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Nová Víden a stará Praha.
(Kapitola skorem volební.)
Vídni konal se v zárí sjezd Mezinárodního sdružení pro sociální pokrok. Tento sociálne-politický
mel vysokou vedeckou i odbornou úroven pres to
ší dojem na mne ucinila nová Víden VL:len relikánská, která velkorysou praktickou s~ciální poliu dovedla tomuto odumírajícímu
mestu, tyjícímu
e z velké monarchie, dáti nový život a rozmach.
ás žijeme stále v predstave poválecné Vídne, zbelé, ohrožené velkou emigrací, Vídne, která se neí se svými dvema miliony obyvatel. Zatím v roce
3 pocet obyvatel byl u srovnání s rokem 1913 pouze
67·000osob menší, za to však pribylo 40.000 rodin.
šní Víden je znovu rušným a bohatým velkome. Kavárny a zábavní místnosti ve vnitrním meste
U spíše navštevovány
cizinci, jichž na or. za mesíc
t. r. bylo na 62 tisíc, zato však nová Víden vyovala velkolepou, zdravou, jobre živenou, dobre
lící a dobre se šatící periferii s veselými a zdrai detmi.
ážete se, jak bylo možno z této Vídne, na sebe odané, vyhnati krutou poválecnou bídu? Stalo se to
ou velkorysých sociálních opatrení, vybudováním
itektonicky pozoruhodných
a rozsáhlých bloku
vdu komfortních lidových obytných domu, vybuání lidového školství, zejména pokracovacího, zríím skvelých lidových lázní v delnických ctvrtích,
ku pro deti, starce, zlepšením a rozšírením dosaních nemocnic; zrízením nových parkLl s detskými
pališti atd., tedy radou opatrení, která sociálne.
votne i kulturne
povznášejí
periferii
velkého
ta.

ovolte mi, abych predevším rekl, jak Víden pola bytovou krisi. Videli jsme mimo vnitrní mesto,
není volných stavebních míst, ve všech ctvrtích
é svetlé bloky obytn)Th .domu, na pr. Reumannhof
00 byty, v nichž bydlí 1.600 obyvatel, z tech pak
detí, Bebelhof s 300 byty, Fuchsenfeldhof s LIOO
yatJ. Veškeré tyto nové bloky domLl, budované me\'ídní, jsou vystaveny nejlepšími vídenskými ar'tekty, staviteli a sochari, stylem plným nových náU. s úcelným zarízením,
které si hledalo vzory
merice. Víden sama ve své studii o své bytové poce praví: »1 když obec Víden nestavela prepychoh budov, pres to bylo umení podporováno pri jejich
v)'ch novostavbách. Umení není luxus, nýbrž neost pro snaživý národ.«
yto bloky domu obemykají rozsáhlé a svetlé uzaé dvory, plné zelene, s bezpecnými hrišti a baseny
deti. V techto ohromných cinžácích jsou pravidelne
o ze schodu prístupny pouze jva malobyty o jed-

nom nebo dvou pokojích s kuchyní, predsíní a VSlm
príslušenstvím pod jedním uzavrením. Ve všech kuchyních jsou moderní plynOvá kamna - obecní plyn
pro tento úcel je ve Vídni levný - všechna okna, i kuchynská, jsou bud do ulice nebo do rozsáhlých a vzdušných dvoru, neexistují prežilé a zapáchající svetlíky,
dvorecky, dlouhé chodby a pavlace, spolecné rade nájemníku. Kolem techto bloku založeny nové parky,
nebo v parky zmeneny drívejší hrbitovy s volne prístupn)'mi koupalištemi pro deti a rozsáhlé kolonie malých zahrájek. V blocích je vždy umístena spolecná
elektrická a parní prádelna, kde behem 4 až 5 hodin
hospodyne nejen snadno vypere, ale i vysuší a vyžehlí
své prádlo podle amerických method, dále vanové lázne a sprchy, prístupné pouze obyvatelum bloku. V bloku není hostincu, ale je tam pravidelne konsum, detské
jesle, materská škola, poradna pro matky a kojence,
telocvicna, verejná knihovna i s knihovnickou pro deti.
Videli jsme i t. zv. Einkiichenhaus, výhodný pro svobodné, nebo pro rodiny, kje oba manželé jsou výdelecne cinni. V nich je spolecná kuchyn a spolecný personál, který obstarává úklid všech bytu .
Víden se rozhodla pro tyto velkolepé bloky s klilbými byty pod jedním uzavrením, bez strašných chodeb
a bez spolecného príslušf'nství pro nekolik nájemníku,
s velkými vzdušnými dvory atd., ponevadž, ackoliv
s její pomocí bylo vystaveno 3.500 rodinných, domku,
poznala, že tyto jsou príliš nákladné a proto ve velkomeste pro delníky a maloúredníky témer nedosažitelné.
V cinžovních blocích vystavela vídenská obec do
konce roku 1922 svým nákladem 7.259 domu a v zime
v r. 1923, kdy ve Vídni zurila nejvetší nezamestnanost, rozhodla se obec vídenská, která je soucasne spolkovým státem a muže si sama odhlasovati zákony
o daních, že potre jak nezamestnanost,
tak bytovou
krisi ve Vídni. Byla si vedoma, že v dobe hospodárské krise a nízkých mezd není možno zrušiti ochranu
nájemníku a že za techto pomeru není pro soukromé
podnikatele v)Tnosné staveti malé byty. Obec získala
tedy z 27.806 ha plochy Velké Vídne 6.689 ha, to jest
témer celou ctvrtinu této pudy.
V únoru r. 1923 byla odhlasována pro Vídeií. ostre
vzestupná bytová stavební dan t. zv. W o h n b a us t e u e r a usnesen plán, že z výnosu této 'behem 5 let
musí býti vystaveno 25.000 bytLl. Náklad na toto lidové bydlení cinil až do konce r. 1926 1.293 mil. Kc. Stavební dan platí každý uživatel obytných místností nebo
živnostensk)Tch provozoven a pri ostrém vzestupu této
dane 8670 povinných objektu s cinží až do výše 1.200
zlatých korun nese pouze 23.'% z výnosu této dane.'
Vídeú SVLljohromný stavební plán nejen provedla a
dodržela, ale i rozšírila. Od odhlasování zákona o bytové stavební dani bylo vystaveno již 25.000 bytu, jen
v roce 1925 vystavela obec vídenská
11.201 bytu.
A v této akci bude pokracováno i príštím rokem a je
úmysl, zvetšiti tento plán na výstavbu plných 30.000
ldových malobytu.
Kapitál takto do staveb bytu investovaný, ponevadž
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je kryt výnosem obecní dane, je ihned odepsán, nájemníci v cinži neúrokují a neumorují investovaný kapitál, ale platí pouze na udržování techto domll a na ne
pripadající stavební bytovou dan. A tak za byt o pokoji a kuchyni s príslušenstvím o 40 m2 plochy platí
se i se stavební daní 7 shilingu 70 grošu mesícne, cili
439 Kc rocne. Ve Vídni není treba a tudíž není našich
vagonov)'ch kolonií, potreli tam nejen bytovou nouzi,
ale provedli opravdu sanaci bydlení, t. j. zvýšili úrovdí bydlení svých lidových vrstev.
Ptáte se, co se stane po ,zrušení ochrany nájemníku?
Na to vám Dannenberg*) odpovídá: »Nebude-li moci
býti trvale udržena ochrana nájemníku, bude pres to
obec Víden, jakožto majitel a pronajímatel desetitisícll
hytu, vždy míti rozhodující vliv na bytový trh, což pro
v.ýši cinží a bytovou kulturu bude míti nesmírný vý··
znam.« A práve ve Vídni pred válkou, pokud se týce
malobytu, zurila. nejvetší bytová lichva.
Presvedcili jsme se, že tato velkorysá stavební akce,
stejne nesená duchem sociálním a hygienickým, jako
snahou po nové stavební monumentálnosti,
vytvorila
nový vídenský patriotism. Prumerný Vídenák vám již
neukazuje pouze Schonbrunn, ale chlubí se i periferií
svého mesta. Víden není již zbídacelým mestem, obyvatelstvo neprchá více do nástupnických státu; ovšem
vnitrní mesto se svými zábavními podniky je zavaleno
luxusním: danemi, které uhradí ti, kdož na to mají,
a cizinci, a z techto prostredkll je zvelebována periferie
a vybudována opravdová péce o zdraví a výchovu chudého dítete.
Ve Vídni se na lidové školství daleko více obetuje
než v Praze, ackoliv dnešní Víde!l je dvoumilionov)7m
kolosem ve státe se 6Y2 mil. obyvatelstva, kde je daleko více hor a neúrodné pudy než u nás. a kde nemají vlastního uhlí. Pres to je v Praze zrizována pa~
ralelka na obecné škole, podle posldního
rozhodnutí
zemské školní rady, teprve pri poctu 7I detí, kdežto
ve Vídni prumerný pocet ve tríde v roce 1913 cinil 47,
v roce 1926 pak 29 školáku. Proto též ve Vídni podle
Dannenherga duše dítcte stala se základem výchovy,
kdežto u nás v Praze stalo se pomalu pravidlem periodické zavírání preplnených obecll)'ch škol v zimnich
mesících pro nakažlivé nemoce.
Dannenberg v citovaném spise praví, že velkým zlem
drívejší školy bylo opakování tríd, které postihlo 1T~~
detí. Mnoho drahocenného casu bylo takto ztraceno.
Aby se tomuto zlu zabránilo, jsou pomaleji pracující
žáci nyní sou~tr~dováni do tríd s podstatne sníženým
poctem žákll a jsou jim pridelováni zvlášt zdatní UCItelé. Pro deti, které mnoho školních vyucovacích hodin zameškaly, jsou zrízeny zvláštní opakovací hodiny.
Pro deti ménecenné jsou zrízeny zvláštní pomocné
;koly; stejne pro deti nedosl~'Chající, špatne vidící,
hluché nebo slepé dejí se zvláštní opatrení. Rovncž
j~ou zrizovány zvláštní kursy pro deti zvlášf nadané,
a to kursy hudební, jazykové, vyucování chemii, fysice
?td. Taková je dnes školní praxe ve Vídni, v meste,
kde žije Dr. Alfred Adler, Zllám)' zakladatel školy inclividuelní psychologie, která má vliv na školní vyucování.
Ve Vídni zavádí se též velká školní reforma, totiž
ctyrtríc1ní obecná škola a jednotná strední škola, která
*) Robert Dannenberg,
drívcjší predseda vídciíského snemu:
Die sozialdemokratische
Gemeinde- Verwaltung
in Wien, Verlag
J Dietz, Berlín, 1926.
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ve svých ctyrech nižších trídách je povinná a bezpla
pro všechny deti.
V delnick)'ch ctvrtích byly zrízeny školní zubní
bulatore, kde deti z obecných škol se ucí zach'
s kartáckem na zuby a pravid,elne jsou jim zuby pro
ženy a ošetrovány. Tato akce stojí rocne 3()9 tisíc
(1,710.000 Kc), což je kryto daní z luxusního cukro
prodávaného v predních cukrárnách ve vnitrním
ste. 850.000 sh. (4,037.500 Kc) vynáší dan z foot
v)'ch zápasu a z toho jsou kryty opetne výdaje de
nemocnice.
Mnoho péce venuje Víden pokracovacímu škol
pro jednotlivá remesla, nebot je si vedoma, že .
prumysl, zejména luxusní, je odkázán na export. V
dle rady pokracovacích škol byla již pred válkou
stavena t. zv. ústrední
pokracovací škola pro 5.
žákll. Nyní však ve Vídni je zakázáno nedelní a
cerní vyucování žákll v pokracovacích školách a b
zavedeno vyucování j,ednou týJne od 8 l10d. ráno
5 hod. odpol. Proto mesto Víden vystavelo náklad
7,814.000 sh, t. j. za 36 mil. Kc novou pokracov
školu opetne ve stylu, krásném svou monumentá
úcelností. Skola je vypravena vzornými dílnami,
boratoremi, vkusnou jídelnou, láznemi, telocvicn
velkou aulou pro slavnostní prednášky atd. Vešk
školní pomucky, zejména materiál v laboratorích a
nách je žákum poskytován zdarma. V této škole,
pravené nejmodernejšími
hygienickými opatreními
vším potrebn)'m školním komfortem, je denne \·yu·
váno kol 1400 žáku, cili 6400 ucnu týdne.
V lidov)'ch obecních lázních vykoupalo se za le
peníz v r. 1925 6l;2 milionu osob. Pres to Videií vy
Jovala v nejprol,etárštejší ctvrti, Favoritech, kde ž
též mnoho ceskoslovenských delníku, nejvetší lid
lázne Evropy, se skvelou zimní plovárnou, n;lklad
10,800.000 sh, t. j. nákladem našich SI mil. Kc.
lázne nazývané »Amalienbad«, jsou již I 1 me
v provozu a použilo jich za obnos I sh za osobu
milion návštevníku.
A tak hychom mohli ješte chvíli pokracovati.
tom má Víden ve svém rozpoctu pouze nepat
schodek. Podle rozpoctu pro rok 1926 cinila potr
obce 2076 milionll Kc, úhrada pak 177g miliontt
schodek 297 miliOHll Kc je v celku nepatrný vzhle
k duležitým investicím prúvc provádený'm, které z
v)'fobnost a souteživost vídetlského obyvatelstva.
deií zaplatila v dobe inflace své ~lluhy domácí a vyt
rila si znacnou pokladnicní hotovost, jejíž výnos
odhadován pro rok 1926 ohnosem 721/2 mil. Kc. I
pak k vešker)'m uveden)7m akcím kulturním a s
Tlím nevyplljcuje si penez ani doma, ani v cizine, n
zaopatruje si je danemi. Socialistick~' obecní min
financí Breihler, bývalý bankovní rediteL vymysr
bdu progre8ivních daní, které respektují ne jen
j my f i s kál n í, a e i m o m e n ty k ul t ut
a s o c i á n í. Dwdl jsem již stavební bytovou
zmíním se ješte jen o luxusní clani ze zábav, která
5'70 ze vstupného u vážn)'ch divadel a koncerttl,
pri operetách a revuích, 23]10 z tancLI, cirkusu a
rieté, 26]10 z footballov)'ch zápasll, 281/20/0 u kina
ze vstupného na konské dostihy, box a recko-rí
zápasy atd. Dále byla zavedoena luxusní dan z ná
a jídel v drahých restaurantech, barech a nocních
nostech, dan z druhé a dalších služebných, dan ze
jízdeckých koní atd.
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akouské strany a zejména rakouská socialistická
skupina bývalého »Stítu národa«, trosky Lig y S v ona, která zvládla radnici, vyslala k spravování
b o d y (Dr. Augusta), bývalý sekcní šéf Jirák, husitomesta Vídne s v é ne j lep š í a p o cti v é 1i- ské ženy, pánové známí od cerného pátku (prof. Maixpovolané
odborníky,
plné
nápadu
ner a j.), pátecní kroužek z kav.
Járodního domu
(Kuffnerové, vrch. stát. zást. Karhan, Semerád, Dedivy n á 1e z U, e n e r g i e a z á jmu
o vec, p r 0e 1i d i, j a k Ý c h jet
r e b a k r a žen í n 0- na a j.), zbytky N á rod ní h o hnu t í (Dr. Perek,
ch cest
a uskutecnení
nových
vecí.
min. r. Jerábek a ostatní), moravští a ceští fašisté a
oto jí též zústává Víden ve volbách z plných dvou
b)'valí Cervenobílí, na konec pak nemožný generál se
tin verna. Uvedl jsem již, že akce nové Vídne vysvou vojenskou machou, svým drem Karlíkem a »Lechem«, svou Ne z á v i s 1o u 1e g. je dno t o u a
ly novou vídenskou p)'Chu a sebevedom)' patriotiD r u ž i n o u, nemožný politik se svou stranou a nes, který je dnes stejne jako rakouský prLlmysl a obve svém nitru odklonen »Anschlussu k Nememožní diplomaté, Nezáleží na tom, že všichni, jak tu
«, ponevadž si váží své samostatnosti
a obává se, byli zbežne vyjmenováni, neúcastní se zjevne nebo nestojí v predních radách fašistické fronty, faktem jest,
by z jeho Vídne stalo se jedno z provinciálních
mest
é ríše nemecké.
že jsou jejími vedom)lmi stoupenci.
djíždel jsem s tísnivým dojmem, že u nás ješte žije
Práve tato vzpomínka ukazuje psychologickou a hiv jné mínení v domnení,
že jsme prehnali v našich
storickou souvislost dnešního fašismu se zaniklými
'álních reformách a že jsme príliš zatíženi sociálskupinami a kroužky, které byly kdysi representovány
i bremeny, že krácíme pred ostatními národy v sotaké už zaniklými casopisy. Fašismus je dítetem nálaInÍchreformách, *) a tázal jsem se, cím proti všemu
dy, z níž ony dávno zaniklé skupinky vyrostly. Nekdy
u, co jsem videl, mužeme se na príklad vykázati
byly to malé bezejmenné stolové spolecnosti hospodomunální politice naší Velké Prahy? Proti sociální
ské, kavárenské, barové. Kdybychom vyjmenovali lidi,
orysosti stojí u nás prevahu nabyvší protisociální
kterí tyto rozlicné kroužky a skupiny vedli, dostali bychom štáb direktorll
dnešního hnutí
fašistického.
oprsost a malichernost, která v nemístné šetrnosti
kulturních a sociálních opatreních vidí podporu a U mnoh)'ch z techto jednotlivcl! bychom mohli pak nazeslabení naší v)'konnosti a tím i v)-robnosti.
jít docela urcité osobní motivy, které je vedou: uraOdjíždel jsem u vedomí, že u nás budeme obhajovati
žená ješitnost, pomsta, nen<ivist k osobe presidentove,
v
skromné sociální pojištení, zatím co v Rakousku
nedefinovatelná nespokojenost tech, kterí byli zklamáni
1. ríjna t. r. pocínaje budou vypláceti t. zv. »preve sv)'Ch ocekáváních, zejména docela hmotných, jerl)'m«, pro které jsme neucinili niceho, t. j. mUžlllTI jichž splnení ve své primitivnosti doufali 0::1národního
šÍm 60 let, nezamestnaným nebo invalidním a starosvobození.
starším 65 let 50 sh mesícne, cili z850 Kc rocne,
Vlastní cíl fašistú je moc. Touží se po prevratu,
" d(khod, který podle našeho delnického sociálního
aby byla moc. Není tu ovšem žádného presného pro'ištení obdrží invalidní delník teprve po zoti letech
gramu, jsou jen fantastické plány a spíš reci než plápevku v nejvyšší tríde D, a ženám za týchž podmíny, jsou cerné maffie, tajné schuzky, reci o ociste a
bude vyplaceno 40 sh mcsícne, t. j. z064 Kc rocne,
korupci, obnovení starých štvanic z boju rukopisných,
j, podle našeho zákona dúchod ve druhé tríde B
z Hilsneriády. Pri všeCh recích o ociste zatím ješte
ež po zoti príspevkov)'ch letech.
naši páni fašisté neodhalili ani jediný prípad korupce,
jíždel jsem u vedomí, že ve Vídni plní to, co je- naopak korupce bují v jejich vlastních radách.
sociolog Rudolf Goldscheid Ilazývá »MenschenV poslední dobe stávají se v)'znamnými ciniteli ve
nomi,~«a co u nás Masaryk oznacoval humanitou
fašistickém ústredí zástupci klerikáll1. Jsou to zejména
o naše domácí pomery definoval svojí vetou »Ce- p. gen. tajemník N. O. F., Jan Scheinost a pan ~adiotázka je sociální otázkou«, cili, že obetavou kulslav Švejcar. Ti nabývají stále více vlivu ve faŠIsmu,
í a sociální politikou musíme omezenou naši po- jak je patrno z toho, jak využili letošních oslav sva~oost zmnožiti jakostí každého našeho príslušníka,
václa vsk)'ch. Pan Scheinost pokládá fašisty za dedIce
ceské zeme, pomáhá velebit hodnoty a osoby, které,
.áme-li podlehnouti množství i kvalite našich soujak to formuloval v »Ríšské stráži«, byly »zasuty nevedomil jsem si, že již dlouho jsme z našich vládprízní proklatého realistického besnení«. Pan Ru::1olf
kruhll neslyšeli slov, jak:;'mi Mezinárodní sjezd
Gajdl je mu rytírem sv. Václava a sv. Václav bude na
ociální pokrok byl uvítán šéfem rakouské vlády,
konec duchovním fašistickým generálem.
. pravil: »Moderní stát nemuže existovati bez soDruhou vrstvou, jež se snaží využít fašismu, jsou
í politiky. Nastane doba, kdy veškerá politjka bude
páni prúmyslníci. F!šisté sami si casto v.d:,váI5 pan,a
Bartone. Pan Barton byl za Rakouska UCll1enslechtte prostoupena duchem sociálním.«
cem, v republice ztratil SVl!j titul a hledá patrne zpusob, jak by zase titulu nabyl.
Tretí prvek, jenž v poslední dobe také vyniká z chaosu fašistického, je šlechta, která, zastoupena nekter)rmi
fašismu stojí svorne vedle sebe (chronologicky
sv)'mi cleny, podporovala již rozlicná starší hnutí,
vzato) bývalá Dúrichova
S t a r o s lov a n s k á
z nichž fašism vznikl, a podporuje také fašism dnešní.
p i n a p o I i t i c k á, nynejší Vše s lov a n S k á To jsou reakcionári a monarchisté z remesla.
not a se svými všelijahmi
Dediny, Dr. Kusáky
Tímto šlechtickým prvkem souvisí náš fašism, jak
. ~tepánky, pan Horký, A. V. Fric, Kasan::1a a
se zdá, také s mezinárodní reakcí, a je ovšem podivná
podívaná na náš fašism, jenž predstírá být nejoddaTento nesprávný názor na príklad tradoval v C, 27, "Prínejším ochráncem národní a slovanské myšlenky, jak
sti" pan Dr. J. Schíeszl ve svém "Dopise strýci ] anoví
elši bíde",
se kamarádí, at už s mnichovskými Hackenkreuzlery,
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s aristokracií madarskou, s fašisty italsk~·mi. Není zatím jas no, stojí-li tato mezinárodní reakce víc o náš
fašism. ci jde-li víc našim fašistLlm o cizí peníze. Celkem se zciá, že naši páni fašisté tech penez z ciziny
ješte moc málo dostali a že mezinárodní reakce zatím
jen sonduje pLldu mezi našimi fašisty.
Je ješte jeden prvek nespokojeneck~', z nehož rostou
jednak fašistictí vudci, jednak hlamí pomáhaci fašismu: Je to prvek, abyéhom tak rekli, státnicl o-diplomat1cko-g-enerálsk~·. Tu jsou všichni ti, kdo se v práci
pro republiku neosvedcili, jako p. gen. Gajda se svými
vojensk)'mi kamarády Gibišem a Konopáskem, p, Stríbrn~' a dr. Borsk)' a jiní menší. Zdá se, že v brzké dobe k nim pribude pan Pergler, který se už fašistum
ohlásil a teší se na spolupráci.

