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Naše výsledky v Haagu.

M~m~e-li
r~,?SOlld.itspra~e(lli~c
k~mfe~enc,i,
predevs!m bytl clobre vedom! praVlll

musím~ s~
a fakhcke
situace, za které jsme do Haagu šli, i toho, co jsme
zde my hledali a co naši protivníci.
C'eskoslovensko
bylo pozváno jednati
jako spoluveritel,
jednak
jako
spoludlužník. lVIclo své závazky ze smluv mírových
a
k nim v r. 1919 pridružen~'Ch, melo však také své nároky z priznaného podílu na nemeck)'ch reparacích
od
2R. ríjna do 1]. list. J9] 8 a na rakousko-uherských
do
4. listopadu, vedle celé rady pohledávek
vedlejších
a
zvlášte náhrady Madarska
za škody národne-bolševického vpádll. na jare [9[(). Ponevadž
úkolem konference nebyla však jen definitivní
úprava reparacních
dluhu, n~'brž likvidace yeškeré minulosti, postavili jsme
také. požadavek vyrízení
vleklé optantské
otázky, t. j.
hkVlClaci tech SPOIISt prOCeSL! (II všech státL! Malé dohody ciní to 3000 pripadl!). které velkostatkári,
mad':lrští príslllšníci, v osvobozen)'ch
územích
vedou
proti
nám o náhradu škod zpL!soben)'ch pozemkovou
reformou i z jin)'ch titulL!. - Na p,ro ti tomu lVIadari šli na
konferenci se úsadl1Ím
stanoviskem,
že není pro ne
již žádné reparacní otázky. Pri mezinárodní
sanaci r.
H)24 hyly jim reparacní
platy o dvacet let odloženy, až
na [o. mil. zl. kor. rocne, a nekdo snad jim pri tom
V prekypující
laskavosti reld, že tím to mají ,tak dobre
jako odbyté, Ponevadž madarská
diplomacie
pracuje
velmi ráda takov)'mi diskrétními
prostredky,
vzala ne7.ávazn~·,soukromý projev za bernou minci a nyní IS veškerou vážností tvrdila, že nemá dále co platit a o cem
jednat. Pokud jde o optanty, že ta vec' do Haagu vL!bec
nepatrí, ponevadž je vecí sÚ'udL! a že kdyby se na ne
vykonával nátlak v tomto smeru, nebylO' by tO' nic jiného než r e v d o v á ním
í r u t r i a n o n s k é h o.
Tu že oni si nenechají ~íbit revisi k horšímu, a pokud
zústávají v platnosti clánky ostatní, nepustí clánek 2.10.
- Nyní po t)-dnu zákulisních
porad, zkoumání
a mané\'fování a po dalším týdnu složitého,
napjatého
a
casto již zoufalého jednání, dospeli jsme k tomu konci:
O našich závazcích vllci reparacní
pokladne se nejednalo, .ale princip kompensacní byli uznán ihned, náhrady za státní statky až na konec byly mimo úvahu a
zbytek taxy osvohozovací jevil se na každý
zpusob
otázkou jak financne, tak politicky podradnou.
Všechen
zájem se obracel k oelzce optantské, která byla pravÝ'm
hrehern konference. Zástupci Malé dohÚ'dy trvali dl!-'
sleclnc na své zásadc, že likvidace
války
musí b),ti
úplná nebo žádná, a odpírali zejména také SVl!j souhlas
k vyrízení jinak jednoduch)'ch
otázek rakouské a bulharské. nehude-li vyrízena soucasnc madarská.
Taktika
odklfl(hcÍ, kter:'t h)' :\Iadarum
byla vyhovovala
a pro
,e!m()ci I,ospíchající s Youngov)"ln plánem hyla pohodlnejší, nevyhl yo\ala ovšem naprosto
nám, ponevadž
jakmile hy jednou mocní tohoto sveta meli své žne pod
strechou, nestarali by se dále o 'naše nesnáze s Madary.
l\falá dohoda proto držela pevne, a výsledek je, že madarská otázka se nejen projednáva~a, nýbrž
projednávala \' plném rozsahu. reparace hyly stan()veny
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rOce 1943 a otázka optantská,
