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Ferd. Pe1'ontka:

Vláda pravice a jak na ni.
I.

Nyn~jš.í
them~ naší, ~olitik~ Jest .o~~:n~ zn~~o:)e to
zapas mezI praVICI a levlcl. Slozlh Jsme JIZ nekolikrát :v~rejn,e úcty, proc V tomto zápasu sympatisujeme
s levIcI: vykyv do prava vzbudil v nekter~'ch hlavách
touhy, jež je nu tno pokládat za nebezpecné' vzhledem
k s?~iál?ímu složení ~ohot? státu byl by škodlivý každ)'
pohttcky kurs, ktery by Ignoroval požadavek sociální
sprav~dlnosti; neríkám, že na této vláde je vše špatné
nebo ze by nebyla vykonala nckteré potrebné úkoly,
na které by si socialisté nebyli troufali; ale ukazují se
'! .~lnešní ,!e~ši~~ zjev~, .l~ter~ dávají tušiti, že nekterí
JeJl ?r.gan:s~lton povazuJI pozadavek sociální spravdlnostI jaksI Jen za poesii nebo za knižní ucenost· soudíme, že vt~to tendence musí dostati uzdu; proto byc~om chteh, aby proti silné pravici, která jest ocividnym faktem, tu stála také silná levice, která by bud dovedla vyslovenou vládu pravice porazit a vynutit návrat k vláde stredu, nebo aspon by si pri každém zákonodárném kroku vymohla respekt k sobe a ohled na
vrstvy, které zastupuje; levice získala naše sympatie
také tím, že. prišla s požajavkem hospodárského plánu,
kdežto pravice v tom ohledu žije ze dne na den a vyznacuje se nechutí k velkorys.~jším myšlenkám; jsme pro
to, aby hospodárské dení bylo pokud možno podrobeno
ro:u:nn~n:u p:lánu, a l1~mužeme za to, že nás toto presvedcem JaksI automattcky vystrkuje na levici. Mimo
t~ byla}u ra?a duvodú -politických: strany vládní prav1~e zacaly Sl hrát s fašismem, což, jak všichni víme,
prmášelo ohrožení státní autority a podporovalo na"
jeji, že nekterí lidé budou moci vyporádati se se svými
odpurci nejakou mimorádnou' cestou; toto nebezpecí
vyzadovalo soustredení uprímne demokratických živItI'
považujíce demokracii za jedinou možnou cestu nemohli
jsme prilnol:ti k tem, kci.ož si zahrávali s pr~dstavou
me~hod prottdemokratických a peclive pestovali a ostríhah hnutí surovcLl ze zásady, soudíce, že jednou mohou
bý! k ?ec~t;Ju jobrí; mimo to byla tu volba presidentska, pn mz se v tak mnohých prsou ve vládní vetšine
probudila všechna neušlechtilost; byla tu také ta okolnost, že príliš mnoho lidí ve vládní vetšine soudilo, že
o:obní ~l~ty jsou tak. svatá vec, že je dovoleno pro ne
prervatt Jednotnou hnii naší zahranicní politiky; kricelo se, že dr. Beneš musí odejít, aniž by se pro to uvádel jedin~T vecný duvod z oboru zahranicní politiky.
Vyzpovídavše se ze sV~'ch sympatií pro levici v této
situaci, rekneme také, v cem se oj ní lišíme: prirozeným jejím cílem musí býti vláda levice; naším cílem je
vláda stredu; jsouce dnes spojenci levice, mužeme stát
nekdy jindy proti ní; to tehdy, kdyby levice nekdy tak
ohro~ovala ~ásad:l vlády stredu, jako ji dnes ohrožuje
pravice; to Je ovsem na dohlejnou dobu možnost více
jen theoretická.
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Naším prímým politickým cílem je tedy nahradit vyslovenou vládu pravice vládou stredu: Ale ponevadž
žádný politický smer nikdy se dobrovolne nevzdá niceho
z toho, ceho nabyl, predpokládáme, že takový obrat si
múže vynutit jen levice dost silná a jobre organiso,!aná. Sla.?é levici bude vládními stranami dána jen
Jedna moznost: theoretisovat. Zdá se však že nekterí
lidé z levého bloku jsou toho mínení, že i n'ejednotná a
rozháraná levice dovede si vynutit podstatný obrat a
že stací postaviti proti jednotnému hloku pravému nek<:lik o.ddelených stran bez vzáj.emného kontaktu, které
neldy Jdou spolu a nekdy proti sobe, nazývajíce to hrde
»samostatností strany«. Takovým mínením vyznamenalo se »Ceské Sh)ViO«,a z neho zejména jeho chefredaktor p. Skýpala, jehož »markantní profil ceského novináre« obycejne bývá pozorován na míste na nemž se
objevila nebo teprve objeví nejaká pošetil~st.
Pok;rc1 se t~'ká boje mezi pravicí a levicí, provozovalo
»Ceske slovo« v poslední dobe to, cemu ríkal Havlícek:
z jedné huby teple i studene foukat. Povstal jednoho
d~e p. chefredaktor Skýpala a pravil, že neví nic o pravem a l~vém bloku a ž~ jeho bystré oci nezpozorovaly
dosud mc, co by se levemu bloku podobalo; podle jeho
·~áz~ru ..sl~utecn~m. jaksi vrozeným cilem naší politiky
Je mc ]1neho nez koalice agrárníkú s národními socia~istr ,Proc? Pan Skýpala i to praví: protože to jsou
Jedme dve opravdu ceské strany. A naznacuje, že k tomu názoru došel, když si byl precetl Bidlovy »Dejiny
Slovanstva«, kde je ukázápo, ze »kdykoliv Slovanstvo
dalo se prostoupit cizím živlem, podlehlo zkáze, kde' tomu odolalo, dovedlo v kulture a organisaci ovládnout
i své vy's~lejší okolí«. Pravá komika p. Skýpalovy
osobnost! Je púsobena troskami vzdelání které osamele
plavou v jeho duchu; vzniká tím ono pikantní spojení
nesm~slu a citátu, které je tak casté v cláncích p. Skýp~lov~ch. Jeho neštestím je cetba, nebot nastehuje-li se
nek~h~ poznatkt'i jo mysli nepripravené, zpúsobí tam
stra,sny }matek. J~ho ú,cta k vzdelání' je chvályhodna
v zasade, ne ve vysledclch, ponevadž nedovede odolati
ra?ostí vn,ad ,tím,. ž,e cetl tu ci onu knihu, objevují se
v Jeho c1anc1ch cltaty z toho, co cetl vcera vecer at se
to .hodí nebo nehojí; tak se stane, že prošpik~je deJn;e t,omu:- clánek o soci~ln!m pojištení citáty z popularm brozurky o omlazoval11, a tak se stalo, že podloudnou ideu o koalici agrárníku s národními socialistv
vyšperkoval úryvky z theorie o Slovanstvu. Pan skipala je natolik znám, aby se vedelo, že je jako kamn'a,
v nichž nekdo musí zatopit, mají-li hrát· rozhodne
nepatrí mezi látky samozápalné. Obávám ~ proto že
theorie o prirozené koalici agrárníkú s národními' socialisty nevznikla pouze proto, že si p. Skýpala jednoho
dne precetl Bidlovy »Dejiny Slovanstva«. Domnenka,
že mu nekdo ze strany tento motiv vnukl a doporucil
k v,!ypracování, je joce}a prirozená. Ponevadž brzy byl
uCll1en pokus v »Ceskem slove«, aby byl seslaben katastrofální dojem p. Skýpalovy exkurse a ponevadž po
nekolik dní se teplé foukání strídala se studeným, lze
usuzovati na dva smery ve strane národne sociální:
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jeden ješte trochu visí na ideách p. pos!. Stríbrného,
kter)' pred svým vyloucením se ukazoval jako rozhod11)' odpurce
levého bloku: hyl to asi z této strany,
odku::1 dolehl šepot do ucha lf. Sk)'palova. Necinme
dohadu o tom, kterými osobami je representován tento
smer.
Situace v dobe clánkll p. Skýpalových byla taková:
poprvé si verejnost uvedomila dosti žive, jak agrární
strana dovede využívat své politické moci a jak se to
deje ne vždy k prospechu obecnému; prišlo se na to,
jak agrárníci dovedou na svou stranu pretáhnout
všechnv hmotné a mocenské výhody; jak cílevedome
Jovedóu se zakorenovat v administrative a jak dove-·
dou obrátit každý krajíc pomazaným k sobe: zacalo se
podrobneji diskutovat o tom, jak ministerstvo zemedelství se svou vládou nad hmotnými v),hodami, které
má k disposici, stalo se dokonalou baštou agrární moci'; verejnosti byly otevreny oci nad tichým vývojem,
který behem let vynesl agrárníky vysoko nad všechny
ostatní a kter}' docela nenápadne položil zákla::1y
k agrární nadvláde; pocalo se uvažovat o tom, nebude-li treba jednou vytvoriti koalici bez nich, aby tento
proces byl trochu zastaven. A nyní se k tomu priblížil
p. Skýpala a vyjádril se, že to všechno je jen tajtrlictví; agrárníci, pravil, jsou hlava rodiny, a jediná
vec, o níž by bylo možno mluvit, by byla koalice agrárníkll s národními socialisty, ostrllVek ceskosti v mori
cizoty. Vubec se v cláncích, jimiž se »Ceské slovo«
obracelo zády k myšlence levého bloku. jevilo tolik
okouzlení agrárníky, že bylo právem žádáno verejné
vysvetlení pomeru tak nežného. Tato starost oposicní
strany, aby se agrárníci nedostali z vlády, jevila se tím
zvláštnejší, vzala-li se v úvahu ješte jiná fakta: náro::1nesociální tisk jednal s aférou pos!. Dubického velmi v rukavickách; mimo to národne sociální poslanci
neprišli do iniciativního výboru, když se mel projednávat návrh na parlamentní
vyšetrování
aféry Dubického; neprišli patrne proto, že nechteli tajtrlikovat.
jak se vyjadruje p. Sh'pala. O novelisaci sociálního pojištení píše »Ceské slovo« tak, jakoby za tou novelisací
stáli jen klerikálové; neciní za ni odpovednými také
agrárníky, ackoliv práve agrární zájmy se v té novelisati projevují nejvýrazneji. Je treba uvésti ješte jinS',
velmi nápadl1)' prípad: senátor Srobár pronesl SVOl!
známou rec, která mela tri hlavní themata: 1. proti
i 10::1žovi, 2. pr<;>tivývoji
agrární strany napravo, 3.
prO'ti ludákLuIl. List,Y, kLeré tajtrlíkují, otiskly tuto rec
celou. Hledali jsme, co se z této reci dostalo do org5.nu,
zpozoro'
vali lder)'
jsme, netajtrlíkuje,
že ::10ranníhodo i »Ceského
vecerního slova«:
vydání i »Ceského
slova« dostalo se pouze to, co rekl p. senátor Srobár
proti ludákLlm; zato vše, co rekl proti ministru Hodžovi a o vývoji v agrární strane, zmizelo. »Ceské slo ..
vo« bylo jediný politický list (krome »Venkova«
ovšem), který vykazoval tuto pozoruhodnou mezeru.
Uvádíme tato fakta, aby se nemohlo ríci, že mluvíme o pouhých fantomech. Taková byla ovšem taktika
»Ceského slova«. Pan Skýpala rekl jasne, slO'vy urcit)'mi a nepripouštejícími J?Ochybnost, že cílem ceské
politiky je koalice agrárníku s národními
sO'cialisty'.
Ponevadž jsme predpokládali, že tu mají co delat lidé,
kterí vedí, co ctou, s lidmi, kterí vedí, co píšou, ptali
jsme se, je-li to myšleno vážne. Nacež »Ceské slovo«
spustilO' nárek: je to prý kríž s vykla::1aci, kterí vykláda jí záhadné vykricníky a tecky; smysl clánku p.
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Skýpalova, v nemž se žádala koalice agr
radními socialisty, bylo prý vlastne to, že n
cialisté nikdy nezradí sociální demokraty.
mítnouti domnenku, že bychom pitvali každé
fické znaménko p. Skýpalovo; neanalysujeme •
proto, že jsou obycejne na falešném míste; ani
váme každické jeho sluvko, ponevadž slovo žurnali
který píše tak špatne, za to nestojí. Ideu o k
agrárníku s náro::1ními socialisty jsme nevycetli z žá
n)'ch trí tecek na konci vety, nS'hrž bylo tam napsá
zcela jasne:
» . , . nejbližší
politická orientace pro náš stát bude
doucí postavení dvou paralelne pracujících lidových _lt
obcanstvu, jeho demokracii a zájmlUTI národním jedine sl
žicích a stá~ udržujícíc.h .- strany agrární a Dát.
Ta doba prijde, aniž by byla zvlášte pripravována a •
l10vána - ponevadž si ji vynutí zdravý, životní smysl
skoslovenského
Iidu.«

Ale »Ceské slovo« praví, že kdo z toho vycetl,
národní socialisté by chteli do koalice s agrárník
prevrací veci nohama vzhuru. Jest to oyVemvelmi
tivné vytácení.
Proti cemu je nutno se postavit, je polit
tváre. Strana národne sociální stále se ješte c
velmi radikální stranou - vzpomenme na její 1
proticelní obstrukci, na clánky s titulem »Ma ky
dají!« a na jiné melodramatické methocly pro lid. Pr
této vnejší radikálnosti
stojí vnitrní neradikáln
jejíž nekteré prípady jsem výše uve::ll. Strana nár
sociální se nesmí divit, že se lidé tu a tam zarážejí
tím rozporem a že by rádi vedeli, co vlastne ve
tecnosti chce. Národne sociální strana má ve v
mnohém ohledu klíc od dalšího politického
v ruce. MnO'hé záleží na tom,' rozhodne-li se
onak. Musí tedy odpustit, zajímají-li se i jiní
stanovisko a prejí-li si je znáti. Národne sociální
prohlašoval, že je pouze vecí strany a nikoho r
co bu::1edelat. Hrdost je sice pekná vec, ale ne tací
všechno. Postup strany ve veci tak duležité je vžd
vecí verejného zájmu. Mela-li diskuse s národni
socialisty aspon t.en výsledek, že primela stranu
si blíže ujasnila své stanovisko, a že primela p.
tora Klofáce k jeho rozhodné reci, tak odli
tetelení »Ceského slova«, dosti ucinila. Projevy
nosti agrárníkuru;IJ,:-.kteréskládal ústrední orgán
byly takového rál'Itl; že je p. VranÝ dával nejmlaJ
redaktorum »Vecera«, aby si s nimi pohráli.
Proc národne sociální strana cítila se býti puz
k takovým projevum oddanosti, je prohlém príliV
likátní, aby mohl být verejne rozvíjen y plné
Krátce budiž receno, že strana trpí za viny nelet
lidí, kterí už v ní nejsou. Proces válecných pujcek
cástí politiky hrubé msty, která byla obrácena
této strane. J epravím ovšem, že viníci v té v
meli být potrestáni; ale pravím, že již dríve se
o jejich pocínání a že se sáhlo k trestu tt'prve
když $e to politicky hodilo. Agrární stran'!. má
v nekterých vecech z bývalé koalicní dom~cnos
národními sociály prevahu toho, kdo je u vlády
v rukou dokumenty; kdyby naopak národní
byli ve vláde a agrárníci v oposici, nebylo by tež
pravit zase agrární strane horké chvíle. Pripomi
ješte jednou, že jde o veci, za které neni c-1po
dnešní vedení náro::1ne sociální strany.