*
Vlastní, vznik dnešní fašistické organisace spadá do
r. 1922. Uspechy fašismu v Italii popletly hlavy nekolika starým pánúm, takto docela šosatým a n?pro~t,;
•nerevolucním príslušníkLlm pražské smetánky fmezi
nimi na pr. min, r. Dr. L. Jerábek, mest. fysik Dr. Urbánek, pozdeji Dr. Perek a j.), kterí meli za to, že
kopií italského vzoru podarí se jim uplatnit v Cech:1ch
svoje vzácné oSLlbky, a založili k tomu úcelu t. zv. Národní hnutí. Doufali, že pod tímto jménem ceské pivní
náture prizpL1Soben)' fašism zachvátí cel)' národ. Jak se
to stane, to nevedeli: Bylo zrejmo každému, i JerábkLlm sam,rm, že oni revoluci delat nebudou.
Soucas~e ovšem podobné ctižádostivé fantasie vznikaly i v jinSrch hlavách (stejne jako v r. 1920 ctižádostivci u nás sázeli na rudou kartu). Italský príklad
vnukl velikášské myšlenky i nekolika agrárním synkLlm, jimž peníze jejich tatíkLl a vlastní bujnost nedaly
dobre delat. Když pak v
árodním hnutí nechteli je
prijmout jako generály (tech bylo už víc než dost),
založili si organisaci vlastní, t. zv. C e rve no b í é.
Tím ZpLlsobem rozmnoženy .rady ocišfovatelLl a záchrancLl republiky o dva nadejné mladé agrárníky Dr.
Ing. Zdei"íka Zásteru a JUDra Capka Otokara, syny
nájemcLJ statkt\ pravé agrární synky, zdravé na tele,
nekonecnc domýšlivé. Cápek vymohl si u Pozemkového úradu vSrhodnou koupi košáteckého panství, Zá~;tera, ·kterému se nic takového nepo::larilo, tím usilovneji venuje se fašistické kariére. Prij.j~ doba, kdy 'bude
možno podati úplnejší podobiznu techto dvou pánu.
Tretím v tomto spolku jest JUDr. Jirí BranžovskS'.
Ten má všechny vS'še neuvedené nectnosti obou prvních
\' plné míre. Jsa od 1'. 1919 podporucíkem v záloze,
na cemž si velmi zakládá, považuje se za velikého vojáka, což ostatne je choroba také p. (ha Borského.
Politicky jsou všichni tri tito páno\'é proste analfahety:
neznají <1nidejin. ani kultury svého národa. Z tohoto
prostredí by byli "ybíráni
funkcio:1ári fašistického
st;ltu.

I

Mezi skupinami v)'še jmenovan)'mi,
jež splynuly
nyní vetšinou ve fašismu, a Cervenobíl~'mi byl však jeden velikS' rozdíl. U onech hrála vždy jakousi roli
idea. tu slovanská. tu národní, a zachovávány více ze
zvyku než z presvedcení jakési demokratické
formy
spolkové, nedopouštející usurpování moci jednotlivci.
U Cervenobílých však byla jedin)'m úcelem touha po
moci nekolika ješitn)'ch mladíkLl. Slavjanofilové Dlirichovští a Štepánkovští byli príliš zatíženi pravoslavnými sklony, než aby se mohli dorozumet s klerikály a šlechtou, jiné skupiny si zase netroufaly priznat
q12

se otevrene k reakci. Toho všeho byli Cervmohílí
sti; nejsoLlc,e presvedcením ani Slovany ani nacio
listy ani klerikály ani socialisty, slibovali každé
všechno a mluvili s každ~'m jeho recí. \\sledek .
t n, že podarilo se jim získat ze všech táborl1, oj kl
'rikálLJ až do komuni:;tll lidi bez zásad, lidi, kterí jdo
ce za karieroLl a osobním prospechem, verí, že faši,m
dostane se u nás k moci a že dopráno jim pak 1m
krásného pocitu práskat bicem s kupy hnoje.
Dalším cinitelem úspechu Cervenohíl)·ch - bši
hyl a jest radikalismus ve frázích a siln)'ch slovec
jímž snažili se vždy predstihnouti ostatní nacionál
skupiny. Tam kde N á rod n í Dem o k r a c i e kr
cela, Cervenobílí rvali, címž došli velké obliby u vš
tluchubLl.
K úspechu vedla je též taktika jejich propagand
tiskové a recnické, Pocítali s hloupostí a nízkými p
dy širokých vrstev, užívali v tisku pilne a system
ticky lží, pomluv a nápovepí, vedouce, že lidé sil
o druhých vždy radeji hanu než chválu, a že lži tis
neda jí se pokaždé dobre vyvrátiti, Hoví lidské závis
specielne ceskému rejpalství i hospodskému politi
rení a nadávání na všechno. Tyto metody a takti
prejal od Cervenobílých (prejav od nich i svoje gen
rúly a vudce) nynejší ceskoslovenský fašismus.
Nejvážnejší však prícinou, že Cervenobílí zmocni
se vedení všech složek ceskosl. fašismu, jest, že si brz
~lvedomili, vlivem tech, kterí toho dnes litují, že splne
jejich ctižádostiv)'ch plánlt není možno bez násilné
prevratu a že nejduležitejším úkolem jest získat a
mádu. Proto již pocátkem r. 1923 navázány prostr
nictvím Zásterov)'m dllverné styky s Gajdou, Gaj
,·tal se vLldcem Cervenobíl)'ch a tímto zpllsohem zÍ:k
jim mezi ostatními
príbuzn)'mi
organisacemi výj
mecné postavení a zvláštní respekt, což pak (pom
j,ešte Gajdova diktátu) umožnilo lehce pomerne spi
nutí velké cásti protihradních elementLl v t. zv. cesk
slovenský fašism a ovládnutí této organisace Cen-en
hl)'mi. Bez Gajdy byli by Cervenobílí po rozkolu \' .
jich radách v léte 1923 asi zanikli a ceskosloven'k
fašism nebyl by nikdy nabyl svého dnešního rozsahu
v~'znamu,
Sibir popletla Gajdovi hlavu tak, že zacílú už sá
verit, že je druhý N apoleon. Jednou ochutnal slaclk
moci a slávy a nespokojí se už n i kdy s kariérou me
ší než mel v Sibiri. Zbytecno pripomínat, jak si zís
val popularitu již v Košicích, prízen politiku a str
v Praze a hlavne prízen a popularitu v armáde. Legi
nári (zvl. ruští) v armáde šli za ním. on však dov
získat svou falešnou slávou i cást b~'val)'ch rak
sk)'ch dLlstojníkLl aktivních i záložních. O jeho po
lání do hlavního štábu dalo by se mnoho mluvit a
zadí toho jest jiste hodne spletité: pro Gajdu prac
nly tu podle v.š,eho zájmy skupin a politikú na\'záj
sohe protivl1)"Ch. z nichž kažcl)' mel za to, že (;a'
jest jím získán. Zatím Gajda pracoval a pracuje "ž
jen pro sebe - plljde s komunisty nebo s kleribly
jak se mu to hodí. Jest a bude pro t i v n í ke
ka
d é v á cly, nebof jeho programem a cílem jest v
cl a G a j d o v a.
Mnoho vyšších rusk)'ch legionársk)'ch dústojn
jde za Ga jdou: jedni se provokati vne k nemu h
druzí s ním prímo konspirují. Príciny jsou na s
- kariéra mnoha legionárLt jest casto zmenŠell)'m
eláním »kariéry« Gajdovy, a ti, jichž se to t~rce, se

