
N á r o cl n í dem o k r a c i e nerídila se· od porážky
pred dvema lety nicím jiným než heslem: vše pro
volby! Nebylo obeti na slušnosti, vkusu a rozumu,
kterou by strana nebyla ochotna pi'inést, slibovala-Ii
si z toho nejaký volební prospech. Je zbytec
no znovu uvádeti na' pamet, co vše dclala tato
strana behem posledního roku. 16. ríjna si šla pro
zisky, a jak se zdá podle predvolebních projevu
všech funkcionái'ú strany od p. Kramáre až DO p.
lI!avácka, vzala si na to nuši. Ale to, co se národní de
mokracii v Praze stalo, páchne už katastrofou. Výsledky
z roku 1925 byly považovány všemi ciniteli strany Ul
za hlubinu poníženÍ. Nedelní volby neprinesly nápravu.
ale další úpadek. To je zcela neocekávaná rána, nebot
vudcové by byli vsadili krk na vítezství. Príciny porážky
jsou jasné: geniální strategové pp. Sís a I-Ilavácek od
pudili tím, že chteli stranu ucinit stravitelnou fašistické
nevzdelanosti a hrubosti, od národní demokracie spoustu
slušných lidí, které nad tím cinením pojaly rozpaky; vel
ké procento volební absence jde jiste na úcet národních
demokratu. Na druhé strane rozhodli se fašisti, že si
sami snedí, co si uvarili, a tak pozrel p. dr. Karlík to
skromné sousto, na které už mel P. dr. Kramár ústa otev
rena. I v národní demokracii bylo. rada lidí, kterí pred
vídali tento vývoj, a "Demokratický stred« cetl každý
týden generálnímu tajemníkovi marné levity. Tak tedy
prišel ten nejspravedlivejší trest, který se udál v naší
politice za poslední leta. V politice nemuže být ra
dostnejšího zjevu, než ukáže-Ii se, že volicstvo není
ochotno honorovat pustou demagogií. Od roku 1920
klesá národní demokrace v Praze pri každých vol
bách. Nedelní její porážka prišla celkem necekane
i pro lidi, kterí nijak nesympatisují s touto stranou.
Predpokládalo se, že by nikdo se tak otevrene nezríkal
rozumu, vkusu i slušnosti, kdyby nemel naprosto jisto,
že z toho bude míti aspon nejaký hmotný zisk. V každé
jiné strane by takový pošetilý kousek nepochybne stál
vynálezce jeho politickou hlavu. Pan Viktor Dyk, který
v techto volbách mnohokráte krikl h o p než skocil, pro
hlásil s chladnou nemilosrdností muže, jenž se· cítí býti
na vrchu, že "tyto volby musí míti politické dusledky«.
Prosíme tedy p. Dyka zcela zdvorile, aby naznacil, jaké
politické dusledky navrhuje.

úíti k snídani a koho si nechat k veceri; cetní lidé vy
jednávali s Gajdou o místa. Slyšíme nyní hrozný lom oz,
s nímž se v soukromí zavrela ústa mistra Viktora Dyka,
a plác karieristli. Pan Stríbrný rozmrzele odhazuje nuž,
jímž chtel podrezat hrdlo Beneše. Je trapno chtíti vy
užít konjunktury, o níž se pak ukáže, že není konjunk
turou. Karieristé by meli trvati na tom, aby byl zrízen
ústav pro zkoumání politické konjunktury.

Volicstvo nehonorovalo protimasarykovskou kampan.
Uvážíme-li, že hlavní prícinou soustredeného útoku proti
národním socialistum byla vule zasáhnout stranu mini
stra Beneše a podkopat mu pudu pod nohama, musíme
videt témer neco demonstrativního v tom, že volicové
udelali z národních socialistu nejsilnejší stranu v Praze.
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AKILo
Obecní volby.

oklid letošní obecní volby mely politický ráz (mely jej
v mestech více než na venkove), šlo v nich asi o tyto

tázky: 1. pomer vlády a op osice ; bylo dosud zcela ne
zkoušeno, jak pusobí vlúda ceskonemecké meštanské

oalice na volicstvo; vládní strany tvrdily, ie volicstvo
cím dále tím více spokojeno, a že socialistické strany
dOllzcela rozdrceny; 2. melo se ukázat, dá-li volicstvo
datecný souhlas k prudké, vetšinou hrubé, pres rok
vaiící kampani proti Masarykovi a Benešovi, kterou se
bývaly nekteré vládní strany; 3. melo býti odhaleno
'emství, kolik ceských lidí je tak hloupých, aby veno
i SVOllzálibu fašistické úrovni a svou dúveru fašisti
m vudcum.

Definitivní úsudek o politickém významu obecních vo
b není ješte možný a snad vubec nebude možný; pre-,
ží tomu, že na venkove v mnoha obcích byly podány
notné kandidátky, které naprosto nevyjadrl1jí politicl,é

zvrstvení; prekáží tomu r8 d8 drohných nepontických
ndidátek v mestech; prekáží tomu konecne, že defini
ní úrední statistika sotva bude vydána; na statistikn

becních voleb z roku 1923 cekáme do dneška. Mužeme
uzovati pouze podle výsledku v mestech, které lze
adneii prehlédnout.
Ponevadž napsaná litera zustává, lze snadno zjistiti,
vládní strany šly do voleb s tou vírou, že se priženou
socialisty jako nicící a strhující príval; je možno o tom

'tovat znamenité a výmluvné doklady z tisku národne
mokratického, klerikálního, agrárního a ovšem také
Yistického.Tedy z toho prívalu nebylo pozorovat pra
. Spíše se zdá, že nastává hodina odlivu. V Praze
ly vládní strany docela zretelne poraženy: socialistická
tšina bude vetší než byla. V celku ovšem sotva se
ály nejaké rozhodující presuny. Všechny známky uk 0.

'í na to, že socialistické strany okrívají, strana živno,
nská a lidová musí ocekávat úbytek a národní demo

aciinaprosto se nedarí napravit težkou porážku z roku
5; naopak, v Praze byla tato porážka ješte zvetšena.
volte tento obraz z boxerských zápasu: vládní koalice
la poražena, ovšem ne knock out, nýbrž jen na body.
vyhnutelnost dalšího vývoje napravo se ukázala le
ndou.Už pres rok prohání se v popredí našeho verej
o života rada karieristu, kterí založili své nadeje na
ocekávání, že svet jde na pravo. Bylo možno pozo

ati, kterak na pr. p. dr. Borský v tomto ocekávání
ti témer od hodiny k hodine, což znamená, že byl od
noho císla "Pronty« k druhému stále hrubší k presi
to\'i a zahranicnímu ministru; ústa p. Viktora Dyka

la tak rozevrena, až jsme se obávali, že se roztrhnou;
rikální noviny pripomínaly strom rostoucí do nebe,
agrární tisk mluvil se socialisty jen tí.m shovívave
cným tónem, jakým mluví na maticních zápalkách
enský k žáckovi; fašisté se ohlíželi, koho mají po-



*

Na venkove národní demokracie nepochodila tak špat
ne jako v Praze, ac ani tam vubec nemuzc mluvit o "i
tl-zstv!. Nepochodila tak spatne ze dvou UUVOUll.:pi'eune
tam ne vsichni lidé vedí, Jak hanebne si strana pO-:lné:i
v hlavním meste, a za druhé, na, venkove nepostavili fa
slsté samostatné kandidátky a volili s národni demokra
cií. Kdyby byli udelali totéž, co fašisté v Praze, stalo by
se pravdepodobne strane p. dra Kramáre i tam, co se jí
stalo zde. le ani s fasisty dohromady nezískává národní
d mokracie ve vetSine mest více, než dostala roku ]925,
což sama oznaéila za nesl}'chanou porážku. A kdyby
chom i v Praze pripocetli národním demokratum všech
ny hlasy, ode zd:mé pro fa;istickou kandidátku, nedelalo
by to \lícenei císb z roku 1925, kterými se národní de
mokraté cítili obz láste pokoreni. Problém je ovšem
v tom, že se národní demokracii nepodarí asi primeti fa
$isty, aby se pro parlamentní volby vzdali samostatné
kandidatury. Na to je mezi fašisty príliš vyvinut typ
kariernický. Ti páni chtejí mandáty, a národní demo

kracie jvn je nemuže dát, nechce-li ztencovat svou beztak
hubenou mandátovou državu.

Vyhlídky národní demokracie jsou velmi tísnivé; ne
podarilo se jí napravit poní.2ku z roku 1925, ac to poklá
dala za jisté a ac k tomu clli podnikla vše, co podle svého
rozumu pokládala za dobré. Cesta zfašisování se ukázala
lleúcinnou: to musí videt v té strane dnes všichni od nej
VYŠŠl!lOaž do nejnižšího pána. Co bude delat dále, je jeji
vec. Problém národní demokracie je v tom, že má ctižá
dost býti velkou stranou. Bude se asi musit spokojit temi
]1osicemi, které má, a ucinila by dobre, kdyby tak cinila
dústojne, nikoli nedustojne.

*

N á l' o dní s o c i a I i sté jsou narozeni na štastné pla
nete. Kde kdo pocítal se ztrátami této strany po težkých
krisích minulého roku. Strana ku podivu udržela své po
sice a je v Praze dokonce stranou nejsilnejší. Musí to
b~Tti sympatické, protože strana se vážne pokusila o oci
stu ve svých radách, a bylo by smutné, kdyby mela být
potrestána. Nemýlíme se asi, rekneme-li, že hlavní príci
nou této odolnosti je cosi, co bychom mohli nazvati ohni
vým patriotismem ke strane a co je u národních sociali
stu vyvinuto více než v stranách jin~Tch. Na tuto stranu
se hodí nejlépe Bryceova charakteristika politické stra··
ny: je to sdružení lidí, které pohromadé drží duch zá
pasu asi tak jako footbalové mužstvo. S hlediska celkové
státní politiky nebyli bychom si ovšem mohli prát roz
vrat národních socialistu, kterí jsou spolehlivou stranou
stredu.

Vzrust s o c i á I n í c h dem o k l' a t u, který se uká
zal také v techto volbách, je poctivý, organickj" a oceká
vaný. Pro parlamentní volby mohou pocítati se ziskem
nekolika mandAtu.

( *
Mezi vládními stranami je nejsolidncji vybudována po

sice agrárníku, jak i tyto volby ukázaly. Ž i v n o s t TI í c i
i I i d o v c i uciní dobre, pripraví-Ii se na nejaké ztráty.

1

Pokud se týká f a ~ i " t i"l, bude Qsi po obecních vol
Mch mnohem klidneji. Volební v:\'sledky odhalily ne
milosrdne rozmery tohoto sbbého tela se silným hla
sem. Dosáhne-li hnutí. které si osobuje právo na dilda
turu. presnc dve procenta z odevzdaných hlastl, pak je
to ovšem jen fraška a nic jiného. fašismus je jen
jedno žebro z národne demokratického boku - fašisti
cké hlasy ciní prá ve tolik, kolik národní demokraté ztra-
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tili od 1'. 1925, a dohronndy to delá jen ten císelný ~tav,
který pred dvema lety uvedl národní demokraty do
zármutku tak hlubokého. fasisté v~'práveli v"em babic·
kám a dedeckum, že jsou povoláni znicit komunisty a
privést Nemce k poslušnosti. Volb.! ukázaly, že komu
nisté a Nemci zustáv;:1jí netknuti a že jediné, co fašisti
svedou, je oslabení 11élroclnidemokracie. To je ovšem ná·
ramne úcinný boj proti komunistum a Nemcum. Byly-Ii
kde nejaké iluse o fašistické moci, jsou dukladne roz·
plašeny. fašisti sami budou se nepochybne musit cho\'at
daleko skromneji, a p. Gajda bude mít dosti námahy
s tím, aby se odnaucil imperátorskému tónu, jejž si osvo
jil ve dnech, kdy ješte mlhy neinformovanosti mu za
stíraly výhled. *

Str a n a p. p o s 1 a n c e St r í b r n é h o (což je da
leko pravdivejší titul než strana slovanských socialistu)
má - v tak mladém veku - cas pomýšlet na veci po·
slední. Do parlamentních voleb p. Stríbrný nevydrží pe·
nezi podporovat vec tak marnou, jak se ukázalo, a spo
lecnost ziskuchtivctl, která se kolem neho shlukla, to
zase u neho bez penez nev ydrží. Již tcmito obecními vol
bami prestává p. StríbrnÝ být politickÝm problémem, a
likvidace jeho strany je jen otázkou casu. Jeho stoupenci
nejsou z toho materiálu jako stoupenci národní strany
práce, aby vydrželi nekolik let pracovat v situaci, která
si žádá jen obetí. Nemusí každá malá strana zajít po
prvním volebním neúspechu, ale tato je. takového charak·
teru, že jiste zajde. Slabost p. Stríbrného se odhalila, a
sám si již jiste neciní ilusí o návratu do materské strany.
Ponevadž neštestí obycejne nechodí samo, je p. Stríbrný
dokonce ješte o jednu ilusi chudší: o tu, že by mohl ude
lat kariéru u fašistu. Ukázalo se totiž zároven, že tam
také nic není.

*

o výsledcích a situaci národní strany práce prineseme
zvláštní clánek. -fp-
F. Peroutka:

Revise jeflnoho útoku.
II.

o tom, kdo nechce sdílet fanatismus ani té, ani oné
strany, rekne se obycejne, ž,e neví co chce. Ale my

víme, co chceme: chceme, aby zmizel i katolick~' i proti
katolick)' fanatismus. Chceme, aby pro nábožensk)' bo
nebyla bourena tato zeme, která potrebuje jednoty. J
lehko nalézti veci, které nás rozdelují, a každý po!itick
agitátor vysype z rukávu tisíc dtlvodtl k nenávisti .. \
je záslužnejší nalézati veci, které z nás ciní spojenct'
~ J áš vercjn)' život je v takovém stavu atomisace, že
skoro zdá, jakoby slovo n á rod znamenalo boj všec
proti všem. V hranicích tohoto státu je tak jako tak j'
uzavren mnohý vážn}' rozpor. Budeme musit ješ
mnoho prem)'šlet, jak urovnat ot.ázku cesko-nemecko
která je v urcitém smyslu životní otázkou tohoto st'
tu. Máme bolestné neshody mezi Cechy a Slov;lky. M'
lion komunistick)'ch volictl - to je také známka wh
nejednotnosti. Není dobrým rádcem, kdo chce, ab
všechny tyto rozpory byly másobeny ješte nemilosr
n)'m a dusledným bojem mezi katolíky a protikatolí
Tot radit národu, aby, jsa rozdelen na nekolik c'
se ješte jednou rozdelil. Je nesnadno presveclcov:lt
které lidi, že katolictví není už vážným nebezpecím



budoucnost rozumu a že neodolá stálému tlaku denni
~kut~cnosti,která je cím dále tím nenáboženštejší. Ve
teráni protestantismu. kterí sešediveli v boji proti far
,k)'m kucharkám, nechápou, proc nová generace ne
osvedcL1jejiž tolik zájmu o konkurenci protestantismu
s katolictvím, kolik ho mají sami; tedy ne proto, že
no\'á [~enerace koketuje s katolictvím, ale proto, že je
hodneneverecká a že ji náboženské boje vubec prestá
vají zajímat. Svrchu zmínení veteráni setrvávají v pre
svedcení, že je tr,~ba odcinit rok 1620 a opet ucinit ten
to národ protestantsk)'m. To by 1))'10 ovšem možno
pouze tehdy, kdyhy v této zemi bylo ješte dosti nábo
ženské tvorivosti. Ale vLlbec jí tu není tolik, aby to
stacilo na novou reformaci. Duchovní síly, které kdysi
se vybíjely reforl'nací, vyhíje jí se dnes jinak: politikou
a filosofií. Clovek patrí dnes k té neho oné konfesi ni
koliv :~v)'bojnosti, n)'hrž z konservativnosti. T elze oce
bnt, že by jedna konservativnost porazila druhou.

Jsou mllozí lidé ve verejném živote, kterí vedou
protikatolick~' boj proto, že je to to jediné, co umejí.
• Tedovec1ouse jinak angažovat ve vdejn)'ch vecech, a je
to pro ne do jisté 'míry otázka existence. Kdybychom
posuzovali veci pouze podle dnešních pomer LI,sotva by
se pri;lo na to, že je nutno vésti boj hlavne proti ka
tolictví.Ten boj se nedá pochopit z dneška, ale jen z hi
storických reminiscencí. Je nutno bojovat proti kato
lictví, protože v seJmnáctém století se stalo to a to.
Kdybychom se starali jen o dnešní pomery, videli by
chom, že na príklad hoj proti 1omunisIlm a anarchi
:tick)'1TItendencím je daleko dLI1ežitejší než vVechen
boj proti katolicismu, proti nemuž se nemá vésti vy
hlazovací válka, ale jemuž stací položit spravedlivé Qb
canské meze.