Doufáme, že episoda, zahájená v »Ceském slove«
clánkem p. Skýpaly, vyznacujícím se neobvyklou de•votnastí vuci agrárníkumJ je ti konce. Mužeme se nyní
bez ohled/ol na to zabývat otázkou, co lze podniknout
proti vláde pravice a jaké jsou v té veci oprávnené
nadeje.
Rudolf Procházka:

.
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Demokracie bez ilusÍ.
III.
jsme tedy prímo zas u Sokrata a Platona. ExiZdestují
absolutní hodnoty a cíle života, ale každý je
nepoznává. Je také pro každou urcitou otázku jen jedno správné rešení, ale o tom ovšem není možno rozhodovat hlasováním. Nezbývá, než aby zasvecení ujali se
veci. Ale což když nebude mezi nimi shody? Podle
jefinice mohu mít pravdu jen jedni, ale jak poznáme.
kterí jsou pravÍ, nebot podle zkušeností, je vždy více
takových, kterí se domnívají míti pravdu. Nejsme k tomu povoláni. Ale jak si rozhodnou tedy spor mezi sebou? Pravda je nesnášelivá. Jak jinak, než násilím?
V Rusku i v Italii se tak rozhodlo a rozhoduje denne.
To by však konecne odporovalo ješte jen formální
demokracii, vecne mohly by se starati tyto oligar~hie
(\ naši spásu, treba podle své predstavy nám nesrozumitelné.· Ale jak' uverit, že tito noví páni jsou opravdu
ti nejlepší a nejmoudrejší a že jejich moujrost
se
nezatemní a jejich cnast nepokazí tou neomezenol1
mocí, kterou si osvajili? Zvlášte definujeme-li sociální ideály jako N elson: trídní a mezinárodní mír, hospodárská spravedlnast a dokonce svoboda myšlení a
rovná práva. Jak uverít, že mocní neužijí sv.é posice
k protekci a privilegování
a že budou pestaváním
rovnoprávnosti
a svobody urezávat sami vetve, na
nichž sedí? Práce N elsonova jen ukazuje, oc snazší
je popírání než tvorení. S kritikou demokracie není
treba smlouvat. Šlo se do století devatenáctého opravdu s nezrízeným optimismem a ndomyšlenými
ideami. Prostredky nebyly primerené cílum a mezi temi
byly spory. Demokratické rády se obcházejí, zneužívají a kazí, jako kterékaliv jiné, a na konec prebujení
tendence osvobozovací vedlo jednak k revolucnímu
vyzdvižení ideje rovnosti proti idei svobody, jednak
k psychologické reakci, volající po kázni a rádu. Úhrnem lze ríci, že mís top
l' o b é'mJU o c hra n y
a u vol n e n í o v á d a n Ýc h v y s t o u p i d o p 0predí
problém
pevné
vlády
a rájné
spr á v y, od individuelních práv obrací se zájem ke
kolektivním povinnostem. Válecné a poválecné otresy
politické, sociální i mravní upravily leckde pudu dikta"7
turám. Ale není možno mýliti se a tom, že jde jen
o situace výjimecné. Kde hrozí anarchie, je diktatura
nutná. Ale z toho neplyne, že by z ní byla možno delat
jakoukoli theorii správnou, normální vládní. soustavu.
Ve zdravé moderní spolecnosti musí diktatura pusobiti
provokativne a vyvolávat revolucní snahy a zmatky, jež
má vylucovat. Nebot živé síly nedají se mistrovat, a
ovládaní proste neuverí, že by se bez nich vládlo pro
ne. A i kdyby uverili, nebudou spokojeni, ponevadž
proste chtejí se starat o své veci sami. Jak to dovedou,
to je teprve Qruhá otá;>:ka. Jest jen jedna možnost zániku demokracie. Její zámena za dekadenci. Nastane-li
takový úpádek spolecnosti, že masy ztratí nejen všech··
ny schopnosti, nýbrž i všeche.n zájem 0' to, starati se
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o veCl verejné, nezbude prirozene, než aby se jich
chopili ti, jimž takový t1iájem zbyl - a rozum prijde
pak treba zas až s úradem. Pred podobným rozvratem spolecnosti je však odstraner).Í demokracie vždycky
vraždou, nebo spíše pokusem o ni s nedostatecnými
prostredky.
Pri povaze evropsko-americké _civilisace a dosaženém stupni jejího vývoje není tedy prekonání demokracie - pres docasné pótreby dobové situace nebo
i trvalé nesnáze plynoucí se soustavy - a nim o ž n é
a niž á d o u c í. Politika je theorie možného. Nevystacíme zde s pouhým práním a s dukazem, že by neco
melo bS,ti. Každá politická idea musí splnovat pod·mínky své realisace. Demokracie je opravdu splnovala,
ponevadž již za vlády feudalismu a absolutismu rostl
zde silný a vzdelanÝ tretí stav a pak ctvrtý. Dnešní
protidemokratické
soustavy je neplní, nebot nemohou
vyhubiti odlišné, sebevedomé, aktivní prvky spolecnosti
a nic také neukazuje k tomu, že hy trídy mizely, strany splývaly, individuality
vymíraly.
Razruznení
a
uvedomování naopak stále ješte pokracuje a samostatné myšlení nedá se zastaviti. Vidírpe na výsledcích
prvého desítiletí sovetu marnost i nejnásilnejší a nejduslednejší snahy v tomto smeru. Na míste vyhubené
staré buržoasie objevila se v Rusku nová; mr.ohem
pocetnejší a pevnejší, a kritika rostla uvnitr strany,
až jí nakonec prerostla a rozbila. Fašismus, který se
nemuže pokaušet o takovou nivelisaci a primitivisaci
spolecnosti, jako komunismus, tápe dosud stále nejiste v pokusech o novou nedemokratickou
ústavu.
Všechny vycházejí zas jen na n o v é i d o v é z 30S tup
i tel s t v o, treba na podklade stavovském a
jmenovacím, místo obcanském, volebním, takže se vracejí jen k pocátkllm par1amentarismu
a nebudou se
moci vyhnouti zas jeho kancum. I odborový a jmenovaný parlament vytvorí si svuj vlastní »duch sboru«,
bude se domáhat rozšírení své pravomo·ci a chápat
sám iniciativy. Diktátori ta cítí a proto tolik rozpakll
a odkladu,
v Italii i ve Španelsku. Fašismus není
pres všechny snahy tváriti se puvodne a konstruktivne
nic jiného, než diktatura, než sezonnÍ nouzový zjev,
objevující se vždy tam, kde došlo k jisté poruše v normální funkci spolecenského organismu. Je živ z vad a
nemocí demokracie a zmizí práve tak, jak se objevil,
jakmile ochrnutí spolecnosti pomine. Je -také zajímavé,
že se ujal práve v zemích, kde demokracie nevyrostla
organicky a nebyla živým telem celého národa, kde se
užívalo vlastne jen jejích forem. Prísná autokracie
nahradila zde tedy jen príliš širokou, uvolnenou a
namnoze korumpovanou oligarchii. (Ovšem tam, kde
oligarchie je tesná a kastovne uzavrená, jako na pr.
v Madarsku, není fašismu vubec treba a tradicní parlamentní dekorace muže zustat.)' Naproti tomu v zemích, kde široké vrstvy jsau zvyklé zabÝvati se politikou, jako ve Francii nebo· zvlášte v zemích anglosaských, nemá a nemuže míti fašismus vubec ohlasu.
Také v zemích nemeckých a u nás nikoli, kde sice
vrchnostenský
rád starých monarchií demokratické
vedomí tlumil, kde však práve proto má nyní všechnu
svežest a prubojnost nového. I kdyby nebyla nejlepší
a definitivní spolecenskou soustavau; je demokracie
za daných podmínek proste nutná. Masy se jí nevzdají,
a násilí jen zabíjí, ale netvorí. Pres rostoucí obtíže
rádné funkce demokratických zrízení, jež se množí
prirozene podle složitosti a tempa života, nesmeruje
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vývoj fakticky k vláde »inteligentních a aktivních oligarchií«, nýbrž naopak k stále širší a aktivnejší demokracii, ponevadž stále víc a více lidí se zajímá o veci
verejné a nabývá na ne vlivu. Pro t i vad á m d em o k r a ci e ne n í op r a v d u p r a k t i c kyj
in é h o I é k u, než dem o k r a c i e víc e a lep š í.
Ale prekonání demokracie není ani žádoucí. Její odpurci neprinášejí žádné ideje, kterou by nebylo možno,
treba s obtížemi a omezením urcen)"'m hmotou a lidskou povahou, uskutecniti demokraticky, a naopak nicí
svými soustavami to, co naší kulture je nejdražší a
co sami nechtejí nebo neodvažují se popríti: kulturního cloveka a mír. Proti demokracii bojuje se dnes
ve jménu kázne, rádu, práce, národní velikosti a moci.
A prece nejvetší a nejmocnejší a nejsporádanejší
národy sveta jsou demokratické. Bojuje se však proti ní
také ve jménu rozumu, pravdy, práva, pokroku a socialismu. Není pochyby, že pro každého, kdo je presvedcen, že má správnou myšlen}<:u a nejlepší vuli, je
svrchovane nepríjemné
smlouvati se o ni s neprízní
nebo nepochopením jin)"'ch a nechati si líbit korektury
od lidí, kterí tomu nerozumejí nebo nechtejí rozumet.
Mnohem pohodlnejší je arci uplatnit se prímo, bez
oklik, prutahu a kompromisu diktátem. Kolik velk}Th
demokratu bylo v pokušení zatoužit po methodách
osvíceného absolutismu! Ale jsme-li presvedceni o své
pravde, musíme býti presvedceni také o jejím konecném vítezství. Formality a prekážky, kritika a konkurence mohou jí jen prospeti. Výsledek, získaný zdlouhavou a namáhavou cestou demokratického presvedcování, dobytím, resp. vytvorením vetšiny, bude lepší a
trvanlivejší, nežli výsledek, uloženÝ jednostrannou VlUí
shora, z vnejšku. Ale co je rozhodují: uš e trí
se
pri
tom
I i d s k é k rve
a I i d s k é d u s t o jn o sti.
Clovek je naše alfa a omega. At jakkoli se lišíme
v predstavách o tom, co býti má, co je smyslem a cílem
života, jedno je spolecné a nebude již ztraceno: c 1ov e k n i kdy nes m í být i p o u h Ým pro s tre dke m. Tato zásada, kterou liberalismu 19. století dala
»subjektivistická« filosofie Kantova a který není než
vedeckým opisem puvodní intuice krestanství, nemuže
býti prekonána žádným »sklonem k objektivite«, karakterisující dnešek. Prešla nám úplne do žil a mozku,
nedovedem již cítit a myslit jinak. Clovek muže se
obetovat, muže sloužiti a vcházeti cele v neco vyššího
a vetšího, než je sám, alet nesnese, aby byl obetován
a snižován k roli pouhého materiálu. Clovek nebude
již ani podnoží trunu, ani potravO'u del, ani pouhou
jednotkou v rozumném plánu, vymyšleném a provádeném bez jeho soucinnosti samovládnými red.iteli politického i hospodárského procesu. T y ran i e t a k ov é hod
o k o n a 1é h o h o s pod á r s k o-p o I i t ic k é h o stá t u, zarízeného podle zásad socialistických nebo fašistických (fašismus jeví se po stránce
konstruktivní jen jakýmsi nacionálním socialismem) a
zvlášte taková
t y ran i e a b s o 1u t n í hor
O'zn m u v Nelsonove státe filosofu, stavela by hluboko
do stínu ubohé primitivní despocie, m"írnené neschopností a korupcí. Clovek nemohl by žíti v ráji, v nemž
by nic nebylo ponecháno jeho iniciative, v nemž by se
nemohl zmýlit ani zhrešit, v nemž by nemohl nic získat ani ztratit, práve tak jakO' by nemohl žít z atmosféry a potravy dokonale sterilisované. Clovek je tvor
s možností volby dobrého a zlého. Prestal by býti clo804

vek~m, kdyby nemusil již myslit a pracovat pod svou
odpovedností, kdyby si nemohl dobývat chleba
ostatního po svém a na své vlastní risiko. SpoleY
nedemokratické zbavovaly by zas 90ro obcanll lidst í,
aby lOro mohlo žít svobodne a kulturne, jako je tomu
u Aristotela. Bylo by to nové otroctví, a dve tisíciletí
by uplynula nadarmo.
krásné utopie protidemokratické by cloveka privádely k zoufalství a vz~ure. Tím spíše znamená trvalou válku, válku obcanskou i mezinárodní, jejich
ošklivá skutecnost. Popríti demokracii není prakticky
nic jiného, než prohlásiti pestní právo, nebot není žádného duvodu. proc by kdokoli mezi námi nemohl se
považovati za vyvoleného. Byl by to boj všech proti
všem, nebo když již predpokládáme dnešní organisaci
spolecnosti, bezohledné uplatnování trídního zájmu a
strannické nesnášelivosti. Bylo by to nejen prirozené
potlacování a vykoristování slabších, nýbrž také permanentní revoluce, nebot slabost a síla nejsou stálé
vlastnosti ani individuí, ani kolektiv. Mocenské situace
se mení a silný mliže najíti ješte silnejšího. Je to podstatný omyl, že demokracie vyhovuje jen zájmum mas
na odstranení vrchnostenského panství a nátlaku. Demokracie odpovídá také na otázku, j a k o pat r i t
v mír u rád n o u a t r val o u v I á d u. Byl to
jen dusled.;:k dosud prevládající tendence osvobozovacl.
že se liberální a sociální funkci demokracie venovala
vetší pozornost, než její funkci vládní. Obcanský mír,
právní rád a pravidelný sled politických událostí, p0važovaly se za samozrejmé v moderním státe a zapomínalo se, že jen liberální <;lemokracieto umožnila.
Její kritikové nemeli by vubec príležitosti uvedomiti
si nedostatecnost demokracie, tím méne jí vytýkati a
proti ní užívati, kdyby demokratické zásady nebyly vytvorily všechny podmínky jejich vlastní existence. Jakmile spolecnost vyroste z patriarchálního údobí, jakmile se prestane spoléhat na instinkt a tradici a musí
hledat v rozumu a zkušenosti principy svého zrízení
a jednání, stane se její základní potrebou najíti p r av i dIa hry, jimiž by se urcovala vláda a smer pohybu. Jde tu vlastne o citlivý prístroj,
který
by
u dal
p o m e r t 1a k u a prO' t i t 1a k u a v ýs 1e dni c i po 1i t i c k ý c h s i 1. To jest jediný prostredek, jak se vyhnouti »božímu soudu« pred každým
rozhodnutím.
Takovým prístrojem jsou v o Ib y. Je
to prastarý vynález, ale dosud nikdo nic lepšího nevymyslil. Nezáleží na tom, jak široký je kruh tech, kterí
se jich úcastní. Jsou to vždy všichni, jimž prísluší
hlas, to jest faktický vliv na rozhodnutí, urcitý díl
moci. Kurfúrstu bylo sedm, demokratických volicu jsou
miliony. To neznamená nic jiného, nežli že dnes jest
politická moc rozptýlená - což arci nebrání jejímu
novému zcelenÍ. Každý jest si dnes vedom významu
svého místa a své práce ve spolecnosti a sdružuje se
s podobnými, aby uplatnil své názory a potreby. »Muži práce vzchop se již, poznej sílu svoji, chce-li silné
ráme tvé, všechna kola stojí.« To byl první refrén.
Dnes je možno užíti jej jako motto nejnovejší kapitoly
demokracie.
Po delnících uvedomili si svoji cenu zemedelci (a
odhadli ji v),še). Pak se zacly clenit stavovsky všechny
.tábory, až zbyli jediní intelektuálové, ponevadž netvorí jednotného stavu a jejich jediným spolecným
znakem jest jejich rozlišenost. Jsou tím postiženi a
proto vychází z jejich rad nejostrejší kritika demo-
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kracie. Zvykli si vážit své hlasy, ne pocítat. Vedli a
,rozhodovali, dokud zájmové erganisace nebyly tak vybudovány, aby je donutily sloužit. Dokud se mohli pohybovat na predelu svou mocí, monarchie a demokracie, byli prirozene nejvolnejší a nejsilnejší. Dnes pozorují, že i samovláda demokracie je tvrdá. Inteligent
klesl na experta. Nevládne clovek, který rozumí vecem.
nýbrž který rozumí lidem a umí s nimi zacházeti
• (címž arci není receno, že by to nebylo možno spojit).
Dokonalý demagog si zpravidla zaslouží svuj hanlivý
prídech. Demokracie doznává nihil humani alicuum.
Tvorí své representanty k obrazu a podobenství svému. Vulgární i zlocinnÝ typ nemuže zde prekvapiti.
Demokracie však, ponevadž pracuje na svetle a je kaž-o
dému prístupná, vytvárí sama také ochranné prostredky na vyloucení takových škodlivin. Clovek není od
prírody dobrý, ušlechtil)T a moudrý. Jeho zásadou jest
nejprve žít, potom filosofovat. A pokud jde o to živobytí, tedy je bližší košile nežli kabát. Kdyby to záleželo
jen na nem, staral by se každý pouze o sebe. Na štestí narazí záhy na zkušenost, že nemuže pri svých
rozpoctech nedbati ostatních. Spol.ecnost znamená vzájemnou závislost. Každý si muže opatriti na trvalo jen
tolik výhod, kolik odpovídá jeho prínosu, nebo aspon
kolik se snáší s povšechnou prosperitou a nerušenou
funkcí celku. Zahubil by sebe, kdo by chtel zahubit
ostatní. Není pochyby, že muži práce mohou zastaviti
všechna kola, ale generální stávka znamená predevším
hlad rodin delnických. Bez zemedelské produkce zajisté neobstojí žádn)T ,stát. Ale venkov, isolovanÝ od
mest, propadl by barbarství. »Mužete všechno, co chcete,« rekl kdY5i poslan.ec Meissner, »ale nesmíte všechno, co mužete.« Demokracie vede k poznání mezí a tím
k p o zná n í ob je k t i v n í h o a spr á v n é h o,
což žádné autokracii nemuže se podariti, i kdyby chtela, ponevadž jí schází merítko odporu. CirÝ rozum jest
ien forma. Obsah muže dodat pouze zkušenost. Proto
Žádný filosof a žádný Vudce neví to, co demokratické
vláde reknou sebe nedokonalejší volby: jaký je skutecný pomer sil a kam smeruje vývoj. Vetšina udává
prevahu a tudíž více ci méne pravdepodobný výsledek
zápasu, kdyby se rozpor mel vyrizovat primitivisticky.
Demokracie ciní zbytecnou tu chronickou anarchii, která by musila býti osudnou národum i civilisaci. To
je smluvené pravidlo její hry: k d o d o sáh n e v e tš i n y, n a h Ý v á p r á v a a moc i pro v é s t
s vou, ponevadž je prakticky vylouceno, aby se o vláde a politice shodli všichni. Vetšina '.té tedy principem
pohybu v demokratické spolecnosti. T o ne z n a m en á, ž e 'b y srne 1a n e b o m ohl a i g nor o vat i
m e n š i n u. Brání jí v tom predevším konvencnost
jejího vítezství. Nedostává se k vláde násilím, nýbrž
na základe smlouvy, ústavy. Týmž zpusobem muže
príšte prijíti k vláde druhá strana, která by pak oplácela. Ale hlavne je tu ta organická zkušenost demokraCÍoe, že prospech cástí predpokládá prospech celku,
a že tudíž každá vetšina musí míti program národní
a každá vláda vládnout ve jménu státu. Demokracie
znamená mír, ponevadž dovedla brutální vážnosti života podsunout dumyslnou hru, kterou se v)Tsledky
odhadnou predem a omezí termínem odvefné partie.
Tím jest zarucena vždy ne j 1e p š í maž n á v 1ád a, to jest taková, jakou si ovládání zasloužili, a zároven v 1á d a stá 1á, nezávislá na živote a smrti jedince, nebo na posici urcité mocenské skupiny. Pad-

