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se nestane. Takoví lidé existují jen v komunistické fan
tasii. Otázka naprosto není, zda se neco stane nebo ne
stane; všichni víme, že se jd3te mnohé stane; o to jde,
bude-li to revoluce nebo vývoj. My všichni, kterí neve
ríme v príchod svetové revoluce, víme, že pomal), vý
voj zmení tvárnost tohoto rádu spolecensk~ho stejne a
dle všeho trvaleji, než by to dovedla revoluce s hromy
a blesky, s barikádami a zvláštní vyšetrující komisí.
To všichni víme, ac nekterí z nás si toho prejí více a
nekterí méne. Chyba v komunistickém smýšlení je
v tom, že jen revoluci pokládají za událost; za jediné,
co se mttže stát, mají revoluci. To už je zvláštnost ka
tastrofálního zpusobu myšlení, velmi nesprávná zvlášt
nost. Podobne by chyboval, kdo by predpokládal, že
reka netece, protože nevidí vodopád, nebo že chemické
promeny byly zastaveny, protože nikdo nepozoruje v)r
buch. Spor mezi komunisty a námi není o to, zmrzl-li
cas a události. Nejsme mystikové, abychom verili v ne
co takového. Ale o to se preme, prijde-li to, co prijíti
musí, na hrbete revoluce nebo evoluce. Komunistická
strana a komunistická internacionála jsou svým pro
spechem svázány s revolucí. Komunistictí vúdcov,é
jsou úredníci revoluce, komunistictí redaktori mají mí
sto u revoluce. Prijdou-Ii zmeny sebe vetší, ale nepri
jdou-Ii cestou revolucní, komunistictí vltdcové a re
daktori nebudou z toho nic mít, komunismus bucle ocl
staven jako clivále Otázka revoluce ci evoluce není
pouhá theoretická otázka, a nevzbudila by tolik vášní .
kdyby byla: je za ní touha po moci, touha celé jedné
velké organisace. Afy proti revoluci namítáme: revo
luce pohlcu je zhytecné obeti, revoluce by obetovala ce
lou naši generaci (jako je už celá jedna ruská generace
obetována); revoluce mimo to nepracuje tak spolehlive
jako vÝvoj, který krácí po schodišti zkušeností;
revoluce vždy se pokusí nastoliti nejaký theoretický,
papírov}' ideál, a tvrdou pestí vnu'cuje dogmata života;
vymrští se hned na nejvyšší stupeií, a potom s omlu
vami a rozpaky sestupuje o nekolik stupntl níže, když
byla nejvyššímu stupni obetovala štestí a životy; revo
luce je plSrtvání.

Zbývá druhý bod »Rudého práva«: delníkúm není
možno pomoci jinak než revolucí; v dnešním rádu se
všechny jejich požadavky prohlašují za nesplnitelné.
Když jsem cetl Trockého knihu o Anglii, cetl jsem ji
se zvláštním zretelem k tomu, proc Trocký pokládá re
voluci za nutnou i v zemi klasické demokracie. 1 nalezl
jsem tyto dva dúvody, jeden hospodárskSr a jeden poli
tický: 1. anglick)' prúmysl je zamotán v tradici, roz
droben, technicky konservativní, organisacne ne pruž
ný; proto ustupuje pred nemeckÝm a americkým; po
trebuje široké a smelé reorganisace, která naráží na
odpor soukromých zájmu; tedy to musí býti vyrešeno
revolucí politickou.

Podle toho, co vím o anglickém hospodárství, verím,
že Trockého kritika není bez pravdivosti. Ale sotva to
má co cinit s revolucí. Trocký velmi vyzdvihuje organi
saci nemeckého a amerického prúrriyslu nad anglický:
ale což byla v Nemecku nebo v Americe už revoluce?

Dále chtelo »Rudé právo,< prosloviti neco O svých
desítiletých zkušenostech, ale bylo to tak sensacní,' že
to censor zabavil; komunistický orgán koncí radou,
abych se prihlásil do elementárního kursu prvního
tupne nekteré závodní bunky.

Do závodní bunky nepújdu, radej' se dám na vojnu,
z cetby znám dokonce i tu vrcholnou moudrost, kter;Í

predkládá v kursech desátého stupne konllmisti
, redaktorltm. Odpoved »Rudého práva« obsahuje

va hlavní body (jsou to obvyklé komunistické argu-
nty proti demokracii): 1. vývoj není ukoncen, hi

orický pochod není zastaven, mnohé se bude llleuit;
. delnictvu se nepomuže reformismem ani demokracií,
elnictvu možno náležite pomoci toliko revolucním pc-

ením rádu kapitalistického. S nelibostí pozoruji, že
omunistický orgán mi 'pripisuje nec,bycejr.ou hlou

t. Nebot jen neobycejne hloupý clovek mohl by. se
ornýšlet, že tode dneška je zast2.vell kažélý histo.ický

hod, už nebude se dít nic, naprosto nic, vše zusta
e tak, jak je to nyní.« Ješte nikdy nebyl historický

hod zastaven: která na scestí uvedená inteligence
ohla by se domnívat, že se zastaví práve nyní? Po
avde receno, nepoznal jsem ješte cloveka tak omeze
ho, aby se domýšlel, že všechno je hotovo a že už nic

Jak dlouho ješte budou celrat
na revolllci~

II.

udé právo« venovalo prvé cásti mé úvahy svou ob
vyklou pádnou a laskavostí nijak neprekypující

ornost: úvodem ovšem neopomenulo podotknout že
Peroutka, známý vykladac hradních názon\ mel od
du uloženo napsati neco o problému, jehož vltbec

eovládá; protože je však hladký jak úhor, nedostatek
nalosti nahradil, jak to bÝvá, stylistickou eskamotáží.
estliže má publicista právo také tu a tam dát prúchod
vým osobním pocitum, tedy bych rekl, že mne to s tím

hradem už dokonale omrzelo. Lepí-Ii »Rudé právo« na
šechno, co si dovolím napsat, vinetu: made in H rad

cany, - tedy to není o nic méne pitomé než methoda
tVenkovax, kterS', napíši-li neco do »Prítomnosti«, re
feruje o tom v tomto smyslu: dr. Adolf Stránský,
predseda Pražské železárské spolecnosti, který zdražil
zemedclcltm hrebíky, píše v »Prítomnosti« ... Vedle
této polemické figury uyádí »Rudé právo« asi toto:
Peroutka vidí, že až dosud sociální revoluce se nepo
darila, a domnívá se, že

tode dneška je zastaven každý historický pochod, už nebude

se dit nic, naprostO' nic, vše zustane tak, jak jeto nyní«;
»takhle usuzovali také starí pantátové za dob roboty«;
• z príkazu Hradu radí p. Peroutka komunistum, aby zane-
chali revolucní politiky a obrátili se na reformistickou víru«;
.komunistická strana chce pomoci delníkum k snesitelnejší
existenci už pred sociální revolucí, ale jakmile rozvine boj
za jejich potreby a zájmy, hned jsou tu ruzní Peroutkové a
a jejich patroni, kterí snaží se »dokazovati«, že prý »prumysl
nesnese takové zatižení« a kdesi cooi.«



Dovede tedy i demokracie organisovat hospodárství. a
zajisté také ang'lická demokracie mela by se o to po
kusit, a jiste k tomu pod tlakem konkurence dojde.
Ostatne to s revolucí bývá tak: theoreticky prináší or
ganisaci, prakticky desorganisaci. Podle vší pravde
podobnosti by komunistická Anglie daleko víc trpela
pod nemeckou a' americkou konkurencí než dnešní hyt
tradicní a nedostatecne organislljící Anglie,

2. Druhý dúvod Trockého neuvádejí komunisté to
liko pro Anglii, n~·hrž pro všechny zeme na svete:

»Myslit si,« praví Trocký, že osud spolecnosti muže býti
urcován tím, je-h zvoleno do parlamentu 307 delnických

poslancll, t. j. menšina, nebo 308, t. j. vetšina, a ne faktickým
pomerem sil v okamžiku ostré srážky tríd, - bylo by být
v úplném zajeti parlamentní aritmetiky.«

Podle našeho názoru zase myslit si, že at už 307 neho
308 delnických poslancú v anglickém parlamente ne
melo by žádný vliv na osud anglické spolecnosti, to
jest být v zajetí tvrdohlavého 'protiparlamentního
predsudku. Engels ukazoval na možnost mírného V)
voje k socialismu v demokratickém státe -_. holševici,
kterí celou svou vulí k moci jsou odkázáni na revo
luci, neverí patrne na možnost mírného v)'voje k so
cialismu ani v zemi, kde by bylo pet šestin delni
ckých poslandL Všechny evropské parlamenty už
poznaly, co znamená prítomnost silné socialistické stra
ny v nich: ruští komunisté nikdy nemeli zkušeností
s delnickými poslanci v parlamente, a protože ruští ko
munisté mají vedení tretí internacionály v rukou, má
býti Evropa násilím podrobena príkladu, k~erý pochází
ze zeme politicky nejzaostalejší. Komunisté jsou v za
jetí protiparlamentárního bludu, že nic se nemiHe po
hybovat ku predu - leda revolucí. Jsou neschopni po
chopit, že i bez revoluce svet dozrává k socialismu, ni
koliv dogmatickému ovšem, nýbrž k takovým formám,
které budou nalezeny a osvedceny zkušeností.

"Rudé právo« lící, kterak komunisté nemohou hez
revoluce pracovat ve prospech delnictva: nebot kdyko
liv vznesou nejaké požadavky, vždycky prispechají zlo
duchové, kterí pokrikují, že »prumysl nesnese takového
zatížení« a jiná kdesi cosi. Známe dobre ohmyslné ná
rky prumyslníkú a víme, že pri všech príležitostech je
radno pocet jejich slzí delit aspon dvema: to už je v je
jich povaze. prohlašovat každ)T požadavek za nespl
nitelný; to je ohvyklá taktika pri mzdových sporech.
Ale víme na druhé strane, že delnické požadavky jsou
soucástí revolucní komunistické taktiky, a že komuni
sté nikterak prísne nepecují o to, aby byly splnitelny.
Nekterí komunistictí vudcové to rovnou rekli: tak pra
vil I.enin, že »není starostí komunistu, aby jejich po
žadavky byly splnitelny«: tak píše Varga o požadav
cích, které "v dnešním rádu tak jako tak jsou nesplni
telny«. Ponevadž komunistické odborové organisace
jsou pod prísným politickým komandem a není jim do
voleno oddelovati delnické požadavky od revolucní tak
tiky, jdou od porážky k porážce.

Fakt tedy je, že jediné, co komunisti chtejí pro del
níky vykonati, je revoluce. At »Rudé právo«, at ostat
ní komunistické instance se tocí jak chtejí. prijde chví
le, kdy nebudou se moci vyhnouti otázce: revoluce
neprichází: co jsme tedy vyl~onali pro d~lnictvo. když
se nám nepodarilo ucinit to, co jsme ucinit chteli? Vy
lícili jsme posledne, kterak theorie svetové revoluce se
poh) hovala od škarpy ke škarpe. kterak, kdž jí ulítl
jeden vrabec na streše, utešovala se zase druhým vrab-
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cem na streše. Dnes už je nouze i O ty vrabce na stre
še, a holub v hrsti nebyl nikdy - vyjma ovšem v Ru
sku. Ruský prípad uvádí v omyl celou komunistickou
internacionálu. Prehlíží se, že to byl úspech místne
a casove podmínený, a že nikde v Evrope není už
tech podmínek. Bolševická revoluce hyla v)'sledkem
techto podmínek: I. dlouhé války a nervové popudli
vosti, z válecného utrpení vyplývající; 2. živelné touhy
vojákt"t po míru, po tom, aby už nemusili nosit svúj ži
vot na trh; 3. zbrane - následkem váiky - byly v ru
kOll lidu, každá skupinka námorníkt"l lehce si mohla
opatrit obrnený automobil a kulomet: 4. ruská buržoa
sie hyla neobycejne slahá, odporu neschopná: S. bolše
vick;l revoluce byla aspon ze dvou tretin revoluci
agrární, povstáním mužíku, kterí chteli pudu; 6. ru
ské komunistické vedení bylo zvyklé na katastrofální
pomery a riskantní revolucní práci. V které evropské
zemi jsou ješte tyto podmínky? Sám J ,enin na tuto
nepodobnost pomerLI upozornoval komunistické radi
kály. Když k nemu byla poslána levice italské komu
nistické strany. aby jí napravil hlavu, rekl jí:

»MeJi jsme za sebou v celé zemi vetšinu delnických a
rolnických rad. Kde to máte vy? -- - 'Máte vetšinu armády?

),IJ jsme v Rusku zvíteiili, poncvadž jsme meli bezpecnon
vétšinu delnictva, bezprostredne po dobytí moci jsme meli

polovinu armády a v nekolika týdnech jsmE mohli získat
polovinu roln.íctva tím, že jsme nikoliv SVllj, ale sociálne
revolucní agrární program uskutecnili.«

Opravdu, kde máte toto y13evy, páni evropští 1)01

ševici? Hodláte prožít svuj život v marném cekání na
revoluci? Hodláte zde ,setrvati, jak jste, silní jen k to
mu, abyste dodávali vhodnou v)'mlu vu re3kci? Polo
vina evropské reakce je prímým následkem 1. zv. ko
munistického nebezpecí. Mussolini by ješte psal clán
ky do krajinsk)'Ch italských Iistl'1, kdyby italští komu
nisté nebyli se pokoušeli uskutecnit moskevskou theo
rii. A v Ceskoslovensku nevládla by pravice po dva
roky, kdyby ctyricet komunistick)'ch mandátLl nebylo
vzalo socialisttlm všechnu sílu.

Svet - pozorován ocima komunistickýma - vypa
dá, jakoby cím dále tím více tuhl. Každ)' rok, kter)'
uplyne od válecného rozvratu, prináší novou dávku
solidnosti a stálosti do pomeru. Komunistické inter
nacionále vlastne zbývá už jen jediná nadeje: válka.
Je to ostatne nadeje, kterou nesmejí vystavovat na
odiv, nadeje, které je poruceno mlcení. Pokud se týká
války, dve duše sídlí v každ)'ch porádných komuni
stických prsou. Sovetské Rusko nemltže privolávat

. válku - cítí dohre. že by se v ní ocitlo tvári v tvár
nebezpecné koalici a že by asi podlehlo. Proto sovetští
diplomati vystupují po svete jako muži. kterí míru
prísahali vernost na veky, Jini vec je s cleny komu
nistické internacionály a s lidmi. jejichž hlavním _za
mestnáním je svetová revoluce. Ti cítí stále ješte tak
jako Jules Guesde, kter)' s ulehcením zvolal, když
francouzská a nemecká armáda poprvé se srazily: "At
žije válka! Poslední nebezpecí míru se roz plynulo ! "
Nehot komunistické hnutí nemá dnes solidnejší Xladeji
nad válku. Jen ve válecném rozpadání sil, jen ve vá
lecném zvratu por;ldku mohlo by se vy.tvorit OllO

ovzduší možností a Qna nervová atmosféra, ji.chž je
treba k revoluci. Clovek za míru má k revoluci deset
krát delší cestu než clovek za války. Proto drobno
hledem hledají komunisti po svete válecné konflikty,
a komunistické npviny se tak zálibne obírají každým
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minternu. ] iste podivuho.dná kariera, která nedá se vysvetliti
tím, že by Kominterna tímto Zpflsubcm chtela dát na jCYO svuj
n:~pekt k Ccchoslováktnn. Víme totiž o opaku: vímc, že cc
~k()slo\-enský komunism nemá již y Kominterne mnoho obdivo-
\ alelll: poslední otevrený lisl Komunistické Internacionály
clE'Il~T\'u csl. sekcc II r. Inlern'lciollály jest toho makavým do

kladem. Jest zn;ímo" že Kominterna považuje csl. komunismus
Z;l »težký prípad« svetového hnutí komunistického. Šmeralovo
jméno velmi ca~to bylo slyšel v našem delnickém hnutí. A témer
\'Ždy. když padlo jmé.no Šmeralovo, zaznelo 'slovo: oportunism.
\' :\Joskve Šmeralovi válecný oportunism odpu"tili. Ale
jeho válecný oportunismus nebyl jen prechodnou episodou .
• ' ebylo to llklouznutí. Šmeral jest oportunista z<'\ložením. SYed

cí o tom jeho politický vývO'j v nobe, kdy kOlllunismus se u nás
zarizoval jako samostatná 1(liticl;::l "tra,la. T,clyž se jednalo o to.
~by sociálne demokratická levice prijala 21 podmínek 01. Tn
ternacionály, kclyž se jerlnalo ° to, aby levice prijala název. po
\'innosti komunistické stran)', lu st {II c1r. Šmeral v prvé rade
tech. ktcrí ríkali: soudruzi. opatrne: soudruzi. nesp"chc.jle
Ily-Io také psáno o tom, že hyly poku"y o získání ztracenéhu.