I

111

I

PHtallnosL
že po Gajdovi mohlo by dojíti i na ne. Zkrátka
funkci príležitost všechno se dozvedet, všechno pome Gajdy jest mezi legionári mnoho Gajdícklt.
znat, poznat všechna kolecka státního aparátu a jeho
ho jest si vedoma i protigajdovská
spravedlnost a choulostivá místa i jiné slabiny, má k disposici všechna data o armáde.
tom jest její slabost, odtud její nebezpecná polovitost. Kdyby nebylo této bázne pred frontou GajI utno pocítat i s tím, že fašistická fronta získala
ckt'l, muselo by celé rízení s Gajdou dopadnout
jiŽ duležitý doplnek v poslanci Stríbrném. Všechny jeho
vno jinak. Nemluvilo by se pak o špionáži (tak težko prednosti neciní ho tak obávaným jako jeho znalost
ázatelné jako každá špionáž), nýbrž reklo by se zákulisí naší politické arény. Došel nejvyšších hodností
evrene: generál Ga jda zneužil svého vysokého po- a mel stejne jako Gajda možnost poznati slabiny státvení k politickým rejdllm a prohrešil se nescíslneního aparátu v koleckách i v osobách. O jeho dorozuáte proti discipline a proto nemuže b),t nadále v cin- mení a spojenectví s Gajdou nelze pochybovati. Neboj, službe. Za druhé: gen. Gajda byl usvedcen, že prame se fašismu, ale dávejme na nej dobrý pozor, a
val k prevratu a proto musí být odsouzen podle zá- hlavne 11a jeho pomahace, pokud jsou ve státních
úradech.
Z.
ntt republiky, a zustane-Ii mu v neaktivite generál, hodnost (což jest ovšem v tomto prípade vylouo), odnímá se mu z trestu pense. Za tretí: behem
šetrování zjišteno, že gen. Gajda, prohlásiv na sjeze legionáru v Bratislave na prímý dotaz verejne na
tné slovo ceskoslovenského generála, že nemá nic
sou lidé, k~e~í, se polit~ck1 ;,yžíva jí tím, že volají
lecného s fašistick)'mi
organisacemi,
jmenovite
po rozpuste11l komu11lstlcke strany. Schuze, které
rvenobíl)'mi a jsa v téže dobe tajn)'m clenem a predkoncívají voláním slávy Kramárovi nebo Gajdovi, kondou Cervenobílých, prohrešil se tak težce na mužcí pra,:,id.lem také požadavkem: jest nutno rozpustit
é i stavovské cti, že nemúž ~)'t nadále dustojníkem
komu11lstlckou stranu. Kdo se ihned nepripojí k tokoslovenské armády, a jest naprosto degradován.
muto volání, jest považován za »pobolševisovaného«.
ctvrté: Behem vyšetrování zjišteno však též, že býv.
Ti, kdo volají po rozpuštení komunistické strany, jsou
nerál Gajda jest vinen cinem, jenž ve všech armáv podstate lidé velmi primitivní. Soudí, že rozpušte'ch a u všech vojákú považován jest za cin z nejnením komunistické strany bylo by u nás již po komustnejších, t. j. podvodným privlastnením si dllstojnismu. Vypráví se o nekolika takových moudrých
ické hodnosti, procež jest nejen degradov~n na prolidech: jeden chtel celiti stávkám tím, že je chtel zaého vojáka, n)'brž z ceskoslovenské armády vyloucen
kázat; druhý radil, aby se zakázala nezamestnanost;
zhaven všech ceskoslovensk)'ch rádlt.
soudil, že našel lék na tuto chorobu sociální. Ti, kterí
volají po rozpuštení komunistické strany, jsou lidé velStejne jest nepochopitelné, že dovoluje se Gajdovi,
mi vytrvalí. Myslí si, že prišli na neomylný recept
y se naz)'val rusk)'m generálem a nosil ruskou unirmu a ruské rády. Gajda nemá k tomu práva, i kdyproti komunismu a zlobí se, že druzí dají více na svuj
hyl skutecne rusk)'m generálem, jelikož existuje vý- vlastní rozum. Každý lékar ví, že nelze hojiti vnejší
známky choroby; nekdy by na zakrytí nekolika vrídku
os min. nár. obrany, zakazující nosit u nás cizí unirmy bez zvláštního svolení ministerstva (namíreno
na tele stacila slabá vrstva pudru. Tak jest tomu i s kostranu.
10 proti rtlským dustojníkum
emigrantllm) - o 110- munismem. Nestací rozpustit komunistickou
ní cizích rádtl pak existuje zákon - obojí mohli by Ruský socialism predválecný mel své podzemí. I náš
komunismus by po rozpuštení našel své podzemí, treVdetpáni v ministerstvu. Gajda nemá však vubec prábaže mnozí z vlldcLl komunistických - i když romannosit generálskou ruskou uniformu a ruské rády,
ticky mluví o možnostech illegality -by komunism
nevadž byl v Rusku degradován, z armády vyloucen
rácWzbaven. U cin i I t a k a dmi r á I K o I c a k
nenásledovali na jeho putování do podzemí. Kdo videl
e fu n k c i v r c h n í h o vel i tel e r u s k é a r- na pr. mluvit Ha~ena ve velkém sále Lucerny, má velá d y a v r c h n í h o v I a dar e R u s k a, j s a
ké pochyby, byl-li by vlldcem komunismu v podzemí
t e c h t o hod n o s tec h u oz n á n vel moc e- a nedal-li by radeji prednost procházkám zcela legálním. Komunism jest sociální chorobou; nelze jej léi. jež uznaly v Kolcakove vláde výslovne pravou rucit nejakým pudrem, nelze jej' lécit tím, že bychom zaou vládu, nástupkyni vlády carské i zatímní. Tedy
kázali organisaci. Nutno jíti k jeho koren lIm sociálním
olcak zhavoval Ga jdu právem všech rtlsk5'ch rádu,
G a j d ov i r u- a psychologickým.
j. i r á dlI U del e n Ý c h s nad
Bylo nedávno receno, že komunism jest fašismem
k 111 i v I á dam i pre d c h o z í m i. K tomu by
ohli dojít též páni právníci. Co se t)'ce ostatních ci- chudých. Jako každé prirovnání, i toto platí jen do urcité míry. Komunism jest u nás protestem chud)'ch,
h rádll, mtlže je Gajda nosit jen potud, pokud príušné ministerstvo neodvolá svého svolení k nošení
kterým se vede špatne. Znacné rozšírení komlmismu
souvisí i s ceskou povahou. Má v sobe hodne resonérhto ráJll; na príslušn)' zákon upozorneno již výše.
ství, hodne nespokojenosti, nakvašenosti, která utíká
tatne jest málo pravdepodobno, že pak, kdyby Gajda
I souzen a odsouzen, cizí vlády by Gajdovi svoje rák extrémllm. Náš komunismus má velmi málo spolecného s thesemi a direktivami nI. Internacionály. Lidé
nechaly.
Tell,·. jak videt, je Gajdova záležitost velmi jasná,
nevolí komunisty proto, že by považovali marxismus
kdyhy tu bylo dosti dobré vúle. Dosavadní rešení
v té forme, jak jim jej nabízejí komunisté, za nejlepší
lék sociální; jsou nespokojeni a chtejí durazne dáti na
lovicaté, mravne, logicky i právnicky nemožné, znajevo svoji nespokojenost. Kdyby bylo neco »levejšího«,
ná jen posílení Gajdovy posice v kruzích, s nimiž
volili by ješte leveji. 1 ejlepší zbraní proti komunistum
pocítá, a rešení toto ciní vlastne z Gajdovy aféry
cenitelnou pro neho zbran.
jest dobrá politická praxe, která nezavdá príliš príciny
Gajcla je nebezpecný proto, že mel ve své vysoké
k nespokojenosti, politická praxe, která zná, že chudý
í.
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clovek, který nemá casto ani 10 Kc denne mzdy, nemuže se nadchnouti pro vlastenectví dra Kramáre, pro
solidarism mons. Šrámka, a nemuže sdíleti širokou
spokojenost lidí pod zeleným praporem.
Jest nutno
zlepšiti sociální úroven širokých mas; potom ztratí
komunism hodne ze své pudy. Jest potrebí casu, aby
komunistictí príslušníci sami poznali, jak pochodili,
když komunistické strane sverili milion hlasu. Jiná
strana s touto politickou mocí dovedla by již mnohé
zarídit; jestliže však komunisté neporídili niceho, když
meli milion hlasll, neporídili by niceho, ani když by
meli 1,200.000 hlasu, a tím méne porídí, budou-li míti
casem o hodne méne.
V komunistické strane vyskytují se již vážné hlasy,
které se táží, jak strana hospodarila s tímto milionovým hlasovým fondem. Prozatím komunistická strana
politicky žila z toho, že delala kraval, a že slibu je: to
všechno ostatní prijde, až prijde revoluce. Jsou lidé
v komunistické strane, kterí jsou si vedomi, že kraval
a slibování revoluce nemuže vycerpati cinnost strany,
které dalo milion lidí hlasy v domnence, že tím po máha jí strane, která to aspon trošinku zmení. Prichází dr.
Skála s oposicí. Skála není mezi komunisty homo novus. Lidé z Prahy,
lidé z barákov)'ch kolonií, lidé
z predmestí jej mají rádi.
Komunisté nemají proti
nemu jediného argumentu, než že jest zrádce. Kolem
Skály se radí oposice, která vyrustá z delnického kádru strany. Oposice vydává svuj vestník, který ukazuje
na spousty, jež nadelalo Hakenovo a Jílkovo vedení.
Ukazuje, jak zkomírají organisace, jak se nehospodarí s duverou clenstva, jak neschopné jest politbyro.
Prichází se svou brožurkou i Goliath z Jicína, kde
jeho tatínek již dríve pocuchal pri volbách Hakena.
Goliath-Gorovský byl pred nedávnem vášnivý a opravdu ortodoxní
komunista. Vášnivost podržuje i tam,
kde ze Šavla se stává Pavlem, který chce, aby ze stánku
politbyra byli vymrskáni všichni ti, kterí z veci komunismu u nás ucinili si výnosnou živnost. Goliath jest
ve svém útoku vášnivý; nelze se divit: ~ateriál, kterého používá, by pobouril i toho, kdo má široké svedomí in politicis. Ale materiál, na kterém Goliath staví, jest materiál,
který dodal delnický kádr strany.
Útocí se tu velmi vehementne na »reisendry s revolucÍ«. Nejsou to cestující, kterí by se spokojili s malým
príjmem. Jsou tu komunistictí vLldcové s príjmy, kterých by nemeli ani státní úredníci, kterí by to pri systemisaci dotáhli až do II. a I. trídy. Hlavní pak jest,
že Skálova a Goliathova akce navazuje na živelnóu nespokojenost v komunistické strane, že se opírá o lidi,
kterí poznávají, kam musí vésti »aparátnický« systém
v komunistické strane.
Materiál, který prináší tato
oposice, svedcí o tom, že komunistické pole zarustá
býlím, že bunky a závodní casopisy živorí, že celá komunistická strana, která pripomíná svým krikem díte,
není daleko od stareckého marasmu.
Byl to nynejší
HakenLtv a Jílkuv režim, který sliboval »bolševisa<:Í
strany«, t. j. zvýšení její aktivity. Ale jest to týž režim, který zatáhl stranu do bahna.
Motor komunistický - abychom použili slov Jílkových - pomalu,
ale jiste prestává fungovat. MI)'n mele na prázdno.
Proc tedy v této dobe dodávat komunistum materiálu k agitaci, která chce zachrániti, co se dá zachrániti, voláním: oni nás chtejí rozpustiti? Kdo pozoruje
pohyby uvnitr komunistické strany, kdo pozoruje, jak
politbyro svými methodami postupne diskredituje ko614
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munism pred komunisty, pClZná, že jednou snad pri
doba, kdy nekdo velmi státotvorný bude moci s us
kojením poklepati Hakenovi a Jílkovi na ramena a
ci: »Pánové, provedli jste to dokonale. Bude-li jed
spor u nás o to, kdo u nás pomohl léciti chorobu
munistickou, kdo její nebezpecí tak podstatne zmenY
pak bude nutno reklamovati hodne uznání i pro dneY
vudce našeho komunismu. Nevíme, bude-li to Šme
IIaken, Jílek, Bolen, Hais, DobrovolnÝ. Bude nu
však vzdáti kolektivní dík celému politbyro.
K. T.

NARODNI

HOSPODA

liH Rejda:

Marx nelnel pravdu!
"Premena
soukromého
vlastnictví, kt
jest založeno na vlastní práci jednotlivcu
roztríšteno,
ve vlastnictví
kapitalistické
ovšem proces nezmerne zdlouhavejší, tvr
a obtížnejší,
nežli premena kapitalistické
vlastnictví,
založeného
ve skutecnosti už
spolecens'kém
zpusobu výroby, ve vlas!
ctví spolecenské.
Tam šlo o vy';lastn
massy lidové nekolika usurpátory, zde j
o vyvlastnení
nekolika usurpátoru mass
lidovou.«

i

1.

Lzevybudován
v tom spatrovati
tragický rys
socialismu,
že b.
na predpokladech,
které
veda a histo
vyvrátily. Cteme-li dnes Marxuv Kapitál, tuto "nejv'
knihu XIX. století«, která je základní kámen témer vše
nauk socialistických, nemužeme se zbaviti dojmu, že j
o svudnou logiku stavenou na falešných predpokladec
At je to nauka o hodnote nebo historický materialism
ci konecne koncentracní zákon, vše je pochybeno, všud
narážíme na papírovost; spekulaci, vidiny.
Nejpopulárnejším heslem marxismu je jeho n a u k
o k o n cen t r a c k a pit á I u a jeho vyvlastnení: Stale
bylo zapotrebí k tomu, aby byl kapitál soustreden v r
kou nekolika jednotlivcu, aby proti temto vykorisfov
telum vzrostly massy proletariátu. Výsledek je nep
chybný - na konec to praskne, škrtnutím pera budouvY
vlastnovatelé vyvlastneni. Viz Rusko. - Zajímavé j
že v zajetí myšlenky byli i odpurci socialismu, a nejed
nou bylo proti trustum taženo do boje s heslem konce
trace, pripravující komunismus. vývoj evropského hos
dárstvÍ pocátkem XX. stol. vskutku zdá se nasvedcova
tomu, že se cím dále tím více hromadí ohromný kapj
v nekolika rukou. Úpadek živností a maloobchodu,
proti tomu vzrust velkoprumyslu, industrialisace, út
z venkova, vzrust bank a soustredování penez z dr
bounkých praménku, aby sloužily výrobe nových kap
tálu, toto neustálé soustredování, které se po válce stal
heslem doby, ukazuje nesporne cestu, predvídanou M
xem. A dává mu za pravdu i vzrust proletariátu - ne
lép'e vzrust lidí, závislých od kapitalistického zpuso
podnikání. Od drívejŠÍ samostatnosti, od autonomn
výrobce, od suverénního »mistra« jde vývoj k spol
nosti - k anonymite, k právnické osobe. Je známo,
ani právníci dobre nevedí, co to právnická osoba j
vývoj jde zkrátka od individua ke kolektivu, od reáln
k abstraktnímu. Kde dríve byl pan Škoda, baron, p
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ík, z masa a kostí, kde dríve byl pan Klement a pan
, na neŽ!se Boleslaváci ješte dobre pamatují, s nihodili k Hasmanum na plzenské, tam je dnes »Akcispolecnost dríve Škodovy závody", jméno bez masa,
tava, myšlenka, firma.
tady už se pocíná koncentracní
zákon povážlive
ti. Uvidíme ho za chvíli v troskách.
Marx praví:
vlastní se vyvlastnovatelé".
Kdo je to? Kdo je to
iová spolecnost
dríve Škodovy
závody?"
To už
o není pan Ing. Emil Škoda, který dodával stroje
Suezský kanál nebo turbiny na Niagare. Ale není to
pan Simonek, pp. Schneider, Preiss, Bassal, CheysHanuš, Klement atd., jak se jmenují všichni ti Ceši,
ci a Francouzi ve správní rade. Vždyt na pr. Dr.
iss není zde proto, že má v ruce slušný balík akcií,
rž proto, že tento balík má Živno a Živ no, to opet
Dr. Preiss (ac se ríká »Živno. to je Prejss,,), nýbrž
evím kolik tisíc akcionáru. Protože
však nejde jen
ivno, nýbrž o celou velkou radu prumysl. závodu a
, jde o Laurin a Klementa, Schneider-Creuzot
v PaI Ruston, Bromovský
a Ringhoffer na Smíchove, Kana Kladne, lodenice v Komárne atd. atd. a protože
podniky jsou opet spjaty s bankami a tyto banky
t s jinými podniky protože se pred námi rozstírá úžasná sít moderního,
vyvinutého
kapitalismu
proto pro vše nebude
již vyvlastnení
vecí tak
dne jednoduchou, jak o ní mluví Marx: zde proletat - tam vyvlastnovatel.
Pojmy totiž nejsou již tak
rencovány, jako byly r. 1859. a kdo by chtel šlápnout
nohu kapitalistovi, musel by si dát dobrý pozor v tlaici.
Y