ne-li vláda, je pripravena jiná, aby zaujala její n;ístC'.
Menšina stala se vetšinou. R o z hod u j e p r a v idlo. Demokracie má sílu vecí neosobních. Je logická
a tudíž mimo dobro i zLo. Ríká-li se dnes, že je špatná, je cas, abychom se napravili. Nebot nemelo by to
smyslu zlobiti se na zrcadlo.
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Komu patrí
ces]ros!ovenský pI~ulnysl~
VI.

Prumysl poíravinárs]{ý.
Prumysl potravin a požívatin je tak ruznorodý, že
nelze urciti všeobecne platných znakll nebo merítek. Pri
zjištování pomeru v jednotliv)Tch odvetvích bylo nutno
postupovati zcela individuelne - nekde byla dána presná data o výrobe - tam, kde byla sebrána k úcelu spotrebních daní - jinde nebylo lze ani josti presne zjistiti pocet a rozsah jednotlivých závodu. Potravinárský
prumysl ve vetšine sV)Tchskupin hranicí úzce na živnost. Je težko ríci, kdy pekarství nebo uzenárství prestává býti živností a stává se továrnou. A zjištovati
živnosti není v našem úmyslu, již proto, že práve v potravinárství, kde je spotreba u živností místne vázána,
neliší se majitelé národností od svého okolí. Vedle vfroby vyslovene prumyslové - jako cukrovarnictví, pivovarství, sladarství - máme zde silne zastoupeno
podnikání rolnické - v lihovarnictví, mlékarství a sýrarství, vinarství - a jak již receno celé obory úplne
živnostenské, z nichž pouze nekolik prumyslových závodll podléhá našemu šetrení.
Po stránce nárojnostní
lze ríci všeobecne, že až na
velkoprumysl (cukrovary, pivovary, prumysl. lihovary)
je potravinárství
spiato s krajem, v nemž má závod
sídlo, což vyplývá z toho, že se všechny prumyslové
závody vyvíjely prirozeným postupem z živností. Príklad: naše nejvetší exportní firmy uzenárské vznikly
ves m e s z malých místních živností. Velkoprumysl
ovšem -- jako všude - byl zakládán prevážne nemeckými podnikateli za úcasti vídenských bank nebo jejich
pražských affiliovaných penežních ústavll. Potravinárský DrlImVsl však úzce souvisí se zemedelstvím, které
je m~u pri~ozeným zdrojem. Není proto divu, že tento
prumysl je daleko ceštejší, než prumysly jiné. Pro to
ostatne mluví i jiná okolnost - odkázán vetšinou na
místní konsum, soustreduje se prumysl u velkých mest
- zejména v Praze a okolí. Ježto latifunjie byly až do
nedávna v rukou šlechty, je pochopitelné, že prumyslové závody velkých rozmeru, vzniknuvší pri zemedelství, byly nemecké - jako na pr. velká rada šlechtick)Tch cukrovaru, které se pozdeji premenily na spolecnosti a ješte pozdeji byly porolnicovány. Nejsilneji je
nemecký živel zastoupen v tom prumyslu, který není
prímo závislý na zemedelství - na pr. v prumyslu cokolády, rybích a masných konserv. Nekteré prumysly
opet jsou témer tradicní državou židovského živlu, na
pr. prumysl pálenek a sladarství.
Pripojen)T statistický prehled po::iává dosti verný
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obraz národního rozvrstvení celého prumyslu. (Jsou
zde však zarazeny i škrobárny, které zjištujeme v chemickém prumyslu.) Ježto velké prumyslové závody jsou
I znacne nemecké, což vysvítá z dat o úrednictvu (nemecké cukrovary v Polabí, na Hané a j. mají pouze ceské ú~ednictvo), opravujeme pomerná císla v záveru
ve prospech Nemcu. .

._------------Ceši
Ceši

9·356
21.884
1.907
346
55·055
úredníci
delníci
196
1.016
8.199
I I samostatní
1.474
78
19.315
1.3
1.446
4·434
1·486
794
1.958
Potravinárský
247
419
505
9·466
2·495
1.313
3.827
578
17·803
6·964

prumysl:

Cechy:

cSR:
Ceši
Nemci
Madari

29.172
12·945
1.313

Nár. složení samostatných:
Národní složení úredníku:
Národní
složení
delníku:

6.242
2.683
346

87.769
30.907
2·495

Ceši 67%, Nemci 30%, Madari
Ceši 67%, Nemci 30%, Madari
Ceši 72%, Nemci 26%, Madari

3%
3%
2%

Dle techto císel a podle zjištení, jež jsou dále rozebrána podrobneji, mUžeme odhadnouti celkový pomer
národnostn í takto:
Ceši

60;70,

Nemci a Madari

40;70.

Upozor11uji zde na v)/znam tohoto prllmyslu, namnoze prezíran)T: 55 továren hedvábí v Ceskoslovensku vyrobilo r. 1926 zboží v hodnote asi 500 milionu Kc.
40 exportních závod LIuzenárských vyrobilo v téže dobe
zboží v hodnote jeuné miliardy Kc! Továrny na hedvábí jsou úplne nemecké, továrny uzenárské úplne ceské. Je videt, že pri zjištování národnosti prumyslu
nelze hledeti pouze
velk)'m budovám
nemecké
nemecké
Morava:
ée·ské
nemeckés mnoha koSlezsko:k ceské
míny.

korigoval dle odhadu, prihlížej k úcelu, k
byla císla hlášena.
Všeobecne zjištoval jsem mlýny dle statistiky
úradu statistického a sice tímto zpusobem: ZlO.
mlýnu v republice je 9.878 ve vlastnictvíjednotliVi
a 101 ve vlastnictví družstev. Práve mlýny. jakožto
zbytná soucást zemedelství, jsou tak spojeny s kra'
ve kterém leží, jsou od staletí tak vrostlé v zeme;iels
okolí, že je pravidlem mlynár téže národnosti, .
kraj, v nemž je usazen. Lze tedy pod I e k r a j t\
dobre odhadnouti rozvrstvení, zejména v histor'
zemích, kde je národnostní hranice pevne vyt
tomto odhadu ovšem menšiny obou národností,
tvorí malé ostrovy, necháváme stranou. Polské
na Tešínsku cítáme k ceským.
K ces kým ml Ý n u m cítáme: 723 mlýny
nížiny a pahorkatiny s kapacitou 35.060 q za 24 h
Rakovnicko a PQdbrdsko s 359 mlýny a 8.998 q, ji
ceskou rybnicnou rovinul s 290 mlýny a 7.841 q a
skomoravskou vysocinu s 1.031 mlýny a 17.965 q,
ravskou reparskou oblast s výjimkou Dyjskosv
ckého úvalu s 349 mlýny a 13.626 q, celou obilnársk
moravskou oblast vyjma podhorí Sudet s 541 mlýny
15-469 q, moravskou cást ceskomoravské vy
s 407 mlýny a 6.359 q, a 113 mlýnu Karpat s LIl7
opavskou rovinu, Tešín ko a slezské Bezkydy e
mlýny a 2-429 q.
K nem e c kým m Ý n LIm pocí táme: 137 ml
ces. Stredohorí s 5.035 q, Žatecko a Duchcovsko s 2
mlýny a 5.242 q, Poohrí a Tepelské vrchy s 414 ml'
a 5.175 q, Krušné hory se 106 mlýny a 516 q, S
s 629 mlýny a 5.019 q, Dyjsko-svratec'ký úval s 33 m
ny a 2.848 q, podhorí Sudet s 87 mlýny a 2.757 q a
dety se 128 mlýny a 1.858 q, ve Slezsku pak 189
JesenÍku s 4471 q.
Zbývá rozdeliti nekteré kraje národnostne smí
Plzenskou pánev jsme rozdelili z 5070 Nemcum a z S
Cechum, takže každé skupine pripaiá 4.188 q, z ces
Sudet jsme pocítali CechLlm jednu tretinu (Or
hory, Policko, cást Krkonoš), ze sudetského podh
jednu ctvrtinu. Vypadají v historických
mí c h tedy pomery takto:

I

»

»»»» mlýny
ceské
mlýny
1892812
mlýny
87 2336
(polské)
Cechy: »mlýny
mlýny
1410
248
'J)

Mlýny.
Pri zjištování národní' príslušnosti
mlýnu použil
jsem nekolika merítek. Velkoml)'ny zjištuji specielne,
vedle nich všechny mlýny metodou, kterou hned vyložím, výsledky pak navzájem kombinuji.
Predevším
však poznámku: srovnávati mlýny bylo by velmi dobre
možné podle kapacity - což také ciním - ale musíme
si býti vedomi, že mlýny samy udávají kapacitu jak se
jim hodí. Svazum, kterým dle ní platí príspevky, udávají nízkou - a zdá se, že i úrední statistika je brán~
nízko - dotazníky bývají vyplneny (z duvoju danových) velmi nepresne. Naopak k oprávnení dovozních
listu podle novely k celnímu zákonu prihlašují mlýny
opet kapacitu prehnane vysokou. Tak na pr. na Slovensku hlásil jeden velký mlýn v témže roce jednou
kapacitu 2 vagony, po druhé 10 vagonu{ !). U velkých
mlýnu doufám, že se mi podarilo za pomoci odborníku
odhadnouti kapacitu dosti presne, protože jsem údaje
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Úhrnem

ceské

Úhrnem

nemecké

mlýny
mlýny

t. j. ceské mlýny

4}09 s denní kapacitou 1I7.1
2·770 s denní kapacitou 48.
70%, ltemecké

mlýny 30%.

N a tomto výsledku mnoho nezmení ani velkoml'
V Cechách jsou až na nepatrné výjimky velkoml'
ceské v ceských, nemecké v nemeckých krajích. P
v Plzni jsou dva nemecké mlýny, v Beroune ne
velkomlýn '- ale proti tomu stojí cástecne ceský
v Bilíne a v TerezÍne - takže delení podle výše u
deného systému je správné. Na Morave je ovšem
ný pocet nemeckých velkomlýnu v cesk)'ch kraji
resp. v krajích, jež jsme pocítali k ceským: v 01
a okolí jsou tri, v Bme a okolí tri. Ve Slezsku jsa

mer všechny velkomlýny v ceské a polské cásti - celkem s výrobou 2410 q - ceské velkomlýny 810 q. Jedine ve Slezsku a ponekud na Morave se tedy zmení
pomer ve prospech Nem,cu.
Na Sl,ovensku
a Podk.
Rusi
je zjištení daleko obtížnejší, protože mlynárství není tam tak presne
národne rozhraniceno,
jako v historických
zemích.
Z 2465 mlýnu na Slovensku je sice jen 78 spolecností;
ale mlýny jednotlivých vlastJ?,~ku jsou velm.i ruzné dle
kapacity. Z celého poctu je 2040 na Slovensku a z 654
je 612 v Podk. Rusi mlýnu vyslovene malých, s kapacitou pod 15 q. Proto musíme data, která nám vyjdou
ze scítání dle kraju, korigovati císly o ve1komlÝnech.
Abychom mohli porovnávati, uvádíme ješte tato císla:
pomer zem e del s k é hlo obyvatelstva slovenského
k madarskému (a židovskému) je 80 :20. V živnostech
potravinárských
(kde mlynári tvorí více než tretinu)
je pomer Slováku k Madarum (a židum) 64:36. Podle
jednotlivých oblastí vychází tato císla:
Slováci na Slovensku 2094 mlýnll s kapacitou
28·376 q,
Madari (a židé) na Slovensku 368 ml)'nll s kapacitou
10.326 q,
t. j. Slováci 730/0, Madari a židé 2770.
V Podk.Rusi je pomer: Slováci a Rusíni 512 mlýnll
s kapacitou 1.669 q, Madari a židé 142 mlýnu s kapacitou 3.174 q, t. j. Slováci 307?, Madari 7070.
Vel k o m 1Ýn tl je na Slovensku 42, z toho 13 slovensk)'ch s kapacitou asi 6800 q denne a 26 mactarských
s kapacitou asi 10.000 vagonu denne. Vedle toho jsou
tri mlýny smíšené. Ceské bance patrí pet mlýnu s kapacitou 3200 q denne, mactarskému koncernu tri ml)'ny se
J 700 q denne, vedle toho má cukrovarský
koncern ::lva
mlýny (700 q; nemecký). Nejvetší mlýn (v Bratislave)
je sice v nájmu slovenské spolecnosti, ale vlastník je
Mactar. U velkoml)'nu je tedy pomer: Slováci 4070,
Mactari 6070. Pocítáme-li však, kolik mlýnu leží v území, jež jsme pocítali k slovenskému katastru, vidíme,
že 16 mlýnu madarských s kapacitou 5350 q - v kterémžto smyslu musíme opraviti horejší císla celkové
kapacity: Slováci 23.026, Mactari 15.676. Ale myslím,
že na Slovensku bude pravde bližší pomer ješte príznivejší Madarum a budu proto pocítati 50 :50, nebot také
strední mlýny jsou z velké cásti madarské - a o tech
nemám bližších dat.
ITl
..,.
Ces k o s love TI s k o: Uvážíme-Ii všechny uvedené
okolnosti, mttžeme dojíti k tomuto od had u národní
príslušnosti:

I .

