
které by se specialisovalo na dokumentární snímky

rodní a cestopisné, na filmové grotesky, mezi nimiž
talo všechno nejdokonalejší a nejsvéráznejší, co
dé cernobílé umení dosud vytvorilo, a na krásné
sy filmové avantgardy všech zemí, plné podnetu
jevtl a dalekých rozhledL'l, které by mohly býti ale

y v~'strahoupro stoudnejší z tech, kterí predstavují
gární a primitivní kalendárovost produkce ceského
u.

aký dív. že náš cestovatel poctivý a neúnavný za
ne tyto podívané a sejde mezi lidi, kterí prostí a

YímnÍa laskaví jezdí v tramvajích, sedí v kavárnách
hodí v ulicích.

Racte býti nevlídnejší.

lja 'renburg napsal, že mu pražské kavárny se svý
cítárnami pripadaly jako studovny pro solidní sebe
elávánÍ a upiaté chování lidí v pražských barech
o mensa academica. Kdykoli se vrátíte domu odne

ze západu nebo z jihu, zarazí vás, proc se tu lidé
málo smejí a mluví tak málo nahlas. Nekdo by
vysledovati historicky vlivy, pod nimiž jsme se

i pedanty a morousy. Každý, kdož se chce poklá
. za slušného cloveka, dává najevo co nejméne druž
i a co nejvetší nedL'lverivost. Nikde jsem nevidel ve
ch elektrické dráhy lidi tak zatvrzelé a nevrlé. Ne
jí se sobe do ocí a neríkají si veci milé a bezvÝ

é. Jestliže se nekdo pri náhlém zabrzdení vozu
1 nekomu na kolena, bude zahrnut temným opo

ím až <10 poslední stanice. Šlápnou-Ii si pri tom
náhodou po bote, budou si nadávati ješte príští

. ({idicijsou komisní a nevrlý národ a konduktér
vzteká,kde že má sebrat tolik drobných zpátky na
tikorunu. Osloví-li z cista jasna clovek cloveka na
ine, jaké to že dnes je hezké slunce, bude se po
ný ošÍvat a odtahovat z dohledu, v podezrení, že
ten dotera chce ríci o pet korun.
me lidé, kterí byli povetšine ve všem odkázáni
i na sebe. v každém je na dne zahorklý samotár a
áme eli'lverivédružnosti. Když ve Vídni vystupu
z tramvaje, znáte se už intimne se všemi pasažery,

"íte kam kdo kdy jezdívá, každý vám zatím neco
ite a vesele o sobe rekl. Zastavíte-Ii v Italii nekoho
•zkou na ulici, treba uniformovaného fašistu, do
odí vás až na místo, tiskne vám ruku anebo salu
smeje se a všecek zárí radostí ze svého úspechu.

Francii, zvlášte na jihu, si vás ješte odvede k sobe
n, ukáže vám svou ženu, svolá špinavé deti, na
vám vína a nepustí vás beze slibu, že mu brzy po
pohlednici.

evím, proc by se mel mezi námi cítiti cizinec ne
mimor{ldnedobre a volne a odnášeti si na nás

hrejive milé vzpomínky. Zatím co jinde, a pre
I vás to obzvlášte v Italii. jsou toho názoru, že
louží velice premýšlivé pozornosti práve ten ne
v~',ohycejnS' cizinec, kterS' si platí mnoho jízd .•

ních lístku, mnoho obedu, mnoho noclehu, vstupenek a
lístkL'l za podívané, který nakupuje veci praktické i pa
m;ttkové, at prichází k nám jen ten cizinec, který má
jméno, at už jakékoliv: s abycejnými lidmi zacházejme
obezretne, ])akud možno nevlídne, jako se zachází _na
príklad s kapsári. 'zn

C i z i n e c k á p I' o p a g a n d a u men í m.

Necháváme talik príležitostí ke zvýšení cizineckého
ruchu nevyužito. Talik prostredkL'l, které by mohly pri
spívati ke znásobení návštevy cizincLl a prodloužení je
jich pobytu necháváme ležeti ladem. Nebyla by aprav
du možno sestaviti repertair našich archestrálních te
les, pevec. spolkL't,cinoher, opery, malých scén, predních
biografu v takový pragram aspon v jednom týdnu roc
ne tak, aby tento porad mezi evrop. produkcí apravdu
neco znamenal? Nestacil by opravdu k tomu pouze
abratný a kultivovaný výber. z toho všeho, cO'se u nás
v prllbehu pasledních let vykonalo?

1 když neprehlédneme abtíží, které se cizinci klada\l
v cestu seznámení naší kultury jejím uveznením za vy
sakými hradbami neznámého':l nesrozumitelného jazy
ka, nesmíme je precenovati a skládati z tohO'to duvodu
ruce do klína. Naše hudba je dasud známá sotva z pa
laviny, opera mL'lževzbuditi vhadným repertairem prí
m)' zájem. Cinohra mMe upautati suggestivními insce
nacemi repertairu jednak klasickéhO', jednak známých
her moderních. N aši':lutori, dramatictí, pokud vL'lbec
stojí za povšimnutí, mají nedocenitelnO'u v)'hodu, že se
jim otevírá možnast proniknouti prastrednictvím pre
kladu na jevišti nemeckém. Nejmladší scény naleznou
dosti zvedavcu k naplnení svých malých sálu a svou
internacianálností i v jazyku jsou cizinc.i snadno prí~
stupny. Film, docela mezinárodní, mMe ukázati zají
mavou revisi hodnat. Ost1tní formy -najdou snadno
svou cestu.

Nebyla by tedy možnO' využíti vídeií.skéhO' proudn
jarních návštevníldl i k pobytu v Praze, zlákati je sku
tecne mezinárodne zajímavým programem atrakcí,
uciniti Prahu každO'rocne kulturne na týden nebO' na
ctrnáct dní strediskem turistickéhO' ruchu evrO'pského.

Z a j i ste t e s i v c a s v s tup e n k y.

»Z kampetentních míst se nám sdeluje. že pražské kuL
turní padniky dohodly se na tomto pohdu Jarních
pražsk)'ch aslav príštího raku usporádaných k oslave
osmdesátých l).arozenin presidentových a k zahájení
orientální výstavy:

»Národní divadlo provede, jakožtO' rekapitulaci jed
noho období naší dramaturgie, které dodnes zllstává
jejím vrcholem, H i I a I' U v C y k 1 u s, v nemž ne
hude chybeti Eduard n., Královna Kristin':l, Zdravý
nemocný, Romeo a Julie, Hamlet, Hra o lásce a smrti
a Diktátor. Stavovské divadlo prinese C y k I u s S h a
w u v, k nemuž, sám G. B. S. slíbil návštevu na tetra
logii Methusalema, vedle C y k I u m ode I' n í c h
d I' a mat s vet o v ý c h, mezi nimiž budau míti své
místo znamenité Dastálovy realisace l\thrinettiho,
Sternheima, O'Neilla, Pirandella a jiných. Op e I' a a
b a let vedle moderního ceského cyklu, rízeného Ostr
cilem, prehlédnou moderní svetovou produkci od De
hussyho po Abana Berga a Stravinského. «

»Vinohradské divadlo zopakuje K va pilavu radu
S h a k e s pe a r a v Ýc h ves e I a her vedle Boravých
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režií Strindberga, Wedekinda a jinS'ch v cyklu K 0
mor n í c h dr a mat. Nemecké divadlo zajisti.1o si
pohostinské hry Konstantinové a Pallenberga v C y
k 1u ces k Ý c h k o med i í a provede v Kleine Biih
ne serii her nemeckých autoru ceskoslovenských. Jeho
operní ensemble realisuje cyklus Di e a I t e Op e
ret t e, genre, v nemž je nedostižitelný. O s v o b o
ze n é d i vad I o zopakuje svou francouzskou serii
avantgardní dramaturgie vyznacenou jmény: Appolli
naire, Ribemont-Ressaignes, Jarry, Cocteau, Souppault
a Goll vedle svých znamenitS'ch revuálních p'lrodií
Vosko~rce a \\Tericha. Burianllv Vo i c e b a n ci reci

tuje Nemce, Anglicany. Francouze a nové Rusy v ?ri:
ginálech. Smícho\'ské divadlo podnikne cyklus klaslcke
frašky O d lVIo I i e r a p o L a b i c h e s Vlastou
Buriánem.«

»Kinematografy sestavily dya tS-dny vybran)'ch pro
gramu, mezi nimiž nejvíce upoutá Des í t i let í r u 
k é h o 'f i lm u. z nichž censura pri této príležitosti
uvolnila všechny ,vé hloupé a surové škrty. a v nemž
vedle Potemkina. Žluté knížky, Spiklencll velkéh0 dí1<J,
Zlodeie lásky a Buure naLÍ .\sií se objeví dosud nepro
vedená nov:í díla z posledního roku. Komorní biogra
fy s<: rozdelily o serii dokumentár~ích filmu exotickS'c~,
mezi nimiž. vedle cesty Anclré Glda na Kongo; repl1~
filmll Chang, Pod arktick~'m nebem a jinS-ch pop rve
pozná pražské ]1ublikllm, kolik úžasných objevll prinesl
tento genre. Jerkn kinemat-cgraf speciali~uje sVllj pro
gram na C h a p I i n o v y poc á t k y: jlll~ na cyklus
C h ap 1i 11 k 1 a s i c k S'. další na seni CI n e m a. d e
l'a\'antO'arde s díly Renée C1aira, Cava1cantlho;
Légera, Choumetta, lVIan Raye, Lary a jiných.