jako otázka nikoli právnická, nýbrž financní, rozrešena.
Velmoci zastávaly tu
jednotne, ani Italii nevyjímajíc,
nároky, založené v podstate na našem stanovisku,
že si Madarsko
má své »poškozence" zaplatit samo, což se mu pripíše k dobru na
úcte reparacním.
A hr. Bethlen musil vzhledem k jednomyslnému
stanovisku
vedoucích
státL! pristoupit
jak
na princip
placení
reparací
po
moratoriu,
tak
na princip odškodnení
optantu
z reparací.
Financne
muže i Mad'arsko b:\,ti s tímto v:\'sledkem spokojeno ('J.
my nemáme žádného dt!vodu mu to závideti),
nebot
jsO'u to vlastne velmoci, které: mu jehO' optanty zaplatí.
Všechny splátky, které Mad'arsko
bude na reparacní
platy odvádet po roce 1943, pripadnou
do zvláštního
fondu, z nchož c1iference budou vyrovnávány.
Pro nás
je rozhodující.
že Ceskoslovensko
nezaplatí mac1'arským
magnátlllll
an i halére.
.i.\T imochodem
inkasovali
jsme
ujištení, že v republice provedla se pozemkm-á reforma
rádne a stejne pro všechny. -Pokud šlo o naše vlastní
reparace, zb)'valo v tech 1 I milionech zl. m. t. zv. liberacní taxy jen malé procento pLlVodního dluhu a vedeli jsme predem. že zde již není možno nic podstatného »trhnout«.
Beneš a Osuský dokázali pres to, že
se nám slevil ješte mili0'n a t0' dokonce na konte britském. Kdo si pamatuje, jak Snowden hrál první haagské konferenci
pro nejakých 30 milionll, dovede to oceniti. Anekdoty,
které o nem na náš vrub vypravují
v Paríži, není treba bráti za hernou minci.
R. P.
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Boj o vec nebo o osoby?
Mohlo by se zdáti, že jsme v po,slednÍ dO'be pojali obzvláštní
nenávist protí komunistické
strane a že jsme složili slavný
slib, že ji budeme tupit stuj co stuj v každém císle. Vracíme
se prece již po tretí k tomuto objektu. Abychom se tomuto
zdání vyhnuli, byli bychom v tomto císle s radostí pominuli
sebe vdecnejší téma tohoto druhu, ale nedovedli jsme si ovšem
predstavit
sousto tak lákavé, jako je usneseni
Levé fronty
proti nekterým casopisum, nebo SPíše, jak se hned ukáže, proti
nekolika osobám. Mimo to je tato, vec již príliš vážná, než
aby byla pominuta mlcením nebOl odbyta vtipem. Clenové Levé
fr,onty usnesli se ve svém konventiklu,
že spisovatelé,
pokud
jsou cleny tohoto 'spolku, ne,smÍ prispívati
dO' casopisu,
jež
byly Levou frontou ozna,ceny jako casopisy mešfácké. Již na
tomto míste chceme, aniž bychom se zminovali
o osobách,
ponevadž
nehodláme
prokazovat'
Polbyru
služby denunciacní,
konstatovat,
že dobrá polovina onech clenu Výboru Levé fronty, kterí zmenené usnesení ucinili, do nedávné doby prispívala
príležitostne
i soustavne do všech casopisll, jež o to stály, a
pri této príležitosti
se nemužeme
ubrániti domnence,
Že pokles jejich nadšení pro tyto casopisy souvisí s poklesem nadšení techto casopisu pro ,ne samy. Ze tedy se jinými slovy
clenové Výboru Levé fronty svým usnesením hlavne postarali
o to, aby kyselé hrozny, jimiž pohrdají, zkysly t~ké jiným.
To souhlasí ovšem, .ien v nekolika prípadeCh, ponevadž výber,
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PHtomnostpodle nehož byly jednotlivé casopi5y klasifikovany,
je zcela
nepochopitelný,
pokud se nepokusíme
jej chápati nikoliv po