Ceši a Slováci
Historické zeme:
Slovensko:
Podkarpatská Rus:

Nemci a Madari

II7·145 q
19·663 »
1.669 »

CSR:
Ceši a Slováci:

48.608 q
19·663 »
3.174 »
71·445 q

66%

Nemci

a Madari

34%.

Zahranicní kapitál (madarský a rakouský) je velmi
silne zastoupen na Slovensku - v celku však neciní
více než 10 %. - V roce 1924 zamestnávaly mlýny
14.867 zamestnancu.

LITERATURA A UMENÍ
Franta

,I

Koc(Jurek:

Co se naucili spisovatelé od ftlmú.

V

ob::lélnících a ctvercích letí svctla expresního vbku
Paris-Praha podél trati. Skácou na svahy, na kmeny a stožáry. do korun stromll, které náhle vyrostly ze
tmy. Projíždíme velkým nájrúím,
kdesi pred Strassburgem. Závratne se ·množí kolejnice v hadím svitu
oježdené oceli. Jeden za druh)'m odvíjí se ocelový pás,
dva, deset páStl, celý systém se vetví, spojuje, protíná.
beží paralelne, roste, klouzave svetélkuje. Za plotem
z cementu letí stejnou rychlostí obraz továrny, nekonecn)'ch traktll s radami plne rozžatých oken.
Prudce prší. Od severu jje boure. Každé zablesknutí
zapaluje nespocetné body, plošky a linie na strechách
domll a vagonu, na drátech, zábradlích a ve skle.
Z krytých nádraží vniki do projíždejícího vlaku Vllne lidí a jídel, nápojll a zboží, zmet hovoru, který
pozbyl svuj slovní smysl a zkomolen rychlostí stretllutí, jává jen zvukový a rytmický výsledek podobn)'
pene na rozboureném mori. Pronika jí vysoké tóny
elektrických zvonku, a podkladem všeho jsou podvojné
údery, které vybíjí expres na kolejích.
N a chodbe vagonu stojí mladý muž a mladá žena.
On neco ríká, ale nárazy kol a otrásání vozu umlcují
slova. Ona zdvihne jen trochu obocí a potom rasy.
Oslnivé svetla prolétlo jako šíp na její tvár, na její
oci. Mlcí a její profi! pluje v okne na pozadí boure,
která se dostala práve nad nás.
Ve jverích oddelení se objevil tlustý pán, vysvlecený
do vesty. Ženský hlas z nitra oddelení pronikave:
»Pane rado!« ...

*

Predstavte si záznam onech nekolika minut jízdy,
zpracovaný povolanou rukou literáta. Predstavte Sl, že
by to byla báseií. »P a r i s-S t r a s s b o u r g 11« anebo
úryvek z povídky, románu. Predstavte si tento strucn)'
záznam rozpracovaný do všech podrobností, rozve::lenÝ
do obrazll, rytmisovaný
rychlíkove, anebo elegicky,
nebo zestrucnený do nekolika sugestivních vet, v nichž
je každé slovícko na svém míste, plno síly, barvy, zvuku a vlme, plno kouzla a života.
A vedle nejlepšího literárního zpracování tohoto daného námetu si predstavte st,ejne ideální filmové zpracování. Tak bude slovo postaveno vedle obrazu.

*

Mla:iý muž, stojící na chodbe vagonu Paríž-Peaha
s mladou ženou, byl oblecen s vybranou elegancí,
která ukazovala na ruku parížského krejcího šijícího
podle londýnské módy. Polosportovne, polospolecensky
rešený kabát nikterak upnut)' a pri tom prece dávající vyniknout atletickému trupu, dlouhé kalhoty nepríliš široké, pod nimiž vyhlížely polobotky živé a zároven diskretní hnedé barvy. Naklonenou hlavu (kaštanových vlasu scesaných do pešinky) zdvihal obcas
volným pohybem, aby se na chvíli zahle::lel do své
spolucestující. Bylo cosi pevného, vyhraneného v celém jeho vystupování. Šetril gestikulací rukou, jako
vubec byl strídmý v pohybech.
Nelze žádat po ctenári, aby až do konce cetl školní
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príklad charakteristiky, jimiž se hemžily a dosud hemží romány dobré i špatné. Co meli delat romanopisci,
když chteli, aby jejich postavy byly predvedeny co
nejúplneji? TO' se dá ríci v románu nejen o popisu
osob, ale i o vylícení místa a také o vylícení deje samotného. Záleželo jenom na autorovi, jak dalece umel
toto nutné ziO'románu ucinit snesitelným, anebo jak je
umel promenit v dobro a upoutat práve k temto popisným partiím zájem. Také v umení je oprávneno jenom to, co je nezbytné.
Literát nám muže s nejvetší peclivostí a podrobností vylícit tvár mladého, muže; i když precisuje dovedne každý detaiI, je možno ctenári predstavit si tuto
tvár liboV'olne. Není sporu o tom, že v literature je
tolik ruzných predstav, kolik je ctenáru. Je možno
predstavit si tisícerým _zpusobem »ve1iké, jasne modré
oci«, nemluve o »mužné a jemné ruce«. Film je v té
'veci dokonale jednoznacný: postaví pred vaše oci prímo originál. Prirozene je úplnejší, vždyt je fotografickým obrazem, z téhož duvodu je presnejší, zpttsobem,
který se vymyká moci slovesné malby. Je ideálne rychlý
a úsporný: za vterinu poví o lidech a vecech víc, než
dlouhé odstavce, jež hoši a zamilované dívky preskakují, aby ~e už dovedeli, co se stalo dál a jak to dopadlo.

*

Objev filmu má a bude mít na literaturu nekolikerý vliv. Projevuje se to zmenou komposice díla,
zmenou všech popisných partií, hlavne však zmenou
rytmiky, jejímž dusledkem je bezesporu zhybnení moderního písemnictví ..
V komposici se objevuje hojné clenení u srovnání
s drívejší praksí. Clenení neoduvodnené vždy povahou
látky, deláno jen analogicky dle komposice filmové.
Episodky zrejme inspirované filmovými vložkami, nekdo prišel a nic vlastne nechtel, ani nerekl. Zmizel jako
ko)emjdoucí na ulici. Ale mel mekký cerný klobouk a
ostrý pohled. Scény s poulicními, klamnými závery,
jako v hudbe.
Autori se nechystají široce, aby uvedli postavy pred
ctenáre. Predstaví bezprostredne osoby, dekoraci. Rychle nacrtávají charakter, zanechávajíce hromadu nedopovedenÝch vecí mezi rádky - nemyslím lajdáctví,
myslím snahu o novou komposici. A odkaz filmu nejvzácnejší: vyzdvižení nekterého detailu ze záplavy vecí.
Detailu, který hraje duležitou roli, po prípade symbolickou, jako ve filmech, trebas nejbanálnejších amerických obrazech ze života. Zduraznování zrakových momentu. Nekterí spisovatelé šli tak daleko, že se jejich
dílo podobá spíše zpoetisovanému filmovému libretu.
Což je špatná literatura i špatné filmové libreto. Ctenár nehledá v knize biograf, práve tak, jako divák
nejde do biografu za literaturou.
Není v moci slova, aby ze své prirozené síly dalo
život obrazu rovnému obrazu filmovému. Literáti rozpoznali víteznost filmového zobrazování a nutí slovo
k novým výkonum. Dávají mu úkol budit co nejbezpr'Ostreclneji zrakové predstavy. Bylo by možno citovat
dlouhou radu autoru, kterí takto filmove píšou, pokoušejíce se rovnýma rukama sázet ostre a zhruba kreslené figury, vecí a krajin v obrysu. Nekdy se takovou snahou slovo osveží, probudí. Jindy je znásilneno
a pokriveno: Vypíná se k výkonum, na které bez námahy stací výrazové prostredky filmu.
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Nejnápadnejší v literature je v vliv fi1m~
jejímž pramenem byl nepochyb ne zrychleny tep
ního života, rozvoj dopravních prostredku, vš
zrození rychlosti. Jaký jiný vynález než film ,
oslavit dokonale, t. j. stylove tuto událost? !o Je.
nejkladnejší prínos filmu: že nejenom zh~~nel st?
vody rozlité nekdy 1 v literárních dílech Jinak vy
llých, ale že donutil spisov~te1e k yet~í pozor!Wv
k rytmice vLlbec. To znamena: k rylmlckemu odstm
jednotlivých partií, k jejich vzájemnému rytmick'
pomeru a k jejich rytmické úmernosti vzhledem k
kové komposici.
Vedle toho mel film vliv na spisovatele v rU%ny
jin)Tch ohledech, v malickostech i v zásadnejších, v
cech: souhrnne: na jistých literátech je zretelne VI
jak film zmenil jejich nazírání na svct, pracovní
todu. Nekterí se preorientovali tak zásadne, že poloŽ!
pero a chopili se prijímacího aparátu. I vydali se
sveta jevu se zázracnou skrínkou na obrázky, aby
bÝvali touto novou zbraní svet umení, který je tak
d~sah našich rukou a kted se tak casto v našich ru
kou promení v bláto, místo aby zustal zlatem, ja
jsme o tom nescíslnekráte snili.

*

Film zbavuje literaturu
starosti o popis V1\
lidí a vecí. Nechává literature nitro lidí a vecí,
ní dení . To je oblast, pro niž je slovo mistrovs
nástrojem. Tím není receno, že .film ~ení sch~
psychologie .ko;nposi~.e. ~le ,rY,tml~o,::ane.o~:azy )SO
v psychologlckem znaZOrnOVat11prave tak tc.zkopa~
jako jsou težkopádná slova, kJyž chtcjí hudlt zrako
predstavy.
.,.
.
Domnenka, že to byl fIlm, ktery osvohodll ltteratu
nové doby od pretížen'í popisnostmi, je, velmi op~á:
nena: film tO' pravdepodobne byl, ktery vedl spi
vatele k vetšímu zájmu o psychologické momen
'dríve pokládané v literature za prít~Ž. ,C~~tep~j tí~
zorným úhlem díla, kde psychologIcky zlvel Je ne
zduraznen; ale jakoby vystoupil z hreht't, zaplav~
celou komposici manifestacne širSTm a hezvS'hradnýJJt
tokem.

*

Román není románem' a básdl není básní, popis
'Osob, deje, scenerie, ani prímou recí neho úvaha
Román ciní románem urcitý zpusob. kterým jsou s10-:
va volena, k sobe razena, rytmisována a melodisována.
Práve v tom, jak vše je udeláno, je umení, ~ter~ po
prípade umíme i presne analysovat, ale Idere mkj~
nemužeme predvídat, predem urcit.
Každé umení má toto své zvláštní ovzduší. své kou
z16, jehož krása tkví také v jeho nedefinova!elnosti
Známe kouzlo literatury a nechceme se ho vzdal.
Ale zacínáme rozeznávat kouzlo filmu. Nedíváme s
nan jako na neprítele literatury, ani jako na špatnéh
konkurenta. Už víme, že funkce filmu není ilustrace
slova, pri níž je výsledn)Tm dojmem rozladení naj tí
jak nám byly zkaženy predstavy podnícené cetbou.
Nevíme' ješte, co se stane z filmu. Tušíme jen, že p
jde dál než literatura, tam, kam literatura nemohl
ale ka~ se vzpínala z instinktu nových ohjevu, nov~
možností. Nevídaná pružnost, plynulost, neohram
nost a mnohostrannost filmové techniky, dokumentá
nost, jíž je obdarena kinematografie hned od p?cá
svého vývoje, možnost volného mísení prvku ~eJojle
lejších, nezávaznost v rozlišování skutecnost! a s

možnost využít v práci prvku vypujcených ode všech
umení . . . to a mnoho jiných vecí, na než práve nevzpomínáme, anebo které budou teprve odhaleny, dává
nadeji do budoucna.
Na. plátne vyvstávají svetla a stíny, linie a obrazce,
jiskrení, ve spojení casto tak libovolném, jako se nekdy
pristihneme sami. ž.e myslíme, preskakujíce staletí a
kontinenty. slucujíce podivné tváre, které jsme nikdy
nevideli pohromade . . . Slyšíme nesli'chanou hudbu,
kterou nám žácln)" orchestr nem{'tže zahrát a kterou nám
žádn)' ucenec nemuže vysvetlit. Jsme tu sami s lavinou
slov, která nemají smysl, ackoliv je vidíme pred sebou
napsána velikými písmenami . . . Stojíme uprostred
vlnení, ztraceni, štastní.
Film má vedle jin}'ch schopností tu neocenitelnou a
pred tím neexistující
schopnost zobrazovat
nes rozumit.elné. tajemné, nevídan~. Jsme strženi obrazem,
prožíváme ho a nicím nejsme vyrušování ze svého
snení, ze svého pohroužení. Film je umení nevypoveclitelného, tajemného a plne skutecného. Oko se leskne
v slzách, na vrcholu skály se chveje strom vetrem,
kdosi nám podal ruku plnou mozolu, more se hýbe v ne·
smírnS-ch masách a pení se na hrbetu vln, lampa se ob·
ráží v okne. potkali jsme na ulici úsmev ...

