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Srámek:

Chvála jazyka.
edstavuji si, že první lidská veta, mající již kdesi
hlavu a patu, vyslovena byla za porádných krecí.
ovalo na ní všechno, od prstcll až po torbu ústní
skající švy cela; celá rada generací snad prekota takto odpor neohebné hmoty,
až to posléze
om hrdle zjihlo a zaznelo z neho címsi, co bydnes již jiste nenazvali zvukove líbezným, nad co
již nikdy potom nebylo tvúrcího aktu ohromo. Slo se na radu ke všem hromúm, rokotúm, šeprírody, nahíralo se ze všech prvotních údesú,
du, zmatku a živocišných slastí, byla to nejpokor-kolka a zároven nejdivocejší bitva o první jiskru
Z jakého ložiska vyveralo toto dravépuzení
a
dalekou vývojovou cestu již musil tento tvor
t, že jím pocal býti unášen? Nehrál v tom znacroli pocit clovekovy osamelosti? Nebot sám samobyl, byt zhoufován, hrozné prázdno zelo mezi
lidmi jeho houfu, mezi ním a ukoristenou ženou,
é prázdno mezi ním a všemi vecmi kolem, když
nemohl pripoutati .pevneji a blíže necím, co by
a co by se vracelo v nejakém známém zvuku,
by rázem privolával pred oci ostatních touž vec,
myslil on ... sám samotink:ý byl a zústane, ne-li kouzelného prostredku, jenž tenhle zázrak zpúJak asi svetlalo již po okraji jeho pudú, když mezi
tela potravou, bojem o ni, rijí a spánkem mohly
eti tyto mucivé pausy, kdy, teskne divokýma
uvedomoval si rozdírave tuto svou osamelost a
ven z jejího hluchého kruhu! A hluchý kruh byl
prolomen. V strašném boji. Kus po kusu. Po
ích. Zaznela posléze první veta, mající již kdesi
a patu. Náš lidský predek, jemuž se to podarilo,
nad nejsilnejším vrhacem oštepu svého kmene,
to hroznejší ,zbraní vrhl onoho dne! Nejvetší
í prišlo na svet a nikdy již lidský tvor si z neho
zlí ocí. Nevnucuje se až príliš domnenkou, že
s)ovená veta byla také první metaforou? Byla
tápajíc ve svete zcela neznámém, potýkajíc se
enovaným a zmocnu jíc se vecí slovem poprve.
sUe mi trochu té fantasie, ale tak to vábí.
os letmo do toho staréno, šerosvitného korání.)
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tecnosti zajímá mne opravdu více, jak to je
než jak tomu bylo s oním prvním nadšeným
libují si velice, nebot jsem prišel již k h~ohl jsem nástroj vzíti jen do ruky a spushl
. Ostatne, nebývá tento okamžik, když to
ti, vždycky tak trochu tichou oslavou o~<:ho
nadšeného hovory? Nezavládne kolem uzas
radost nesmírná, jako tehdy v dávnu? Ne-
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vznáší se duch velikého predka nad skupinkou ozárených hlav, šeptaje melancholicky: Hrome, mne to stálo
tolik driny a tady jim to létá již pecené do úst ... ?
Zajisté, veliký duchu, díme my, ale nám je to takhle
milejší. Bylo by, uznej, velmi nezábavné pocínati v t~mhle métier vždy znovu sloužit od píky. Tato unavující
zábava byla by lidstvo nakonec prece jen omrzela, bylo
by svesilo hlavu, nebot nevyplácelo by se nositi ji
vztýcenu, když to budilo jen touhy, jež nemohly býti
splneny, nadobro bylo by svesilo hlavu.. vrátilo ::
k chúzi po ctyrech nohách s hlavou zreslgnovane pn
zemi a v techto koncinách by dnes místo cloveka vládl
neja~ veliký mravenec nebo veliká vcela neb nevím
která boží kreatura, od kteréhož neutešeného výhledu
odtrhneme radeji oci. Je-li tomu jinak, pricházíme-li
již k hotovému, pocíná-li každý z nás sloužiti 'ne od
piky, nýbrž hned jaksi od jenerálské šavle - par.don, nezapomente, o které sfére mluvím - nalézáme-h, vstoupivše sem, všechno kolem nás již umne rozloženo,
moudre pojmenováno a všemi možnými krásami obásneno, jen jen ruku po tom vztáhnout, jen. jen uchopit,
jen jen k tomu nejakou novou dokonalost, novou krásu
pridat, je-li tomu tak - zdaž to bylo zpusobeno predevším necím jiným, než oním dedictvím, jehož rez nesdírá
dedictvím slova mluveného a psaného? - Neobj~vuji tu ovšem niceho nového, pritakáváte mi
proto asi znacne ,netrpelive a odbocím tedy, i s nebezpecím, že mne tato odbocka zanese opet trochu
nazad.
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Dravý pohyb vpred nastal teprve, když cloveku po
bok priskocil tento perutný pomocnícek slova. V zl1lkl
jakýsi božský nepokoj. Štastná zadýchanost. Více, více
techto dobrých slov, která mne nadlehcují, která mne
skocne prenášejí od veci k veci, a jež, u'nikajíce mi
z úst, by se hlaholem snoubila se sluncem, prece zu~!ávají ve mne, ukládají se tam vrstva na vrstvu, tvonce
jakési vyvýšené, ozárené místo, s kterého se mohu
rozhlédnouti, kdykoliv chci, a s nehož vidím stále dále,
v kruzích stále širších a širších! Netryskl také první
smích skutecné radosti práve z tohoto pocitu osvobození, z pocitu této vnitrní lehkosti, stále nesr;1Írnej~í ~
Težkopádný tvor pocal delati v prírode prvl1l tanecl1l
kroky. Neblížil se k vecem s tvárí už jen sverepe staženou, pripravuje útok nebo vyckávaje h~; nemyslím.~
již vždy jen na boj; dobrá slova, spíce v ~~as,.o~.dychuJI
pokojne; mysliti na dobrá slova a nenkah. J!ch, vtJ.t
usmívati se.
mohl ríci tento tvor: Ty dlva zven,
kterou honím a uhoním, napína je všechnu svou sílu a
bystre své smysly, ty nejsi jen prchavou chvílí kruté
slasti, která pomine a z níž nezbude n.ež této uchyácené koristi a mé tupé únavy' pocítím znovu svou sllu,
vypravuje u vecerního ohne ~ tomto lovu, a, aj, z~zní
potom hlas mých druhu, chvále mou obratnost a sllu;
bude to zníti k vecernímu nebi, rovne s plamenem
ohne, a ozbrojí nás to ješte lépe silou pro zítrejší den.
Mohl také ríci: Ty, lese, který mýtím, bych ti urval
dreva na svou chýši, jak radostneji 'zní mi pád tvých
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kmenu, nebot vím, že mohu uchovat ve slovech den,
kdy tuto práci konám, a tato slova budou moci vdecne
zaznít, až chýše bude dostavena.
tohle mohl ríci:
Ženo, mohl bych te vždý jen zmoci silou a vzíti; pustit
te potom opet z nárucí a vychladnouti rázem; poslechnu však radeji sladkého puzení, bych si pro tebe vymyslil dobrá slova, jež nepominou .s touto chvílí, príliš
krátkou. A posléze mohl ríci: Ty veliká hvezdo vecerní, jakým skucícím steskem z prázdna a dálek bych
se zalykl, kdybych necítil v sobe stoupání slov, jichž
ješte neznám, jež však neprestanu hledati.
A to byl teprve pocátek cesty - jedné z cest - a
do jakých križovatek .se .potom tato cesta rozbehla!
Vedla k morím, a tato širá slán byla tu opet jen pro
boj clovekuv, ,pro tisíce nov)"ch jeho utkání, a jakže by
pri tom chybel jeho perutný pomocnícek? Co našeptal,
bylo vždy chytre jen kousek objevu a vetší kus tajemství, a tak se šlo vždy za tím vetším kusem. A k travnatým stepím vedla cesta, ohromný oblak
prachu vzdul se nad stepí, zaznelo z neho tisícerým
dupotem, a když oblak prachu se rozpt)'lil, sedel tu
clovek la prvním uchváceném hrebci, pena šla od zvírete i cloveka, ale pojednou ukátal jezdec zuby v divokém smíchu; tato korist mu byla asi málo, zaclonil
si oci a vyhlížel stepí v dálku; páslo se tam stádo velikých zvírat, na hlave zdobu rohu v tvaru pulmesíce;
pulmesíc, to byla tajemná vec v nesmírnosti noci, a kde
se vzal, tu se vzal, pomocnícek snad cosi našeptal a
clovek pokorne rekl: svaté zvíre! A uctívati je bude
od té doby až po onen den, kdy pomocnícek opet cosi
našeptá; uŽÍ'tecné zvíre, rekne tehdy clovek, i vztáhne
ruku svou, vezme, py jemu sloužilo a hlídati bude
stáda svá. - A k hrazeným táborum, srubum vedla
cesta, k hradum a podhradím, a co nahore ,chtelo se
železne rachotit, dole chodilo se spíše po špickách, podrbával se tam za uchem jakýsi prízemnejší formát
s chy'trouckýma' ocima, které pocaly se teprve okukovat
ve svete; perutný pomocnícek musil pomaci nahore
i dole; nešlo, ,pravda, vždycky o perute, nekdy jen
o pra:ubohé kosinky; ale vždycky když bylo na pohled
kosinkám nejhure, vjíždel do nich podivný nepokoj a
clovek, jak s novou ostruhou v tele, vydával se znovu
na cestu. Dovedeš kdo dnes, kráceje po ní pod prapory
továrních dýmu, dohlédnouti jejího konce?
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A uprostred techto starých dejú - po jichž okraji,
pripouštím, premetl jsem se trochu lehkou nohou uprostred techto dejú kukli! se 'jeden rozkošný dej. Rozkošný? Ano; nebot celá lýra je více než jedna struna.
zmátl buh jazyky jejich, tak nejak praví o tomto
deji bible, terminologií jiste málo vedeckou. Predevším, bylo to asi o chlup složitejší, a nástup vedy
v této oblasti dál se ovšem ve fronte o hodne širší.
Ale at už tomu bylo tak nebo onak, at už to pocalo
ledovcem nebo necím teplejším, at se to potom jakkoliv zamotávalo stehováním, invazemi, krížením, stem
praehistorických
episod, jež nemohly projíti bez následkú - výsledek toho deje všichni známe, a rekneme
si tu hned od srdce, že jsme s ním zcela spokojeni. A,
bych se již nerozbíhal príliš do široka a chteje chválit,
abych chválil na svém míste nejvlastnejším, tož: Takovým výsledkem, zdánlive nepatrným, aby mohl býti
u'veden v této souvislosti, ale púsobícím mi v této
chvíli pocit lahody a bezpecnosti, takovým výsledkem na príklad je, že píše tyto odstavce, užívám
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jazyka, ]e]z shledávám témer zázracným,
jak se
poddává preletu mé fantasie a za nejž bych se zadušoval, že kdesi nekterým svým koneckem má blíže k nebi i peklu, než ostatní jazyky zeme. Práve
. tak zadušoval by se asi za svúj jazyk Fr_ancouz,
jiste Nemec, vším právem Rus a t. d. Ale zdaž
necítíš, ceský clovece, at o cokoliv silného se pokoušíš, užílvaje prostredkú tohoto jazyka, svalnatých,
krepkých i prejemných, sveruje jeho krídlltm let své
myšlenky nebo hleda je na dne jeho studánek puvodní,
rosný, lyrický stav svého clovecství, zdaž také necítíš
tuto úžasnou pokušitelskou sílu svého jazyka? - Jsem
spíše vším, než politickým chauvinem; ale v této sfére
je múj chauvinismus bezmezný. Z nepatrného, zdánlive
nevýznamného úseku tohoto jazyka bude jednoho dne
veden vítezný výboj smerem k tajemství a kráse. Muže-li chaos zrodit tancící Hvezdu, tu verím, príliš verím, že tato hvezda bude tancit, zkrocena slovy tohoto
jazyka. To je ovšem vecí víry, pro niž není dúkazú, ale
této víry docerpávám se práve a prímo u zdrojú. Leží
nejaké tajemství v korání 'tohoto jazyka. Nejen proto,
že pohozen, sepsut a dordoušen do bez dechu, vyrazil
opet sloupem živé vody; nejen pro tuto neumlcitelnost
nástroje, jenž v hodine dvanácté sám se rozehrál nad
sklícenými. hlavami; to není treba vykládat mysticky,
ale kousek tajemství v tom zustane vždy. Kousek tajemství; ale, bohudíky, vlastní tajemný dej pokracuje
stále. Tvoríme jej; jsme jím tvoreni; ale kdo to jde
ustavicne s námi? Kdo to povzbuzuje vpredu, kdo to
moudre radí za námi? Nepozorujeme tohoto deje ve
stu svých všedních chvil; pak pojednou v silnejší
chvíli to .pocítíme. Zrychlujeme krok; zpomalujeme
krok; nekdy dlouho sklícene odpocíváme; ale náhle
znovu vztycujeme hlavu; povzbudil nekdo? Hlas pred
námi? Hlas za \námi? Oba zároven? A zeme mluví,
rekl11etehdy básník, za všechny, kterí také slyšeli. Nebot od té doby, co clovek mluví, mluví Itaké zeme k cloveku a hlas domoviny již neumlká. - - '1 zmátl buh
jazyky jejich; budiž, úctyhodná bible; ale tento buh,
rozhodnuv se pro takový zámer, shledal jej dríve nepochybne dobrým; ucinme to po nem. Jen vroucnosti,
naléhavosti, závaznosti pribylo hlasu zeme, mluví-li
k cloveku na cestách takto rozptýlených. Je to asi jen
zdánlivé zmatení a bloudení; spíše dychtivejší hledání;
kratší a vášnivejší smer. A prvního, jenž jím dobehne
k cíli, políbí asi blih na celo. Ty, kterí padnou cestou,
asi rovnež.

*

.

I

Podivno, chtel jsem púvodne psáti jen o metafore a
tohle jsem napsal. Položil jsem si totiž nezbednou
otázku po první metafore, a zavedlo mne to k prV1I1ímu
rpluvícímu cloveku; pokušení, vydati se dále tímto
smerem, bylo príliš silné. Skutecne však podezírám
tohoto predka, že první metafora pripadá již na jeho
vrub; nemohl jinak, cesta k srdci vecí vedla asi jen
tudy; odtud budou jej všichni básníci nápodobit, s vetším nebo menším zdarem. - Vyznal jsem se již z nadšené víry v náš jazyk. A mám-li to již ríci, nejvíce mi
jde k srdci jeho prekypující hojnost lyrických, melodických prvku. Soudím: to je nejvlastnejší míza; to
je životnost; schopnost stálého obnovování, možnost
stálých návratu k jeho korání; to je vecné mládí;
písen na pocátku a písen na konci. Tento jazyk vede
nekdy k spasení.