lIezdárného syna, dr. Šmer:1!a. Už se to darilo; to byl Šmeral
\'C Švýcarech. Ale n;ljednou "e jcdl1ání rozbilo. "Slon«. Tak si

(,(l1eyil kdosi, kdo byl pri techto jednáních . e Smeralem. Šme
ral byl zamilován do sovetského Ruska. ,\le doma radil k opatI'.
llo"ti. Byl z tech. kterí chteli zpomaliti vývoj našeho kOllluni·
~mu. Byl z tech, kterí se ~taveli proti organisacnímu splynutí
ceské a nemecké sekce. Proti tem radikrth"IJl1, kterí byli stoupen·
ci jádrové strany, t. j. stran)' malé. ale pn"lbojné, revolucní,
húj iI dr. Smeral oportunistické stanovisko, které se primlouvalo
za stranu massovou, t. j. stranu velkou, pomalou, nebybnou.
lŽíkalo se o !imer:tlovi: dovcde padnouli jako kocka. Dovedl
usloupiti, aby za nekolik mcsícLI se objtvil vcele. Leccos mu
pomáhalo tam, kde oporlunisl11 jeho prizn;;\valo i jeho osobní

okolí. Ryl znacn.e neosobní a neprovádel o~obní zmeny s tako·
vOltl radosti víteze, jako vedoucí kornullislé. \~ypada! osobne
skromne, bezn;i!'ocne. Dovedl vycítiti. když se v komunistické
strane chystalo k bouI-i, Tu zmlknul, dal prednost soukromÍ.
cetbe knih; když byla vec hotova, objevil se a vyložil v suché,
logické prednášce, proc vývoj vcci šel práve tou cestou a ne
jinou. A není to ironie, že tenlo Smeral jest jedním z troj icl",
která vede Kominternu? Odložil SVi'lj oportunisJll, když stal se
více Rusem, než ceskoslovenským poslanc(:m? Oportunism dr.
Smera!a není necím, co by šlo odložit. X ;)ucil se plynne rusky;
vžil se .do ruské duše, jejíž rysy neselre ani tvrdá organisacní
stavba Komunistické Internacionály. Ale oportunismu se neodn:!,
uci); odnaucit se mu, znamenalo by: preslat být Smeralem. A
tak jest situace ironická: muž, jehož jméno jest Smeral, a jehož
politický ohs~h jest oportunismus, stojí v cele svetové organi.
"ace. která hlásá revoluci, Revoluce ne~cd:í\'á na jedné vetvi
s politickým oportunismem. l\[rtvý Lcnin a odstavení Zinovev

a Trocký nejostrejší slova si vždy schoYávali pro boj proti opor
tunismu. Cteme-li Leninova slolva proti oporlunismu, témer vždy ~

vynorí ~e nám poklidný obrázek !imeralovy tváre,

Prišel oporlllnism dr. $merala ke cti v II J. Internacionále:
\'ždyt Kominterna se tvárí tak radikálne, revolucne; a stejne
t:.k na indexu jest oportunism v sovetském Rusku. Ale také
naše komunistická strana den ze dne tvárila se velmi revolucne,

a zatím, jak ukazuje komunis(ickú dIskuse. hyla až po kolena,
Ile·li výše, \' oportunismu. Žádný kurs v komunistické Interna·
cionále. v KSC. ~e oficielne neprihlásí k oportunismu. Víme dobre
z domácn0sli našich kOlllunistLt, že nejyícc, nej radikálnej i ki<icí.

když 1,omullislická strana jest navštívena nekterou z castých
sv.ých krisí, pri nichž neví kudy kam; ví nejvýše, že to, co až
dosud delala, bylo oportnnismem. Komunistická lnternacionála
po odchodu l.eninove hledá orientaci. Cím více zdi'trazlluje nut·

yKMÁNzo

roclkem mezinárodního nehezpecÍ. jakohy hyly orgá
em hoha "álky. jenž "yhlm Ilo\'é oheti. To také uka
lije. jah~' pomer musí míti k "álce evropská demokra

cie. nechce-li s otc"ren\'ma ocima lézt do záhub,,:
nikdy již válku!' -

Tísncn pokracujícÍ stálostí p01lJcríL ohrožován mÍ
rov~rm nebezpecím. komunist1lus ustupuje 'v cinech, na
dejích i slovech. R. T926 ncm{Ue Bucharin ríci už více
než tolik: »Jsme rušiv~rm živlem stabili-ace. Tsme na
to hrdi.« Býti jen rušiv)'m živlem stabilisace ~ a tre
ba b~·ti na to hni -- je t.rochu mfdo na hnut.í. které
sedm let pred tím mohlo hez \'elké nads;1zky ríci. že
uvažuje o preyzetí moci.

Tak tedy i delníci musí pocÍt.at.i s tím. ;:;e kOllluni
mus není a nehude více než - rušiv\'m živlem st.abi

li ace. Rušiti stahilisaci má tenkd.te ;mysl. 1111Ižeme-li
duvodnc predpokl~dati. že prijc1e revoluce a že jí tím
k príchodu pomližeme. Jestliže však není t.akovél1o dl!
vodného predpokládání. v jakém pak svetle se jeví ono
rušení stahilisace. a jaký prospech má z neho (lelnictvo?

emttže h."ti pochyhy, že všem se vede lépe v pome
rech st.ál~·ch než nestál~·ch. Komunisté sami popsali
mnoho papíru o t.om. že nejhorším moment.em v živo
te d~lnÍkove je ži\,()t ne.tálosti a neji. toty. Ji te že
ten, kdo je ru:iv~'m živlem stabilisace. tuto nestálost
a nejistotu jen zvyšuje. Komuni té ohetu jí všechno
prípra\';'lI11 na revoluci. Á eprijde-li tento h~jecn~' den
- a komunisté lIŽ o nem mluví jen s fa1.3í v srdci 
hude zapsáno o kOlllunismu v historii, že nejakou dobu
uvažoval o prevzetí moci a o tom. že vše položí k nO'
hám delnick.ÝI11: POt.Olll však, když se toto nepoc1arill),
žil tu po radu let jako jako cinitel. kter." prispíval
k nestálosti :t neji:'itote delnichch existencí. .redin~'m
osprawdlnením komunistické politiky hyla hy Vítezná
revoluce. Hez ní jeví se celá jejich cinnost pochyll1loll
i se stanoviska delnického prospechu.

• T ení živlu tak reakcního jako nepodarená revoluce.
jako vzpoura, která nemela dnsti sil. Revoluce se
ne\'ydiskutuje. hyt hy se diskutovalo sebe ulllneji: re
\Oluce je neco jako prí rodní událost. poc1míne'ná už
urcitÝm stavem nen'll v lidu .. K italsk~'m. mactarsk~rl11,
buJharshm a srhsk~'m delníkl1111 mluvili komunisté
o moci, kted je na dosah ruky. Kde jsou ty reci?

Ceskoslovenská komunistická strana je - jako jiné
- v té situaci. že k vítezství má toho mitlo a k smrti

mnoho. - :'-li'lže -- pravda - ješte nejakuL! dohu h~,ti
hrda na to. že je rušiv)'m živlem v procesu sta hi lisace,
\Je definiti\'1lÍ stahilisace prijde i pres ni. [Hopa ne

má chut k ()hetovánÍ jedné generace. KOllll1nismus.
kter~' neprestáv:1 myslit o rev~luci. má ke všem enop
kým prohlémtl111 jedin)' pomer: cím hllr, t.Ím líp. Kaž

dý si má rozmyslit, chce-li se úcastnit tohoto Zpllsohu
myšlení. Každ~,. kdo už neverí v revoluci. má hledat
nejbliŽŠÍ dvere. které vedou z komunismu ven. Nehot
komunismus provádí jen cekíní na revoluci.

- F. Pcrolltka.

Dr. Smeral, muž Kominterny.

Jrst tomu už dosti dávno. co se o Smeralovi psalo, že má
být predsed'lu Komunistické Tnl(:rn"cionály. Ale Smeral se jíbn
nrstal; za to však ,lnes jest jedním z té trojice, která vede Ko-



J. Kolárik:

Who'8 who in Econolnic8.
4·

Dr. G e o r g G ti nt her.
Pragermánské jméno. Není sice známo, je-li dr.

Georg Gtinther nejak spríznen s oním králem Gunthe
rem, jenž za doby Nibelungu vládl ve W ormsu se svý
mi bratry Gernotem a Giselherern, ale konecne vylou
ceno to není, ponevadž je jisté, že se narodil v roce
1869 v I1senburgu na Harzu. Na Harzu, mezi granito
vými skalami, v kraji plném legendárních vzpomínek
na velikou a divokou germánskou minulost. se rodí
tvrdí Nemci, lidé stoprocentní výkonnosti, stoprocent
ních nároktl a stoprocentního Dorádku, docela jiní, než
vetšina našich Nemcu, kterým práve tak, jako nám,
stací porádek a výkonnost tak v nejlepším prípade
90procentní. U nás není zvykem hnáti veci do krajno
sti, u nás i ta prtlmyslová racionalisace je mírnena tím,
co už' hezky dávno starý Bismarck pokrtil názvem
»Oesterreichische Schlamperei«. Už hezká století se

Jsme u Hlinkova advokátství, jež tak vehementne provádí ve
veci Tukove. Nutno pri této príležitosti opet aspon strucne na
crtnouti Hlinkuv politický profil, i když jest dosti známý. Hlinka
Jest vznetlivý a prudký tribun lidu. Tribun charakteru absoluti
sty, kter}' nestrpí odpor proti svému mínení. Odchody i vyhazovy
nekterých vážných cinitelu ze strany H;inkovy jsou toho du
kazem. Hlinka chce b);ti miláckem svého lidu. Na tom také
Tuka založil svuj úspech u Hlinky. Jako recník jest Hlinka
improvisátor; proto jeho táborové reci nevynikají ani logicností

. ;:,ni obsahem, ale za to enthusiasmem, spojeným s uchvacujícim
výkonem recnickým. Hlinka ve svých projevech nikdy neváží
slova, nebojí se nikoho - jen Boha, a to u prostého katolického
lidu slovenského pusobí. Práve takové jako recnické výkony
jsou i jeho písemné projevy. Jsou práve tak improvisované -
jak mu letí hlavou myšlenky - jako jeho reci. Proto i tu ty
jeho nelogicnosti, prudkost a útocnost, která nutí velmi casto
ke konfiskaci. Jiste mel Hlinka ve »Slováku« daleko více konfi
skovaných clánku než Tuka. I to charakterisuje oba, kdo z nich
jest promyšlenou opatrností nebezpecnejší. O Hlinkovi mužeme
vždy predem bezpecne ríci, kdy vybuchne at pérem anebo slovem,
ale o Tukovi nevíme nikdy, co si myslí a víme jen, že nevybuch
oIlenikdy. Hlinka však jest vudce a jiste u nás jediný vudce váž
nejší strany, který není ukáznený a diplomatický. Hlinka jest
vuó.cem, ac nemá rozvážných vudcovských vlastností - ty však
mcl Tuka. Proto se Hlinkove strane vytýkalo a vytýká, že Tuka
vede stranu, trebas jen za kulisami. Tuka tO' nedal Hlinkovi
jiste nikdy znáti a ten ve své vznetlivosti a proto i krátkozrako
sti to snad ani neprohlédl. I když tedy Hlinka svými metodami je
znám, prece jen jeho dnešní ohnivé advokátství Tuky zaráží.
Hlinka letí prece hlavou do zdi; soudci snad se v jeho díle spra
vedlnosti neodváží dnes i z koalice pootaviti nikdo; Hlinka to
musí vcdet, musí vedet, že jeho zakrocování jest nejen zbytecné,
ale svou prudkostí spíše pritežující. A prece tak cinÍ. Proc? 
Veru zatím težká odpoved i predcasná. Ci se bojí tak o stranu?
A bojí se jen o stranu? - Snad se dockáme i na tyto otázky
soudní odpovedi! At dopadne proces jak chce, urcitou ocistu
našeho verejného života, bude-li rádne proveden, jiste prinese.

F. Povážský.

nost radikální politiky, tím spíše cítíme pod tím nutnost smlro
vati se s kompromisy. Musí je uzavírat sovety se svými kulaky;
NEP jest také velkým kompromisem; koncesní politika jest ji
ným kompromisem. Zahranicne-politická bilance sovetského Ru
ska není skvelá; politika Kominterny má da'eko více pasiv,
než aktiv. Situace jednotlivých sekcí III. Internacionály jest
trudná. V takové situaci pricházej í ku cti mužové, kterí j sou ko
munistickými oportunisty. Nevadí, že pri tom tak ostre zatracují
c.portunismus. Odrikaného chleba nejvetší kus. A tak se stalo,
že dr. Šmeral prišel ke cti a chvále v Moskve, nikdo není pro·
rokem ve své vlasti. Revolucní ciny nekterých lidí, kterí nemeli
práve socialistickou legitimaci v kapse, nám posloužily tolik za
svetové války a po ní. U dr. Smerala, komunisty, byl to oportu
nism, neco tuze nerevolucního, co podeprelo posici tohoto Ce-
choslováka v rudém Leningrade, V. G.

Tuka a jeho advokát.

Soud s Tukou zatlacuje dnes dokonce do pozadí i takový deli
kátní souboj, jaký mezi sebou zahájili V. Šrohár a dr. M. Hodža.
Bude-li proces rádne veden až do konce, prinese do našeho verej
ného života zvlášte na Slovensku po mnohé stránce qCistu a
oz:dravení. Zaráží dosud v celém prOcesu, který jest teprve v za
cátcích, advokátská horlivost H1inkova. Není však politických
osobností jak politicky tak také povahove rozdílnejších, než jsou
Tuka a Hlinka. Dr. B. Tuka jako bývalý profesor alžbetinské
bratislavské university jest osobnost nesporných schopností i
rozhledu. Jeho kulturní i po,litický obzor vyniká nade všechny
ludácké politiky. Všimneme si, že Tuka docílil své moci v Hlin
kove strane v dobe, kdy nebyla ve vláde a kdy se jí vedlo zvlášte
po stránce hospodárské zle. Vzpomenme si na tiskarskou spo
lecnost »Lev«, s jejiž zlou hospodárskou situací souvisela i si
tuace »Slováka«. Není žádnoU!tajností, že bylo ohroženo i rádné
vycházení »Slováka«; a prece pak »Slovák« zvetšil svuj formát
i rozsah. Snad proces I,rozradí, jak to Tuka dokázal. I zpusob
politického boje »Slováka« jest s hlediska nynejšího Tukova
procesu pozoruhodný. Od bezhlavého štvaní precházel za vedení
Tukova v obratné a zakryté útocení na ústavní koreny státu.
Uvahy tohoto druhu bývaly nepodepsané a za jejich autora byl
obecne pokládán Tuka, který hloupé proticeské útoky ponechával
péru jiných. Stálo by veru za to, kdyby ~e udelaliLpodrobná bilan
ce této žttrnalistické cinnosti Tukovy; jiste by tím plneji vystou
pla pravá Tu..1<:uvapodoba. Tuka jako anonymne psával své clán
ky do »Slováka« práve tak anonymne pracoval i v politice. Jeho
verejné ponitické projevy by se daly tušim spocítati na prstech,
a prece jest Tuka již politicky cinný ve strane Judové pekných
pár 'roku. I na pllde parlamentní patrí k tem, kterí jako posiancí
v par1amente skoro nepromluvili. V této Tukove anonymite,
zdrželivosti jest celá jeho taktika. Nepracoval rád pred zrakem
verejnosti. Mel z tOlho dvojí prospech. Predne nepopudil proti
sobe ludácké veliciny, které neradi vidí toho, kdo by je chtel
i jen doháneti. Nestálo ocividné vlldcovství ve strane, nestál
o ministerské kreslo, nestál vubec o žádnou politickou sinekuru.
To se na nem jiste líbilo i Hlinkovi, který jest na své vudcovství
žárlivý a nepustí k nemu nikoho, pokud bude živ. Tuka byl
také ten, který ji~te strane i "Slováku« všemožne pomáhal po
všech stránkách a nesporne pozvedl i úroven »Slováka«. Vedel
si vždy rady, mel styky, stál za Hlinkou, nic od neho prímo ne
žádaje. Zkrátka skromný clovek, ale houževnate pracovitý, jenž
pracoval mezi starými i mezi mladými. Za jeho šéfredakto'rství
psali oIbcas do »Slováka« i vynikající predprevratoví Slováci,
trebas jE'n jaksi odborne jako na pr. prof. J. Škultéty, taj. Slov.
Matice Š. Krcméry i brnensk.ý prof. techniky Ursini. Snad ani
oIletuší, jak tim pomáhali Tukoví. V prízen i lásku H1inkovu
dovedl se' Tuka. tak vlouditi, že tento vznetlivý politik dosud
jest ochoten mu vydati svedectví národní bezúhonnosti.
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.PNtomnost., .