J( úplnému zmatení

pojmu prispel vývoj vecí mimo
opu. Zdá se totiž, že Evropa ztrácí svoje místo vcele
podárského vývoje. Nemužeme prehlédnouti,
že techká a hospodárská kultura - alespoií v urcitém smyslu
jde zcela jinými cestami v Americe, cestami, jež jsou
rve dodatecne námi vyhledávány.
Protože se opetne
olávám Spojených státu, musím na tomto mí te ríci
oHk slov více všeobecných,
abych již predem vyvráprípadnou výtku,
že jsem do Ameriky zamilován.
adší hospodárská generace - nejen u nás, ale v celé
rope - sleduje dnes vývoj ve Spojených státech dao intensivneji, než bylo zvykem pred válkou, a dávání
eriky za príklad evropskému
prumyslu se stalo už
oro otcenášem. Nevím, jaký je pomer dmhých k Amee - muj pomer je takový:
americké
hospodárství
o se na prelomu tohoto století cestami naprosto odlišmi od tech, jež byly vyšlapány
v Manchestru
a které
tily za vrchol hospodárské
moudrosti.
Amerika
sice
te nepoprela laissez faire, ale pochopila, že znamená
tvání kapitálem, energií a surovinami.
Amerika se
dívala na teoretické
maximy evropských
hospodárch škol s praktického hlediska, Tam, kde se evropské
'versity hádaly desítiletí o pojmy, Amerika využila
y prakticky. Dnes nelze udelati v prumyslové
politice
ok bez zakopnutí o americký príklad. Na druhé strane
mohu nevideti až komickou povrchnost americké vedy,
jí nemožný systém, sociální ochrany - t. j. nedostak jakéhokoli systému, a konecne americký prumer, jeŽ schází individualita.
Naprostý
nedostatek
kulturní
dice, nedostatek kultury vubec, podprumerná
erudice
erické inteligence, pokud jde o jiné, než technické znai nemohou ovšem nikomu imponovati.
At mi nikdo
mluví o Longfellowovi,
E. A. Poe,
Whitmannovi,
~eillovi jako o výrazu americké kultury. To jsou šper-

ky, které nosí na konfekcních šat.gch absolvent nižší prumyslovky. Pravou americkou talmi - kulturu lze nalézti
v amerických
denních listech a magacinech. Varuji vrele
pred jejich ctením!
Tedy jak jsem rekl: technickou kulturou jsou Americané pred námi. Snad se Evrope podarí ji zduchovneti.
A sledujeme-li vývoj posledních triceti let, vidíme práve
ve Spojených státech nápadný zjev tríštení vlastnictví
- rozptýlení kapitálu, které má-li znaciti pocátek celého
systému, jak se lze duvodne domnívati, není konec koncu
nicím jiným,
než naprostým
poprením Marxovy
vise
o koncentraci kapitálu. Americký vývoj jakoby ukazoval
novou cestu. »The way out" jmenuje se jedna agitacní
knížka Pilenova, mimochodem
receno málo významná,
protože nekdo, kdo šest nedel jezdil po Evrope, nemuže
dávati dobrých rad našemu hospodárství.
"The way out"
- východište
- mohl by se nazývati
však americký
systém rozdelení vlastnictví,
nebot je vskutku nouzovým východem z pomeru, které by jinak mohly snadno
vést ke katastrofe.
Zustanme však ješte chvíli u pomeru v Evrope. R.ekl
jsem již, že pojmy kapitalista a vyvlastnený
v tom protikladu nejsou zcela jasné. Prispel k tomu vývoj akciové
spolecnosti.
Marxuv »Kapitál" je vydán O. díl) v roce
1859. V dobe, kdy Marx svoje dílo psal, byla akciová
spolecnost
mimo Anglii nepatrne
rozšírena.
Obvyklou
formou podnikání byla bud firma jednotlivce, tichá nebo
verejná spolecnóst,
tedy podnikání jednoho nebo nekolika málo lidí. V Rakousku vzniká první skutecná akciová spolecnost roku 1816. Roku 1860' je v celé monarchii
teprve 84 akc. spolecností. Roku 1924 bylo jen v Ceskoslovensku 1235 akc. spolecností s kapitálem 6'7 miliardy
Kc. V Nemecku bylo roku 1887 neco pres 2000 akc. spolecností s kapitálem 4"8 miliardy Mk, roku 1923 již 16.362
spolecností. V Anglii bylo roku 1884 8692 akc. spolecností
s kapitálem 475 milionu liber, r. 1918 66.852 spolecností
s kapitálem 2806 milionu liber. V letech šedesátých
tedy
bylo akc. spolecností málo a akcie byly v rukou nekolika
málo akcionáru. Dnes je i v Evrope vzrust nápadne rychlý, miliardový
kapitál pak je rozhozen
do nejširších
vrstev, protože není možno, aby tak velké obnosy byly
v rukou nekolika jednotlivcu. Míti »balík akcií" bylo snad
dríve svedectvím
zámožnosti.
Dnes má jej každý bankovní úredník a každý bursovní redaktor.
Marx ovšem nemohl ani z daleka tušit, jakých rozmeru
dosáhne akciová spolecnost ve Spojených státech. Ramsay Muir ve velmi zajímavé knížce o »zlaté Americe« konstatuje, že pred válkou byl kapitál soustreden práve tak
v Americe jako v Anglii v rukou nekolika málo kapitalistu. Po válce však pozorujeme
ve Spojených
státech
prekvapující
hnutí, ukládati úspory do akcií.
Kapitál,
vlastnictví se presunuje cím dále tím více z Wall Street,
sídla new-yorkské
bursy a nejvetších
bank, do »Main
Street« hlavní trídy, kde bydlí široká americká
verejnost. Akcionárem stávají se úredníci, delníci, konsumenti,
akcie se prodávají na splátky a
"enthusiasti ujištují, že tento vývoj slibuje ukonciti túcivý
konflikt kapitálu s prací, protože vytvárí skutecnou vespolnost zájmu mezi obema, pribHžuje na dohled den, v nemž
každý delník bude kapitalistou,
ja'ko již dnes je v Americe
(s málo výjimkami)
každý kapitalista
delníkem.«

Tento proces stal se práve nyní stredem pozornosti
v dusledku sensacní knihy profesora
tIarvardovy
university·Rip1eye:
»Main Street and Wall Street«. Vskutku
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je celý problém tak zajímavý, že jej ani my nemužeme
pustiti se zretele.
Roku 1920 bylo v Anglii registrováno 8470 nových
spolecností. Naproti tomu v jediném státe New Yorku
bylo roku 1925 incorporováno 24.703 nových akc. spolecností. New Jersey zapsal v téže dobe 5400, malý stát
Delaware zaznamenává vzrust o 5053. Prumerná rocní
»výroba« akc. spolecností ciní v Ohio a Illinois
69-0
64'8
67-2 približne
71"5
Š v ý car s
5000 kusu, v Massachus-setts a Pensylvanii 53'0
2000,
48'8 ve Wiskonsinu 1500, v South Dakote 398, v North Dakote 206
atd. Spojené státy se skládají ze 48 státu - secteme-li
približná císla, dojdeme k sume udané Ripleyem jako
rocní prírust akc. spolecností - okolo 100.000, desetkráte
více než v Anglii. Ale také rychlý vzrust tohoto císla je
zajímavý. Roku 1900 pribylo ve státe New York sotva
2500 spolecností, od r. 1915 pribývá rocne 10.000, od 1920
rocne 15.000. V Ohio bylo od r. 1890 pravidelne incorporováno asi 1000 koncernu rocne - nyní petkráte tolik.
V A m e r i c e z a t a c i a dne s s po lec e n s t e v n í
f.o r m a v k a ž d é m s m e r u pod n i k á n í i n d i v iduální
a to ve velkopodniku
stejne
jako
v m a I o pod n i k u. R. 1904 cinila hodnota všeho zboží,
vyrobeného v podnicích spolecenstevních, 73'7% hodnoty všech výrobku vubec; tento pomer stoupl v r. 1919
na 87'7 %. Srovnáme-li výše uvedený vzrust spolecností
v posledních letech, vidíme, že individuelní podnikání jest
dnes v Americe naprosto v koncích. Gouldové, Vanderbiltové, Morganové ustupují bezejmenné milionové masse
drobných akcionáru. Nebot se vzrustem akciových spolecností jde v Americe ruku v ruce rozprášení vlastnictví do nejširších vrstev.
R. S. Binkerd vypocítal, že mezi rokem 1918 a 1925
stoupl pocet obycejných akcionáru železnicních spolecností, elektráren, plynáren, potravinárských
podniku a
dvaceti vybraných petrolejových, ocelárských a smíšených závodu z 2,537.105 na 5,051.499, 1. j. zdvojnásobil se.
Z tohoto vzrustu více než jedna sedmina pripadá na zamestnance závodu, témer jedna tretina na zákazníky a
pres polovinu na širší verejnost. Hoover sám upozornil
na skutecnost, že je dnes velmi málo Americanu, kterí by
nemeli akcií té nebo oné spolecnosti. V uvedené dobe
sedmi let vzrostl pocet vkladatelu u sporitelen z 10 mil.
631.586 na 38,857.994, deposita pak z 11.115 milionu dol.
na 20.873 mil. dolaru. Odhaduje se, že na 50 milionu osob
je pojišteno na život( což tedy není opet nicím jiným než
formou sporení} a reservy pojištoven ciní asi 10.400 milionu dol. Muir uvádí zajímavý fakt, že pri posledních
presidentských volbách cinil pocet volicu jen polovinu
poctu osob, pojištených na život. Spojené státy mají 112
mil. obyvatelu. Z tohoto dve tretiny tvorí ženy a deti,
takže na 50 milionu pojištených, 38 milionu vkladatelu a
5 milionu akcionáru pripadá sotva 40 milionu mužu. Je
známo, že ve Spojených státech jezdí pres 23 miliony
aut - cili jedno auto na dva muže. Uvažme všechny
tyto okolnosti, precteme si ješte jednou tato císla a konfrontujme s nimi Marxovu katastrofální teorii!
Než však prikrocíme k bližšímu rozboru amerického
kapitalismu a vytkneme vedle ružových stránek
méne
ružový rub, musíme odpovedeti na otázku, jak je možné
toto bezpríkladné bohatství národa? Rekli jsme již dríve,
že b I a h o byt r o s t e del e ním. Skvelý dukaz této
teorie podává publikace Mezinár. úradu práce, vydaná
k hospodárské konferenci v Ženeve. Mimo jiné jsou zde
podány rozbory výdaju delnických rodin v ruzných zemích. Ceskoslovensko, bohužel, schází - lze však je po-
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rovnati ješte nejJépe se zjištenými pomery
Všimneme si techt') císel:
Rozpocet
v procentech

delnické

vydání

Bel
rocní príjem
výživa
svetlo
výživa

rodiny

v jednotlivých

platových

trídách.

i

g e.

25-9
11-6
2'5
3"4
4-5
6-7
5'9
13'2
3-0
22'3
ruzn
6·6
10'4
3'3
8'5
odev
4-0
5'7
13'8
17'1
15'2
7'9
7"4
7-5
10-9
%
%
%
otop,
'0/0
<yo
%i
byt,
%

%
k o. svetlo

600 frcs.
600-900 frcs.
900-1200 frcs.
pres 2000 frcs.

rocní príjem

nekvaliL delník
2433 frcs_
. kvaliL delník
2655 frcs.
Spojené
rocní príjem

1200-1500 dol.
pres 2500 dol.

státy

výživa

byt,

%'

%
13'8
10'6

39'6
34'9

otop,
svetlo

odev

ruzné

%

%'

%

s-s

15-9
20'4

25-0
30-1

4"l

Podívejme se na položku »ruzné«; to je peníz, kter~'
muže vlastník volne disponovati. VÝživa, byt, svetlo a
otop a šaty jsou urcitou velicinou, klesajicí se stoupajícím
duchodem. Cím menší duchod, tím méne zbývá na volné
výdaje. V Belgii je to jen 2'5 až 6'7 %, ve Spoj. státech
25 až 30'1 %. To znací, že v Belgii z 2000 franku je vy·
dáno volne pouze asi 130 frcs., v USA z 2500 dolaru 750
dol. Dvacet pet až tricet procent delnických duchodu jde
do sporitelen, pojištoven, na automobily; prepych - pri
cemž i na byt a ošacení jsou vydávány položky znacne
vyšší, než v jiných zemích. Byty jsou v Americe dosti
drahé - ale šaty pomerne levné, takže tato kvota je
svedectvím o jistém prepychu. Je zrejmo, že a m e r i·
cký\
blahobyt
je
podmínen
vysokými
m z d a 111 i, nebot cím vyšší mzda, tím vyšší kvota muže
býti vrácena opet národnímu hospodárství.
Bohatstvl
vzrustá delením. Hledme americké mzdy (z 1. kvetna
1926) u porovnání s našimi: zedník má ve Piladelfii 7'77
zlatých franku za hodinu, v Praze 0'80 zl. franku, sta·
vební delník 4"41 zl. frcs. ve Piladelfii, 0'59 v Praze, stroj,
sazec 4'87, resp. 0'92 zl. franku.
"
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A ZALIBY

Václav Koenig:

Naše letecké blamáže.
Díkyseriosnosti
lehkomyslnosti
nekterýchbyla
listu
a ješte
ne·
jiných vzrušena
pred
casemvíce
- byl
to krátce pred príletem ChamberleinovÝm do Prahy
verejnost zprávami o tom, že dva ceskoslovenští let
hodlají provésti let pres oceán na letadle ceskoslovensk
výroby, že k letu má dojíti nekdy v srpnu, že letci s

PNtomnosL
tí z Nového Yorku prípadne také letadlem, že penežní
ada je již témer zajištena. Když na tyto zprávy vážný
odpovedel, že k takovému
podniku nejsme pripra ...
i. ze predevším nemáme letadla, které by bylo s to
ov~- let provésti,
prišlo se témcr se zrádcováním,
dezÍráním z intrik jak proti leteckému prumyslu do'círnu, tak proti letcí'tm. Když se proti podniku bez
'né prípravy a bez záruky plne vyhovujícího
stroje
slovil Svaz pilotu, vzrušovaly
nekteré listy, mezi nimiž
šern prim mcl »Vecerní List" pana - Stríbrného,
své
náre útoky na všechny, kdo se vyslovili proti nezrau podniku, vybízely k podpore letu, až pojednou vyupila pred verejnost
- smíchovská
odbocka Masakovy letecké ligy s provoláním vybízejícím ke sbírkám
tento podnik. Bylo ovšem absurdní, aby taková lokální
rporace mohla vážne organisovati
»národní let« do
eriky, a ústredí Ligy ani nemohlo podniknouti
nic
ého, než tuto akci své odbocky desavuovati.
Spolecná
rada leteckých korporací
pak znovu zduraznila,
že
os je let nemožný a že není predpokladu
pro podnik
težký, jako je let pres oceán. Avšak na konec mnoho
í uverilo. že proti nerozvážnému
a nepripravenému
dniku se vystupuje z osobních intrik, a tak došlo k zužení fondu pro let do Nového Yorku, který mcl patrne
le neodborne pracovati
pro podnik, pro který dosud
c seriosního podniknuto nebylo; ve fondu však už naala krise. Pri tom houževnatost
jednoho z letcú, který
jal tuto myšlenku, je podivuhodná.
Stal se doslova
betí své myšlcnky, znicil si kariéru, byl snad i potre'n - a všechno to pro svou ambici. A i kdyby se mu
10 podarilo provésti všechny prípravy,
byli bychom
li o dva mrtvé víc nebo pri nejmenším o jednu národní
máž víc, kdyby letadlo bud se vúbec nevzneslo o prílišné zatížení, nebo selhalo už nad pevninou. Zde
šlo jen o letce, zde šlo také o povest ceskoslovenského
tectví, a to práve v dobe, kdy zacínalo pronikání našich
robku do ciziny, kdy konkurence
cíhá na každf náš
zdur a kdy jedna chyba muže nás pripraviti
o ovoce
"eiších úspechú.
Ackoli k letu pres oceán nedošlo, prece dostalo se
šemllletectví dúkazu, že prílišná letecká ambice, není-li
rigována rozvážností
organisátorskou,
muže prinésti
tecké vcci težké škody. Dukaz ten byl podán letem
dplukovníka Skály do Tokia, který skoncil naprostÝm
zdaremallplnollhavariíletadlauKrasnojarska.Je
ytecné opakovati prúbeh letu. 1 Tezdarila se již první
pa. ve které mel letec doleteti do Moskvy. Zacal téci
ladic. bylo treba dlouhého spravování,
pak byl chladic
menen, letec se vydal na další cestu, ale poruchy se
akovaly, cesta se protahovala
na celé Í"_\'dny, ackoli
tec mel v úmyslu provésti ji za osm dní a na zpátecní
ste ji uleteti ješte rychleji. Rychleji však letel sovetský
ec Šestakov, pri jehož letu sovetské zprávy srovnáy jeho výkon stMe s letem Skálovým,
a není žádný
v, jestliže pri tom ukazovaly
na prevahu sovetského
tectví nad ceskoslovenským,
my bychom to v opacném
ípadc udelali také. Nakonec na zpátecní ceste nastala
rucha motoru, letec byl donucen pristáti nouzove v zaneném kraji a letadlo se roztríštilo.
Co bylo prícinou této blamáže, která se hlavne proednictvím nemcckého tisku stala známou i na západe?
gicky prichtlZí na mysl úvaha, že vina muže býti bud
leteckých kvalitách
pilota nebo ve špatném
stroji.
vak myslím, že ani jeden, ani druhý duvod není správPodplukovník Skála je znám jako výborný letec. Duo