»Filharmonie, Leské kvarteto. Pevecké sbory ucitelu

a ostatní hudební korporace oznámí podrobn)' prog~a~1
v novinách. fánes otevírá S\'()U budovl1 na Žofln~,
Umelecká Be~eda i pražské salony spechají za ním sv)'

mi nejlepšími eksposicemi. V)'stava architektury '1,

urbanismll pod titulem Ev rop a 1960. Les k e
k r ~ sn é t i s k y. Exposice svetové literatury v ce
!",k~Th prekladech, Obchodní a prllmyslové expo~i.ce
iako~ i specieJnÍ v)',tavy oznámí veletrhy. InternatJo
;lálllí "'rort. dostihy. élutozávocly. ocekávané ceskoslo
venské vítezství ve finale Davis CUPl1. footb;],l!. regatty
na \'It;n-e. Prírodní záha\ y, pOl1licllí karnevaly, a osla
V". hlldby (l tance. illl1minace mesta a sla\"l10st na Vlta
ve..

U fJ l o s tre d E v rop y.

Utopie nejcoll 0p0\'l'žení hodnejší nežli strízlivé pro
jekty.

Prirozene, že se na prv';' podnet nesebchnou ústupy

svetoobcan II na pražské umelecké hody .. Í"slím vš~k;
že lw naše I;oclniky i celek naší kultury poc1obnou rocnl
reka'pitulací získaly neceho nedocenite1ného: plJdu pod
1l0h'1111<l,pevnou p~.tl'r, po"cst. Neco, ('o jim dnes chy.hí.

Cizineck,' ruch b" ze ,ol1~.tavné »propagancly kultll
rOI1« iicte ~isUival. "Nej' etším kladem podobného pocl
niku bv bylo, kdyby naše kulturní práce, produkce
i reprodukce hudební, .di~a?~~ní, filn:;ová i :'ýtvar~~, S1
uvedomily, že jednothve JejIch slozky n.elsou D1C1t:~
tak na hony od sebe vzdálen\'m. n)-brž ze Jerl:10 ~ totez
jsou, a že i~·ou necím, co mllž-e representovatl st;.~t.b~~
pecneji a l~odnotneji, než úcast na jednání za pohtlcky
mi stoly.
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F1'ances Anne Allen:

llistoric lnužs){ého oblelm.

1\1a zacátku, jak praví bajky, byl Adam. Podle toho, coi" nám o nem ríkalo. mltŽeme mít za to, že se odl
javorovým listem a v nedeli snad dubovým listem. Není v

sporu, že oba listy byly mnohem elegantnejší než list iíko
kterým se odívala Eva. Není vylouceno, že Adam sbíral s

listy na podzim, kdy byly nejkrásneji zabarveny a pravde
dob ne jejich nádhera mu propujcovala vedomí povzneseno
nad jeho ženou.

Preskocíme-li klidne nekolik století, setkáváme se s Anglo

sem, který zmenil )avorový list za roucho, které bylo pr
chudcem dnešního cerveného flannelu. Byl to šarlatový ša

který pf'iléhal tesne k jeho telu. Když však Anglosas ztrá
nekolik sezon v zemi, kde syrové vetry vály pres neúrod
bažiny, zaclo mu být trochu chladno a zahalil se proto sy
zelenou tunikou, která na nem volne visela a otvírala tak poo
hled na malé pruhy cervene. Na nohou nosil kožené sandály
spjaté zlatými preskami, na rukou nosil zlaté náramky a
roký zlatý límec kolem jeho mohutného krku.

Z tohoto kostýmu se vyvinulo roucho stredoveku. Když se
vrátil v pátek vecer domu z malých, drobných válek, na nel
zpravidla odjlždel v pondelí ráno, dokazoval elegán onech dob
svuj zájem na mode tím, že upravoval a hrál si se svou tu
nikou, ctihodným predkem modemí košile. Nejdríve ji nechal
klesnout až k zemi, pak ji zkrátil, pak ji opet prodloužil a pak

venoval svou pozorno~t novým a složitým vzorum v jejích
záhybech. V té dobe by se pozorovatel, jenž by se na svet
díval s ptací perspektivy, musil domnívat, že zeme je obydlena
jen ženami - smutná to veru perspektiva. Mužeme si žive

predsta vi t, jak asi vypadal párek milencu, když mesícním
svetlem brouzdaly dve postavy v sukních a kdy milenec vy
padal spíše jako tchyne než jako ženich.

Nekdy ve ctrnáctém století zacla tunika jako taková mizel

a nejaký muž hezké postavy vynalezl šat, který tesne prilehal
k telu a sahal jen k bokum, tedy neco na zpusob dnešního k1
bátu. A tehdy se také objevily jakési zacátky dnešních spodk~,
u nichž byla obycejne jedna kalhota jiné barvy než druhá. Je
pravda, že starí páni kroutili nad touto novotou hlavou a drželi

se svých sukní, ale nakonec 1l10da zvítezila a muži zacli uka
zova t své nohy udi venému svetu. Patnácté století uvidelo, jak
se vesta vplížila pod kabát, který se trochu uvolnil a udelJl
krok vpred k dnešní Dodobe sakového kabátu. Toto století
také videlo príchod malého cerného sametového klobouku.

V pozdních .lctech 16. století žClla, jménem paní Turnerová,
""lIalezla recept na žlutý škrob, jehož se prvne užilo k na·

škrobení italských límcil, které nosila královna Alžbeta a
v cemž ji brzo napodobila celá 1\ nglie a celý vzdelaný svct,

.Jak známo, trpí mužové ješte dnes tímlo vynálezem, který
za inil miliony vyrážek a byl prícinou nespocetných miliard

jadrných klení a nadávek. Žádné parní lázne nevyvolaly tolik
potn jako on a muži budou snad mít alespoi'i jakousi nepatrnou
satisfakci, když jim prozradím, že Daní Turllerová skoncila
svuj život na šibenici, byt i za jiný hrích. Škrobu se ujali
z 'Iášte puriláni. kterí také rozšírili myšlenku, že každá ban'a
mimo cerné, hnedé a žlutošcdivé je hríšn{t a kacírská, že cer
vená nebo modrá barva by privolala do IlIužova tela dábla a

svedla ho k tomu, aby se podíval pres Illodlitební knížku na
ženský kotník lIebo na nejakou oblou formu . .Jejich klobouky

byly široké, naškrobené, jejich plášte uŠpinené. . .'
Smrt Cromwellova znamenala úplnou revolUCI v Illuzskem

obleku. Anglický gelltleman zahodil své ubožácké šaty a brzo
se skvel v klobouh:u, který sténal pod tíží pestrých per a vzal



be krátký kabátek, který dovoloval, aby z pod neho vy
vala oslepující kaskáda bílých volánku, jimiž byla ozdo
bílá plátcná košile. Dal si našívat celé svazky jasných

vných stuh na kalhoty a jeho dustojuá paruka visela eIe

te prcs jcho ramena. Jeho reakce na drívejší vegetování
bezk}'ch barvách dala vznik století dandyslIIll, kdy otázka
ní kabátu byla skorelll oUzkou umeleckou. éra dandysmu
~rou zlatých spollek, hedvábí, satinu, brokátu, kvetnatých
ek a Ichkomyslnosti. Byla to éra hazardních hrácu vel

tylu, vclkolepých pijáku vína a zdvorilých, krasomluv
Rcutlclllanu, oplývajících krásnýll1i gesty. Muž se stal

nalýlll tvorclll, nemcl ani ponurých barev, ani ponurých

enck. hojoval své souboje cistým. trpytivým rapírem, IIlY
jasn~'ch, dvousecných myšleukách, nosil blhkavé, trpy

ban·y. Daudy nežil ovšell1 jen proto, aby se strojil, staral
také o dekoraci svého života a darilo se mu v tom zna

te. Jcho kultcm byl sty\, život byl bakchanálií barev.