• a ve všech zemích, sloucených kdysi pod žezlem
habsburského, a zdá se, že ji máme všichni

" Když se v našich mestech cistí ulice, cistí se do
jinak, než v Nemecku: tam se cistí tak, aby všech
láto zmizelo, u nás i pri nejmodernejších prístro
zustává vt"tdcízásadou, že i na vycišten)'ch ulicích
í ztlstat aspon trochu bláta. To je stále ješte oester
ische Schlamperei. Když úredník nebo jiný za
anec prijde pozde do závodu, zamestnavatel
se mrací, ale zpravidla nic neríká. Když to ta

zamestnanec udelá po druhé, už je treba rámus.
zpravidla jen rámus, který sta'Cí k náprave.

rg Giinther prijel kdysi casne z rána do Králova
a. Bvl tehdv centrálním reditelem Ceské moni spolecnosti."Bylo teprve pul osmé ráno a Giin
se usadil v kancelári reditelove, kter~' náhodou už

prítomen. Nechal si otevreny dvere a díval se ven,
krásného letního jitra, které tak svádelo k procház

lesích a lukách, místo práce v továrne. Bylo osm
'n. Vetšina zamestnancu už prošla kolem dverí..
ther vytáhl hodinky, položil je pred sebe na stúl a
1. Na každého zamestnance, který prišel po osmé
ine, prstem k)'vl a když vstoupil do kanceláre, uká
mu neme na hodinky a rekl:
ie sind entlassen.«

chvíli zase, když prišel druhý, nemý pokyn na
inky a suché: »Sie sind entlassen.«

To byl zpusob, jakým reší tyto veci lidé z Harzu,
, stoprocentního porádku a stoprocentních nárokli.

je to cizí. ba nelidské, ponevadž u nás je i podni
elská psychologie ponekud »gemildert durch oester
hische Schlamperei«. Naše je nesporne lidštejŠí.
•. pocítá s lidsk)'mi slabostmi, náš podnikatel nebo
itel, kd~'ž už by rekl takové »Sie sind entlassen«,
ítá prímo s tím. že ješte to není poslední slovo, a dá
ním ješte mluvit. Jsou i u nás výjimky, ale to pak

í normální podnikatelský typ této zeme.
koro celou životní dráhu byb Giintherovi souzeno
žít v zemích, kde není zvykem žádat stoprocentní
onnost, u nás a v Rakousku. Už v roce 1892 je za
tnán ve Vítkovických železárnách. V roce 1804 se
zdá, že opustí Rakousko, nebot se mu dostává
lé nabídky. aby vedl válcovnu ve Friedenshiitte

Horním Slezsku, ale je tam jen do roku 1898, kdy
I Wittgenstein ho volá do Ceské montanní spolec
i, ponevadž je si vedom, že ten ctižádostivý mladý
ec muže být výtecným organisátorem vzmáhají
se težkého prLlmyslu. A Giinther jde do Cech, 01'-

isuje a rídí tak, že za krátko už lze tušit, že bude
'm z nejvetších. Všude má konflikty. Skoro vždy
je jejich prícinou rozpor mezi stoprocentním náro
a jen 8o-Qoprocentním v)kmem. Giinther by rád
šude samé stroje, které by šly podle jeho svrcho
vule, která chce být vždy nejvýš, je casto také

onoukonfliktLl. když se setká s podobnou. Nejvetší
flikt se však pripravuje.
904 ho Wittgenstein, jenž nabyl financního zájmu

cionované Škodovce, volá za generálního reditele
O podniku. Giinther jde do Plzne a tam teprve

pravé pole své pusobnosti. Stává se ve Škodovce
ezeným pánem. Nepokládá za žádoucí, aby tento
ucí prumyslový kolos se orientoval pouze smerem
ecné v)'robe. Nezdá se mu, že by z toho »evrop-

rincení zbraní« opravdu byla nejaká trvalá vy
pro Škodovku. Nevyhýbá se, rozumí se, válecné

výrobe, ale nechce se venovat jen jí. Zdá se, že má
v hlave jakousi nejasnou predstavu o tom, že pri veliké
evropské válce by bylo sice mnoho dodávek, ale velmi
pochybné jejich zaplacení po válce, od vítezu i pora
žených. Proto vede Škodovku tak, aby válecná výroba
byla jen jaksi vedle}3ím zamestnáním.

Náhle se mu dostaví z ciziny oposice. Prijede »der
junge Herr«, Karl Skoda, syn zakladatele podniku. Je
si vedom své akcionárské síly v otcovském závode a
nechce se spokojiti pouhým správním radovstvím.
Chtel by to rídit a jinak, než Giinther. Konservativní
Giinther neverí v brzkou válku. Mladý Škoda naproti
tomu je prímo proniknut verou, 'že veliká válka, která
Škodovce prinese netušené možnosti, je prede dvermi.
Giinther zurí, co si to »der junge Herr« dovoluje, je
mu, starému praktikovi, predpisovat, jak se má vést
podnik. lnžen)'rská prakse na evropském západe a
v Americe, to ješte není dostatecné vysvedcení k ve
dení takového podniku, jakým se stává Škodovka a ja
kou ji chce mít Giinther, clovek z Harzu.

Nepomohlo, že Giinther dal vrátnému rozkaz. že der
jtmge Herr nesmí nahoru, ponevadž tam nemá co de
lat. Karel Škoda casem našel tolik sluchu u správní
rady, že se stává Giintherovým námestkem. To už sa
mo sebou znamená Giintherovu prohru a jeho odchod
je pouze otázkou casu. 1909 odchází, ale ne zlomen.
Za krátko ho vidíme na vedoucím míste Bánské a hut
ní spolecnosti, která práve tehdy rozširu;e tešínské zá
vody arcivévody Friedricha o uhelné doly.

Za Giintherova vedení se Bánská a hutní rozrllstá
rychl)'m tempem. V roce 19IO dobyla neco pres 9 mi
lionu q uhlí, v roce 1914 už dobývá pres 18 milionu q
uhlí. Podobne ros,te i ostatní její výroba. Rozširuje se
zájmová sféra, Giintherovo vedení se osvedcuje, dostá
vá se mu velikÝch poct a stává se jedním z vedoucích
matadoru rakouského bánského a hutního prumyslu.

Tato nejvyšší smetánka zmíneného prumyslu se nám
predstavuje 26. {mora 1917, když jde k holdovací au
dienci u nového c. a k. apoštolského Velicenstva, které
ujištuje, že její dl'lVera ve vítezství je »fest und un
beugsam wie Eisen und Sta hl «. Jeto pouze 6 lidí:
hrabe Larisch- Moennich, severoceský Gottfriecl H iitte
mann, Max Ritter von Gutman, gen. red. \Vilhelm Ke
stranek, Hugo von Noot a gen. red. Georg Giinther.

Jen ten poslední z nich preckal prevrat v celém svém
starém významu a byl by v tomto svém starém ~'zna
mu setrval až podnes, kdyby byl sám chtel. Nebot z je
ho vedoucí funkce v Bánské a hutní ho nikdo nevv
hánel a nebylo také pr,íciny, aby se z ní vyhnal sánl,
jako z onatrnosti ucinilo mnoho vedoucích matadoru
v rakouském težkém prumyslu. Giinther byl za Rakou
ska loyální, o tom nelze pochybovat, ale jen tak asi
práve do té míry, které bylo treba, 'a po prevratu umel
být práve tak loyální k novému státu, na jehož ptlde
se ocitl závod sverený jeho vedení. Loyální bez nad
šení a bez lásky, ale loyální. Nebylo nikoho na vudcích
místech v Praze, kdo by tuto loyalitu neuznával. Tím
se stalo, že Giinther prcl3el v plné síle své staré funkce
do nových pomerll a že se mu dostalo vynikajícího po
dílu pri rešení rtlzných hospodárských otázek.

Nebylo jich málo. Giinthera zajímal velmi silne pro
blém tešínský, ponevadž se rozhodovalo o tom, kde se
ocitnou hlavní závody Bánské a hutní, zda na území
ceskoslovenském, ci polském. Neprestal nikdy na všech
místech, kde toho bylo treba, zduraznovat, že pokládá
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za hospodárskou Hutnost a záruku úspešného v5'voje
dalšího, aby i ten vysunut)' Trinec zllstal na ceskoslo
venské plkle. S hlediska jeho byl ovšem neménc V)'
znamn5' problém socialisace uheln)'ch dolL!.

První vláda ceskoslovenské republiky si dala do
svého programu socialisaci jako zásadu. f{ekla v nem
prímo: »Pro podnikání a všecku v)'rolm je nejcl:'Heži
tejším prostredkem uhlí. Proto je vláda presvedcena
že uhlí nem:''tže zli"tati ve volné disposici soukromníkll
a je odhodlána za soucinnosti slavného Národního
Shromáždení zjednati státu plné ovládání tohoto pro
stredku \')'1'ohní110.« Slova hyla sice dosti kulatá. ale
prece jen pro majitele dolll zretelná. ·GÚnther, jakožto
zástupce jednoho z nejvetších majitelll dolt'l na Pllde
nového státu. vielí. že bude treba jednat. Z toho odsta
vecku ve vládním programu se sice nestrílí, ale ono
nezustává jen pri nem, objevnjí e z nejrllznejšícll
stran návrhy na provedení socialisace uheln)'ch dolll,
ministr verejn)'ch prací Stanek je dává projednávat a
rozesí lá dokonce dotazník, jak hy hylo nejlépe možno
doly socialisovat.

V težarsk)'ch spolecnostech a težarstvech je poplach.
Nov)' stát se na ne chystá nejak príliš z ostra. Konají
se porady, uvažuje se, a nejJej:13írešení. které sc najde.
je slavnostní a ohrnen)' protest. Nelze uznat socialisa
ce, nelze o ní Vllhec mlm'it. Pri jde Gtinther. vyslechne
mínení, a pak spustí: . .

»Ja. meine H erren. nezapomínejte, že jste v novém
státe velmi málo populární. l rllZných dtrvodt'L A..t už
jsou pravedlivé, ci nikoli. musíte s tím pocítat. že ne
jste populární. ~:l vaš slavnostní protest se kašle. Vy,
páni. vy ami mu íte s necím prijít. vy ami musíte
neco navrhnout. cím by se osten vS'tek proti vám
oslabil. «

Gtinther si vzpol11ín{l, že lid této zeme m[[ nejaké ta
kové prísloví o vlku. kter)' se nažere. a koza pri tom
ztlstane celá. Nikdo bo nechápe, každý v tom vidí
<;ebevraždu soukromého majetku. kdyby sn:ld sám tento
majetek mel prijít <; návrhem na nejaké omezení sv',ch
práv. Ozývají se nesmelé protesty a Rámitky. Severo
ceskS' hnedouheln.\' reditel se v tom nemltže vyznat, co
ten clovek z I-{arzu nse chce. Je to takovS' cizorod\' ži
"el, kterém\! lze tak težko rozumet.

)l\fein 1ieher ,l~reund,' zacíná replika Gi.intherova.
Lieber Freund se pri ní krcí víc a více, nehol: ten clo
vek z Harzu neríká žádné lichotk\', Mluví cosi o velko
rysosti a pn'lmyslové strategii. o' opuštení krejcárkové
politiky a kdožpak ješte Vl o cem. N aprostS' zmatek
je pri SChllzi a každS- jen tuší. že Gtinther má za lubem
neco nepochopitelného.

23, a 24. kvetna 1919 se koná v ministerstvu verej
n.\'ch prací veli1d1 anketa o socialisaci uheln)-eh dolu.
Ovzduší je nabito ocekáváním. Mluví zástupci delní
kl!. horníku, obchodních komor, spotrebitel:"l a tak
dále. Nálada je pro socialisaci. jen mluvcí obchodních
komor varuje pred experimenty, kterých nikdo nikde
ješte nevyzkoLl~e1. Prichází k slovu zástupce ostrav
sk)'ch doW. Naznacuje nesmele cosi. že jako neco by
se delnictvu mohlo dát. Do sv)'ch vecí že bv mohlo
jiste mluvit. OstraYa Gi.intherovi vždycky Úív roz
umela. než hnedé uhlí. Ale pak mluví Gtinther.

.. emluví príllš dlouho, ale jeho rec je velmi urcitá.
"Tavrhuje hez dlouh~\'ch okolk:"l, aby se v každém pod
niku utvorila závodní rada, která by mela právo spolu
rozhodovat a spolukontrolovat. Z cistého zisku doll1 se
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venuje urcitá cástka povinne delnickým úcelllm, a del
níci sami si hudou rozhodovat o užití této cástky.

\' ocích vetšiny dttlních reditelll už toto je sociali
sace. ,\le Giinthcr "í dobre. C,) delá. Dal sv)'m ná\'rhem
novému státu do ruky jist), problém. jeho? uskutecnení
vyžaduje casu. Jeho myšlenka se vteluje do zákona
o závodnícl} a reví lI1í.ch radách v hornictví a. do zá
kona o podílu hornictva na cistém zisku. Pak se uka
zují pochybnosti o tom, není-li to hez socialisace uhel
nSch elolLIprece jen jistejší.

.\ dnes majitelé dolll ríkají: )~TU. stálo nás to do~t
penez. ten Gi.intherllv nápad s podílem na cistém zi
sku. ale lwlo to do1lré." Socialisace liŽ dnes nehrozí a
už zmizel~ z vJ[ldních programe!. C'lovek z Harzu
uskutecnil v této chou1t)stivé otázce ono ceské orísloví.

Generální reditel Gi.inther prijde v hourliv'ých ca
sech po prevratu jednou do závodu. Náhle se ozve
kdesi písknutí a kolem generálního reditele na dvore
je r5.ze111.asi 200 <lelníkl1. Formulují své požadavky.
Hned prijmout. nel)o bude dr. Gunther viset,

Clovek z Harzu se vztycuje: -Co? Takhle vy na
mne? lHyslíte. že se vá leknu? Mohu. vámi jednat,
ale ne takto. Nutit se nedám k nicemu.«

Hrozivé mrncení je odpovedí. Zástup tlací generál
ní"ho reditele ke zdi. »Povesit. když nepovolí!«

.\Je ty chladné oci Nemce z Harzu ukazují. že se
opravdu nebojí. Z:l chvíli se vyjednává v kancelári ge
nerálního reditele. Vyjednává se, ale Gi.inther ustoupil
jen málo. Pres to nebyl povešen. Nehot je težko jednat
s clovekem z "F-larzu.

Když Báiíská a hutní prenáší své sídlo definitivne
do Ceskoslovenska. zustává Gtinther ve Vídni a jen tak
ca. em dojíždí do Brna a do Prahy, jak je treha. _Tašel
"e Vídni nové pole p:"lsobnosti. 'Mladá republika ra
kouská sverila mu vedení svých železnic. To je neco
pro cloveka, z H arzu v této zemi. kde také vládne oster
reichische Schlamperei a kde se pri tom snáze d01'OZ
umí s každým nemecky. než v tom severnejším, celkem
ucházejícím. ale prece jen ne nemeckém státe. Báiíská
a hutní ho neracla ztrácí. Volí ho do správní radv. _ ne
jen tak pro útechu. jak se delává generálním recÍitelttm
když jdou na pensi. Zde je to z opravdové potreh)<
nehat Gtintherovo slovo je stále cenné a jeho podnety
stále dobré .. \ když už ho nelze ze zdravotních prícin
udržet na míste "edoucího správního rady, jmenuje ho
spolecnost aspon SV)'111technick~'rn poradcem. jiste
zase ne jen pro útechu.