l-azemJ:oho jsou všechny jeho dosavadní úspechy, z nichž
naposledy íonský let Praha-Belehrad-Bukurešf-Praha
bez
Z~tstávky vzbudil zasloužený
obdiv. ZnamenitÝm dukaz m pilotských b'alit Skálov~-ch jsou jeho plachtové rekordy, u nás jedinecné;
práve na plachtovém
letadle,
kde je Ueba jemné, promyšlené
a ostražité práce pilotovy, možno posouditi bystré schopnosti
pilotovy. Lze
veriti, že letec vložil do svého letu celé své nemalé letecké umení a že nabyla to vada v rízení letadla, která
zavinila nezdar letu.
Težší ovšem je otázka, zda prícinou nehody nebyly
špatné vlastnosti letadla, ale ani na ni neváhám odpovcdet záporne. Jsem plne presvedcen,
že letadlo nestálo
pri tomto letu pred úkolem, na který by nestacilo. Ministei"stvo národní obrany zakázalo
sicc továrne
dávat
informace o prubehu letu a v dusledku toho nejsem s to
rOz,ebrati dokumentárne
všechny poruchy, s nimiž se letec na své ceste setkal. Jsem však presvedcen
podlt';
toho, co vím, že poruchy
ty nejsou dusledkem
žádné
konstrukcní
chyby, nýbrž té okolnosti, že letadlo nebylo
pred letem rádne vyzkoušeno
a jak se ríká )}zabeháno«.
Je už zkušenost více než dosti overená, že nový motor
na novém letadle znamená vždy, že je treba rady drobných úprava
rady zkoušek, než se obe podstatné cásti
letadla sžijí. Tuto zkušenost
udelaly až dosud všechny
letecké továrny se všemi novými typy. Bylo vždy treba
vetšího nebo menšího poctu zkoušek. úprava
serizování
soucástek,
než letadlo vyhovovalo
tvi'trcímu zámyslu
konstruktéra
plne a spolehlive. Všechna ta letadla, která
dnes podávají znamenité výkony a která dosáhla už velkf'ch mezinárodních
úspechu závodních
i obchodních,
prodelala tyto pocátecní obtíže, dokud se práve »nezabehala«. Kdyby se byla pustila v tomto pocátecním stadiu do velkých sportovních
podniku, byla by se VYSÍ<lvila nebezpecí, že selžou z príciny. která nevezí v špatné
konstrukci nebo provedení, nýbrž výhradne v prícinách,
které jsme uvedli, a které za krátko lze odstraniti. Usuzovati však z toho na špatnou kvalitu letadla nebo motoru bylo by naprosto nesprávné. Všcchno to je nezbytným pruvodním zjevem technické práce. Nový automobilový typ prodelává stejné veci a zajisté lze ríci, že je
tomu tak u každého stroje. Kdyby nebyl do Tokia letel
stroj, který byl práve v tomto stadiu (nový typ draka a
zcela nový typ motoru, zabudovanÝ
do letadla teprve
ctyri nebo pet dní pred letem), nepochybuji, že by byl
dosáhl výkonu pozoruhodného.
Pokud Skála letel. dosahoval vždy rychlosti pres 200 km za hodinu. a kdyby
jej nebyly stíhaly poruchy, které - opakuji - nebyl.
zavineny špatnými vlastnostmi stroje. nýbrž jeho »nezabehanostÍ«,
byl by to sovetskérl'lI
Špstakovovi
docela
jiste dúkladne natrel. Ale Šestakov letel se strojem dokonale pripraven$'m
a v~'zkol!šen~'rn a Skála se strojem
zbrusu novým, a nezabeham"rn:
v dusledku toho Šestakov natrel to Skálov! a SkMa na onec zustal úplne viset.
Di'tsledky jsou zlé pro jméno našeho letectví.
Jiste se mi odpoví: ale to pr~ce nic a nikollO neospravedlnuje, vždyf takové letadlo se nemclo pouštet na takovou cestu! Zcela souhlasím. Ano. tam, kde jde o to.
aby se podal hodnotný v$'kon národního
letectví, musí
býti splneny všechny
predpoklady
pro zdar, tam se
musí jíti s vecí hotovou a v každém smeru dokonalou.
af jde o podnik jakýkoli: let pres oceán, let do Tokia ci
závo-cl kolem samé Malé Dohody. Vždyf naše letectví
neutrpelo v srpnu jediný nezdar mezinárodní,
který .se
bude musit dlouho a težce napravovat:
vždyf v závodu
7
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kolem Malé Dohody, usporádaném
Jihoslovenským
Aeroklubem, nedoletela všechna tri ceskoslovenská
letadla,
vyslaná dvema továrnami
našimi. A prícina toho byla
úplne stejná: šlo vesmes o nov»', nezabehaná
ješte letadla s novými typy silných motoru, která by byla se skvelým nadskokem
pred letadly renomovaných
svetovS'ch
továren vyhrála, kdyby se byl závod konalo me, íc nebo
dva pozdeji. Zde však lze vyslání techto letadel oduvodniti tím, že ceskoslovenské
letectví musilo už z duvodu prestižních se závodu zúcastniti, a melo zájem na
tom, aby se representovalo
novinkami, pres to, že nebyly ješte zabehány.
Prestiž ceskoslovenského
letectví
nakonec však prece utrpela, ackoli (zase opakuji) po
zabehnutí tcchto typu byl by býval závod pro nás s drtivou prevahou
vyhrán.
Ukazuje
to zacátek
závodu,
v nemž ceskoslovenští
letci, kterí odstartovali
pozdeji,
predstihli letce cizí, kterí odstartovali
dríve. Zde ovšem
byla volba mezi nadejí na vítezství
a poškozením
prestiže v prípade neúcasti; jedna z továren volila radeji
eventualitu
druhou a závodu se nezúcastnila,
druhé dve
pak - v souhlasu s názorem kompetentních
cinitelu rozhodly se nevystavovati
ceskoslovenské
letectví výtce, že se bojí souteže. Ale zde byl urcitý termín, který
byl stanoven
bez našeho vedomí a vMe a krome toho
zde šlo jako v každém závode také trochu o hrácské
:testí. Byla to chyba, avšak lze ji pochopiti a omluviti.
To však nebylo v prípadu letu do Tokia: ten se prec
nemusil konat v urcitém dnu, nemusil se konat prípadne
ani letos. ale jiste mohl se konat a mel se konat po rádném vyzkoušení
letadla. Zde však se vraCÍme k veci,
o které jsme mluvili na zacátku clánku: ambici letce.
Podplukovník
Skála je letec ambicní, o tom není sporu.
Každého roku snažil se vyniknouti
nekterým
významným leteckým
úspechem. Práve jeho ambici lze v neposlední míre dekovati tomu, že jsme dosáhli - ac za
prírodních
pomeru
velmi
nepríznivých
úspechu
i v plachtovém
letectví, jindy zase jeho ambice zpusobila, že pro plachtovou
soutež bylo zvoleno nevhodné
místo a soutež se skoncila nezdarem,
po kterém bylo
krajne ztíženo porádání plachtových
souteží, ale byla to
zase ambice tohoto letce, která letos na jare oživila
otázku plachtového
létání a primela príslušná místa, aby
se o Ilí uvažovalo
v souvislosti
s nalezením vhodného
terénu. Byl vudcem skupinového
letu kolem Malé Dohody, loni vykonal sám tento let bez zastávky,
pro letošek pak vložil do svého programu let do Tokia. Informoval se u leteckých továren, ale žádná z nich neprojevila
zájem o tuto vec. Je to zcela pochopitelné. Do Tokia bylo
od památného letu Pelletira dOisy podniknuto již mnoho
letu, pres Indii i pres Sibír, žádná továrna nemohla ocekávati, že by cestovní let etapový vzbudil nyní mezinárodní pozornost, a pokud jde o to, aby na blízkém i dalekém Východe se' poznalo ceskoslovenské
r'etadlo, zdálo
se výhodnejším
podniknouti
místo dálkového
letu let
okružní, pri kterém by nešlo o rychlé vykonání
cesty,
nýbrž o· to, aby se letadlo predvedlo tam, kde ješte ceskoslovenská
letecká výroba není známa.
Avšak letci
podarilo se prosaditi svuj úmysl: dosáhl souhlasu predstavených,
a pak ovšem byla již vec snadná. Letadlo, do
kterého byl zabudován
nový motor, bylo prevzato,
a
letec si stanovil den odletu. Hácek však je v tom, že
príslušní cinitelé žádali, aby letadlo bylo rádne vyzkoušeno, požadavek
zajisté prirozený
a správný.
Kdyby
bylo létalo deset hodin, byla by se závada na chladici
ukázala už pred letem. 'Ale to se nestalo. Nebudeme pá618

trati proc. Pakt je, že teprve tesne pred odletem létalo
letadlo pouze nekolik hodin, avšak to nestacilo, aby s
projevily nesoulady, které se pozdeji staly osudnými pri
letu. Letadlo se ješte »nezabehalo«, s takovým nezabehanýmletadlem
vydal se letec predcasne na cestu a nezdar
byl výsledkem.
Prípad je velmi poucný. Spolu se smutnými zkušenost·
mi ze závodu malodoltodového
je názornS'm poucením:
že na mezinárodní
pole nemuže se chodit se sousedskou
lehkovážností,
nýbrž že mužeme jíti tam jen tehdy, když
je zajišteno, že neklouzneme.
Sám o sobe je prípad Ská·
lova letu poucením, že ambice je sice pekná a chvályhodná vec, ale musí býti držena v mezích povšechného
zájmu, kterých autokritika
mnohdy nevidí. To je vec
nejvážnejší.
Byla doba, kdy vnitrní letecká neukáznenost se potkávala se shovívavostí,
ponevadž nekterí cinitelé považovali za škodlivé »brániti elánu a ambici letCll«. To nebylo jen u nás, ale i jinde. Také ve Francii
musil tisk vystoupiti
proti takovému nazírání. Doba ta
již minula, zejména když se vYl11stna cetnými leteckými
nehodami v posledních dvou letech. Ale letecké povolání
samo sebou svou výlucností a dosud stále ješte jakýmsi
hrdinskÝm rázem je popudem rostouCÍ ambice. Ambice
sama o sobe je sice zdravá, ale práve jen do urcité míry,
A tu práve jsou krome výkonných letcu také letectí organisátori, prípadne i vyšší cinitelé, kterí musí umet vytknouti jí meze, pres které prestává býti zdravou a muže
prinésti škodu. Mají tuto odpovednost
nejen k letectví,
ale i k samým letcum, kterí se nakonec stávají sami obett
své ambice. Jsem na príklad presvedcen,
že v prípade
plánu o oceánském
letu není vec jen v letCÍch nebo
správneji v jednom z obou letcu: kdyby byla bývala k nemu dostatecná
odpovednost
tech, u kterých se nejprv
radil (chyba, že se neradil se svými predstavenými),
nebyla by došla celá vec do takového
stadia, kdy s
stala témer životní otázkou letce, jenž už psychologicky:
nemuže zpet. Škody mohou býti težce napravitelné, al
nemusí býti nenapravitelné.
Nyní jde o to, že z chyb se
mužeme uciti. Všichni spolecne. To by bylo správnejš
než podívaná nynejší, kdy jeden strká vinu na druhého.
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o sportovního
programu
nedele 18. zárí patril té
l\1arathonský
beh stredoceského
at1eticI-ého okr
sku. Jeden ze závodníkll
dohonil za Strahovem na si
nici vozku a žádal od neho cigaretu. Kocí odpovcdel
»NekourÍm,«
a když pak ješte videl, jak atlet vymá
»sportky«
od dvou slovenských
remeslníku
stojící
opodál u cesty, byl ihned získán pro myšlenku, za kt
rou se celý jen po Praze manifestovalo.
Na oznámeních
o manifestacních
slavnostech byl
také napsáno, nemýlím-li
se, neco o vetší prospcšno
sta hrištÍ než tisíce nemocnic.
Kdo nám však zajis
že na pr. na footbaJlov)'ch
hrištích
se nevyrábí tul
kulosa ve velkém, že na škvárov)'ch
drahách nebeh
borci slabé telesné konstrukce,
když lékarské prohlí
ky jsou velkou vetšinou
vzdušnými
zámky?
Praha potrebuje
nÍmi manifestanty

stadion a stát jej bude platit. Pr
pro to byli na Strahove
profes'

Iní hráci ceští a rakouští.
Kdo stavel velkolepé
diony anglických klubu? Snad stát? Tyto akciové
lecnosti budou preplácet navzájem své hráce a za"stnance a stát jim postaví stadion. Budou vydávat
ivní casopisy pro otištení v:)'znacn:)'ch, prímo ge'álních myšlenek svých funkcionárú a stát jim zaatÍ hrište. Budou platit soudní útraty a honoráre adokátum v neustálých sporech a stát je bude zaopatr 0. Zatím co obchodníci z Prahy, Vídne a Budapešti
dou manévrovat svými zamestnanci na »národním«
dione, spousta amatérských
delnických klubú na
ažských predmestích bude živorit na nejaké karikaTehrište nebo i bez neho. Atleti, kterí nemají dotek obecenstva, budou asi· težko vyjednávat o nekošpatn)'ch termínú za rok. Vysokoškoláci, kterí vúnemají obecenstva, budou hledat znovu a znovu
darmo lektory, dráhu, hrište a dvorce.
Kdyby se to stalo, kdo by tím byl vinen? A že se
10 to, co jsem pred tím uvedl, kdo za to muže? Za
první sportovní organisace, za to, co by se mohlo
kutecnit, stát i sportovci.
Jen nedostatkem ideové výchovy v klubech múže se
svetlit podobné pocínání »propagátora
zdravotnivÍ« a to, že kluby hledí jen na úspech, jen na slávu,
evšímajÍce si ani telesného stavu sv:)'Ch mužstev, což
prve stavu mravního. Všeobecn:)'m vzdeláváním clena jsme daleko za Sokolem, méne již všeobecn)'m
zdeláním, prece však jest treba vzít si práci sokol)'ch vzdelavatelú za vzor. Páni vedoucí klubLl by
ohli nejak)' cas pozorovat peclive dve sportovní ornisace: jednu, která se snaží dosáhnout jen velikých
'.ledku, hlucne uznávan:)'ch obecenstvem i novinami,
vypestovat ze svých clenLl borce nejvetší v:)'konnosti;
uhou, která zdánlive prožívá krisi, ale pritom snase napravit vnitrní život a povznést úroven sv)'Ch
nu. Jiste by se dockali, že první klub ztratí mravní
udržnost, v)'sledky jeho hesla »Efficiency all« se rozIynou a, co prekvapí nejvíce, takový klub Lucie
v utkání poražen od druhého. Tento zákon platí zvlá" v atletice. Mravní v:)'chova jest prvním a nezbytzákladem telesného úspechu. Bude však ješte treuvažovat, jak zarídit organisaci ústredí, klLíÍ:iú a
aru, aby ideologická práce mela pole volné, bez
ekážek a co nejlépe pripravené. Tím by se též privila puda nezbytnému pomocníku opravdove telo'chovy, lékarskému dozoru.
Stát tedy bude stavet stadiony. Veríme tomu. Ale,
si k tomu nejlépe získá oprávnení v ocích svých
"antl, zvlášte tech, kterí príkre útocí na sport pro
o vady? Myslím, že tím, když zároven se svou podrou pomuže napravit institucím a jednotlivcllm jechyby. Predne jest treba, aby podporoval ty spol, kterým jest toho nejvíce treba a jejichž clenstvu
sport nejlépe hodí, tedy kluby studentské. Vysoké
ly jsou základem budoucích ceských sportovních
v hu,nebot individualistický
ráz telovýchovy není,
již mnohokrát bylo receno, ani po stránce lékarské,
po stránce výchovné vhodný pro telesne pracující,
ým lépe vyhovuje kolektivistická forma. Ale z jak
rých prostredkú
ceskoslovenské
Vysokoškolské
rty žijí! Je to zázrak, že ješte žijí a že dokonce