Dríve popuzovalo katolictví k náboženské nesnášeli
vosti. Ciní-li tak dnes nekterí protestanti, nemohu
v tom videti nic lepšího. Protikatolický boj prekážÍ
politické stahilisaci, která mLlže býti hledána je11v sil
ném a spolehlivém stredu. Vidíme-li v zaujatém boji
proti katolictví politickou chybu. máme se snažit jí
celit. Protože tato chyba se zakládá hlavne na histo
rických vzpomínkách, je snad nejlépe celiti jí také hi
storickými duvody.

Je tu tedy první tvrzení protestantsk)Tch theoretikLl:
protestantstvÍ je pokrokovejšÍ než katolictvÍ. Nemuže
b),ti ovšem pochyby o tom, že reformace byla ve své
dobeživlem pokroku, a že Hus a Luther bojovali proti
papeHlmza novou dobu. Vezmeme-li však V)TvOjv cel
ku. pohlédneme-li na zeme, v nichž protestantstvÍ zví
tezilo.v nichž bylo vetšinou, nikoliv mensinou, nedl
stanemnoho z prvotní these o zvláštní, vrozené, nepo
tlacitelné pokrokovosti a vyšší mravností protestanti
smu.Nemecká reformace hledala stejne ochranu u abso
lutismujako rakouské katolictvÍ; posílila také pozemskou
autoritu knížat autoritou nebeskou; »landesfurstliche
Kirche«, kterou stvoril Luther, podpírala v Nemecku
feudalism stejne verne jako v Rakousku katolická cír
kevpodpírala císarství: feudalism s reformací ležel na
lidustejne težce jako císarství s katolictvím. Nemecká
reformace skoncila tím, že probojovala zásadu: cuius
regio.eit1sreligio; poddaní jsou povinni míti víru své
ho pána. To ovšem nemužeme uznati ani za mravnou
ani za svobodomyslnou zásadu, a to reformaci nijak
nectí.Rakouský císar také nechtel nic jiného od Cechu.
nežaby prijali jeho víru; v tom si tedy nepocínal nijak
hure ani lépe než reformacní knížata nemecká nebo

králové anglictí, a jak katolická, tak evangelická církev
souhlasily s tímto násilím. Není tedy naprosto pravda,
že reformace vždy vystupovala pro svobodu svedomí:
necinila tak už ani v šestnáctém století. Pád ceského
évangelictvÍ na Bílé Hore byl jen z cásti dílem kato
lickým; z cásti byl dílem zrady nemeckých evangelíkl\
kterí odepreli poslati pomoc. Ceská svoboda svedomí
byla zahubena spolecnou rukou - katolíky i evangelíky.
Nemectí protestanti uznali, že rakouský císar má právo
vnutiti poddaným svou víru, jako i oni mají takové
právo. Proti tomuto faktu mají naši protestantští theo
retikové jen jedinou námitku: že ji vyslovil profesor
Pekar. Domnívají se, že tím je ta pravda už znehod
nocena. Od Pekare to jest, proto se to nemá císt. Ale
pravda ovšem zllstává pravdou, at ji vysloví kdokoliv.

O protestantismu platí jako o katolictvÍ, že je svo
bodomyslné tam, kde je v menšine, a nesvobodomysl
né, kde má vetšinu. Palacký mluvilo »protestantských
jesuitech, nikoliv rÍdk)'ch, kterí v nicem nezadávají
ucnúm Loyolovým«, a Havlícek se ohradil proti tomu,
aby jeho »Kutnohorské epištoly«, snad nejstatecnejší
naše protikatolická kniha, byly vykládány za práci
k prospechu protestantskému, a napsal v tech »Kutno
horských epištolách« :

»Všechno, co j sem posud proti katolické hierarchii psal,
platí také ve stejné míre proti hierarchii protestantské,
která má na pr. všechny necnosti katolické hierarchie.

Všude, kde se protlestantství stalo panuj ícím, upadlo do
tech ne"varu, pro které práve vznikla reformace. Angli
cká protestantská hierarchie jedná s katolickými lrcany
práve tak nelidsky jako katolická jednala proti protestan
tum. Všechny hierarchie na svete, mohamedánská, židov
ská, pohanská, tibetská, jsou docela stejné, žáullé nezáleží
na pravém náboženství, ale na svetské moci a na ducho
dech,«

»Pokaždé, kdykoli se. konecne pO velikých bojích po
štestilo nejakou reformu provésti a nešvary vymýtiti, za
vedli je za krátký cas již opet do nového ucení. To pcyzo
rujeme na protestantismu, který, jsa bojem proti zka
žené financní hierarchii, brzy po provedené reformaci sám
upadl do tech samých nešvaru hierarchie financní,«

Pohledme v prítomné dobe na nejbližšÍ nám prote
stantský stát, abychom videli, je-li to pravda. Nikde se
v Nemecku ndarí reakci tak dobre, jako v armáde a
v evangelické církvi. Theorie o vrozené pokrokovosti
protestantismu naráŽÍ tu na dLIkladný odpor: každý,
kdo je jen ponekud informován o nemeckých vecech,
ví, že tam je katolictví proti protestantismu silou po
krokovou. Protestantská hierarchie stojí na krajní pra
vici, jsouc ochotna spojit se s certem a dáblem proti
demokracii. R. 1919, když poražené Nemecko uchýlilo
se do Výmaru, aby utvorilo novou demokratickou ústa
vu, ozval se odtamtud vášnivý hlas proti smírení ná
rodLl. Nelze zamlcet, že to byl hlas evangelického pa
stora. Nemecká evangelická církev bojuje daleko zuri
veji proti socialismu než ceský katolicismus. Naproti
tomu katolické centrum peclive si uchovává prátelský
pomer k sociální demokracii, a sociální demokracie
pocítá do budoucnosti s tímto spojencem. Uvážíme-li,
že katolický vLldce Erzberger byl jako representant de
mokracie zabit mužem z tech reakcních kruhu, jimž
evangelická církev propújcuje plnou podporu, a že je
to opet katolický vudce dr. \iVirth, jenž je nyní trnem
v oku vládnoucí pravici v Nemecku, odsuneme ovšem
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píral mluviti o jeho dogmatice; není na nem pozoro
vati vlIbec žádnou chut vyháneti z ceského národa ka
tolictví a pretahovati jej na protestantskou stranu. Vše,
co chtel, byly církevní opravy v obcanském smyslu.
Z toho, jak se Havlícek vyhýbal každému konfliktu
s katolickými dogmaty, lze vypozorovat, že pokládal
tehdy katolictví za národní náboženství; a byl to clo
vek, jenž umel dobre pozorovat. Vždy se varoval po
stupu, který by mohl udelati z katolicismu neprítele
národní veci. Konstatu je: »Katolické knežstvo bylo
vždy nejhlavnejší silou ceského vlastenectví.« Proto
také nechtel zbavit nacionalismus této opory. Nám jest
treba stejné realisticnosti v pomeru ke katolicismu:
musíme odhadnout, do jaké míry je katolictví dosud
nároiní a politickou realitou a jen podle toho se pak
zaríditi. Je-li dosud vlivnou silou, je jiste chybou de
lati z neho neprítele demokracie politické a sociální.

Ti, Ido v poslední dobe z plných plic troubili na
protikatolickou polnici a domnívali se, že není nic leh
cího než poraziti v dobe svobody tuto konfesi na hla
vu, prehlížejí nekolik psychologických faktu. V lidstvu
není vyvinut pouze hrdý a rozpínavý pud svobody; je
v ne vložena také potreba oddanosti. Vdle touhy po
novém je vloženo v lidské srdce také bažení po jistote.
V Ullek moci je jen polovinou psychologie lidstva: dru
hou polovinou je vule podrobiti se. Proti katolictví
bojovalo se hlavne argumentem, že je autoritativní; ale
prehlédlo se, že lidstvo nekdy, zvlášte po dobách zmat
ku, touží práve po autorite. Prehlédlo se, že lidstvo po
letech války a revolucních zmatku si preje klidu a ji
stoty. Opojení svobody prešlo. Množí se lidé s potre
bou poslouchat. Na nicem to není videt tak jasne jako
na fašismu italském i našem. Mussolini (a po nem
ovšem i Gajda) s obzvláštní zálibou užívají slova: roz
kazuji. Toto slovo neuráží jejich straníky. Naopak,
zdá se, že jím jsou nadšeni. V posledních desíti letech
bylo smeteno veru dosti autorit. Kdo verí, že lze usta
vicne pokracovat v boji proti autoritám, bojuje proti
psychologickému a biologickému faktu.

Dejiny nikdy nepujdou jedním smerem. Vždy bu
dou dialogem mezi pokrokovostí a konservativností.
K,atolictví získalo z toho, že nekterí vl1c1covéprecenili
vliv borivých tendencí a podcenili potrebu autority.

theorie o vrozene pokrokovém protestantismu a vro
zene zpátecnickém katolicismu trochu netrpelive stra
nou. A abychom mluvili i O jiné zemi: jaký asi svobo
domyslný pokrik strhl by se ve svete, kdyby katolíci
v nekteré zemi si popráli neco takového, co si popráli
americtí protestanti daytonským procesem, v nemž byla
souzena a odsouzena nauka o v)Tvoji! Jak mohutne by
opet jednou vzplanula theorie o organické zaostalosti
katolicismu!

euvádím všechny týto veci, abych ponížil prote
stantismus v necích ocích. Jde mi jen o to, aby bylo
patrno, že nejsou žádné tak velké kvalitativní rozdíly
mezi obema konfesemi, abychom si musili udelat vecí
národní cti vyhubit jednu pro druhou a postaviti zá
sadu protikatolictví vysoko nad zásadu národní jed
noty.

Ti, Kdo považují boj proti katolictví za vec nevy
hnutelnou, která nesmí scházeti v duši žádného Cecha,
dovolávají se obycejne také momentu národnostního:
katolictví je cizí náboženství v této zemi, bylo vtluceno
do ceských lebek lichtenštejnskými dragouny. Pokud
jde o tu starou dobu, budiž citováno, co napsal v knize
»Jan Hus« Masaryk, jeden z nejprísnejších soudcu ka
tolicismu u nás:

»Avšak chceme pripustit, že protireformace nestavela
proti reformaci vždy a všude pouze násilí, ale že proti
idei nové -stavela ideu svou, ideu autority a své tradicio
nelní ucení; konecne musíme podle spravedlnosti uznat,
že církev, vedOUCÍprotireformaci, v mnohém se opravila,
provádejíc aspon cástecne tu reformu hlavy a údu, o kte·
rou usiloval Hus. Církev sice Husa. zatratila a odsoudila,
ale jeho -smrti piisobila ocistne i na ni. Protireformace
nepocala se teprve v dobe po Bílé hore, nýbrž mnohem
dríve; katolíci v Cechách pracovali úsilne, promyšlene a
mnozí jiste v cistém úmyslu; tím také dá se vysvetliti,
že tak záhy po událostech bel<;>horskýchPražané a neméne
obyvatelstvo mest jiných valne bylo pokatolictenO'. To se
pouhým pusobením tech Liechtensteinii, Madarasu a Ko
!Jasu vysvetlit nedá, ale dokazuje ta, že strany refarmn/,
zejména strany pod obojí, mravne i politicky byly již
dávno poklesly. Protireformace byla (budiž ta ješte vý
slovnej i povedeno'), taktéž dílo ceské, byla o'všem záro
ven dílo katolického sveta celého, a zejména Rakouska
v nem videlo své histbrické poslání. Odtud mezi ideou
ceskau a rakouskou je znacná protiva; není absolutní,
protože práve i Cechavé sami o své újme stáli proti re
formaci i proti Husovi. Hus sám na domácí své odpurce
nej živej i žalova1.«

NARODNI HOSPODAR

Myslím, že velká kulturní chudoba období, kdy u nás
vládl protestantismus, pripravovala v nekterých ce
ských myslích sklon k protireformaci. Belohorská ka
tastrofa není zcela dílem ciziny: zacala bojem Cechu
proti Cechum, evangelických stavlI proti ceským kato
lickým ministrum, Slavatovi, Martinicovi a Lobko
vicovi. Tedy ani tehdy nebyl katolicism zcela nece
ským, a neví se, jak by dopadlo zápolení obou konfesí
cestou mírnou. '

Pokud pak se týká devatenáctého století, tu jen za
ujetí mlI že nevidet, že katolictví se sžilo s ceským ná
rodem, at už mu bylo vpraveno do hlavy jakkoliv.
(Konec koncu i krestanství nám bylo násilne vnuceno,
ale nepokládáme to za duvod vrátiti se k Svantovítovi).
Vidíme to nejlépe na Havlíckovi, jenž byl duchem
vzácne realistickým. Kdykoliv mluvilo katolictví, od-
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Dr. Evžen Štern:

O našich sociálních vymoženostech.
(Príspevek k vyvrácení povery.)

Stalo se u nás verejnou poverou domnení, že predstihlijsme ostatní evropské státy v sociálních reformách,
že naše delnické zákonodárství je docela nejpokrocilejší
a že jdeme v cele sociálního pokroku, atd. Povera tato
vznikla z prechodného elánu a ušlechtilého gesta, které
jsme v oboru sociální politiky projevovali po prevratu,
kdy pojem národního osvobození byl správne stotož
nován se sociálním zrovnoprávnením, kdy pro zákon
o osmihodinné pracovní dobe, stejne jako pro demo
kratickou ústavu a pozemkovou reformu se v revoluc
ním Národním shromáždení zdvihly všechny hlasy.



Charakteristické pro prevratovou dobu je, že do
jednání o osmihodinné pracovní dobe zasáhl ve vý
boru jménem agrární strany poslanec Udržal, který
žádal, aby osmihodinná pracovní doba nevztahovala se
pouze na prumysl a obchod, ale i na zemedelství, po
nevadž sociální ochrana, která má býti poskytnuta
lidu mestskému, musí býti zarucena i lidu venkov
kému. V prvém elánu byli jsme prvními z prumyslo-

výchstátu, jenž si prispíšil s ratifikací washingtonské
mezinárodní konvence o osmihodinné pracovní dobe
a byli jsme ttdíž Mezinárodním úradem práce dáváni
ostatním státum za príklad. Staneme se skromnejšími
v našem domnení, že jsme sociální avantgardou, uve
domíme-li si, že ve všech prL1myslových státech Evropy
osmihodinná pracovní doba je praktikována, takže se
stala samozrejmostí, a je-li náš zákon širší než záko
ny cizí, pa . stací k rozcarování fakt, že v zemedelství
ovšem zL1stal jen na papíre.

Po prevratu bylo voláno po znárodnení dolu a vše
obecné socialisaci. Znárodnení dolLl žádala i ná
rodní demokracie. Celá tato vec, jiste obtížná a ne rá
zem rešitelná, skoncila zákonem o podílu na zisku za
mestnancu v hornictví, který v praxi znamená pouze
IOro zatížení vykázaného cistého zisku, hornickým
zákonem o závodních a revírních radách a pro ostatní
prumyslové podniky závodními výbory. Pamatuji se,
:':dyžjsem osnovu O závodních výborech zastupoval ja
kožto úrednik ministerstva sociální péce v Poradním
:boru pro otázky hospodárské, že mi bylo namítáno,
jak již konec koncu se namítá proti každé sociální re
forme, že tím výroba bude neobycejne zatížena a že
tato novota prinese rozvrat do organisace podniklI.
Dnes jsou závodní výbory považovány za vec porádku
v závode, za opatrení ciste reformistické, proti kterému
není již vážnejších námitek z kruhu podnikatelsk)Th.
A demokracie v podnikání uzákonena je ve forme zá
konu o závodních radách a výborech pouze v Neme
cku, Rakousku a u nás, ale via facti bez zákona v Ame
rice a v Anglii je provedena namnoze v míre daleko
sáhlejší než u nás. Tedy opetne žádné predstihnutí
sveta.

Po prevratu ucinili jsme nezbytná poválecná opatre
ní, jako byla ochrana nájemníku, podpory v nezamest·
nanosti, duchody válecným poškozencúm, podpora sta
vebního ruchu, což ucinily více méne všechny válkou
postižené státy. Co tyto reformy stály, je nutno zapo
cítati na úcet vnitrostátních poválecných reparací a
dnes jsou všechna tato poválecná nouzová opatrení již
odbourána a namnoze príliš rychle. Válecným poško
zencum mají býti v nejbližší dobe duchody sníženy,
ochrana nájemníkú je již cástecne uvolnena, a obávám
e. aby se v tomto procesu v nejbližší dobe príliš rychle

nepokracovalo. Rovnež podpora stavebního ruchu je
již témer odbourána, a že jsme ani na tomto poli nevy
konalinic tak nebetycného, o tom nás presvedcí fakt, že
ve Vídni od r. 1918 bylo obcí vystaveno na 35.000
bytu. kdežto ve Velké Praze pouze 2.II6 domu (z toho
120 domu obecních) se 12.344 byty, a podle zpráv
mestského statistického úradu schází v Praze nadále
nejméne30.000 bytu. Nekolik tisíc rodin je nuceno ve
Velké Praze bydliti ve starých vagonech, drevených
boudáchkolonistu a jiných závadných príbytcích, které
mají být zrušeny aniž soucasne je zajištena náhrada,
pro tyto chudé a bídne bydlící obcany.