LITERATURA A UMENí
Franta Kocoure!?:

Voiceband, jeho možnosti
a hranice.v

Zivé slovo bylo li nás vždycky kvítkem zastrceným do
kouta a pesten)'11l skrovne, núhodne. od casu k casu,

jak pámbu dal. Práve ti. jimž bylo nástrojem, se k nemu
chovali mélcešsky: herci, recníci, recitátori. Nejvýznac
nejší tradice v obolLI kultury slova u nús je nekultura
slova. Je znúmo, ackoliv ncuveritelno. že nemužeme vu
bec mluvit o nejakém našem recitacním umení. Je zná
mo, ackoliv neuveritelno, že na predních našich scénách
pusobí úspešne již radu let herci a herecky, kterí se ne-



kulture slova za okta"ánskou úrovei'i, a o je
amacní umení musí ztroskotat každ~T pokus
nárocnejší dílo. Jak vypadá kultura slova na
h tribunách. toho nejlepším do'kladem je náš
t.

eme jít až ke korenu veci a ukázat. že hlavním
patného stavu je naše školství, se svým ne

a tradicí posvecenj"m pojetím živého slova, se
t reotypním ouríkáváním básnicek a veršu, od

obecné až do maturity. Je to skutecnost lehce zji
ale vetšine lidí málo viditelná. protože se zvyk

chno a chyby vytrvale opakované se prijmou
, z nehož se casem stá vá dokonce umení.

vé situaci. kdy naprostá vetšina povolan~Tch lidí
o zanedbává. bagate1isuje, prejímá a premílá bez

Jastní myšlenky, do nekonecna stejne, musí být
každý pokus o nové, osobité podání živého

O jeho novou interpretaci: Voiceband.

úplne jedno. jak se zacne. Hlavní bylo zacít. Tro
ratnosti. smyslu pro reklamu - který je neoce
pri každém podniku. zvlášte pri dobrém - a zá

en, A také úspech.
odkázán vecne žít v Praze. nikdy jasne neuvidí,
ev Pra7.e deje a hlavne: jak málo nového. Tak

umeleck~' život pražsk~r je hlucná záplava, v níž
ou zrnka zlata, v nekolika šfastn~Tch dnech. Aby
6stali \' ohlasti nejbližší: všechny t~r koncerty,

chna ta predstavení! Jak málo v tom najde
v umení hledá životné a komu není povrchne

n kou záležitostí! A to ješte v hudbe je Praha

band: neco zrejme nového. (Prosím vás, co je to
eband? ptali se lidé, kterí o tom už neco slyšeli.
aJo se opatrne. také na druhé strane: jenom si

te, že je to neco vážného, lidicky! To je psina!
chom tak rekli. vedecká psina. Dalekosáhlá. ori
Vla tne vážná vec. když se to tak vezme.)
arnl! Predstavte si! K recitaci nekolik hlasu.

cineh-, h!<.Ísnétrouby. frkacky. No tohle!

opuštené a vyprahlé, materiál nejvdeCnejší a
dem ležfcí. bylo dosud v umení exponováno tro
obem: v literature, pod maskou smluvených
znacek, v prednesu (deklamaci, mluvené reci)

(pfsni),
do písmen a na papír. jeví se slovo mrtvé proti
enému nebo zpívanému. ackoliv víme, že není

typicky moderní potreba zV~Traznení a zhybnení
ilvujícne i sem: vynutila si diferenciaci a va
písma, v~'tvarné vyjádrení vet a celku ruzné
nové rešení plochy. Nic nevadí, že to vše je
nf experiment a ideál.

lovem psan~rm a mluveným je rozdíl daleko
mezi slovem mluveným a zpívaným. Stací
tf, malé rozechvení, aby slovo mluvené (které

I nejmenším tónovém rozsahu slovem zpíva
pJo na linii slova zpívaného, které naopak snad-

k charakteru slova mluveného.
naše deklamace, o niž se pokoušeli u nás sko

dne herci, a jíž i t. zv. odborná kritika ríkala
, e vyznacovala práve nejhorším zpusobem

vánl mluveného slova: takový prednes se po
t6nove po nekolika málo škálách, bezpecne vy

a mechanicky, t. j. naprosto bezmyšlenkovite

strídaných. Jako si povrchní hudebníci pletou rytmus
s taktem, tak zamenovali naši deklamátori rytmus se sto
pami verše, tedy s necím mechanickým. Sloucením tech
to dvou manýr vzniká dojem, který pusobí vším ješte
neotlucen~'m utrpení, kterému jste však dusledne vydá
váni pri každé ceskoslovenské »recitaci« nebo divadelní
hre, která -je na neštestí veršovaná.

To, co si zaslouží název recitace, se vyznacuje pres
liC, peclive a jemne, promyšleným rozvrhem rytmickÝm
a melodick~'111 pri nej"etší ekonomii, v~'razových pro
stredku. Umení, jak volit tempo pro prednášení jednech
a jak pro prednúšenÍ druhých pasáží. jak nasazovat tón,
stupnovat sílu a melodii, nanášet svetla a stíny, rozže
ltovat a shasínat barvy, kde vrcholit a l<de kadencovat,
je práv~ umení recitacní jehož predstavitele unes nevi
díme, af se jakkoliv trpelive rozhlížímc.

Je Voiceband teleso, které takto cliápe a propaguje re
citaci? Není. Voiceband jde jinou cestou a sám ješte neví,
kam dojde. To proto, že pri jeho zrození hrál vetší úlohu
experiment a aktuálnost, než úvaha a cílevedomé úsilí
pevne podložené.

Tím není receno, že f. E. Burian nemel pri jeho sesta
vování nejmenš·í plán, ani to neznamená, že by Voiee
band nemohl být umením. Jeho groteskní ladení, jemuž
je venována taková péce, není, nebo aspon nemusí být
definitivní. I tak, jak dnes Voiceband vypadá, stojí za po
zornost nejen svými negativními, ale i positivními strán
kami.

Živé slovo je tu predevším úplne osvobozeno, docela
\'e shode s theoriemi, které hlásají formální i obsahové
uvolnení, umožnující teprve ideální práci s materiálem.
Ani stopy po drívejším zpusobu, jakým se obycejne
II nás slovo podávalo. Osvobození se vztahuje jak k me
lodii, tak k rytmu, radikálne odlišujíc nový výraz ode
všeho, co bylo starou recitací nebo deklamací.

Po melodické stránce není novota ani tak nápadná,
protože na všeliiaké to mnoukání, hlu.boké tremolo a zá
vratné výšky jsme zvyklí z t. zv. umení recitacního a
deklamacního dokonale. Burian docela správne rozbil
tuto polovicatost a vedome rozvinul hudební možnosti
slova mluveného až na samou hranici slova zpívaného,
místy štastne. Každá skutecná bttseií. žene interpreta
k písnovým projevum vlastní svou podstatou: vytríbe
ným, zákonným rytmem. lahodnou nebo tvrdou formou,
sugestivní barvou slov a onou težko generálne stano
vitelnou náladou, která je v~rsJedkem všech prvku básne
a která vytvárí její celkový, jedinecný úcin. To není jen
orientální a mystická pósa. když Rabindranat Tagore
z pí v á své modlitby a básne, v mezích rituální tonality,
zachované veky a ,dosud plne žijící mimo civilisovaná
strediska po celém svete. Opreno o mrížoví staré mešity
v Kasbah, staré ctvrti Alžíru. prednášelo krásné arabské
devce sloky nekonecného náboženského eposu zpívave
a proste, t1ukouc po každé strofe a kadenci do bubínku,
pred tvárí domorodých posluchacu. ztichlých a vdec
ných.

Je prirazeno, že je naprosto nemožno propracovat a
promyslit tonálne každý text tak, jak si to zaslouží, pri
nadprodukci, kterou se Voiceband vyznacuje. Jenom ten.
kdo experimentoval se živým slovem, ví, jakou úmornou
práci dá každý verš, má-li být podán ciste. Proto pozo
rujete na vecerech Voicebandu casto klišé tonální, jednou
štastne nalezené a opakované pri pasáži charakterove
príbuzné.
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Jak zrejmo z celého clánku, je naším houževnatým
práním, aby Buriánuv Voiceband byl necím víc, než va~
rietní atrakcí na pobavení jistého okruhu spolecnosti.
Domníváme se, že objev Voicebandu stojí za zdokonalení
a že mužem k tomu nejpovolanejším je jeho tvurce.

bandu, ale kde je rádná podlaha a kde je zeme? Bubny,
cinely, frkacky a podobné nástroje není možno a priori
zamítat: všechno vyplní své poslání pri pr'omyšlené
organisaci. Ale jsou tu dosud pricleneny tak vnejškove a
stálé opakování jejich cinnosti tolik unaví, že by si na to
meli dát clenové Voicebandu pozor.

Na posledním veceru italského zájezdového programu
(17. ledna t. r.) nás prekvapilo, jak malé požadavky na
sebe Voiceband klade. Vedle nekolika málo císel (Ecoli
usciti, Marionettenballade od Kastnera, Schwitersovy
Liebeslied a BuiÍanova Blues) reprodukce se pohybovala
nejen na linii stereotypno ti, ale objevovala se také ba
nalita, která je nejvetším nebezpecím Voicebandu.

Treba silne burleskní, muže být takový nápad drastic
ky vydechujících úst v jedné veci dobrý, ale nesmí prijít
o dve minuty pozdeji v nové veci znovu. Cemu se také
u nás nerozumí a na co také Voiceband hreší, je odhad
nout, kam až muže jít groteska, aby neprestala být vkus
nou. A za druhé: i ve vtipu je nutno za každých okolností
zachovat úroven.

I.

Trestní právo, jaké je dnes, není starého data. Cel-kem vzato mu ubylo na krutosti tak ríkajíc krva
vé, i když se sem tam mezi paragrafy ješte najde usta
novení hodne archaistické. Lze míti za to, že odklon zá
kona od krutosti nesouvisí tak se zmenou lidské duše. Ta
se za posledních staletí, - pokud jde o nenávist proti
osobnímu škudci ci proti krutému zlocinci - at prícet
nému at duševne úchylnému - valne nezmenila. I dnes
ješte sápou se lidé na surového zlocince, pristiženého in
flagranti, a podnapilý šofér, jenž prejede díte ci kapesní
zlodej pristižený v tržnici pri tom, když okrádal chudého
cloveka, vítá lesk policejní helmice velice radostne, ac
mu vestí kriminál treba obdelší. Protože vezení není tak
hmatatelné príkorí jak nescetné rány, které se na neho
sypou. I dnes ješte musí casto tucet cetníku ci policistú
eskortovat lidi, kterí se provinili proti právnímu ci men
tálnímu citu davu, aby zatcený, nebyl ubit.

Okolnost, že se dnes už neveší za krádež slepice a ne
vplétá do kola pro rybu neprávem vylovenou, je jiste
také následkem moderního názoru o cene lidského života
a moderních pochybností o právu lidské spolecnosti, od-

"Základem civilisace je v podstate duvera cloveka
k lidem. Pri vší neduvere, jak ríkáme neprávem ntltné
animální opatrnosti, není bez dtlvery života. Kdo vychází
z domu, duveruje lidské spolecnosti, že nedopustí, aby
jeho majetek byl zatím odnat ci znicen. Kdo jde tmavou
ulicí, duveruje, že nebude zabit a oloupen. Kdo posílá své
díte do školy, duveruje, že bude opatrováno. Bez duvery
byl by život lidské spolecnosti nemyslitelný a poklesl by
do hlubin predhistorie. Kodifikovaná duvera pak je spra
vedlnost.«

Státní zástupce dr. Arnošt Roubícek v jednom plai
doyeru. Brno. 1924.

EoILAAB

Pražští detelrtivové.

oo
Gel:

A svet - je - po - rád stejný,
ni - kdo - ho - ne - zmenl,
pli - vni - si - do - more,
o - no -se ne - zmení.

Když jste jednou tento refrén z rlavlíckova »Krtu sv.
Vladimíra« slyšeli od Voicebandu, nezapomenete nan: a
nikdy se ve vás neozve v jiném rytmu. (Ani v jiné me
lodii.)

K originální rytmisaci, v níž - stejne jako v jazzu 
hrají hlavní úloM synkopy, pristupuje jako další novum
císelný faktor: je to devítihlasovÝ, devíticlenný orchestr:
Což znamená radu možností dosud netušených. Ctyri
hlasy ženské, umístené vždy vzadu a výš, ctyri mužské,
umístené vpredu, prímo pred tvárí devátého dirigent
ského hlasu. Je možna polyfomie, dueta. kvarteta, smíše
ný »sbor«, koncert hlasu vedoucího s hlasy protichud
nými, prednes sólo s doprovodem všech hlasu ostatních.
- Je tolik možností!

Dostáváme se k hranicím: objevily se po nekolika ve
cerech Voicebandu, když kouzlo novosti opadlo a užité
již methody se zacaly merit s novými úkoly. U obecen
stva nelze mluvit o zklamání, protože jednak není dosud
orientováno (podobne jako jedine možná, t. j. hudební
kritika, recitacní kritika u nás vubec neexistuje), jednak
je nadšeno, protože Voiceband mel úspech na mezinárod
ním festivalu hudby v Sienne a slibuje stát se evropskou
atrakcí.

Slabiny Voicebandu -však se už nesporne projevují a
bude treba radikálne hledat nové cesty a prohloubení,
aby Voiceband nejen neustrnul, ale také nešel dolu.

Nemužeme se zbavit dojmu, který považujeme za zá
kladní: Voiceband, t. j. predevším E. F. Burian nemá
pevnou pudu pod nohama.

Grotesknost, na níž si Voiceband tolik zakládá, je do
cela pekná vec, ale tak jednou za cas. Delat z ní princip
a spokojovat se jejími variacemi, to vše je neco jiného.
Zdá se nám, že Burian staví príliš na písku a v povetrí,
nenauciv pred tím Voiceband chodit po pevné pude.

Zde je podle našeho názoru koren zla: nedostatek spo
jení s nejakým pevným základem, životným a -trvalejším,
treba humorne podaným. Samé hrícky na jedné strane,
na druhé nevynalézavost ve vecech vetšího formátu. Rí
káme to práve proto, že jsme presvedceni o možnostech
nových cest Voicebandu, bude-li 'na ne dirigent a ini
ciátor opravdove myslit.

Parkety, salóny! napadalo nás pri produk~i Voice-

Nápadnejší je novost rytmická a dynamická.
E. F. Burian neprejal recitacní rytmiku starší a ne

spokojil se jen se zvýraznením jejího principu: rozpitval
slovo od základu, vzal mu konvencní charakter, aby mu
dal charakter nový, podle své vule, nálady, rozmaru.
Aby toho dosáhl, postavil na hlavu dosavadní slovní prí
zvuk, ale totéž udelal s casomírou: dává prízvuk tam,
kde se mu hodí, treba na míste podle drívejších zákonli
nejméne vhodném. Když se mu hodí dlouhá, udelá dlou
hou slabiku z té nejkratší a naopak. To všechno záleží na

. originální koncepci príslll~ného textu.
Nejlepším dukazem možnosti a životaschopnosti jeho

theorie je prekvapující dojem, který si z nekterého císla
programu Voicebandu odnášíte: rytmus veršu, které se
už na škole usadily pevne ve vaší pameti a staly se sou
cástí vaší bytosti, je náhle zatlacen rytmem nov~Tm,na
prosto odlišným, zdánlive absurdním, cesurovaným proti
srsti.
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život lidský. Lec, nehledíc k detailním a tak ríkajíc
ným theoriím o trestu, je zmírnení trestu a jejich
ování (civilisování je zde rovno pojmu uklidnenO

vem urcitého luxu lidské spolecnosti. Dnešní spolec
je klidnejší pri nehodách, jimiž ve skutecnosti delikty

otlivcu pro celek jsou. Uklidnení je výsledkem pod
mého presvedceni, že pachatel bude dopaden bez
orádnÝch uclúlostí a bez poruchy pro celý spolecen
aparát. To znamená v podstate: delikt je zjevem

rnelým a že jeho opakování bude znemožneno.
díváme-Ii se s tohoto zorného úhlu na, tresty tak

stredoveké a srovnáme-li je s tresty dnešními, uvi.
že trest dopadající na jednotlivce byl a je pod í
na t r e s t li U r C e n é li pro vše c h n y p a

tel e t é k t e r é k a t e g o r i e, r o z del e 'li Ý m
poc e t p ach a tel u d o pad e n Ý c h a s k u t e c
~ i d o m n c I e u s ved c e n Ý c h.
rakticky: skutecnost, že by byly ukradeny všechny

plee urcité vesnice, je pro obyvatele, živící se chovem
le, katastrofou. Ukrást všechny slepice ve vesnici,
není bezpecnostních opatrení, není príliš težké. Kdosi

ae slepice. Zlodeju je snad deset. Chytí jednoho. Obe
jej. Protože suma trestu za spáchané ci ocekávané zlo

adla na jediného skutecne ci domnele usvedceného
atele.
es je krádež slepice prestupkem, nebot Spolecnost

e si doprát luxus potrestat usvedceného pachatele jen
to, co on sám skutecne spáchal, protože v podvedomí

presvedcení nabyté zkušeností, že tech ostatních de
t pachatelu bude také dopadeno a že bude súctaváno
právu s každým zvlášt.
resvedcení nabyté zkušeností o tom, že pachatel kaž

zlého cinu bude dopaden, zakládá se na zdatnosti
ecnostního aparátu, cili na policii. V okolnosti, že
erní bezpecnostní aparát nestíhá jen zlocince, ale

rání jednak nevinné od narcení, jednak lidskou jiskru
tom, kdo prestoupil zákon. spocívá prezíraná, ale kar

I~f ethická stránka moderní policejní služby. Kde je
o mt1že být procento vypátraných zlocinu rovno stu,

rozdelen i trest spravedlive v mezích lidského vedení
práva. ...