~~ftomnosL
d Bass:

Proc se lrupují ]{nihy ~
dnech, kdy se tak intensivne zabýváme otázkami
ižního trhu, nebude neza jímavo všimnouti si
o P(,ktbll. jejž pred casem provedl ríšsÍ<oncmecký
pcck~ spolek v Lipsku. Pl'ecievším budiž povšechno. že r,;lši !1akbdate1é a knihkupci by meli velmi
at cill]lost sV~'ch nemeckých kolegu. Strašnou
ou v~Tohyje nakladatelské podnikání v Nemecku
el1lllhk+o více než u nás, ale jinak jsou pomery
príbuzné a mnohá zkušenost sousedu usporila by
é zlrúly neprozír:lVého pokusnictví u nás. Tím
vak ncmectí nakladatelé hodnejší pozoru, že jetretlí pr3cuje s mocným aparátem prímo vedecky
isovan)'m, a jejich studium výrobních i prodejpodmínek, talo veliká moderní obchodnická veda.
stupni. s nímž se steží mttže meriti knižní podí kteréhokoli státu jiného. Nemci si anketami, dokontrolou zjištu jí presné cifry ve všech úsecích
datelského obchodu a pro kteroukoliv otázku
po ruce prukazné statistiky. Jedna z posledních
ch akcí byla lonská anketa, proc se knihy kupují.
tisíc dotazníku, opatren)Tch poštovními známbylo v urcitém údobí rozdán9 mezi náhodné
pecké zákazníky ve všech vetších mestech
ve
mesteckách. Po case došlo 2185 odpovedí, které
ly mnohá prekvapení.
evším se ukázalo, jak frankfurtský
Dr. M.
m e r f e d zjistil, že motivy pro koupi knihy
rídka kdy jednoduché; témer nikdy se nekoupí
proste z toho a toho jednoho duvodu, nýbrž vždy
á množství duvodu soucasne: doporucení prítepríznivá kritika, inserát, výkladní skrín, úprava
, cena knihy. Bylo tedy nutno vetšinu odpovedí
diti pod nekolik základních hesel.
castejším motivem byla z á i b a v a u t o r o v i.
tretina odpovedí, poctem 698, se dovolávala toho,
jin;t díla téhož spisovatele a byla jimi uspokok. že koupila i tuto jeho knihu. V 341 prípabyl tento duvod sám o sobe rozhodující.
druhém míste byl duvod, že kupec k n i h u již
tím cet 1 a toužil ji míti ve své knihovne.
po vlastní knihovne, pro niž clovek získává to,
našel zalíbení a k cemu se doufá vracet, je tu
. jenž znamená zároven nejzdravejší pomer
e. Z veci samé ostatne vyplývá. jak pujcovny a
ání knih má blahodárný vliv na koupechtivost.
tretím míste je d o por u c e n í prí tel o v o.
u techto bylo témer tolik jako ve skupine druhé.
U cetli a líbila se jim, koupili ji 403 lidé, a 391
upilo knihu. že ji slyšeli od známých chválit.
I h k up e c k)' V)' k 1a d primel 225 lidí ke
Je však nutno poznamenati, že z nejvetší cásti
lupusobil jako pripomínka a ne jako prímá po-

i

I

I

i k a v n o v i n á c h je na pátém míste. PUa 195 lid, ale na 160 z nich výlucne, bez jiného
oucasného.
stém míste teprve je g r a f i c k á ú p r a v a,
obálkya vazby a pak knižní illustrace. 180 techdu je dost poucno. nebot se casto precenuje príznámého typu líbivých obálek. Ani obálka ani
v knize nebyly také výhradní pohnutkou ke
brž pusobily jen vedle jiných vlivu duležitejších.
t

Cen a k n i h y vykazuje 176 prípadu;
tolik lidí
koupilo urcitou knihu, že se jim zdála cena nízkou nebo
výhodnou. Nikdy však nerozhodovala cena knihy sama
o sobe, n)Tbrž hrála jen roli, když kupec se mohl rozhodovati pri ruzném vydání téže knihy. Význam tu
mely zvlášte levné popularisacní sbírky jako Reclamka.
Prednášky
o autorovi
a recitacní
ve c í rky jsou na osmém míste: 133 prípadu; ne
mnoho, ale dost, uvážíme-li, jak málo se u nás tímto
zpusobem autori propagují.
T i t u I k n i h y byl pro 108 lidí duvodem ke koupi,
ale jen v sedmi prípadech se lákavý titul uvádí jako
duvod jediný.
N a desátém míste je pusobení k a t a log u a p r os p e k t u (77 prípadu), na jedenáctém vliv u k á z e k
a cit á t u z tvorby, otisk v novinách (73 prípadu).
Teprve na dvanáctém míste stojí knižní
n ser át
s 58 prípady.
V 1a s t n í rec i t a c e a u t o r o v a primela 54
lidí ke koupi, pod vlivem d i vad 1a se našlo 26 zájemcu o dílo literární, r o z hla s roznítil v devíti lidech touhu po urcité knize a f i 1m ve ctyrech.
V celku je zrejmo, že na prodejnost knihy nemají
normální obchodní propagacní methody ani zdaleka
takový vliv jako vlastní poznání ctenárstva. Dr. Sommerfeld vyvodil tehdy z této statistiky dttsledek, ze
nestací jen volati »kupu jte knihy! «, nýbrž pomáhati
ctenárstvu, jak se v zmatené záplave knih vyznat a
ukazovati mu duvody, proc si má tu ci onu knihu
koupit.
když si rekneme, že na dotazovou akci odpovedela
elita neznámého ctenárstva, ti, kterí pochopili, jaký
význam dotaz má, a když si domyslíme, že ono vetší
procento neodpovedevších
nepristupovalo
ke knize
s takovým uvedomením, prece jen lze se závery dr.
Sommerfelda i u nás souhlasit. Kniha není pouhý
obchodní artikl, není jen zboží vyrobené pro spotrebu;
je produkt kultury s mnoha hlubokými a tajemnými
vztahy k duši národa, a dobre si vede jen ten obchodník
s knihami, který sleduje a objevuje tyto vztahy a podle
nich zarizuje svuj postup.
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Po.dstata gajdovštiny.
Dne

16. brezna došel obhájce Kratochvílova písemný
rozsudek prvé stolice, odsuzující KratochvÍla a Solovjeva pro »sdelení smyšlených skutecností« a tím pro
»krivé obvinení z necestného cinu«, který by bývalého
generála Geidla
obecném mínení mohl uvést v opovržení nebo snížit«. Zvláštní vydání »Lecha« samozrejme se snaží tento rozsudek i s jeho »zajímavými«
duvody uvést v širší známost. Do 8 dnu, tedy do 2-1.
brezna, do ctvrtka príštího týdne, podá ovšem obhájce
zatímne odsouzených odvolání k tríclennému senátu
zemského trestního soudu, který rozsudek i jeho zajímavé duvody prozkoumá a vynese rozsudek svuj.
Nevíme, jak se protáhne rízení této druhé ;Ilstance
a jak dlouho tedy budou moci fašisté odvádet pozornost
verejnosti
od j i n Ý c h vec í, které nejen »m,)hly
uvést«, ale skutecne u vetšiny našeho verejného mí»v
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IhtomnosL
'hení »uvedly' 'v optwržení a snížily« pana »soukromého
Hlabce«. Ir,
I,
iI,
I
'
Ani 'Ovšem 'nevíme, kdy skoncí odvolací ríLení
v rovnobežnétnhlavním
procese vojenského kámého
'drgá'nu, ,v první jarní den zrlova zahájeném, preu nímž
'pan"soukromy žalobce' Kratochvíluv stojí jako obia'lovaný a první instancí kárnou zatím odsouzenÝ, a
v nemž naopak, obžalovaní a zatímne odsouzení soudem
'pre tupkovym stdjí jako svedci - svedb ovšem episodictí, protože, jak jsme už v' »Prítomnosti« dovodili,
jqe v t<;>mto:hlávním a 'širším procese o m noh (, j in Ý c li "v e C Ul1Jsou to také ty veci, kterymi se Geidl
sám vlastnorucne bez zásluhy Kratochvílovy
»uvedl
y obechém mínení v opovržení«.
. ye svých 'verejbý'ch projevech i v samém lícení prestupkovém dopu~til se pan Geidl tolika lží a lhal tak
soustavne, že cestný a myslící clovek nepotrebuje teprve obvinení Kratochvílových,
aby o nem' ztrácel
dobré mínení; pokud ovšem lež, lež soustavná a verejná,
kterou ;verejnQst sama muže kontrolovat~ platí za necestný skutelk~ Lež je podstatou gajdovštiny. A je chybou a vinoul á zároven ovšem i symptomem našeho
t. zv. fašismu, že té lži a lživosti nevidí,
o Nejcle nám proste
na rozum, jak nekterí lidé, strany
a listy n~dovedQu' pochopit podstaty dobrodruha, který
sám o sobe a ó dt'lležitých fasích' svého života ješte
~I poslední
dobe podával ta:k makavé nepravdy. Clovek
vidbucí a 'jen' trochu premýšlející musí prece z -toho,
že Gajda tolik lže, vyvodit dusledky.
Na Gajdovi se chválí jeho voj á c tví - ale jaké
pak vojáctví, když Gajdtt-vojáka konfrontujeme s tím
GajdOti, který' se tak zaplétá do lží! Lhoucí clovek je
clovek zbabelý; kdo lže 'tolik a tak jako Ga jda, vereíne,
nemuže' být op'rav'dovým vojákem. Je vylouceno, aby
v6ják, t. j. clovek chrabrý, prímý, prísný k sobe, prísnÝ
k jiným a snad 'bezohledný až do brutálnosti, používal
v základních 'vecech tolik nepravd, tolik lží, a lži 6 sobe
~amém šíril. U Gajdy 'ze všeno je videt, že je povaha
nádmíru fantastická, neprímá, malicherne intrikánská.
S tím všem se ,dobre rýmuje jeho celková a 'zvlášte politická nevzdelanost a závislost na lidech více než podprumerných.
Zdá se, že gajdovština a náš fašism jsou kvetiny
vYl'ostlé Z príbuzných' ,hlíz. Hledala vrstva painteligence svého vudce - až jej našla v Gajdovi! A i vudce
na v el své stádo, trebaže se dlouho vzpíral, aby jeho
v tom
jméno bylo uvádeno v souvislost s fašismem.
byla jeho velká, soústavná lež. Desavouoval se ovšem
sám svXm dalším postupem.
Ti, ~do byli na rozlicných tech fašistických schuzích
a kdo vIdeli a s'lyšeli,' jak se fašisté chovají na schuzích
druhého tábora, jednomysh,1e zduraznují,
že ideovÝ
obsah fašismu je ubohý, prostredky nevybíravé. Nekolik rozumnejších 'clenu' mladé generace národne demokratiaké, vedoucích to clenu její levice, nezatajuje, že
není možná žádná diskuse s integrálními nacionalisty
pravice Jnár'odne demokratické a že by se 'jiste spíš dohodli s komunisty, kterí do nedávna byli uvádeni za typický príklad lidí, s nimiž není možno diskutovat.
'Ne~í pochyby o tom, že ideový obsah fašismu je
ubohý. Kdo sleduje reci fašistických vudcu, vidí, že nemají vlastne vecného obsahu ani vecného cíle. Vudcové
fašistictí jsou docela zjevne vetšinou spekulanti; o možnosti prevtatu neuvažují se stránky politické, oni si
proste vypocítávají, co by jim to vyneslo, kdyby se
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dostali k moci. Fašistické publikum se ovšem od svých
vLldcu valqe, neliší; jsou to lidé, pricházející z ruzných
stran, lidé chudí duchem, trebaže mnozí na príklad
heslu o ociste ve své naivnosti verili doopravdy, Célkem je fašismus hnutí vyvolané cetnými nespokojenci,
kterí v republice nedosáhli té polítické nebo financni
moci, které ocekávali.
Je ,treba upozornit i na to faktum, že fašisté,. stále
hlásající ocistu, nevyšetrili posu.d ani jediného prípadu
k~rupce u nás, api arci k žádné oprave neprispeli. Naproti tomu ,v nekterých prípadech fašisté už, byli s~mi
usvedceni z korupce. K akci ocišfovacÍ jako na príklad
v afére koburské, v prípade národních socialistu i jinde, došlo zahoce~ím cinite~u ndašistických.
"

*

Casto se už ukazovalo na podivný pomer národní
demokracie a fašismu. Národní demokracie se léta a
léta osvedcuje jako strana po 'výtce nacionální. To platí
ovšem hlavne o krídle Dykove a Hajnove, ale nacionalismus I je programem
národní demokraCie vubec,
A tu najednou v lune této nacionální strany vzniká p.acionalismus nový, který svou neceskost prozrazuje už
cizím názvem »integrální«! Stalo se už, že na schuzi
mladé ge!1erace své strany musil se sám dr. Kramár
hájit proti výtce nedostatecného nacionalismu. Je pochopitelné, že tento spor nacionalisttl s nacionalisty
privádí národní demohacii ad absurdum.
' .
Pri tom se už dóst vyhranilo mínení o skutecném
pomeru fašismu k národní demokracii. V zuik a podstata fašismu byly již casteji správne amtlysovány,
Správne se odkazuje k panu dru Kramárovi, že on je
vlastne otcem fašismu. Dr. Kramár od roku 1920, ne-li
už 'Od roku 1919, vys-tupoval ciste osobne na príklad
proti dru Benešovi a tím se dostal do sporu se státoprávným režimem. N a cetných schuzích národne
demohatických
on a jeho prívrženci, jako prof. Mareš, paní Kunetická a jiní, nenechali na republice ani
dobrého vlasu. Tato agitace, trvající nekolik let, prirozene došla ohlasu. Dr. Kramár sám tuto analysi potvrdil svým výrokem »Zaplaf Pán Buh za fašismus!«
Že se ted proti fašismu musí hájit už sám, tomu se
není co divit. Je to prirozený beh vecí. Soustavná kritika a odsuzování, nejen zahráni cní politiky, musily vyvolat v prostredí politicky nezralém to, cemu se ríká
fašismus. K tomu se ovšerp pojí zvlášte ve fašistické
politice cizí italský vzor. - Tak jako Dostojevského
Raskolnikov toužil být N apoleonem, tak se nadchli
i posluchaci Kramárovi napoleonismem italským. Nevzdelanost, politická neschopnost a osobní záští stvorilo pak ceský fašismus v dnešní forme, skládající se
z nespokojencu nejen z národní demokracie, nýbrž
také stran jiných. A ovšem Dr. Kramár nemohl se
exponovat za vudce ceského fašismu. Ceský fašism našel svého vudce kongeniálnejšího - dobrodruha Gajdu.
Pri tom je zajímavé, že se fašisté sami v zájmu Gajdove ohánejí poslancem Kramarem.
Na svých schu. zích mluví o Dru Kramárovi jako o ochránci Gajdove;
ríká se, že Dr. Kramár je ten poslanec, o nemž v procesu Kratochvílove bylo receno, že Gajdu fedroval na
místo ministerské.
Z rozlicných venkovských stredisek fašistických docházejí zprávy, ·že fašisté na svých SChLlzicho Gajdovi
a jeho procesech podávají zprávy, posílané zjevne
z pražského ústredí na jednotlivá místa. Ministerstvo

dní obrany až príliš úzkostlive chrání služební tatví a bylo proto velmi skoupé ve svých výkladech;
. a však, jenž v kárném výboru se svým obhájcem
všechspi~l'1r,tahlédl, pres, ?:ávazek mlcení informof vé stoupence, kterí na svých schuzích tato ta jemí pretrásají. Zdá se, že o prubehu šetrení kárného
ru jsou fašisté dobre zpraveni, a proslýchá se také,
písemnázadání Gajdova kolují v opisech P9 faši~10'chvlastedJ. i v kruzích národne-demokratických.
a jedno jsme zvedavi, když znova a znova upo'ujeme na ledví našeho fašismu, na zákulisní i ve. é styky jeho /la jedné strane s gajdovštinou,
na
é strane s nár<Dcil,1í
demokracií.. Jsme zvedavi, jak
ho ješte vydrží slušní národní demokraté bez pro, aby byli pojováni s gajdovštinou a s naším faem.
Z.