FILOSOFIE
Živan Vodsedálek:

Hlavní proudy v soucasné ceské
filosofii.
VI.

pragmatismus
má dve vetve
- jednu,
jdoucí dostávasmerem
skeptického kriticismu
k cloveku,
a druhou,
jící se toutéž cestou k bohu. Myslím, že se pragmatismu
skutecne velmi krivdí, oznacuje-Ii se za filosofii urcenou
výhradne jen k záchrane náboženstvÍ.
•
Je pravda, že James i jiní k náboženství slmtecne došli"':"'"avšak došli tam, ponevadž náboženství bylo jedním
z možných cíItl; ale stejným zpusobem bylo lze dojíti ke
skepsi, k snášenlivosti nebo k jakémusi civi1ismu, jemuž
je :pokrok této spolecnosti vecí nejcennejšÍ.
A ani z pragmatistu, kterí se vydali na cestu filosofování jen z touhy po nalezení boha, ani ti nenašli starého
absolutního

boha se superlativními

prívlastky, ale -

po-

divná vec -: Millovu hypotésu boha nedokonalého, snad
dobrého, ale slabého, jemuž my lidé mužeme a máme
pomáhati v spaséní sveta. Tato predstava neliší se podstatne od mravních smeru positivismu, které vubec nemají boha a tedy ani boží pomoci, a musí spoléhati výhradne samy na sebe, nebot síly vyrozumovaného boha
nekterých pragmatistu neznáme, a nevíme, kdy bude
moci zakrociti k naší pomoci. Obrazne receno: na jedné
strane stojí 1000 vojáku, na druhé 1001 - tech tisíc verí
jen sobe, ti druzí verí sobe a onomu jednomu nadpocetnému.
Mezi filosofy, blízké pragmatismu se silnou touhou po
predstave boha, patrí u nás profesor filosofické fakulty
v Praze.
J. B. Kozák.
Jak však je možno boha zachránHi, když veda, vládce
moderní doby, o bohu mlcí? Není možno obrátiti se prí-

nio proti vede a vyhlásiti jednoduše, že pravdy zjevené
jsou cennejší a pravdivejší, než 'Pravdy vedecké. To dnes
uciti nelze.
- »Prítelem mi církev,' vetším prítelem pravda« píše prof. Kozák v »csayi o vede a víre«. Znamená to
tolik, že náboženské ucení mužeme podrobiti i té nejostrejší N'edecké kritice - ovšem zde je práve bod, jenž
liší prof. Kozáka od »náboženství nenáboženskÝch positivistu«.
Positivista prof. Krejcí se nerad pouští do metafysických dobrodružství. Proto se spokojí s tím, že slovem
Buh n~zve Nep02natelno a Boha ztotožní s první prícinou. Presto, že všechno to ciní ve forme hypotes, porušuje tím prece znacne, ba podstatne svuj vlastní výmer
positivismu, který se nesnaží a nemá snažiti o poznání
transcendentna, nebot ho není potrebí k lidskému životu.
Prof. Kozák jde (') hodne dále, nebot jakási mlhavá
predstava první príciny nestací jeho náboženskému citu.
Jde dále tím, že ostrí své kritiky obrací nejen proti náboženství, ale hlavne a na prvním míste proti vede. Ukazuje stejne jako na pr. James nebo náš fischer na slabiny
vedeckého poznání, na jeho nedokonalost a omezenou
platnost jeho výroku.
Tím, že omezí platnost a použitelnost vedy na zpracování jisté cásti jevu a tím, že rozšírí p.ojem zkušenosti,
dostane prof. Kozák jednak dosti volného místa, kam
umístiti predstavu boha, jednak i možnost 'presvedciti se
o její správnosti z k u š e n o stí. Nebot prof. Kozák je
v tomto ohledu neotresitelným empirikem: - »jestliže
nelze Boha prožíti, 1. j. presvedciti se, ted ve XX. stoL, a
zde, a nikoli jen na hore Sinai nebo v Palestine o jeho
pusobení, vuli, milosti a lásce - pak nám do neho nic
není -« píše v knize již zmínené.
Kozákovo presvedcení, že totiž vzhledem k nepostacitelnosti vedy na poli nadskutecna lze v tomto území
budovati náboženské predstavy, které nejen nebudou ve
sporu s vedou, ale budou snad i jejím predpokladem nebo
dokonce zavrcholením, toto pojetí, byt i sebe svádivejší,
má prece jednu základní chybu: je-li již naše 1. zv. positivní vedení chatrné - a Kozák je k nemu ješte hodne
shovívavý - jak pevné budou pak asi dohady, vybudované na tomto nejistém podklade?
Prof. Kozákovi nejde jen o náboženství, jde mu o náboženství možné jako vedecká hypotésa, jde mu o sloucení náboženství a vedy. Proto na jedné strane utlacuje
vedu, ale na druhé strane jí ciní rozsáhlé ústupky. Veda
se zabývá pouhými jevy - podstata vecí jí je neznámou
a nepoznatelnou - proto ani predstava boha není vyloucena z chyb a omylu lidského poznávání - proto
i ona' je zkreslena antropomorfismy, i ona je ochuzena
o svoji podstatu. »Pro mne Buh znamená tolik, co uznání
smyslu a to vyššího smyslu sveta, mravní zákonitosti
sveta -« píše J: Kozák.
Celým dílem KozákoVÝm, pokud je mi známo, proniká
disharmonie dvou prvku, jež se autor snaží uvésti v soulad a v souzvuk, jež se snaží smíriti - prvku náboženské
presvedcellosti a prvku vedeckého, který by velmi nerad
opustil. Avšak jeho závery nevyznívají presvedcive, ne,bot je videti na první ráz, kolik je v nich chteného a
stejne dobre je videti, že od vedecké skepse vedou cesty
i jinam, než jen k náboženstvÍ.
K záveru malý príklad:
- "Všechno bzucení lidského úlu se pohybuje kol jlistých
záldia.dnich tónu. Jedním pak z techto tónu jest, že mravní
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tak jakO' pragmatism, vrcholící ve Vaih
kancí v prázdném »symbolismu a nus
i úsilí Bergsanava kancí v mystickém ira
jeha intuice, jakO' paznávací prastredek vede
hlaubání a vnitrozrenÍ.
Je, myslím, zbytecna ukazavati na slabiny tahata
Zmínil jsem se a techtO' nekolika otázkách,
»empirickéha faktu«, je zbytecna mluvit a nezavineném
crtává
Trnka ve zmínené knížce, abych POdal
získání tuberkulasy n. p. Jen talik bych ješte paznaalespan približný abraz a abtížích soucasné m
menal: zde kancí pragmatism a vubec· každá filasafie.
Ovšem ta nejsau prablémy jediné a snad ani ne
*
*
Trnka
na své vývajavé ceste setkává se i s otázkou
*
turních hadnot, prapracavanau Windelbandem, s
Mnahdy dO' hlaubky jdaucím skeptikem, jenž jiste má
se
s krestanskÝm mysticismem a znovu a z o
mnaha spalecných znaku s pragmatismem, je
lákán paesií Brezinavau, a pa sterém odmítáni Vf
apet k Bergsanave intuici, byt i pazmenené.
Dr. Tam á š Trn k a.
- Zdá se mi, že Trnka svají skepsí a kritikou zdi ve
Ve svých spisech se nekalikráte zminuje, ve jehO' díla ., ulicce maderní filasafie neprarazil- alespon dopos
byla avlivnena názary Bergsanavými, Dastajevskéha a
Nábehy byly ucineny, ale sám si dává príliš málo
Talstéha. Vliv techtO' fl!asafu-básníku snad byl skutecne
aby se vyvaraval chyb, vytýkaných na pr. Bergs
nejvetší - vedle tah a prijímá však Trnka svají širakau
myslí témer celý praud saudabéhO' myšlení, analysuje je,
rozpitvává - davede paznat slabiny, zhadnatit prvky
dabré, davede zachytiti praud myšlení, a nikali jen tríšt
myšlenek, jak ciní tak mnazí filasofavé. JehO' »Praudy
v saucasné filasafii« nebyly príznive prijaty kritikau. Priznávám, že v kni'ze se najde rada vecných amylu, jež. neválkU
svedcí práve a nejpactivejší vedecké práci. Vedle taha
I.
však tenta spisek je cele pradchnut tím dabrým, cO' byla
v Bergsanave ucení, je pradchnut vedamím celistvasti a
Pro povšimnout
posouzení literatury,
války, jejího
a ducha atreba
lícícísmyslu
nám duchovní
mu:
souvislasti deju da té míry, že jej nelze jen tak paušálne
adsuzavati.
vojáku,; je nelooUk spisu od vojáku, kterí prožili válku II
Neztatažnuji se s Trnkau - hlavne v jehO' skara mystinám popisují pomery pohlavní, jak se válkou vyvinuly.
Iians
Otto
Iienel:
"Eros
za ostnatým
ckých záverech ne - chci však nestrannepaukázati
na
tem". (17 historek o lásce a živote.) Autor vydal jI'!
ta, že snad žádný z našich filasafu tak dakanale a pactive
nezpracaval Bergsanavu filasafii jakO' práve an, že žád24 historek pod titulem Thron und Altar ohne Sch
ný nedavedl tak výstižne vyzvednauti její klady a adV této sbírce cteme charaJkteristiku monarchu, kneží a Pt
mítnauti amyly. Prectete si kterýkali z jehO'spisu, at již tutek; trun a oltár se 'lící bez okras v brutální nahote, a v
»Cesty filasafie a vedy«, v nichž padává úvad dO'naetiné nahote autor ukazuje vojsko v poslední válce. V 17 s
ky, nebO' »Iiledám tajemství živata«, ci pakracavání
ných povídkách 'predvádí se smutnÝ' obraz válecné lásky, I
»Clavek a jeha díla«, všude najdete anO' uvedamení si prodejné. Ve všech válcících zemích - tlenel lící pomery
f'ranci~, Belgii, Nemecku a Rakousku - válkou byly pretrh
taku událasti, jejich neaddelitelnasti a sauvislasti.
Za príklad k úvahám a jehO' filasafii valím knihu kritinormální svazky mezi mužem a ženou. Všude se vedení arm
ckých úvah »Maderní filO'safie ve slepé ulicce«.
ní postaralo pro mužstvo a dustojníky o oficiální prostltu
Trnka je presvedcen, že maderní myšlení je v abtížné
v zákopech; trebaže obyvatelé bylil neprátelskými vuci clz
krisi. Maderní filasafie patácí se mezi »bergsanavským
vojsku, prece se všude na,šlO'dost jednotlivcu a rodhl, kt
iracianalismem« a »nihilismem vaihingeravské skepse«,
tomu cizinci prodávali své ženy a dcery. A doma ta!k6 b
z nichž není alespan prazatím výchadiska.
rouušeny a zrušeny pomery manželské a rodinné. Cteme,
Ve své kritice Vaihingeravy filasafie »jakaby« paukaslušná posud t;1at;J<apobytem cizích vojáku v dome pa nejak
zuje Trnka na tO', že Vaihinger vyšel ze správnéhO' zácase je zlomena ve své manželské vernosti a oddává se
kladu, jenž je vlastní 'pragmatismu a jejž naznacil i Kant,
peníze cizákum a s ní i její dve dcery. Jiná spolecensky
že »- dualismus paznání a skutecnasti je nemažný - vysoko postavená dáma také privydelává si prodejem své
že clavek není nic pevnéha, není subjektem ani abjektem,
tela. V tretím a ctvrtém prípade vidíme, jak mladé dívky
nýbrž je sauhrnem urcitéhO' jednání, je cástí dení kO'smi- zkazily, a ve všech prípadech se podává dukaz, jak válka v
obecne a zejména na válcícího vojáka pusobí nepríznive, I
ckéha.« - Vyšed s tahata základu, dachází Vaihinger
cloveka ciní hrubým, brutálním, nelidským. A není nelids
k tÝmž záverum, jakO' pragmatismus: k paprení intelekkdyž halicský žid prodává své desítileté díte a když se nai
tualisticky chápané pravdy. Svají naukau a fikcích dacházÍ avšem i dále, nebat mu úplne mizí hranice meZI otcové detí, kterí toho dítete zneužívají?
pravdau a nepravdau - »pravda je blud úcelný, neJiného dru~u než kniha Iienelova je deník amerického
stojníka vyšlý pod jménem: Víno, ženy a válka. Deuf
pravda blud neúceln-s"-«.
z k I a má nÍ«. Kdežto autor nemecký sestavil povídky »O
Trnka vytýká, že Vaihinger sice adstranil razdvajení
mezi, paznávánÍm a mezi skutecnasti, že však pazdeji dO' urcitého plánu, Ikniha americká podává dojmy a zkušenosti d
ní v chronologickém' poradí. Knihu vydal americký krit't1c
tahO'tO' dualismu znavu zapadl, nebat náhle mu apet vynOiVelistaK a r lEd w i n Ii a r r i m a n: autor chce zustat
vstaly dve skutecnasti: skutecnast príradnÍ a skutecnast
fikcÍ.
ználmým. Deník zabírá dobu od srpna 1917 až do ledna 19
Stejne pakauší se autar ukázati', že i Bergsan se snaží
pisatel je vzdelaný a inteligentní dustojník, pozorující své
nejak uspakajive rozrešiti tentO' nadhazený prablém. Ale 1 sebe samého. Podává svá pozorování ruzných vojsk v f
požadavky nejsou lidslk'é fikce. Buh silný, horlivý, navštevující neprav'osti otcu na synech do tretího i ctvrtého pokolení, jinými slovy degenerativni vliv nepravosti, jest empirický fakt."
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pe, mumo to studuje národní charakter Francouzu, Nemcu, Anglicanu a Rusu, s nimiž se ve Francii a jinde setkal. Nekdy si
zapisuje anekdoty, charakterisující licti, pomery a národy. Americký dustojní'k: lící nám také' pohlavní nevázanost v armádách
a v zázemí;. ukazuje, ja'k se vojáoi americtí velmi brzy prizpusobili francouzským, trebaže s pocátku tyto pokládali za
zhýralce. Nalézáme u amerického autora stejné, až totožné príhody jako u autora nemecké·ho. Aut'or koncí malou episodou,
kterou pokládá za symbolickou pro cdu válku: Vrátiv se do
New Yorku potkává vojáky, a jedeJ!l z nich se ho táže, muže-Ii
jim povedet, kde je profylaktic'ká stanice. Takové stanice proti
pohlavním ·nemocem byly ve všech armádách; americtí vojáci
se zlobí, že o nich neslyšeli drív ve Francii a hledají je teprv,
když se mají vrátit do svých rodin ... V deníku nalézáme mezi
j.iným zmínku o amerických Ceších: "Pondelí, 120.kvetna. Dojemní Cechové ze Spojených státu v krásném úsilí svého
idealismu dali se odvést a nalézají se ve francouzské armáde.
Chtejí se dostat do našÍ. Svatý byrokracius prekážÍ. Nic armáda tak nenávidí jak idealistu«.
A ješte jeden americký deník: W a r B i r d s: "D e ní k n ezná m é h o a v a t i k a«.

i

Když Ameri'k.a 1917 vyhlásila válku, 210 studentu a kanctidátu universitni kar.iéry prihlásilo se k službe letecké; byli
ooslán» do Anglie, odkud se po delším výcviku dostalJ' dí'
Francie. Jeden z techto letcu psal si deník; pred svou smrti
odevzdal jej kamarádovi a ten ho vydal napred soukrome jen
v 210 exemplárích, pozdeji ve vydání verejném. Z techtQ 210
dobrovolníku 20 musilQ opustit službu, protože nebyli zpusobilí; z ostatnich 51 bylo' zabito, 30 poraneno a 14 zajato, tedy
více než' po:lov'i'ce utrpela úraz. Této statistice odpovídá ná·
lada deníku. Je videt, jak se mladí nadšenci bezstarostne dali
na vojnu, vedeni abstraktním idealismem, který tak m'noho lidí
chová v nazírání na válku; predstavují si rekovné ciny, jak
z'kruší neprítele, jak se vyznamenají, jak budou uznáni a jak
vykonají pro vlastní zemi a národ veliký rekovný c'i'n.Den ode
dne v 'praktickém živote vojenském a válecném poznávají
válku, jaká skutecne je. Kamarád za kamarádem je sklácen a
pochován. Leny hrají také v živote techto letcu velikou roli,
jenže pobyt v Londýne nebyl tak strašný jako na, fronte a
proto i styk s ženami byl normálnejší nežli v poli. Jistý humor,
humor americký, neopouští deniÍ'káre do, konce života. Jeden
z kamarádu spadl se svým aeropIanem a hoši se chystali na
jeho pohreb: dustojník prijde pr6 ne a zlobí se, že se opozdil1;
jeden z nich se delá hloupými a nabízí mu krabici s cukrovím;
dusto'jník se rozzurí: "Copak nemáte žádného pocitu slušnosti?« "Možná, že ne, dustojníku,« rekl na to pisatel deníku,
"ale za ~o mohu dekovat Pánu Bohu, že mám" m'ysl pro humOt.« Když je se svými myšlenkami' sám, náš letec mosofuie
o úcelnosti života ,a sveta. Dovedel, se práve, 'že zase jeden
z kamarádu byl zabit, a to mu dává prícinu uvažovat o tom.
proc práve slušní, dobrí lidé pricházejí k úrazu, kdežto lidé
chatrní zustávají na živu. "Spravedlnost je slepá - dobrá. Ale
Buh s'i v tom nevede slušne. Proc J.( sobe volá muže jako Frye,
Stillmal1Jtla,Nathana a všedky slušné hochy vubec, kdežto takového neráda, jako já, nechává na pokoji. Není to správné.
Cítím jakýs[ stud za to, že jsem ješte zde.« Nedl:o>uho'pred
svou smrtí letec premýšlí o svých nervech a cítí, že min vypovídají službu. Není to ze strachu pred smrtí, nebojí se ze~
mrít, lale stálá blízkost smrti a ustavicné jí unikání, to nicí
nervy. Z toho p'rý vzniká opravdový strach. A jak mladík 24
let starý vypadá jako 40letý a cítí jako 901etý, ztrácí všecek
zájem na žiy;ote; zajímají ho jen malickosti služby, které musí
vykonat, a zajímá ho jen let, který ~e mu uložen. Válka, cteme v IXlsledních záznamech, je hrozná vec; je grotesikiní ko-

medie a je tak zbytecná. Všecko, ceho dosáhneme, zvítezíme-li,
je, že nastolíme nového diktatora na m.íste starého. Až vyhrajeme tuto válku, tím že utopíme Iiuna v naší v1astní krvi,
sentimentální oslové doma za necelých pet let ode dn.eška
usporádají sbírku pro téhož Iiuna, jenž nás ted zabíjí, a naši
blázni politikové spustí novou dobrou válku.
Deník koncí rozjímáním o amuletech, jichž nejen americtí vojáci ve válce hodne užívalu; pisatel byl sestrelen nemeckÝm
aeroplanem za nemeckou frontou. Byl Nemci slušne pochován
a jeho hrob byl pozdeji nalezen Cerveným Krížem.