Na cetnické stanici malého pohranicního mestecka se
rních Cech bylo -- historie je stará asi 9 let - hlá
no vloupání do pokladny na nádraží. Vyšetrující cet

zjistil na pokladne, z níž se ztratilo 12.000 Kc, rýhy
em zámku, zjistil dále, že pokladna stojí ve svetnici
zemní, a že okno, vedoucí na dvur mezi železnicními
ekty, bylo nalezeno ránO' otevrené. V prachu na rímse
ly nezretelné a rozmazané otisky bot.

odle predpisu spal v této místnosti nocní hlídac, jenž
e svého místa - zase podle predpisu ~ nesmel hnout.
ac byl predvolán. Starec, jenž práve dosluhoval po
í rok, aby mel plnou pensi, prohlásil, že v noci kan

r neopustíl, ale že spal, (což mu bylo dovoleno), jsa
tažen pres práh. M.el tam ležet houni, na které prospal
hezkých pár set nocí, a nikdy se nic nestalo. Ostatne

dac sám neustále poukazoval na otevrené 'okno a sna
se privést cetníky na myšlenku, že zlodej jiste prišel

m, otevrel pokladnu a zase oknem utekl. On, hlídac,
el pevné spaní, protože v poslední dobe zažil 1"11noho
arostí. Jeho dcera si chtela brát nejakéhO' chasníka
blízké vesnice. jemuž rodiCe bránili vzít si devce bez
ejcaru. Tak z toho byly doma mrzutosti a plác a hád
, a tak hlídac spal tvrde a nic neslyšel.
Tato okolnost byla velice podezrelá. Podezrení cetní-

ku proti hlídaci se vystupnovalo, když vyšetrující stráž
mistr zjistil, že zrovna dva dny po zmizení penez si starý
hlídac »plácl« s rodici dívky, kterí upustili od svéhO' za
mítání a souhlasili najednou se snatkem svého syna
s chudou holkou. Pokusy bylo také zjišteno, že okno po
kladní místnosti se z venku vubec nedá otevrít.

Bylo pátráno po minulosti hlídacove, a zjistilo se, že
byl za mlada zámecníkem. Tím byl nalezen scházející
clánek k retezu dukazu: hlídac si udelal otisk pokladních
klícu, v noci pokladnu otevrel, vybral peníze, prohlásil
sedlákovi, že jeho dcera dostane veno. Toto vysvetlovalo
celou príhodu. Hlídac byl 'vzat do vazby. Podle interních
predpisu železnicních požádalo reditelství drah pražské
policejní reditelství, aby na místo cinu vyslalo detektiva,
prezkoumat výsledek dosavadního šetrení.

K ceste byl urcen inspektor Pud i I z pražské Ctverky
(IV. odd. pol. red.: bezpecnostní oddelenO.

Na stanicním úrade byl prípad považován za úplne jas
ný a sám prednosta nepochybO'val o vine hlídacove. Po
dle povinnosti zacal však pražský detektiv probíI:at clá
nek »retezu« za druhým. Na první pohled souhlasilo
všechnO' s dosavadním výsledkem šetrení. Hlídac trval
na tom, že neodešel ani na chvíli z pokladní místnosti,
historie se svatbou se taktéž potvrdila. Sedlák odeprel
podat detektivovi vysvetlení, proc najednou se snatkem
svéhO' syna souhlasí.

Pres to všechno nemohl detektiv z nejakého podvedo
mého instinktu uveriti" že by starec byl zlodejem. Minuly
dva ·dny. Tretího dne se detektiv rozhodl k poslednímu
pokusu. Vycházel z predpokladu, že zlocin krádeže byl
spáchán z krajní nouze, protože krádež úredních penez,
která musela být objevena nejpozdeji šest hodin po cinu
(a pachatel mel správné pokladní klíce!) byla jiste po
sledním prostredkem záchrany pachatele z okamžité tís
ne. Jelikož v obci nikdo o necí tísni nevedel, šel detektiv
na poštu a dal si ukázat záznamy doporucených dopisu,
které v poslední dobe do obce prišly ci byly odtud ode
sílány. Dále si dal ukázat výpisy poštovnlí sporitelny a
penežních poukázek z místa odeslaných.

S datem dne pred krádeží našel doporucený dopis adre
sovaný úredníku dráhy a ze dne, kdy krádež byla obje
vena, poštovní poukázku na vetší cástku. Odesilatelem
poukázky byl príjemce rekomandovaného dopisu.

Do 24 hodin mel detektiv zjišteno, že onen úredník pro
hrál pred casem v kartách vetší cástky penez - patrne
úredních, že si opatril náhradu zproneverených penez od
kteréhosi lichváre, jenž jej potom upomínal, a jenž mu
hrozil udáním. Oné noci, kdy se krádež stala, hrál úred
ník, chteje patrne peníze za každou cenu získat aspon
z karet, v hostinci poblíž nádraží. Po pulnoci byl zase
bez penez a prohlásil, že si odskocí domu pro nejaké
krejcary. Asi za pul hodiny se vrátil.

Ted se priznal duverne detektivovi i hlídac: stonala
mu koza a odskocil domu podívat se, zda není zle: Bál
se priznat k tomu zanedbání služební péce. Bál se o pensi
a riskoval radeji kriminál. Služebná hostince, která mela
od pocátku podezreni na železnicního úredníka, kterého
videla odcházet z hostince ne smerem ke svému domovu,
ale ke stanici, bála se cetníkum o tom ríci, protože byla
se svým milým v zahrade, a ten milý je ženatý.

Ze dvanácti tisíc Kc bylo u železnicního úredníka na
lezeno ješte 8000 Kc. Zbytek doplatil jeho otec. Moment
se svatbou se vysvetlil také velice proste: syn pohrozil
otci vyzrazením nepríjemného detailu z otcovy minulosti
a vymohl tak schválení snatku.
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Tento prípad je typický proto, že ukazuje obtíže poli
cejního šetrenÍ, o nichž se ve verejnosti málo ví: že ne
svedcí ani lidé, kterí znají pravdu a jimž by ta pravda
sama nikterak neuškodila. A prece zamlcují, co vedí, pro
tože by se jich nekdo mohl tázat na okolnosti, odkud nebo
od koho tu vedomost mají.

Krome toho ješte ukazuje tento príbeh, že snuha policie
jde po tom, najíti pravého pachatele.

Muž hledan~r trináct let.
Teorie o vztahu mezi množstvím zlocinu a možností

stihnouti pachatele (výška trestu) se ukazuje názorne
i na moderním zákonu O padelání penez. I náš zúkon
stanoví na padelání penez trest vyšší než na zabití. § 106:
padelání urcuje trest od desíti clo dvacíti let. Na zabití
(není-Ii usmrcenJ" príbllzn~r s pachatelem) pet až deset
let. .
. Jak obtížné je ve skutecnosti VYP{ltr~1I1ípenczokaze.
ukazuje pražský prípad chemika N. (Po skonceném trest
ním rízení je onen muž nyní v dobrém spolecenském po
stavení a zákon sám, jenž jej po 13 let stíhal, chrání jej
nyní pred pripomínáním minulosti.)

Za války objevily se v Rakousku-Uhersku falsifikáty
desíti-, dvacíti- a stokorunových státovek. Rcení »obje
vily se falsifikáb'« není docela presné, protože byl vlast
ne objeven jen jeden: pri prepocítávání pencz slepily se
dvc desítikoruny a když je pokladník rakollsko-uhcrské
banky chtcJ od sebe oddelit, mel najeclnou v ruce tri pa
Dírky: jednu celou desítikorunu a dva lístky. z nichž mel
každ~r na jedné strane jeden obr{lzek desítikorul1Y.

Poplach byl velikJ'r, protože krome skutecnosti, že de
síti koruna byla slepená ze dvou dílú. nemohl nikdo za
živého boha najít na textu ci na obrazcích falsifikátu ne
jakou úchylku od pravých baJlkovek. Pravé bankovky
jsou ovšem z jednoho kusu papírn a text obsahuje rllzné
Ílmyslné úchylky od správnosti, protože je alesp011 CJ

stecná nadeje, že falsifikátor pri napodobení omylem
»opraví« úmyslné nesprávnosti. Príklad z poslední doby:
když se vyskytly padelané cs. petistovky, byly banky
upozorneny, že na p r a v Ý c h státovkácll je za zkrat
kou ve vetc »vydáno podle zákona« »vydáno podle zák.«
cárka. ackoliv to je gramaticky nesprávné. Na falsifiká
tech je to »opraveno« a je tam správne pod I e z á k.
- s teckou za zkratkou. Jsou tedy lepší než pravé.

Objeví-Ii se v moderním státe falsifikát platidla, zacnc
v ústrední bance ihned shon po »zvláštních znamcních«
nevítaného prírustku státního dluhu. Palsifikát se co,,
delí na malinké ctverecky a lupou se srovnávají s obdob
nJ'rmi ctverecky bankovky pravé.

V tomto prípadc však mela Rakousko-Uherská banka
katastrofální neúspech: falsifikáty nebyly lepší, ale _.
což horšího. - byhr zrovna tak dobré jako bankovky
pravé. Evropa se chvela v krecích války a v Rakousko
Uherské bance se chvely pulty pod hnevcm všemohou
cích reditelu. Stokorll11, dvacítikolun a clesítikorun l)ri
b~'valo ješte víc. než toho vyžadovalo ministerstvo vál··
ky. Celá nenarukovaná polície Rakousko-Uherska Ne
mecka pátrala po vJ"robci skvelJ"ch bankovek a bylo vy
slovováno podezrení, že falsifikáty jsou složkou boje
I1roti ústredním mocnostem. Proti tomu mluvila jen sku
tccnost, že falsifikáty jsou slepeny ze dvou kusu; úrední
f;11sifikátol s opravdovou tiskárnou je mohl vyrobit z je
diného papírku.

S bremencm reparací a válecných dluhu prevzala re-
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publika i neznámého dobrodince, výrobce státovek, jenž
se prizpusobil a zacal vyrábet i peníze ceskoslovenské.
Ne v tak velkém merítku, ale prece. Chvílemi byl zastí
ncn zahranicní velkovýrobou »pravých« penežních kolku,
ale pak se zaSe ukázala skvelá jakost jeho tovaru.

Po dvanácti letech tucnf;ch nastal rok hubenJ" a suchf'.
l~oku 1921 bylo vedro veliké velmi, a Vltava stríbropen
nil vysýchala na nejednom míste.

Jednoho krásného dne - (a jak krásný byl, potvrdí ješte
dnes ochotne velmistr pražskJ"ch »bankéru« revírní in
spektor civilní stráže Krížek) jednollo krásného dne se
koupali kluci u Iiolešovic a jeden z klukLl zakopl v melké
vode o cosi ostrého a tvrdého. Potopil se a vytáhl me
denou desku pckne rytou. Jeden z kluku ji vzal domu,
a tatínek mel tolik rozumu, že ji ukázal nejbližšímu stráž
níkovi. Strážník se podekoval a zanesl to na ctyrku. Do
dnes, - kdy pomer mezi uniformovanoll stráží a sbo
rem civilním není vždycky nezkalený - vypráví se o le
gendárním jásavém uvítání uniformy na neuniformo
vané ctyrce. To bylo tehdy, když strúžník prinesl revír
nímu - tehdy ješte obvodnímu - inspektoru Krížkovi
onu vltavskou Champollionovu desku, Rosettský kámen
a klíc k rozluštení hieroglyfu penewkazeckých. Medená
deska totiž byla negativem prekrásné rakousko-uherské
desítikoruny. Ve vší tichosti se zacalo prohledávat dno
Vltavy V blízkosti místa prvního nálezu. a našel se krás
n~r, prejemný medenÝ rastr. Rastr, prosím, to je jakési
embrya štocku cili klišátka cili negativu,' z nehož by mohl
být positiv bankovky bez rozdílu národnosti. Grandiósní
a specielní šfára v Holešovicích zustala bez výsledku.

A ted zacal Krížek pracovat: vyhledal si svetový se
znam továren na výrobu jemných rastru a psal a psal a
psal. V odvaze, zacít takovou práci, lze spatrovat obrov
ské memento: že k policajtštine je treba houževnatosti.
neúmornosti a zase houževnatosti a neúmornosti a zdra
vého rozumu.

Odpovedi byly vesmes negativní. Evropa nedodala
žádnému soukromníku medené rastry, v žádné státní
tiskárne se žádné rastry neztratily. Z Philadelphie (USA)
prišla odpoved: dodali medené rastry do Europe. yes,
Austria, Bohemia. Do hnízda, rekneme, Dolní Lhota.

Do peti hodin po prijetí dopisu vedela policie jméno a
nynejší bydlište príjemce oné zásilky medených rastru.
Pet ;hodin pozdeji sedel onen muž, foto-chemik, v cele
bezpecnostního oddelení a - popíral jakoukoli úcast nebo
vedomost o padelání penez. Domovní prohlídka v jeho
pražské dílne byla naprosto bezvýznamná: nic pritežují
cího se nenašlo.

Policie byla zoufalá: justicní omyl'? Palešná stopa?
Vlastní n::?schopnost? Krížové vf'slechy, výslechy de
sítek svedku - všecko nic. Nová domovní prohlídka.
Gloria: nález.

Inspektor Krížek se vrací do ctyrky. Hlásí nlU dc
tektiv: Pane obvodní, ten penezokaz rekl, jak prijdete.
že ho mám predvést. Chce se priznat.

Palsifiká tor: Pane inspektore, já jsem ty peníze delal.
!nsppktor: Proc se priznáváte?
Falsifiká tor: Vzpomnel jsem si, že pod starým železem

v kalne jsem zapomnel válecek s negativem. Beztak
byste ho našli, tak se radeji priznám.

Inspektor (vytahuje z kapsy kousek železa): Je to
ono?

Palsifikátor: Ano.
Kruh dukazu byl uzavren .. Po trinácti letech.
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»Co vás zadrželo?«
Sluchátko jasne reprodukovalo neurcité zak:-tšlání

z rozpakl1.
»Jak vám to ríci? Je to težko, musil hyste vzít v úva

hu nekteré zvlúštnosti, naše zvl[t-štnosti. h111-- jak hych
to povedel . . .?«

»Nemel jste asi casu, Naléhavé veci služby?«
»0, ne - bvl jsem volnÝ. Víte. rád bych h\'val tam

priš;l - hrozl~e l:úd. jako l;a nic jiného. ~ ti lidé prece
zpívali v reci Komenského, ale ... «

Zno\'u pomlcka, které jsem nechtel rušit.
". " kdyhych prišel. ani by me - nepustili. Težko

je staršímu cloveku prosit "rútného. vykládat ... Jsem
cernoch.-

.\merika je podivná zeme. K rásn[l i príšerná, \Tlídlú
i krutá.

New York je mesto vrollcího tvorivého genia. Je be
stie - studen:l jako noc 7. ledna.

l\. divná je lidská pravda,

INSTITUCEAŽiVOT

F. K. Slabiholtdek:

Je lékarství umením ci vedou 1
1.