stránce vecné, ale po stránce osobní. Clenum Levé fronty je
totiž dovoleno psáti do Rozprav
Aventina, do West-PocketRevue a jiných casopisu, redigovaných
jednak cleny výboru
Levé fronty. jednak t. zv. ideovými stoupenci komunismu, do
casopisu, které tedy komunismu jsou blízky jen a jedine osobami svých spolupracovníku,
jež však po stránce vecné mají
k Polbyru, a i jen k socialismu, približne tak daleko, jako tendence komunistických
ideologu k pravde. Zakázáno je naproti
tomu clenum Levé fronty psáti do casopisu, jichž socialistické
stanovisko sice je každému zrejmé, jež však jsou redigovány
spisovateli, kterí se s Polbyrem
rozešli. Je to predevším Cin
a p,Ján. Již uvedení techto dvou casopisu ukazuje, že tu jde
o vyrizování osobních sporu pod pláštíkem komunistické
ideolOgie, jež dovede tolerovat
spolupráci
s casopisem,
kde Se
ctenár o jakési souvislosti mezi kulturou a socialismem
doví
casopis, jenž tuto soujen IZ božíhO' dopuštení, ale zatracuje
vIslost sleduje programaticky,
ale ovšem pod vedením spisovatele, jenž zmenil cejch komunistické
samospasitelnosti
za
kritické stanovisko k ní. A nakonec smvnejme literární a kulturní význam
techto bojkotujících
a bojkotovaných
spisovatelu, a shledáme, že tu zase jednou jde () typický boj netalentu,
zapražených
do káry politické tendence,
proti talentum, jež
tuto káru nechtejí déle vytahovat
z bahna, do nehož zabredla
mz.
vlastní vinou.
Jak je to s temi danemi?
Výsledky prvního roku danové reformy nebyly valne uspokojivé, jak se ukázalo z úcetní uzáverky
státní za rok 1928.
Ministr financí dr. Engliš oznámil sice ve schuzi rozpoctového
výboru nová data, která vyšetril
statistický
úrad, ale mnoho
se na podstate veci ani temito daty nezmenilo. Nejvyšší úcetní kontrolní úrad zjistil, že u dane duchodové (býv. z príjmu)
byla »náležitost«,
tedy v praksi predpis 729,571.967 Kc. Skutecná platba byla vetší, ale jen proto, že jsou tu staré nedoplatky. Pri tom však na gážisty a delníky pripadlo asi 360
mil. Kc. U všeobecné dane výdelkové,
kterou platí jednotlivcipodnikatelé
a nekteré spolecnosti,
jež nejsou povinny verejne
úctovati, byla »náležitost« 42 mil. Kc, kdežto rozpocet 180 mil.
Kc, u zvláštní danc výdelkové
(akc. spolec. a pod.) byla náležitost 55,4 mil. Kc - rozpocet 230 mil. Kc. To vše jsou velmi
zlé rozdíly, které výrazne ukazují, jak financní správa svuj boj
o berní morálku znacne prohrála.
Podle statistického
úradu
bylo predepsáno
na dani duchodové
998 mil. Kc, takže podíl
nesamostatn:\'ch
poplatníku by pak sice nebyl tak kriklave veliký, ale prece jen znacný. Jestliže týž statistický
úrad zjistil,
že z celkového národního duchodu, který je podroben prímým
daním, pripadá' 16'68% na duchod z pozemku, 1'4% na duchod
z budov, 23'75% na podniky, 3'12% na kapitál, 1'11% na ruzné
jiné duchCldy a 53'88% na platy a mzdy, pak ovšem je podíl
gážistu a delníku neúmerne
vyšší, než ostatních
stavu. Na
tom nic nemení skutecnost,
že ze skutecného
predpisu
998
mil. Kc pripadlo na nesamostatná
jen 36'17%. Jasný ovšem
tento obraz stále není a bylo by žádoucí, aby naše financní
statistika
se postarala
o trochu vetší prehlednost
a aby proK.
pracovala
tato data do náležitých
podrobností.
Frant.