Strana .v nesnázích.
III.
i lidé,kterí se nás nyní táží, zda máme zakázáno
mluvit o str;1ne nár. socialistu, myslí zejmén,," na
ahychomvolali a kriceli O korupcních aférách v té
ne. Práve titíž lidé nemohou se nám jindy dosyta
redhazovatiaférismu; dnes však od nás prísne žá", abychoms.e pídili po aférách. Dává se nám dvojí
ázání: Jsi-li slušný, nedelej aféry, - a naopak
: j i-li slušný, delej aféry. Je to náhoda? Systém
to. Jak patrno, nejde o nic jiného než o výber: ne, Ý je, kdo delá aféry nám a tem, které
máme rádi;
gentleman,kdo delá aféry našim neprátelum. Pres
o morálku ml'1žeme tedy klidne prejíti. Že korupcní
, ve strane národních socialistu nejsou necím,
bychom se báli mluvit, ví každý, kdo cetl, co
psali behem posledních trí let. Byli jsme tak rí., v prvé rade boje proti korupcnímu ovzduší v té
e: dnešní Catonové se tehdy drželi v tomto boji
e \'Zadu,protože jejich ruka práve myla ruku náe socialistickou. A tato myla ruku jejich. Dnes
, když se s národními socialisty špatne rozešli,
Catony bez výhrad. 'Doufají míti stranický proh z ledovéprísnosti mravu v tomto úseku.
eknemebez rozpaku, prQc nyní nad národne socia'mi aférami nekroužíme jako sup nad mrchou.
"
rozumným úcelem útoku proti aférám muže
. odstraniti a znemožniti ty aféry. Dokud národní
'sté sedeli ve vláde a meli pípu od sudu se stát. financemiv ústech, volali jsme hlasem velikým,
"í, a upozornovali jsme, jak mohutné jsou to doušTehdyti, kdož jsou dnes Catony, ríkali, že to není
lé.Sami totiž doufali se také k pípe dostati, a tak
'10 ° to, aby pití vubec nebylo zdiskreditováno.
kdy už národní socialisté nejsou ve vláde a kdy
yla pípa od úst vzata, nemohou píti a nebezpecí
zi. Ale Catonové jsou práve nyní prehorliví, ne
vnosti, nebot mravnost se musí dostavit vždy
vý cas a na pravé místo, ale ze stranické nenákterá,jak známo, je svou velikostí podobna nená'Ioveka z doby kamenné. My tedy myslíme, že
UŽ není tak velký duvod
bouriti proti korupci
ích socialistu; sami sebe korumpovat nemohou
jiný je korumpovati nebude, nebot byli zat1apostavení málo významného a vládní mašina
nich. Volati na poplach se má v dobe skuteczpecí,nikoliv po nem. V Tolstého bajce je rec

o chlapci, který volal »Vlk!« ješte dríve, než v~k prišel. J árodne demokratický chlapec volá »vlk 1,«teprve .
když už vlk odešel. Dnes se musí dávat pozor na korupci na docela jiných. stranách. Ne minulél ,nýbrž I
prítomné korupci má platit naše hlavní péce.
Cílem rozumného »aférismu« je ,dostati aféry tam,
kam patrí: pred soud. Nemýlíme-li se, aféry národne.
socialistické se práve tam dostaly, a, to snad stací.
N a križáckém tažení proti národním socialistum nebudeme brát podíl z duvodu, které jsme už vyložili.
Soudíme, že je nyní treba popráti této stra-ne slušnou
príležitost, aby se zbavila živlu, které ji tak dlouho
pro mnohé lidi ,delaly ,neprij-atelnou. A musíme dáva-t I
pozor, muže-li a chce-li se zbavit tech živlu. Mrzelo by
nás, kdyby v té prícine ukazovala nejakou liknavost.
Po vyloucení Jirího Stríbrného prohlásila strana jaksi,
že pocne nový život. Pockáme, zda to opravdu bude
nový život. Strana národne sociální jiste byla tou, jež I
z ceských stran nejvíce podlehla korupcnímu zvyku.
Brát peníze se v ní už ani nepokládalo za nic zlého.
Byla to taková nejaká nálada: clovitk jsem a nic lidského mi není oizí. Ale ke korupci, kter,á 'Se dá 'definovat jakožto smena statku hmotných za vliv politický,
musí býti aspon dva: nejen kdo bere, nýbrž i kdú je
ochoten dávat nebo aspon ochoten privrít oci. V té
prícine nutno ríci bývalým, dnes tak rozhorceným spojencum národních socialistu, že bez jejich tichého 'sousouhlasu nebylo by bývalo mnoho z národne sociální
korupce vubec možno; dnešní Catonové kdysi nešetrili
svody; národní socialisté se provinili hlaV1'le tím, 'že'
nemeli dosti charakteru, aby svodum odolali': 'Jedna I
národne sociální osobnost si povzdechla: »N ejdríve
nás korumpovali a ted nás za to zavírají.« A zdá se,
že tímto výrokem trefila do cerného.
Bud jak bud, celé to náTodne sociální zavržitel'r1é,
ovzduší kvetlo v dobe režimu Jirího Stríbrného. Tentó
vudce si takto predstavoval zaslíbenou zemi. Strana se
ho nyní zbavila, obvinila ho' z autorství mnohýcb tech
trapných zjevu, a má právo žádat, aby jí byl doprán'
cas na dílo ocisty a aby mohla zkusit, zda to nejde také I
jinak. Budeme dávati pozor jen na to, zda je ocista mínena opravdu uprímne. Obáváme se, že je v tom jedna
z nesnází strany. Nekterí lidé se snad bojí, že zbavíce
se mužu afér, podrežou také vetev pod sebou. Nepodcenujeme obtíží, jež jsou spojeny s tím; má-li se strana
vzdáti svých zvyku; také víme, že každá sttana se
zbaví konec koncu jen toho, koho je opravdu naprosto
nutno se zbaviti. Ale doufáme, že národním socialistum
bude napomoženo situací, ve které se'odt1i:' k'ortipee'
je máslo na chléb jen pro vládní stran:r.; oposictlíkum
chléb nikdo mazat nebude. Ten, kdo neverí, že národne
sociální strana bude cistou z vlastní vule, mohl by
aspon verit, 'že bude cistou :i nl1tnosti, nebot bude uše- '
trena pokušení. Proto nepokládáme bourení proH korupci u národních socialistu za nejhlavnejší úkol. -fPJ.

H. G. Wells:

,
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Obtíže demokracie.
Naznacím
nekolikvýsledky,
myšlenek, nýbrž
kterýmijakose predmety
velmi zamestnávám,
nikoli jako
,zkoumání.
'Dovolte, abych zacfll s, velikou, genera1isací. Jsme, na pP- I
cátku veku, který pokládám za jakési nové vydání demokracie,
avšak vydání prehlédnuté a opravené, na míste vydání 4opln<;>165.').

vaného a rozširovaného, které se dnes koncí pred naslma OC1~
ma. Rekneme si nejprve, co m::tjí spolecného. XVI. stioletí videlo Zrození, XVII. a. XVIII. století videlo boj a XIX. století spatrilo prevahu toho, cemu ríkám moderní demokracie.
Je to vlna, zmírající na pobreží; opadává, jakmile dosáhla
vrcholu. Avšak co znací demokracie? Mnoho rozlicných vecí,
avšak prece jen neco. Dejtle detem radu malých pytlíku, aby
sbíraly, co jim bude libo na píscitém pobreží. Vecer nenajdete
ani ve dvou pytlících presne stejný obsah. Avšak skoro ve
všech naleznete stej né predmety.
Podle mého názoru všechny demokracie lze vyjádriti týmiž
zásadami. Nábožensky: všechny lidské bytosti jsou si rovny
pred Bohem: Právne: všichni lidé j sou si .rovni pred zákonem.
Prakticky:
V:,"'delekjednoho platí tolik jako výdelek druhéhO'.
Tyto tri zásady vylucují kasty, privilegia, podrobení. Každá demokracie je vyrovnávajíci, v jistém smyslu revolucní
a ponekud protismyslná potud, že pozdvihuje všecky individuality a tím zároven spoutlává nutne každého jednotlivce.
Tuto známku demokracie pozorujeme v krestanství a v islamu.
Ona hranicí s jistým bojem s autoritou. Vizme, co tlato demokracie vytvorila v politice a co v umení.
V politice vytvo·rila predem instituce volené, namíste institucí representativních;. Všude máme parlamenty, \obecné volební právo a skoro všude volební právo žen. Zeme, kde volicové by nebyli po urcitých obdobích voláni, aby overili ciny
své vlády, nebo aby nahradili vládce dosavadní, by se nám
zdála podivnou. Pres :to však pred 600ti sty lety podobné vecí
by se bývaly zdály velmi fantastickými. Naše parlamenty pred
XVI. stoletínl nevládly, a volený živel v nich nemel témer významu. Je treba si uvedomiti, že 'naše politické metody jsou
dílem sotva dvanácti nebo patnácti generací. A co pak ma,mená dvanáct generací v živote celého lidstva?
V literature demokratický duch nám prinesl román. To také
je neco novéhO' v lidské historii. Román sfuupá s demokracii
a .dosahuje s ní svého vrcholu. Veliké spolecenské romány
XIX. století nám predstavují
hromadne jednotlivce, kterí
mají velmi mnoho zamestnání a povolání, ale nemají verejné
funkce. Nebo, lépe receno, mají-li funkci politickou nebo sociální, tato funkce je nerozlišuje od jiných. Skutecnost, že takovou funkci vykonávají a zpusob, jak -ji vykonávají, nemá
témer vlivu na: historii nebo na hodnotiu díla. Jsou to' pouze
jednotlivci a jejich ciny, které mají nejaký význam. Zanedbávají se veliké myšlénky, které zajištují spolecný život, tivorí
je projev hromadné vúle.
Nikdy nenalézáme v románe náboženská vyznání a politické názory ve forme živé, takrka v kvasu. Ba je to kritikou
i' zak<izáno. Vzpomeiíte na Bal,zaca, Dickense, Turgeneva,
Zolu a j'iné velikány tohoto skonceného veku. Jej ich lidstvo se
nám predstavuje jako na nejakém tržišti, nebo na nejaké ce.
ste. Objevuje-Ii se tam život sociální nebo politický, pak ~
není vrchO'lná spojka mezi existencemi techto lidí, nýbrž je
to pouze forma života, jako každá jiná. Tu máme román
o volbách a: jejich zvláštnostech. Tam zase máme román
o sedlácích nebo o rybárích. Rúzné kJ;aje a ruzné obrazy, ale
v základe spolecná historie.
To se zdá z pocátku trochu protismyslným. Máme tu režim,
který pozdvihl jednotlivce, který z neho udelal volíce, t<o jest
zlO'mek svetového vládce. A pri tom ve své literature mizí
v "l'étovlastnosti jako vládce. Celý svet se rozkládá v lidský
prach. Vládnoucí moc se stává prchavou. Ale pres to není to
'protismy;Olné.Co Je vecí celého sveta, není vecí nikoho. Literatura vzkvétající demokracie velmi špatne zakrývá tuto zák\::tdní skutecnost, že totiž moderní demokracie není trvalou
formou spolecenského a politického života, nýbrž obdobím velikéhO' rozkladu.
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V dramatu, malírství a hudbe lze shledati stopy téhož anarchismu, jakO' v ramáne. Ale v jistých smerech pres to demokracie neznamenala rozkb.d., Veda na pr. udržela si logickou
souvislo$t skutecnosti se skutecnos:tí a svrchovanou moc zkušenosti. Nacionalismus vzrastl s demokracií, až ji ovládl a
zapusobil dokonce na ta, 00' nazýváme socialismem nebo la·
bourismem. A konecne pricházíme k nejvyššímu paradoxu, že
tJotiž s'Ociální a poEtické veci celého sveta se drobily mezi
národy a jednotlivce, ale veci penežní naproti tamu, výrobní
a distribucní .smeravaly a: stále více smerují ke svetové synthesi. Socialism byl jakýmsi pokusem o demokratisaci hospodárského života a šla v nem O' podobnou demokratisaci volební, jakd v živote politickém. Ale shledalo se, že »politikov6
a lidé zvalení nejsou na výši tohotlQ, úkalu.« V celku demo·
kracie couvá, ackoli spíše upevnil<lJ než rozlo'žila jisté síly
sveta.
Zdá se mi, že demokracie vstupuje do revisllího období.
V nynejší generaci demakratický pokrok neznamenal nic, než
osvobazení, uvolnení a premožení prekážek. Mám dojem, že
toto .období uvolnení se již koncí a že l~dstvo nejen je nuceno
znovu se vzchopiti, nýbrž je prímO' nutkave hnána k nové organisaci, k nové orientaci politické, Isociální a. intelektuální.
J sou no hlavne tri problémy, které je k tomu nutí, totiž problém války, problém penez a problém výroby.
Nejprve o problému války. Nemusim dokazovat krutost,
hruzu a cirou nicotu, která nutne vyplývá z války vedené vedou. Nebudu mluvitli a leteckých útocích, o válce otravnými
plyny, a válce infekcními bacily, ani a praktickém poprení
zásady, že tem, kdO' nejsou vojáky, se nesmi nic stát, ani
o úplné zkáze hospodárské <lJsociální, kterau by vyvalala nová
válka. Domnívám se, že jsme všichni jednohO' Ilázo'ru v tom,
že žádný z nás nechce nové války.
Pre\; 1b vizte" jak slabou od roku 1918 byla organisovaná
snaha vlád, aby se zabránilo možnému obnovení války necím
jiným, než hradbou pouhého papíru. 5avle rincí všude v Evro.
pe. Veliká dela <lJveliké granáty se stále vyrábejí. V roce 1910
válka se týcila nad námi jakO' naklonený skalní útes, který
už už spadne. A také spadl. A nyní hrozí nám neco podobného?
Proc byli naši politlikové zvoleni?
A nyní otázka penez, atázka valut. Ta je druhý problém,
s nímž moderní demokracie se nedovedla vyrovnat. Je-li nejaká pravda, s kterou celý svet muže souhlasit, pak je tO'to, že
je treba Jstálého základu penežníhO' s obecnou plaností, aby S6
mohlo pokracovat v díle civilisacním. Dokud peníze nejsou
sj\álé, spekulace vždycky podkopá solidní a seriosní podnik a
nastoupí na místo užitecné práce. Už po 'Osm let vidíme divoký tanec valut. Videli jsme horecnou snahu po hospodárské
obnove, když všechno, byla rozervána t<ímta šíleným tancem.
Každá demokratická vl<ida se pokouší po svém rešiti ta podle
svých prostredku a podle svého zájmu. Ale financníci a ban.
kéri m'1jí také své a pracují patichu. Nicméne v žádné demokracii volici nedokázali, že by umeli chápat základy a že
by umeli bojovat proti prícinám zjevu, který tvO'rí tu nezamestna:lé, ~~m chudáky, rozfukuje do vetru jejich úspory a
trhá jim chléb od úst.
Konecne je tu otázka výroby. Metody maléhO' výr'obce ci
obchodníka., ba i stlredních spOllecno6tí a celých )výrobních
skupin v jednom státe pozbyly úcinnosti. Aby se zarucila pravidelnO'st výroby a její prizpúsobení potrebám života, k tOmu
je treba kombinací a sP91upráce ve svetovém merítku. Hlavní
problém, který se nám .naskytuje, je problém hospodárské jednoty. Jak by bylo možno zajistit svetovou výrobu co možná
nejdríve bez obetování milionu živých bytostí, celých generael
v nevyhnutelných krecích plynoucích z podobné rekonstrukce?
Nemáme vlády, nemáme nicehO' na svete, co by mohla zvlád·

trojici techto problému, problému války, valuty a výroby.
sfinx, o trech hlavách obelstila lidstvo a drží je nyní
ose.