cátck devatcuáctého století znamená velký prevrat. Nej
í dandy, all~lický Beau Brumlllcl, udivil svct dlouhými cer
i kalhotanli, tlllavomodrým kabátem s mosaznými knoflí
bezvadllc bílým nákrcníkem, vysokým hedvábným klobou

a bíl~'llIi rukavicemi, které clržel v ruce. Jeho úbor byl
ra,'ý a proto se stal velmi nápadn~'!l1 v záplave barev,

c náhle zdály být kriklavé a hrubé. To byl první krok
dku mužské elegance a mužové jako nemyslící stádo se
volne vrhli do more nchezkých barev, ješte ponurejších

b ly barvy puritánu.

do této doby byl ženin odev podradný odevu mužovu.
moda lIásledovala vždy pokorne mužskou modu. Když

ak mužovy šaty staly tak hroznou nestvurou, nemohla
jít za jeho vzorem a zustat pri tom vubec ženou, nýbrž
prvé príležitosti, aby se osamostatnila a zacla se 'strojit

Dež JI1Už.A první úspech ji stoupl do hlavy. Je pravda
átku zach{lzcla se stylem trochu neobratne a mrzacila
postavu s neuveritelnou ukrutností ruznými rukávy, vlec
a korscly. Ale nová situace jí dala pocit síly a zacla dý

obodnc do té míry, jak ji dovolovala šnerovacka. Pa

se kolem sebe a našla nové zájmy v živote. Mužská
• po prvé v historii. se stala vasalem mody ženské.

fa~hlÝ hrdina oné doby byl do o)Jrovských prevlecníku
mdr sc IIllI slal denní potrebou, nosil jej 'v meste i pri
tickém závode. Obludné kalhoty s ohromnými, ohavnými

mrzacily jeho nohy, kabát nabral šosy, které vlály
kolcm 1\Olenou. Vznikl komický žaket se smešnými

a korunu všeho smutku vytvoril cerný klobouk, popu-
bourka. Také úbory, v nichž se venoval sportu, byly
é. Když opustil zmatek a vír mesta a odešel k mori, na

tla sehe šat, který nebyl nicím jiným než proužkovaným
prádlem, ustriženým u kolen a u loktu. Byl takovSTJTI

m škrobu, že hrál i tennis ve vysokém límci a na hlave
rlicku, která sice nepusobila príkorí svému nositeli, ale
precc vypadala neobycejne komicky.

elll roku 1903 napadlo elegánum, že by vypadali Illužneji,
Y lIlcli hranatá ramena a zacli je proto vycpávat, až vy
li, jako kdyby zapomneli pod kabátem své drevené ra-
. Nosili krátký svrchník, který nebyl ani ryba, ani rak

bla, e mcli klobouk o tri císla menší než potrebovali, takže
10. jako by klobouk držel na hlave jen pomocí nejakého

u. V té dobe se zaclo prodlužovat sako, což trvalo sedm
ltŽdého roku se sako o kousek prodloužilo, vesta se tro
'hla a šosy dostaly formu nezbytného V. Vrchní knoflík
I od klícní kosti k pasu. Podivné veci se dály s kalho

I které ncjdríve byly rozšíreny v bocích, pak zúženy
tnlku. Potom je muž opatril manžetkami a na nohy si dal

odporné buldocí boty. Jeho hlava závodila v grotesknosti
s dolní cástí tela. Kclyl si dal na hlavu mckký klobouk, obrátil
jeho strechu vpredu vzhuru a vzadu do1fJ, jako kdyby stále zá
polil s ohromným vichrCIII. Jelikož strecha klobouku byla

nízká, zustala vetší cást mužova cela odkryta a smutný oblicej
se díval na svct s výrazem údivu a prekvapenÍ.

V roce 1910 se muž na sebe porádne podíval a rozhodl se
k energické akci. Mel na saku tolik látky, že by byla stacila

pro dve dospelé osoby. Vzal tedy z ní velkou cást pryc. Bez
dlouhého rozmýšlení odstrihl nekolik centimetru, zkrátil kabát

a vyznamcnal se tím, že ponckud zakryl mezeru zDusobenou
lIapred dvema šm;y zastriženými do formy V. Když se však
dal jednou do stríhání, nevedcl kdy prestat a tak se stalo, že
kolem roku 19'14 vyloucil ze svébo obleku tolik látky, že se
oblek podobal lIzcninové slupce. Tehdy nebyl gentlemanem

ten. kdo mel kalhoty, které mohl navléci s botami na nohou.
Mohl se shýbnout jen ten, kdo pred tím se pomodlil k svým
stehum o trpelivost. Aby celé mužovo vzezrení souhlasilo

s tesným obalem, v nemž se dusil, nahradil širokoprsté boty
dlouhými, hubenými a špicatými lodickami. Vesty se prodlou
žily a vykukovaly zvcdavc zpod kabátu u krku. V roce 1912

se snížil klobouk tak dalece, že opet vypadal jako prikrývka
hlavy. Obuv, do té doby zapínaná na knoflícky, zacala vrzat
svou labu tí písell, ale pres to se držela ješte hezky dlouho.

Jak vidno, ztratil behem století muž v zápase o eleganci
všechno a žena zvítezila na všech frontách. V roce 1914, tedy

sto let po tom, kdy muž strcil své telo do chomoutu nenápad
ných a klidných barev, stal se pokus vrátit ho k jeho drívejší
barvité kráse. Vedoucí továrníci vlnených látek v Anglii po

zvali cetné významné umelce a za zavrenými dvermi se ko
naly porady o tom, jak vrátit mužskému obleku barvu. Dva
mesíce pred vypuknutím svetové války dostaly se první, byt
l ze zacátku velice nenápadne barvené látky, na trh - ale srpen
1914 nejen že zvrátil všechny nadeje na zmenu, ale dokonce

ješte zvýšil monotonnost. Miliony mužu se oblékalo do uniforem
a více než kdy jindy se zaclo užívat nenápadne zbarvených
látek - tentokrát alespon s jakýmsi oprávnením. Dlouhá ctyri
leta vezel muž v zajetí barev modrošedé a hnedozelené.

Po skoncellí války zacal nosit volné šaty, aby si trochu od
dychl po tesných uniformách, v nichž se mu ctyri leta tak
težce dých,i1o. Kolem roku 1925 dosáhl urcitého utilitarismu ve
zpusobu svého oblékání a mužská moda vzala na sebe nejpri
jatelnejší formy od té doby, kdy zvítezily nenápadné barvy.
V každém rouchu najdete ducha doby; ducbem naši doby je

\':}'konllost a nikdy nebyly mužské šaty tolik stvoreny pro clo
veka, který v nich má pracovat. Kalhoty jsou dostatecne ši

roké, takže je možno natáhnou.t v malé chvilce, strevíce
jsou pohodlné a mužné. Kabát, který možno navléci bez pred
chozích dechových cvicení, slibuje, že pod ním je rovné a tvrdé
tclo, af už je to pravda nebo lIe.