vzrústají. Dále jest nutno podporovat
lehkou atletiku, sport tešící se oblibe obecenstva jen na Morave a
na Slovensku, sport, ke kterému se ješte nepozdvihla
obecenstvo pražské kopané. A bude-li stát stavet v Praze stadion, at jej sverí instituci, která by nedopustila,
aby stadiem vládly financne mocné kluby, která by
spravedlive rozdelila termíny a jen nekolik jich pridelila utkáním profesionálú a která by si konecne uvedomila, že plavecké stadion jest práve tak duležité a
snad ješte duležitejší než hrište pro kopanou. A nejen
v Praze, také jinde.
Mesta a obce se snad budou rídit aspor1 príkladem
mest nemeckých a uvedomí si, že na atletiku, rugby,
házenou atd. není treba nucené policejní ochrany jako
pri velk:)'ch zápasech footballov:)'ch, že musí zrušit dane klubúm amatérs1<:)'m nebo aspon podnikllm jejich
amatérských odboru, ponevadž si tím pripravuje vlastne zisk, ale že jich nesmí zrušit klubúm a odborum
profesionálním. Jinými slovy: jinak si zasluhuje osvobození od daní nejaký delníck)' klub z Holešovic než
footbal1ové odbory klubú z Letné.
Zároven obojí instituce, stát i obec, mohou si vymáhat záruky. Od lékarských pravidelných prohlídek
až po dostatecné potrestání nebo vyloucení hráce, proti
kterému bylo nutno policejne na hrišti zakrocit. Podmínecným osvobozením od daní a podmínecným udelováním podpor získají stát i obec dobrý prostredek,
aby pomohly sportovním
organisacím
k porádku.
Ovšem nesmely by se tyto prostredky dostat do rukou
nejakým byrokratúm, kterí každ:)r úraz na hrišti považují za surovost do neb volající.
Jest ješte jeden duležitý cinitel v otázce národních
stadionLl. Obchodnictvo. To ovšem muže prispet jen
z vlastní iniciativy; není naší vecí, abychom jim vykládali o jistém užitecném zpusobu reklamy. Ale pamatujte si jména tech, kterí stavbe stadionu pomohli.
Když mluvíme o obchodnictvu a vzpomínáme si na obchodníky americké, vzpomeneme si též na výrok
RockefellerLlv, že mecenášství ubíjí iniciativu. Platí to
snad jen pro Ameriku, kde by pro populárnost sportu
snad nebylo ani treba mecenášu a kde odkazy se naopak musí obracet na zarízení, o která se u nás stará
stát? Myslím, že se slovúm miliardárovým nemi'tžeme
jen tak vyhnout. Sokol byl kclysi práve tak slabý jako
jsme my a pr.~ce si zbudoval spoustu telocvicen, vystavel si Tyršuv dum a budí v nás úžas fysickou mohutností sv:)'ch sletu. Nemohli bychom aspoií. cástecne
pomoci sami sobe? Cím se lišíme od Sokola z let devadesátých, že dovedeme sice hlucne manifestovat, ale též
manifestace kazit a vymlouvat se jen na stát a netecnost ostatních? Ve Francii stát odeprel venovat peníze na v:)'pravu francouzsk:)'ch borcu do i\msterodamu, zacaly se národní sbírky a dnes jest výprava zajištena. V Ceskoslovensku se ani na tento úcel nesebere, jak mnoho vybereme na stadion? Všeobecnou nemocí ceských sportovcu jest snít o i\merice a nadávat
na domácí pomery. To se v Sokole jiste nedelalo. Chybí nám pospolitost a národní hrdost, které jsou základem dobré organisace.
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Sclznciderová:

Dnešní deti a pohádky.

Z ajisté
znáte pohádku o
treba v jobách vašeho

»Cervené Karkulce«, která
detství byla i vaší nejoblíhenejší. Je zároven s »Šípkovou Rtlženkou« a »P.erníkovou chaloupkou« z tech, které se dedí z pokolení n:1
pokolení. - Onehdy vypravovala jse;n o »Cervené
Karkulce« cipernému petiletému klukovi. Sedel proti
mne na tráve a poslouchal. Pohádka dospela k místu,
kde vlk sežral Karkulku i s dobr)"'mi vecmi, které prinesla babicce. Pozoi"uji. že malý posluchac urputne
premýšlí; pak náhle vyhrkl: »Ale to byla hloupá, ta
-Karkulka, proc si nevzala s sehou boxera!« (myslil
zhran hoxer). »Mela dát' vlkovi pár boxlú, no, a bylo
hy to.« Vysvetlovala jsem mu, že tehdy nebylo ješte
boxeru. »N o tak si mohla vzít fJintu,« namítl rozhorcene a už nechtel o téhle málo moderní pohádce ani
. slyšet.
Ba ano, pohádka o »Cervené Ir arkulce« se stala nemoderní, a jste-Ii vyprávecem pohádek, musíte s tím
pocítat. Detem dnešní doby už nestací. A zvlášte ne
detem velkomestsk~'m. Vždyt jim hrají pohádky nejen
v loutkov~'ch divadlech, n)'brž i na v.elk."ch scénách -hrají pro ne i kina .. \ to jsou velicí konkurenti star)'ch
báchorek.
Myslíte, ze takovému klukovi, Ider;' videl v biografu
»Petra Pana ze zeme divtl«, kter'" videl v N árodl1ím
divadle »Štedrovecerní sen« nebo' »Z pohádky do pohádky«, kter)T byl prítomen té spouste barev a svetel.
kde vojácci opravdu oživnou a mají pravé flinty. Idy
panenky tancují a mluví, certi v pekle provádejí s"é
reje, který všechno to videl živoucí - myslím, že takovému klukovi se má líbiti pohádka o Cervené Karkulce, kde Karkulka je jednoduchá až k prostomyslnosti, rek hloupoucký, babicka naivní?
A což ty deti, které videly Coogana v »Kidovi«, nebo
jako jockey.e, který vítezí v dostizích nad dospel,)'m
mužem! Coogan, tot pohádka dnešního dítete. Kluk
pojobn)' jim, kluk z masa a krve. Prožívají s ním jeho
trápení, žijí jeho radostí. Sv~'m soucasným detstvím
jest jim nejbližší a proto nejmilejší. Vzpomínám, jak
pri filmu »Coogan jockeyem«. když dospel)' jockey se
snažil vjeti do dráhy slepému koni Jackieho, nekolik
detí pocalo ho hlasite upozortlovat. aby si dal pozor.
.\ ve chvíli, kdy Coogan, sražen s kone, padá do príkopl!. krve by ses na detech nedorezal. Ten jásot pak,
když nkríšen)T chlapec hyl prece prohlášen vítezem!
Ukazují jim »opravdovsk,)« život. kde pušky strílejí,
aeroplany létají, a Coogana to skut·ecn~ bolí, když s kone spadne - vždyt to vidí na vlastní oci. Ukazuje jim
to ži,'ot VeC11Cjší,než více ci méne konstruovan)T život
pohádek, jejichž symboliku nechápou. Zázraky, carodejné kousky - ano, ano, stokrát ano - ale pozor,
už takový šestilet,)' capart verí spíše zázrakLlm elektriny než zázral<tlm kouzelného slova »cáry máry fuk«
ci »Sesame, otevri se!«
Knižní pohádky ztratily pro deti mnoho na cene a
tím i mnoho ze své sociální funkce. Ovšem existuje
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rada prekrásne vypraven)Tch pohádkových knížek
ale pro koho jsou? Ten prtlmer pohádkových knížek
jak se jeví na knihkupeckém trhu, ukazuje nám z výkladních skríní kriklavé obálky s princeznami a princi
kterí se tvárí, jako kdyby je holely pri nejmenším zuhy; nebo s draky, z nichž jde hrtlza, ale nikoliv pohádková, A což ty celé rady chudších a docela chud)'ch
detí, jež jsou o:ikázány jen na onen brak - na onu ubohou »Cervenou Karkulku«, kterou jim kupec daruje,
když jdou s maminkou nakoupit. Bože, téhle literatury
proletárského detství si tak málo kdo všimne.
Znám množství pohádek a mnohé v ruzných obmenách. Mám na sklade pohádky s certy i bez nich, strašidelné, k smíchu i k pláci, poucné i nudné, jakou si
posluchac jen preje. Ale pri všem v,)Tberu se mi stává,
že se mi dostane velmi malého vdeku. Mtlj malý posluchac zkritisuje všechno. Nic se mu nezamlouvá, protože
o vypravovaném úsilovnc premýšlí. Je vlastne strašne
praktický, a proto hned se mu nezdá to, hned ono.
Za každou vetou me preruší nejakou opravou. PovÍJám-li mu pohádku o Honzovi, jak šel na vandr, rozciluje se, proc nejel vlakem. A když mu reknu, že nemel penez, ohradí se, že si je mel vydelat, anebo jeti
na cerno. Vypravuji-Ii mu o králi Mesícku, hned me
praví, že mesíc - - to že je zeme, takže nemiHe bydlet ve stríbrném zámku - - který by mu beztak
zlocleji ukradli.
Chcete-Ii ho postrašit pohádkou o certech, rekne
hned, tech že není, ty že si rodice vymyslili na strašení
detí. Hastrman není, protož.e žádného nevidel; polednice nebo klekánice nechodí - a kdyby nejaká byla,
nelekl bych se jí, protože je stará, má bolavé nohy '-'
- utekl 1)y jí. Ale pri tomto všem kritici srnu by vás
prímo upohádkoval. Ráno, sotva vstane, a vecer ješte
pri usínání porB hy jen poslouchal.
ení na tom nic divného: malick;', vyvíjející se mozek nalézá v pohádkách takrka zrídlo životních zkušeností.
~ T

Deti chtejí nové, dnešní pohádky. O aeroplanech,
o parnících, o podmorsk,)Tch lodích. O strojvlldcích, inženýrech práve jako o krejcích a Š"'vcích. Ale zároven
o sobe: o chlapeckovi s kolobežkou. o devcátku s mi
kádem - a Coogan! Coogan! Coogan!
Znala jsem chlapce, školáka, nejstaršího synka cetné
rodiny. Otec propil, co vydelal, a kuyž nevydelával,
žádal peníze na své ženc, kterou bil a tr)·zni1. Matka
chodila za v)'delkem, a tak nejstarší syn musil ji v Jomácnosti zastupovat. Byl chtIVOU,služkou, matkou a žákem II. trídy ohecné školy. 1\1yl podlahu, uklízel
opatroval mladší sourozence, a když mel chvíli pokdy
a nikdo ho nevidel, hrál si na pohádku. Obrátil kuchyn
sko I stolicku, dal na ni hadr, sám si privázal ohrúcen
mám inu špinavou, potrhanou zásteru - a byl prince
~Tebo pod tátovou cepicí domníval se h~·ti strojvudce
na nejrychlejším rychlíku sveta. Vím, že Frantíl, n
znal mnoho pohádek, snad tu a tam slyšel nejakou ~
škole, ale jsem presvedcena, že ty pohájky. na které
hrftl, byly daleko krásnejší, než všechny, které byly n
psány.
A v tom je jádro vcci: pro no\'(~. moderní, dneš
pohádky obratme se k detem sa111~·m.Je to težká úloh
',\ hlavne delikátní. Je k ní treba mnoho, velmi mno
lásky.

~;~_=~._w_~~
Ibrd Londres:

Cesta žen do Buenos A.ires.
Byl-Ii kdy reportér, který se v pravém slova smyslu rídí slovy Písma, jež nabádá, abychom navštevovali
nemocné a vczne,
abychom utešovali zarmoucené, pak to jest Albert Londres. \'nikl na galeje, do trestných
vojenských
oddíl tI v Africe,
do francouzských blázincLl, skrývajících tak mnohé hrozné tajemství, do tábOrtl malomocných, a všude strhl tak -zvanému samaritánství
nebo
spravedlnosti
s tváre masku.
Výsledkem
každé z techto návštev byla výsledkem kniha.
A výsledkem každé této knihy revise, k níž
takto donu61 vládu své zeme. A výsle'dkem
každé revise zlepšení. Londres má prátele ve
všech vrstvách vyvrženett.
Podáváme
dnes
v prekladu výtah z jeho knihy, v níž lící mezinárodní obchod s devcaty.
Kde nalézám

cestu

dO'

BuenoscrUres

li1

usedl jsem v baru Batdol na predmestí
St. Denis. Cekal
jsem na J acquosta, bratra N onoa, kterého mi predstavil
Armand. Tito tri jsou muži z "p r o s t l' e d í«. Prišel a pravil:
»~!usím se podívat k Madelone.« Ta je dupárna na protejšÍ
strane; Jacquot se chtcl presvedcit, netancí-li jeho "žena« místo
práce na bulvárech.
Sedela tu. Práve j prinášeli ružový nápoj "diabolo«. J acquot
už z dálky volal: »Tak co?« Holcicka se obrátila: "Zrovna jsem
i sedla ... « A nedotknuvši se nápoje, odcházela za povinností
na bulvár.

i

»\'íte, je to slušná ženská, ale pustte j i se zretele a už se
bavÍ.«Postavili jsme se u nálevního stolu. Byli jsme tak u ctvrtého zelenavého "vittel-menthe«,
když vstoupil
muž, kterého
j,em byl ochoten pokládat za kavalíra. Zvedcl jsem, že se jmenuje Riquet, že se vrátil dnes rána s cesty s cetnými »mešci«.
Jeden mešec je 1·000 fr. Riquet mel tedy štestí a vracel se pro
»cerstvé zboŽí«. To znamená pro nové ženy pro vývoz.
»Odkud p.·chází, z Egypta?«
.Ale kde, pane Alberte, Egypt, ta nic není! Z velkého trhu,
z Buenos-Aires.«
Pak jsem se vyóal do dupárny "Tonnelle«. To byla má "fa·
.kulta«, kde jsem denne studuval. Muj profesor se nazýval Ar·
mand. Podzemní, oválový bar.
»Vidíte tam ty ctyri!'« Zavedl mne k jejich stolu,. Pili šampanské. Hovorili o Montevideo,
Pakrmu,
Buenos-Air~s.
»Nemáš tu neco pro mne, Armande?
Ncjakého
»sirotka«
(holka bez ochránce), ale slušného?«
Hovorili o stn pesetách jako jejich matky kdysi o haléri.
100 peset: 1.500 franktl.
•1Iá,žena'mi vydelává I50peset denne. Dve, vedlej ši' práve tolik..
Hovorili též o argentinské policii. »J e drahá, ale skoro vždy
ucinlivá. Nedávno 1111odvedl zákazník holku. Svcril jsem se na
prí,lušném míste. Slíbil jsem 200 peset odmcny. »Bdclí« se
rozbehli, našli krehotinku a privedli mi ji.«
Hovorili o cestovních pasech a parnících. Poucili mne.
Drnhého dne jsem sedel v baru na Montmartském
bulváru
;l'icm mravnostní policie. Živím se ze všech žlabtl, jde-li o mé
110. Porucil
jsem si vitte1-menthe.
A tu mi rekl:
'Tak už tedy pijete jen tohleto! Zítra
i už vyjdete v bez·
vadných šatech, pmítrí budete mít v kapse jízdenku. Ale ne·
,mysletesi, že už jste u cíle.« A rozhovorili j me se o tech »pánech«.»Pujde jich kolem hezká rada, pockejte,
zavolám ne·
kterého.«
>.-\levždy! zmizí, když vy je zavoláte.« Bayard, tento výtecný
!ovck, na mne mírne pohlédl a pravil: "Mám zavolat tamhle
roho? Simeone!«
Byl to jeden z nejelegantncjších.