Byl odhlasován zákon o delnických placených dovo-

lených, který poskytuje po jednorocní službe u téhož
zamestnavatele 6 placených pracovních dnu dovolené.
Zákonem mají tuto otázku rozrešenu pouze v Rusku,
Polsku a Rakousku, tedy v zemích, kde na ochram~
práv slabých je zapotrebí dosud vždy autority zákona,
kdežto v ostatních prumyslov)'ch tátech s delší de
mokratickou tradicí považují se tyto veci již za
samozrejmost, a dovolená je poskytována bez zákona
na základe ::iobrovoln)'ch kolektivních smluv.

Podpory v nezamestnanosti, které nás ochránily
v dobách poválecných pred mnohými sociálními otresy,
byly samozrejmostí, která musila být a byla zavedena
v ruzných formách témer ve všech prumyslových stá
tech evropských po váloe. Avšak sousední státy, Ne
mecko, Rakousko a Polsko, po vzoru anglickém a ital··
ském vystrídaly podpory v nezamestnanosti rádným
pojištením proti nezamestnanosti, u nás pak se zllstalo
u pouhého prechodného typu, dobrovolného pojištení
podle gentského systému. Byl-Ii prvý systém príliš ná
kladný pro stát, je gentský systém príliš nedostatecný
pro nezarr.estnané. Jak rychlé je tempo odbourávání
poválecných sociálních bremen u nás, o tom svedcí
fakt, že podpory v nezamestnanosti vyžádaly si od roku
1919 až do konce brezna roku 1925 ze statní pokladny
cástky 1,301,141.991 Kc, kdežto státní príspevek ke
gentskému systému podpor v nezamestnanosti cinil
od dubna 1925 do konce roku 1926 celkem jen
25,049.277 Kc.

Konecne nutno uvésti, že živnostenská inspekce,
která je vedle odborových organisací delnických záru
kou ::iodržování ochranných predpisu a sociálního zá
konodárství, nevztahuje se u nás vubec na obchod a
zemedelství a její dohled v prúmyslu omezuje se pouze
na obcasné návštevy továren a vetších podniku. Ale i tu
je úplne nedostatecný. Živnostenských inspektoru bylo
u nás v r. 1925 i s pomocným personálem v celé repu
hlice 93 a mohli z 87.198 závodLl podléhajících úra20
"ému pojištení navštíviti pouze 27.60,3. Nedostatecnost
živnostenské inspekce u nás je na príklad jednou z hlav
ních prícin, proc zákon O ochrane pracovních a mzdo
vých podmínek v domáckém prL1myslu ztlstal témer vu'
bec jen na papíre. *

A nyní o našich sociálních bremenech. Musíme po
cíti otázkou mezd a životní úrovne našeho delnictva.
Po prevratu dlouho se verilo, že mzdy u nás vyplá
cené vlivem socialistické poprevratové vlny jsou ne
primerene vysoké. Ovšem deflace u nás byla prová
dena práve na úcet zamestnancLl a konsumentLl, címž
životní úroven delnictva neobycejne poklesla. Diskuse
mnou vyvolaná v Sociálním ústave*) již v roce 1925 na
základe úredního mezinárodního indexu o reálních
mzdách delníku u nás a v cizine, vypocítaného na zá
klade výdelku za týdenní 48hodinovou pracovní dobu
a na úklade cen nejnezbytnejších potravin v jdnotli
vých zemích, ukázala, že soucasná koupeschopnost a tu
díž životní úroven našeho delnictva je dokonce nižší
než v ostatních a to méne prLunyslových státech. Po
slední srovnávací index podle údajL1 k 1. dubnu 1927
publikovaný Mezinárodním úradem práce o skutec
ných lTI7,:dáchza 48hodinovou pracovní dobu podle

*) Viz publikaci Sociálního lrstavu cSR c. 23 »Skutecná mzda

u nás a v cizine«, kde jsou též podrobnosti o srovnávacím inde
xu reálných mezd, vydávaného Mezinárodním úradem práce.
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muze se i pojistiti u soukromé lidové pojištovny a z
jistiti si toutó svépomocnou cestou starobní rent
tr bže za podmínek nepríznivejších než u nev)'delec
ného sociálního pojištení, kde duchody jsou k tomu
ješte zvyšovány státními príspevky.l znali-li cizí huržoasní státníci a to v emecku již

za Bismarka v r. 1889 a v Anglii z podnetu Loyda
George již v roce 1908 nutnost sociálního pojištcní. jak
teprve je nezhytné povinné a nucené zajištení alespon
nejskrovnejšího existencního lllinima pro stárí a inva
Iditu u našeho špatne placeného delníka. A více ná
skromn)' zákon o delnickém sociálním pojištcní, žel,
nedává.

O našem soc i á I ním poj i š t e n í del n i
c k é m je nutno ríci strízlivé slovo: Je v)'sledkem
kompromisu všenárodní koalice z r. 1924, kdy síla del
nictva ve vláde byla již v rozvratu, jak volby
v roce 1925 zrejme prokázaly. Bylo-li u nás tvr
zeno, že náš zákon je sociálním veledílem, pak
ohjektivní sociální politik musí ríci. že jsme se
tímto zákonem jen skromne pripojili k rade ji
n~"ch prumyslov~'ch státu, a že tento zákon ve
své dávkové cásti v celku nepresahuje normy úspor
ného pocátecního zákona. Obetaví tvurcové tohoto zá
kona uzavreli mnoh), kompromis jen, aby všenároclní
koalice k nemu dala souhlas a aby byl ucinen pocátek,
ponevadž historie ukazuje, že v žádném prumyslovém
státe sociální pojištení jednou uzákonené nikdy nehylo
zhoršeno. n~'brž postupne vždy zlepšováno. Na doklad
úspornosti tohoto kompromisního díla všenárodní koa
lice z r. 1924 vidíme. že na pr. predválecná rakouská
vládní predloha z r. 191 I stanovila jakožto státní prí
spevek k invalidní rente 90 K zlat~'ch, což by v dnešní
naší valute melo ciniti élspoií. 600 Kc, kdežto v našem
zákone státní príspevek k dLIchodLImciní pouze 500 Kc.
V Nemecku je starobní dLlchod zaveden bezpodmí
necne dosažením 65. roku pojištence, i kclyž je poji
štenec dále vJ"delecne cinn)'m; podle našeho zákOn;[
však obdrží 6s1et~' starec skromií.ouck)' starohní clll
chod. *) jen jestliže nevykonává dále práce nebo služhy
povinne pojištené. AnRlie zavedla nákladn~' hezpodmí
necný vdov sk), duchod, stejne nemecké a dosavaclní
naše hornické pojištení. zákon jURoslávský a rakon. ký
poskytuje bezpodmínecnou. rentu vdovskou a polí na
urcitou dobu po smrti pojištencove, anebo dosáhla-li
vdova urcitého veku nebo musí-Ii se starati o ne
dospelé deti. U nás má vdova po pojištenci nárok
na skromn~' vdovský cllIchod pouze je-Ii sama též in
validní, t. j. ze dvou tretin v)'delku neschopna. Dalším
dokladem až úzkoprsé úspornosti zákona o sociálním
pojištení delnickém z roku 1924 je, že nemocenské po
jištovny podle drívejšího zákona vybíraly príspevky
na nemocenské pojištení ve výši 62/3 strední denní
mzdy. osnova odborníku navrhovala 6% a v politick~'ch
poradách v par1amente pak tato sazba bez slyšení od
borníkLI byla snížena na s%; nyní pak hlavne z tohoto
cllIvodu nemocenské pojištovny od platnosti novéh
zákona. t. j. od 1. cervence 1926 jsou znacne pasivní
A na toto pojištení má h),ti nadále venováno mén
prostredku, pojištení má b),ti »zlevneno«, což prirozen
musí míti za následek, že cllIchoc1ybudou ve svém pr

*) Rocní starobní neh invalidní duchod. byly-li placcny pOo

.i istné príspevky 10 I,et ve tríde A ciní 1..130 Kc, pri stálém pla
cení podle trídy R 1570 Kc, vc trídc 1710 Kc, ve tríde D
1880 Kc; vdovský dLlchod pak pouze polovinu tcchto obnosd
sirotcí jednu petinu techto obno U.
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*) Upozornuji pri tom na clánck Dr. K a r I a U h I i g a
»0 spotrebe v Ceskoslovensku«, otištený v cerven
covém císle »Obwru Národohospodárského«, který by mel být
jako leták v nejširších lidových vrstvách u nás rozšíren. a zá·
kladc statistického materiálu mezinárodní hospodárské konfe
rence uvádí, že svojí spotrebu jsme práve na hranici západní a vý
chodní Evropy. O naší konsumci chlebovin pravl: »Myslím, že
jsme také v jídle mnohem skromnejší než západní Evropa, byt
by i ne ani zdaleka tak skromní jako Rusové (!)« O spotrebe
uhlí u nás opetne na základe císel Spolecnosti N árodll prichází
k záveru, že pokud sc týce spotreby uhlí. jsmc .ješte na strane zá
padoevropské kulturní hranice, avšak již také velmi blízko nÍ-«
Ceskoslovenská spotreba ocele ciní »méne než polovinu západo
evropské spotreby a šestinu spotreby americké a jest o málo
vetší než rakouská.« Spotreba bavlny je u nás na obyvatele 4.3
kg. Dr. Uhlig považuje spotrebu 7 kg na osobu rocne za poH-cbnou,
nemáme-Ii se kulturne opozdit. O konsumci stroj u (výrobních pro
stredku) Uhlig praví: .Jsme i zde daleko pozadu Pracujeme s trc
tinou nemccké intensity, ctvrtinou anglické a švýcarské. desetinou
americké. Nemodernisujeme se ani ne tak rychle jako Rakousko.
Madarsko, Finsko, Lotyšsko, Italie jsou nám v patách. Rusko
.e všemožne snaží nás dohoniti.« A Uhlig koncí: »Na základech
státu neco hlodá. Jsme chudí lidé a kromc toho se nedosti sna
žíme, abychom z této chudoby vybredli. Nesmíme se dáti kla
mati aktivitou plat:ebnÍ bilance, jež rocnc nám privádí tolik pe
nez. Penez nelze jísti ani se jimi odívati. Kupujeme rocnc za
miliardy papídl z ciziny, avšak kupovali jsme v r. 1926 nejméne
o jednu košili a o nekolik kapesníku méne než dt-íve; kulturne
jsme tedy ustupovali, za1Jím co jsme bohatli. " Celá vnitrní po
litika, dane, správa musí být tak zarízeny, aby vzrust spotreby
byl všemi prostredky podporován. Bude-Ii jednou naše obyva
telstvo plne kultivováno, pak jsou všechny továrny, jež dnes
máme, príliš malé ... Všechny zaostalé a malomestské útlaky, .
jimiž dnes hospodárská svoboda Ceskoslovenská se zamezuje,
mohou nanejvýš zpusobiti zdržení tohoto procesu. Mohou ješte
10 let nechatli náš prumysl v nouzi a naše delnictvo strádati pri
nízkých mzdách, nebrání však, aby kulturní potreby ceskoslo
venského národa živelnou silou samy si neprorazily cestu. Jest
na nás upraviti cestu vcas této nezadržitelné živelní síle, než
jako potopa zhoubne protrhne hráze.«

Tyto vývody by mely být naší hospodárskou odbornou verej
ností prodiskutovány. Ukazují, jak nezbytné je uskutecnení ná
rodní hospodárské konference, kde však též musí být náležitým
zpusobem slyšeni sociální politikové.

stredoevropského potravinového koše ukazuje nám na
sledující císla: Filajelfie 179, Ottawa (Kanada) 154,
Kodan 120, Dublín 106, Londýn 100, Amsterodam
R6, Stockholm 81, Berlín 70, .Paríž 55, Riga 53, Ma
clricl 52, Tallin (Estonsko) 46, Milá'l 46, P r a h a 46,
Víclen 43, Lodž 42, Varšava 40.

V dnešní clobe hospodárské konjunktury podniklo
stavební delnictvo špatne pripravenou a špatne organi
sovanou stávku, kterou prohrálo. Tato stávka je do
kladem neutešených pomeru v tábore odborov~'Ch or
ganisací delnických. Pri tom injex životní úrovne
(reálních mezd) stavebního delnictva podle dat Mezi
národního úradu práce, zpracovan)'ch B. Vekou, vy
pocten)'ch k 1. prosinci 1926, je následující: Filadelfie
100, Ottawa 83, Kodan 55, Sydney SI, Lond5'n 44,
Stockholm 37, Berlín 37, Oslo 33, Amsterodam 33,
Riga 27, Madrid 25, Víden 25, Reval 24, P r a h a 22,
Rím 21, Varšava 19.

Tato císla nám praví, že náš export má prémii v níz
kých mzdách našeho delnictva, ackoliv toto je v nev)"
hode nejen jako špatne placen)" výrobce, ale i jako kon
sument následkem prespríliš vysokých p r LImys lo
v Ý c h a nyní i zem e del s k ý c h ce1.*) Toto nízké
e:xistencní niveau našich pracujících vrstev s hlediska:
národního a státního a s hlediska potrebného kvalit
ního zhodnocení každého našeho príslušníka není sa
mozrejme povzbuzující. Americk), delník nepotrebuje
starobního pojištení, nebot mLIže-li si koupiti Fordku,



1,605.906, cili 6975% všech poj ištcncll

v celku 2,302.314 pojištencu
z toho pak cio I. až V.

mzdové trídy (s denní
mzdou až do 22 Kc)
do V I. až X. mzdové

trídy (s denní prumer-
nou mzdou nad 22 Kc) 696.408, cili 30'25% všech pojištci]('u

U specielních v posledních letech zrízen~'ch zeme
deJsk~'ch nemocensk)'ch pojištoven bylo prihlášeno

v celku 154 í88 pojištencu
z cehož pripadá se mzdou
denní až do 22 Kc denne 152277 cili 98'37% pojišfcncu
nad 22 Kc mzdy denne 2.517 cili 1.23% pojištencu

run rakouských, cili 310 mil. Kc pouze na základe
svého zákona o povinném pojištení proti nezamest
nanosti.) Pricteme-li k uveden)"m úsporám, dosažen)'1TI
pomocí nedostacujícího gentského systému, i úspory
ve vydání na péci o válecné poškozence, oproti drívej
ším letum klesající, dále úspory ve vydání na stavební
ruch atd., musíme konstatovati, že naše poválecná so
ciální bremena byla podstatne vyšší než soucasná naše
sociální bremena i se sociálním pojištením.

Náš prumysl již toto »nákladné« sociální pojištení si
zakalkuloval a proti sociálnímu pojištení v celku ne
útocí. Tím více si stežují na toto »nesnesitelné« bre
meno. které prý je nutno zlevniti, politické kruhy ze
medelské. "" tu je zajímavá úrední statistika, podle
které k sociálnímu pojištení bylo prihlášeno a to
u všech nemocensk~'ch pojištoven (vcetne zemedel
sk)"Ch)

ost.,

U vVech nemocenských pojištoven (vcetne zemedel
ských) v druhé až ctvrté mzdové tríde, t. j. s denní
mzdou od 6 do 18 Kc je prihlášeno 49.09r,Yn všech po
jištencu; pouze pak u zemedelsk)'Ch nemocensk)'ch ])0
jištoven 94-4970 všech pojištenclt. Tato císla dokaZt!jí,
jak uhohé jsou mzdy našich zemedelských delníkl1.

A tak císla ukazují, že hy hylo u nás krajne nutno
zlepšiti mzdové pomery delnictva a tím jejich životní
úroven a tím neprímo zV~'šiti mzdovou základnu na
šeho nedokonalého sociálního pojištení, což hy rozho-1
ne bylo nejlepší novelisací.