Mužuv oblek dlleška vzbuzuje dojem príjemné nedbalosti
a s\'obody, ovšem hlavne uniformity. Muž má na vybranou jen
clva druhy sakových odevi't: bud jedlloradové nebo dvoura

dové. Bud si vybére jeden nebo druhý nebo musí chodit nahý.
MMe zi'lstat na vcky tajemstvíll1, koli-k má muž obleku; jistc
nevíte, kolik má váš prítel šatu, ale každá druhá žer:l vám
poví s matematickou presností, zda už svou prítelkYlii videla
v té ci ollé toiletc. Nejen sakové obleky, ale také šaty, jichž se
užívá pri slavnoslních príležitostech trpí uluformitou, ješte dfl
kladnejší a smutnejŠí. Jedinou možností, jak vystrídat sakový
oblek ve dne, je lIavléci na sebe komicky strižený žaket s vla

jícími šosy a proužkovánými kalhotami. Vecer má muž opet
chudický výber z dvou druhu, z nichž ješte k tomu jeden je na

vymrení, nebot se nesnáší s duchem doby - o nemž jsme
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rekli, že je to duch výkonnosti. Není jiste potrebí príliš ostro
vtipu, abychom uhádli, že je to frak, který je dnes na vymrení
pres všechny námahy starých pánu a ucitelu etiky udržeti
jej na živote. Tento konservativní oblek, jehož šosy vlály
sto let ve všech evropských salonech, menil se jen nepatrne
v prubehu doby; nekdy se šosy trochu zkrátily, jindy zas
prodloužily. Je to snad nepohodlné oblékání, které vzbudilo
obecnou nespokojenost s frakem, snad je to vubec nedostatek
komfortu a pohodlí, které je toho prícinou. Ve fraku trpí jak

distinguovaný gentleman, tak nejobycejnejší hoštapler stej~ou
bolestí: nejistotou nad dobrým chováním svých šosu, na které
musí myslit celý vecer, po prípade celou noc. Musí na ne pa
matovat, když si chce sednout í když chce vstát a musí dbát
toho, aby pri tanci príliš neodletovaly a neodhalovaly jeho po
zadí více než je potrebí. Není divu, že smoking si dobyl prízne
mužského pokolení, nebot má všechny prednosti fraku, ale
nemá žádnou z jeho necností, Je však smešné, že se nosí jen
a jen cerný smoking. Pro osvobození muže ze zajetí ponurých
barev bude duležitým krokem zavedení barevných smokingu
a dejí se práve nesmelé pokusy zavést tento druh odevu
v 'temne modré barve. Jak nesmelé jsou tyto pokusy, je nej
lépe videt v toho, že krejcí, kterí je vyrábejí, snaží se úsilovne
dokázat, Ú tmavomodrá barva je za umelého osvetlení cerná .

. Jestliže se dosud nezdarily pokusy zavést barvitost do muž
ských obleku, at již jde o šaty pro denní potrebu nebo o ve
cerní obleky, tedy se prece již podarilo uvésti barvu do do
plnku odevu. Muž má dnes možnost vyjádriti svou zálibu v bar
vách a dokázat vkus ve svých kravatách, ponožkách a kapes
nících. Ješte pred peti lety byly ponožky bud cerné, nebo
hnedé, nebo, což je ješte horší, bílé. Jejich úcelem bylo zakrýt
nohu a být prostredníkem mezi kuží a botou. Nemely estetické
ceny, kdežto dnes je ponožka duležitým cinitelem v ensemblu
mužského odívání. Má vzorek zpravidla geometrické formy,
jehož prevládající barva harmonuje s oblekem a v níž se odráží
barva kravaty a okraje kapesníku. Druhý clen tria, kravata,
byla pred dvacíti lety složitá a težkopádná vec, široká, uvá
zaná v uzel velikosti pštrosího vejce a sloužila spíše k ohrívání
než k okrase. Pomalu, krok za krokem se menila, ubývalo jí
na šírce a na délce; muž již nemusil být silákem, aby ji uvázal
a také uzel se podobal více uzlu. Krátce po válce se její roz
mery zmenšily tak, že byla obava, aby kravata nezemrela na
úbyte, pozdeji se však uzdravila a vyrostla opet do rozumných
rozmeru. Dnes je kravata - nebo alespon má být - skorem
umeleckým dílem. Tretí a poslední clen tria, kapesník, prodelal
smutnou minulost otroka, o nehož se každý otre!. Vyšplhal se
z hluoin kapsy u kalhot do výslunní náprsní kapsy a jeho
krásné vzorky nebo barvy na okrajích ani zdaleka nepripomí
nají doby, kdy kapesník byl kusem bílého plátna.

.Na druhé strane klenoty, které dnes muž nosí, jsou daleko
klidnejší a nenápadnejší než kdysi. Muž si uvedomil, že
masivní kusy zlata nejsou potrebny k zvýšení jeho krásy. Jsou
pryc dny domýšlivých jehlic do kravat, které vylézaly a pí
chaly do prsou, zmizely ty všechny démantové podkovy, pa
vouci, hvezdy a cert ví co. Zmizely také bachraté retezy od
hodinek, které visely pres bricho a jejich místo zaujaly skrom
né retízky s jemnými clánky. Zmizely prsteny a ty tam jsou
dny, kdy muži oslnovali ženy krou.cením svých prstu, pokry
tých démanty. Moderní muž nerad nosí prsten a jen když musí,
dává si prst spoutat snubním prstenem a pokud možno, vy·
stríhá se nošení jiných prstenu. Mekké límce ponekud uvolnily,
alespon pro jistou rocní dobu a pro jistou príležitost, muže z ba
bylonského zajetí škrobu. Dokonce i klobouky se dnes nosí
trochu životneji než kdysi.

•
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Myslím, že mužova cesta za barvou bude ješte velmi obtížná
a trnitá. lilavní prekážkou na této ceste je žena, která dlouho,
dlouho byla jen nenárocnou popelkou, která se krcila ve svém
ubohouckém rouchu. a pozorovala trochu se závistí muže, kte·
rak chodí a jezdí ve svých nádhernc zbarvených oblecích.
Když nastal (v minulém století obrat a když žena poznala,
jaká moc leží v nádherných toiletách, nebude dnes príliš ochot
IIa vzdát se své výsady a uchýlit se opet do stínu. Snad se
zdá být klamnou domnenka, že by žena namítala neco proti
lomu, aby muž nosil práve tak barvité obleky jako ona. Pred
stavte si však dívku, která by místo s šedive nebo cerne oble
ceným mužem šla po boku cloveka, který by byl práve tak
pestre ustrojen jako ona. Její nádhera by nutne zanikla a její
marnivost se bude proto vzpírat, aby dobrovolne ustoupila,
když ne do pozadí, tedy alespon na stejný stupen. Není ovšem
vylouceno, že pri pevné vuli se podarí mužum dobýt zpet ztra·
cených posic a pak je ovšem pravdepodobno, že se žena opet
vrátí do stínu mody.

POVOLÁNí A ZÁLIBY

Vládce rychlosti vzpomíná,.
ti. O. D. Segrave, svetový champion rychlosti, napsal knihu

»Lure of Speed«, (Vábení rychlosti), v níž shrnul zkušenosti
a príbehy ze své jedinecné závodní kariéry. Kniha je plna za
jímavých vzpomínek na velké automobilové závody minulých
i prítomných dob a na jejich hrdiny. Nekolik vzpomínek zde
prinášíme.

»Po skoncení války nastal opravdový rozmach automobilo
vého závodení. Jeho historie byla však stará již dvacetctyri
let. Prvním velkým výkonem v pestré historii automobilového
závodení byla jízda Levassorova, z Paríže do Bordeaux, pod·
niknutá na voze Panhard, opatreném motorem pouze o ctyrech
koních. Panhard urazil vzdálenost 732 mil (asi 1172 kilometru)
prumernou rychlostí 24 kilometru. Pres velkou obtíž a nebez·
peci tehdejších závodu, je prece ješte celá rada veteránu a
prukopníku automobilového závodení na živu. Mel jsem príle·
žitost setkati se, promluviti s nekolika a mohu ríci, že tato set·
kání pokládám za významné chvíle mého života. Pri srovnání
jejich heroických výkonu prvotních s výkony poválecných
championu volantu, zdá se mi, že výkony prvotních prukop
níku automobilového závodení byly prece jen vetší. Neríkám
to snad pro nejaké lichocení prvním závodníkum anebo snad
z nejaké skromnosti. Pokládám toto tvrzení za nezvratný fakt.

.V tehdejších dobách existovali velcí hrdinové. Jest ovšem jisté,
že dnešní závody se jezdí vetšími rychlostmi, že jsou delány
stále obtížnejšími, bud podmínkami soutežními anebo teren·
ními, ale to nemuže ješte zdaÍeka vyvážiti nesnadnosti, jimiž
oplývaly závody v dobách embryonálního vývoje automobilu;
hlavne tehdejší silnice byly v tak strašném stavu, že si to
proste dnes již nedovedeme predstavit. (V Anglii snad ne,
u nás ano. - Pozn. red.)

lilavne tento fakt dovedl uciniti radu závodu, na príklad pred
dvaceti lety, neuveritelne obtížnými. Prašnost tehdejších cest
byla príšerná. V dobách, kdy já jsem zasedl poprve za volant
závodního vozu nebylo již o prašných silnicích mnoho známo.
Závody silnicní se konaly již pravidelne na specielním silnic·
ním okruhu anebo na silnicích již dobre upravených. Zde se
snad vyskytl· prach jedine v zatáckách a to proto, že pribrzde·
né kolo vozu v nich rozrývalo povrch silnice a· prispívala tak
k tvorení prachu .



dnešních okruhových závodech se nemuže prihodíti zá
ov! nic neocekávaného. Zná pravidelne celý okruh do