II.
V tak strucném referáte je težko rozsuzovat, zda-Ii uvedení
autorové nelící válku ponekud jednostranne; zprávy sociální
pathologie, lícící obycejný život moderní spolecnosti, nejsou
méne nápadnejší a desivejšÍ. Svetová vál'ka poskytuje ješte iiné
stránky než výstrelky pohlavní. Pod protektorátem presidenta
francouzské republiky, celé vlády a mnohých literárních spolecností vydána byla v Paríži krásná antologie spisovatelu,
padlých a zemrelÝch ve válce: Antologie
spd'sovatelu
pad I Ý c h ve v á I c e (1914-1918). Pet slušných svazku,
každý o 750 stránkách, prináší strucné biografie a zprávy
O'literární cinnosti 741 spisovatelu, kterí pad[i bud v ohnd nebo
podlehli poranením a nemocem. Z ka-ždého spisova,tele vybrány
jsou charakteristické ukázky tvorby: básne, úryvky románu,
c'lánky atd., Ne'l\!olik spisovatelu prišlo- z cizích zemí bojovat
po-d francouzskÝmi prapory, vetšinou Anglicané a Americané;
mezi americkými je jeden patrne puvodem Cech, Pavelka; padl
na fronte solunské roku 1917. Byl korespondentem newyorských aJ jiných casopisú.
Pocet 741 mladých inteligentu, pad1ých za Francii, je pozoruhodný a úctyhodný. Císlice podávají zároven dukaz, že
inteligence ve Francii, jako i v jiných zemích, plne vykonala
svou pOVlÍnnostk rodné zem~. Ti, kdo o francouzské literature
vyslovují obavy, jakQ by byla príliš dekadentní, z!korigují svuj
úsudek, vidouce, jak se francouzští spisovatelé nebáli útrap válecných a bojovali chrabre mezi nejudatnejšími. V biografiích
cteme, jak mnoho techto inteHgentu bylo oficiálne pochváleno
za chrabrO'st. Antologie ciní na ctenáre dojem smutný a zároven
povznášejícÍ. Jiste nebudeme válku posuzovat jen podle ztrát
z rad spisovatelských; také ostatní stavy inteligentské mají
znacné císlice ztrát, ale tu zásluhu »Antologie« má, že nám
ukázala spisovatelstvo s tétO' smutné, ale životné stránky. Tisíce a tis.íce nadejných životu bylo O'betováno ve všech válCÍcích zemích - doufejme, že svetová válka svou velikou obetí
životu Evrope a svetu zabezpecila mír a rozumnejší a cestnejší politiku.
C. P.
"
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ceského sportu.

príští

rok je rok olympijský. Výsledek v Amsterodame muže prekvapit a jest ješte príliš brzo, abychom se pokoušeli o proroctví. Na posledních a predposledních hrách po válce r. 1920 a r. 1924 nedosáhlo
Ceskoslovensko význacnejších úspechu ve sportu kro-me místa Durjysova ve vzpírání a Slívova v krasobruslení, nebot naše obecenstvo nepocítá dosud závod-o
ní gymnastiky za sport. Z toho mnozí odvozovali všeobecnou nevyspelost a slabost ceskoslovenského sportu,
zapomínajíce pri tom všech našich mezinárodních
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úspechu. Chci tedy ponekud
sportovcu.

obnovit

pamet

ceských

Nemohu zacít nicím jiným než kopanou. Na footballových hrištích jsme dosáhli nejvíce úspechu a trebas
se kopaná stala nositelkou rozvratu mravního i telesného , a z~~sobila vCeskoslovensku též nemálo hanby,
nesmlme JI podcenovat. Hra sama nemuže za to že
jí vzdelanci opovrhují a že se stala koristí obchodn'íku.
Kopaná hrála vynikající úlohu ve vývoji l}ašeho sportu
pred vál~ou a za težkých pomeru spela rychle dopredu,
aby dosahla mezinárodní úrovne, urcované stále Angli~any. Ješte r: 1908 byli Ceši poraženi oj anglickeho repr. muzstva o A, ale brzy dovedli nad ním
zvíteziti v Roubais, ackoliv boykot jim kladl zdánlive
neprekonatelné prekážky. Dnes již dovedou ceskoslo:'enská mužstva porážet anglické profesionální kluby;
jen nedostatek kázne zabranuje, aby dosáhli vytrvalosti
ligových mužstev. Snad až se stredoevropský
pohár
z~a;rí zacá.teC11íchzmatku a až v nem nebudou hrát jedme role Jen Rakousko a Madarsko, pak vyplní ceská
profesionální kopaná svu j úkol.
Vratme se však do jejich amatérsk)"ch casu! Po válce
se objevila vysoká úrovdí ceských mužstev. R. 1919
na Pershingových hrách dobýváme po porážce ctyr spojeneckých státu prvního místa a ceny Clemenceauovy.
Následujícího roku na Olympijských hrách v Antverpách porazil cs. team SHS, Norsko a Francii a dostal
se do final,e s belgickým mužstvem, kte~ému podlehl.
Tam Se ukazalo, co dove1e hrubý materialismus a uká·
zalo s·e to znovu na Olymp. hrách v Paríži r. 1924, kde
Cechoslováci podlehli v druhém kole Švýcarsku pro
neukáznenost dvou hrácu. Zatím však v mezinárodních zápasech, které lépe vyhovovaly hrácum, postavila
se CSR na první místo na kontinente. Do r. 1925 zvítezili cechoslováci 17 z 25 zápasu, 4 hráli nerozhodne
a ve 4 byli poraženi, dvakrát Belgií, jednou SHS a
Švvý~arskem. R. 1925 hrály se 4 zápasy, všechny vítezne. R. 1926 byl pro nás nejslabší vlivem casové
krise. Z !O zápasu byly 4 vyhrány, dva nerozhodné a
4 prohrány, jvakrát s Rakouskem, jednou s Italií :l
s Madarskem. Tyto tri státy Mojí na prvních místech
v associacní k{)pané a boj s nimi byl pro nás rozhodující. Chtelo-li ceskoslovensko dokázat své právo na primát, musilo dokázat též svou prevahu. A to se dvojnásobne vyplnilo letos, jednak vítezstvím A. C. Sparty
ye stredoevropském
poháru pred nejlepšími madar·
skými a rakousk)'mi mužstvy, jednak !o. mezistátními
zápasy, z nichž bylo 7 vítezných a 3 nerozhodné.
Kdybychom tedy nyní sestavovali ž·ebrícek evropsk)'ch státu bez Anglie, stála by na prvním míste CSR
s ltalií, s kterou hrála nerozhodne. Kjyby cechoslováci
meli tolik nadšení jako Italové, byli by jiste sami první.
Ceskoslovenské kluby podnikly samostatne podobnou
cestu úspechu. Ješte roku 1921 bylo velkou událostí
vítezství Sparty nad 1. F. C. 1 iirnberg 5 :2; norimberský klub byl tehdy mistrem Nemecka. Od té doby
zmenili se souperi. Vídenská a budapeštská mužstva
jsou nyní nejvážnejšími protivníky našich klubu, ale
nedosahují jejich vyspelosti. Uzavrenou Anglii ovšem
nepocítáme. Po daleké a blízké cizine šírila se sláva ceského jména cetnými zájezdy do Nemecka, Šv)-carska,
Francie (Sparta 1921), Dánska (Slavia 1922), podeji
na Balkán a do Španelska (Sparta, Slavia, Mor. Slavia). Nejdelší a úspešné cesty podnikla r. 1926 A. C.
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Sparta do U. S. A. a letos A. F. K.
nem Bohemians do Australie.
K associacní kopané se radí nejmladší
lugby-football. Težko je ovšem sestavovat
ci, nebot jest teprve v zacátcích. Jediný mezi
pas s Rumunskem v Bratislave byl prohrán 6:2
to špatné score pro zacátek v rugby. Zvlášt~
uvážiti, jak cestne zápasila ceská mužstva v m
ních klubových utkáních. Mor. Slavia hrála lon
roku s vídei1skými Amateure nerozhodne 12:12 a
Slavia Bratislava podlehla Heid.~lbergské un°
starému rugbyovému championu, jen 5 :8, což
dalo císly u kopané obvyklými vyjáirit 1:2 nebo
Jiná hra, ve které nemáme mezinárodních !kti
stí, jest házená. Zde však jest prípad jin)'. Házená
puvodní ceská hra, kterou v cizine hrají jen •.
družstva ve Francii a SHS. Nesouvisí s ne
handbalem a daleko jej predcí. Ženský cs. team
první místo pred SHS a Francií. Muži dosud neh
mezinárodních
utkání; podléhají Mezinárodní F
raci Žen. Sportu, která uznala házenou za oficielní
Zato letní hockey má velkou a slavnou tradici v
sk)'ch zemích, trebas neshromažduje ani desetinu
censtva, které pritahuje kopaná. Obhájil již za.
ska ceské barvy a obhajuje je cestne dosud. V
ství Evropy zvítezili Cechové pred válkou
\' letech 1911 a 1914, když nepocítáme vítezství z
1912, zruvené na protest Nemecka, po válce dosud
krát v letech 1922 a 1925. Mimo to byli trikrát dru
jednou tretí. Úrovdí evropského hockeye neiosa
sice úrovne americké, která nás prekvapila na zim '
Olympijských hrách 1924 v Chamonix, kde CSR by
až pátá, ale Cechoslováci by jí rozhodne dosáhli, kdy
meli aspon nejnutnejší podmínky k pestování lední
hockeye. Naše podnebí nedovoluje porádnému cvi"
na prírodním lede, bez kterého živorí i bruslari, jeji
výkony jsou daleko za výkony mezinárodními. Cs.
presentacní team obycejne jezdí na utkání s cizími s '
na umelá kluzište jako na první zápas v sezone, po .•
vajž doma nemá ledu. Praha na pr. dovede por .
Berlín 5 :2, ale až na konci sezony, po nekolika zápa
sech a zároven cViicenÍch na cizích umel)'ch kluzištíc
Zimní palác jest tedy hlavní otázkou ceskoslovensk'
bruslarství. I krasobruslari musí zajíždet na cvicení
ciziny a pr.ece máme v)'borné krasobruslare; Ing. Slí
se na Olymp. hrách 1924 v Chamonix umístil jakO,
ctvrtý.
Od ledního hockeye preskocím k tennisu, nebot tyto
dva sporty se predstihují v úspeších, ac tennis nemá takové tradice jako hockey. Již r. 1906 byl ing. Žemla
tretí ve dvouhre na Olympijských hrách v Athénách,
ale úspechy ceskoslovenského tennisu pocaly asi od
roku 1922, kdy Rohrer a Ardelt nedali se lehko p0.raziti v Davis Cupu od Austrálcu Pattersona a Anderwna v LondÝne. Dva roky potom r. 1924 zvítezilo
Cesko'Slovensko ve trech kolech Davis Cupu nad Nov)'m Zeelandem, Šv)'carskem a Dánskem a dostalo se
do finale evropského pásma s Francií, od které ovšem
bylo rozhodne poraženo. A trebas v následujících letech nedostalo se CSR tak príznivého losu v Davi!
eupu a byla poražena 1925 Holandskem a 1926 Francií po velkém boji (Lacoste proti Koželuhovi v gamec:h
30 :26, Lacoste, Brugnon proti Žemlovi, Kozeluhovi
28 :24), preoe zacalo vnikat do mezinárodních tttrnajd
a mistrovství. Nemuže se sice rovnat nemeckým silám

ale poráží Italii 1(}-4 a team L. T. C. Praha zvítezil
nad madarsk}'m davis-cupovým mužstvem 5 :0, nad
MAC Pešf a Racing Clubem. Oba dva roky mají své
význacné události: r. 1925 dobyl Karel Koželuh profes.
mistrovství sveta v Deauville a 1926 dostal se J. Koželuh do finale osmi hrácu ve Wimbledonu spolu s Borotrou, Brugnonem, Cochetem. Gregorym, Kingsleyem.
Kinseyem a Spencem, kde byl poražt'11 od víteze turnaje Borotry 6:4. 4:6, 9:7, 6:1. Letos úspech opakoval,
dostal se znovu do konecné osmy. ale pri prvním setu
5 Lacostem se musil vzdát pro zranení za stavu 4:4Zatím CSR zvítezila nad Španelskem 6 :3, byla však
vyrazena tesnou porážkou Dánskem z Davis Cupu.
Ale neúspech, castý host na sportovní dráze, ani nehody nám nemohou vzít dobytého vítezství v zápase mezi
Jlárody. K. Koželuh uhájil profesionálního mistrovství
sveta, a J. Koželuh patrí na žebrícek desíti nejlepších
amatéru a to nikoliv na poslední místo.
Lehká atletika, zahájená u nás v letech devadesátých,
muže se pochlubit nekolika jednotlivci, kterí svým nadáním dosáhli nejvetších ceských úspechu pred válkou.
Tak K. Malý zvítezil roku 1892 v Berlíne ve skoku vysokém výkonem 187"5 cm, lepším tehdejšího nemeckého
a dr;tešního ceskoslovenského rekordu (Stanislay 187
centimetru). Roku 1898 vyhrál R. Rudl na mistrovství
Rakouska 1000 m, a potom zaznamenala naše atletická
h~~torie i úspechy olympijské. Jenda Suk byl na OlympIJských hrách v Paríži r. 1900 druhý ve vrhu diskem
a kap. Honzátko dobyl dvou prvních míst ve vícebojích
na mimorádných Olymp. hrách v Athénách r. 190(í.
~yl~v t:dy prec} válkou ceská atletika pomerne velmi
uspesna. Ceske rekordy ve vrhu jiskem a ve skoku
o tyci (z let 1907 a 1914), z nichž jeden dosud trvá,
byly velmi blízko britským amatérským rekordum z roku 1910. Dnes ceskoslov. rekody jsou približne tam,
kde, byly nemecké rekordy krátce pred válkou. Jen na
tratIch 1000 m, 2 km a 3 km jsou lepší než svetové
rekordy z r. 19II, nebof ve stredních a dlouhých tratích se ceští borci nejvíce priblížili svetové úrovni.
Není však výhojné,
jak se již nekolikrát
ukázalo,
srovnávat podle záznamu na papíre. Teprve když si
pripomeneme skutecné úspechy, uvedomíme si, že jen
nejsilnejší se mohou uplatnit. ponevadž ceskoslovenská
atletika je spoutána nedostatkem drah a penežní závislostí na footballových odborech klubu.
Nejcastejším souperem našeho státního teamu bylo
Rakousko, které v peti dosavadních utkáních vždy pod:chlo. Neúplné mužstvo Italie bylo poraženo
1925
v Praze, po obnovení italské organisace pripravilo
r. 1926 porážku CSR v Miláne, ale letos podlehlo rozdílem 1 bodu v Brne. Polsko bylo letos poraženo ve
Varšave znacným rozdílem bodu, ac jeho atletika se
;velice povznesla. Pred dvema lety zúcastnila se CSR
boje peti státu ve Vídni a umístila se na tretím míste
za Nemeckem a Madarskem a pred Rakouskem a SHS.
Z klubových utkání bylo nejvýznacnejší vítezství pražské Slav~e nad S. C. Charlottenburg
71I;2:66112 bodum (1923). Je to jeden z dukazu, že cizinci nedosáhnou svých prumerných
výkontl na ceské dráze.
Vzpomenme si též na zájed anglických studentLl do
Prahy v r. 1922. Vohralík vyhrál 3 km za 8:57.8 min.
pred Seagravem a Tathamem, Linka 200 m za 23-4 vt.
p~ed Abrahamsem, Kar,el 400 m za 53.6 pred Lowem a
byl za ním druhý na 800 m pred Milliganem. Vesmes