*

K záveru je nutno ješte uvésti, že nemáme státního
zákona o zprostredkování práce a rádne vybudovanou
a spravovanou sít verejných zprostredkovatelen prác.e,
takže jsme z tohoto duvodu nemohli ratifikovati
\\"ashington kou konvenci O nezamestnanosti, která již
dnes je ratifikována 23 státy. Prikulháváme tentokráte
v této samozrejmosti a administrativní nezbytnosti pro
regulaci nahídky a poptávky po práci ne jako avant
garda, ale jako marodéri na príklad za Indií, Japon
skem atd., kterí tuto ~ociálne-administrativní konvenci
již ratifikovali. Nemáme zákon o závaznosti kolektiv
ních smluv, ackoliv by to nezatížilo národní hospodár
stv.í, n)'brž pouze dalo by zákonnou závaznost dobr5'm
mravum a již u nás vžitému zvykovému právu. Zákon
() závaznosti kolektivních smluv má na pr. Francie,
Nemecko, Rakousko. Italie, Spanelsko, Australie, Chile
atd. Náš zákon o úrazovém pojištení nevztahuje ~:e
na maloživnostenské podniky, ohchod a zemedelství.

'kde se nepracuje u motoru, kdežto v rade prllmyslo-
v~'ch StátLl, mezi nimi v Anglii, Belgii, Francii a Ne
mecku se úrazové pojištení až 11a drobné v)'jimky vzta
huje na všechny námezdné pracovníky.

eru ješte menší než stanovil úsporný zákon všená
rodní koalice z roku 1924.

Toto zlevnení prS' je nezbytné, ponevadž naše ná
rodní hospodárství je touto reformou príliš zatí ženo.
Je zásluhou 9ra H otowtze, že toto tvrzen í uvedl na
pravou míru již ve své prednášce v Národohospodár
ské spolecnosti. Uvedl, že v Nemecku z vyšší mzdové
základny (podle uvedeného již mezinárodního srovná
ní indexové císlo reáln)'ch mezd Berlína je 70 a Prahy
pouze 46) platí se 1670 na sociální pojištení, u nás
pak ciní nákla:ly na celé sociální pojištení (nemocenské,
starobní, invalidní i úrazové) z nižší základny mzdo
vé pouze 9lh až II1h7o mzdy. Pri tom sou
casná pravicová 'vláda v Nemecku uzákonila zákon
o pojištení v nezamestnanosti, který si vyžádá další
3% ze mzdy, tedy zv)'ší nemecké náklady' na sociální
pojištení na 19lh7o.

Podle údajLl prof. Dra Schonbauma zatížení Ra
kouska pojištením nemocensk~"m, úrazovým a pojište
ním proti nezamestnanosti Cil1í I7Jh7o; pri tom v nej
hližší dobe pocne se s provádením starobního a inva
lidního pojištení deln íktt, které podstatne zv)'ší toto
zatížení, Již dnes Rakousko poclo s vyplácením znac
n~ch státních podpor prestárlým v obnosu 2850 Kc
rocne u mužu a 2064 Kc rocne u žen. U nás k zaopa
trení prestárl~-ch vystoupením socialistu z vlády po
rolbách roku 1925 již nedošlo. V Polsku, t. j. v b)'
valém horním Slezsku a východním Prusku sociální
pojištení zatežuje 14 až 1570 ze mzdy. úmyslne uvá
díme státy, jejichž státní finance nejsou nejrllžovejŠí.
\ ejhle, pro ne jsou vetší sociální bremena než naše
~nesitelna.

Pan ministr TJ otowetz uvedl v N árodohospodárské
'polecnosti, že pojistné príspevky na veškeré druhy so
ciálního pojištení vcetne poc1por y nezamestnanosti
cinily za rok Iq26 skoro 23 miliard Kc: u nás asi 2500
mil. Kc. My máme 2370 poctu obyvatelstva, jaký má
.lemecko, ale jen 117t' jeho zatížení hremeny sociál
ními. Nemecké národní ho,;podárství je tedy dvakrát
ríce zatíženo než naše národní hospodárství, tedy na
hlavu pripadá sociálne-pojištovacího bremen·e v Ne
mecku 370 Kc, u nás 180 Kc. Naše národní jmení
odhadu je se na 400 miliard Kc. takže sociální zatížení
riní podle toho 0.6 r národního jmení. árodní jmení
Xemecka odhaduje se na 2400 miliard Kc, sociální po
jištení je zatežu je 2~ milia rdami, tedy 170 nemeckého
n;Í,rorlního jmení. což ciní témer o pul procenta vyšší
zatíž·ení než u nás. A tak prichází Dr. Hotowetz k zá
\'eru, že sociální pojištení neomezuje naši souteživost,
ale že jest notorick)'m faktem, že ve velké rade cizích
Jlrlnnysll'l jsou to úspory docílené lepší organisací prá
ce, které tak nehezpecne zvyšují ~outeživost s námi
pres to, že tam mají vyšší mzdy.

~ové zatížení zavedením starobního a in val id

Ilího pojištení ciní asi kol pul miliardy Kc rocne
více nežli cinil drívejší náklad, vypl)'vající pouze

nemocenského pojištení. Uvažme však, že ješte
. r. 1923 bylo ze státní pokladny na podporách

\' nezamestnanosti vyplaceno 392 mil. Kc, gentsk~'
s:- stém pak vyžádal si r. 1925 za % roku z,~ stát
ní pokladny pouhé 4 mil. Kc a za rok 1926 pouhých
21 mil. Kc. V rozpnctu pak na rok 1927 je na tuto
položku sociální péce, pro jiné státy nejnákladnejší,
preliminováno pouze 10 mil. Kc. (Ochuzené Rakousko
vyplatilo za pouhých 6 mesícll r. 1925 650 miliard ko-:
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Nemecko práve ratifikovalo washingtonskou kon
venci o ochrane ž.en pred porodem a po porodu, což my
uciniti nemužeme, ponevajž naše sociální zákonodár
ství této konvenci dosud plne nevyhovuje.

Proto v zájmu ochrany pracujících vrstev u nás a
v zújmu zlepšení nedostatecné životní úrovne a sociál
11í h pracovních podmínek širokÝch lidových vrstev
našeho národa je nutno rozptýliti poveru O tom, že
jsme predstihli ostatní státy svým delnickým zákono
dárstvím a zatížili se prílišnými sociálními bremeny.
Zkušenost je strízlivejší a v mnoh}'ch bodech a detai
lech témer opak je blíže pravde. Po prevratu, jak jsem
již l1vdl, politické osvobození bylo ztotožnováno se
sociální reformou. Delnická trída nežádala nemožnosti
a byla si vejoma, že predevším musíme zríditi a zaji
stiti náš stát. Již v roce 1920 po prekonání nejtežších
zarizovacích obtíží došlo k roztríštení a zeslabení del
nické fronty a od toho okamžiku každá sociální refor
ma byla komunisty neprávem podcenována a v du
sleclku toho ostatními stranami vcetne vládních
stran delnick)'ch líc·ena jakožto vymoženost, kterou
predstihujeme ostatní svet. A nyní stalo se verej
n)'m mínením, že poválecné sociální reformy, které
máme, je nU'no odbourávati. Císla a fakta nám praví,
že nemáme-li provádeti protidelnickou trídní politiku,
nemáme-Ii b),ti ke škoje národa a státu predstiženi
lépe živen)'m a lépe žijícím a pokrocilejším sociálním
zákonodárstvím chráneným delnictvem ostatních zemí,
pak cesta v zájmu celku musí býti práve opacná.

Th. Pistorius:

Vedecké rízení práce
a zamestnanost.

Když v první polovici minulého století byly nahra
žovány starodávné mechanické prostredky v)'rob

ní a dopravní nove vynalezenými stroji, delníci a ~iv
nostníci píOti nim se bourili a leckde i nové stroje ni
cili. Prícinou- byl strach, že mnozí budou strojovou
prací zbaveni možnosti obživy. J ejprudší odpor byl
snad vyvolán vynálezem šicího stroje. Jakmile byly vy
staveny v Paríži první jeho modely, byly rozbity roz
vášnenými krejcími, kterí v nich shledávali nástroje
své nezamestnanosti. Skutecnost pobourené krejcí však
záhy poucila, že šicí stroje nejen neztencily pocetne
krejcovského stavu, n}'brž tím že prinesly úsporn casu
a práce, zmnožily v),konnost, pripadající na hlavu,
zpusobily zlevnení krejcovských výrobku a - zvetšení
jejich odbytu. ukázalo se, že odbyt v pomeru k cene
výrobkll stoupá radou geometrickou. Co platí o vyná
lezu šicích stroju, platí i o jiných strojích. Americký
Nemec. Hanswerner Speyer z Detroitu, píše ve studii
»Neco o amerických metodách hospodársk~'ch a re
klamních«' toto:

»Zvýšil ci snížil se od zavedení stroju pocet osob, kteri
si vydelá':ají sVl1j chléb psaním? Za každého mestského

písare, který pllsobil pred 50-60 lety, nalezneme nyní 100
osob, které si své živobytí vydelávají psaním. Když za
vedení železnic nahradib staré 1,o,tovní kocí, byla tak
ovšem vyrazena z práce velká rada starých postilionlL Nic
méne vydání na osobni a nákladní dopravu byla tímto lep
ším storojem - lokomotivou totiž - tak znacne snížena,
že se stále více a více vyplácelo používati tohoto nového
prostredku dopravního, s tím výsledkem, že nyní za kaž-

648

dého poštovního kocího je treba sta strojvlldcll a topic6
aby tak obrovsky vzrostlou poptávku po doprave bylo
možno uspokojiti. A nenalézáme jen více strojvudcu a
topiCi!, nalézáme celou armádu železnicních delníku a zri·
zencu nalézáme dílny, které zamestnávají tisíce a tisíce
lidí ';e výrobe nových lokomotiv, vagonll a železnicního
materiálu, kde dríve dostacilo nekolik tuctu kováru a ko
lál"ll, aby oko-vali staré poštovní herky a tu a tam staveli
nové poštovní vozy. Pri tom vl1bee nepomyslili jsme na
statisíce lidí, kterí nalézají nyní svoje živobytí v prumy.
slech, jež se v dllsledku techto lepších dopravních method
mohly yyvinouti.«

Není treba uvádeti další vynálezy) aby bylo zrejmo.
že pokud prinášejí lidstvu úsporu casu, fysické práce
a provozních nákladtl, nezvyšují nezamestnanosti. Mo
hou pouze vyvolávati nezamestnanost clocaspou, nikoli
však trvalou, která není nicím jiným než preskupová
ním pracovních sil. Strach z nezamestnanosti brzy
prešel a delnictvo i živnostnictvo pohlíže~o od té dohy
na užívání technických vynálezu jako na hospodárskou
nutnost.

V posledních letech vznikl však opet v radách del
nick)'ch strach z nezamestnanosti, kterou mllže pr~'
ptlsobiti t. zv. vedecké rízení práce neboli racionali
sace. Jak známo, je predevším v programu tohoto hnutí
vylucování všech ztrát ve výrobe, které vznikají plýt
váním casu, energie, místa a hmoty. Vedecké rízení
práce znamená stálé vybavování závodtl nejnovejšími
vymoženostmi technického pokroku, které pohlcují ve
vzrtlstající míre práci rukodelnou a námahu telesnou.
Toto hnutí usiluje o zjednodušování výrobních me
thod, o preme110vání pomalé v}'roby kusové na rych
lejší výrobu hromadnou; ve znamení tohoto hnutí je
provádena standardisace neboli normalisace a zjedno
dušování výrobld, jakož i zjednoc1ušování ac1ministra
tivy. Z této charakteristiky vedeckého rízení práce je.
myslím, patrno, že delnické obavy z nezamestnanosti,
hrozící z vedeckého rízení práce, jsou oprávnenejší.
než byly v minulém století. Z toho dCtvodu je treba
podrobiti je zevrubnejšímu zkoumání.

Nelze popírati, že leckterý výrobní podnik, který za
cíná provádeti vedecké rízení práce, propouští menší
cást delnictva i tenkráte, když tato zjednodušovací pre
mena výrobního procestl deje se postupne a zvolna na
základe presného plánu, a i když vedoucí cinitelé ta
kových podniku se snaží zamestnati co nejvíce preh)'
tecn}'ch delníktl v jiných oddeleních, jakož i pri pracích
nouzových. Podniky, které pak provádejí vedecké rí
zení práce méne vedecky, t. j. ukvapene a s nedostatec
nou plánovitostí nebo dokonce chytracive, jednostranne
se snažíce o soukromý prospech z vedeckého rízení
práce a málo dbajíce o obecný jeho prospech, p~u
pouštejí ovšem vetší pocet delnictva, než je nutno. Prí
klady této stinné stránky vedeckého rízení práce poclalo
j~ho pocátecní provádení ve Spojených státech ameri
ckých a ješte ve vetší míre v Nemecku.

Proti ukvapenému a nedostatecne plánovitému, stej
ne jako proti chytracivému provádení vedeckého rí
zení "práce dlužno zajisté protestovati jak z duvodu
sociálne politick}'ch, ponevadž zpúsobuje lehkomyslne
nezamestnanost, tak z duvodu národnehospodárských,
protože vzbuzuje ztráty národohospodárské i soukro
mohospodárské. Vedecké rízení práce, nehodné z jaké
hokoli dtlvodu svého jména, mstí se dríve nebo pozdeji
v nejruznejších formách. Pokud jde o nevyhnutelné



propouštení menší cásti delnictva v závodech, rádne
provádejících vedecké rízení práce, je treba zdurazniti,
že by bylo chybné posuzovati takovou nezamestnanost
s hlediska úzce vymezené doby casové. Pro správné
posouzení této otázky je nutno si uvedomiti, že základ
ním smyslem vedeckého rízení práce je postupným sni
žováním výrobních nákladu snlžovati ceny výrobku a
zvyšovati tak odbyt a v)Tobnost. Vedecké rízení práce
je tedy prostredkem pro zvyšování kLWní síly spotr.ebi
telil nejširších vrstev. A bylo by proh základním zako
num úspešnosti vedeckého rízení práce, kdyby ti, kterí
je provádejí, pristupovali v dusledku postupne snižova
n)Tch cen zboží k postupnému snižování mezd. Je ne
zbytne nutno, aby racionalisace zvyšovala kupní sílu
všech - tedy i delnictva. Ve Spojených státech vyka
zoval v nekolika posledních letech index mezd, dol~once
nestup, pres to že ceny výrobku klesaly. Uspesnost
vedeckého rízení práce nejen predpokládá, že postupne
zvyšuje kupní sílu spotrebitelll vcetne delnictva, ale ž~
jeho kapitáni dbají toho, aby celkový prírustek kupní
síly vetšiny zames'tnaných delníkll byl vetší než celkový
úbytek kupní síly propuštené delnické menšiny. Dbají-li
kapitáni vedeckého rízení práce techto zásad, poptávka
po zlevnovaném zbožÍ vzrllstá a to geometricky v po
meru ke klesajícím cenám. Za techto okolností opet
vzniká a 1'0 te poptávka po pracovních silách, takže

delníci, docasne propuštení z práce na pocá~~u prov~
dené racionalisace znovu se do závodu vracej!. K osve
tlení této rozvahy mohu uvésti nekolik statistických
císel. Ministr práce ve Spojených státech, James J. Da
vis, uvedl v oficiel. mesÍcnÍku »Monthly Labor Re
view« (kveten 1925), že zatím co hodnota vyrobených
statku ve Spojených státech se zvýšila r. 1923 proti
r. 102J o 41'110, zvýšila se za tutéž dobu zamestnanost
delt{ictva o 26'2%. V knize »Mzdy ve Spojených stá
tech« kterou vydal N ational lndustrial ConÍerence
Board se dovídáme, že ve vetším poctu racionalisova
11)'ch;ávodu prumyslových, které podrobila jmenovaná
korporace statistickému šetrení, zvýšila se r. 1925 ':1
robnost proti r. 1921 o 6210, zamestna~lost pak. n~Je~
neklesla, nýbrž vzrostla o 14'2810. To JSou statlshcka
data z nejklasictejší zeme vedeckého rízení práce 
Spojených státll. Z mnoha projevll amerických o úcin
cích moderních method výrobních na 'zamestnanost
možno bezpecne vysuzovati, že tamejší mínení nepova
žuje nezamestnanost za nutný dllsledek vedeckého rí
zení práce. To potvrzuje také P. Devina~, r~dite~ Mezi
národního ústavu pro vedeckou orgamsacl prace, ve
své zpráve »Sociálne politické dusledky racionalisace«,
predložené mezinárodnímu kongresu pro sociální po
krok, jenž byl konán letos v zárí ve Vídni. Devinat,
který v uvedené zpráve obírá se mimo jiné dosti obšír
ne, na základe peclive sebraného materiálu z ruzných
státLI,otázkou vlivu vedeckého rízení práce na zamest
nanost, zduraznuje, že »pri zavádení nových metod,

opravdu spocívajících na zásad~ch racionalisace, R~jde
vždy o nezamestnanost zcela kratkodobou a bez tezslch
následku«. Devinat zaujímá totéž stanovisko, které vy
slovil i známý francouzský socialista J ouhaux, že totiž
opravdové vedecké rízení práce púsobí jen nezamest
nanost docasnou, nikoli však trvalou a to ješte neza
mestnanost možnou, nikoli nutnou. A v záveru své
úvahy o nezamestnanosti Devinat praví:

})Souhrnem budiž ješte jednou zduraznena, že obava
z trvalé nezal11est~lanasti, j akažta následku racionalisace,

je silne prehnána, že však naproti tomu nebylo by opráv
neno hovoriti o pravé racionalisaci, kdyby soubežne s ra·
cionalisací nebyla ucinena opatrení k odstranování docasné
nezamestnanosti,«

V elaborátu, který pr,edložila mezinárodn~mu kon
0Tesu pro sociální pokrok britská delegace, Je pouka
~ováno na to, že podle došlých odpovedí na dotazníky,
které delegace zaslala podnikatelllm, pocet zamest11a
n)Tch delnÍkll se provádenou racionalisací nezmenšil.
Rovnež britská delegace zduraáíuje, že statistika o ne
zamestnanosti v Anglii nepodává žádného dttkazu pro
tvrzení, že racionalisace vede k zvýšení nezamestna
nosti a dovolává se casopisu »Labol1l Gazette«, podle
nehož nejvetší procento nezamestnanosti vykazují prá
ve ony prttmysly, které racionalisace neprovádejí -;
tak zejména dolovánÍ uhlí 17'810 n~bo s~avb;l laji
25'910. Ale nejen britsl~á de.legace., ale.1 delegace ,osvtat
ních státtt pokud v mch Je raclOnaltsace provadena,
vyslovily ~e zprávách kongresu predložený.ch p~esved
cenÍ, že zásadne vedeckého rízení práce za zdroj neza
mestnanosti nepovažují. A jestliže v Nemecku, kde ze
všech státtt evropských je vedecké rízení práce prová
deno nejpronikaveji, je možno poukázati na nekt~r.é
podniky, v nichž nesprávným postL~p:,m ~!la zbyt~cn~
zpttsobena nezamestnanos~, l!e, vevvets1, mlr!: po~kaz,atJ
na podniky, v nichž provadem vedeckeho nze11l pr<:~e
záhy privodilo jejich vetší zamest~anost. ~ak l~a.pn
klad Ludvík Prelk.r ve své StudIi »Sozlalpohtlc;che
Fragen aus der deutschen Rationali~ierung~(v uvávdí ve
likou továrnu nemeckou na automobIly, v 111Zpocet za
mestnaných delníku zvýšil se za pul roku letos ze
3.500 na 11.500 pri klesání cen výrobkú a pri sedmero-
násobném zvýšení výroby. .