6 již z trainingu. Pri závode pak s ujetými koly jeho
znalost úseku trati ustavicne stoupá. Zvírí-Ii se na

. na nekterém míste prach, ví závodník dobre, že je to
ém úseku a že to ihned prestane. Mimo to ví jak vypadá

za oním obloukem prachu. Pri závodech v prvních dobách
tomu bylo zcela jinak. Závodníci staré školy meli

chu úhlavního neprítele, proti nemuž se dalo bojovat jen
ecnou odvážností a silou - a tu prisámbuh tito velcí

vé meli v míre, jako žádný z nás.

menme jen výkonu takového Gabriela v neštastném zá
Paríž-Madrid v roce 1903, který musil býti pro nesmírné
tví smrtelných nehod v prvé etape zastaven z narízení

uz ké vlády již v Bordeaux. Již tehdy dosáhl Gabriel ·na
ovém voze Mors rychlostí 105 kilometru v hodine. Touto
fitelnou rychlostí projel na tehdejších silnicích vzdále

548 kilometru. Startoval poslední jako císlo 168. Musil tedy

eti 167 vozu. Mnohé z nich brzy míjel, ležící prevrácené
ilnice a zmenené ve vraky. Po vetšine trati jel v mrac-

ch'l tak hustém, že proste v nem nebylo videt pár metru
ebe. Mnoho závodníku se v tomto neproniknutelném, špí

oblaku srazilo a utrpelo velmi vážné zranení.

dy neznal nikdo závody na silnicním okruhu. Jezdilo se
mou vzdálcnost, pravidelne od jednoho velkého mesta

hému vc státe sousedním. Jízda vyžadovala muže jedi
duchaplítomnosti, odvahy a fysiCké síly, nutné k zdolá
dinecných obtíží. Presto se ale prihodilo velké množství
tí, ponevadž tehdejší závodníci byli opravdovými pekel
kterí dovedli na tehdejších, pomerne málo dokonalých

a na tehdejších nedokonalých silnicích dosahovati pru

jaké mnohdy ani dnes nedosahují závodníci na okruzích,
ne upravených.

n takového Gabriela patrí mezi nejvetší heroické ciny,

né kdy se závodním vozem, at již na silnici anebo zá
dráze. Zvlášte když uvážíme všecky obtížné podmínky,
bt byl dosažen. Predevším ohromnou velikost a váhu
Ich vozu, pomerne neklidný chod motoru, nedostatecné
ni vozu zpusobující prenášení všech otresu z nerovnosti

prlmo na ridice, jedinecná obtížnost rízení vozu, vyža
nadlidské síly, dále brzdy jen na zadní kola a ješte velmi

dokonalé .... nedej bože, abych tehdejší obruce nazval
tikami v dnešním slova smyslu. Nebylo rychle odníma

eh kol a hydraulických zvedáku, které by závodníkovi a
mechanikovi usnadnily rychlou opravu prasklé duše,
premenu rozbitého plášte. A prece historie tehdeiších

je bohata nejen na rekordní výkony, ale i na rekordní
defektu pneumatik.

mori techto nesnází ujel Gabriel 548 kilometru prumer
rychlostí 105 km v hodine. Prál bych si, abych byl mohl

tento závod, znamenající tak velkolepý výkon. Podotý-
že jej pres všecky moderní rychlosti a velké výkony

erních závodech za jeden z nejvetších rychlostních vý
v celé historii automobilismu. Nikdy se nepodarí nikomu

ekonati, ani snad vyrovnati. Jeho velikost nespocívá prí
dosažení rychlosti, ale v heroické síle, vytrvalosti a hou
tosli ridicove.

zárí príštího roku dosáhl Lancia na voze f. 1. A. T. o 90
prumerné rychlosti 115 kilometru v závode o pohár

6v, dlouhém 370 kilometru. Jeho výkon je rovnež jedním
kvelejších v historii automobilového závodení a to z toho
u, že se konal, jako všecky tehdejší závody, za podmí

o nichž moderní generace motoristu, k níž i já patrím,
nejmenší predstavy. rilavne vozy tehdejší doby byly

lÍplnými monstry, vážícími nekolikráte více, než moderní zá
vodllí vozy. Když staré, obrovité Panhardy, Rellaulty, De Die

trichy, Morsy, Mercedesy a jiné vozy první doby uhánely po
prašných silnicích západní Evropy, musilo to pusobiti dojmem
opravdového hromobití.

Následky onoho osudného závodu Paríž-Madrid, prerušeného
policejne v Bordeaux, byly tragické. Není proto divu, že se
mu v tehdejších novinách dostalo jednohlasne názvu »závod

smrti«. Já bych jej mimo to nazval ješte »smrt závodení«, po
nevadž znamenal konec závodním jízdám od místa k místu.
Další závodní iízdy se již musily konati na silnicních tratích

uzavrených, na okr.uzích. Prumerné rychlosti v techto závo
dech nestoupaly, spíše naopak a to proto, že voleny k závodum
okruhy stále obtížnejší, které zpusobovaly hojné defekty pneu
matik, prevodu, brzd a podobne. Velký duraz kladen však na
zvýšení rychlostí maximálních. Volali po nich hlavne diváci,
kterí zacali navštevovati okruhové závody ve stále vetším
poctu, ponevadž zvýšená rychlost znamenala vetší" vzrušení
a prinášela zároven vetší možnost nebezpecí.

Závodení v dnešní dobe má podstatne odlišný ráz od závo

dení tehdejšího. V tehdejších dobách byla ridicova námaha
z devadesáti procent fysická; dnes je z devadesáti procent
nervová. V drívejších dobách byly vozy jen velmi bídne pero
vané, daly se ríditi jen s velikou námahou, vyžadující cloveka
plné síly fysické. Postupem doby se jezdecké kvality vozu
podstatne zdokonalily. Získanými zkušenostmi se podarilo
zmekciti chod motoru, zlehciti zpusob rízení vozu a snížiti fy
sické úsilí, potrebné k jejich zvládnutí pri vyšších rychlostech.

Moderní vozy vyžadují ke svému zvládnutí sice méne fysi
cké námahy, ale stávají se na druhé strane mnohem nebezpec
nejšími, hlavne pro svoji podstatne sníženou váhu a soucasne
podstatne zvýšenou rychlost. Dnes již není potreba k ovlád

nutí rychlého vozu jedinecné síly, jako tomu bylo dríve; je
k tomu treba zcela jiných vlastností. Myslím, že starý cham
pion volantu, posazený do moderního závodního vozu, by
s tímto mnoho nesvedl, presto že dovedl virtuosne vládnouti
s vozem podstatne težším a nesnadneji riditelném. Starí zá
vodníci byli dokonalými znalci svého zpusobu jízdy a svých
vozu. Musili býti nejen ridici, ale opravdu i dokonalými me
chaniky, znalými svého stroje do nejmenších detailu. Dnešní
ridic nepotrebuje míti podstatne žádných znalostí o mecha

nismu svého vozu: rIlavní podmínkou pro neho je neprekrociti
maximum otácek v minute.

Témer humoristicky skoncil pokus starého championa vo
lantu o jízdu na moderním voze. Slavný champion volantu
z prvních dob automobilismu zasedl opet po mnoholeté pre
stávce za volant vozu pri francouzské Grand Prix, konané roku
1922 ve Štrasburku. Zacházel s vozem mu svereným zcela po
zpusobu z roku 1907 a 1908, kdy míval v rukou staré, masivní
vozy Darracq. Stál jsem u neho, když startoval ke zkušební

jízde. Byl to opravdový kolos athletické postavy. Sotva se ve
šel do úzkého prostoru za volantem. Spustil stroj a uchopil svojí

mocnou rukou rychlostní páku, aby zasunul první rychlost. Za
pomnel, že má pred sebou moderní vuz a proto uchopil páku
s plnou vehemencí. Následek by!, že tuto proste ulomil. Když
byla tato chyba opravena, startoval konecne k trainingové
jízde. Ale netrvalo dlouho a již jsme jej videli vraceti se zpet

pešky, strašne nadávajícího. Tázali jsme se nedockave, kde
nechal vuz.