ebnlmi reformami? Ale vždyf žádná z nich nejde až na
zla, kterým je netecnol5t, nevedomost, základni neost volicova. Je treba uznati, že obcan neumí a nemuže
loužit svým hlasem pro rešení problému, které jsou
, Volic nevidí vmlah svého hlasu k veškerenstvu. Netohoto hlasu, aby vyjádril svetovou VLili,jež neexistuje.
a divadlo ho nicemu neucí, nic mu neríkají. Prováden!
ni demokracie po radu generací nestlvorilo moci, nýbrž
bilo. Volebnl hlas je prO/Stredkem k obrane, nikoli však
jem, kterým by bylo možno stavet': Pred gigantickými
mi r.ové konstrukce demokracie moderní selhává. Ani
oe býti jinak. Je tedy treba provésti obnovovací revisi.
že stvoriti vlády originální, vlády vynalézavé; nemuže
'ti vlády rozhodné, pronikající vše a predvídavé. Nejvyšaktem její vule není nic jiného, než zroditi za hašterívých
a jaksi náhodne skupinu par1amentníku nebo ministru.
dobu jednoho století a pul mohlo ste.cit svetu, když se
vládlo nedosfiatecne, když nebyl dostatecne organisován.
red této svobody vedy a umení si zcela jinak a opacne
'y svá panstvÍ, Pouhé stržení starých hradeb dovolilo
rozpetí hmQltného mravního života. Ale jej istá mez pro
rozpetí bez kont'raly a bez vudcu. Pricházíme k ní s hrozválky a valuty a s chronickým sporem mezi organisací
a jeho výrobno tí, potrebou práce a snahou delníka po
u a svobode.
treba doplniti naše pozorování potud, že prostredlú jed, prostrední volic pokládá verejné veci a volby za neco,
treba se vubec starati. Je však nutno naše pozorování
't také tím, že je tu jistá menšina akJtivních duchu,
ých obrovského a ovládajícího zájmu ve prospech vevecí. Neumel bych jin:1k pochopÍJtJexistenci velikých
stvl, ba ani exÍ6tenci velikého pokroku historického,
tu nebyla jistá žhavá menšina uprost'red našich zmatku.
li oni solí zeme, ti, kdož dovedou položiti své životy
pech cílÍ! vzdálených a velkolepých? Vidím je i dnes,
jsou pripraveni soustrediti se kolem jedné veliké koo.
'vnl myšlenky, až bude dosti mocná, aby se zmocnila
duchu. TO' jsem mel na mysli, když jsem ohlašoval
í demokratické synthesy po demokracii emancipacní a
jfcl. Toto nové údobí bude mít náboženskou inspiraci.
Užznámky této obnovy v umení a v literaturách? Myže už je tam rozeznávám.
.

i

(Z prednášky

na parížské

Sorbonne.)

HOSPODAR
Málek:

ociální pojištení a osobní
záležitosti.
ári denních listll jest povedomo, že jde o neou novelisaci našeho zákona o· sociálním pojií, jenž teprve v cervenci min. roku
vstoupil
051. Horší je, chce-li si ctenár predstavit,
z ja1astneduvodu je nutno tak rychle zákon opravoco se vlastne opravou dosáhne. V novinách se
. paušální žaloby, že je pojištení drahé, že je
je zlevnit, na druhé strane pak že dávky, jež
je, jsou príliš malé, a že musí poskytovat více.
to má delat, aby se obema temto žalobám na-

jednou vyhovelo, to uz Je težší problém, o nemz se
nemuže dovedet ctenár nikde niceho, byt pátral sebe
více.
Když se naše pojištení navrhovalo, bylo presne propocítáno autoritami domácími i zahranicními, k nimž
se obrátily o dobrozdání skupiny prumyslnické, a bylo
jednomyslne uznáno, že to jinak nejde. Problém snížení príspevku a soucasného zvýšení dávek, jejž vzala
nyní na svuj štít jedna skupina strany lidové, jest
tudíž asi tak težký jako problém perpetua mobile. Vtlbec je v tomto lidoveckém plánu znacná dávka rouhání, protože se chce od sociální pojištovny, aby delala z niceho neco, což jinak dle krestanského ucení
jest monopolem Pánaboha.
Zustává nesporným, že sociální pojištení jest v prvé
rade vecí prllmyslu a že v cele akce za novelisaci zákona nestojí prumysl, jenž by byl k prípauné animosi te legitimován. Kruhy prllmyslnické dovedou oceniti
výhody, jež má pro ne zabezpecení invalidních a sestárlých delníku, a vedí, že beztak dnešní prumysl
velkou cást podobných nákladu nesl jedn:1k zamestnáváním prestárlých delníku, kterí v závode pracovali dlouhou radu let a jež vypovedeti není dobre možno z ohledu morálních, jednak placením dobrovolných
pensí, jež jest v celé rade podniku zavedeno.
Typickým jest, že v národní' demokracii angažují se
proti sociálnímu pojištení dva z .poslancu, z nichž jeden jest soudním radou a druhý stredoškolským profesorem, ackoliv tato strana prohlašuje se za stranu
prumyslníku.
Povíme hned proc. První odpor proti
sociálnimu pojištení zacal se ozývati z »N árodních
Listll« hned po I. cervenci, kdvž národne-demokratické
paní a dívky, zamestnávající služky, seznaly, že mesícní premie za nemocenské, starobní a invalidní pojištení dohromady blíží se pro gážistu citelnému obslužce ze
nosu Kc 50'-, z nehož možno strhovati
mzdy jen polovinu. To byly prvé a jediné kruhy v národní demokracii, jež zacaly volat po zrušení nebo
omezení sociálního pojištení.
Že by náklady sociálního pojištení byly práve v nynejší dobe nesnesitelnými pro kruhy zemedelské, nedá
se verejnosti bez rumence studu povídat. V dobe
ochranných cel, jejichž zvýšení, pripocteno k svetovým
cenám, plne zustává v rukách našeho venkova, kdy
životní míra ceského sedláka nesnese porovnání s jeho
životní mírou pred 15 lety, kdy cifry vkladl't ve venkovských penežních ústavech stoup~í tak, že to má
reflex v celé ukládaci politice strední Evropy, tech pár
korun placených za celedína na starobní pojištení nemá v rozpoctu zemedelského zamestnavatele
žádné
váhy.
A prece dnes staví se republikánská strana v celo
akce za novelisaci, pracne shánejíc duvody. Pan poslanec Dubický dokaZuje po schuzích, že náš' prumysl
bude exportne schopnejším,' nebude-li zatížen náklady
na sociální pojištení. Za dnešního' stavu sociálního zákonodárství v ostatní prumyslové Evrope to však znací, že prumyslové výrobky jiných státll jsou nejméne
tak zatíženy sociálními náklady, jako výrobky naše.
Materiál, jejž v této veci snesl dr. Hotowetz, snese
každou zkoušku prLlkaznosti. Mají-li však naše prumyslové výrobky býtí levnejší práve o náklady sociálního pojištení, dostáváme se k pojmu velice povážlivému. Pak totiž meli bychom co' ciniti s vyloženým
d u m p ing e m, umožneným zkrácením našeho del167

~tornno~
nÍka o sociální zabezpecení, jež náš zahranicní konkurent svému delníku poskytuje. Není nutno býti príliš skrupulosním, abychom pripustili, že sociální dumping jest ze všech dumpingu
nejnemorálnejší.
Na
druhé strane ovšem cizina vždy dovede snadno najít
prostredky, jak takto umožnenou konkurenci
ucinit
neškodnou. Vážne tedy o této ceste za zlevnení prumyslových výrobku mluvit nelze. Celé národohospodárské
paradoxon, nebo chcete-li pikanterie nauky p. Dubického spocívá v tom, že zemedelství, samo chráneno
ochrannými cly, propaguje prumyslový dumping na
úcet beztak chudického zabezpecení invalidních a sestárlých delníku. To samo o sobe jest dosta:tecným svedec1:vím,že pohnutky k novelisaci nejsou vecné.
Sociální ústav ceskoslovenské republiky usporádal
nedávno ctyri prednáškové vecery o themate, jejichž
úcelem bylo, aby se dostali k slovu práve propagátori
novelisace, aby byly seznány jejich snahy a duvody,
a aby na ne mohlo být reagováno. To se nestalo, páni
propagátori zustali doma, a celou tíhu obžaloby sociálního pojištení prevzal opetne poslanec Dubický sám.
A z jeho projevu nutno si velmi ceniti uklouznutí
v zápalu reci, že na republikánské poslance chodí intelektuálové (ne tedy rolníci!), vyhlašující se za odborníky a tvrdošíjne požadující novelisaci zákona za každou cenu. Titul »odbornÍku« není ovšem úredne chránen, jako titul zednických mistru nebo plzenského piva,
procež je možno stavbu sociálního pojištení sverit patrne »odborníku« jakémukoliv.
Pri tom nepadá na
váhu, že solidní výstavba sociálního pojištení jest pro
celý stát a jeho obyvatelstvo aspon takové duležitosti
jako stavba nejakého železnicního mostu nebo kanálu
na splašky. A prece pri stavbe mostu nebo kanálu nestací politická legitimace s prisvojeným titulem odborníka, dokonce ani ne poslanecký mandát, nýbrž
vždycky vyžaduje se kvalifikace jiná.
Zustává doznaným faktem, že republikánská strana
jest štvána do novelisacních snah ani ne tak z kruhu
selských, v nichž jest odpor vyvoláván spíše umele.
nýbrž z kruhtt intelektuáltt.
Když intelektuálové a ne rolníci. pak je nutno na
tyto intelektuály si posvítit. A hle, pri bližším svetle
seznáváme, že nejde v republikánské strane vubec
o plurál techto intelektuálu, nýbrž o pouhý singulár.
Je to pan dr. Jan Pospíšil, ministerský rap-a v ministerstvu železnic, hlava lécebné péce zamestnancu ceskoslovenských státních elrah.
Tento pán vydal radu publikací, týkajících se lécebné
péce, a proto byl svého casu povolán elo odborné komise, pripravující náš zákon o sociálním pojištení,
jehož soucástí ;e též pojištení nemocenské. Jest sám
clenem Sociálního ústavu, avšak ostentativne nes úcastnil se projevtt v Sociálním ústave, kelež bylo jedine
správné místo k uplatnení jeho odchyln:{'ch názortt
o našem zákone. Odchyln}'ch názoru? Od kdy? To je
práve to nezajímavejší.
Pan dr. Pospíšil byl clenem odborné komise a mel
tudíž možnost, právo a povinnost své názory v ní hájit.
Nejenom to. Pan elr. Pospíšil vydal tiskem komentár
k našemu zákonu o sociálním pojištení. A podle tohoto komentáre, vydaného pre d jmenováním red itel !"I
Ústrední sociální pojištovny v jazyce ceském, konstatoval pan dr. Pospíšil, že náš zákon »jest vynikajícím
dílem jak po stránce vecné, tak formální«, a že hlavní

tvurce jeho, dr. Lev Winter, »získal si jím nejen díky
milionu našeho drobného lidu, nýbrž i nesmrtelnou
zásluhu o konsolidaci sociálních pomeru v našem
mladém státe«; dále nazývá pojistne-matematickou
cást dttvodové zprávy, vypracovanou
prof. drem
Schoenbaumem, »elílem velkolepým« atd. Krome toho,
že vydal tento komentár, v nemž byly veliké poklony
tvurcum zákona, pocínal si pan dr. Pospíšil tak, že
vstoupil nedlouho pred obsazováním
míst reditelu
Ústrední sociální pojištovny do republikánské strany.
Není známo, zda koupil si od té doby aspon fuchsii za
okno, aby stal se zemedelcem i dle skutecnosti a ne
pouze dle politické legitimace. Osud a predstavenstvo
Ústrední sociální pojišfovny usoudily jinak. Když se
pri jednání dostaly proti sobe žádosti dra Klumpara
a dra Pospíšila, zvolen byl reditelem dr. Klumpar, na
vrelou prímluvu dra Hodáce. Stalo se tak jednomyslne, v cemž jest tedy zahrnuto, že pro dra Klumpara
hlasovali i zástupci strany republikánské.
O dto h o t o o k a mži k u nastal v názorech dra
Pospíšila na náš zákon o sociálním pojištení radikální
obrat. Co se mu dríve jevilo dílem velkolepým, pojednou stalo se výlupkem špatnosti a jediným lékem
stalo se mu když už ne úplné zrušení zákona o sociálním pojištení, tedy aspon radikální obmezení sociálního pojištení. Nejdríve vyškrtl všechny projevy
uznání a komplimenty tvurclIm zákona v nemeckém
vydání svého komentáre, které tenkráte práve vycházelo, jež napsal do drívejšího ceského vydání. Vedle
toho zahájil v republikánské stran~ jako její mladý
clen akci za zkažení zákona, jehož byvší dokonalost
v jeho ocích zcela povadla. Z reci p. poslance Krejcího
na schuzi Sociálního ústavu víme, jaké veci je možno
pp. poslancum nabulíkovat a cemu jsou schopni verit.
A kdo by odolal, když nyní prijde clen bývalé odborné
komise pro prípravu zákona, jenž ví jak na to, aby to
naši kapsu méne stálo a pri tom doprálo stranenimbu
politického víteze?
V cem má novelisace spocívati, dovídáme se jedine
z únorového císla casopisu »Rozsévac«. Tento podivnÝ
casopis, vycházející ve Strakonicích, jest oznacen jako
»List clenstva zem e del s k Ý c h nemocenských pojištoven« a redj.guje jej dr. Pospíšil, šéf lécebné péce
ceskoslovenských státních drah v ministerstvu žel e znic v Praze, což jest s jeho strany jiste záliba kuriosní. Z výctu »oprav«, navrhovaných drem Pospíšilem,
nejvetší pocet jich tvorí drobné správní veci. které
kdysi pri projednávání zákona tvorily požadavky nekteré z obcanských stran, a byly pak vzájemnými
ústupky socialistických stran rešeny kompromisem.
Dnes jsou politické vážky skloneny jinak a proto se
dr. P. domnívá, ze bývalých kompromistl není treba
dodržovati. Což jest morálka zcela shodná s proškrtáváním predmluvy k jeho komentári.
Hlavní opravou dra Pospíšila, pokud Jde o poskytované dávky ze zákona. jest zkrácení doby, po kterou
se podpora nemocenská poskytuje tehotné žene z dnešních 6 nedel na 14 dnu a škrtnutí podpory v šestinedelí vlIbec. Jest jisto, že tato lapálie nemlIze se nijak
projeviti v efektu skutecne placené premie na sociální
pojištení. Cel}' svet zvyšuje péci o rodicky a kojence:
my tomu svetu dokážeme, že máme dorostu tolik, že
se o nej nemusíme starat. Na schuzi Sociálního ústavu
poslanec Dubický tuto nelidskost roztomile argumen-

lhtomnoSL
al tím, že prý se prece ženám vždy radí, aby pred
odem pracovaly, že budou mít snažší porod. Prírnný lékar jej hned na míste usvedcil z nehorázsti a z malého zafikslování s pojmy práce v domácti a práce výdelecné.
Zlatým hrebem návrhu dra Pospíšila jest však sníí príspevku na invalidní a starobní pojíštení na
uh)'Ch 500/0 (ac v Národohosp. spol. již mluvil
700/0). K tomuto snížení dojde tím, že každých
lších 5 let bude zvyšovati premii o lOro, címž prý
chaplne bude cást bremen této generace presunuta
generaci príští, jež je snáze unese. Tento vtip není
tný a jeho aplikace muže nám umožniti okamžitou
~cnou prosperitu. Mužeme totiž budovati nejen soní pojištení, nýbrž i jiné podniky na útraty svých
í, vnuku a pravnuku. Mužeme stavet dráhy, kanály
dopráti si mnoho komfortu a luxusu - na úver.
luhy a úroky pak zaplatí generace príští.
V sociálním pojištení ovšem pri návrhu p. dra Po'šila bychom došli k tomu, že by budoucí generace
tala stejné pojištení mnohem levneji u soukrom)Tch
jišfoven, než u ústrední sociální. Bylo by možno
oho nutiti, aby se nepojistil u soukromé pojištovny
tejné nároky, když by toho mohl docíliti levncji?
iální pojištovne zbyly by pak jen výplaty d{khodu,
.•.k její príjmové položky by vyschly úplne. úrokoo výnosu z premiových reserv by nebylo, protože
pojištovna žádných reserv nemela.
olvrhový systém, jejž doporucuje dr. Pospíšil, je
O sobe hospodárskou absurdností.
V jeho ústech
však necím ješte docela jiným. Je to vedomým
em na celou existenci sociálního pojištení u nás,
tože jest jisto, že by se takové pojištení proste
žet nemohlo a skoncilo by stejn-)Tm bankrotem. jadnes koncí pojištení hornické.
JXwednípolitikové si rozmyslí. aby se dali svésti
"'n~'miproroky. Bylo však duležité pripomenouti,
.•.or. Pospíšil v republikánské strane tak houževtrvá na rozvrhovém systému, jehož si nepreje
o. komu na slušné existenci sociálního pojištení
ží, tedy hned na pr. prllmysl. Jak by vypadali naši
rní politikové. až hy snad nekdy pozdeji vyšly na
pohnutky, pro c vlastne se u nás novelisovalo?
.e, že intelektuálové casto jdou do zájmových
k vllli osobnímu prospechu. Prípad s novelisací
ího pojištení svedcí, že možno tímto zpusobem
Hti i jiné potreby, než osobní prospech, pri cemž
1918
1910.
1917,
1919
1916
1921
1926.
1923..
1915.
1922.
ednost 1920
- ci. snad1905.
odium
- pred hudoucností
1900,
u politikové, kterí zpllsobí rozpaky historikum
'ckých stran, a že heslo: i n tel i gen c e d o
t i c k ý c h str a n nemusí vždy znamenati plus
tyto strany.