Krepck.

V LHomericích prijímal v techto dnech pri svých petasedmdesátinách
gratulace
Frant. Krepek, který bývá nazýván starešinou nemeckého
aktivismu.
Prijímal ruzné gratulace,
m. j.
také prípis presidenta
republiky.
Bez jména F. Krepka není
mysHtelno údobí politiky našich Nemcu, které bourlive
za.
cíná s Deutschbéihmen.
ceskonemeckou
vládou, a kter6· po rtlZ-
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ných oklikách km'cí smírne vstupem nemeckých
stran do ;vlády. Dlouho prevládal negativismus,
negace státu pole. Vyhlídky aktivistu,
tech, kterí byli presvedceni
o nutnosti posítivní politiky, byly velmi špatné. Mezi temi, kdož od pocátku stáli
pri aktivismu, byl Frant. Krepek. I on zaplatil tu a tam obolus
radikální politice. Ale velmi záhy stál v popredí aktivistické
myšlenky.
K dobru byly mu jeho zkušenosti
z Vídne; mohl
se opírati o silnou stranu nemeckých
agrárníku,
jejíž zájmy
byly zcela konkrétní,
než aby mohla cekati, až se splní vise
dr. Lodgmana, mluvcího negace. - Proto také nemecký negr.tivismus cítil v Krepkovi
nejsilnejšího
odpurce:
proto si jéJ
vzal také pri predposledních
volbách do N. S. na mušku Dr.
Lodgman;
ale marne; práve ty volby ukázaly,
že nemecký
volic jest aktivista
povahou; sám Dr. Lodgman byl ve svém
kraji poražen, nedostav v prvém kole mandátu. Pak již vývoj
jde rychle: Dr. Lodgman ustupuje do pozadí a bez neho nemecká strana nacionální jde vstríc stále vetším porážkám.
Naproti tomu aktivismus
Krepkuv, k nemuž druží se nesmelejší
aktivismus
nemeckých
krest. sociálu prechází k cinu: Nemcl
jdou do vlády. A když prispel k rozrešení otázky, kterou považoval za zásadní, odchází Krepek do soukromí. Jest samozrejmo, že v Krepkove politické linii jest silná složka agrární;
pri vstupu Nemcu do vlády mluvilo se více o agrárních
clech"
a kongrue,
než o zásadní
spolupráci
Cechu a Nemcu. Ale
pozdejší vývoj ukázal, že úcast Nemcu na vláde jest považována již za vec samozrejmou.
Nebylo/to vždy takovou samozrejmostí.
A pricinil-li se na nemecké strane nekdo o tento
zdravý vývoj, pak to byl v prvé rade Krepek. A proto nutno
v ceských radách.
K. T.
jeho jubilea vzpomenout

i

. Bylo

by možno

snížiti

výdaje

na vojsko?

V rozpoctu pro rok 1930 jest pro' M. N. O. zarazena položka
ve výši Kc 1400 milionu, k nimž nutno ješte pripocísti cástku
Kc 315 milionu, které má uvedené ministerstvo
rocne k disposi ci ze zbrojního fondu dle zákona z r. 1926, takže celkové
preliminované
vydání na vojsko ciní nebude-li ovšem jak
obvykle ješte prekroceno
Kc 1715 milionu, t. j. asi 15%
veškerých
státních výdaju, cili 3% celkového národního
duchodu. Že tato 3% jsou v našem národním ditchodu položkou
i relativne hodne vysokou, vysvitne, uvážíme-Ii, že na t>r. soucet všech pro rok 1930 prelimilovaných
prímých daní ciní Kc
1597 milionu; teoreticky
tedy nemusili bychom vubec platiti
prímých daní, kdyby nebylo vydání na vojsko.
Dle sestavení,
uverejneného
v »Economist«,
vydávají
jen
Francie a ltalie, tedy státy doplácející mnoho na svá koloniální vojska, více než 3 procenta svých národních príjmu na vojsko. Již Velká Britanie, pri svém drahém milicním systému a
ohromném, nákladném válecném lodstvu, neodvádí na armádu
ze svého národního duchodu více než 3%, a daleko méne pak
naše sousední státy, s nimiž by eventuelne
válecný konflikt
pricházel v úvahu.
Zcela správne poukazuje Dr. Karel Uhlig ve s,vých vývodech
k rozpoctu, že Anglie, mající již stoleté tradice a zkušenosti
." hájení svých svetových
držav, sníží vždy po vetších válkách znacne své vojenské výdaje, ježto právem predpokládá,
te po vetší periode válecné dostaví se' následkem vysílení a
pacifické reakce delší perioda míru, a jest tedy zbytecným
mrháním národního jmení vydržovati
a vycviciti vojíny, kterí
nedožijí se již eventuelne
ocekávaných
válecných
komplikací
nebo porizovati nákladné technické válecné potreby, které pri
nynejším rychlém vývoji techniky mají za nekolik let jen cenu
starého železa.
Pri veškerém pacifismu,
jimž proniknuta
jest naše
vereJnost, jest ku podivu, že otázka pronikavého
snížení vojenských
vydání, zustala, asi z vlastenectví,
problémem
»Noli me tan-
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gere«, o nemž se vecná verejná diskuse ani nepripouští.
Rozpocet pro rok 1930 jest sice formálne v rovnováze,
není
v nem však. uplatnena duležitá zásada verejného hospodárství,
dle níž v protikladu k hospodárství soukromoprávnímu,
verejné
príjmy mají se ríditi dle vydání cili potreby; jest všude známo, že na mnoho a mnoho duležitých potreb nedostalo se již
dotace, stací uvésti nemocnice, vysoké školy, platy soudcu atd.
Ze za daných hospodárských
pOmertl již vhodne
verejných
príjmu zvýšiti nelze, nebude nikdo
pochybovati,
o otáZCe
však, zda nemohla by býti nekterá vydání, zejména na vojsko,
rozumne zredukována, bylo by zajisté úcelné uvažovati.