»Ale, nechal jsem ten vrak v poli! Cette socie voiture! Ne
mám rád tyhle moderní vozy, choulostivé, jako hodinky! Dejte
mi starý, porádný vuz. na nemž se pri jízde všecko neláme.

jako by to bylo z marcipánu!«
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Za nedlouho jsme se dozvedeli, co se mu prihodilo. Hned

v první zatácce, která byla na trati, strhl svuj vuz mocným
smykem, jak byl zvyklým u starých VOZIt Následek prudkého
trhnutí byl ten, že mu ridící kolo zllstalo v rukou; vuz který
byl tak zbaven rízení, preletel príkop a vrítil se do bramboro
vého pole. Nekolik mechaniku továrny Sunbeam bylo v zatácce

v okamžiku, kdy se tato príhoda stala. Vypráveli, že starý
champion vylezl z vozu a stál dlouho udiven u vozu, drže usta
vicne utržený volant v rukou. Náhle se V nem ale ozval ro
mánský temperament. S hlasitým zaklením zamával volantem
a mrštil jím do znacné dálky. Pak se uklidnil a za hlasitého
pobroukávání odcházel od vraku vozu, který již neuznal ani
za hodna pohledu.

Snad v žádném jiném sportu na svete nezažije clovek tolik

pestrých a vzrušujících príhod, jako v motorovém závodení.
Motorové, zá vodení a pokrok motorismu vyžaduje hodne pru
kopníklI i obetí. Bylo již velmi mnoho závodníku, kterí musili
položiti život proto, aby dokázali; že VlIZ, na nemž jeli, je bez

pecný, spolehli vý a výkonný, anebo alespon prispeli k mož
nosti tohoto dllkazll, poukazem na chybu, bez níž by takovým
byl a která jen zavinila, že se takovým neosvedcil a že si vy
žádal jejicn životy. V automobilovém sportu cíhá nebezpecí
v každé zatácce, i v každé rovince. Jen málo velkých závodu
uplyne bez vážnejší nehody. V drívejších dobách si automobi

lové nehody pri závodech vyžádaly pravidelne životy mecha
niku. Nedovedu si dobre vysvetliti proc, ale bylo tomu tak.

Moderní závodní vozy jsou staveny velmi pevne. Jejich

úplné rozbití je velmi rídkou vecí. Automobilové nehody se pak
dojí rozdeliti do dvou kategorií. Prvé jsou zavineny ridicem, jeho
neopatrností, ochablostí anebo omylem; druhé pak poruchou
nekteré cásti vozu, zavinené bud její opotrebovaností anebo
její špatnou kvalitou. Více nehod pripadá na prvý duvod. Tyto

. nehody nemívají také tak zlé následky, ponevadž ridic má pri

nich stále ješte jistou vládu nad strojem a muže ji do jisté
míry ke svému prospechu uplatniti. Praskne-li však nejaká

soucást na voze, na príklad osa, rízení, rám chassis, brzdy a
podobne, nezbývá ridici nic jiného, než odevzdati se osudu a
cekati, jak nehoda skoncí.

Vetšina nehod se ph zá vod ech stává bu d hned na jejich
zacátku anebo již ke konci. Prícina je v tom, že na zacátku zá
vodu je každý úcastník do jisté míry znervosnen. Jednak zá
vode,m samým, jednak okolím, které je podstatne zmenené
oproti trainigu. Tisíce lidí lemuje traf a naplrluje prostory,
které pri trainingových jízdách zely prázdnotou. Mimo to se
obvykle každý ridic na zacátku závodu štve, aby se dostal
pokud možno vpred a zajistil si tak vedoucí místo v poradí

závodníku. Jede tedy na plné tempo, které zapomíná i v ne
bezpecných zatáckách dosta tecne zmírniti; anebo tak uciní
v posledním okamžiku prudkým zasazením brzd. Nevyhnu
telný následek je ale ve vetšine prípadll prevržení vozu.

Ke konci závodu je pak již ridic zmámen dlouhými hodinami
šílené jízdy. Jeho nervy jsou napjaty na prasknuti, jeho svaly
unaveny ustavicnou prací, jeho oci sesláblé proudícím vzdu
chem a vysíleny upreným sledováním cesty. Ridic v kritickém
okamžiku zapomene jen na zlomek vteriny na opatrnost a ná ..
sledek je stejný, jako v pHpade prvém. Je samozrejmé, že po
nehode kolují ihned o ní divoké povesti, dohady o její prícine,
Ty jsou samozrejme rllzné. Brzy se episoda zvelicí a za ne
dlouho je pravá prícina pravidelne zakryta.

Pfícina nehody dá se pravidelne velmi nesnadno zjistit pro
velikou rychlost, kterou se vúz rítil a v níž se 'celá nehoda

udála. Divák nebyl pripraven, že se nehoda stane a proto nc
mohl upríti k ní celou svoji mysl. Když se pak náhle pred ním
odehrála, byl jí tak prekvapen, že ji nemohl dobre postrehnouti
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a sledovati. Vzpomenme na príklad smrtelné nehody znám
italského championa volantu Ascariho pri francouzské Gr

Prix. V novinách se objevilo pet lícení nehody a každé byl
jiné. Osobne jsem se neshodoval se žádným z popisu nehody
Utvoril jsem si o ní vlastní obraz, vzniklý ze znalosti Ascarih

jeho temperamentu, jeho vozu, zatácky, v níž se nehoda udál
a okolnosti, za nichž se udála.

Ascari startoval s císlem 8 na svém voze a ujal se za ne

dlouho vedení, které nepustil až do okamžiku, kdy se mu stal
tragická nehoda. Jel pekelne rychle. Zatácky v Montlhéry s
mohou jeti maximální rychlostí 190 kilometrll v hodine. Asca
je jezdil tímto tempem delší dobu. Náhle se dalo do dešte

Ascari toho nedbal a vletel do zatácky se stejnoll rychlosti
Vuz dostal prudký smyk a vyÍetel proti palisáde. Jeho vuz se
odrazil a ucinil nekolik premetu, prelétl barieru a vletel
250 metrtl od dráhy. Ascari zustal ležeti na betonu smrtelne
ranen. Zemrel pri prevozu do nemocnice.

Na druhé strane smrt Biaggia Nazzara v Grand Prix v r. 1922

zpusobila porucha brzd, proti níž se nedalo nic ciniti. Zbývalo
mu do konce závodu sotva deset kilometru. Náhle zabraly

brzdy na jeho predních kolech, aniž si prál. Následek byl
strašný. Vuz se prevrhl, vyletel z dráhy a narazil na strom.
Ridic byl na míste mrtev. Mechanik jenom ranen.

Pri francouzské Grand Prix v Lyonu v roce 1924, která zú·
st:me navždy zapsána v mé pameti, událo se velmi mnoho
príhod a nehod. Nekteré z nich byly i humorné. Jiné opet tra·
gické. Jel jsem ji také s italským mechanikem po boku. Asi
v polovici závodu praskla Lee Guinessovi, jedoucímu práve
prede mnou pneumatika. Videl jsem oblak prachu, z nehož so
valil kour a lítaly kusy vyrvaného kamene a rozervané gumy.
Jeden z nich uderil mého mechanika do hlavy; sklesl na míste
omrái:en; v nejbližší doplnovací stanici jsem jej musil vyložiti

a vzíti si jiného. Zanedlouho jsem dojíždel k zatácce, kterou
bylo nutno bráti s krajní opatrností. Prede mnou se rítil vúz
fiat, jehož ridic nedbal na tuto nutnost. A následek - mrak

prachu, v nemž se mihl prevržený vuz, z nehož vypadli oba
ridici. Vuz se vrítil ješte nekolik desítek metru do pole. Zá·
vodníkovi a mechanikovi se podsta tne nic nestalo. Hned po

této nehode se stala jiná a to Bordinovi, jehož pokládám za
jednoho z nejlepších silnicních závodníku na svete. V jedné
zatácce, vroubené palisadami a vyžadující velké opatrnosti pri
braní, zapomnel Bordino svttj vt1?: dostatecne pribrzditi. Ten

dostal smyk, vletel do palisády, z níž vyrazil nekolik prken a

proletel otvorem ven, aby zllstal Z:l. zadní kola viseti nad
strmým svahem, který za pa1isadovou hradbou zacínal. Bor·

dino, který zustal v sedadle, neztratil klid ani v tak prekérní
situaci, jako byla tato, v níž chybelo snad jen nekolik centi·
metrll k tomu, aby z nej i z jeho vozu byly trosky.

Jin,Ý štastný únik, v nemž šlo o 111 lIj život, se dál pri závo·

dech na Brooklandu v roce 1924, pri ncmž byl zabit známý
závodník Daris Resta. Meli jsme se oba pokusiti týž den o pre·
konání serie rekordtl a to jednak na krátkou, jednak na dlou·
hou vzdálenost. Resta chtel odejeti druhý den za svojí ženou a
žádal mne proto, abych já jel závod na dlouhé vzdálenosti a že
sám pojede první a kratší trate. Jel jako dábel a ve tretím kole
dosáhl již rychlosti 200 knometrll v hodine. Náhle prasklo jeho
pravé zadní kolo. Pneumatika se úplne sesmykla s rámu a za·
blokovala zadní kola. Žádný závodr:J.ík nemohl z takovéto ne·
hody uniknouti zdráv. Ani Resta, který zllstal na míste mrtev.