Dlužno si uvedomiti, že zpl1sobÍ-li nekde racI?na1J
sovánÍ výroby docasnou nezamestnat;0st,v vznika ~a
proti tomu vetšÍ, zamestn~no;t ve ~'yrol?e mO,;lern~ch
stroju a modermho techmckeho zanzelY, potr~bnj ch
pro racionalisujÍcí továrny. »B e z r a CIO n a 11 s 3. Ct;

stály by pece v Essenuv~ v~lne. ~.~stt
studené a byly by neClnne m1hon?,
del nic k ~T Chru k o u« - napsal jiste správne m111
chovský ná'rodohospodár, prof. Zwiedineck-Siidenh?rst
letos na jare do casopisu nem. ~stavuv, pro st~d1Um
konjunktury. rr;i'vkdož -~ehk0t;'lysl~e st;asI, nezames~na
nostÍ, jakožto udelem ved~cl<;,e~or:,lze111pra::, ne,uve~(I
mujÍ si, že plánovité yrovade;l1 vedeckeh? n!,elll ~race
v jednom odvetví prumys~ov~:n 'p0dpon~Je ,pru~o 1 ne
prímo vznik ne~o rozkvet v ]111eho.0vdvet':,l prumy~lo~
vého. Nedávno Jsem na pr. kdeSI cetl, ze ,sestroJe11l
rychlolistt ve Spojených stát~~h ,amer. pr~, vyrobu ,pl;
chových automobilových soucash, (karo~el11 :: blat111~u)
zpttsobilo tam hromadnou a ny111velmI dobre zamest
nanou výrobu pracích strojll. Lis~l, pLryodr:~ ~ynalezl":
ných a sestrojených pro automobIlky, Je UZIvano n~r:1l
pro výrobu plechových, vodních nádrŽÍ pracích ,stroJl1.
Rozkvet jednoho odvetví prttmyslového podporUje nebo
dokonce vyvolává jiná odvetví pr~m~slová; cÍ~ž je
rozmnožována zamestnanost. TechOlcky a vedecky po

krok, rozvojem vedeckého rízení prác~ pobáda~ý j~k~
nikdy pred tím, zpttsobuje a bude zpusobo,:,ah svyn21
vynálezy zcela nová výrobní ?dve~vÍ. V z111kln,a pr;
v posledních letech samo~tatny prumysl aeropl~novy
a radiov)T. Mnoho továren vZ111klo za posleJll1 l~ta
v oboru chemickém, v dúsledku nových, velkolepych
vynáleztt, zejména nemeckých. Z neochabujícího tech-
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nického a vecleckého pokroku vyrostou nám v budouc
nosti továrny na veci. o nichž se nám nyní ješte ani
nesní. Pokrok vede k :"tá1ému rozširování výroby nejeJ1
rozsahovému. ale i druhovému. TechnickST a vedecký
pokrok smeruje ke zvet ':ovánÍ zamestnanosti. Pokud ji
nekde zmenšuje. je to pouze docasné, prechodné a lo
kální. Plánovité a svého sociálního poslání dbalé ve
decké rízení práce tím, že zvetšuje životní úroven spo
trebitelt"1, dovoluje plneji ukájeti potreby a vyvolává
zároveJ'i potreby nové. Z toho dále plyne, že jednak do
]Y)U;tÍ \'etší možnost zamestnávati druhé i v jin5'Ch
obor·ech než prLunyslovém, jednak že prináŠÍ nové, do
sud neh"valé kategorie zamestnání. Pro otázku zamest
nanosti ve vedeckém rízení práce je konecne velmi v5'
znamnou tendence, zkracovati za zrychlované v5'rob
nosti pracovní dohu a predcházeti tak nebezpecí nad
v~/roh)'. Ford, jak známo, snížil na podzim roku 1920
šestidenní dohu pracovní v t5-dnu na dobu petidenní,
aniž snížil tS'dennÍ mzdy a naznacil :vS'vojovou mož
nost dalšího zkracování pracovní doby. Príkladu For
dnya n{lsledují -- zatím velmi pomalu - i jiné podniky
americké. Zkracování pracovní dohy pri racionaliso
vané vSTohe stává se stále dllrazne jším požadavk,em
dc1nictva. Y nem mimo jiné je správne spatrováno za
bezpecení pred neodpovcdn5'mi pokusy s vedeck5'm rí
zením práce.

Z toho. co jsem zde uvedl. je zrejmo. že vedecké rí
zení práce nezamestnanosti trvale nezmenšuje. A je to
práve nedostatek vedeckého rízení práce, kter}' udržu je
v Evrope chudobu a malou í'.amestnanost.

LITERATURA A UMENÍ

P. Eisner:

Státní ceny literární.
Instituce našich státních cen za vynikající díb lite-rární vznikla v dol)c. kdy literární ceny v cizine
upadly již v hlulJOkou nevážnost: mnohé pro pusté
stranictví porot a jejich skandální vS/roky: jiné pro n~
dostatek soudnosti 11 porotcl1. Ta zabila morálne už
i nejvyšší literární poctu :"veta - Nohelovl1 cenu (Ta
gore! ).

elze ríci. že instituce našich st;'ltních cen jiter{lr
l1ích teší se ohecné prízni :"oudnS'ch lidí .. \le neteší-li
se jí, jsou toho prícinou zcela jiné momenty než ty,
jež vzaly y;'lžnost ohdobn:í'm institucím v cizinc. Je ll;}
C:lse podívat se veci trochu na klouh.

Cesk;' spi:"ovatel oJvádí nároJu c1,1l1ve formc do
životní chudoby. Dve. tri vS'jimky. jichž dopocteš se
7: posledních kt, nedá\'<ljí práva domnívati se, že by
!11oh~ol)S·ti)il1a~(. I'lOnikno,uti:.. bS·ti cten a vslaven zn~
111ena pro ce~:keh() ClU or3. uspech a pro~,pe('h mra vn 1,

nic \·íc .. \l1torské honor{lre nestojí y pomeru k ame·
rick5·111.anglick5·m. nemeck)'m za rec. stejne v tomto
poment i honnr:.re za predchozí otisk v denním listu
nebo renli: Cl' :,::. :i.utn[ nemá možnost, ahy i pos1eclnÍ
feuilleton V) dat ne zpenežil Sl)l1CrlSn5ln otiskem v ne
kolika clenících najednou: od filmu delí ho prehrady
prakticky neprekrocitelné: n[\š radiov5' rozh las. vcc
vl'thec vyJarená, lepší literatury nezná, a kdyby ji l.l1a1.
mel lJY pro autory jen zpropitné - zkrátka, bS-ti ce-
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:"k:í'm autorem je už tradicnc bída s nouzí. etecnost
byla by tu zlocil1em. Nutno nejak prispeti. Jenže 
a tu již jsme u našich státních cen.

Nezbytná hmotná podpora cesk)'ch autOrLl nepatrí
pred forum verejnosti. Mela hy h)·ti záležitostí neja
kého poradního boru, expeditu a pokladny. Jakmile
je zarucena vecná a nestranni kontrola. verejnosti po
této venkoncem soukromé veci nic není. Nebude mi
rozhodne lhostejno 1i d s k y. nemá-li ceský autor na
uhlí; ale bude mi po certech j,~dno s u b s pec ie
u men Í, zda nemá na obed ci zcla pred jeho slohovou
vilou v Bubenci ceká ~ládhern5' JTispano-Suiza. Ne
mela by se proto smešovati poJpora s verejnou, ba
dokonce státní a národní poctou literární ceny. A in
stituce našich ríjnov5'ch cen tyto dva pojmy smešuje
a v této dvojklal1nosti je její nejvetší slabina.

Mimochodem: Nemyslím, že ceskému autoru nedalo
by se lépe a dllstojneji pomoci než nejakým tím hoto
vS'm penízem ad personam. Odkazuje se stále na ma
lou oblast c,eské knihy, jež podmilluje nutne malé ná
klady a tím i malé honoráre. Ale Skandinavci nám
dokazují svými statistikami, že núod mllže b:í,t ješte
menší a prece císti své autory v mnohem vetších ná
kladech než jsou naše. U nás se mnoho cte a nic ne
kupuje. Kdo nemllžeš si knihy koupit, chod si klidne
Jo knihoven. Jinak melo hy se však bez ustání cepo
vat do nechápav)'ch lebek, že PLljcovat si knihy, na
než kapsa stací, je nejen kulturní, ale i hygienické
svinstvo. Prístup do obecních- knihoven pouze s vy
svedcením chudoby. pokud jde o díla hežná!

O tom. že státní ceny. smešují podporu s poctou,
hude sotva s.poru . .Tak jinak vysvetlili bychom si ne
patrné cástky našich státních cen, když pouhé mesto
Frankfurt n. M. má rocní literární cenu 80.000 Kc
(jednu)? Jaké vysvetlení našli bychom jinak pro pe
riodicitu našich státních cen. jež je jako stvorena pro
chudinskou podporu a jež je nevhodná pro vysokou
poctu oficielní a celonárodní? Je prec každému jasno,
že literatura pocetne tak malá nemuže Jo roka vydat
hned nekolik de1. jež by zasluhovala, aby byla oven
cena; stejne .málo sporu bude o tom. že lány ducha
mají své zvláštní zákony. odlišné od zákonú, podle
nichž vydává plod pole pšenice nebo cukrovky, a že
žádná státní cena nemlJže mít povzbudivých vlastností
umelého hnojiva.

Ce1ám odpovccl'. že takového úcelu státní ceny lit~·
rámí ani nemají. Že mají jen to po'ilání, aby upozor
nily národní vei:ejnost na literární vS'kony posledního
roku, jež sluší pokládati za po m e r ne nejlepší; aby
l' jaly se talentll kritikou opomenut)Tch; ahy to nej
lepší zachránily ze záplavy rocní produkce pro verej
nou pozornost; ahy ukázaly autoru. že je tu nekdo.
kdo representuje národní svedomí, kdo na autorovu
práci ceká a dovede si jí vážit.

Na tuto odpoved' patrí replika, že kladou-Ii si státní
ceny literární takové úkoly. kladou si úkoly zhola zby
tecné. Proc, to stojí za zmínku.

J{ekli jsme, že cesk.\· autor platí své nán,dní 'prí
slušnosti dall doživotního hmotného nuzáctví. ,\ stej
nc jako platí tuto dal1. bere od národa doživotní rentu
vážnosti, umání. sUdého zájmu, lásky, nadšení a mo
rálních podpor všeho druhu v takové míre, jako í11ál,,
kter5' autor jinS'ch nároclt°l a jiste ne autor západo
evropský. ,Tf' to zhytek probuzenské traJice: národ ješte
pamatuje, kJo jej vzkrísil; pocíná-li se dnes také li nás



íllci spisovateli upbtnovat founovství a analfabetická
nevymáchanost, stací pripomenout, zakriknout - je
to li ná3 dosud jako v pohádce. Literatura je u nás
dosud soucástí národního vedomí, je zakotvena, má
koreny. netkví ve vzduchoprázdném prostoru: cesk~'
autor je stále ješte do jisté míry vešt,~c. Srovnejme
tuto posici ceského autora na pr. s posicí literatury
\' Nemecku.

Nakladatelský život je tam zkomercialisován a s ním
valná cást kritiky. Nestranné literární revue vybity
témer úplne. Udáš spíš falešnou hankovku než dobrou
lyrickou básei'í. Sbírka lyriky budí sensaci. ne kvalitou,
proste že vyšla. Nemlad~' básník zvucného jména .10
hannes R Hecher. slyše, že v Cechách vy já lyrik treba
ctyri knihy do roka. zvolal: »Stanu se ihned Cechem!«
~akladatelské koncerny jako Ullsteinllv v Berlíne dik
tují knihy sezony a prosazují je s ohromn}'m apará
tem, k nemuž patrí i štáb kritick~'ch slovLLtností. Po
kud žije ješte nezávislá kritika, je skeptická, ironická.
predevším však skoupá na slovo: nejde-li o jména
rejslavnejší. má pro vynikající knihu dvacet, tricet rá
dek. Nejsi-li literární hvezdou, nepodarí se ti. aby ta
ková slovutnost vzala tvou lmihu "llbec do ruky
hovnejte s tím radostnou pohotovost, to vecné nábožné
cekání našich Goetzl1. Nováku. Salclú. Vodákó). Pro
dukce clo roka ohromná. v ní mnoho hodnotného. vy
noriti se jen trochu trvaleji z té záplavy je prímo zá
zrnko C~lkem: ohchod, kartel. nevšima \'ost. presyce
nost, ani stopa spont;l11ního zájmu. Literát je hrác v 10
terii. Ne už politika, ale civilisace zahíjí tam umení,
stejne jako na zá pade. Li tera tma nen í tam již záleži
tostí národního vedomí a svedomí.

U nás: Je zcela vylouceno, že cesk~' autor jen po
nekud snesitelné úrovne mohl hy zllstati neznám nebo
dokonce netišten. Produkce nestací poptávce. Kdo na
psal, ten také tiskne, a tiskne zpravidla hned (u souse
dll ceká takov~' r\rno Bolz. Rudolf Borchardt a tucty
jin~Th skvelých jmen po desetiletí). Po první kniz,~
jsi cesk)'m autorem, po druhé pocítá se s tebou trvale.
r.ehylo-li to smetí. Otevrou se ti sloupce revuí a de11
nich listl1. Po tretí dostáváš se do redakcních rad, po
ctvrté do v)'borll a porot,' po šesté jsi »mistr«. Kdo !Jy
li nás nebyl mistrem, prekrociv ctyricítku? Snad jen
v mnichovsk~'ch I1meleck~Th kna ipách let osmdesát}'ch
mistrovalo se toJik jako u nás. Kapacity literární kri
tiky venují starádkové referáty každé jen ponekud lep
ší knize, zab~'vajÍ se podrobne i literárními zrúdami
z dllvoc1l1 v.\'chovy, stojí den co den na str;tži kultur
ních statkll národa - toho jinde není témer vúhec.
.;tejne jako není v denních listech skoro vllhec mí:-:t'l
Vro seriosnÍ literámí kritiku.

Je nemyslitelno. že za takového stavu vccí mohlo by
z ceské produkce jednoho roku ujít verejnosti neco
i sebe mÍn pozoruhodného. Proto nepodarí se porotám
státních cen uciniti literární ohjev, nepraviti literární
krivdu. Vše je známo. zváženo, dáno predem. Skutecne
také státní ceny za tcch sedm let, co se udílejí, nepri
nesly jediného objevu. jediné nápravy. Jeprinesly, pro
tože nemohly.