Dr. E. Weinreb.
Lekce o demokracii.
Kult demokracie nabyl i u nás oné prílišnosti,
k níž svádí
každá fráze. I u nás stala se demokracie,
byt nepochopená,
zfalšovaná a povrchní, fetišem, jehož se nesmí dotknouti ani
presvedcený demokrat ze strachu
pred prehorlivými
lžidemokra ty, kterí z ní teží, aniž v ni verili. Není proto zbytecno,
ocitujeme-li, co nedávno prohlásil B. O. Shaw u príležitosti
podobne lžidemokratických
kri tik v Nemecku:
"Kdy a kde
ucil jsem v celém svém živote, že všichni králové jsou nezbytne darebáci a blbci a že k vytvorení
neomylne
spravedlivé a nekonecne moudré vlády není treba nic jiného než dáti
Honzovi a Marene hlasovací
právo?
Je-li tohle všechno
a
neznamená-li republikánství
a demokracie
v Nemecku
nic
Jiného, pak mu pomáhej Buh! Ale mluvím-li tak, bude o mne
rozširováno, že jsem presvedcen,
že by úplne stacilo dáti
Honzovi ocelovou prílbu, aby se stal vševedoucím.
Cena ocelové prílby závisí však na tom, nalézá-Ii se pod ní mozek.
A lidé, kterí mají mozek; jsou obycejne tak rozumni, že volí
linou ozdobu pro svou hlavu. V Nemecku, jakož i v ostatních
zemích, existují známé svazy blouznivcu
s predem
ustálenými názory, jež vetšinou nemají nijakého vztahu ke skutecnosti nebo k lid ké povaze. Nemohu napsati jediného slova,
aniž by hyl ucinen pokus dokázati mne príslušnost
k nekter6mu z techto svazu nebo neprátelské
stanovisko
proti nemu.
Prehorliví žurnalisté trvají na tom, že jsem zvláštním druhem
tranického idiota, zatím co ve skutecnosti
vubec nejsem idiotem zcela zvláštním a zcela jiného druhu než jsou obvykle
mz.
Idioti politictí..

lu, když originál jest psán rychle, jest falšování rukopisu, trebas se písmena tvarem
nápadne shodovala,
skoro jisté. Ale
muže se státi, že originál rukopisu jest psán pomalu, Co ted?
Jest mimo rychlost ješte jedenáct jiných faktoru, které jsou
úcastny pri vzniku písma. (Saudek, Archiv tUr Kriminologie:
Experimentel1e
grafologie.)
To jest dostatecné
k urcení, j a k
rukopisy
vznikly a zda autorem
jejich je jedna osoba nebo
osob nckolik. Tep rve
pot o m dochází ke zkoumání tvaru
písma. aby se i pro verejnost dokázalo to, co jest pro odbor:
níka již jinak a autenticky
dokázáno. Pred ocima verejnosti
má totiž tento po,slední zpusob dokazování nejvetší význam, ac
pro vážného a odpovedného
grafologa nestojí tento zpusob na
predním míste. Zkuste jen na príklad písmeno »S« ve svém rukopise v ruzných složeninách
a ve spojení s jinými písmeny.
Uvidíte, kolik ruzných tvaru jednoho písmene naleznete
v rukopise jednoho autora. To dostatecne
illustruje problematicnost
takového zkoumání písma na míste tak odpovedném
jako jest
jednání pred soudem. Kdyby se ,grafolog
spokojiJ
jen se
zkoumáním
písma pokud tvaru se týce, nepracoval
by odpovedne a vedecky. Pro grafologa, znalého moderních pracovních metod, jest sotva myslitel no, že by nepoznal rozdílnost
rukopisu dvou autoru, byt jejich písmo bylo nápadne shodné.
Podmínkou
pro takové zkoumání písma jest, aby bylo dost
materiálu
ke zkoumání. Sotva lze žádati, aby grafolog, který
ie zapracován
v práci práve popisované, s rozhodností
se vyJádril na príklad o falšování cheku. To jest tak zvané lokální
falšování. Tu se zase uplatní lépe specialisté,
používající
pri
zkoumání ke své práci lampy z kremicitého
skla, spektrální
analysy, chemie, drobnohledu,
fotografie. V takovém prípade
se jde na zkoumání pravosti dokumentu jinak. I tento pracovník je grafolog, ale odmítl by, jsa si vedom své odpovednosti,
takovou práci, která byla lícena vpredu
a která
patrí do
oboru pusobnosti specialisty
jiného.
Je sice pravda, že s pokrokem techniky se zdokonalily
také
falšnvací metody a techniky, ale je také pravda, že vedecké
grafologické
zkoumání jest prece jen o žádoucí vzdálenost
napred a zcela dobre stací na úkoly, pred které ie staví soudní
prakse.
R.udolf Svoboda.