Byl jsem casto tázán, co se delá s vozy, které se pri závu·
dech rozbily, zpusobivše mnohdy i smrt svých ridicu. Tyto
vozy se opraví, upraví, vyzkouší a jsou poslány znOVll na zá·
vody, ponevadž jejich cena je ohromná; málokdo si o ní do-
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jež chci pro ctená! e "Prítomnosti« nejprve strucne reprodu

kovati. Poslanec Bechyne vidí politickou demonstraci v tom,
že jeden ze sictových dnil Orelstva padl na den 6. cervence.

Vidí v tom prsty Šrámkovy. To jest omyl. Že jeden ze sleto

vých dntl padl n3. šestého cervence jest zpusobeno tím, že
pred šest~'l11 cervencem je cervenec pátý, svátek slovanských
verozvestu. Ježto pak ceskoslovenští katolici vidí svoje dejin
né poslání v syn"these ideje cyrillomethodejské a svatovác1av

ské, nebylo nic prirozenejšího, než spojiti tento den s památ
kou slovanských verozvestu. Dnes už neprozrazuji žádného
tajemství, když sdelím verejnosti, že práve Msgr. Šrámek to

hyl, který nám všem, kterí jsme kdekoli mluvili osobne, kladl
na srdce, ahychom nemluvili o rlusovi. Jiste to neucinil ze

strachu pred oživením jeho památky, ale proste z té úvahy,
že katolictví nepotrebuje negativních injekcí, má-li positivního
obsahu dost. Právem Bechyne vyvrací konvencní blud, jakoby

v orelských prilvodech byli jenom lidé ži'lotem nejak prišláp
nutí nebo starí. Kvituje spravedlive ílcast zdravé, aktivní a
aktivistické mládeže a prevahu malých i chudých lidí. Podle
Bechyneho odpovídal orelský prllvod prilmeru národnímu jak
po stránce telesné, tak i po stránce duševní. Velmi obšírne licí
Bechync tvárnost ceského a moravského katolicismu v minu

losti ,a ukazuje, že dnes jest v nem více hospodárské a poli
tické aktivity, kterou nedodává již jenom »kostelní publikum«.
Po sl. Bechyne zapomímí, že do kostela dnes už také nechodí

jenom invalidé a bahicky a že i kostel jest místem aktivity,
aktivismu i Akce. - Autor interviewu kvituje demokratické
methody dnešního katolictví, jeho smysl pro novodobé sociální

otázky a nechce, aby se náboženské boje vybojovávaly na
pllde politiky. Jest ochoten tolerovati socialistickému delníku

i chození ke svátostem, což jest jisté novum proti dosavadní

praxi sociálne demokratické strany u nás. Politický záver
Beehyfitlv pak zní takto:

"Rád byste vedel, zda je socialismus schopen a ochoten spo
lupracovati s politickým katolicismem. Také bych to rád
vedel. Jde o to, do jaké míry dovede politický katolicismus

prekonat své staré nepravdy a zlozvyky a do jaké míry do
vede socialismus pochopit novou situaci, o níž už byla rec.
Rozhodne-Ii se katolicismus, že na príklad v otázkách repu
blikánské školy bezelstne a poctive prijme výsledky dosavad
ního v.ývoje, najde-li .si správné místo v soucasných zápasech
sociálních a hospodárských, premení-Ii se z hnutí klerikálního
v hnu tí katolické demokracie, jak se to stalo v Nemecku a

v Belgii, pak není vylouceno, že mezi obcma tábory muže
dojít k solidní a plod11é soucinnosti.« - Potud Rud. Bechyne.

Budiž mi dovoleno ríci, že - nehledíc k nekterým menším

nezdvorilostem adresovaným do našeho tábora - Bechyne
formuluje problém podle mého názoru nesprávne. Ve školských
vecech zustanem intrasigentní vždycky - (viz práve Belgii!)
- trebaže, že jsme ochotni z taktických dI"lvodu neklásti ma
ximalistických požadavku v dané chvíli. To jest nutno si

otevrene rici. Ne strana, ale církev se nevzdá nikdy svého
práva uciti všecky národy. Vzpomei'ime si, co rekl nedávno
Pius XI. na adressu Mussoliniho, trebaže to bylo bezprostredne
po uzavrení konkordátu. Ale myslím, že otázka eventuální cer
no rudé spolupráce se nesmí vfJbec týkat školy a kulturních
otázek, nýbrž vecí sociálních. Zde by byl na míste príklad
Belgie a hlavne Nemecka. (P. Brauns!) O kulturních vecech
se sotva kdy dohodneme a o ne v dané chvíli také nebeží. A I e

mys I í 111, Ž e vel m i b r z o s e s t a n o u vel m i a k u t
ním i o t á z k a m i pro b I é mys o c i á ln e p o I i t i c k é,

pro tož e v s o c i á I ní e h vec ech, kde ne p o k"r a c u
j e, jde z pet. Bud e m emu s i t c o n e j d r í v h led e t,
aby c ho mne š I i Z,p e t. Base spolupráce by musila být
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ysIpo

ovek chápe jen steží, proc pravidlo, jež jsem vyslovil prve,
éa,to a tak s oblibou prekrocováno. Vždyt je prece nati

Jasné, že zvolnené tempo pred zatáckou a rychlá jeho
lernce v zatácce je nejbezpecnejším a nejlepším ma
em k zdolání zatácky i sebe prudší.
d casem vládla domnenka, že prasknutí pneumatiky,

\" zatácce, musí míti témer nevyhnutelne smrtelné ná-
y. Dnes je tato domnenka již dávno poprena. Predne de
pncumatik pri závodech nejsou již tak casté jako dríve

ridici \'edí již dne, jak si pri nich správne pocínati. Zá
pravidlem pri prasknutí pneumatiky v plné jízde je: "ne-

vejtc nikdy brzd!« Prudké zabrzdení má pravidelne za ná
\'ytržcní pneumatiky z ráfku a porušení stability vozu.

crní dobe si defekty pneumatik nevyžádaly témer žád
obetí. V drívejší dobe byly nehody, zavinené prasknutím
atik mnohem castejší. Mezi obetmi této bolesti byl již
Jmenovaný Dario Resta, o jehož nehode jsem se zmínil,

Chossagne a jiní virtuosové volantu. - Eddie -'

Katolíl( socialistovi odpovídá.
Milý Peroutko,

i te techto dnÍ! v "Lidových Novinách« interview s po
m Bechynem o možnosti cernorudé koalice. Ježto jsem
ho casu diskusse o tuto (zatím jen velmi theoretickou)

ost lícastnil z katolických publicistu nejaktivneji, budiž
volcno zaujmouti stanovisko k názorúm Bechynovým,

uciniti predstavu. Jedinou výjimku v tomto smeru cinil
ubohého Parry Thomase, zabivší svého pána na píscinách
·nských. Byl pohrben soucasne se svým pánem.

tlkou úlohu pri závodech hrají pneumatiky, respektive po
silnice, který se milže podstatne zmeniti behem nekolika
l Zc zatáckr, ktelou jste pred n.~kolika minutami projeli
vetší jistotuu a snadností se mtlŽC po malé pršce státi nej
pecncjší skluzavka na svcte. Hladký povrch silnice,
nující za such:t presnost rízení, je za mokra nejvetším ne
cím pro ViIZ,jedoucí velikou rychlostí.

jnc IIchezpecnS' je povrch nelovné silnice. Kola vozu se
razu lIa hrbolatou dráhu rozkmitají a odskakují do vzdu-

Tím je stabilita vozu porušena a ten dostává bud ten
ku smyku anebo dokonce k prevrácení. lilavní nebezpecí
á odskakováním predních kol od hrbolaté dráhy, nebot
mžiku. kdy .isou kola ve vzduchu, ztrácí ridic úplne mož
kontroly nad vozem. Muže se státi, že práve ztrátou do
kol se zemí ztratí i on dostatecný cit v držení volantu

nekud tímto otocí. Následek je ovšem, že pri zpetném do

predních kol na zem vuz ztratí prímý smer; k jeho vy
"ní je pak treb3. velké zrucnosti a duchaprítomnosti.
tno ovšem podotknouti, že radu nehod si privodí ridici

nedostatecnon opatrností aneho zbytecnou od vahou.
ní chybou celé rady ridicil je spoléh,íní 11a hrzdy a po
ání tcchto až p1ílišne a casto a v príliš nepravý c::ts, hlav

zatúckách. Prijíždím-Ii k zatácce, zvolním tempo a pre
rychlost. Tím zpllsobím, že motor sám Pti sobí jako