druhé jsou to naše mestská dl~ždení a venkovsl,<:é jlnice, jež kladou na VllZ takové požadflvky, že jim lehcí
typ nikdy nemMe vyhovefi. Konecne je tu žárlivé oko
našich dvou »obchodních popniku« - železnic a pošt
- které se bedlive stará o to, aby príliš nebl,l,jelasoukromá doprava autobusová. Velmi správne proto vystihlo ministerstvo financí, že automobil je prepych, a
vybírá z prodeje aut prepychovou dan. Prepychová dan
je sice nejšpatnejší da11, jakou si mUžeme mys\ih, prQtože je pokptou kvalitní výroby, ale v tomto, prípa~le
nutno na ni hledeti jako na ministerskou kritiku našeho automobilismu. Kritika je tedy krajne nepríznivá,
protože automobil nemá býti prepychem, nýbrž lidovÝm
dopravním prostredkem. Rozšírení mest šiJ;oko za obvod továren periferie a smutné dlažby cinžovních
ctvrtí, do zahrad a lesu, priblížení venkova, cistých, rek.
kde ko~pele nepáchnou olejem a spl;:tšky - zkrátka to.
cemu 6kámt'; bytQvá kplttj.ra a co j~ ye Spojených I)tiv-,
tech i v Anglii nejvýznacnejším dokladem vysoké životní úrovne - není-li to v prvé rade PQdrníJ;1enQlevnou dopravou automobilovou? Zde nepomóže železnice,
vázaná na pevný jízdní rád, ani elektrická. 9ráha, která
je nákladná a opet vázaná na jízdní rád a pevnou trat,
zde nepomuže ani autol;lUs, n:\;brž jedine levný ~Qukromý automobil.
.
Ve SpojenÝch ~tátech pripadá 'jeden automobil na·
šest obyvatelu. To je ovšem statistika. Ale protože ve
Spojených státech jsou také. deti a vedle nich Cínané,
prístavní delníci. Indiáni (pokud nejsou majiteli petrolejov-)Tchpramenu), mužeme, snad. domnívati se, i když
odecteme všechny autobusy a nákladní auta, že ka~rlá
rodina má SVllj automobil. Zejména ,každá mestská ,ro- ,
dina, nebot jsou mesta~ v nichž jedno auto pripadá ha
3-4 osoby. Predstavme si, že za rok 1926 bylo vyrobeno 4,480.000 vozu, z toho 74% pro domácí trh, takže
dnes mají Spojené státy 22,330.000 automobilu. cili približne 8l % všech aut celého sveta .
Cím to je, že Spojené státy stojí tak daleko pred
všemi jinými státy sveta, pokud jde o rozvoj a\ll0pl0hilismu? Rozebrati tuto otázku, znamená pridržeti pred
ocima obraz našemu prllmyslu - evropskému vubec 8.
ceskoslovenskému zvlášte. Rozvoj automohilismu v U.
S. A. je zcela nového data - a ji v prvé rade zásluhou
Forda. Podívejme se, jak se vyvíjela výroba aut ve
Spojen~'Ch státech:
Rokli!chodu

I

187.000
13.824'
25.000
5.000
. 468.49'7
77.988
•·.2,659.064
4',086.997
892,618
V
1,153.638
4,480.000
2,205.197
9,231.941:
·22,330.000
1,583.017
1,974.016
1,868.946
. 3,512.696
7,565.446
15,092.177
1,661.550
12,238.375
2,4-l5.666
4,983.340
6,146.617
10,463.295
Výroba
rocneI

i

Hejda:

ekolik nepríjemných slov
dresu našeho autoprumyslu.
'·li u nás automobil ješte tím, cím je v Americe
Francii. jsme-li stále ješte až príliš pozadu za
Belgiía Nemeckem, mužeme tuto okolnost privruh nekolika momentum. Predevším - ac to
adoxne- brzdí vývoj automobilismu naše auto\'é továrny svou výrobní politikou, která je
jen v klidném závetrí vysoké celní ochrany, za

Americký automobilový prumysl se stáv~ typickým
znakem hospodárského života, je jedn~rn. z konjl,1nktq-,
rálnÍch prllmyslu, podle jehož zamestnanosti se. odhaduje celková hospodárská situace. Uvedli jsme již, že
169

~tomnost..,
z tohoto ohromného množství rocní výroby zustává
74% v zemi. Jeden automobil na každou šestou osobu
- znamená to snad, že každý šestý clovek ve Spojených státech je bohác? Naprosto ne. Americký prumer
je o hodne vyšší, než náš, mzda presahu je vubec naše
pojmy. Tak na pr. týdenní (48 hodin) mzda tesare ve
Filadelfii ciní 1612 Kc, p r u m e r n á mzda, placená
ve státe _Tew Yorku (i žen, detí, barevných) cinila roku
1924 týdne 1144 Kc! Rozhodne je ve Spojených státech
nádeník lépe placen než u nás vrchní rada zemského
soudu. Ale jako jsou vysoké vzdy, jsou i vysoké ceny,
treba že zde je pomer již hodne príznivejší. Lec ceny
automobilu jsou hluboko pod cenovým prumerem ve
srovnání s jinými státy sveta. V roce 1926 cinila prumerná maloobchodní cena jednoho osobního auta 886
dolaru, to jest 29.238 Kc. Standardní cena Fordky byla
v roce 1923 295 dolaru, t. j. 9971 Kc! Srovnáte-li výše
uvedená císla o mzde s cenami automobilu, pochopíte,
proc muže míti každý šestý clovek svuj VUz.
K nízké cene pristupuje i velká výhoda splátkového
nákupu. Je snad známo, že Amerika se stala po válce
vyslovenou zemí splátkového obchodu. Dnes již existuje
celá velká literatura, zabývající se tímto problémem.
Jisto je, že se Spojené státy prenesly práve splátkovým
obchodem pres nejhorší krisi. - V roce 1925 bylo
prodáno 76 procent všech osobních automobilu na
splátky a to tím zpusobem, že složena tretina hotove,
zbytek ve dvanácti mesícních splátkách, pri cemž jsou
uverené dve tretiny zúroceny 10%. Lehký, luxusne vybavený »Overland« stojí 750 dolaru, to jest 25.350 Kc.
Složí tedy kupec 8450 Kc najednou a zbytek splácí po
mesícních splátkách Kc 1549.
Techto pár císel již ukazuje, že jsou ve Spojených
stát~ch auta kromobycejne laciná. Opravdu také 3- až
4cyhndrové vozy prepychove vypravené, úplne zarízené
stojí 1200-1400 dolaru. Tajemství nízk)Tch cen je vyjádreno velmi názorne touto formulí Fordovy výroby:
vyrobeno
osoóních
vozu

Roku

1908-9
1911-12.
1913-14
1918-10
1921 •.•
1923 ..•

10.660
76.150
.
.

264.972

537.452
.1,013.958
. 2,090.951J

Cena osob.
vozu model T
950 dol.
600

»

490

»

525

»

415

»

295

»

Pri cemž hlavní vtip je v tom, že nebyla proto cena
tak nízká, protože bylo mnoho vyrobeno, nýbrž v ýrob a s t o u p I a n a z á k I a d e n í z k é cen y! Pravidlo, že poptávka je funkcí ceny, meli by míti napsáno
nad postelí všichni naši reditelé továren, ale také železnic a pošt. Nebot je trapným svedectvím nemohoucnosti, rekne-Ii vám odpovedný funkcionár velké automobilky: »Kdybychom my meli dvojnásobnou výrobu,
mohli bychom snížit ceny o tretinu.« Jak živi nebudou
míti dvojnásobnou výrobu - nebot cekati, až zvýšeným
nákupem obecenstvo zaplatí investice, risikovou premii
a zajistí bezpecný výdelecek - to není obchodnické.
Rád bych videl podnik, který pri dobré zamestnanosti
- když jeho zboží jde na dracku - sníží ješte cenu.
V tom je rozdíl mezi námi a Amerikou. My jsme se
ucili, že cena je urcena nabídkou a poptávkou. Americané se ucili, že poptávku urcuje cena. Je to totéž teoreticky; ale není to totéž - prakticky.
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Venovali jsme více místa Spojen)Tch státum z nekolika duvodu. Predne, že príklady jsou poucné a za
druhé, že Evropa - nejen Ceskoslovensko - stojí pred
vpádem amerického automobilového prumyslu. Naše
rocní výroba automobiltt ciní asi 5000-5500 vozu, pri
kapacite asi 9000-10.000
vozu. Dovoz aut z ciziny
cinil roku 19252201, roku 19264731, tedy o 2530 více.
z cehož 1035 pripadá na nákladní vozy a traktory, 1495
na osobní vozy. Prozatím z hlavních dodavatelu je
Francie, která dovezla k nám za rok 1926 1009 vozu.
Ale americká soutež hrozí cím dále, tím více, což je
tím povážlivejší, že již dnes je dovoz z ciziny týž jako
domácí výroba. Smešnou je obcasná námitka, kterou
slýcháme z úst výrobel!, že americké vozy za nic nestojí a že na naše silnice se vubec nehodí. Nestály pred
válkou - ale dnes - který náš vuz se muže postaviti
kvalitou a cenou do jedné rady s šestisedadlov)'Tm
»Packardem« za 2585 dolaru, a cestovním »Chryslerem« za 845 dolartt, nebo jeho phaetonem za 1395 dol.
Na Fordky a lehké americké vozy nadávají obycejne
ti, kdo v nich nikdy nejeli. Vím od prátel lékaru a zverolékaru na venku, kterí jezdí na Fordkách již nekolik
let, že tento sice nevzhledný, ale pevný vuz koná znamenité služby i na bezedných silnicích strední Moravy a
jižních Cech. Ostatne se cizina velmi rychle prizpusobuje požadavkum strední a východní Evropy - a nezapomínejme, že argument špatných ilnic bude jen potud dobrý, pokud nebudou dobré silnice. K tomu se
snad také jednou dostaneme.
.
Ceskoslovensko patrí se svými ctyrmi velkými automobilovými továrnami - a nekolika menšími podniky - ke státum se starým automobilovým prumyslem, Laurin a Klement, pozdeji Koprivnická a Praga
patrily již dávno pred válkou k závodum evropské povesti. Jsme pevne presvedceni, že dobrá povest našich
vozu neutrpela ani po válce, nebot jsme se setkali nejen
v Polsku a na Balkáne, ale také v Rakousku s nekterými lidovými vozy ceskoslovenské výroby a slyšeli
jsme o nich jen chválu. Bojíme se jen, že se svojí výrobní politikou zustaneme pozadu za ostatními státy a ztratit krok v dnešní souteži, znamená zabíti vÝrobu
nadobro. Typickým znakem dnešní automobilové výroby cizích státu je s n a ha p o k o n cen t r a c i. Závody, které po léta byly samostatné a dosáhly skvelých
úspechu, se sjednocují a pristupují k reorganisaci výroby na spolecné základne. Racionalisace se projevuje
predevším snahou po standardisování
typu. Tajemství
úspechu Forda, General Motors, Citroena (- ale také
našeho Bati -)
je v· redukci typu, která umožnuje
standardisaci soucástek, zlevnuje výrobu, protože umožnuje seriovou produkci. Koncentracní snahy vidíme
v U. S. A., kde se Ford zmocnil Lincolna, kde General
Motors vyrábí Cadillac, Buick, Oackland i Pontiac, ve
Francii, kde Peugeot, De Dion-Bouton a Bellanger se
spojily v Generale Automobile Franr;aise, aby celily
americké souteži; v Nemecku se N. A. G., Hansa
Lloyd a Brennabor spojily v G. D. A.; k seriové výrobe
vedle Citroena a Renaulta prešla Fiat. Mercedes-Benz
a Adler-Opel. V Nemecku ostatne se dejí pokusy s vytvorením j e dno t n é h oty P u pro všechny automobilky, pri cemž by výroba soucástek byla rozvržena na
jednotlivé podniky a tím zajištena opravdu nejlevnejší
hromadná výroba. Nemecko cítí velmi dobre nastávající soutež SpojenÝch stát!\ vždyt Ford a General
Motors mají v Berlíne konstrukcní továrny, práve tak

~{tomnOSL-'
v Dánsku, kam se nyní vtlacil i Citroen. Výstraha
továrnám, které prísahají na 4S 70 celní bariéru!
d k nám cizina nejde, protože jí nejsme dosti
~Iní. l'ri vzrtlsiající motorisaci však dojde rada

nas.