prumerné casy stacily na porážku borcu slavných jmen.
Nejlepším ceským atletum- pomohl každý malý zájezd
do ciziny. V. Vohralík sám prišel z Budapešti; r. 1920
dosáhl jediného našeho úspechu na Olympijských hrách
po válce, dobehnuv v Antverpách
jako ctvrtý na
1500 m v case 4:02.2 min. (Vítez Anglican Hill mel
cas 4:01.8 min.) ,Kjyž dva roky potom se CSAAU
pokusila otevrít ceskoslovenská mistrovství cizincum,
byl Vohralík jedním z nekolika málo Cechu, kterí uhájili svých barev; ostatne zaznamenání všech zájezdu do
ciziny, zvlášte na sever, na kterých se proslavil, vyžadovalo by mnoho místa. Vohralík ztlstane však
prvním ceským atletem svetové povesti. 1923 mimo
jmenované vítezství pražské Slavie nad Charlottenburgem mají pro nás nejvetší význam Studentské hry
v Paríži, kde za Francií a Italií se CSR umístila na
3. míste pred Belgií, Holandskem, Dánskem a Švýcary. nepocítáme-li nedostatecne zastupované Anglie a
USA. Fleischer byl druhý na 100 a 200 m za Paddockem, Ivo byl druhý ve skoku o tyci, první ve vrhu
koulí a diskem, Dušan druhý ve vrhu koulí a Svoboda
druhý ve vrhu di~kem. Na závodech peti státu 1925
zvítezil Gorog v disku, Drozda byl druhý na 1500 m.
Vykoupil tretí na 100 a .400 m. Otevrenou otázkou
ztlstává josud regulérní vítezství Jahnovo nad Houbcnem, Komigem a Schlosskem ve Vratislave 1926 v zá·
vode na 100 m, které nebylo nemeckými soudci uznáno. Tamtéž židenická štafeta vyhrála putovní cenu
Ber 1i n e l' Ta g b 1a t t u na 3 X 1000 m. Téhož roku se Cechoslováci osvedcili v Budapešti. V. Strništ~
a Šindler vyhráli 800 a 1500 m, pozdeji Jandera IlO m
prekážek a Chmelík byl druhý v hodu oštepem výkonem 62.96 m za Szépesem. Zakoncit mMeme tuto kapitolu letošním vítezstvím juniora Hollera na svetovém
mistrovství YMCA v Kodani na 100 m a porážkou
Davoliho a Garaventy Šindlerem na 1500 m v Brne
v c. 4 :01.0 min.
Ženská at1e~ika dosud nenašla své pravé cesty; nebyla proto am pripuštena na Olympijské hry. Náhradou za to porádala se svetová mistrovství v Monte
Carlu v letech 1922 a 1923. Z ceskoslov. družstva zvítezily tam r. 1922 Mejzlíková II. na 60 m a r. 1923
Mejzlíková I. ve vrhu koulí. V mezistátních utkáních
dosud porazila CSR trikrát Francii, jednou Belgii, Kanadu a SHS; sama byla poražena jednou od FranCIe
a Anglie. Nejúspešnejším rokem prO' ženskou atletiku
byl r. 1926. Na hrách v Goteborgu zvítezila Sychrová
na 100' y prek. a Vidláková ve vrhu koulí, na závodech ve Stockholme Smolová vyhrála skok daleký
s rozbehem a Sychrová 100 y prek., v Berlíne obe tytéž
jiscipliny.
Atletikou koncím radu sporttl, které vyvrcholují
v závodech. Plavectví je první z tech, které mají velkou popularitu, mála však závodníktl. Od r. 1919 porádají se u nás plavecká mistrovství, ale úroven výkonu jen pomalu stoupá. Hlavním, skoro rovnocenným
souperem je pro ceskoslovenský team Rakousko a mimo zájezd CPK do ltalie a Španelska r. 1925 mužeme
uvést jen úspech Miillerové na Olympijských hrách
v Paríži 1924, kde se probila dO'finale na 100 m znak.
Vodní palo také nebylo CSR zvlášte príznivé. Ale
v plavectví se mužeme opravdu tešit na budoucnost,
aspon letošní výslejky to radí.
Zato jiný populární sport, lyžarství, vykvetlo u ~ás
813

velmi, rychle, trebas nemá tak príznivých padmínek
jako nekde na severu. Krátký prehled nejvetších ceských lyžarských vítezství to dokáže. R. 1922 stal "e
Koldovský mistrem Tater v Polsku a tohoto úspechu
bylo znovu dosaženO' pred dvema lety O. Nemeckým
a Wendem. Zatím Cechoslováci sami organisovali mistrovství strední Evrapy pred tremi roky v Jánských
Lázních a dokázali, že jsou lepší Italu, Poláku, Rumuntl a Jihoslovanu. Konecne letos v Cortine
Ampezza vyhráli Purkert s O. Nemeckým a Wen::1em
sdružený závod, první tri Cechoslováci pred cetnou
mezinárodní souteží. Na 18 km byl Douth druhý a Nemecký sedmý, na 50 km Douth tretí, Nemecký šestý
a Feistauer sedmý. Oba závody vyhrál Lindgren, kterS'
se umístil na Hollmenkolnu na šestém míste. Ovšem
skandinavská trída je ješte trochu vysoko.
Veslarství,
bojující s ne::lostatkem prostredktl
na
venkove, udržuje se. v poslední dobe stále na stejné
úrovni. Mistrovství Adriatického more v Terstu, dobytého r. 1897 Kejrem, dosáhl r. 1926 znovu Straka
(K. V. Melník). Po válce bylo prvním úspechem tohoto starého ceského sportu (od r. 1879) vítezství
ctyrky v Liége. Ac místa, která obsazují ceští representanti na evropských mistrovstvích, nejsou nejhorší,
nedovedlo ani usporádání
tohoto krásného závodu
v Praze r. 1925 získati privdence
veslarství, které
jest ponekud nákla::1né.
Cyklistiku ješte nemužeme jmenovat mezi vyspelými
sporty. V Praze sice má svuj význam, ale v ostatních
mestech se její úroven podobá úrovni americké atletiky v osmdesátých letech. Na Olympijských hrách byli
Cechoslováci až jedenáctí.
Zbývají nám tri druhy bO'je, pestované vetšinou
v místnosti, težká atletika, šerm a box. Težkou atletikou nemyslíme profesipnální
produkce;
amatérskS'
ceský spart má pro nás nepomerne vetší význam. Po
prevratu vyšel zároven s kopanou, na Pershingových
hrách dobyli Cechoslováci trí prvních a jednoho druhého místa. Nejúspešnejším klubem byl dosud A. F.
K. Stráže bezpecnosti v Praze; mezi jeho borci byli
Balej, Halík, Beránek a Skobla, který r. 1923 zvítezil
na svetovém mistrovství ve vzpírání bremen ve strední váze B. Následujícího roku získala nám težká atletika krome gymnastického
teamu sokolského nejlepšího místa na Olympijských hrách v Paríži: B. Durdys
byl tretí ve vzpírání bremen v lehké váze. V zápase je
vÝznacné druhé místo Urbanovo v težké váze na evr.
mistrovství v Rize.
Obrátíme-li se nyní od težké atletiky k šermu, jest
to zároven prechod z jedné sociální vrstvy do druhé a
víme, že u »aristokratických«
sportu bývá starší tndice. Také v šermu, ve kterém se již od r. 1909 porádají mistrovství království ceského a pozdeji CSR,
byla ceské jméno po prvé oslaveno na Olympijských
hrách v Londýne 1908, k::1e GoppO'ld z Lobsdorfu (C.
Š. K. Riegel) byl tretí v šavli. Na Olympijských hrách
v Paríži byla CSR ctvrtá v šavli mužstev pred Francií,
Reckem a Dánskem. Nutno ješte uvésti ctvrté místo
Tilleho v kardu na evropském mistrovství 1926 hned
za italskými mistry. V boxu sice nebyla takových vítezství, ponevadž jest ješte v zacátcích, <!-lejeho silný
rozmach v poslední dobe muže pripravit lepší budoucnost. Vždyt máme dobré profesionály: Herman Czi-.
rolnik obstál' cestne na zájezdu ::10Anglie r. 1924 a F.
Dykast bojoval' nerozhodne s André Dumasem; a bu-
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deme mít také dobré amatéry, ackoliv na zacátku sv
dráhy zaznamenali vítezství jen nad Saskem a 1
rážku od Madarska.
Zajímavé, jak d~ouhou listinu úspcchu dovedli
stavit privrženci nejmladšího ceského sportu, aviatiky,
proti automobilistum, kterí teprve letos zacínají pronikat za hranice, prihlížíme-Ii ovšem více k výkonum
lidí než k výkonum st50ju. R. 1923 dobyl Lhota ceny
belgického krále a Aeroklubu v Bruselu. R. 1925
Fritsch zvítezil na Avii BR II po prvé v Co
d'Italia. R. 1926 mužeme zaznamenat ctyri vý
StanovskS' letel na Aero Ab II tremi díly sveta,
kem 15.070 km, Lhota a Fritsch, aba na stroji
B! f I r vyhráli závody v Orly, }íra provedl na
BH 9 bez pristání let Praha-Paríž-Praha,
19Dq
za 13 hod. 43 min., což je neoficielní svetový
a Bican na Avii BR II dobyl Coppa d'Italia.
rok je ve znamení svetových rekordu, zvlášte v n
kategoriích malých letadel. Dosavadní v.ýkony Ha
kovy, N ovákovy, Vlckovy a Cerného získaly jich cel
radu.
Skoncili .jsme výkony ceskoslovensk)'ch letcu. P~oc
také ostatní se jim nevyrovnají? Proc jen kopaná, ten:
nis a lední hockey dosáhly cestné výše? Ú .•
techto trí her a snad též cástecne úspechy v leb
tice stala se CSR sportovní velmocí. Ale na povr
pozlátku mezinárodní slávy nám tolik nezáleží,
vadž se dostavuje vždy, když uvnitr se hraje pocti·
hra.
Cha.

Krise

V

radioprRtuyslu.
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si
krise trvá

r,adioprumysl
krisi, senení
to ien planý
již delší ldobu na
a stále
priostruje.
Hist J
loucské r,adiotovárny
- v níž vystupuje také lidová str
si nepreje býtiJ jmenována v této spojitosti - která tl§e
do rukou fy Siemens &. tlalske, jest jen jednou kapitolkou ~
težké doby naší raclioindustr,ie; je tu ješte ETA, a jiné
na které krise dolehla velmi citelne.
tlledají se cesty, jak zlepšiti situaci. Radioprllmysl ríká:
síte nám pomoci zvýšiti 'k;onsumy radioprístroju; Radioio
musí zlepšiti své vysílání; musí býti jednou radiována O
patentních
poplatku,; musí se staveti nové radiostani
pribylo radioposlllchacu;
musí se revidovati predpisy o
ské radiofonii;and. a naposled: je nutno celní ochranou
domácí radioiritlustrii. - Jsou to body, v kterých jen mož:ni:
náprava. Ale to nejsou cesty, které vyvedou náš r,(ldiopr6m
z krise; aspon ne zcela a z velké cásti. Krise má koreny hl
beji'; nelze pod s t a t n e zlepšiti situaci radioprumyslu opa
ními vnejšími.
Krise velkoprumyslu
je znatelna v radioobchodoch. Majf
ké zásoby soucástí a prístroju, ale odbyt je nepatrný. Ko
po prechodné horecce, kdy se kupovalo vše, je nasyceD;.
ravnst amatéru stoupla; tam, kde pred 2 lety byl amatér
k()jen 's jednou soucástkou, má dnes na vybranou mezi
tucty typu. Malý radioobchod nemuže se zásobiti tak,
uspokojiti všechnu tu vyberavost.
Projdeme-li ulicemi
mi a podíváme-li
se do ne'k~erÝch radiovýkladu, po
nekteré závody precházejí jie k p"rod'eji jiného zbal ~
se k elektwtechnice,
J}rodávají gramofony, foto atd);
kterými výklady jakoby ležel prach resignace. Sni!uJf
tak, až to prekvaJ}uje, ale odbyt je nepatrný.
Krise naší raclinindustrie
je v tom, že e ji m II oh
k náJmj pr'ÍšJ.a prvá vlna radiohorecky, bylo rad 10
za zlatý dul. Tehdy právem. Srovnejte jen, za Ja1l6

i

dne s prodávají
jednotlivé soucástky
a za jaké se prodáv,aly
pred
1ety! Detail: u jedné pražské firmy dostane dn e s
krystal,ový
aparát,
sluchátka,
spojovací, antennÍ dráty, isolátato firma pred
let,y
tory Zla! cenu, za 'ktepou prodávala
pouze sluchátka. Ceny šly dolt! více než o 100%. Byla to doba,
kdy se soudilo: v radiu, v radioprumyslu
lze vydelat hodne
penez. Jiste je dosti tech, kterí v té dobe hodne vydelali. Byl
hlad po zbožÍ; kupovalo se vše. V tech dobách vyrustal
náš
radioprúmysl.
Jeho dnešní krise vyniká z toho, že radioprumysl
byl zakládán bez nrganisace v dobe konjunktury.
Jedna radiotovárna vyrustala
za druhou. A každá vyrábela
po svém, bez
dohody s jinou. Nebylo organisace, nebylo délky práce. V Nemecku jsou firmy, které se specialisovaly
na specielnÍ soucástky. U nás radioprumysl
vyrábel vše, co je v r,adioprÍstroji.
KélJpitál se hnal smerem, kterým mu kynul velký zisk Na
krisi radioprumyslu
u nás je podán prímo školský príklad naší
podnikavosti
- nepodnikav,osti. Podnikalo se bez plánu; investo'val' se Ikapitál dOl podnikLI, ac i laik mohl si vYPocÍta~i, že
zlatá doba v konsumu mdioprÍstroju
a radiopotreb nebude dlouho trvat. - Ostatne: krise radioprumys!u
není jen u nás, byla na pr. v Nemecku, kde tato krise vyradila podniky, které
- technicky i cenove - chtely se svésti s prechodnou
konty musí hodn~
junkturou. Udržely se jen prvotrídní
firmy a
zápasit o konsumenta.
Mluví se o raoLonalisaci, typ,isaci, standardisaci,
výzkumnictví, atd. Náš radioprumysl
spoléha,l více na .prechodnou konjunkturu, než aby se dohodl, než aby uvážil, jak se bude vyvíjet konsum v príštích letech, než aby uvážil, zda jsou podmínky pro export. Náš radioprumysl
stavel na píscitých záJkladech. Nutno uznati: dovedl dát radioama1éru
do rukou nekteré
dobré soucástky;
nekteré typy, 'které snesou srovnání s cizí
radioindustrií.
Náš inženýr v rad:Íloprumyslu v celku neselhal;
ale inženýr nepodniká; konstru uje, navrhuje. Podniká u nás bta,nkovní kapitál. A teru si rekl: v radioindustri'i
jdou vydelat peníze. Tak vyrustal
r,adioprumysl,
který je nad naše síly a nad
náš konsum. Nezbude nic jiného, než kolestné odbourávánÍ
cásti radioindustrie.
I tak 'ona cást, která se udrží, bude mít perný kus práce, aby obstála v existencním zápase.
RadioprLlmysl
se dnes organisuje.
Ciní dobre, ale ciní tak
pozde. Krise vyžádá si své obeti. SteŽÍ se jim již zabrání. Lepší
organiSlace rozhlasu, stavba nových stan~c atd. muže hodne po_
moci naší ,i,ndustrij.
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Je podivno, lže ta'k: moderní obor, jako je radioprumysl,
dostal
se do krise tím, že odhodil všechny methody, které mají být
vlastní modernímu podnikání. Výrobu nutno organisovat
podle
prumerného
konsumu; výrobek
nutno zlevniti, Jflelbou práce,
rozvržením
práce na jednotHvé továrny;
duveru konsumenta
nutno si udržet svedomitou kalkulací. Náš radiiopri'tmysl vynikal
v dobe, kdy v tomto smeru platilo: malý obsah, velký zisk.
Radio'Pri'tmysl spekuloval;
spekuloval
bankovní kapitál, který
si myslil, že radioamatérství
je pole, 'k:de možno s americkou
rychlostí zbohatnout.
Trpké je poucení, které vyplývá z krise. Je to poucení, které
bude velmi draze zaplaceno. Bylo by jen dobre, aby ul tohoto
poucení všimlo si celé naše podnikání.
K. T.
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Renezance ceské erotiky.
Vážený

pane redaktore,

nejdu moudrejší
z rady než jsem šla na ni. Zpytuji své svedomí a nemohu ,se rozpomenouti,
tbužila-!i jsem dO'Vedeti se
svým clánkem »Renezance ceské erotiky«, je-li co š k o I TI í

úloha,
ani jsem-li nebo nejsem zatížena
lety
a uceností. Prála jsem si uprímne z,vedeti pouze, je-Ii erotika J aroslava' Durycha opravdu renezan~í ceské erotiky podle národních
pisní, lec toho j sem se nedovedela. Škoda!
V úcte
(paní)
V Bme,

dne 24. prosince

Štépállka

Petráiíavá.