NÁRODNí
Zkoumání písma v soud ni prak si.
-Lidové Noviny« v prosincových
císlech dvakráte
prinesly
ávu o zkoumání písma k soudním úcelum. Ctenáre nemohly
nky svými zprávami o konecných
výsledcích
zkoumání
kojiti. V prípade dlisseldorfského
vraha, ac písmeno »P«
rukopise clovcka vyšetrovaného
a v rukopise vraha bylo
mi podobné, (na štcstí podle úsud~u laiku), se prokázal omyl
osobe jiným zpusobem. V druhém prípade, mezi bankovním
telem a obchodním jednatelem, se posudky grafologu vÍlbec
ázely. Zdálo by se, že se soud zbytecne dovolává znalcu
a. když tito nemohou provésti indentifikaci rukopisu s nátou prukazností. Znalosti grafologické, jichž je potrebí pri
lní rukopisu a jejich autoru, se v poslední dobe velmi
b1oubily. Chybí-li neco, je to málo k presnosti
100%. Príy naznacl zpusob moderního zkoumání rukopisu.
pell plší automaticky ary c hl e. falsátor
se snaží o naobenl plsma, obkresluje
vzor, pracuje
peclive
a
O m a lil, vždy! mu záleží
na presné
reprodukci.
Tvary
ma se mohou opravdu nápadne shodovati, což ale zkušeného
fologa nezklame. Jest stanoveno celkem dosud osm prirnlch znaku písma rychlého a stejne mnoho znaku písma
a1ého. (Sallclek, Eksperimentální
grafologíe.)
To stací
aktické potrehe dobre. Je-li podezrelé písmo psáno poma-

Jirí

HOSPODÁR

Hejda:

AI{cionár

pod lupou.
II.

Druhou
skupinu akcionáru
tvorí a k c i o n á r i
n á hod n í, které možno také nazvati s p e k u 1a cním i, prí lež i t o s t n Ý m i (Rathenau) nebo n 0ma dní m i (Steinitzer), pod kterýmžto pojmem rozumíme onu skupinu akcionáru, která: na rozdíl od skupiny zakladatelské nemá s vlastním podnikáním spolecnosti pranic spolecného, venuje spolecnosti pramalý
zájem a její snaha se namnoze s vlastním výrobním
zájmem podniku zásadne rozchází. Tito akcionári »kupují nikoli aby drželi, nýbrž aby prodali. Záleží jim
na tom, aby podnik zvýšil výnos a proto aby se zvýšil i kurs, a to pokud možno rychle, dokud ješte mají
akcie, aby mohli rychle prodati. Jak se to stane, je
lhostejné. Co se krome toho deje, je príležitostnému
akcionári jedno. Prihází se, že zná závod, jehož akcie
má, pouze podle jména.« Akcionár, nemající o spolecnost jiného zájmu, než zájem bursovního speku35