nás došlo ke koncentraci mezi Škodovkou a Laurin
em~nttm..Také brnenská »Zbrojovka« patrí do této
ove. SkllPll1~.O :levne~í výroby, rozdelení typu
ne.mpr,ozatJm znamo lllC. W alter, který puvodne
1 Jedmy typ 6/18 HP, prešel bohužel ke trem tyPr;lga vyrábí ctyri osobní a tri nákladní, Tatm
o~obní (jeden seriave) a jeden nákladní, Škoda1? a K~~m:nt vy;ábejí pak dokonce sedm typu
1C?a tn nakladlll (vedle parního vozu). Pri tom
~yrob~ (podl:. odhadu, ko~struovaného podle odnekterych sOllcastek; naše fIrmy se totiž streží ríci
mu poctive, kolik vyr9bily) v roce 1926 u »Pragy«
000 vozt'!(nejvíce menší typy Piccolo, Alfa a AN),
n a Klement vyrobil 600 vozu, Walter 300 Tatra
(z nejvetší cásti lidovS'ch »Ta'iricek«), ZK ~si 200
terl~ a Ko~~rík 42 V?zu. Z prodejních statistik j~
~, ze nadeJl na nejvetší odbyt má lidový typ
e. od 3.5·000-60.000 I>-c. A jez
a jím a v é
e, .ze ten t oty pta k e s e r e n t u j e, kde ž t o
e voz y I u x u sní j s o u n a š i m i t o v á rrod á v á n y pod výr ob n í cen o u, j e 11
U ~ e 1.e m ~ o ut e že.
Di f f e r e n c i p 1a't í
C 1 11d o v y c h voz
u.
lidový vúz m u s í jíti nejlépe na odbyt, lze vypona. prstech. Predne J'e méne tech ' kterí si mohou
1 vuz. za 250.000, než tech, kterí mohou dáti
. Tovarna, která by vyrobila vuz za 20.000 Kc,
by u nás docíliti úžasného obratu, protože hlad
ží zde jest. To ;e nejlépe videt na vzrustajícím
motocyklu. - Ti, kdož mohou dáti pres 100.000
vuz, poohlédnou se po cizí výrobe a nebude-li to
Rolls-R.oyce nebo Lincoln, elegantní Lancia,
nebo Mtnerva budou vždy souperem našim velozum. Ale malý vuz znamená pri velké výkonU poru šo.féra, benzinu, oleje, pneumatik a
ych mel Jezdit do pražského okolí s 60 HP a
ti 2000 kg mrtvé váhy, když ste;ne dobre (možtr~hu pomaleji) poj~du s 20 HP a potáhnu jen
vahy vozu? V prvem prípade mne bude státi
4 Kc, ve druhém necelé 2 Kc. S tím dnes
ka~dý a pr?to devisou dne je lidovÝ vuz, lehký,
vyko!,no~tt --:-a hlavne levný! Netreba pocítati,
o JezdIl t1mto vozem buh ví kolik desítek
denne. LevnÝ vuz - pro strední vrstvy žíván všedního dne jen k jízde do kanceláre
výlet do okolí a jen v nedeli budou nan klaVípožadavky.
utoprumysl, který se dušuje, že nemuže s ce• 0. ~alér dolu (a my mu veríme, pri té t o
~1tt1C~),bude a.si velmi brzy nucen jíti rychle
e ~.Olll.
s cenamI, nebo se poohlédnouti po jiné
ocltat!.•s 4570, parenty cla nepujde dlouho.
me, pnslo nedavno Nemecko s požadavkem
.n% z hodnoty a nedostane-li se této kOI1ku, tedy jen proto, že máme prede dvermi
randí. které jsou naše automobilní cla trnem
ve proto jsou však nám znamenitou cenou
i vykoupíme, ceho potrebujeme. A mál~
Je smutné, že je obchodní politika takoír tvím, ale mužeme za to dekovati jen

}l

.

prumyslu. Bude dobre, pripraví-li
tuto skutecnost.

se náš prumysl na

Dnešní
cla musí
dolu!
Jsou ostudou našeho
hospodárství,
jsou neklamn5'm svedectvím š pat n é
výr o b ní o r g a n i s a c'e. Nebot cím horší výroba,
tím vyšší ochrana. Automobilový prumysl škodí své
dobré povesti dnešními cly. Celní položka 553 má 45%
clo z hodnoty, to jest »na podklade skutecn5'ch cen
v zemi pLlvodu, zvetšených o v~rlohy na obal, prepravu
až na csl. hranici, pojistné a komisi«. Pri tom, aby
bylo m?žno házeti importu eventuelne hrách pod nohy,
obsahUje § 8, odd. 7. provádecího predpisu k celnímu
zákonu z r. 1906 takové predpisy o náležitostech faktury, že se Odbor rVB celní rady muže témer pokaždé
odvolati na tento predpis pri celních sporech. Naše cenové smernice jSOhl.rovnež zajímavé - ale nejlepší
jsou nová cla, autonomní, zavedená v léte minulého
loku (soucasne s agrárními cly, s nimiž se svezlo potichu nekolik prumyslu), která se pohybují mezi 2300
až 2700 Kc za 100 kg u osobních a mezi 1500-1900 Kc
u nákladních aut. Tak vysokou ochranu má jen F r a nci e, která cítá autonomne 180%, smluvne 4570
(v rámci kontingentu, maximálne 150 vozu). Italie
chrání pouze malé typy vysokou sazbou II5-l2o
zlat5Th lir za 100 kg, kdežto vetší typy mají ochranu 60
až 95 lir. A n g 1i e má 33%70 ad valorem, S poj e.n é
stá t y 2570. Nem e c k o, které dnes je v celní ochrane, približne na naší výši, pristupuje k p o s tup n é m u
od b o u r á vn í cla. Dnes platí autonomne 290 Mk
2320 Kc) za 100 kg, smluvne 245 Mk
1960 Kc).
Od I. ~ervence se snižuje clo autonomní na 250 Mk,
smluvlll na 220 Mk, od I. ledna 1928 210 autonom.,
190 smluvne, od I. cervence 1928 jednotné clo 160 Mk
1288 Kc). Tento postup, který byl dohodnut s automobilovSrm prumyslem, znamená opravdové pochopení
výchovné funkce cla, jak si je predstavoval List. Držeti
však clo na ohromné výši 45%, znamená jen dvojí:
bud je náš autoprumysl opravdu neschopný cizí souteže, je to prumysl skleníkový, který si držíme snad
z duvodu vojenských nebo jiných; nebo je schopen
souteže a pak je vysoké clo skrytou premií, je koncedováním vysokých domácích cen. Jsme presvedceni,
že druhá možnost odpovídá skutecnosti.
Tím spíše,
že naše vozy jsou prodávány za hranice za ceny znacne
nižší, než jsou ceny domácí. Ríká se tomu dumping,
což znací, že na hrbete domácího konsumenta se veze
aktivum obchodní bilance. Bližší informace podá cukerní prumysl.
Domníváme se, že není treba konciti tuto úvahu ani
plamennou výzvou k našim automobilkám, ani dobrými
radami. V nekolika rádcích bylo naznaceno, co se delá
v cizine; a bylo také receno, že se to nedelá u nás .
Mravné naucení je tedy na dlani. Nemohu podle žádné
spolehlivé statistiky zjistit, na jakém míste stojí Ceskoslovensko v poradí státu co do poctu automobilu,
Pravdepodobne velmi daleko, protože cizí statistiky nás
vubec specielne neuvádejí. Rozhodne nejsme na míste,
jež nám - jedné z osmi zemí, které mají vlastní velkou
automobilovou vÝrobu - náleží. I sama Praha, jejíž
»velkomestský ruch« nadýmá hrdostí prsa starousedJíku.' je v motorisaci vesnicí vedle Varšavy, Milána,
Mlllchova - nemluvím ani o malých mestech anglických a francouzských. Automobilismus má u nás pred
sebou nejlepší budoucnost. Jeho rozvoj nezabrzdí žád-
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ná špatne vedená továrna, která by bez 45 % cla nemohla existovati, nezabrzdí ho ani neschopnost našeho
prumyslu, opatriti si potrebné soucástky doma. Automobilismus je na vzestupu, stává se lidovým. Otázku
- b.ude-li se jeho rozvoj dáti za podpory ciziny nebo
domácí výroby - rozreší ten, kdo si vezme tužku a
papír a vypocítá 'si: že I4milionový flárod není dosti
velký pro odber prepychových vozu, vyrábených ctyrmi
firmami, ale že je dostatecným trhem lidovému vozu.
Že tedy nutno vyrobiti lidovÝ vuz, to jest vuz, jehož
cena je dosažitt;lná širokým vrstvám. 35.000 Kc touto
cenou není! Francie má' vozy za 1'8.000 frs (ctyrSedadlové, kryté») Ameríka svoje Fordky za 295 dol. Naše
cena nemtl~e presahovati 25.000 Kc, (Vidim, jak konstruktéri sprásknou ruce nad hlavou.) Máme-li dosíci
takQvé ceny, nesmíme ji dáti kalkulovat Jen konstrukté\um\ nýbrž predevšíJ;TI obchod,níkum. Musíme rekonstruovati továrny na seriovou výrobu, zaraZit produkci
prestižních typu a pri krajní racionalisaci kalkulovati
s ceno"" která se vyrovná výrobnímu nákladu až pri
desátém tisíci vozu. T<:tkto provádí práve nyní Citroen
s novou typou B 14. ~ocítá se ztrátou 300 milionu frs,
protože je, hluboko pqd výro,bními náklady s cenotl
26-400 frs za I~litrový,
prepychove vypravený vuz.
Ale pocítá, že za cas se mu vrátí nejen tech 300 milionu,
nýbrž nad to slušný zisk. Tak to delá Ford. Továrna,
která nezacne vyrábeti, dokud nemá zajišteno, co vyde1~ na prvním voze, patrí snad do cítanky, ale ne do
sO/Jteže.'
,
,
Autoprumysl namítá - zejména' pri jednání' o obchodní smlouvy - že levneji vyrábeti nemuže. Je-li
tomu tak opravdu, nemtlže-li ani po reorganisaci, koncen,traci a pri racionelní výrobe snížiti cen, pak se musíme rozhQdnouti: Co potrebujeme více? Automobily,
nepo automobilové továrny? Je náš státní zájem lak
velký, že ve prospech jeho musíme brzditi rozvoj automobilismu? Nestacila by tomuto státnímu zájmu jedna
automobilka, která by se mohla venovati výhradne vojenské výr9be? Kdežto ostatní, které jsou jenom brzdou
rozvoje, hodili bychom pres palubu otevrením celní hranice, tlvedomi-yše si, že zájem statisícu úredníku, živnostníku, obchodníku, prumyslníku,' je vyšší, než zájem akcionáru o dividendy. Tvrdí-li autoprumysl, že
levnejší b:),ti nemuže, dokazuje, že se nehodí do evropské so,uteže, která levnejší je, dokazuje svoji zaostalost
a ne~chopnost .a nemuže nám proto míti za zlé, zpíváme-h mu rekVIem.
.

i

Ale - - jak jsem již dríve rekl: verím ve zdravý
základ a jsem presvedcen, že všechny vady jsou jen
ve špatném
vedení.
,

VIDA

A

Logan Clendening:

M(ílne zahodit léky~,
III.

O

bratme se nyní k medlkamentllm.
Dejme tomu,. že patríte ke
sk~ptikum. Udelejme
si seznam fysiologických zmen v tele,
které lze prov~sti rpedij(:amer.ty. Predem je zdG veliký pocet substansí, které vyprázdní, útrQby, vetšinou zvýšením svalové c'innosti.
Každý, myslím, pripustí, že cxistují, nebot skoro každý v té ci
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oné dobe jich užívá. A, ny,ní, doufám, budete mne sledovati mimo
svou vlastní zkušenost o krak dále: priIJustíte, že rulík, roztok
jeho listu, zvar,ý smrtelným nápojem, nakape-li se do oka, vyvolá rozšírení zornicky a ochromení st"lŽitelnosti aka k jeho
ohnisku, a že tentO' vliv potrvá nekolik dní. Víme z velmi zdarilých pokusu zcela presne, jak se to dcje a lze tomu dokonce
do jisté míry predejíti tím, že vpravíme do oka zároven jiné
medikamenty.
Pripustite dál~, že ciáme mnoho substatr,cí, opium
na príklad, a jeho dedvativy,
morfin, heroin, codein a dionin.
které zastaví bolC\St a privodí spánek.
Pokracujete-li
ve svém pátrání, lze vás presvedciti, doufám,
že j,sau medikamenty, které zvyšují krevní tlak, a medikamenty',

1

kt~ré zrychlují tep
které I~írrní krevní tlak~ so~u.medikamenty,
srdce. Jsau medikamenty,
které za chorobných podmínek zvolnují tep srdce. A tak by se mohlo jíti dále. Jsem asi ve ctvrtinc
svého seznamu.
Avšak jak tato rozmanitá,
zajímavá a užitecná znalost. byl~
sebrána? Zvýšilo by to jiste do znacn~ míty laickou víru v cenu
medikamentu,
kdyby Zlnal ten p05tup. U mnohých medikamentu
avšem neznáme jejich celé a zvlášte nejstarší historie. Nikdy
nebude známo, z~a souvislost mezi úlevou bolesti a požitím nezralé makovice se objevila v I;dském vcdomí nekde na roviqe
Mesopot;Lmské nebO' v horách dávno pred p~dem Traje. Kdy
nap'ldlo ,nej,akého Azteka ci peruánskéha
Indián~, že požití k~ry
jistého stromu by zastavila jeho zimnici a bolest svalu, jest
rovnež zahaleno v temnotu. Ale nebyla to jen štastná náhoda.
verte. Byla to šfastná náhoda pro prvotrídní
mysl. Jsme nakloneni mysliti, že lidé v polocivilisovaném
stavu nemeli prvotríd\1Ích hlav, ale ve sfutecnosli
mel,i nekteré nejlepší ze ,všech
dob. Lidé, kterí ucinili naznacené dva objevy, myslili tak oribylo ta stejlné jakosti.
ginálne, jako Newton nebO' Darwin,
Rozrízli rovnou závoj povery - polVery knežské a královské a zvyku - zvyku kmenového a rodinnéhO', který je halil, a nastot,lpili cestu do skutecnosti. A, meli tak~ presvedcivoot,
nebot
upevnili své objevy mezi lidem.
. I
Jest jeden medikament, jehož celou historii nil štestí známe do
pozoruhodné úplnosti _. náprstník, digitalis -- jehož se užívá
proti necen;lU, co lze zatím nazvati srdecní vadou. Jeho stará
historie je zmínena v puvab~1é staré brožure, vydané roku 1775.
Autorem t~to brpiury byl Williarn Witheri,ng, doktor mediciny
z Birminghamu
v AngliI., Withering mel jednu z nejzdravejších
a nejp~vnejších
myslí, daných kdy lidské byt~sti.
Ve \Vitheringove
"Príbehu
náprstníku«
je celá historie uvedení ,tohoto velikéhO' léku do lékarství. Náprstník roste nejlépe
v chladném, vlhkém letním podneQí a pude anglické. Withering
nám "ypráví, že s.lyšel ncjaký cas o jisté starcnc ve Sl:Hipshir~,
která varila nápoj z bylin, jehaž se užívalo proti vodnatelnosti.
Shledával nejprve, 'že zprávy </ úcinn~ti tohotO' nápoje byly prehnané a že ti, kdož v nej verili, byli duveriví. Avšak neco se
stala, co primelo jeho mysl k zastávce. Vypravování
v jeho
monos-rafi\ je zhušteno a davolím si je rozšírit ponekud ctením
mezi rádky. Stalo se, že dekan na Brazenose College v Oxfordu
onemocnel vodnatelností
a zavolal si nejlepší lékar$ké rádce,
které mohl sehnati. Avšak ti mu nepomohli a on byl donucován,
patrne nejakým starostlivým
ženským clenem své damácnosti,
aby užil nápoje vareného starou korenárkou
ze Shropshiru. Dekan patrne !!važ,?val, pl'evaluj~' se na ~vém lužku., že dal pravidelné }ékarské žívnosti všechnu možnost k dobytí úspechu a Že
není už dále vázán užíti jejích rad. Najednou projevil souhlas
s užitím prostredku
staré korenárky
s vítaným výsledkem, že
jeho vodnatelnost
zmizela. To byla okolnost, která zrychlila
\Vitheringuv
zájem.
<L

J eh~ nejbližším, krokem bylo' dostati recept nápoje. Predstavuji si, že to nebylo tak snadné. Stará korenárka beze sporu
mela z neho dabré živobytí. Tešila se neobycejné popularite.

•

lhtomnosL,
Ona patrne strežila své tajemství velmi, velmi žárlive. Rád si
predstavuji možné nepríznivé výrolkY, jimiž tyto dve pevné a
houževnaté povahy provázely ,SvlJj spor -- on aby recept dostal,
ona aby ho uchránila. Podplacení je více než pravdepodobné:
krádež daleko od nepravdepodobného.
Nebylo by moudré mysliti si, že obchod byl uzavren prostým ošálením jednoduché stafeny velikým pánem, jenž cinkal nekolika zlatými minceni ve
své kapse.