~~
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"Poslyš, ty jsi odjel se »špatnou váhou«. (Dcvce, kterému
ješte není 21 let.)
»Pane Bayarde, jak jen mtlžete takhle mluvit! Což nemám
pr{,vo jet do Buen03: Spatril jsem ji poprvé na parníku. Proc
bych vyvážel »špatnou váhu?«
»Protože na ni maj í muži zálusk!«
"Ale, pane Bayarde, dyacet nebo jedenadvacct,
to je preca
stejné mládí. A pak, proc bych se scm vracel, kdybych se cítil
vinným?«
»Aby~ našel novou ... «
Síméon se obrátil k bulváru a pohlížel na defilující Paríž:
"Takhle mne zarmllcovat v takové krásné zemi!«
Když jsme se loucili, rekl mi Bayard: "Nuže, jste spokojen
se svým studiem?«
»Ani trochu, porád jen vidím, jak se zdvihá opona.«
»Ovšcm, protože jevište je na 15,000 kilometru odtud.«
To bylo v pulpáté.
Havre-Buenos-Aires.

V ptOllšesté už jsem mel v kapse jízdenku:
Na parníku.

V Bílbao pristoupil
pán s mladou dívkou. Jeli do BuenosAires. Nemela ani tušení, kde to je, ale stacilo ji, že to ví on.
Byla tichá, On Vel\111korekt'ní. Odpoledne mu manykýrovala
na
]::alube nehty nebo šila. Hrála si s detmi, které na ni volaly;
»maminko«.
On se jmenoval Carlet, obchodnik. V jejím pasu bylo na
psáno: švadlena. Ofici::lne spolu necestovali.
\' Rio de Janeiro jsem si s ním zajel na pevninu. Vyzval mne:
),Pojdme do baru. Jste z "prostredí«,
rekl mi to cíšník z jídelny ... «
»Tím líp. Potreboval bych vás.«
»Jsem vám k službám. Ale jsem klidný clovek.«
»Kdo je ta malická?«
»Okase! l\ejel jsem tentokrát pro zboží. Jen tak! Stýskalo se
mi po Francii. Má »žena« v Buenos je rozumná, mohu ji nechat
bez dozoru. Ale nudila se bez svého mužícka :l tak jsem se obetoval. Své povolání musí clovck respektovat.
Ale nechtel jsem
se alespon vrátit s prázdnýma rukama. Hledal jsem. Tuhle holcici jsem zahlédl z kavárny. Nemela co na sebe, ale zato prašívinu. Zavedl jsem ji k lékari, oblékl a vykrmil, Byla spokojená.
Jednoho dne jsem ji rekl, že odjíždím do Ameriky. Rozplakala
se. »Jestli chceš, vezmu te s sebou. Tady hladovÍŠ, tam ztloustneš a budeš delat jen to, co tady.« Rozhodla se, že pojede.«
"Ale jedenadvacet
jí není?«
"Devatenáet.
Ale má papíry své sestry - jeptišky. Není to
pikantní historka?«
Príjezd .
V i\1ontevideo jsou »zavazadla« (ženy) vykládána.
Jsou »zavazadla« na 17 až 20 kg. To jest: ženy 17 až 20leté.
"Zavazadla« bez predepsané »váhy«. Cestuj í s nepravými papíry.
Nebo jsou nakládány tajne. Páni z »prostredí« maji všude pomocníky. A nej en mezi cíšnickým personálem
lodi. Vím to!
Tato »zavazadla« možno nalézti prestrojena
za topice a pri inspekcích jsou scho\'ávána do vychladlých koLIll a podobne. Ty
pak se nadýchají cerstvého vzduchu jen za nocí. Zavazadla bez
prukazu jsou vykládána už v Montevideo. Jsou-li tato devcata
objevena a nejsou-li hezká, putují nazpet. Ale nikdy se to neolane hezké "Franchuche«.
(Argentinsky:
Francouzka
i holka.)
Uruguai je k Francouzum
prívetivá. Proto nepotrebují visa.
A krome toho je tu »Mihanovic«. Pan Mih:\l1ovic byl Polák.
Založil tu kdysi paroplavebni spolecnost. Zemrel, lec jeho lodi
jezdi každého vecera do Bucnos-Aires.
A policie na nich pány
»z prostredí« a jejich "ženušky« neznepokojuje.
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Náš parník se blížil k Montevídeu.
Pan Carlet už od rána
svou »švadlenu« neznal. »Ale vždyt každý ví, že ji znáte !<, Ale
vedel, co ciní. Dávno pred tím ji naucil úloze. Jenomže ji v poslední chvíli zap:>mnela. Když policisté prohlíželi
její papíry,
roztrásla se. Zapomnela jméno »tety«, k níž jela, i její adresn.
V tom okamžiku zakrocil Carlet. »Procpak to devcátko trápíte?
Je Z<1.sl'rašena. Vždyt mí sama ríkala, že se její teta jmenuje
TO, reknete 1'0 prece tem pánum. Neublíží vám.«
Beaumartin.
A iímto zpusobem pokracoval celý výslech. Policisté v y k on a I i s vou p o v i n n o s t, vše bylo v porádku. Ale co se nestalo! Argentinská
republika najednou nestála o mne. Ne a ne
mne pustit na pevninu. Jestli prý mám v Buenos-Aires
alespon
nejakého známého. Odpovedel jsem, že j á tam tet y nemám.
Sebrali mi tedy pas byl jsem veznen. Carlet si prišel pro
zavazadla. »Cože? že vás nepust'í? Pockej te, zarídím to.«
A z a r í d i I. Za chvíli jsem už smel vystoupit. Myslím, že
je to' také pikantní historka, ne?
Pátrání

po rn~lžích z "pl·ostredí«.

2 miliony obyvatel. Kde najít mé muže? Ve
Buenos-Aires!
svém zápisnícku j sem se docetl, že mám
jít:
Cer i t o 445.
Dal jsem se tam tedy zavést. Cože? »Francouzské
knihk u pec t v í«. Rozhližím se. Známí autori, všechny francouzské
noviny. »Pane, vy jste šéf? Tak váš krám je tedy dostaveníckem
obchodníku ženami?«

Ten vyvádel! No, aléspon jsem jednou yidel rozbesneného
knihkupce. "Uklidnete
se! Mám pro vás dopisy. Vše vám vy.
svetlím.« Uklidnil se a pozval do místnosti
za krámem. Ale
slíbil mi pak pouze, že odevzdá dopis, který jsem tu hned napsal: "Pane, dostál-li váš prítel Vigier, vulgo elegán, slovu,
víte, že jsem zde. Studuj i tu obchod ženami. Chcete mi delat
pruvodce? Váš prítel v Paríži mi slíbil, že pro mne ucinite zde,
co on tam.«

*

Pak js~m šel do »Ideálního
baru«. Byl tu Carlet. »Nechal
jsem »švadlenku« v :Montevideo. Má "žena« pro ni po<jede.« "A nebudou lítat vlasy?« - "Žárlivost', u našich žen? Nikdy!
Ale poj dte, musí odjet ihned.«
N a jeho "ženu« cekali ješte dva zákazníci. Poslal je pryc.
»J e hezká,« tázala se, chystaj íc se posiušne na cestu. -"Ano.« - "Tím líp, alespOIi víc ''Yzískáš, milácku. Ale ... tvá
"žena« jsem jen já, že?«
Vacabana,

zvaný

mourenín.

»Vacabana?«
»Ano, jsem vám k službám, pojd,te.«
Vstoupili jsme do auta.
»Jak jste zvedel, že žiji zde?« táže se Vacabana.
»Proste! Zašel jsem si vcera k šéfovi mezinárodní policie, zabývající se obchodem ženami. Zed jeho úradovny zdobil obraz
v krásném rámu s nadpisem:
»Nebezpecní uprchlíci z galejí.«
Vy jste uprostred, na cestném míste. Vaše jméno mi pripomnelo
zázracné historky, které jsem vyslechl na galej ích: o vzorné
nemocnici, již jste tu založil, o prýmcích meKického plukovníka.
A rekl jsem si: ten mi poví. Abyste mi rozumel! Chci mezi
nimi zítra studovat jejich mravy. Mtlžete mne uvést?«
»Ano. Ale ríkám vám: nepatrím do "prostredí«.
Po živote,
jaký jsem vedl, vidí clovek všude trest, i když už »nepracuje«.
Ale váží si mne. Každý z nás má svoji legendu. I já. Ale oklamali vás, vypráveli-li vám, že jsem jejich nácelník. Poláci ho
mají. Já pouze radím. Byl jsem hloub než oni. Dlužím jim
lekce ze své bídy. Kdo umel vystoupit z takých hlubin jako' já
_ lidské oko je sotva pronikne - je dobr,ým vudcem tcm, kdož
do nich sestupují. Zavedu vás mezi ne. Snad budete zklamán:
pravda onech vecí neodpovídá vždy zásadám náboženství a spolecnosti. Není snad morální,
naleznete-li
šfastné
lidi místo
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lJbctí. A ted, prosím,
zapomeií.te na Vacabanu,
a podal mi navštívenku:
»Camil Fouquere, velkoobchod
Prohlédli jsme si jeho sklady, obedval jsem v jeho domácn
Tragicky dvojí život. Jeho žena a deti znají jen Kamila F
guera: dej ž buh, aby nikdy nevstoupili do úradovny policej
prefekta R. Vimeza. Je tam obraz ...
»Vikt01'

vítezný«

vypráví ...

Vacabana dostál slovu. Jsem v »prostredí<<. Zde n~pusobí
páni podezrele jako v Paríži. Zapadají dokonale v rámec
gentiny. Jsou to anarchisti,
ne však politictí, nýbrž sociá
V politice milují vážnou vládu, vyhovující obchodu. Nená .
neporádky. Jej ich záliby jsou ciste meštácké. Sní o domec
nekde na venkove. A nepracují-Ii,
je to proto, že verí kneží
práce je trest, uložený cloveku. Vyšli z bídy a prodelali s
školu v polepšovne, nemocnici a kriminále, zacasté i na galejí
Viktor vypráví:
»Má první »žena« mne s pocátku podporovala. Pak mi utekl
Seznámil jsem se se sedmnáctiletou
delnicí. Lekce z vezení m
prospely. Mel jsem svuj plán. Rekl jsem jí, že jsem m
Odjel jsem s ní do Londýna. »Ted jdu hledat práci, milác
rekl jsem j i. A vecer: "N ení práce, ale ty !lás zachráníš - m
síš na ulici.« Plakala. Ale svoo1ila. Zavedl jsem jí na ulici a
ucil jsem jí: »Protože neumíš anglicky, ukážeš rukou: 10 •
lingu.« Jen jsem poodešel, už zmizela v hotelu. Za ctvrt hodi
se vrátila. Vydelávala tak 30-50 šilingu denne. Brzo i 60. ]ižnl
Amerika pricházela práve do mody. Nastrádal jsem na cestU.:
• eznal jsem tu nikoho. Tehdy nebylo ješte organisace. AI
nikdo si nedovede predstavit, s jakou kuráží se to devce pus
do práce. »Zlepší se to,« tešil jsem jí. Vydržela. Ale bylo tre
ješte jedné síly. Sveril jsem se domácímu své ženy. »A co kdy
vám zatím utece?« Ale já znal svou pocestnou ženušku. P'
svedcil jsem ho a pujcil mi do zacátku 2 tisíce. Dal jsem si pl)'
slat »zavazadlo« dO' Londýna,
protože jsem sbehlík. Napálili
mne. To už nebyla má poctivá ženuška. A ke všemu vypadal
~ako stará Cínanka. Utíkala mi na ulici, ale nevYdelávala. RO'Zo
zuril jsem se. Byla líná, dopalovala mne a tak jsem ji jednou
ponížil nejhorším
zpusobem:
rekl jsem jí, že není k nicemu.
Ale vecer mi hodila na hlavu 70 šilingu. Videl jsem, že jsem
soudilo lidstvu ješte príliš vznešene, a zacal jsem cerpat novot}
nadeji. Nalodil jsem se s ní. Cestou jsem se za ni rdel. V Bue.
nos jsem jí musel hned první vecer na.t1ouci. Pak jsem spechat
ke své »žene«. Chovala se vzornc. Nejen že zatím vydelala vypujcené 2 tisíce, nýbrž ješte jednou tolik. »Cínanku« jsem umí.
stil v hotelu. Za dva dny upláchla. Chápete - renta byla pryc.c
V tomto okamžiku zavírali náš elegantní restaurant a Viktor
nás pozval na dokoncení príbehu do svého bytu. Sest krásný
pokoju. Opojil nás oblak vtl11e. Usedli jsme v posledním pokoji
a pokracoval:
»Nalezl jsem ji v lokále posledního druhu. Rozhodl jsem S
že ji prodám pod cenou. Ale ani její nový pán ji nezkrotil. Skon·
cila bídne. Co delá špatné chování!«
Láhev šampanského
stojí v Buenos 300 peset. Vyprázdnfli
jsme jich hezkou radu, než skoncil své vyprávení.
»Pak jsem si koupil novou. Tiché, dobré stvorenÍ. Neby
na tcžkou práci. Kroužek
slušných zákazníktl v hezkém by
tecku. Ale ani to nešlo. Zemrela záhy v nemocnici a mé penf
byly zase fuc. Koupil jsem Italku. Za ctrnáct dní jsem ji mu
prodat. S:lmá ztráta. Musel jsem koupit n()IVOU,na polovíc s
n:arádern. To byla holka! Takové už se nerodí. Pro jedn
byla príliš drahá. Vždyf musela být ubytována a oblecena
zásluhy. Ale nahromadila
jmení ctyrem. Dnes jest chotí ú'
níka v ministerstvu
spravedlnosti vN. Tak se vede ženám,
se nám sverí a poslouchají.
Dnes mám ješte jeden byt
jeden v Rosariu. V Londýnc je má »žena«. To mi stací. C
vydelat 2 miliony. Je mi 37 let. Brzy to bude .•

........

Franchuchy.
muži, muži!
žádost!
Rozbujely
kvet
a zdravÍ. Peníze! Žena! A ta žena jest Francouzka,
Frana! Co by si tu byli bez ní pocali, ti dobyvatelé nové pudy?
VIlOoslavovali století svobody a slávy Buenos-Aires.
Ani
z recníku jí nevenoval vzpomínku. Staví tu pomníky. Ani
jí. Vyžaduji jej, ve jménu Francie a spravedlnost'i. S ná: »l.'ranchuchc, vdecný argentinský
lid.« A v den odhabude-Ii francouzský ministr nachlazen, prijdu proslovit rec
Vím, co bych rekl.
dOjJise jednoho pána z »pr05tredí« ctu: »v našem svete
dva druhy žen: neštastné a ncrestné.«
ypocítal jsem, že 80% jest jich neštastných,
jen 20% nených. Z nejruznejších
tragických prícin se octnon na ulici.
pak klesají hloub a hloub. Na š t cs t í je tu »prostredí« ecno,t vykoristující
ženy, jako jiná doly nebo lesy.
e to> korporace, která prevrátila naše mravy, zvyky a zákony.
mc policie se nestarají o žádnou verejnou moc. Rekl"T1iMoed: »Budeš mit tolik žen, koEk uživíš,« praví or;i: »tolik,
ik I e b e uživí«.
Jsou solidne organisováni.
Pocínají
si jako Carlet. fIledají
v propa tech nejhlubší bídy;. Pracuji jen s nejneštastnejšími.
dva druhy: llmís(ovatelé, kterí pusobí ve Francii a za 3.000
dodají už argentinským vývozdim slušné devce. Nalodují je
anove, IJamburku, kde se dá, a dopravili by je trebas hydroem, kdyby to jinak nešlo. Jedny cestují verejne s prtlkazem,
í:. »na cerno«, v nejaké
roure v podpalubí - a to až 28 dní.
Je to dokonalá organisace.

ce. Yíte, jsme jako otcové rodíny. Musíme dohlížet na mravy
1 zdravÍ. Tu prísne, tu mírnc. Podle pO'vahy svérenkyne. Živíme
svou rodínu i rodinu našich žen. Nechlubíme
se svým povoláním, ale respektujeme
je. Bez nás ty ženské kourí, pijí, šnupají
kokain, vdávají se mezi sebou, flámují a - špatnc skoncí. Podívejte ... « a ukazuje mi dva stohy dopisll; jeden, adresovaný
jeho "žene«, druhý náhradníci.
Všechny obsahuj í vroucí díky
rodin, které živí. »Vidíte, to jim vnuká zálibu pro dobro a práci.«
»A váš výtežek?«
»Slušní, poctiví mužo/é jako my, se vrací po 5-6 letech tuhé
práce do vlosti s 1,500.000 franku. Voilá, váš výpocet!«
(Další kapitU'ly popisují nekolik prípadu, kdy šlo o zachránení
a odeslání devcat do vlasti. Ani jedna nesvolila. Na kolenou
prosily své »muže«, aby je nevydávali a neopoušteli.)