lan ta, který vsadil na jednu kartu, na kterou chce vy- nímu zajmu 5polecnosti, nýbrž podpuruje tento zajel1l
hrát, hledí jen k tomu, aby akcie stoupala. V jeho ruce potud, že souh~así s politikou stabilní dividendy, jen
je podíl na prumyslovém závodu, na továrne na umelé
je-Ii vyšší než obvykl)' úrok na vklady u sporitelen
hedvábí, na dopravní spolecnosti, na železárne pouze
nebo ukládacích papírll. Akcie stala se ve mnoha prípapírem, kter)' má urcit)· kurs a nadeji, že stoupne
padech ukládacím papírem, Zejména platí o Americe,
v cene. Vnitrní hodnota tohoto pa pí ru zajímá ho až kde ani poslední bursovnÍ krise nezbavila akcie tohoto charakteru, Problém malého akcionáre stal se
v druhé rade a jen potud, pokud se projeví v kursu.
velmi naléhav)'m, nebot nelze jen tak heze všeho odPrirozene, že tato skupina akcionárll, byt representovala i sebe vetší kapitálovou potenci, nemlI že se do- mí tnout jeho úcast pri prllmyslovém podnikání, jako
žadovati žádného zvláštního ohledu zákonodárce ani
se to namnoze ciní. Cteme-li v ankete nemeckého V)'v nejmodernejším prú"u, tím méne, cím více toto práboru pro zkoumání y)'robních a odbytových podmívo je namíreno ve smeru soci~dním. l\'ebot necht po- nek nemeckého hospodárství, že znalci tvrdí, že maloakcionár nemá témer žáeln)' v)'znam, že drobná akcie,
suzujeme význam burs} a bursovní
spekulace pro
predvídání konjunktury jakkoli. nemlIžeme pripustit,
to jest akcie s nÍzk)'m nominale, nenajde umístení
aby zájem spekulace prevládl nad zájmem v5'robním.
v radách delnictva nebo d r01m)'ch kapitalistt\ podivuJe zcela správn)' postreh Lan s 11 r g h Ú v, že mojeme se, že pri známé ncmecké rlltkladnosti nikomu
derní akciové právo musí ve skutecnosti hájit vlastne
z privolan)'Ch znalcll nenapadlo, že zájem o drobné
akciovou spolecnost, to jest její odpovednou správu
akcie je proto v Nemecku tak nepatrn,)', protože nepred pokusy o vmcšování neodpovcdn)lch akcionár II mecký delník a nemeck)' úredník, ožebracen)' inflací
do vedení. Je pravda, že akcie svou podstatou je 'neo svoje úspory, nemltže ze mzdy neho z platu, pohyhující se témer na úrovni nezbytného rodinného lÚcím zcela jiným, než rodinn)Tm podílem a zbaviti ji
naprosto spekulacního zájmu hylo h} také chybou již
kladu na živobytí, ukUlc1ati "prebytecné kapitály" do
pro nepopíratelnou dllležitost bursovního záznamu pro
akcií. I\aopak tam, kde ži\'otní úroveíí delnictva je
vyšší, kde národní blahobyt nebyl znicen válkou, záposuzování konjunktury. Ale tím ještc není a nesmí
b)lti receno, že temto ni'tl1odným akcionárllm mají h,)·ti jem drohn.\'ch nstev o akcie je ncobycejll)', což ukážeme hned v dalším.
priznána stejná práva pri vedení akcioH~ spolecnosti,
jako akcionárllm-zakladatelúm.
í:atím nás zajímá jen postavení drobného akcionáre
"l1ci akciové spolecno.'ti. Vielí me, že není neprí zn i"e
Do skupin} akcioni'trll náhocln)'ch nutno zaradit
.ješte jednu skupinu - která obcas vystupuje na val- potud, pokud akcio\'á spolecnost vyhovuje jeho požadavku po stálé, primerene vysoké di\,idende. Akcionárn)'ch hromadách pri n'hn)Th príležitostech - skupinu
investor se mnoho o správu podniku nestará. Venuie
zamestnancl1. ~ ení to však ona ,<;kupina d ržitelll delnisnad vetší pozornost "svému závode!' než náhodn)'
ckých akcií, o které budeme mluvit ve zvláštní souakcionár-spekulant
- to souvisí s vetší úzkostlivostí
vislosti podrobneji, n)'brž jsou to zcela náhodní akciomalého kapitalisty, aby neprišel o sVllj skromn)' manári, kterí získávají úcast v akciové spolecnosti jen
jetek - ale je si vedom toho, že mnoho na valné hroproto, že sledují urcit,), osobní cíl. Tak na pr. vidíme,
made,
di rigované pevnou lIlajoritou zakladatellt, neže na valné hromade Ž i v n o s ten s k é ba n k y,
zmllže. Proto svoje akcie deponuje v bance a dává tak'