Ode dávna zvalo se lékarství umením, a v poslednídobe zduraznuje se tento název, V dobe sociálních
prelomll a stavll povúlecn)'ch ócitá se lékarsh' stav ve
zdravé krisi náZOrl1. v jakési vnitrní tragedii. a hylo
by v 'zájmu celé lidské spolecnosti, ahy osvedcilo se
"\ristotelovo rcení: Tragedie ocisfuje. Duševní dráždi
vost lékarského stavu vyverá nejen z hospodársk)'Ch
zájmll, n~'brž i z krise celé vedy lékar ·ké. Proto Un
nigmann ve své knize spolu s Kraylem a jinS'mi tolik
meditují o poslání lékare a o zapsání lékarské vedy do
kategorie umení. Dovolávají se historie, analysují vedu
prítomnou i minulou a koncí své úvahy vetou: Lékar
ství není vedou, jest umením. LJ vynikajících lékarú
jest vrcho1n:\'m znakem intuice v lécení nemocného, ni
koliv rozumo,'á, empirická veda. Ponevadž téhož ná
zoru jsou témer všechny vynikající osohy lékarského
stavu, bude tudíž záhodno probrati nekteré znaky ume
ní a vedy a vyzkoušeti je u lllžka nemocného.

Hned na pocátkll mohli hychom souhlasiti s Ruski
nem. kter5" praví. že umení jest více než skutecno a
méne než skutecno. Totéž dá se ríci o vede. Umení i
veda spolei:ne zobrazují skutecnost, veda jest naukou.
názorem na skutecnost. N e\\"tonllv gravitacn í' zákon
podobne jako Shakespearllv K o r i 01 á n znázorIlují
nrcité vztahy :1 pomery s tendencí priblížiti se skutec
nosti. Shodují se nejen v samém zpodobování. nýhrž
i \' tom, že jsou cinností tvllrcí. Dílo umelecké ani ve
decké není pouhou fotografií aneb otiskem skutecností.
stejne jako nekter)' \Vhistlerllv obraz aneb <;ociologická
studie. Lmelecké clilo jest méne než skutecnost tím. že
odvrhuje všední podradné vztahy a vyhírá si ony nej
v5Taznejší. jednodušší, typisuje. Cinnost vedeck{l svou
ahstrakcí rovnež zjednodušuje. Jest to pouhá nlltnost,
z chaosll skutectia, poznatkll a forem. vybírati a ce15'
svet logicky registrovat, jak praví Masaryk.

Další spolecn:)' znak spocívá ve formálnosti. Román,
drama, nikdy nepovídá presne to, co se nekdy neh jed-

Moravian.
Obraz prítomnosti.

znal jstm ho v 1111l)"várnedruhé trídy v nedeli rúno
II vchodu do Karibského more. Práve se holil. \Ti_

I jsem poprvé cistol1 cernošskou tvár - napolo kry
bílol1penou holícího 111)/dla.

Cernoch narozen)' pred padesáti lety na ostrove St.
itts. hritsk)' obcan, 1\Ioravsk:\' bratr a toho casu ka
tei Moravské církve v cernošské ctvrti ne\Vvorské.
I na S\"l°ljrocln)' ostrov. kde \loravská misst' -slavila

adesátileté jubileum založení své modlitebny. Žá
i ho. aby pronesl nedelní kázání v jídelne první trí-
, kde jelo nekolik desítek helochú. pr(\testantll rll;~-

'ch denominací: on byl jedin:)'l11protestantským lme
na paltlhe. Svolil ochotne, skoro radostne.

Když jsme se seznámili, a jú sdelil, že pocházím ze
me. kde stála kolébka Husa, Chelcického a K omen
ého byl velmi dojat. nebot Moravia, Rolwmia byly
O neho pojmy cehosi nejvznešenejšího. Uzavreli jsme

Váte!ství,krátké a j)odivne, a zcestovali cást ~Tah"'ch
nti1, sídla nekolika '\fora"sk)"ch mis"í západoil~di
:ch.
Otec Charles mel onoho tichého subtropického jitra
ásné kázání. Takewélio jsem ješte nikdy od kresfan
ého kneze neslyšel. 1\1111vilo velké Pravde hoží, jež
tuto c1wíli na otevreném mori rídí naše osudy, a kte

é jsme odevzdáni. Vše kolem n:ls, pod námi i nad na
imi hlavami je hožsk)' zákon a pravda, Z ní clovek

cerpá powatky, kter)'mi se zachrai1uje, aby nezahynul
nepatrn:\' bod __o na ohromném a nepr:ítelském ži,

hl. Z ní rodí se vedomosti lidské a m:l se roditi -,
ravda lidská. 7. jejích úkonú. platících -- ó, rozhléd
ete se - pro y~cchny stejne. mají vyjíti podobné zá
ony lidské Za poznanou a overenoll pravdou nutno
'ti a za ni hojovati, Také zemríti.
:\.tak nav<Íza'!na ži\"ot a tragickou smrt '.\Iistra Jana.

,10 to úchvalné k{dmí, recnická per1:1, jež napsána.
. ta hv ozdohou písem nictví.
Veru vúcn)" clovek. Otevrená prímá tV{lr, jako afri
é poledne, a v ohromném tele jemn:l lyrická dllše.

a ostrove St K itts jsme se rozešli. Pak jsme se
ali znovu po pti1druhém roce. o vánocích. On vy

poval z vozu newyorské podzemní dráhy, do kte-
, o já vstupoval. Chteli jsme si podati ruce, ale mezi

i se zavrely d\,p.re. a vlak rychle odjel. Po nekolika
h vymenili jsme si vánocní pozdravy a slíbili si,

e jednou na Moravské farl~ v cernošské ctvrti Tiar
u sejdeme,

Za t~"denna to prijeli Pražští ucitelé. Na jejich an
ickém programu hylo natišteno, že »Method f)oležil,
Moravian musician. is ... « atd. Snad touto asso

• vznikla myšlenka, aby 'otec Char1es navštívil první
cert prvdl v Carnegie Hal1u. Poslal jsem mu lístek
'razem potešení. že se pr:lve pr1 této príležitosti

trn uvidím.
Onoho vecera ;. ledna vál neobycejne studen)' vítr
Kanady. T idé ,e shromažcl'ovali v sále, nikclo nestál

vchodem. málokdo v chodh{lch. ~ Iísto urcené pro
ravského kneze hylo prázdné: a do konce programll
nikdo neohsadil.
a druh.,' den zavolal jsem telefonicky '\ Toravskoll

u v Harlell1u.
Lituji, že jste neprišel! Jste snad nemocen?"

e, jsem zdráv, príteli, a dekuji z;a pozvání .•



Pntomnost-

nou prihodilo. SymboJisuje celé veky, generace a zpo
dobnuje nejsilnejší dojmy. Rais typisuje své vÝmen
káre, stejne jako Gorkij mešfáky. bez prihlížení k pro
storu a casu. Podobne i vedecký zákon se prakticky
nevyskytl nikdy reálne. Nikdy nehylo páky aneb nakloJ
nené roviny dle presného znení zákona mechaniky.
Stejne tak nebylo presného pravouhlého trojuhelníku
ani krychle ani koule. Proste veda jako umení není
souhrnem reálných faktu, nýbrž názorem o nich. Veda
však od umení se liší tím, že obsah veciy jest složen
ze zákonu o vztazích skutecna a že svou ohjektivní ten
dencí zatlacuje tvtírcí osobnost clo pozadí. Umelec na
proti tomu snaží se vnésti svou duši do svého díla, vy
kládá sám sehe .- vedec se odosobnuje. V tom práve
se rozcházejí.

Umení tvorí se typisací a stylisací, veda ahstrakcí a
konstrukcí. Test pravda, že i osohnost vedcova mLtze
dodávati dílu urcit-~ lesk. Vždvt nekdv vedecké dílo ro
ste s vypetím extr€mní síly in"dividuality. Není to však
smyslem vedeckého díla, kdežto u umelce tato subjek
tivní stránka jest vrcholn)rm požadavkem. O Keolerovi
se mluví zcela jinak než o Leonardu da Vinci. Indivi
dualita díla obou smerLt trvá, tendence však jest roz
dílná. Umelec odvažuje kvalitu, vedec kvantitu i kva··
litu. Konec konett i hf)tový útvar umeleck)' se znacne
liší od vedeckého. Pythagorova veta steine jako Sofo
klova Antigona trvají stále. Avšak umelecké dílo So
foklovo má stálé znaky nejen tvurcí individuality,
nýhrž i prostredí, ve kterém vzniklo. Naproti tomu
P)'thagorova veta souvisí s dobou a národem pouze
konstatováním skutecnosti a mohla být vytvorena zce1<-l
v iiném prostredí a casove rozdílná.

Podstata vety tkví tudíž v neosobnosti, v objektivaci
.- podstata umení v subjektivaci. Veda jest kosmopo
litní a úcelná, umení jest omezeno na urcité prostredí
a tendence výchovné. » Cílem umení«, praví Maurois,
})jest osvoboditi cloveka od sveta, v nemž jest všechno
smutné, neromantické a dát mu zcela imaginární svet.
kde muže žíti a tešiti se životu necinne.« Proti tomu
mOžno postaviti vedu se steinou tendencí doplnenou ve
smvslu snahy osvohoditi cloveka rozumem a nejvyšší
objektivností. Umení a veda tvorí dva svety navzájem
se doplnující a vyjadrující podstatu sociologické by
tosti:

Otázkou jest, zda lékarství je umení ci veda. Zdú
raznováním prvého stavela by se do pf)predí indivi
dualita lékare, zduraznováním druhého pak objekti
vita. Pri tomto prostém rozlišení jiste by i laikovi bylo
prí jemnejší zduraúí.ování naprosté vedecké objektivity
u lékart'l. Vždyt individualita jest relativní. laik nemá
možnost ocenovat osobnost lékare, nanejvH dle dosle
chu, jest sám neodhorníkem. Tudíž má-li príležitost
doslechnouti se o akutnosti v rešení této otázky. múže
b),ti jat nedt'lverou vuci lékarskému stavu, stojícímu
na rozcestí mezi objektivní pravdou a subjektivní sna
hou. Do iisté míry by mel oprávnené obavv a právem
by predpokládal rovncž krisi lékarské vedy a celého sy
stému. V jeho c111šihy se ohjevil obraz zcela lidský a
prirozený. kdy s{tm neví, koho má volit. Cit nemocné
ho, laika, by prirozene hyl naklonen sympatické indivi
dualite lékare neho naopak, rozum pak k vedci. Jinými
<;lovy receno ve volbe lékare rozhodují spíše vnejší
znaky indivic1uality (povcst), smyslový cit, jelikož laik
nemá jiného merítb. pro volhu anehkritikll, ncž svého
Drirozeného nadání.
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Pro upokojení nemocného, jemuž zdánlivý rozpor
mezi lékari by zdál se na újmu víry v kritickou objek
tivitu lékarské vedy, predem predesíláme, že není tre
ba' míti obav. Že ono dilernma lékare je více v termino
logii než ve vlastní podstate, ac nelze uprít, že do jisté
míry melo doposud vliv na výchovu lékart'l. Bernard
Shaw alespon ironicky tvrdí, že "doktorování« není
vedou, nýbrž umením. Jest to umení léciti nemoce.
Beží nám tudíž o to, osvetliti si podstatu otázky ume
ní ci vedy lékarské, v níž jsou i sami lékari v pochyh
nostech, cili do jaké míry jest lékar ve svém povolání
individualitou tvtlrcí.

Predevším nutno konstatovat, že lékarská veda vzni
Ida sice samostatne, ale behem v~rvoje ztlstala odká7ána
na vedle rostoucí nauky a systémy, které neztlstaly na
ni bez vlivu. A melo-li by se mluviti o k1'isi lékarství,
soucasne by bylo dlužno hledati stejnou k1'i5i i ve ve
dách ostatních. Nikdo nepopre, že vynález mikroskopu
v XVI. stol. nemel vlivu na objevení mikroorganismLt
a tím prohlouhení lékarských znalostí. Stejne tak nikdo
nepopre škodlivý vliv prírodních filosofu jako byl Schel
ling, když zacalo se hloubati víc v principech mediciny
než ve skutecnu, aneb vliv Descartuv, prehánející svou
methodikn. Pred empirická doha vytvorila lékarství
jako cisté umení. Individualita lékarova rozhodovala,
lépe receno, kouzlo, jímž byl obestren. A není divu, ve
škeré zlo zesílala božstva, démoni. Proto lékarství bylo
výhradne vyhraženo knežím. Nejen záchvaty vzbuzo
valy úžas u primitivLI, nýbrž i zcela prirozené rány byly
jim nadprirozeného puvodu. ,Tiž v této dobc nábožen
ského kultu medicinského, v dobe hojivých spánkt't
chrámových, nalézáme rozumne spravené zlomeniny,
dokonce i trepanace, které i dnes obdivujeme. U Troje
dle Homéra jsou ve vojsku již lékari, laici, ne kneží .
Presto však dále se udržel kultus nábožensko-medi
cinský.

Prelom nastává u Hippokrata, kdy položen základ
ku' empirii. Pred ním již do jisté míry recká filosofie
nrírodní zacala uvažovat o zdraví a nemoci. Cíl pozo
~ování Hippokratovy školy není jen hrubá smÝslová
zmena, nýbrž clovek se svými vztahy, telesnj'rmi zvyky
a charakterem. Jest to názor zcela moderní, za který
se bojuje v medicine poslední doby se stejn\'m zápa··
lem, jak cinil Hippokrates ve IV. stol. pr. Kr. Príroda
jest vlastní lékar. Tento jest pouze minister naturae.
Z toho vzniklo pozdejší »medicus curat, natura sanat·".
Hippokrates dal zúklad vedeckému myšlení v medicine
a jeho známá zásada v therapii existuje až podnes:
Predevším neškodit.

Po nem vzniklá doba nekritického empirismu, repre
sentovaná Galenem z Pergamy, zhatila jeho kritické
dílo, což ješte pozdeji dovršila romantická spekula
tivní saisona lidského myšlení v XVIlI. stol., a lékari
opetne kouzlili pred ocima nemocného ruzn)'mi magne
ty, aby ho uvedli ve spánek, v nemž byla provádena lé
cebná klu-a. V XVIIT. stol. vrátila se doba chrámových
spánkl't, ochutnávání moce, v nemž století pred tím vy
znali se Arabové. Jedine renaisance, zosohne.ná v osohe
Paracelsa, v XVI. století privedla znovu na svet Hiv
pokratovy t1)ese: Veda .se zkušeností. Podobne' i
v XVII. stol. ve znamení prírodních ved vrací se me
dicina zpet ke zkušenosti v osobách H arveye, Keplera
atd. Badání však v lékarství bylo pochybeno zahrecl
nutím se této dohy do extrprnt't systematiky.

Prirozeno jest, že máme tudíž ve vede lékarské stej-



PNtornnost...,

dia vÝVoje,jako v celém lidském myšlení. Mytho
é, mystické, náboženské, empirické a logické my

. Ve vede lékarské má stejný vliv Aristoteles jako
'sance, prírodní vedy, revoluce strojová a moderní
cká empirie. Dobe rozvoje nových prírodních ved
vídá v medicine Virchow, Pasteur, Mecnikov a j.
Ý nov)' objev pllsobil v medicine témer revolucne

naopak. Lékarská veda a od ní oddelená biologie
veda abstraktní mela veliký vliv na myšlení lidské
Ynosti.V medicine jeví se husté proplétání všech
tí ved a není divu, vždyt jejím úkolem jest pomoci

ocnému clenu lidského kolektiva. Lékarství stalo
rcadlem vedy a zrcadlem života v jeho konkretní
e.

konce XIX. stol. mel vývoj ostatních ved prízni
Hv na V)'voj mediciny. Lékarství postupovalo sou
e s rozvojem celého myšlení o lidské spolecnosti,
obovalo se stejným chybám a stejné svežesti.
oderní dobe však dlužno zaznamenat nestejný
• celá rada nove vzniklých ved se sv)'mi metho
. jako ku pr. sociologie zustala bez vlivu, a lékar
stav objevil se jako konservativní typ i ve svém
'cinském myšlení. Príciny toho jsou charakteru

hmotného, nýbrž i psychologického. N edostatec
ientace lékarll v nové dobe sociálního varu, hospo
é zájmy, oddelení lékarství od ostatních duchov-
ved, jako jest ku pr. filosofie, pripustily, že my
lidské spolecnosti do jisté míry prehnalo se pres
ní lékarsk)'ch škol. Proto vidíme, že psychologi

jest ku pr. posud nerozrešen pomer mezi nemoc
a lékarem a že stává se akutní otázkou, zda lékar-
jest umením ci vedou, ac se vedou prakticky na-

.'.~

VOLÁNí A ZÁLIBY

pametí starého athleta.
tf Pridolina tIoyera, prvního ceského athleta, rekord

mana a nyní majitele telovýchovné školy.)