Nemllže proto b},ti úkolem státních cen, aby budily
z á j e m o literaturu. Toho zájmu je práve dost. M.
Capkovi-Chodu hned tri státní ceny najednou za jeho
»Rešany«! Protože v nich povedel se cpavou názor
ností o nejhorším nebeipecÍ pro ceského umelce: pre
hujelém interesu, nezdravém uznání, zbahnelých níži-

nách, jež samou láskou a mistrováním by udusily ve
svém objetí.

Nepatrí-li tedy chudinské podpory na verejnost a
je-li ocenení zásluh po m e r n Ý c h zcela zbytecné.
zh~'vá státním cenám prec jen úkol, aby byly uznáním
národa za a b s o 1 u t n e vynikající díla domácího pí
semnictví. Taková instituce byla by na míste a jedine
ona smela by rozhodovati v nejvýznamnejší d~n státu.
Jenže nikoliv rok co rok. Je pod dustojností 28. ríjna,
aby se stal automatem pro rozdávání zásluh. a je pod
dustojností techto zásluh, aby se z nich smelo slevo
vati. }~ cirá a dosti nepravdepodobná náhoda, narodí-li
se do roka i jen jediné dílo, za než hy cel}' národ byl
za vázán díkem. Je tedy pro tuto opr[t vncnou funkci
státních cen jejich periodicita príliš rychlá. Petiletí by
stacilo. Pak ovšem ceny dllkladné. nikoliv peníz. za
který si, autor národem vyznamenan}'. koupí ctyri
tucty košil nebo ctyri obleky prostrední jakosti (tolik
representuje hospodársky cástka 5000 Kc). Stvorte
neco, co nebude ani trapné jako verejné udílení pod
por, ani zbytecné. jako upozornování na relativnosti 
stvorte ceskou N obelovu c,~nu!

Tinak stane se ceská literatura co nevidet salonem
vy~namenan.\'Ch a hude se skládati a) z mistru. h)
z \'elmistrl1. CeW nakladatelé hudou pak na prospekty
prvních v 'dání ti:-:knout poznámku:. TI ude po c t e
n o s t ft t n í cen o u' Že toho u lepších autOrll ne
CÍní již dnes. je patrne jen nec1ost;l.tek ohchodní by
strosti.

* *

;\1<' veelle této dvoj- a trojklannosti celé instituce zdá
~'e mi pochyhn~'m i jedno konkretnÍ ustanovení zadá va
cího rádu: že pocteny mohou h~,t jen knihy v Cesko
slovttlsku vydané. Není známo. že hy ceské knihy vy
cházely houfne v Amsterodamu neho Buenos 1\ ires.
A kdyby vycházely, nemuže h'\,ti úkolem ceny za lit e
r á r ní zásluhy. ahy provozovala obchodní politiku.
Kdyby se v Americe na~d nov~' Brezina a vydal v Bo
stonu nové ))Svítání na západe«, nesmí h.\,t pro p.orotu
11;1.svete. Stejne ne nov.'· M8.char, kdyhy nová ))Tri
stium Vindohona« vyšla ve VíJni.

To jsou prÍpadv theoretické. Jikoliv theoretická je
skutecnost. že zmínené ustanovení vylucuie ze souteže
iednou pro vždy knihy ceskoslovensk~'ch Nemcó (Ma
(rad1 atd.). Naši Nemci vlastního nakladatelského ž;
vot::t nemají a nikdy mít ne11l1doll. To v~::t.knení kultur
ní minus. n\'hrž nedostatek chvfil\' hodn~'. protože ra
cionelní. To vecné rádolwsohcstacné griinderství
v F:vrope prestane .. \ naši Jemci ciní (101)re (a stejne
c1ohr·e Á Temci r<1kou~tí). že po neshvne skoncivších ná
hezích nenokollšejí se už o nakl::t.clatelské rybnícky.
kdvž mají v ~e!T!ech1 oceán n;:tkl?d::tte]ského rtlchu.
technicky na v~'sost vyspelého. organi-.;acne až k nevíre
promyšleného a rafinovaného .. \ nutno opakovat. že
není úkolem státních cen za umení. ahy jelaly ohchod
ní politiku nebo provádely živnos.tenské akce zveleho
V<l.cí.

,\ proto je nepochopitelné a nemožné. ahy tato lla
k4,laclatelskft kl?usllle Iv lZac1flvacím rádu smazftvaJa
-.;ohraz11 celost:'ttní duchovní ku]tmy zj~vy jako jsou:
Rainer Maria R i I k e. básník z nejušlechtilejších. ie
JTl11Ž,není tomu dávno. poklO'nil se v.\'kvet Francle:
Franz K a f k a, romancier. nejvetší 11dálost soucasné
nemecké prosy: a predevším Karl K r a u s, vtelené
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slovo-mec, planoucí svedomí doby, autor nejvetšího
protiválecného díla, jež zrodila naše planeta. To by byli
ti tri hlavní. Je jich však víc.

Nemohu si predstaviti, že by veci zustaly tak trvale.
Nebot ti tri a ti ostatní patrí spolecné vlasti ne z titulu
krestního ci rodného listu, nýbrž patrí jí i v nejhlubším
smyslu duchovním. Patrí jí stejne jako poslední vládce
symfonie Gustav Mahler, stejne jako bijce evropského
nevkusu Adolf Loos, jejž uctívá vše, co zove se evrop
skou moderní architekturou a kulturou vnejšího ži
vota; stejne jako ten Popper-Lynkeus, jehož koncepce
sociálních reforem prežij ou tak mnohý program a tak
mnohou partaj. To vše je spolecný majetek nás všech.
Slova z písne nevyjmeš - z té vecné písne. kterou zpí
vá zeme, a klasu neurveš z bohatého snopu, jejž klade
clo našich stodol. Proto by b nepochopitelná klausule
mela zmizet. Je nevecná. Nehospodárná. Nekulturní.
Protistátní.

" ,
POVOLANI A ZALIBY

o novou všesportovní organisaci.

o provedení všesportovních manifestací - 18. a 25.zárí t. r. - staral se jako ústrední jednotka t. zv.
Všesportovní výbor. Vznikl témer spontánne a ac nedostal
spolkovou formu, proplul mnohými úskalími ruzných
sportovních i jiných zájmu a splnil svuj úkol. Strucne jen
opakujeme, že zaríjová manifestace ukázala na opráv
nenost nekolika základních požadavku sportovcu dosti
duraznou a presvedcivou formou, pri cemž resoluce spor
tovních schuzí a memoranda deputací byla mnohde po.
deprena velmi pocetnými manifestacními pruvody spor
tovcu, jež konecne i ve sportu byly dostatecne oceneny
i jako úcinný prostredek agitacní a propagacní. Sportovci
znovu upozornili na nutnost zrizování vhodných terénu
pro pestování ruzných sportovních cvicení (patrí sem
i sportovní závody i hry), na nutné zmenšení i odstranení
ruzných daní a dávek prespríliš zatežujících amatérský
sport, na nutnost podporování sportovních snah a také
na neodkladné rešení otázky národního sportovního Sta
dia. V podstate tedy šlo o zájem všech sportovcu v re
publice - odtud ta netušene svorná spolupráce, jíž se
tentokráte nevyhnul ani football, naopak podstatne pri·
spevší k její úcinnosti. Lze považovati jen za nutné zlo,
že se zájmem všech svezly se i zájmy silných klubových
jednotek a bylo by potreba venovati této veci více mí·
sta, aby se prišlo na její koreny. Celá akce Všesportov
ního výboru, který tentokráte sdružil všechny sportovní
složky, rozrostla se tak, že ješte pred zlikvidováním
sportovních manifestací se ukázala nutnost nelikvidovati
Všesportovní výbor a tak - aniž vlastne kdo na to vzpo
mnel pred jeho utvorením - vznikla myšlenka zachovati
jej v nejaké forme i do budoucna. Je to logické, nebot
provedením manifestací nebyly rozrešeny naznacené
problémy, a požadavky ztratily by na možnosti prove
dení, kdyby zmizela jednotka snažící se o jejich prosa
zení i zároven odpovídající úradum, u nichž v tech ve
cech zakrocovala a od nichž prijala záruky, nebo jimž se
sama zavazovala. Z techto úvah vyplynulo rozhodnutí
Všesportovního výboru dotázati se všech sportovních
svazu, zda chtí dále zachovati Všesportovní výbor, re-
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spektive v jaké forme a s jakým cílem. Byla ustavena ko·
mise, která zpracuje materiál, a pak se má rozhodnouti
o dalším osudu této všesportovní organisace. Avšak
otázka pretvorení všesportovního výboru na nové ústre·
dí,' je složitejší a nesnadnejší, než by se zdálo. Je složi·
tejší o problémy, na nichž již ztroskotávala Ceskosloven
ská obec sportovní. Tato Obec je vlastne puvodní, vše
sportovní organisací v Ceskoslovensku. Vznikla tesnc
po· prevratu po prátelských schuzkách úzkého kroužku
sportovních novináru (tlorácek-lieinz-Kalva) a byla
myšlena jako centrální ústredí pro všechny ceskoslo
venské sportovce. Okolnosti a doba, v níž byla utvorena,
nebyly príznivé jejímu rozvoji a když se Obci nepoda
rilo hned s pocátku najíti i II úradu dostatek porozumení
pro nutnost vytvorení jednotných státních sportovních
svazu, organisovali se jinonárodní sportovci - zejména
Nemci - samostatne, takže Obec se stávala vlastne jen
ústredím národním, nikoliv státním. Tím byl oslaben její
vliv na vývoj domácí sportovní situace a podporováno
tríštení sil. Nebot nejsilnejší složka - kopaná - orga
nisO'vala sama všechny národnostní footballové svazy
v jediném státním ústredí (Cs. Associaci Pootballové) a
nemohla se pak ovšem stát clenem Obce, jež nerozrešila
pomer sportO'vcu všech národností v republice k sabe
jako všesportovní organisaci. Snad by se byla našla
cesta k náprave, avšak zejména stát nenadal Obec prá
vy, jež by byly podeprely cinnost a životaschopnast
Obce. Ovšem nemalou merou prispel k oslabení Obce
malý zájem, nebo i neúcast nekterfrch sportovních svazu,
zejména kopané, nebot pak se Obci upíralo právo státi
se suverenní arganisací csl. sportu. Jelikož v programu
Obce bylo i rešení ruzn~'Tch sporných otázek sportovních,
komplikovala se tím situace ješte víc. Zajisté nebylo ve
dení Obce vždy na výši situace, avšak negace, s jakou
se proti Obci pracavalo, zvlášt v tehdejším footballovém
ovzduší, neporozumení, s nímž se setkala Obec u Csl.
OlympijskéhO' výboru a rešení otázky do sportu vnika
jícího profesionalismu, neprispívala klidné práci. Vzpo
menme. jaký rozvrat prines) footbalIovÝ pseudoamate
rismus, na který Obec marne upozornovala, jaké ne
príjemnosti zpusohila urovnávání rozvratu v hockeyi a
kolik zla natropil tak zvaný »kompetencnÍ spor« mezi
Obcí a Csl. Olympijským výborem a máme - pripa
cítávajíce k tomu i dO'casné rozštepení naší kopané -
radu zjevu, jež posici Ohce skoro soustavne oslabovaly.
Pres to zLlstávalo cleny Obce témer dve tretiny csl.
sportovních ústredí a tento stav se podstatne až dosud
nezmenil. Jenom že zmínenými okolnostmi oslabená cin
nost Obce dále ochahovala a nenašel se mimo ni nikdo.
kdo by jí chtej pomoci. Chtejíc sama prispeti k rozluštení
nejasné situace a uznávajíc nutnost vlastní reorganisace~
svolala Obec v listopadu 1926 na Staromestskou radnici
SChLlzi sportovních delegátt't a príslušných úradu. již

predložila nové disposice pro prepracování stanov, dis
posice, jež dávaly možnost vzniku nové a s témer všem
složkám telesné výchovy vyhovující organisace. Zvláštnl
komise zpracovávala materiál. ale konecný elaborát Zll

stal dosud nezužitkován, protože ani po zmínené schuzi
nevznikla lepší nálada u svazu Obec dosud pomíjejícíCh.
Neja. ná situace trvala až do ustavení se Všesportovního
výboru. v nemž se konecne odhadlala spolupracavat
i Csl. Associace PootbalIová, dríve se podobné spalu
práci vyhýbajíc, snad zejména proto, že sama ve svých
radách musela rozrešiti mnohou nepríjemnou a težkou
záležitost (za vedení profesiona Iismu, starosti s vnitrní



rganisacO ale i pro pochybené názory nekolika vudcích
ob.

Pitváním minulosti by se situace mnoho nezmenila a
otkli jsme se jí letmo jen v nekolika bodech proto, aby
hom zduraznili nutnost dbáti zkušeností Obce pri prí
adném tvorení organisace nové. Je spravedlivé dodati,
e skoro jedinou odmenou za ílmornou pr'áci nekolika
ealistu ve Sportovní obci byl nevdek a nepochopení,
teré se pak vymstilo na celé veci a vedlo k absurdní

situaci, že dnes máme vlastne dve korporace skoro
S t~'mž cílem a tvorené skoro týmiž lidmi - a prece ne
spolupracujícími. Obec o této nemožné veci uvažovala
na mimorádné valné schuzi a pokracujíc ve svých ideali
tických smernicích usnesla se uciniti místo prípadné no

vé organisaci. Jen si vymínila, aby nové ÍJstredí bylo
u. ta\eno podle spolkového zákona a s ohledem na po
rcby cs!. sportu i ostatních telovýchovných organisací,
'imž všem má být zarucena spravedlivá soucinnost. Pro
hh\sila-li Obec ochotu zlikvidovati, je nutno oceniti tuto
snahu jako cin zjednodušující pomery pri event. výstav
be nové všesportovní organisace. Tím vzrustá odpoved
nost tech, kterí pracI!jí ve Všesportovním výboru a snaží
e o jeho uznání jako jediné ústrední organisace. Vše
p()rtovní výbor již vzal na vedomí rozhodnutí Obce a
líbil užíti jejích zkušeností v prípade svého pretvárení

se na korporaci stálou. Situace je velmi príznivá tomu,
aby se konecne celý csl. sport dostal pod jeden klobouk,
bylo by hríchem ji promarnit. Výhoda je i v tom, že
dnešní Všesportovní v~Tbor vznikl pÍlsobením »ze zdola«,
ze svazu, nikoliv jako Obec, zásahem vnejších ciniteli'l,
v tehdeiší dobe ovšem jedine možným. Dnes sedí u jed
noho stolu 23 sportovních svazu, dosud harmonicky
polupracujících. Je z nich snad víc než 50% tech, kterí
ou dosud loyálními cleny Obce - tím, že Obec svým

dosavadním clenum dává volnou ruku, usnadnuje se celá
ituace a pri troše opatrnosti a dobré vllle je možno vy

tvoriti organisaci trvalou a úspešnou.
»Nejsme pesimisty, ale ... « Platil by tento zacátek pro

zá\'erecná slova - vyhneme se mu doufajíce. že staré
spory. mnohé zkušenosti a vetší množství organisátoru,
než jakým disponovala Obec, zvetšují nadeje, že se spor
tovci post8.rají sami o sebe a nebudou muset cekat na
diktát. Duvcrujeme proto, že teprve nyní má náš sport
více casu na premýšlení a jsa posílen v jednotlivých
IÍstredích, venuje se prohloubeni své cinnosti. k niž ne
patrí jen cvicení tela a závodení. Konecne musí se pra
covati i na sblížení všech složek telesné výchovy, které
jJ;'e ruznost metod mají jediný konecný cíl.

J enny.

Od Blériota k Lindberghovi.
1.

Lindbergh zdolal Atlantický oceán. Byl zato oslavován tak,jako ~nad dosud nikdo. Jeho jméno zustane navždy zapsáno
v dejinách svetových. Bude jiste zajímavo vzpomenouti pred
chozíchprukopnických preletu vooních a projíti trochu historii
letectvívubec.

12. listopadu 1906 utvoril

Santos-Dumont

v Bagatelle prvý svetový letecký rekord vzdálenostní, uletev
220 metrÍl a to za 21 vt. Velkým výkonem byl Lambertuv pre
let Paríže a obletenÍ Eiffelovy veže roku 1909, Pak objevuje
se na poli letectví velký fenomen

Blériot.