1927.

FEUILLETON"
Naucení nastávajícímu politikovi
prumyslovému.
Osoby:
Vrchní pr'umyslavý

sekretár,

muž nad jiné zkušený.

Adept prl~myslavéha sekretMství,
zelený mladík, který však
l~á dobrou vi'tli a pmtekci, takže bylo rozhodnuto príznive o jeho
žádosti o prijetí do prumyslu.
Misto

deje:

Prepychove

zarízená
sekretáre.

pracovna

Ad e p t (vchází dO' dvefí s uctivým
sekretári, rácil jste mne pazvat ...

pana

úsmevem):

vrchního
Pane vrchní

í

V r chn
s e k ret á r: AnO', anO', pasadte se, mladý
chci vám, dát nekalik ,ltIležitých rad prO' vaše nastávající
lání.

muži,
pava-

Ad e P t, (usedá skr01nne).
V r c h n í se k ret á r: Mladý príteli, vítám vás predem dO'
našehO' prumyslu a ujiŠCt~ji vás, že ta je pavalání vynikající;
musíte se a'dem mít na pazaru, abyste necO' nepravedl. Když se
bt~dete mít na paZal"U, Int~žete ta daleka privést, jak taha máte
cetné príklady kalem sebe. Abyste nikde nezakapl, chci vám práve
dát nekalik rad.
A dep t: Jsem nesmírne

vdecen,

pane vrchní

sekretári.

V r c h n í s e k ret á r: T o s~ myslím. Kdyby mne byl dal
nekdO' vcas takavé rady, maM jsem si ledacos ušetriti. Tak abych
zacal jaksi všeabecne. Pricházíte prÓJUez právnické fakulty, máte
daktarát, ale nemyslete si, že už všeml~ razwmíte. M ažná, že vám
tam nekterý kantar necO' vykládal a tak zvaném vlastním názart~.
Vlastní nooar miižete mít a všem, dO' taha vám nikdO' nebude
mluvit, ale nesmí se ta ovšem týkat pnhnyslu.
Ta je prirazené,
že?

A dep ti: Prosím.
V r c h n í s e k ret á r: Vidím, že máte dacela dabré vlahy.
CO' jste se naucil na fakulte z náradníha haspadárství,
ta nemusíte zravna zapomínat, ale mnaha vám ta neprO'speje. V prakst
je ta vetšinau jiné. A.le nekteré cásti náiradahaspadárské
thearie
pusfte ravnOt~ z hlavy, takoVé všelijaké železné zákany mzdové
a jiné veci, ta claveka jen zatežuje, Náradohaspadárské
zákany,
ta nejs01~ vubec zákony. Pamatujte
si radeji všechny skutecné
zákany, vydané ve Sbirce, pakud mají prO' prumysl význam. Víte,
budete chadit na všelijaké schuze, prijdete dO' ruzných akalnastí
a naš~ pán~ mají rádi, když tak abcas acitujete nejaký ten paragraf z nekteréhO' zákana, který patrí k v.eci. Když už citujete
paragraf, citujte vždycky
s císlem, anO' ta lépe vypadá a nestrílí se z tohO', panevadž se v tam stejne z našich pánu nikdO'
nevyzná. Kdyby se nekdy náhadau - ale ta by musila být hrozna
náhada - stala, že by nekdO' mel ten zákan práve v kapse a zacal hledat ten paragraf, vezmete mu ta z ruky, najdete to sám a
ta císla se už potom nejak zamluví.
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Ad e p t (se s parozumením
usmívá).
V I' C h n í s e k I' e t á r: Když už jsme tak nara3ili na ty sch~l·
ze, tak vám a nich povím. Je ta bez i'oha ta hlavni, co budete
delat, dnes delat prumysl,
to znamená nejméne: patnáct sch~lzí
denne, avšem ze zacátku jich budete mí~ méne, ponevadž vás budou zkawmat, jak se asvedcíte.
Schuze jsou velmi ruzné, ale
všechny jso'u d~'tležité. Mezi námi receno, clovek se tam nebaví,
ale nesmí tOI dáJt na sabe znát, naopak zvlášt ze zacátku musíte
dabre paslauchat každéhO', abyste nabyl zkušenasti. Pamatujie sl,
že nejharší jsau schuze, kde jsou zástupci politiku a delnictva,
tam si musíte dát dabrý pozar. Jsau jisté pajmy, na které musíte
reagovat, jakO' hdyž váS' píchne, avšem opatrne, aby ta nebyla
príliš znát. Takový pajem jsau na príklad výrobní náklady.
Ta víte, že na takavých schuzích se casto jedná a ceny zbaží, pri
mzda·vých jkclnáních je to vždycky.
Vždycky
se nekdo najde,
kdO' zacne mluvit a· výrabních nákladech. Dakud a nich mluví,
tak je dabre, 111!lžete mluvit a nich také a pamatujte si jednau .
prO' vždy, že naše zdejší výrobn~ náklady jsou vždycky vyššf než
v cizine, a prato nermlžeme dobre konkura·l'at. Když ta budete
maci v da,ném prípade dakázat statistikou, tím lépe. Ale prasím,
dejte S2'pri tom pozor. M2Ižete vždycky sravnávat naše dane s aOlnemi cizími - to je v cizine vždycky lepší. Ale mzdy, to už nedoporucuji. Tam mus'íte srovnávat opatrne, abyste to neprojel. Delníci mívaj(nekdy
ohramné sta.tistiky. Mužete taky sravnávat ceny
suravin, ale ne všech. Víte, kdybyste tech palažek uvedl príliš mnaho Tleba dacela všecky, pak nejaký štal-lra navrhne, aby se tedy zjistily presné výrabní náklady té nsb ani výra by u n.ás, a to naJi
páni nemají rádi. Takavý návrh stejne nekdO' dá, ~ když ha nevypravokuJete, a pak je zle. Pak musíte ukázat, co umíte. Zásadní
pažadavek je, nepripustit nikdy pacítání výrabních nákladu. CO'
je kamu do taha. Musíte S'e v.~dycky advalávat na abchodní a
~ýrabní tajemství nebO' neco padabnéha. Když' v takavém prípade vstanete a razechvelým
hlasem prahlásíte
treba:
»My
bycham návrh pana taha a taha, jenž cnce pacítat naše výrabní
náklady, zása4ne vít'ali, panevadž se taho nebajíme. Ale dovaliuji
si upazarn'it,
že pravedení taha návrhu by znamenala vydat
v šané naJi výrabu' cizí hankurenCÍJ; panevadž ta by pak znala naše
abchadní tajemství. Je-li to naším náradahospadárským
zájmem,
af posaudí vážené shramáždení
sa.11j.o.«- A budte ji'St.. že jst~
ta vyhrál. Tahle platí vždycky a ta ješte 'l4ikdy neselhala.
. A dep t: A prasím, pane vrchní sekretári, cO' mám delat v tom
prípade, když llekda nejakým
zpusabem si ty výrabní náklady
vypocítal a prijde $ nirrll' dO' takové schuze!
se
e t á r: Vl'dím, mladý muži, Žil z vás neco
V I' c h
opravdu bl~de. Ta se vám apravd21 nekdy m~lie stát, nekdy takavé výpacty prines;)l~ delníci. Pak se musíte 2arídit podle toh?,
jaký ten výpacet je. Bud prahlásíte, že tentO' výpacet je zrejme
zkreslený, panevadž. nevzal v úvahu celau radu palažek. My ta
pocítáme vždycky jinak. NebO' prahlásíte, že vaše výpacty~ které
vám závody sverily jen k d~lverné informaci se diametrálne ta je dabré s'ftovO',ta na; schuzích pusabí - se tedy diametrálne
razcMze;,i s výpacty pana predrecníka a ž.e nepokládáte :;a vhadné,
aby se a tétO' veci takavým zp{J,s.abe'm jednalo, panevadž by ta
z'edla dalekG>nebO' podabne.
Á ti e p,t: A cO' když nekdO' bude chtít, abych tildy ty své duvenlli vSirabni nM-lady rekl?
V r r ní s k ret ár: Prohlásíte, že jste ,estný clavek a že
ta nelmlžete udelat. Ta si vždycky nejak pamužete. Zásadu znáte
a v padrabnastech si mU3íte pamaci sám. Ožehavá vec jsau také
saciální dávky. Vubec vám daparucuji, abyste" neužíval výrazu
saciálníbi'emllna.
Je prý ta germanismus,
ale hlavne to nedelá
dabrý dajem. DávRy sta'í. Když na ne prijde rec, musíte vpdycky
prahlásit, že pn'#nysl se nestaVí prati saciálním dávkám ze zásady - vubec si pamatujte, že nikdy nejsme proti. tem tak zvaným saciálním vymaženastem.
Ta ne. Ale nesmí nám to l'ézÍ) dO'
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tech výrabních nákladu. Když se mluví a saciálních dávMch,
musíte vždycky zduraznit výrabní náklady, jak jsem už ríkal.
Sravnání s cizinou je také dabré, ale pazar pri' tom, na ty stat
stiky. Nekdy se vám stane, že nekterý $faura zacne vykládat,
pnfmysl se nestará a mcianalisací, Herá by mu výrabní náklad,
zlevnila. V21bec vám daparucuji, abyste se na každé schuzi d()bre
razhMdl, není-li tam VerunáC. Když tam je, tak se pripravle
debatu a racianalisaci. Neb2~dete-U v tlam dast silný v no
mdeji zmizte vcas.
Když tam nebudete, nemuže se nic sl
Ale nekdy se t01m. nevyhnete a nekdO' vám s tau raciallalis
prijde, i když tam není zravna VerunálC. Pak m21site spustit de
rec, že všechny výtky padabnéhO' dl'uhu jsau tendencní - t() ;
také dabré slavO' - a že j~ou i'nspíravány ze známé strany. V
s!mtecnasti pnlmysl racionatisuje až mac a že ta není videt, to
není jehO' vina, panevadž racianalisace se prO'jeví a.ž za delší dobu.
Kdy.e jsau ta·1n delníci, je dabre ríci, že mcianalisace by 1'IlohllS
kdyby se pravá dela príli~š rychle, ahrazi~ zamestnanast
našich
závad,f; taldl!' je vždycky dabre pripamenaut,
panevadž ano to
ješte není tak dacela presne zjištena a ve vede jsau a tam Tlfznl
názary. Vl-fbec vám dO'parucuji, abyst'e se castO' advaiával na vi
decké autarity náradahaspadárské,
z tech dakážete všecka. AI,
musíte ta mít CI hrave dabre sravnána. Když ta chcete v pru.
myslu nekam phvést, nesmíte si mysf;it, že p21jdete z kancelár
a pustíte všecka z hlavy. PrO' mladéhO' claveka u prumyslu mUJ
mít den 36 hadin, pa sch~lzích a po vyrízení dapisu v kancelári
1111/síte císt zákany a literaturu a hlavne být vždycky
k disposici na zavaláni treba i v naci, kdyby ne cO' byla. Aspan nebu.
detle flámavat a vystacíte s gáží - ze zacátku nemužete dostal
pHr~š mnaho.
A dep t: Ovšem, pane vrchní sekretári, to já uznávám.
se' ta spraví, ale musíte m
Vrchní
se"kretár:
tasem
trpelivast. Naši páni nemají rádi, když nekdO' chce stále pridáv
Patam na tech sch·tlzích nezapamente,
že každému recníku
11utna dát t'rochu za pravdu. Ta delá dobre. Uznejte ná~orl
dakažte, že ta nejde pravést. Nekdy prijdete také dOl Pa rad
sbal'u prO' otázky hO'spadárské. Tam si musíte dát pazar na r
an sice ten sbal' mezi. námv recena je prO' kacku, ale mluvit
tam musí do.bre. Ted avšem je to už lepší, než drív, ted
ta'ln nezvau naviny, dO' úrední zprávy dl'uhý den se ta' nej
tak. Patom - co jse
spíše, ale pozar na rec je nutnO' mít
vám tO' ješte chtel pavedet? - ja, politika. Pazar na politi
N·echci '1:á111mluvi't dO' srvedamí, ale ,oazar na ta, jakou si vybe
rete palitickau stranu. Dríve ta byla jednaduché, prO' nás II
myslu byla jediná mažná valba. Ale ted ta tam vedau neja
di.vne a clovek dabre neví, cal by si mn pacít s temi agl'árníky
kterí se nám dO' pnlmyslu
trlací. Budaucnast
mají, ale jestli s
budau starat a pnfmysl, to ví kazel. Kdybyste si je vybral, nI
byla by ta špatné, naši páini by to asi dost rádi videli, ta vít'
my starší už presedlávat nebudeme. Ni!ldO' vás nenutí, muže
jít treba také k li'davc21m, ale na to musí být zvláštní gusta. No
to jsau tak asi všecky palitické mažnasti.
Abych nezapalllne
Pazdeji vás budau pasílat ke mzdavému jednání. TO' je nej/wr.
vec. Nepauštejte
se Príliš dO' debaty, a když už se dO'ní pusfn
nezapameiíte na: výrabní náklady. Nejlépe udeláte, když prij
dO' takavéha jednání hadne pozde, omluvíte se, že jste mli .
schuze. Výhada tahO' je v tam, že ti [Mé už tam jednali bez
není vylaucena, že už ta nejak slepili, a když je tamu tak,pot
vy udeláte resumé a adnesete si všechnu slávu. To by tak
zatím asi všechna.
Ad e p t: Dekuji vám
vaši laskavast.
Vrchní
sekre~áJr:
Na, no, není zac. Hlavl/esi pama
ty výrabní náklady a pak tu racianalisaci. Daufám, že z VÓI
Oude.
Ket>1t
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