U tejného znení, otišteném v jednom z císel minulého
U, uverejnili jsme cást pametí jednoho z našich nej

athletu, fridolina Iioyera, který nedávno dockal se
let svého veku. Clánek ten nebyl jenom cástí životo
byl i kusem kresby tehdejších sportovních pomeru

h, nálady pro sport ci proti nemu.

Hoycr, nestor ceské težké i lehké athletiky a jeden
oužilejších jejích representantu i propagátoru (samo

tedy dnes opomíjený na nepovolane povolaných mí
I již od mládí statný hoch, mající velký zájem o teles

o Hned po vyjití ze školy upozornil na sebe siláckými
v karlínském Sokole i v železárské továrne, kde se

prestávce produkoval s težkými bremeny. Po pre
do Sokola karlínského byl již znám nejen velkou silou,
dherne vypracovaným telem. Byl proto vyhledáván

malíri a sochari jako model. Jeho telo je zachyceno
el tehdejších socharu a malíru, Maudra, Myslbeka, Ma

áše Aleše, tIeteše, Marolda, Ženíška, Jeneveina a

1888byl odveden k vojsku a rukoval do Brixenu, kde
cky dustojníky svými cviky; záhy si získal jméno
o muže posádky, které neztratil ani potom, když

byl následujícího roku preložen do Plzne, kde zacal pilne na
vštevovati místní Sokol, za který se také zúcastnil v roce 1891
všesokolského sletu v Praze. Ucinil tak ovšem »na cerno«.
Když se to pak prozradilo, byl potrestán mesícem samovazby;
byl by jiste dostal trest težší, nebýti jeho popularity. lé!Jož
roku dokoncil vojenskou službu a vrátil se do Prahy, kde po
cal navštevovati žižkovský Sokol, v nemž se seznámil s Jose
fem Balejem, pozdejším svým partnerem v siláckých produk
cích. S Balejem brzy opustil Sokol, v nemž nenalézali pro
svoji cinnost dostatek pochopení, a cvicili sami v sále restau
race »Bezovky«. Brzy byli oba angažováni jako siláci do cirku
Jungova za skvelý honorár šest zlatých za jeden vecer. Na
podzim toho roku angažoval je reditel Tichý pro pražské Va
rieté na jeden ctrnáctidenní program za plat 40 zlatých za
jedno predstavení. Jejich sólová císla, hlavne pak poslední,
vrcholné císlo Iioyerovo, pri nemž zvedal na bedrech celý
orchestr i s hudebníky, privádelo publikum do nadšení.

Iioyerovy silácké výkony byly brzy známy po celých Ce
chách, a Iioyer mel brzy možnost se jimi pochlubiti i mimo
Prahu. Byl angažován majitelem cirku a vzduchoplavcem
Strohschneiderem do Pardubic, kde ale jeho predstavení bylo
prerušeno prutrží mracen a vetrnou smrští, která prervala oce
lová lana a strhla celý stan cirku i s lanovím na publikum. Te
prve po trech dnech byl stan vybudován a Iioyer mcl'možn(l~t
oslniti pardubické publikum výkony, z nichž se nejvíce líbilo
zdvihání kone i s jezdcem.

V té. dobe chtel jistý pan Jahoda, obchodník z Vinohrad,
usporádati a financovati spolu s Drem Podlipným zájezd ces
kých artistu do Ameriky. V jeho družine meli býti Iioyer, Ba
lej, komikové Dr. Pragr a Eda Libický, dále malír Iianšuriko
vic s chotí. Zatím Co se projednávaly podmínky zájezdu, uspo
rádala družina nekolik zájezdu v Cechách. Když již bylo ame
rické turné celkem rozvrženo a urcen za mesíc odjezdu ríjen,
sešla se po jednom venkovském zájezdu naše skupina v ka
várne Slavil, která byla místem jejich pravidelných schuzek,
všichni návštevníci kavárny vedeli o chystaném zájezdu; tu
prihrnul se k nim vrchní cíšník a podával jim poslední výtisk
jednoho listu amerických Cechu. Noviny psaly asi toto:
"V techto dnech utvorila se v Praze družina ceských artistu,
která hodlá zavítat na turné do Ameriky a pred vádeti zd své
výkony. Jsme tím sice potešeni, ale ríkáme ihned, že nejsou-li
s to konkurovati s artisty zdejšími, at radeji zustanou doma.«
To byla málo povzbuzující slova a úcinkovala brzy velmi
zhoubne a zájezd byl odreknut. Brzy nato se celá družina ro
zešla. Každý clen pocal pracovati samostatne.

Fridolin Iioyer a Balej drželi se ješte nejaký cas spolu. Vy
stupovali spolecne na ruzných národních slavnostech, poráda
ných Ústrední Maticí školskou, Pošumavskou Jednotou a ji
nými. Jedno z nejzdarilejších bylo v plzenském divadle. Po
tomto predstavení prihlásil se k našim silákum jistý Procházka,
který jim velmi ochotne nabízel své služby jako manager. Byl
to veliký svetobežník, znalý nekolika jazyku, což na tehdejší
dobu bylo velikou zvláštností, a mimo to i veliký podvodník,
jak se ukázalo o neco pozdeji. Oba siláci jej ovšem neznali
a majíce jej za cloveka velmi dovedného a sveta znalého,
pristoupili na spojení s ním. Bylo tehdy usporádáno veliké
predstavení na Žižkove pred nabitým sálem, ac vstupné bylo
na tehdejší dobu vysoké - k stání 1 zlatý, ksezení 3-4 zlaté.
Naši athleti oslnovali publikum svými výkony, odmenovanými
salvami potlesku. A tohoto nadšení využil milý pan Procházka
a s celou tucnou kasou zmizel, aniž by rekl slovo. L.0 byli oba
athleti po predstavení velmi prekvapeni a že vymizel rychle

,úsmev s jejich lící, netreba podotýkati. A tak se posléze ro
zešla i tato dvojice.

Fridolin Iioyer, pocal spolu s nekolika nadšenci zakládati
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Alblelk Club Žižkov a to v restauraci U Zcmanu v Pa:Iackého

tríde. Klub záhy cinil znacné pokroky, hlavne v zápase a ve
vzpírání bremen. Výzbroj telocvicny nebyla nijak bohatá a
"ubec nijak specielní. Tak nebylo tchdy žínenek. Zápasilo se

na hrubých, chmelových pytlecll, kkré byly tak ostré, žc prí
zápase na zemi drásaly kuži do krve. Ale tehdejší athleti byli
asi z lepšího masa, z tvrdších svalú, než mnoho dnešních,
které by tyto nepríZllivé podmínky odradily.

l<okll 1895 usporádal Athletic Club Sparta aihletické závody
a to na výstavišti v tak zvané ba lanové aréne. Na programu
bylo pretahování Janem, vzpírání bremen. zápas, sltok o tyci
a jiné. Když prišli borci Athletic Clubll Žižkov ua hrište, od

rekla Sparta s nimi zápoli t, protože prý jsou proícsionálové.
A tak závodili milí athleti ze Žižkova sami a podali velmi do~
bré vi'kony. Bína, nácelník klubu vyhrál skok. o tyci, na nejž

byl tehdy specialistou. Skocil 2'90 m (pozdeji to doláhl ,12 no
3'20 m), což byl ohromný výkon, uvážíme-li že tehdy nebyly
známé tyce bambusové a že se skákalo o petimetrových sil
ných tycích jasanových, a pak, což bylo hlavne obtížné, že
mnsil skokan bráti tyc sebou pres prekážku. fridolin fJoyer
byl druhý ve skoku o tyci, výkonem 2'70 m, tedy rovnež skve
lým pri jeho velké telesné úze. Tehdy se také cinily pokusy
se zavederiím trojskoku o tyci. V patnáctimetrovi'ch interv,1'

lech od selJe byly postaveny stojany, které mely postupne
prekážku 2'40 m, 2'60 a 2'80 m. Athtet se rozbehl, preskocil
s tycí první prekážku, dopadl a ihned pokracoval v behu na
prekážku druhou a po jejím zdolání na prekážku poslední.
Byl to jiste nejnamahavejší sportovní výko'n. Brzy od ní bylo
upušteno.

Ale aféra ze závodll Sparty nemela zllstati bez cdezvy.
"Sportovní obzor" prinesl clánek, v nemž také Athletic Club
Žižko v prohlásil za protesionální. K tomu zaslal A. C. Ž. re
dakci oh ražení, které bylo vytišteno a znelo:

"Nedávno tomu, co stává našeho klubu, a predce již
našlo se klubu našemu dosti neprízniveú, kter'í klub náš
nesprávne posuzují. Výraz nesprávnosti té zjevil se ve
clánku, uverejneném v císle 14. "Sportovního OhZOril",
kdež oznamováno sportovní verejnosti sportovní zaražení
klubu našeho s dodatkem, že klub náš je klubem »Athletli
z povolánÍ«. S podivem cteno toto oznámení, které patrne
vyplývalo z neznalosti skutecných pomerli klubu našello
a jeho clenstva. Je tu otázka: kdo je amateurem sportov
ním a kdo vlastne je athletem z povolání? Dle dosud plat
ných zákonu jsou athlety z povolání ti, kdo z ústavu zvlá
šte k tomu úcelu zrízených jako athleti z povolání vychá
zejí, kterí pak verejnosti výkony své za plat na odiv vysta
vují a tím životuí potreby své si zaopatrují. Tu pak upo
zornujeme na to, že v klubu našem nikdo se nenalézá, kdo
by v Athletic Clubu »Žižkov" nebo jinak athleiikou na ži
vobytí si vydelával. Jest~li pak Athletic-Club Sparta, po
hídavší verejné závody, následkem falešných zprávo na
šem klubu tento za klub »athletu z povolání" považoval,
stalo se to zajisté úplne neoprávnene. Vecným vysvetlením
našeho stanoviska a spolecnou poradou na závodišti sa

mém, o níž hlavní zásluhu mel neúnavný predseda závod
ního výboru Athletic Clubu "Sparta", dohodnuto se o tom,

že klub náš k závodi'lm co amatérský pripušten býti má.
Tím tedy odpadla veškerá prícina, abychom otázku po.,
vahy klubu našeho se dotýkajíel na verejnost vynášeli,
proto však predee, aby žádné pochybnosti o tom nebylo,
prohlašujeme, že v klubu našem, který vždy cist~ sportov
ním smerem se bude bráti, žádných athletu z povolání se
nenalézá a dle stanov spolkových nalézati se nebude. Dou

fáme, že nove utvorený náš klub bude prátelsky prijat ve
stred starších klubu stávajícíeh.«
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Tímto prohlášením bylo nedorozumení vyjasneno. Do A. C.
Žižkov pribyl v té dobe s radou jiných nový clen Josef Lud
vík, tehdy ješte zcela neznámý alhlet amatér, z nehož se
v brzké dobe vypracoval skvelý athlet a vzperac svetového
jména. Jméno to ale již neznelo Josef Ludvík, ale Miehaj!ovic,
rusk~ obr, jak to vyžadovala tehdejší doba, která si potrpela
na exoticnost.

1 roku následujícího pokracoval Athletic Club Žižkov veln;i
slibne. Nejen že se úcastnil všech podllikil klubil cizích, ale

porádal i své cvicné vecírky,; které byly prijímány i žurnali
stikou velmi príznive. O jednom z nich cteme:

"Athletic Club Žižkov mej dne 22. kvetna zase svuj cvi
cební vecírek, jímž ukazuje, že není jako mnozí jiní .Klu
bem 11'1 papíJ'e", zarízellým jcn pro nošení odznaku, ale
klubem pravé práce! Pod vedelúm nácelníka Bíny sesta
vili se borci v sále, nacež pocato nejprve s prostnými cvi·
ceními paží a nohou, jež znázorllOvalo výpady šerrrové. a
pri rohování. Poté cviceno systematicky s ruznými bre
meny, pricemž všichni cvicící u každého bremene se vy
strídali. Bylo až ku podivu, jak na pohled slabí clenové,
kterí nedávno teprve cviciti pocali, veškeré úkoly snadno
zll1ohli. Skvelé bylo podívání na školu zápasnickou. Dále
následovalo vzpírání bremen. Nácelník Bína 85 kilogramú

šestkráte, fridolin lioyer vzpíral jednoruc 76 kil-. a pra
coval leže se 114 kilo. Škoula vzpíral obouruc 105 kilo

3 krát ... V záverku zápasilo se reckorímsky a zvítezili
fJoyer nad Bínou, Drchota nad Wildem, Chláddi llftd vVol
tem. Po cvicení odevzdány nácelníkovi Bínovi a podnácel.

fJoyerovi diplomy maticní a šikovateli p. Klementskýmu,
jenž ve klubu cvicí šerm, venováno s primereným oslove
ním pametní tableau všech clenil klubu. Vecírek byl hosty
cetne navštíven a spokojil všeobecne jak klub, tak jeho
hosty. Athletic Club Žižkov pracuje bez hluku, tiše, ale
svedomite a pilne. Kde na závodech vystoupí, tam také
sklízí vavríny jako ovoce svého pilného pricinení a zna
menitého vedení."

V té dobe utvorilo v PlUli nekolik predákú ze Sokola Athle

tic Club Plzeií, který 23. srpna usporádal závody. Na nich
startovali poprvé i Sokolové. Závody byly velmi dobre obe
slány. Z obšíl1lého, cclostránkového referátu ve sportovních
novinácli uverejnujeme nekolik úryvkll:

"V Plzni utešene se vzmáhá sDort athletický, pro který
je tam více porozumení, než kdekoliv jinde v cechách.
Plzenští tuží se znamenite a stále predcházejí novi'mi
vzory athletického cvicení ostatním klubum ceským. MeZI
Plzenskými milo je pobýti. Jsou to athlet.i, pravého zrna,

mužové cinní, cilí a co sportsmena nejvíce šlechtí, skrom
ní, snášenlivÍ. - Ve vzpírání cinek fridolin fJoyer (A. C,
Žižko v), pravá to athletická postava rozkošne vypraeova
nýcli svalu, vítezí s prevahou. 2. Bína (Žižkov). 3. Krecek
(Sparta). Krecek systematickými cviceními mohl by brzy
vyniknouti, nebo! schopnosti prozrazllje znamenité. Tretím
císlem byl výskok -- krok - skok (dnešní trojskok),
v nemž Lev dokázal, že dovede obhájiti svou povest vše
stranného athleta první trídy. Jeho výkon 11'1 m. - Skok

o tyci do výše o mistrovství: 1. V. Jarý (Plzell) 3'20 111,

2. A. BÍna (Žižkov) 3'20, 3. J. Otava. Pri skoku použito
provazce (tehdy 5e již tyc odhazovala). Povoleno dot
knouti se spodní rukou pri tyci a telem od kycie vS,-še.

Oprava povolena mela býti jen jednou. Bína, konaje opra
vu pri výšce 2'95 m, nasadil tyc chybne a byl by mel tedy
po nezdarené oprave odstoupiti. Jarý však vpravde sports
mensky povolil opravu ješte jednou a Bína skákal dále po
stupne zcela ciste. Pri výšce 3'10 m stala se táž nehoda



mu zase Bína opravu povolil. Pri v)'šce
I O vítezství cistšÍ skok. Mužne sportsmen-

éní jednoho druhému u obou techto závodníkú

velmi príznivý. Oha dokázali, že nejedná se
Dí laciného úspechu, ale o poctivou athletickou
I trovství \' behu na 1000 nI. 1. liron 2 :563/"

ním A. Rudl. 3. J. Hnyk. liron steží uhájil ví
patrnc \'e špatné kondici. Rudl B. podal zna

on, rozhodne nejlepší SYých v),konu poslední
rdí se, že Hronovi bylo beženÍ stežováno kou
mu zumyslnc pri behu ve tdr dýmán od dvou
li tomu lIa dráze se rozeslavivších. Nevel"íme

e tak úmyslne dálo, nebof tako\ úh:J záker
ažujeme žádného ceského sportsmena za

roku byla uverejnena první tabulka nejlepších
konu, docílených o verejn)'ch závodech v Ce

96. Z ní se dovídáme. že na príklad rckord na
mel Malecek casem 83/, vteriny. Nejlepší cas na

hu. spojellém se sbíráním vajec, JI1~1 Rud. l~lld1.
100 mClrÍl hyl nejlepším Karel Pešek výkonem

" ode na stejnou traf trínohém byli nejlepšÍ

Rudl. ,. za 17'/;, vt., a konecne \1'\k . t ellu Ha tuto
f s \'cjcem na lžíci cxceloval f. K. Schne pp, \')'konem 18 vt.

dolin Horcr byl nejlepším v zápase bez hmatu za hlavu a
kordmallem ve vzpírání.