Tomu podarilo se téhož roku uleteti ve 44 minutách 41 kilome
tru zoo m, Když však chtel svuj neslýchaný výkon opakovati a
zlepšiti na meetingu v Brayelle, praskl mu radiátor. Blériot byl
nucen rychle vypnouti mo,tor a pristáti klouzavým letem s výšky
30 metrl!. Utrpel pri tom popáleniny na nohou, ale útechou mu
bylo, že prece prekonal vzdálenostní rekord výkonem 47 km 200
m. Vítezem souteže stal se

Hubert Latham

na stroji Antoinette. Podarilo se mu prekonati všecky dosavadní
s\"etové rekordy rychlost'ní od 50 do 150 km. Tento za 2 hod,
13 min" což bylo na tehdejší pomery ohromující. O nekolik dnLl
pozdeji prekonal i svetový relmrd výškový, výkonem 155 metn\
který pak postupem doby zlepšoval na 453, 1000 a posléze na
138-1 metru. On první pocal se pripravovati k prvnímu letu pres
vodní prostbr a to k letu pres kanál La Manche, Po nekolika
zkušebních letech, z nichž jeden skoncil rozbitím letadla, star
toval posléze po oprave k vlastnímu pokusu. Jeho letadlo vzneslo
se velmi lehce, aby stalo se za chvíli sotva rozpoznatelným bo
dem v prostoru. Velké vzrušení zmocnilo se shromáždených da
vu, když zmizelo zcela s obzoru. Všichni cekají nedockave na
telegrafickou depeši o výsledku. Ta, však neprichází. Proc? Padl
snad do more? Jest ztracen?

Antoinette letela s pocátku velmi dobre. Latham byl pevne
presvedcen, že se mu podarí doleteti, když náhle se zastavil mo
tor. Latham práve. pokoušel se fotografovati doprovázející jej
parník. Rychle pocal manipulO'Vatiletadlem, aby jej dostal klou
zavým letem na vodu, což se mu po velkém úsilí podarilo. Stestí,
že parnik Harpon byl na blízku, jinak by byl jiste utonu!. Když
priplul záchranný clun k vraku, sotva se..již držícímu nad vodou,
kouril Latham klidne cigaretu, jakoby se bylo nic nestalo, TatD
jeho cigareta stala se pak legendární. I eúspechem svým nebyl
však Latham nikterak odraden od dalšího pokusu. Již 27. cer
Vl:nce startoval k novému preletu Kanálu. Pet križníku jej do
provázelo. Pres deset tisíc divákú mávalo mu na pozdrav, když
opouštel francouzskou pudu, Neméne velké množství ocekávalo
jeho prílet na anglické strane, které pak vybuchlo v jásot, když
letadlo se objevilo na obzoru, Ale beda! Když již se zdálo, že
pristane, zvrátilo se náhle a zrítilo do more, Parník R u s s e I
jen s námahou zachránil hrdinného letce, který byl poranen na
hlave,

Latham nepokoušel se pak již o opakování pokusu, ale jeho
odvážné a mákm úspešné lety mely brzy odezvu a následovníky,
t:vlášte když D a i 1y-M a i I vypsal odmenu 25,000 frankll tomu,
'.do první preletí úžinu calaiskou.

Tu vystupuje na jevište

Blériot.

Mel-li Latham cetné príznivce a obdivovat'ele, nelze to ríci
o Blériotovi. Snad proto, že Latham byl pilot, kdežto Blériot
pouze konstruktér, pokládaný dlouho za cloveka, který nemá
všech pet pohromade. Narozen roku 1872, zajímal se hned od
pocátku svých studií o letectví, ci lépe o prvopocátecní pokusy
v nem. Roku 1899 konstruoval svuj prvý aparát s pohyblivými
krídly, který brzy vzal za své. Roku pak 1907 sestrojil jedno
plošník, vpredu riditelný, který se však hned pri prvém nezda
reném pokuse zcela rozbil. Ale to Blériota neodradilo. Postavil
v krátké dobe další aparát, který uletel pri prvém pokuse 25
metru. Pri druhém již 150, pri cemž se vznesl do výše 12 metru.
To byl jeho prvý a také poslední velký výkon na tomto letadle,
nebot se pri nejbližším pokuse zrítilo a zcela rozbilo.

Blériot staví však se vší pílí nový aparát, na nemž již 17. zárí
absolvuje let zdélí 184 met'l'u, vystoupiv pri nem do výše 25 m,
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když náhle aparát se zvrátil a zrítil k zemi. Blériot pokracoval
úspešne po rekonstrukci letadla neotresen v letech na delší a delší
vz(lálenosti. Roku J908 podaril se mu let ve výši asi deseti metrll

na vzdálenost nekolika kilometriL Konecne tedy jeho námaha
byla k()runována úspechem.

Konecne po celé rade úspešných letll, z nichž nekteré byly
delši již padesáti kilometrll, rozhodl se Blériot následovati prí

kladu Lathamova a pokusiti se o zdolání úžiny calaiské. Nikdo
neveril v možnost jeho úspechu a protO' také prichází na letište

k jeho startu jen asi 200 lidí. Letadlo jeho, opatrené motorem
Anzani, vzneslo se velmi lehce a za. nedlouho plufe již nad mo
rem, provázeno pitrníkem Escopette, který však nemohl mu sta
citi. Blériot hledi vystupúovati výkon motoru k maximu, aby
j+ž-byl 01lzKO toU-rtné-ze.mi, což se mu posléze darí. V 5 hodin
13 min. pristává v Dover Castlu na golfovém hrišti monthpal
ském. Pritom porouchává vrtuli, ale tohO' nikdo nedbá, jen když

je prekonán Kanál, který tak odolával náporu Lathamavu. Par
ník Escopette, který jej doprovázel a na nemž jela Blériotav~l
chot, prijel dO' prístavu doverského teprve za více než hodinu.
Nadšení nad Blériotovým úspechem bylo obrovské a ta jak

v Anglii, tak ve Francii. Po' slavnostním prijetí municipální ra
dou v Daveru, pripravena Blériotovi triumfální uvítání v Lon
dýne. Na nádraží byl acekáván nespocetným davem, který pri
jeho objevení propukl témer v delirium. Žádný panavník netešil
se snad nikdy pred tím ,tak vrelým sympatiím a pozornosti.
D a i 1y M a i I usporádal na jehol poce~t baaket, na kterém lord
N O'rthcEff predal B1ério'tovi peneženku s tisíci librami šter
linku, jako odmenu za jeho jedinecný výkon, spolu s krásným
stríbrným pohárem. Pri návratu do Paríže byl Blério:t slaven
jakO' néjaký dabyvatel.

Dlériot byl prvým konstruktérem a prukO'pníkem jednoploš

níku, tvrde vždy, že letadlo musí býti prizpusobeno svému lé
tajícímu vzom a .ta' ptáku, který má také jen dve krídla. B1ériot
predpovcdel velkou budoucnost tohata typu letadla a jehO' pred
poved se splnila. Velci americtí podmanitelé Atlantiku pO'tvrdili
zcela správnost jeho these.

Pri podmancnÍ Kanálu však nezustalo. Úspech tento byl PO'
vzbuzenim k dalším pokusum vetšíhO' stylu. A tu vyhlédnuta
StrtdO'zemní more. První, kdo prišel s myšlénkoll na jeho pre
let, byl

porucík Bague.

Když se roznesla zpráva o' jehO' úmyslu preleteti tak rozlehlý
vodní prostoT bez zastavení, pokládala jej vetšina lidí za šílence
:t navrhavánO' dokonce, aby mu byl tentO' nesmyslný zámer zma
ren dríve, než bude moci jej uskutecniti a spáchati tak jis.tou
sebevraždu.

Ale Baglle nedal se odraditi. 5. brezna 191 I vznesl se v Nice,
aby podnikl zkušební let. Cílem jehO' byla Korsika. Byl však
stržen vichricí a zanesen znacne levým smerem, takže jen s vel
kou dávkO'u š.testí podarilO' se mu pristáti na ostwve Trigone,
v souostroví gorgoúském, širokém ctyri kilometry. Bague pre
konal tímtO' výkonem znacne svetO'vý vodní rekmd vzdálenostn!,

uletev 210 kilometrll. PokracO'val pak v dalších zkušebních le
tech, až se posléze rozhodl definitivne k stanovenému letu do
Tunisu. 8. cervna J91I vzlétl, a od té doby jej JIŽ nikdo nespa

tril. Nekolik dnli se myslilo, že bude snad prece. zachránen, ale
marne. Stredozemní mO're ponechalo si tajemství jeho. osudu.

Kolik neštastníkLI musilo zakusiti podobnou tragedii o.sudu.
Jak mnohO' musíme se pak obdivo·vati tem, kteTí znali toto' ne
bezpecí a prece neváhali se puc.titi v bO'j s neúprosným prosto

rem vodním, v bo'j o pokrok techniky.

Bague mel brzy následovníka. Byla jím jedna z nejslavnej

ších postav v dejinách letectví a ta
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Roland Garros.

Tento hrdina preletel Stredoz=mní more a dokázal, že pokus
Jbgllea nebyl ší1en&tvím, nýbrž snahou o dukaz vyspclosti le
tecké techniky. Preletel jej bez jakékoli pomoci, bez; jakékoli
odmeny. JehO' návrat nebyl také nikterak triwnfální, proste pro
.to, že o nem nikdo nevedel. Bague nestál a akázalé oslavy. "y
r.ýbal se verejnosti a žil jen svým plánum. Garros mohl težiti
hmotne ze svého úspechu. Neucinil však toho. Nehledel hro
maditi ve svém držení množství rekO'rdu, aby jimi oslnoval svet.
Nic nebylo mu nepríjemnejšího, než dav, tlacící se kol neho a
provolávající slávu.

Narodil se na ostrove Réunionu roku r888. Studoval v Paríži

a pak v Cannes. První let podnikl roku 19IO. TentO' skoncil vel
mi neštastne. Když tO'tiž Garros již vzlétl do výše asi triceti

metru, objevil se nad letištem práve velký dvojplošník, rízený
Mauricem Clémentem, který práve pristával. Garros, který byl

zcela upoután manipulací stroje, jej nevidel, zwvna tak, jako
pilot dvojplošníku nepost'rehl Garrose. Oba stroje se srazily a

zrítily k zemi. Z jeelnoplošníku Garrosova zbyly jen trosky. Jemu

se však štastnou náhodou nic nestalo'. Maurice Clément, který byl
jehO' dobrým prítelem a který vyvázl také jen s lehcím porane
ním, daroval mu pak nový aparát/o GarrosO'va zrucnost ovládáni
letadla stala se príslovecnou. Doveell v každé, sebe nebezpecnejší
situaci zachovati chladnol, rozvahu a štastne vyváznouti.

Americký letec John :Meissant, který první vykonal úspešne

let z Paríže do Lond~na s jedním cestujícím, byl brzy velkým
jehO' obdivovatelem. PO'zval jej posléze k zájezdu do Ameriky,
aby tam spolecne usporádali nekolik exhibicí. Garros prijal s ve
likou radosti. Toto tourné bylo však vlastne velikým utrpením,
než nejakou sportovní propagací. Garros i Moissant byli cleny
letecké spolecnO'sti spolu s Audermarsem, René Simonem a René
Barrierem, která pa zpusobu cirkusu jezdila od jednoho vetšího
místa v Americe k druhému a provádela! zde své »divy«. K plné
mu uspokojení divák1"1, kterí pricházeli na jejich produkce, bylo
nutnO' letci'tm vydati ze sebe nejen veškeré své úsilí a umení až

do· krajnosti, ale hazardovati i se svým životem. Sensacec~tiví
Yankeeové chteli prijít! na svoje peníze, chodíce na tyto letecké
]:'od}liky ne snad ze zájmu o výkony pilotu, ale spíše v oceká
vání r.ej akéhO' smrtelnéhO' pádu. Jednu podobnou produkci, za
nemO'žnéha pocasí vynuctnou diváctvem, byl by Garros málem
zaplatil smrtí. Po svém návratu z Ameriky byl již témer zapo
menut.

Jeho historický prelet StredozemníhO' more byl mezníkem

v tehdejším letectví nebot byl proveden presne podle rozvrhu.
Garros zdolal vzdálenost, dlouhou 760 km za 7 hodin S3 minut.
Nejrychlejší tthdejší parI'ík potreboval k tomu tricet jednu

hO'dinu. Když pristál, zbývalo mu sotva nekolik litru pohonných
látek Stacila tedy jen nejaká nepatrná úchylka z predepsaného
smem, a leta.dlo, nemající již pohonné hmoty, byla by se zrítilo
do more a Garrose byl by stihl stejný osud, jaká Bagllea.

1*

Otázka zdolání Atlantického oceánu jest již velmi starého

data. Sám Roland Garros se jí zabýval již po svém úspešném
preletu StredozemníhO' more. Jeho názor byl, že prelet Oceánu
je theareticky možný, ale ne momentálne prakticky proveditelný,
jednak protO', že tehdy neexis.t'ovaly ješte aparáty. schopné ne
pretržité výkonnosti po více než tricet hodin, a jednak proto, že.
nebylo tehdy nikde k disposici potlrebné mnažství kapitálu k po
dobnému podniku, které tehdy odhadO'vánO' Garrosem na dvacet
milionu frankl1. Teprve roku 1919 zaciná fakticky zájem a usku

tecnení .preletu Atlantického oceánu. Francie, která se mohla
pochlubiti podmanením Kanálu i Stredozemního more, musila
tentokráte hrá,i1 pouze roli diváka. Celý svet pokládal uskutec-
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když náhle aparát se zvrátil a zrítil k zemi. Blériot pokracoval
úspešne po rekonstrukci letadla neotresen v letech na delší a delší
vzclálenosti.Roku 1908 podaril se mu let ve výši asi deseti metrLI

na vzdálel10st nekolika kilometriL Konecne tedy jeho námaha
byla kGrunovál1a úspechem.

Konecne po celé rade úspešných leti'l, z nichž nekteré byly
delši již padesáti kilometrLl, rozhodl se Blériot následovati prí

kladu Lathamova a pokusiti se o zdolání úžiny calaiské. Nikdo
neveril v možnost jeho úspechu a protO' také prichází na letište

k jeho startu jen asi 200 lidí. Letadlo jeho, opatrené motorem
Anzani, vzneslo se velmi lehce a za nedlouho pluj'e již nad mo
rem, provázeno púníkem Escopette, který však nemohl mu sta
citi. Blériot hledi vystupúovati výkon motoru k maximu, aby
j-ii-nyl 01lzKO totržené--Lemi, což se mu posléze darí. V 5 hodin
13 min. pristává v Dover Castlu na golfovém hrišti monthpal
ském. Pritom porouchává vrtuli, ale toho nikdo nedbá, jen když

je prekonán Kanál, k.terý tak odolával náporu Lathamovu. Par
ník Escopette, který jej doprO'vázel a na nemž jela BlériotO'v~t
chot, prijel do prístavu doverského teprve za více než hodinu.
Nadšení nad Blériotovým úspechem bylo obrovské a to jak

v Anglii, tak ve Francii. Po' slavnostním prijetí municipální ra
dou v Doveru, pripravena BlériO'tovi triumfální uvítání v Lon
dýne. Na nádraží byl ocekáván nespocetným davem, který pri
jehO' objevení propukl témer v delirium. Žádný panovník netešil
se snad nikdy pred tím ,tak vrelým sympatiím a pozornosti.
D a i 1y M a i I usporádal na jehol poce~t banket, na kterém lord
Northcliff predal B1ério'tovi peneženku s tisíci librami šter
linku, jako odmenu za jeho jedinecný výkon, spolu s krásným
stríbrným pohárem. Pri návratu do Paríže byl B1ério'1: slaven

jako néjaký dobyvatel.

Dlériot byl prvým konstruktérem a prukopníkem jednoploš

níku, tvrde vždy, že letadlo musí býti prizpusobeno svému lé
tajícímu vzom a .tO'ptáku, který má také jen dve kHdla. B1éri01:
predpovedel velkou budoucnost tohoto typu letadla a jehO' pred
poved se splnila. Velci americtí podmanitelé Atlantiku potvrdili
zcela správnost jeho these.

Pri podmanení Kanálu však nezustalo, Úspech tento byl po
vzbuzenim k dalším pokusum vetšího stylu. A tu vyhlédnuto
Stré'dozemní more. Prvni, kdo prišel s myšlénkou na jeho pre
Jet, byl

porucík Bague.

Když se roznesla zpráva. O' jeho úmyslu preleteti tak rozlehlý
vodní prostor bez zastavení, pokládala jej vetšina lidí za šílence
:t navrhováno dokonce, aby mu byl tento> nesmyslný zámer zma
ren dríve, než bude moci jej uskutecniti a spáchati tak jis.tou
sebevraždu.