IV.
Al už to bylo jakkoli, dostal ten recept. Praví, že v nem bylo
mnohéingrediencí, avšak že on znaje všechny ostatní, usoudil, že
jedinc úcinný byl koren náprstníku. Pak zacal to zkoušeti a pokoušel se také zjistiti, je-li snad úcinnost jiných cá,stí rostliny
pravidelnejší a jistejší,' než 1wrene - zkoušel to, na pacientech:
je-li vám libo. Nemám v úmyslu naznacovati,
že usmrtil tím
nekteré z pacientu. Také nemyslím, že to ucinil, treba že velmi
Otevrene nám mluví o jednom pacientu, který témer umrel.
Konecne rozhodl, že listy obsahují nejvke oné úcinné látky ~
a tato skutecnost je dnes potvrzena tisíci na sobe nezávislých
opetnýchpokusu. Pak se pokusil formulovati
nekolik pravidel a
stanoviti dose nápoje z listu náprstníku.
Uvedl, že užívání jest
zastaviti, jaknule se objeví j~sté symptomy:
jeden byl, když
~
se stane pravidelnejší a volnejší, druhý, když se dostaví
2mIcení. Provedl ješte nekolik dalších výzkumu, které všechny,
mznamenal dlouhým seznamem historie
jednotlivých
prípadu
malé knížce z r. 1785.
Nyní všimnete si rozdílu mezi znalostí Witheringovou
a zna~ stareny ve Shropshiru. Jeho prispením se došlo ke druhému
~dju ve shromáŽDování vedOmostí o nejakém' medikamentu.
Stará bylinát-ka vcdela, že nápoj vyrobený jistým zpusobem pu ..
lObil blahodárne pri v:odnate1nosti. Držela se otrocky presné
ule puV')(\ne užité a nedelala zmen, nedelala pokusu. Avšak
ithering ano. Vyhledal, která cást byliny byla nejúcinnejší,
i&tilpravidla pro její správné užívání a zjistil, který druh príu se zdál nejlépe vyhovovati. Jinými slovy, on provedl racioisaci užívúní tohoto IJ;l,edikamentu. Ale, byly Ješte veliké mev jeho znalosti. On nevedel skorQ nic 'O povaze vodnatel'. On vllbec netušil, že medikament
pusobí na srdce. On
ci nic Q minuciésní anatomii srdce; nikdo v jeho dobe to
edel. Nebylo ,tehdy' ješte prejeluného kombino~anéhó
mikrou; nebylo proto ani tušení, že živocišné tkáne se skládají
/)unek, nichž každá má urcitou chemickou reakci. Teprve
kh dvanáct desetiletí doplnilo znalost potrebnQu k úplnému
ozumcní náprstníku.
V XIX století se tato znalost ~elmi menila. Casem byla úplne
bána. Avšak koncem století byl náprstník
velmi presne
• n jako srdecní tonicum, ackoli p':lrozumení jeho úcinn05ti
malé. Kolem [I;>ku 1900 nastala událost prvotrídníhO' výU v jeho historii ~
jiný geniální clovek obrátil svou P'Jt na nej. Byl to J ames Mackenzie, praktický
lékar ve
f Anglii. Jako praktický
lékar mel v péci pacienty se
imi chorobami po mnoho let. Žil s nimi v témž míste, casto
"e ctvrti. Zacal se velmi mnQho zajímati
o srdecní choroby,
te O nepravidelnosti tepu a vynalezl malý prístroj
prQ zamávání techto nepravidelností.
Mezi nimi zjistil jednu,
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FŽ digita1is pÍ!sobi1 obzvlášte

úcinne. Nerozumel zcela jemechanismu - nazval ji absolutne nepuvide1nvm
tepem ~
umel ji poznati po jistých známkách a tyto známky :t:apsal.
em r. 1908 Mackenzie se rozhodl Qdejíii dO' Loo.dýna a
'ti se tam jako specialista srdecních chorob. Nevyjímal
se
nijak dobre: nenosil správnéhO' cylindru a mestského kabátu
ébo lékare, nýbrž nízký pomackaný
klobouk a venrovnež pomackaný odev. Vyfintení
mladíci, kterí se
i studiem srdce na želvách, nevedeli, co si pocíti s touto
pomocníka ku porodu, kardiologa a chirurga, který

~kutecne studoval lidské chor'Jby na nemocných lidských bytQs,tech. Podívali se na neho zbežne jednou nebo dvakrát a obrátili
se do svých laboratorí,
aby pokracovali
ve svých duchaplných
pomrováních.
Avšak tu došlo k velmi štastrnému shledání. Arthur Cushny,
bystrý muž, který studoval úcinek medikamenttt
po mnoho let,
byl na londýnské universite.
Zacal se zajímat o Mackenziovo
dílo a brzy vyvolal u psu elektrickým
podráždením
auriculární cásti srdce podmínky,
z nichž vyplynulo
nepravidelné
chvení a nepravidelný ,tep presne stejnéhQ rázu jako nepravidelnost, kterou Mackenzie popsal u lidí a u níž digitalis byl tak
úcinný. Cushny pozval Mackenzieho do své laboratore a ukázal
mu další· stQPY. Mackenzie shledal se souhlasem, že podmínky
byly tytéž - a poslední kapi.tJo1a historie na>ší znalosti náprstníku se zahájila.
Abychom jí rQzumeli, musíme se vrátiti ponekud a pripom,enouti obje,v, k~erý ucinil Nemec His, dva, Anglica!].é Keith
a Flack a Japonec Tawara, jímž nahlédli do jemné anatomie
srdce. Tito lidé shledali, že tep srdce vzniká stahovacím pohybem, který se zacíná v horejší cásti, u auricu1í a postupuje dolÍ!
k nižší cásti, ke komorám. Ce:sta, kterou tento pohyb postupuje, je malý svazecek svalové a nervové tkáne, zvaný His1\.v.
Nyní je známo, že digita1is, když se vstrebe, .slucuje se chemicky s jeho 5trukturou. Vyzdvihne ho takrka od všech ostatních cástí tela a ochromí, ,nebo uzavre ha. Tato.skutecnost
presne
vykládá, jak medikament
pusobí pri srdecní chorobe. Když
srdce je chorO'bné, pak casto vyvolává ono chvení aurikulí, které
popsal Cu.shny. Impulsy pak precházejí svazeckem 'lIisovým
tak
rychle, že ventricula,
jimiž se žene krev dQ tela, olipovídají
velmi nepravidelne a velmi neúcinne. Obeh krevní se tím omezuje, krev se hromadí a vzniká vodnatelnost. Avšak jakmile byl
dán digita)is,
pak nastává ochromení
privádejícího
svazecku,
onoho svazecku Hisova a ventricule jsou chráneny proti ustavicnému náporu auriculárních
útoku, srdce zacíná bíti pravÍdelneji a Qbnoví obeh krve v žilách a tak vodnatelnost a jiné symptomy srdecní cho'roby zmizí,
Skutecná epidemie zkoumání náprstníku
ná'sledovala po uve.rejnení techto skutecností.
Hatcher
a Brody, dva Americané,
v r. 1910 (všimnete si, že zkoumáryí medikamentu
prece pokracuje v mO'derním svete) 5tanQvili metodu pro standardisaci
sily
danéhO" exempláre. Listy nápr~tníku,' vzaté z rO'zlicných bylin
v ruzných cástech sveta v ruzných létech, mohou míti v sobe
úplne ne.stejné soustredení oné aktivní substai1ce. Nestací pouze
vážiti je, jako vážíme medikamenty stejnéhO' chemickéhO' složenÍ.
Hatcher a Brody zdokQnali1i metodu urcení úcinnosti jednoho
vzorku, pokud jde o pusobnost na lidské srdce. Cary Eggleston
v Novém Yorku v r. 1915 5tanovi1 metodu dosování, které se
nyní obecne užívá, Canby' RobinsQn, n~ní ·na VanderbildtO've
universite, urcil, jak brzy jistá dávka náprstn'Íkuse
vstrebe a
zacne pusobit. Pardee z Nového YO'rku urcil, kolik z takové
dávky prijde na zmar elimina,CÍ a kolik se skutecne zužitkuje.
To je pouze zlomek díla hatovéhO', J;le.ba ješte postupujícího. Mám
ve svých aktech 278 clánku O' digita1is, jež byly napsány od
r. 1911.

v.

I

Mé vypravování o techtO' výzkumech je skoncooo a bylo na
psánQ - ackoli se zdi snad težkapádným
neodbornému ctenári
- ježto nemohl jsem jinou cestou ukázati, co jsem chte,),: že
naše znalost medikamollltÍ! dnes není, nejakou zdedenou spoustou
pokusnictví,
nýbrž že je ,to zaalost presná, za1óžená na zkouškách a p':lkusech. Je proto darebáctví, domnívati se, že skupina
inteligentních
lidí, která ustavicne uvádí cizí substance do tel
jiných lidí, prí cemž ani nemluvím o telech jejich vlastních,
nevenovala žádné pO'zarnoj;;ti tomu, pokud tytO' substance jsou
jedovaté, nemyslila ,na to, co se deje, když tytO' substance byly
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privedeny dt) tela a nemyslila na ,to, aby urcila, které podmínky
pro ne jsou nejlepší a jak by se jich dalo nejlépe užívati. Je
pravda, že neznáme všech medlkamentu tak dobre, jako známe
digitalis. Ale naše znalost žádného z nich, pokud jich užíváme
pravidelne, není nenostatecná vzhledem k praktickým úcelum.
S náprstníkem jsme prošli dlouhou cestu od staré korenárky
ze Shropshiru. Avšak je nekolik vecí, které lze ríci v její prospech. Jednou z nich je, že verila naprosto v CeI.U svého prostredku. A jir.á je, že za tuto víru ise jí dostalo dostiucinení.

,
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POVOLANI A ZALIBY
Jaroslav Adlot:

O tom, že solrolstvÍ není nemecké.
1.
C o je nutno p1";edeslatúvodem.

Je

to nekdy až trapné videt, jak málo informováni
jsou mnozí u nás o zásadních él programových vecech sokolstva. Nechci pátrati po tom, zda vina je na
verejnosti nebo novinárích, kterí nemají pro tyto veci
zájem, ci posléz na Sokolech samých, kterí neclehjí
svým cílum, své metode telocvicné a své soustave telocvicné pražádnou reklamu. Nekde je chyba a je možná
tech chyb nekolik, ale fakt prozatím je, že v novinách
docteme se, dejme tomu, vše otvrdém treningu nejakého boxera profesionála
nebo závodníka, ale '1IC
o stejne tvrdém a mnohem obetavejším nácviku mezinárodního sokolského družstya, ale faktem je zase
také, že na príklad leckterý telocvicn)' systém a la »deset minut denne« má ve svete víc reklamy než celé
Sokolstvo dohromady.'
Je na nás Sokolech všech, jmenovite pak cvicitelích
a závodnících - at už cinných ci bývalých, - abychom
snažili se priblížiti lidem laikum i odborné prednosti
Tyršovy soustavy srozumitelne a pokud možno jasne,
bez zbytecné prítete odborných výrazu. S tohoto hlediska budiž, prosím, tato moje úvaha posuzována.
II.

Smery telesné výchovy 'ue svete.
V mezinárodním telocvicném svete známy jsou dnes
hlavne tri velké smery telesné v)'chovy. Je to - zejména i\nglosasové užívají rádi tohoto jména, - »systém« nemecký, »systém« anglick)' a »systém« švédský. Nejaká soustava nebo metoda nebo systém soko15k)' v mezinárodním svete - žel - dosud znám
není. Aby nebylo nedorozumení u nekterého príliš
horlivého obránce sokolství - na tohleto jsme totiž
my Sokolové ponekud nedutkliví, priznat, že. nás -ye
svete »neznají« - pravím výslovne, že nechCI tvrdIt.
že by nás Sokoly ve svete odborném neznali vubec,
ale chci jen zdllraznit ten nepopíratelný fakt, že nás ve
svete odborném dosud neuznávají jakožto majitele naprosto svérázného telocvicného systému jako na príklad Švédy. K cemu si to zapírat, svet naši sokolskou
telov)'chovu prozatím za samostatný svérázn)' telocvicný systém neuznává. Svet nás (treba neprávem) radí
do té velké rubriky, nad kterou je psáno »german system«, nemecký systém. Tak to najdeme v odborných
knihách anglickÝ'ch i jiných, a je na nás, abychom vy174

nutili si v tech knihách a ucebnicích o telovýchove
svou samostatnou, zvláštní rubriku. Je to boj o uznání
samostatnosti a nikdo nám v nem nepomuže a nikdo
nás sám od sebe za prítomného stavu vecí neuzná, protože dosavadní rozdelení na zmínené tri systémy vetšine teoretiku i praktiku posta:::uje, a chce-li nás už
nekdo sám od sebe hledat, tedy nás v té kapitole
»german system« také konecne najde. Bude-li nás
uznávat a obdivovat, rekne, že u nás máme snad nejdokonalejší »german system«. Což ovšem je trochu
málo pro samostatný národ a samostatný systém telocvicný.
Jak hodnotí mezinárodní svet jednotlivé soustavy,
jak je charakterisu je, dá se povedeti krátce asi takto:
Anglosaská
soustava
telovýchovná
zahrnuje v sobe vše, cemu ríkáme zhruba »sport«.
Není tu vlastne žádný jednotný systém, je tu celá rada
jednotlivých sportu s ruznými pravidly a rády, celá
spousta her atd. Je to - užijme slova metoda - metoda individualistická, snažící se rozvíti' až do nejvyšších možností a výkonu zdatnost jedince.
Jen ve hrách pusobí se také ve smyslu vzájemnosti,
kollektivity, k tomu, aby vzbuzen byl duch vzájemné
spolupráce, smysl pro tak zv. »team-work«, pro práci
družstva. Anglosasové vyzvedují jako prednost svého
sportovního systému to, že hodí se pro moderní život
práve pro tuto výchovu individua, nebot moderní život potrebuje prý predevším zdatných jedincu a nejvýše snad družstev. S tohoto hlediska také dívají se
celkem nepríznive na systém nemecký a jen z cásti
uznávají systém švédský.
O nem e c k é s o u s t a vet
e I o c v i c n é praví
se totiž obycejne, že je to soustava hlavne kollektivní,
snažící se vedome prekonati jedince a jedincovu individualitu tím, že se musí prizpusobit druhým. To, cemu my ríkáme »spolecná prostná«, tomu ve svete .vetšinou se ríká »massen-drill«. A pod takovým hlediskem
se - žel - dívají také na naše prostná po vetšine
cizinci, ponevadž nedovedou pochopit rozdíl mezi kázní vojenskou a mezi kázní bratrskou, a - my jim to
nedovedeme srozumitelne vyložit tak, aby oni to mohli
podle svého pochopit. Jde o rozdíl v mentalite a celém
duchu dvou naprosto rllZn)'ch národu, kterýžto rozdíl
je jasne vyjádren pak v docela odlišné telocvicné soustave nemecké Jahnove a ceské Tyršove. To, že Tyrš
vyucil se jaksi u Nemcu nesmí nás mýlit, nebot stejne
bylo by možno ríci, že Žižka vyucil se svým válecnickým metodám v Polsku nebo kde všude v cizine byl.
A tady, treba predcasnc, dot),kám se už trochu jádra veci. O tohle pujde, že dosud nenaucili jsme se
my Sokolové metodou Tyršovou porážet ten »svet
ckolo nás«. Napríklad
jsme hned nedovedli nejen por:J.zit, :llc ani se vyrovnat Švédum.
Š v é d s k:l s o u s t a vat
e 1o c v i c n á je treti
z hlavních soustav, znám;'ch v mezinárodním svete.
Zhruba možno ji charakterisovat tak, že je to soustava
dobre, jak po strán 'e vedecko-lékar::>ké tak i výchovné,
propracovaná a Švéc10vé i svet o ní praví, že jest jí
clovek nejprve metodicky procvicen všeobecne a pak
teprve je cvicenec veden k V)'kOnllm specie1ním, individuelním, sportovním.
A to je také prícina, proc
mohla tato soustava proniknout a také pronikla i do
sveta anglosaského, kde je mnohem oblíbenejší a známejší než soustava nemecká.