. Mohli pak vzíti zatácku bez nebezpecí velkého smyku.

rada ridicu ale vjí2dí do zatácek s rychlostí prímo ne
ou, kterou pak hledí zmírni ti v posledním okamžiku pmd

zabrzdcním. Následek je nevyhnutelne velmi ošemetný;
~ smyk byt by i povrch silnice byl sebe pevnejší a ideál-



Dr. A. Fuchs.

velmi úzká, ale za to porádne propracována. Nebudeme se
v politice hádat o sláve Boha na výsostech a také zatím ne

o výchove. To je jiná kapitola. Ale muže se stát, že pravicácká
sociální reakce v této republice postaví krivdu proti právu,
stavovství proti pospolitosti. Pak budeme videt, zda mužeme

jít kus cesty spolu, i když v kulturních vecech nebudeme sle
vovat. formulka pro eventuálne rudocernou koalici by musila
znít takto: "Udelejme spolu kousek užitecné prá
c e a pak jdeme zase každý svou cestou!"

Kutnollorský prípad.
Vážený pane redaktore!

Doufám, že nechcete seriosní list, jako je Prítomnost, zaradit
mezi listy prírodních lékaru, bojujících proti ockování, salvar
sanu a jiným podobným zvrácenostem oficielního lékarství a

že uverejníte aspon tento muj dopis:

Není možno vyvraceti všechny omyly rozcileného clánku p.
Gelova o kutnohorském prípade v 25. císle, které na pr. kaž
dému laiku jsou již zrejmé v odstavci o cínu, kde pisatel ne
rozeznává úcin chemicky reagujících a vstrebatelných léku
ústy podaných (mohli bychom mu je velmi rozmnožiti: práš

kované železo u chudokrevnosti, jinde síra a j.) od prášku in
diferentních, chemicky nereagujících.

Konfusnost clánku vysvítá též z toho, že o vedeckých po
kusech, dokazujících neškodnost skla, se mluví posmešne pro

to, že pocházejí z minulého století, tedy z doby, kdy byl y

již p o I o žen y v c d e c k é z á k I a d y dne š n í ved y I é
k a r s k é. Pravda zustává pravdou, at byla objevena kdykoliv;
to by tlarveyuv objev krevního obehu, který je ješte o 200 let
starší, byl též prehistorický, troglodyský" a tedy podle Gela
nevedecký. - Naopak Je pravdou, že až do techto pokusu
zcela nevedecky na základe stredovekých ne o ver e n Ý c h
povestí považováno bylo sklo a tlucený diamant za prudký
jed a teprve ony p o k u s y tento názor zcela vyvrátily. 
Pres to v cetných našich ústavech hned po prvních zprávách

o skle byla otázka ta znovu podrobne _revidována a z a se
zjištena neškodnost skla. Odkazují tu znovu jen na svuj clánek
ve Vesmíru. Uvádím v nem i ony rídké prípady, pokud jsou
mne známy, kdy sklo jisté prchavé a menší poruchy vyvolalo,
i rozbor jich, ba i jeden prípad, kdy z velikého poctu pokus

ných zvírat jeden králík zašel a sklo v srdci nalezeno; uvá
dím i možnou patogenesu toho. Tím není však jedovatost skla
rozhodnuta, nebot analogicky podle Gela museli bychom pak

prohlásit za jedovaté jetel, pšenici, trešne, koblihy i hrubý
chléb, které též mohou za urcitých okolností zpusobit težké
zažívací poruchy a smrt. - Zcela objektivne hiedány lékari
zprávy z denního života, nalezeny však naporád jen doklady
pro neškodnost skla svedcící, opacné byly vzácné a nedolo

žené. Nejnápadnejší je snad prípad Dr. Sladkého, pokud mne
známo. K tomuto lékari na novinárské zprávy o jedovatosti
skla dostavil se jeho známý, aby mu s výsmechem k temto
zprávám sdelil, že on i jeho ve velkém stárí zemrelý otec po
desíti letí užívali denne až 3 lžicky tluceného skla jednak na
podporu trávení, jednak ze zvyku bez nejmenší škody. - Tak
tedy postupovala ona, p. Gelem tak vysmívaná oficielní veda.")

~) Rada odborníkú se vyslovila zatím, jak známo, pro smrt
povstalou asi botulismem. Tento by byl nezvratne dokázán,
kdyby se podarilo v seru Dr. Krále dokázati zvýšené množ
ství antibotulinotoxinu. Mohlo však jíti podle mých zkušeností

i o jiné onemocnení, na 'pr. strevní chripku, dobre se hodícína prípad kutnohorský. Zádný jed, který by vysvetlil smrt,
pocítaje v to i nalezené sklo, nebyl touto radou uznán za pro
kázaný.
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vidíme, že jsou všechny pron odmítavé, obzvlál
ú s ude k, k t e r Ý s i z v I á š t e vy ž á d a I od L. L e w i
K a ž d Ý od bor n í k, k t e r Ý s i tam pre cte p a s s

o mim or á dne m a I Ý c h tel í s k á c h, která snad by
hla proníknouti do krevního obehu, vidí, že mínena telíska
loidní, tedy v lineárních rozmerech asi 1000 X menší než O

z kutnohorského prípadu a objemove asi miliardakráte me
- Ac já sám uvádím, že za mimorádných okolností m
proniknout do krve a orgánu i telíska mnohem vetší.

Presnost p. Gelova je však nejlépe dokumentována citá
z Castellaniho, který v originále zní takto: The injury ca
is, of course, purely mechanical, and the more finely it
powdered, the I e e s I i k e I y i t i s t o c a u s e s e r i o
injury, owing to mucus surrounding the par
ci e s. Tedy zrejmo, že p. Gel cituje pravý opak toho, co a
cký autor, který nad to mluví tu celkem velmi zdrže
o všem, nemaje vlastních zkušeností a cituje vlastne jen
co se ríká. Všude jinak ve své znamenité knize uvádí v
jména autoru nebo svá vlastní pozorování na doklady,
zde nic.

Mohl bych tímto zpusobem rozebrati
vané podráždenou a nepodarenou ironií)
vec za odstavcem, ale škoda casu.

Koncím, jiste právem používaje obmeneného záveru Oelo
,,2urnalistická stránka kutnohorského prípadu - a mnoh
jiných - je otevrenou ranou v cele našeho zpravodajs
Nekterí reportéri, precetše nekolik brožurek a proJistova

pár vedeckých del, kterým nerozumejí, nemohou nebo nech
rozumet, dovolují si mistrovat kde které skupiny odborn
pocínaje všemi zahranicními a národohospodárskýmí a ko

lékarstvím a Einsteinovou teorií relativity.

Váš

V Olomouci, 1. VII. 1929.

NOVÉ KNIHY

Jak zbohatli a prišli k moci. Desátým sešitem ukonceno by
znamenité dílo nemeckého národohospodáre, šéfredaktora n
rodohospodárské cásti Vossische Zeitung, píšícího pode im
nem Morus, jež jedná o vynikajících mužích prumyslu a !ina
a o jejich ceste k vzestupu. Toto dílo osvetluje methody, ji
dospívali hospodárští velikáni k svému cíli a odhaluje neilé
dnešní hospodárský rád a jeho stíny. Kniha vyšla nyní v uko
cených svazcích, ilustrovaný spis stojí Kc 60'-. Dílo vyda

Nakladatelství Volné Myšlenky.

Vídenský psychoanalytik o náboženství. S. Freud, slav
zakladatel psychoanalysy napsal pred krátkým casem kni
"Budoucnost jedné iluse«, která práve vyšla v ceském pf
klade. freud staví se velmi nepríznive k náboženstvÍ, odmí
je i jcho význam pro dnešní kulturu a opírá svuj soud ar

menty jak z psychoanalysy, tak i všeobecne vedeckého stan
\·iska. Cena knihy, kterou vydalo nakladatelství Volné Myšlen
ky, je Kc 5'-.

K dnešnímu. císlu jsou priloženy slo
ženky pošt. Ú'l~.šek. Prosíme pány od·
beratele, aby jimi vY'l'ovnali event. nedo
platky a zaplatili p'l~edplatné.

Administ'l'ace.