Ale Bague nedal se odraditi. 5. brezna 191 I vznesl se v Nice,
aby podnikl zkušební let. Cílem jehO' byla Ko>rsika. Byl však
stržen vichricí a zanesen znacne levým smerem, takže jen s vel
kou dávkou š,testí podarila se mu pristáti na ostlO've Trigone,
v souostroví gorgo>úském, širokém ctyri kilometry. Bague pre
konal tímto výkonem znacne svetO'vý vodní rekord vzdálenostnf,

uletev 210 kilometriL Pokracoval pak v dalších zkušebních le
tech, až se posléze rozhodl definitivne k stanovenému letu do
Tunisu. 8. cervna 19II vzlétl, a od té doby jej jIž nikdo nespa

tril. Nekolik dnii se myslilo, že bude snad prece, zachránen, ale
marne. Sl'redozemní more ponechalo si tajemství jeho osudu.

Kolik neštastníkú musilo zakusiti podobnou tragedil osudu.
Jak mnohO' musíme se pak obdivo,vati tem, kteTí znali toto' ne
bezpecí a prece neváhali se pw;.titi v boj s neúprosným prosto
rem vodním, v bo'j o pokrok techniky.

Bague mel brzy následovníka. Byla jím jedna z nejslavnej

ších postav v dejinách letectví a to
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Roland Garros.

Tento hrdina preletel Stredoz=mní more a dokázal, že pokus
Jl:tguea nebyl šílenstvím, nýbrž snahou o dtlkaz vyspelosti le
tecké techniky. Preletel jej bez jakékoli pomoci, bez; jakékoli
odmeny. JehO' návrat nebyl také nikterak triumfální, proste pro
.to, že O' nem nikdo nevedel. Bague nestál o okázalé oslavy. Vy

hýbal se verejnosti a žil jen svým plánum. Garros mohl težiti
hmotne ze svého úspechu. Neucinil však toho. Nehledel hro
maditi ve svém držení množství rekordu, aby jimi oslnoval svet.
Nic nebylo mu nepríjemnejšího, než dav, tlacící se kol neho a
provolávajíci slávu.

Narodil se na ostrove Réunionu roku 1888. Studoval v Paríži

a pak v Cannes. První let podnikl roku 1910. Tento skoncil vel
mi neštastne. Když totiž Garros již vzlétl dO' výše asi triceti

metru, objevil se nad letištem práve velký dvojplošník, rízený
Mauricem Clémentem, který práve pristával. Garros, který byl

zcela upoután manipulací stroje, jej nevidel, zrovna tak, jako
pilot dvojplošníku nepC)st'rehl Garrose. Oba stroje se srazily a

zrítily k zemi, Z jednoplošníku Garrosova zbyly jen trosky, Jemu

se však štastnou náhodou nic nestalo'. Mauriee Clément, který byl
jeho dobrým prítelem a který vyvázl také jen s lehcím porane
ním, daroval mu pak nový aparát/o Garrosova zrucnost ovládání
letadla stala, se príslovecnou. Dovedl v každé, sebe nebezpecnejšl
situaci zachovati chladnot, rozvahu a štastne vyváznouti.

Americký letec John Meiss:tnt, který první vykonal úspešne

let z Paríže do Londýna s jedním cestujícím, byl brzy velkým
jeho obdivovatelem. PO'zval jej posléze k zájezdu do Ameriky,
aby tam spolecne usporádali nekolik exhibicí. Garros prijai s ve
likou ,adosti. Toto tourné bylo však vlastne velikým utrpením,
než nejakou sportovní propagací. Garros i Moissant byli cleny
letecké spolecnosti spolu s Audermarsem, René Simonem a René

Barrierem, která po zpi'lsobu cirkusu jezdila od jednoho vetšího
místa v Americe k druhému a provádela! zde své »divy«. K plné
mu uspokojení divákll, kterí pricházeli na jejich produkce, bylo
nutno letcLlm vydati ze sebe nejen veškeré své úsilí a umení až
do' krajnosti, ale hazardovati i se svým životem. Sensacechtiví

Yankeeové chteli prijítI na svoje peníze, chodíce na tyto letecké
pod)1iky ne snad ze zájmu o výkony pilotu, ale spíše v oceká
vání nej akého smrtelnéhO' pádu. Jednu podobnou produkci, za
nemožného pocasí vynucenou diváctvem, byl by Garros málem
zaplatil smrtí. Po svém návratu z Ameriky byl již témer zapo
menut.

Jeho historický prelet Stredozemního more byl mezníkem

v tehdejším letectví nebot byl proveden presne podle rozvrhu,
Garros zdolal vzdálenost, dlouhou 760 km za 7 hodin 53 minut.
Nejrychlejší tehdejší parr~ík potreboval k tomu tricet jednu

hodinu. Když pristál, zbývalo mu so,t'va nekolik litru pohonných
látek. Stacila tedy jen nejaká nepatrná úchylka z predepsaného
smeru, a letadlo, nemající již pohonné hmoty, bylo by se zrítilo
do more a Garrose byl by stihl stejný osud, jaká Baguea.

1*

Otázka zdolání Atlantického oceánu jest již velmi starého

data. Sám Roland Garros se jí zabýval již po svém úspešném
preletu Stredozemního more. Jeho názor byl, že prelet Oceánu
je theoreticky možný, ale ne momentálne prakticky proveditelný,
jednak protO', že tehdy neexis.t'ova.1y ješte aparáty, schopné ne
pretržité výkonnosti pa více než tricet hodin, a jednak proto, že,
nebylo tehdy nikde k disposici pot'rebné mnažství kapitálu k po
dobnému podniku, které tehdy odhadováno Garrosem na dvacet
milioni'l frankl1. Teprve roku 1919 zacíná fakticky zájem o usku

tecnení .pTeletu Atlantického oceánu. Francie, ~terá se mohla
pochlubiti podmanením Kanálu i Stredo'Zemního more, musila
tentokráte hrá,tIj pouze roli diváka. Celý svet pokláda.1 uskutec-
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ntní této ideje za šílenství, ale Amerika a Anglie odpovedely
rcvaícím velmi brzy a velmi jasne, že v letectví proste neexi
"lije ž,idný pokus. o nem7. by se mohlo ríci, že jest Ilemožný.
Prv)' americký pokus, financovan)' Vltldou Spojených státll, ne
mel za cíl prímý let z Ameriky do Evropy bez zastavenÍ. Plán

t( huto letu znel: Prelet Oceanu z Ameriky do Lissabonu pre"
_\zory. Americané chteli býti stllj co 5tttj prvními podmaniteli
.\ t]antiku. ]G. kvetna 19 [9 startovala tri letadla k prvému Z:l

.;ccánskému lelu. Pouze jedno však prist~lo 27. kvctna u Lissa
bonu.

MW.. 9'mmLJA8· &_5#'# w

Otevrený a ilustL"O raný list rozhodujícímu einiteli.
Frí::i'UV {aul' ministerský predsedo!

Déje se v Hostivari.

Rozpomente se n'l ono krásné jitro,
když peclive oholen, ofotografován a vy
koupán, usedl jste do auta.

l'ád Sv~hlova 11linisterstvÍ,

Pero nestací, aby vypsalo, jak chatrná
jsou pera ceských VOZll. Pri dopadu do
jamky sotva 12 m hluboké byl jste tehdy

\'ymr:ten obloukem a dopadl hluboko
mezi Íttesy silnice.

l'roroctví vousatého starce.

Nadšené davy Vašich verných rcpubli.
bnl] se s vámi jakO' každodenne loucily
u startu, když jakýsi prorocký starec vy
krikl: "Poslední s bohem!« kteréžto pro

roctví se takorka splnilo.

Zeme! Vykrikl plavc'ík.

Rozedrán a utTmácen dostihl jste ko

necne poslední stanice tramwaye a zavesil
~e vycerpán na stanicní sloup. Stalo se

\'ám to' i\e-li, pak Vám preji, abyste co
nejdríve tenhle prí~l zažil ..•

Doslov.

Statecnost.

Byl jste velkost'atecný, zvoliv nejne
schltdni:jší 1. j. cernokoste1eckou silnici

ve cvé zemi, a pohrdaje nebezpecím a
mrtvolami, které si silnice vyžádala, šplhal
jste vytrvale ku Praze.

Nm,é 7/olební heslo.

... a bcžel na hrade rovnou k panu pre
sidentovi, odi'lvodiíuje nové heslo: "Vše
pro silnice !«

V dokonalé úcte

Prosím Vás, postarejte se sobe a nám o pohodlí lepší silnice. Znám JI. Denne jsem, Vás predjíždel na Homoli, lituje, že ma
lované sklo tlak zamlžilo rozhled prozíravého státníka,

Praha, už celý rok 1927. Adolf Hoffmeisfer.
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OTAZKY A ODPOVEDI

Jak se delá oktroj.
Vážená redakce!

Tajemník národní demokracie p. H1avácek obvinil nekolikráte
ministra Beneše, že pripravoval ústavní prevrat. Tvrdí, že mi

svedky, jimiž to dokáže. Nemohli byste nás informovat jaké to
dukazy má p. Hlavácek? '

V úcte

A. D.•
Generální tajemník národne demokratické strany má asi dva

hlavní úmysly:
1. prevésti fašism k národní demokracii,
2. dokázati, že ministr vecí zahranicních jest z gruntu špatný

clovek.

Už i moudrejší národní demokraté pocínají poznávat,
že úmysl gen. taj. H1avácka sub 1. se nedarí a že spíše národní
demokraté jsou prevádeni k fašismu.

Aby splnil úmysl sub 2., hlásá taj. Hlavácek, že Beneš chtel

delat oktroj, násilnou zmenu ústavy. Už to mel prý pripraveno,
ale na štestí se mu na to prišlo. Ríká, že z techto zlých úmyslu
vsvedcí Beneše pred soudem. Hlavácek vede také dllkazy. Tyto
dukazy jsou psychologickým príspevkem k tomu, jak se delají
u nás puce, nebo aspon legendy o puCích. Neruda má jednu po
vídku o klucích, která lící, jak se tb stalo, že Rakousko toho a
toho dne nebylo rozboreno. Materiál, který prináší HJavácek
o tom, že dr. Beneš delal oHroj, pripomíná hodne tuto Nerudovu
povídku. Hlavácek chce vylíciti hruzu puce, který jen náhodou
byl prekažen. Ale podává materiál k jakési legende o puci, který
vypadá velmi idylicky. O dvou svedcích p~oti Benešovi, Stríbr
ném a Gajdovi, promluvili jsme zde již na jare, a ukázali jsme,
že nikdo nemllže žádat na Benešovi, aby žalobou lezl do pasti
predem pripravené..

»Národ«, který vždy venuje tomuto shonu taj. Hlavácka po
puci velkou pozornost, pripomnel, že již dríve, u drívejšího lí
cení byly podány dukazy o tom, že skutecne jednalo se o oktroj.

Tak:

Inž. Schwarz vypovedel o v z J1 i k u ci á n k u dr. K a

h á n k a o oktroji, psaného na základe informací dra Ko
peckého, který prohlásil, že o veci s drem Benešem osobne
mluvil, a ci á n k u r e d. Han u š e S Ý k o r y, v revui

»Par1amenttu«, který ríkal, že informace má od dra Hru
šovského ...

To jsou základy, na nichž stojí obvinení taj. Hlavácka, že dr.
Beneš chystal oktroj, násilnou zmenu ústavy. Jsou ješte uvádeny
jiné. Ale zmínené stací, abychom se na tento puc dívali jako na

puc velmi idylický. Podívejme se: dukaz, že dr. Beneš chtel de
lati oktroj, vede se m. j. clánkem, který ve smyslu intencí dl'.
Beneše prý napsal Kahánek. Kahánek vede dnes Stríbrného »Ve
cerní List.« Jeho obsah jest presne rozvážen: do jedné polovice
prijdou sensace o znásilnených milenkách, vraždách, smilstvu,
zlocinech starých zhýra1cu i ne rozumech mladých dívek. Do

druhé poloviny prijde »materiál proti Benešovi«. Kdyby Kahánka
vzbudili o pulnoci, možná, že si hned nevzpomene, jak se jme
nuje, ale ihned vychrlí ze sebe spoustu útoku proti Benešovi. To
delá cvik. A tento Kahánek napsal jakýsi clánek pro oktroj, který
Hlavácek vede jako dllkaz, že Beneš delal oktroj. Jest to Ka

hánek, který dnes - vedle taj: H1avácka - vytýká Benešovi, že
delal puc. A dokazuje se to m. j. clánkem Kahánkovým. Kahánek
tehdy napsal jakýsi clánek pro oktroj. Jest nekolik možností:
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1. Bud byl dr. Kahánek tehdy stoupencem myšlenky oktroje,

nebot pro nej psal, bud n'!uvil za sebe, nebo to mel od »nekoho
jiného«. \' tom prípade, kdyby celá vec mela být brána vážne,

nemel by b);t dr. Kahánek veden jako svedek, ale jako obžalo,
vaný, nebo( svým clánkem se pl'ipJjil k tem, kterí chteli delat
okhoj.

:!. Jest moL.no, že IZahánek již tehdy byl proti Benešovi, ale byl
na tolik chytrý, že psal clánek pro oktroj, ac mel náwry své, a
že delal jakoby nic a myslil si své.

3. JesV možno také, že Kahánek byl jakési medium, které psalo,

aniž vedelo, co psalo.
4. Nejpravdepodobnejší je, že Kahánek psal clánek pro oktroj,

jako obycejne na rozkaz p. Stríbrného, kt"rý se prece sám
k oktrojovým úmyslum priznal.

Ar již vec bereme z té strany nebo z oné, jest to vždy podivné.

Faktem zustane, že jedním z dilkazll, že Beneš chtel delat puc,
jest clánek Kahánkuv pro puc v "Ceském Slove«. Kdyby to
myslil taj. Hlavácek vážne, mel by žalovati i Kahánka, nebot ten
tphdy no-vinársky podporoval tyto snahy o puc.

Jest tu veden svedek Hanuš Sýkora, maj itel a vydava
tel »Parlamentu«, kdysi,. Byl také nedávn.o žalujícím. Žalo~al
»Novou Svobodu«, která ho obvinila z nesprávností. Vec se vlekla

velmi dlouho-, až na konec H. Sýkora vzal žalobu zpet. Prišla pak
Koburgská aféra a v ní zase vystupoval H. Sýkora, který byl ob
vinen, že od adv. Dr. Eislera prijmul velmi znacnou cástku. Ve
dle toho mel ješte jiné tiskové spory, a výsleciek byl ten, že H.
Sýkora sto-jí mimo syndikát csl. novinárll. \" "Par1"mente" byl
H, Sýkora obhájcem "petky«; pred svými soudními spory i po
nich byl stoupencem post Stríbrného, odpurce min. Beneše .. Vy,
dával i jakousi korespondenci, která mela delati náladu pro pos!.
Stríbrného. Ale ani to se nezdarilo. To jest další svedek, od

purce Benešuv. "Parlament« hájil "petku«, H. Sýkora tam hájil
tehdejší režim. A nyní se vede jeho clánek jako dukaz, že Beneš
delal puc. Bylo by možno položiti .otázky, jako u Kahánka, jak
jest tio možn.o, že clánky, které psali pro o k t roj odpllrci dr.

Beneše, jsou vedeny jako dukaz, že on delal oktroj.

A ješte necd. Není to idylický oktroj, o nemž se píše predem

v úvodnících. "C. Slova«, není to idylický puc, O kterém se di.
skutuje již predem v "Parlamente«? Není to idyla oktrojová,
kde se ctou clánky pro oktroj tech, kterí stáli a stojí proti min.
Benešovi, který má jimi býti usvediSován? Nejak to bylo podivn')
s tím oktrojem.

K. T.

NOVÉ I(NIHY

Obchodní adresár pro hlavní mesto Prahl~. svazek I. Praha I.
Praha V. Vyšel v Komercním nakladatelství Praha 1., Týnská

7. Stran 200, cena Kc 24'-. Jest to první úplný adresár, obsa
Jmj ící veškeré firmy v abecedním a odborovém usporádání, je.
hož správnost adres zarucena jest .os.obní kontrolou použitého

materiálu. Další svazky obsáhnou post'Upne všech 19 cástí Velké
Prahy.

August Comte: »Sociologie«. Nakladatelství »Orbis«, (Praha
XII.,) zahajuje vetší radu své "Sociologické knihovny« tímto

základním dílem, jehož preklad jest revidován dr. E. Chalup
ným. ,,1'1asarykova sociologická spolecnost«, za jejíž úcasti jsou

sC'ciologické práce v Orbisu vydávány, snaží se dohoniti, co bylo
zanedbáno a seznámiti ceskou verejnost s klasickými díly so

ciologie svetové. Sociologie Comteova, který jest témer zakla
datelem moderní vedy o spolecnosti, jest jiste nejvhodnejším
úvodem k další edicní cinnosti, která chystá radu prací R.

\Vormse, Spencera, Sorokina, Gump1owicze, Tarda, Giddingse
a j. Cena knihy jest Kc 65'-.