l~toIl1no$L;
soko Isk á

s o u s t a vat
e I o c v i c n á v mezi'rodnÍm svete mela by být známa jako ctvrtý hlavní
cr telesné výchovy, mela by být známa jako teorecky nejlépe propracovaná soustava telocvicná, prakv ,'edoucÍ k všestrannosti, k »allroundathletum«,
vI~ by mít aspon takové místo, jako švédská souva, mela by - - - nu - atd.
utno zatím suše konstatovat, že jsme rádi, píší-li
ou za pet ci šest let svetové noviny o sokolském
li v Praze, probehne-li pri té príležitosti svetem
o clánkll, zpráva obrázku ze sletište. Jsme rádi, že
do sveta dostane aspon pár fotografií, z kterých didostane ten dojem, že i v Praze, kdesi v té nezná, strední Evrope, dovedou lidé porádati telocvicnerodní slavnosti, na kterých se shromáždí ve stadionu
0.000 lidí, tedy neco více, než bývá na vynikajících
rtovních zápasech amerických nebo anglických, celvšak méne, než bylo na príklad na eucharistickém
ngreslI v Chicagu 1926.
Ze však e v takovém obrázku skrývá neco víc, než
jaká paráda nebo nejaká lidová slavnost, to cizinec
chopí. a my mu to sami ukázat nedovedeme. Bue se muset ješte dlouho ucit, než budeme umet
ati svetu sokolskou soustavu tak, jako to dovedli
príklad Švédi, kterí dovedli nejak prosadit, že i na
Iick)'cha amerických školách a universitách najdetelocvicny, zarízené podle jejich švédského zpusoov~emvedle toho všeho ostatního amerického telohomého zarízení, hríšt, plováren atd., cím vyzbroy jsou školy bohaté Ameriky.
III. JI á m e s e s o k o I s k o u s o u s t a vou jít
sv c t a, ci Ztlstat doma? A je treba položit otázku
la konkrétne: máme se snažit proniknout se sovím do celého sveta nebo prozatím jen do sveta
nského?
ázka ta je dtlležitá proto, že jiné budou prekážky,
é budeme muset prekonávat ve svete neslovan, a jiné budou prekážky, s nimiž treba pocítat
vete slovanském. Nade vše však duležité je,. zda
vdu chceme bojovat ve svete o samostatné místo
e Švédú, vedle Nemcú, o místo jak v teorii teloovné tak i v ,praxi.
zmcmena príklad Francii. Nelze ríci, že bychom
okolovébyli ve Francii tak docela neznámi, jezdítam již radu let, od r. 1889, mohli by nás tam tedy
velmi dobre, a i když nás velmi dobre neznají,
tam prec jen pod jménem »Sokol« známi spole. To znamená, že nás tam znají jako telocvicný
, který pestuje gymnastiku asi tak, jako i franti gymna té to cinÍ. To znamená, že nepovažují
za ncco víc, než gymnasty francouzské, kterí nežádnou zvláštní, ve svete uznávanou
metodu
chovnou, nýbrž pocítáni jsou do skupiny »gyika« stejne, jako gymnasté nemectí, turneri.
~ to zas v té jediné skupine »german system«,
ký systém telovýchovy.
ba podle názoru celého neinformovaného nebo
informovaného sveta je to telocvicný systém,
by se dal vyjádriti úplne prý hlavními druhy náebo cvicení jako »systém hrazda, bradla, kruhy,
a prostná cili massen-drill«.
e dívá také na sokolský telocvik, až na nekolik
'jimek mezi odborníky, kterí jsou o sokolské
e i metode casto více náhodou než našilJ1 vlast-

ním pricinením lépe inforlTIOváni, celý svet. Bylo by
detinské chtet tuhle skutecnost vyvracet tím, že budeme citovat nadšené clánky opevující naše skvelé slety, nebo clánky, ve kterých nás kladou - a to docela
právem - mezi nejlepší telocvicné organisace.
To vše je málo! To znací v nejlepším prípade tolik, že svet je ochoten uznat, že mezi národy, vedoucími svoji telovýchovu podle toho »nemeckého systému
gymnastického« jsme na prvním míste. A to tedy znamená, že dosud nedovedli jsme vyvinout takovou cinnost, aby svet uznal sokolskou soustavu telocvicnou za
neco práve tak origlnelního a samostatného jako je
soustava švédská. Beží tedy tak jako již nekolikrát
beželo, o »uznání samostatnosti«, Dospeli jsme dnes
k úrovni sletu a s úrovní telovýchovy sokolské tak vy~
soko, že ve svete budou nás pomalu považovat za nejlepší organisaci pestující telesnou výchovu podle systému, podle soustavy a podle metody t. zv. »gymnastiky nemecké«.
Jeto jiste úspech, ale - je to príliš, príliš málo!
Musíme dokázat to, že náš úspech nebude pocítán
k dobru nejakému nemeckému systému, ale originálnímu svéráznému systému sokolskému, soustave Tyršove.
Jak to udeláme?

POZNAMKY

/

Dr. Beneš a sovety. V útocích, které cást koalicního
tisku nepretržite podniká proti ministru Benešovi, a
také na verejných schuzích príslušných stran, vrací se
stále pravidelneji výtka Benešova uznání sovetu de
jure. Nic nepomáhá dru Benešovi, že v komunistickém tisku a na komunistických schuzích se mu zase
vytýká ne u zná n í Ruska de jure. Zdá se, že by
bylo na case, aby dr. Bend verejne prohlásil, že uznání
nebo neuznání sovetského Ruska neprovede on, nýbrž
vláda republiky ceskoslovenské. Odpovednost z uznání
Ruska ponese ministerský predseda a celý kabinet a
ovšem také celá koalice, která za tímto kabinetem
stojí. Jiste nelze ríci, že by se nynejší koalice hemžila
Benešovými dbbrými a oddanými práteli, bude-li tedy
Rusko de jure uznáno, mllže dr. Beneš. vykonati tento
akt jenom jako zahranicní ministr vláde a koalici odpovedný. Podarí-li se dru Kramárovi presvedcit strany, s nimiž tvorí vládní koalici, že uznání sovetského
Ruska by bylo zlocin na státe a národe, sovety uznány
nebudou. Dr. Beneš sám v této otázce má nejvýše roli
referenta, a jak známo, nepohnulo nic, co dosud o ní
v parlamentním plenu nebo v zahranicním výboru referoval, snemovní vetšinu, aby mu odeprela duveru.

H.

Fysiognomie csl. fašismu. Po cetných zkušenostech
s tímto hnutím shledáváme, že potreba a fysiologická
nutnost nad á v á n í je první a základní složka csl.
fašismu. Zastoupen je živel malomestské buržoasie a
domácích pánu ne práve pronikavé inteligence, pak
lidé nej<lJkýmzpusobem »byvší« a neco málo prostodu175

l1tomn~
chých,' privábených sem naCionální píštalkou, slibující
jakousi esenci. Cešství éry Libuše a Václava 1., pogromy na židy, Nemce a na realisty a socialisty. Csl. fašism je vykupitelská »duchová vlna« a Spasitel od socialismu, zednárství a podobných rakovin na tele národlJ,ím, ,Vše, co .se u nás dálo a deje pred fašismem,
je brídilstvÍ, cesta k propasti, pitomost, korupce a
.vrn,ení, seslané na ceskou vlast skrze Hrad, Beneše,
komunisty, od židovské internacionály. N emocenské a
pensijní pojišten.í je bluff, zavedený proto, aby reditel
nem. pokladny, ~ampanisíroval a delník v nemoci dostal - aspi,rin. Politické strany jsou židovský vynález
na ok,rá<;lání delníka, pro živobytí vudcu a pro kašparování v p~rlamente. Tíží vás dane? Nenašel jste na
madrid*én;J. yyslanectví pana vyslance? Nemocenská
pokladna vám nechtela zaplatit šest plomb? Spadl jste
do reky? Repuolika má platit reparace? Nekdo kdysi
vyhodil ze trídy kríž? Upadá csl. footbal? Nemáte zamestnání? Válí se poslanci v barech? Šmeral v Moskve
bral diety csl. poslance? Dostal jste chripku? Bend
- nechte 'si ríci, že Bend ... On Nepostradatelný,
jenž obsadil všechny úrady, sinekury ve státe svým
prípuzenstver.n. On to všechno oelá ... Pan pr;esident?
My ho neurážíme - pardon. To se ani tomu Jaroslavu
Stránskýmu nepodarí, aby nás vyprovokoval - Masaryk je »sectelý a vzdelanÝ filosof«, ale ti co jsou za
ním, ti ho zavádejí. Ostatne víte, co ríkalo dokumentech 3 dny pred soudem? Ta ,humanita ... A jak to
dopadlo? Cha, cha ... ·Sylvestr umejí ti lidé delat dobre. aJe dokumenty ne. Že csl. fašism je nejvernejším
výrazem ceského národa a ceské duše - veriti budeš.
Príkazem a posílou budiž ti okolnost, že csl. fašism
na každé schuzi uvádí slovo »národ« ve všech osobách
a casech šedesátkrát za minutu a bude tak cinit tak
dlouho, dokud bude mít ,ústa k mluvení a nejaké to
ucho k; slyšení - Kterých smrtelných hríchu jest se
fašismu nejvíce varovati? Klidného" zdravého rozumu.
Nebot vzdav se jednou jedinkrát
hríšnéml1 objetí
zdravého rozumu, zemreš navždycky.
Co jest fašistoické nebe? Mandáty!
'
Baghýra.
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K té knižní ln-isi.
Pane

redaktore!

Prijel jSem z ciziny a mé dojmy jsou tak trochu podobny
zažitkum cizince. Pokud rozumím
pomerum,
zdá se mi, že
pQjem krise k1(lihy se rOQ;padá na dvé: na. krisi kulturní
ki"liha se necte, neb se cte jen špatne, a na krisi obchodní kniha se nekupuje. Skutecnost,
že se kniha nekupuje, nemusí
být totožná se skutecností, že' se kniha necte. Možno tludíž souhlasiti sEd. Bassem, že kri;se není, t. j. krise kulturni, i s Šimáckem, že krise jest - t. j. krise obchodní.
Naríkání
na biograf a kopanou je už nechutlné ~ a neoprávnené. Kdo má jen biograf a jen kopanou, ten necetl dríve
také a nyní má. aspon ten biOgraf a kopanou. Nyní se hledá
nový beránek, který má sejmou"tl hríchy radio. Ale kolik
lidí naucilo radio sedet doma a císt!
Tedy musíme h1edat krisi jinde. Ob c h Q dní.
A tu bych
chtel ríci pár 'slov, jak knihkupci knihy nejen nedoporucuj í,
ale prímo zošklivují.
Zošklivuji
svým vecným poukazováním
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na »ku1turní povinnost« císti knihy. Ale pri tom cítíte, že jim
jde hlavne o kupování. Jinak by nevypoušteli na ctenáre tolik
šmejdu a nehorlili protli knihovnám.
Potom stálé poukazování na »podporu ceské literatury«.
Tu si predstavuji
trochu
vznešenejší,
než aby si každý moula mohl myslet, že ji podporuje, když si kOl!pí knihu. Vúbec celé to &t'aromódní doporucování knihy, ty vecne stejné \Vaschzettle
0' »klenotu našeho písemnictví«,
který si opatriti
je povinností
»každého
vlastence«, atd. dovede vkusnéh,o ctenáre jen odradit. To je
u klasické literatury. U té druhé jsou to zas obálky, k níž se
použije treba jen jediné. vety »svlékla se a vlezla do postele«
k t'Omu, aby se vymal'Ovala nahá ženská na 'Obálku, takže se
clovek stydí 'O knihu - byt byla i její kvalita jinak dobrá požádat, Ne že by se clovek z pruderie tL1ho bál, ale proto, aby
\Si prodavac nemyslel, že cl0'vek jak0' naivní kavka se dal mLhatým obrázkem
nachytat.
Cloveku se 'líbí !t.reba itanecnicl+
ale nabízí-li mu ji olejnatým
mazlavým tónem vrchní, tak mu
ji zpr'Otiví taky.
Za tretí: clovek o nové kniie prirozene neví, co v ní je.
Z waschzettllt se to nedozví, tam jsou jen ohmatané, ušpinené
fráze, z obálky taky ne, ta .h'O jen disgustuje.
Celá ta knihkupecká prupaganda
knihy· je protivná nebo neimponující.
A ze
všeho vykukuje
stále to kopýtko obchodu, skrývající
se pod
kulturou. Kultura je dobrá vec - obchod taky. Tedy proc ho
schovávat pod t0' »lepší«, poId kulturu?
Rozdelte obé, aby cter.ár-kupec videl jasne. Dl1e~ už ctenár není naivní. Dejte mu
knihu, aby mel pocit zisku z tohO', že ji má - a ne pocit., že
plní naivnc povinnost kultury a druhý že zastrkuje 5 úsmevem
že neco
výdelek. {\t má pocit, že mu není neco vnucováno,
podporuje, ale že si kupuje neco, co sám potrebuje a chce mít.
Proste:
delat dobré knihy obsahem a obchodnicky j~
dobre prodávat. Dosud se však vybírá obsah knih po obchodnicku, a prodávají
se »ku1turne« t. j. neobchodnicky.
Napište
rozumné veci, co v knize je, jaká je, co je to za cloveka, kdo
j i napsal, smer atd., co kulturního
kupce zaj ímá i u bot, ne·
jen u knihy. Rozumne, prehledne usporádejte výklady, v jejichž
cha:osu se nikdo nevyzná, srovnejte
knihy dle oboru, pokud
možno výstižne a zavedte podobné rozdelení i do krámu atd.,
krátce, zavedte kontakt se Zájemcem, aby se ve zboží vyznal,
prostc vneste moderní zásady obchodní ale ne do obsahu
knihy, nýbrž do jejího odbytu.
Že mám aspon v necem pravdu, svedcí to, že se kupuje
vždy týž spisovatel.
Proc? Ctenár vinou nakladatelu
nic neví
o obsahu jiných knih a proto se drží toho, co už zná.
Použitím
moderních
obchodních
metod odstraní
se
cir·
culus vitiosus:
malý náklad drahá kniha malý odbyt.
Zkušenost malého odbytu malý náklad atd., do nekonecna. Vytisknete
mnoho dobrých knih, dejte je lacino, postarejte se novými
zpu\Soby 0' jejich rozšírení - a prestanete
mluvit o krisi knihy.
D·r. l. Maehac.

NOVÉ

KNIHY

lar. Kratochvíl: Cesta revoluce. Nakladatelství
»Cin« vypISUje
subskripci na druhé vydání této knihy majora. ruských legií,
jejíž první vydání vyšlo v dubnu 1922 a je už dávno rozebráno.
K druhému vydání dochází za mimorádných
okolností. Autor jak známo vystoupil
proti bývalému
generálu
Geidlovi
(Gajd0'vi) a zpusobil tak jeho degradaci.
Kratochvíl
doplnil
a podstatne rozšíril druhé vydání své knihy o nová fakta, jimiž
na základe nových dokument!'! ostreji dokreslil promy osob (zejména Geidla) a deju. Cena knihy v subskripci je stanovena na
58 Kc, vázaná 70 Kc. Subskripcní lhuta koncí lO. dubna 1927.