Príštího roku usporádány v 13uschove cirku na Vinohradech
ní a na tehdejší dobu nejvetší težkoathletické závody. Je

ch predem tipovaným vítezem byl fridolin lioyer. Pred zá
ody se však zranil pri bravurní produkci, v níž zvedal jed

ruc 96 kilogramu a to tím zpusobem, že na dlani dli.d krá t-
ou cinku, težkou 76 kilogramu a na prstech za vúží 20 kilové.

ri zvedání nevystihl dobre kolmici a zakolísal. Závodník,
terý stál vedle a mel mu odebrati závaží, ucinil tak velmi
pešne a neopatrne, že mu je upustil s výše asi dvou rnetrl'

primo na nohu. Následek byl závažný. Drti\'ým nárazem zá
dí praskly Hoyerovi všecky prsty v bote, z níž se vylila

záPlava krve. Bolest nohy byla nesmírná.

Presto že byl tak vážlle zranen, umístil se lioyer v souteži
na druhém míste, jen o nekolik málo bodu za vítezem. Konku
enee byla trídenní a skoncila tentokrá te financním neúspe
hem, který byl tím bolestnejší, že postihl porádající klub

!ižko\', mající celou soutež ve své režii. Následek byl velmi
lltmil}'. Ath!etic Club Žižko v, zkrachovavši financne, byl nu
cen se rozejiti. Všecky jeho veci, náradí, úbory a jiné byly

rozprodány ve verejné dražbe.; i veci. které patrily nekterým
enum a byly s majetkem klubovým zabaveny. Mezi temi
~cmi byla i nejvetší cinka, nazvaná Marena. Patrila lioyerovi,

který ji dostal za své cinnosti v »Dai1kovce« od skupiny inžc
ntru s podmínkou, že ji vzepre pred delníky. Tuto svojí za
milo\'anou cinku musil si lioyer znovu koupiti ve dražbe ..

Po rezejití klubu Zižkov nekterí byli ponekud znechuceni
a nepomýšleli na další cinnost. Ne tak lioyer. Na fros1dch ;ed
Dohoklubu zacal ihned budovati druhý. Po nekolika pobídÚch
e mu podarilo zase shromážditi radu clenu a založiti tak klub
thletu »Žižka«, ackoliv valná cást clenu byla pro název "lier
u1es«. Klub nemohl najíti stálou telocvicnu a byl stále ve sta
u stehování. Nejprve se stehoval do Smecek, odtud na Karlovo

estí, z nehož presídlil na Kozí námestí a posléze k Pal
IIl6m.kde athleti sedávali vecer po cvicení s hercem Mošnou,

který si je rád dobíral. Pri bravurních kouscích mladých
thletu, kterým velmi rád prihlížel, mel vždy radu žertovných
známek. Ale ani na Palmovce nezakotvil klub trvale, Brzv
stehoval na Stvanici a odtud zanedlouho na Poríc k Labuti.

V té dobe mel již lioyer nesporný primá l nejen ve svém
klubu, ale i v ceské athletice vúbec. Nechybel na žádném ve
ccru, na ž,ídných závodech. Žurnalistika mu venovala pozor
nost. Tak na jedllom míste stojí psáno:

V težké athletice ciní se u· nás znacné pokroky. Pan fri'
dolin Hoyer postavil pri cvicebním vccirku klubu athletii
»Žižka« celou radu výkonú, jež sc vyjímají, jako ceské
amatérské rekordy. Vzeprelf tahem 70 kg ctrnáctkrát,
80 kg šestkrát. 90 kg dvakrát, 96 kg jednou. S nadhozením

vzeprcl J06 kg. V ležc vzeprel 100 kg desckrát, 110 kg
šestkrát a 130 kg jednou, címž dosavadlli svuj ceský re
kord o 10 kg zvýšil. Když sc porovnú vzeprená váhil
s vahou lela. pak jsou výkony p. lioyera jedinecne skvelé.
K tako\'é zdatnosti dospeje se ve Sportu poctivým trai
ningem.«

lioyer nebyl \'šak jen athlet-vzperac; byl i zápasník, ne
hojící se nastoupiti ani proti· nejvetším zápasníkllm sveta, jako
hyl Jirí Lurich, athlet jedinecné síly, zápasník, jaký mcl v hi
storii modcrního zápasu sotva sobe rovného. lioycr byl pora
;'en, jak sc dalo ocekávat. Ale umel klásti odpor, který sotva
kdo cekal. Velmi cestne zápasil mistr Hoyer již dríve s dru
hým jedinecným silákem a pozdejším svetovým mistrem v zá
pase, s 'Eber\ Ill. l a Ebcr\oyy :>i.\áCK~ KO\\,KY ó\O\\"O '7.p )mi
nali návštevníci Varieté.

Roku 1899 byL lioyer pozván do rodiny dvorního rady Nová
ka, aby zde vyucoval telocviku jeho syna, který vcdle slabo
sti telesné, trpel i svalovílu a nervovou chorobou. To bylo po
prve, co zacal pusobiti jako soukromý ucitel podle své vlastuí
cvicebné methody, získané dlouholetou zkušeno ti. Tento jeho
cvicební program byl brzy radou lidí ocenen a uznán za jeden
z nejdokonalejších v té dobe známých. Jeho prednosti se uká
zaly hla vne pozdeji, kdy lioyer vedl cvicení celé rady praž
ských klubu, hlavne Slavie. Jeho cinnost ocellilo tchdy "Ceské

Slovo«, které psalo:

"Systém! To je operené slovo dnešní telovýchoyy. Dnes
každý se shání jen po systému. Co platno je odborníku na
slovo vzatému, trebas že pres 20 let pouze athletikou tež
kOll a pestením tela se zabýval a nejen na sobe. ale i na
svých cvicencích cenu svých zkušeností dokázal, když
ncmá asporl "Muj systém«. Mistr lioyer to nedovede tak
jako jiní, kterí ríkají, že k tomu není mnoho zapotrebí;
není prý treba dlouholetých zkušeností, pílc, studie a bojc
o uznání. Recept je jednoduchý. Vezmc se "s)'stém« ne

kterého neznámého jména, na pr. Americana Debhyho.
lIeco se v nem zmení (byt i na úkor veci) a nový »Muj
systém« je hotov. Pak se udelá barnumská reklama a mis
sionár moderní telovedy jest hotov, treba mu vyráželo te
prve první chmýrí nad rty. Další vadou každého našince
je práve to, že je našinec. Kdyby byl príslušníkem dru
hého v zemi usedlého národa i našinci se k nemu pohrnou.

Než zabocili jsme príliš daleko a spokojíme se konstato

váním fakta, že i našinec trebas bez "Svého systému« do
delal se výsledku tak skvelých, že mu k nim srdecne gra
tulujeme.«

Potom se rada jeho soukromých hodin telocviku rychle mno
žila. Pražské šlechtické rodiny zajímaly se o jeho methodu.
V krátkém case se stal privátním ucitelem telocviku vetšinv
pražské šlechty. Dalšího úspechu dobyl první ceské sportov~í
výstave, usporádané v roce 1900. V rámci exposice klubu 2ižky
umístil svoji specielní výstavku. Psalo se o ní:

"ješte dále umístil p. frid. lioyer svou specielní výstav
ku, z níž nejvíce pozornosti a obdivll vzbudí odlitky jeho

mohutných paží, dále težké náciní athletické, jež svedcí, že
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Prof. Jar. Šimánek.

*

Gestaltenwelt.
Pane redaktore!

Clánek M. Pujmanové v 2. císle Prí tom n o s t i se koncí
slovy: » ... fantasii, kterou zalidnil svou Gestaltenwelt.« Proc,
prosím Vás, najednou G e s t a I ten w e 1 t? Což snad stol let
po Dobrovském a po Jungmannovi ceština není porád ješte
dost bohatá a chybejí jí výrazy? Kdyby clovek neveMJ, kdd je
pi. P., mohl by se domnívat, že tato dáma je zvyklá myslet
nemecky a pak jí takovéto veci vklouznou i do péra. Ale ona
j!e to aSli nejaká taková móda ...

Beroun I!J. 1. 1929.

ysIp

Z ostufly kabát.

oo

Pan dr. Drábek v minulém císle Prí tom n o s t i pohrrdil

velmi jasne, co jsem chtcl ríci a rekl svým predcházejícím
clánkem: že by bylo velmi težko celit anonymnímu banditismu
žlutého tisku zostrením tiskového zákona. Jenom nemusel ríkat,
že '>navrhuji reformu tiskového zákona«. Oznacil jsem totiž

sám .své »návrhy« jako groteskní; chtel jsem jimi ukázat, že
sHhat anonyma je témcr illusorní, protože ho nechytíš za límec,
delej co delej. Rovnež mi nešlo o muj spor s Národními Listy;
šlo mi o anonymitu a pomluvacství, které se stávají svobodnou
živností. Pan dr. Drábek mi potvrdí, že satisfakce, které se clo

vek po dlouhém taháJní dosoudi, nestojí za to; prichází príliš
pozde a není úmerná hrubosti urážek, které se stávají denním
zvykem žlutého tisku. Ve svém. clánku jsem ucinil jediný striktní
návrh: abychom. dali hlavy dohromady a uvažovali, jakým zpu
sobem zacít celit té I-emeslné ostude žurnalistické. Pan dr.

Drábek se jako právník priznává k jakési bezmoci, když nápra
vu ponechává !príslovecné, ale tcžko zjistitelné soudné verejnosti.
Rád bych je~te vyckal, nevicií-li .i iní nejaké jiné východisko.

Karel Capek.

snad i pozejtrí. Konecne ve ctvrt na dve odpoledne se paže
zastavují a Feitek ustává, nikoliv však pro únavu, nýbrž
s ohledem na obecenstvo, které jest více unaveno díváním,
než výborný chovanec výborného mistra tIoyera prací ... «

R.ekordní výkon Fejtkuv nebyl však uznán Ceskou Athleti
ckou Amaterskou Unií za svetový rekord, což vzbudilo u spor
tovcu i u žurnalistiky odpor. Psalo se: "Unie, respektive její
výbor, který byl konecne vyburcován z hlubokého spánku, ne

byl nikterak naladen pro uznání rekordu. Je to pochopitelné.
Pan FeHek je delník z Kladna a to by scházelo, aby velmocní
páni z Unie uznali svetový rekord prostého a skromného del
níka. Byli jsme na zápasech v Plodinové burse a slyšeli jsme
z tlst samotných Vídenáku Steinbacha a jiných slova o kolo
sálním výkonu Fejtkove. Nedivíme se tomu, že Unie neuznala
tento rekord, ale divíme se, že mohou v Unii zasedati lidé,
kterí (až na skromnické vyjimky) nemají o sportu ani ponetí.
P. tIoyer, trenér Fejtk1lv, prohlásil, že tento je ochoten rekord
SVtlj opetovati, prípadne i zlepšiti. Mužeme se nadíti, že uvi
díme v nejbližší dobe p. Fejtka v nekterém pražském sále ope
tovati prímo nadlidský výkon.«

A pak konecne došlo na popud rady lidí, hlavne z kruhu lé
karu, k založení tIoyerovy školy pro sport a telesnou výchovu

a tedy k poslední, nejzáslužnejší etape cinnosti tIoyera a jeho
syna .Jirího, o níž prineseme další clánek. - Eddk -

pan tIoyer je athletem praktickým i theoretickým - v Ce
chách nejlepším. Neméne zajímavým objektem je vzorek
lana drateného, které ovinuté kolem prsu p. tIoyer rozpjetím
hrudníku dovede roztrhnouti. Lano to zhotoveno jest ze sil
ného provazu, ovinutého osmi provazci drátenými, z nichž
každý má sílu 1 mm, jsa vinut z osmi praménku. - Úkolem
sportovní výstavy je buditi interes pro sport vubec a vrele
bychom si práli, by zejména výstavka K. A. Žižka splnila
tento úkol a získala hojne adeptu težké athletice, tomuto
u nás bohužel velmi málo pestovanému a ve špatném chá

pání významu jeho nekolika silákum prenechávaného
sportu; práli bychom si, by náš lid (v první rade intelli

gence jeho) již jednou dospel k presvedcení, že težká athle
tika je sport, jejž s prospechem muže pestovati každý zdra
vý clovek, že je lehcí, užitecnejší a zejména méne nebez
pecná, než daleko nevineji vypadající athletika lehltá.«

V roce 1901 odchází tIoyer pro jisté nesrovnalosti z klubu
Žižka a je nejaký cas bez klubové príslušnosti. V té dobe P11

sobí jako cvicitel šermn u ozbrojeného sboru pražského. Brzy
však byl pozván do výLJorové schuze Athletic Clubu Praha,
který se práve reorganisoval, a zvolen nácelníkem težkoathle
tického odboru. Za jeho vedení usporádal klub nekolik repre·
sentacních akademií, které vedle císel telocvicných mely
i císla umelecká. Úcinkovali na nich mezi jinymi i houslový
virtuos, mistr Ondrícek, Kratinová, Ostrcil a jinÍ, Sportovní
úspech vecera vždy zarucil tIoyer se svými žáky.

.Jakmile se stal tIoyer nácelníkem A. C. Prahy, pocal príliv
nových clen{l do klubu, takže brzy klubová místnost u "Zlaté
váhy« v ulici Karoliny Svetlé nedostacovala a bylo ji nutno
preložiti k Bohnúm do Pštrosové ulice. Ovšem tIoyer neome
zoval svoji cinnost na training a vedení klubu. Pracoval dále
jako soukromý ucitel telocviku v šlechtických rodinách, jako
trenér klubu i jako hledaný soudce pri velkých mezinárodních
zápasech, v Praze porádaných. O tom cteme v jednom novino
vém referátu o mezinárodních zápasech ve Varieté:

»Raoul de Cahor (Francouz) poráží A. Winzera (tIam
burle) za 26 minut. Zápas obema souperi velmi obratne ve

dený,; chvat stíhá chvat, narážeje však nejcasteji na úcinný
proti chvat. Po opatrném zápase v postoji, uchyluje se Win
zel' na zem, kde je predmetem rychlých útokú mrštného
Francouze. Oba souperi se v zápalu boje octnou casto mimo
koberce, nedávaj1ce se ani tu vytrhnouti zvukem soudcovy
píšfaly. Porazivše stul poroty, zmizí v zákulisí, odkudž se
teprve po chvíli v tcsném semknutí znovu vynorí. Jedno
minutová pausa. V druhé reprise týž obraz. Francouz zrej

meji uplatnuje svou prevahu. Pro zmenu se chystaji oba
souperi podniknouti výlet do orchestru; na samotném okraji
rampy však mení úmysl a vracejí se na koberec. Nový útok
na soudcovský stul, jenž se zápasníky mizí v temnotách
zákulisí. Netreba pripomínati, že se obecenstvo zajímave
baví; veselí dostupuje vrcholu, když jeden ze zápolících

v slepé vášni zamení soudce p. tIoyera za svého soupere a
pokouší se na nem uplatniti své umení. Neprišel však na
pravého, p. tIoyer zdatne odolává neocekávanému objetí
a zatlacuje oba soupere zase na koberec ... «

Ješte pred tím, než se rozhodl založiti vlastní školu, prešel
do klubu Meteor. Zde nalezl velmi nadaného athleta v mladém

Karlu Fejtkovi, jehož brzy vypracoval na svetového rekord
mana. Feitek vzeprel strídave jednoruc 15kilogramovotl cinku
2222krát behem 2 hodin 36 minut. Pracoval pri tomto výkonu
jako automat bez nejmenší únavy, jak se tehdy psalo. "Zdá

se skoro, že vytrvalost tohoto cloveka nezná mezí; pripadá
vám, jakoby pracoval takto od vcerejška a jakobyste ho tu
mohli nalézt s tím rythmickým pohybem paží ješte zejtra a
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