Trochu o policii.
Lidská komedie se skládá z tak mnohéhO' dejství. Argentinská
policie dohlíží »prísne« na »obch':Jdniky«. Na príklad takto:
Stážnik
cís. 000 »popr06í« nekterého
pána z prostredí,
aby
usporádal sbírku u o~tatních, protože má jeho žena špatné mléko.
ebo mu rekne: »prijel nový, vím, tO', dej mi 100 peset, a
nevím to." Nebo: »chtcj í vás vypovedet. lakrocím.«
Stojí tO'
300 peset. Nebo prijde obsílka. Na. úradc ukáží povolanému
st'arý rezavý nllž: »Znáte tU'?« Novácek se bude zaprísahat, že
jej jakživ nevidel. Zkušený jej »pozná!« ihned; zaplatí síce
zoo peset pokuty, ale je volný, než na nehO' prijde znovu rada.
0, spolecnosti, spanilá bohyne!
T

»Poiacky«.

»Casa Francesa«.
Francouzský dum«. J eh0 sklenené dvere jsou zastreny preanolt, žlutou ci riUovou z:íclonku. Krácel jsem po dlouhé
111)". Stále a stále
záclonky!
eostýchejme se. Vstupme!
Maria panno!
l{ozdávají tn
'. DO;,távám císlo 13. Dvan~ct jich ceká! POjdme jinam!
že, lady je 1'0 horší ncž v sobotu vecer u holice. Vstupte tam
onam, všude tatáž podívaná. Argentino,
jaká to vitalita!
zde už konecne vyckejme. Jest to tu za 5 peset. Zákazníci
trpelive noviny. Dvere se otvírají:
»Kdo je na rade?«
opet vyckávané ticho. Prichází rada na mne. Vcházím. J meje se slecna »opál«.. Vyptávám
se. Je tu 8 mcsícu. »Na první
en nezapomenu nikdy: 402, chápete?« A svesila paže, aby
naznacila SVltj v)'kon. Ríká ~e, že socialí~tictí poslanci od·
n~li verejné domy, aby využitkování
ženy vzalo konec. At
jmou pouze na den naše místo!«
Co j"i delala pl'ed tim?«
Byla j,em prodavackou«.
Víc nechce povedet. Mnsel jsem odejít. Na ulíci jsem kal ku·
2.010 peset. Peseta stoj í 14 fr. 25 1 jako opilý: 402 X 5
10 X 1.1-25= 28.642' 50.

=

ásobil, násobil jsem jako blázen. 2enou, dvemi ženamí,
i, ctyrmi. Závratné sumy. Byl jsem i;:lkO' u videní. Zašel
si pro Víktara a jeho prátele. Sveril jsem se jim se svými
"ty.

Opál tedy vydelává 1,489.510 fr. rocne?« - »No, a co je?"
rešlil j,;un oci. Nabídli mi sklenku vína, abych se vzpama. A vysvetlovali: »Naše obchody se podobají úplne obchoostatním. Máme své risiko. Já mám, na príklad, 3 ženy.
í »základní« se na kopec ožením. Ostatní je náhoda. Nee. mesíce ztrácené v nemocnici. 402 hodll v týdnu je :l'echnemožno. Je to pouze Výjimecný výkon. Rozváže-Ii san30-36 X denne, je to výborná pracovnice. A výlohy? Jedžena vás stojí 30.000 fr. rocne, af ji koupíte tady nebo ve
di. Nájem z »casity« 7-800
peset. Vydržo"lání služky a
• Pokuty. A mesícní zásilky její rodine a její vklad v ban-

Ach! Polach.-y (polské žido'vlcy) v Argentíne!
Obchod ženami,
lakový, jak jej lící lidová fantasie, tu provozují práve mužové
z Polska. Pracuj í jen se židovkou. A neposkvrnené
dívciny
mení rázem v devky. Jsou organisováni po nemeckém zpllsobu,
tO' jest. mají metodu a zdolávají obrovskou, desnou práci. Oficielne si ríkaj í »obchodníci kožemi«. Kuže jako kllže. Pravda!
Všichni nejsou židi. Ale naháneci v Polsku bez výjimky. Neunášejí dívek, kupují
je »poctive" od rodicu. Koupí treba3
ctyri najednou. S nejstarší se ožení, na ostatní si pockají. Koupí je na smlouvu, dllkladnc prohovorenou,
príslušne podepsaT
nou. A dívcinka poslouch[t! Rodina žádá. 50 zlatých mesícne po
3 léta. Kupující nabízí 100. Otec volá dívku. Prísahá na thoru,
že je panna. Rodina je uchránena
z bídy. Vyvážejí je po desíti
až dvanácti. Všechny putují do Rio de la Plata - do Bocy. Co
je to?
Boca-,

\'ic1el j selll prístwy...
Ale videt Bocu! Všechny lodí, jedouCÍ do Rb, jiste projíždcjí
širé morské pláne, jen, aby nalezly duše odsouzené v Boce k - životu. Továrna na seriová
objelÍ. Rí~e Poláktl. 2 pesety v tup.
U dverí yás ohmatají strál.nícI, nemáte-li zbrane. A pak vás
strcí do propasti. Pak mužele, podle povahy, zavrít nebo vytreštit oci. Zvrhlost, dosáhnuvší tohoto' stupne, se rovná nevinnosti. A polská '>cas;]«, kde pracuje jediná žena? Otvírá své
dvere 70-75 X za den. Tak tu zachraiíují malé ubohé Polacky
cest rodiny, nebo( podle nesmyslné tradíce by nahrnuly všechnu
hanu na šediny otcov1, kdyby - nedodržely smlouvu .
Zodpovední

jsme my.

13yl jsem na galejích. V Biribi. V blázincích.
Vracím se
z Buenos-Aires. Proc jsem tam jel? Abych vám mohl vyprávet
zajímavé historky? Ne! Abych se podíval na to, nac nikdo se
ne c h c e podívat. Abych pOlSoudil o d s o u ze n o u vec.
Nedomníval
jsem se, že mohu klidne spá.t na mekkém loži
zákona. A pomyslel jsem si, že je chvalitebné propujcit hlas
tem, kdož nemají už práva promluvít. Základem prostituc~ ženy
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PHtomnost...
jlCSt hlad. Kdyby taha nebyla, byly by ještc ženy pradejné.
Budau vždy, dakud je budou muži kupa'va,t. Jenomže by jich
byla a 80'% méne.
Pa tri léta už Spalecnost náradt1 provúdí tajnc »veliké zkau-.
mání« abchadu ženami. Vyslala kamisare dO' celéhO' sveta. A ti
se ncco napalyka1i prachu ze spist1. Hledali v nich pravdu! Byli
ta pl-íliš vážní mužavé, aby ji hledali jinde. A protO' ji - nenalezli. Ale prestO' cht'ejí zarganisQvat
na zemi ctnast. Zdravím
je zdvO'rilým úsmevem.
Ukázal jsem vám abehad ženami. Muži, kterí z nej žijí, ženy,
které na nej neumírají.
Dasud byla na nej pahlížena jakO' na
ajedinelý zjev, dO'jemný rO'mán zašantracené
dívky! -- Ale dívka, která se chce zachránit, ví presne kam se abrátit v BuenasAires, i jinde. Pahledme hlaubej i! Jeta, drama. Drama malých
PO'lacek a Francauzek.
Z n a jí ces,ttl, pO' níž jdau. A jdau pa
ní se sklancnau hlavau. Jdau za mužem z »prastredí« jako za
chirurgem.
Zpt1sabí jim balesti, ale s nad je zachrání. Snad!
drama ženiny bídy!

~
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nam nevyjadruje
nikdy názary jen jediné vrstvy obyvale
kampramis,
na ncmž se shadlo nckolik
nýbr ž representuje
:lOwdých vrstev. Tedy: vyjednává se s Vatikánem proto,
tak prejí katalické strany, kterým daly valby urcitou míru vi
Kdybyste chtel, aby prání katalických
stran nebyla res
vána" musil bys,t'e nám radit, abyeham adstranili demokrac
úídili diktaturu. - Divíme se, že Vás tolik balí ten nes
který vyšel a Janu Masarykavi
v landýnském abrázkovém
sapise »Graphic«. Landýnský casapis nechtel avšem nikoha
zit, an jenam vubec neznal naše pamcry a tak tam napsal
nesmysl o cikánech atd. Nevedamast
prece není urážkau.
váme se, že náš prúmcrný clavek taho neví víc na pr. o D
sku než prumerný
Anglican () nás, a tak bycham byli t
schapni napsati nejaký nesmysl a Dánsku a divili bychom
pak, kdyby Dánavé u nás predpakládali
vuli uraziti, kde byla'
nam nevedamast.
A to, že se v Anglii a nás mála
prece napravit žádným diplamatickým
zákrakem.

o

Naši v cizine.

Ješte o tom, co se muže.
Vážená

redakce!

Praha,

Za Vaši adpaved v 37. cisle »Prítamnasti«
dekuji, ac byla
nekde hadne iranická. Nevadí. Nemel jsem príležitast být spravedlive infarmaván
a nedivte se prata, že sauhla.sil jsem ne sice
N á rad e m a dakance ne s Lid 0's V e c e l' ním 1 i s tem,
V Ý m i I i sty, ale »5 raztrpceným«
valáním všech žurnálu a
vší verejnasti.
Vaše adpO'ved je víc než adpavedí a cítím, že si
Beneše vážíte. K tamu dve nahadilé glasy: Když Beneše v Ríme
adkazují k subardinacím,
prac .se vubec vyjednává?
Caž bez
Vatíkánu nemužeme žít? Odluka církve ad státu zdá se být již
na »vecnasti«? - Nemá-Ii náš mínistr zahranicí v maci zakracit prati anglickému nO'vinári, pak má razhadne právO' zakracit
prati zesmešnavání
ceského, vyslance (Dr. J. Masaryka, landýnskau revuí) v Landýne. Odpaved nebude jenam mne, ale i mažná jíným na vysvetlenau.
V úc,t'c Váš
A. B. Dyjský.

*

Ptáte se, prac vubec vyjednáváme
s Vatikánem a zda »bez
Vatikánu
nemúžeme Žít«. Tady záleží na tam, kdO' je' ta ta
»my«. Jej iste velice mnahO' lidí, kterí mahau dacela klidne žít
bez Vatikánu, a myslíme, že Vy k nim patríte práve tak jakO'
my sami. Jenže stát a nárad je trachu širší »my«, a lidé kataIicky verící jsau dasud velkau cásti t'ahato »my«. O úprave PO'meru k Vatikánu razhaduje
parlament, caž vždy znamená parlamentní vctšinu.
Jestliže tato parlamentní
vetšina skládá se
z valné cásti ze stran katalických,
je prirazena, že vládní palitika bude se z velké cásti rídit padle jejich v.ú1e. Prata tedy se
styky s Vatikánem
vt1bec neprerušují,
n);brž se vyjednává.
Je
ta avšem palitická abeceda, co tu vykládáme, ale nemužeme adpavedet jinak ua Vaši otázku, pancvadž jen ta ta adpoved je
správná. S Vatikánem se vyjednává prato, že si taha prejí ka·
tolíci a že ti katalíGÍ mají vliv, kteréhO' nabyli demakratickau
cestau, t. j. valbami. Nebude se patrne již vyjednávat
s Vatikánem, budO'u-1i jednau katalické strany ve valbách patreny. DO'
té daby zdá se apravdu adluka, církve ad státu býti na dacasné
vecnasti. Prosíme Vás, abyste si uvedO'mil, že to »my«, které
upravuje styky s Vatikánem, je daleko širší než my dva, kterí
si tu dapisujeme, a naši prátelé. Ta »my«, na kterém záleží prí
mezinárodních
jednáních,
mt1že býti jen celý ceskaslO'venský
stát, a pravaverní
a pabažní sla'venští katalíci jsau práve takaVO'Usaucástí tahO' »my« jako pražští volnamyšlenkári.
Státní jed-
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Vážený

pane redaktore,

prihlížeje k dopisum, reagujícím
v 38. císle »Prítamnosti«
muj cláriek »Naši v cizine«, chtel bych priciniti ješte nekolikv
I. Oba pisatelé vidí hlavní dttvad jihaslavanské nechuti v
ceskaslavenským
let'ním hasttlm ve spolecenské nevychavanos
nas1l1cu - 1. j. dávají za pravdu »bratrským« rekriminac'
»hastitelu«. Nepachybuji
ani dast málo O' tam, že leckda z»
šich« byl v cizine stejne trapný jako je dama. To jsem také vi
del na vlastní aci. Ale stejne jsem videl, že prapadivné mra
meli i jedn0'tliví príslušníci jiných náradú a to v míre ne me •
Jemne
tedy záhadau, prac pro nekalik ceskaslavenských J:~O
sancu jsme házeni dO' jednaha kaše všichni, zatím ca »nárocn
a nevychavanast«
rekneme treba jednatlivcu
madarských n
vadí. Je ;«u zrejme dvají loket a o to tu jde.
2. Co se týce té ceské náracnasti:
videl bych rád treba A
ricana, který by se spakajil na jihu s tím, s cím se spakají d
vadesát pracent Cechaslaváktt. Já myslím, že kultivavaný clov
má právo mí.t jisté náraky: že je avšem musí padporavat fin
cne, je samazrejmé.
Pakládal bych naapak za náradní príhan
kdybycham tech náraku nemeli. Mám avšem vždy na mysli j
lidi kultivavané a ne nevychavance a snaby.
3. Pan ing. Mucha se pQZastavllje nad tím, že jsem ocekáv
pri nejmenším ceské cíšníky v hatelu: vysvetluje, že v Ju
slavii nesmí být zamestnáván
cizazemský persanál. Nu dobr
ale to má avšem za Ihmst'ejné, že prO' 50'% ceských hastí se n
PQtrebuje abstarat nejaký jihaslavanský
gan;on, havarící ces
zatím cO' nikamu z hO'telu nenapadne mluviti s Nemci, Mada
Italy jinak než v jejich materštlne?
Pckne dekuji za tako •
systém, kde 50'% je náradnostne
bagate1is0'váno a 10% pre
ravána. - Pan ing. Mucha radí, abycham se naucili charvats
jedeme-Ii na jih. Zajísté, že bycham tak byli ucinili, kdybych
nebyli sedli na vejicku mámení, že 50'% ceských hastí bude al
spaú na talik respektováno,
jako nekalik Italu.
4. Pan ing. Mucha mne vytýká, že jsem byl prílišným opti
stau, jeda na jih, »jakO' damtl«. Nu, ta' mu dávám za pra
Ale na tam nemám ani tolik viny já, jakO' ti, kterí vid
náruc atevrenau tam, kde otevrená: nebyla. V tam smeru j
avšem vylécen dacela. Až pojedu dO' Jugoslavie padruhé,
dám už nic na »bratry«
a pojedu tam asi stejne dispono
jakO' treba dO' Partugalska.
.
Dr. Oto Štorch-Mari