konané 23. brezna 1929, vystoupilo nekolik mluvcích
patronisujícímu ústavu, to jest majorite, do ruky blok
zamestnancll, kterí si opatrili za tím úcelem položku
kapitftlu, s nímž se mnohdy velmi vážne pocítá,
akcií, opravnující k úcasti na valné hromade. Tito
prechodní akcionári domáhali se urcit)'ch výhod pro
Je tedy spolecnost akcionárú velmi pestrá. Tím, že
jsme uvedli tri v podstate rllzné kategorie, nevycerpali
úrednictvo, podali provokativní
dotaz, kolik procent
z osobní režie spotrebuje reditelství a kolik pripad~l jsme ješte nikterak celou pestrost zújml1, která se pona úrednictvo, vyslovili pochybnost, zda vystací pen- dle zákona má na valné hromade usnášeti o osudech
sijní fond zamestnancu, ciní-Ii nekteré reditelské penpodniku. Vždyt nutno pocítati ješte s akcionáremkonkurentem, Jder)' získ{lvá kapitálovoll
úcast jen
se statisícové obnosy atd. Podobný prípad udál se pri
ustavující valné hromade nove utvorené D e u t s c h e proto, ahy eventuelne koristil ze svého postavení jako
D i s.c o n t o - B a n k, kde vystoupili rovnež mluvcí akcion;lr ve prospech zájml\ které jsou akciové spolecnosti naprosto protichudné. Ale to jsou konecne již
bankovního úrednictva, aby získali pro úrednictvo,
postižené restrikcí personálu, urcité v)'hody. )\ echt je pouhé v)Tjimky. Tri kategorie akcionárll, které se liší
navzájem sv)'m pomi!I-em ke spolecnosti, jsou také
sociální 'ohled na požadavky úrednictva jakkoli siln)',
z nac n e r u z nor o d é v nit r n í str u k t
v tomto prípade nemllžerne se postavit na jeho stranu, protože zde stojí akcionár zrejme proti zájmu své r o u, nebot akcionár-zakladatel
není ve vetšine prípadu jedinec, n)'brž spolecnost, je to bud patronisující
spolecnosti . .t\echt hledíme na její funkci s hlediska
hanka nebo koncern, holding, ale na druhé strane akkapitalistického nebo s hlediska sociálního, je naprosto
cionár-investor
také nemusí h),t jednotlivec, trebaže
neslucitelné, aby akcionár získával pro sebe nebo pro
sobe blízké zájmy urcité v)'hody. Zákonodárstvím
je v této skupine bude pravidlem. Múže to býti investto ostatne výslovne zakázáno. Proto zcela správná
ment trust, jehož celá existence a úcel má znaky této
byla odpoved, které se dostalo v obou prípadech ak- skupiny akcionárll, která sleduje pouze politiku vycionárum z rad zamestnaneckých, že tyto otázky ne- hodného zúrocenÍ své investice.
patrí na valnou hromadu, kde zamestnanec prestává
)\ení proto jiste podivné, že nekterá americká akbýt zamestnancem a je akcionárem.
ciová práva, ale také mnohé návrhy novelisace akKonecne je zde tretí skupina majitelu akcií, která
ciového práva evropsk)'ch zemí prizpllsobují akcii této
strukture
akcionárll.
Instituce
non-voting
shares,
hraje zejména v poslední dobe velkou roli - nikoli
ovšem na valné hromade - a to je s k u P i n a i n- které sice nedávají akcionári žádného vlivu na veves to r ú, jichž zájem není sice výrobní, ale také
dení spolecnosti, ale zarucují mu prednostní právo na
ve vetšine prÍpadú není spekulacní, nejde proti v)'rob- vyplacení dividendy
až clo urcité vS'še (obycejne
LI
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6-i7o), vyh9vuje

skupine
akcionáru-investoru,
zejména i proto. že jim dává právo hlasovací v prípade,
kdy jejich zájmy jsou ohroženy:
bud proto, že se snižuje nebo vubec nevyplácí dividenda,
nebo že je ohrozen kanitál spolecnosti a pod. ;.Jemecké akcie s vetším
hlasovacím právem, ale také americké
no-par shares
vyhovují opct skupine zakladatelské,
jíž dávají do ruky možnost vládnouti
podnikem,
omezují však právo
na zi.k až po ukojení nflroku prednostních
akcií bez
hlaso\'acího práva.
Je naprosto nespr;'lvné domnívati
se, že zájmy techto
trí rllznorod~Th skupin akcionár LI mohou b~,ti slouceny. T\Tdí-li se, že konec koncll má akcionár
náhodn~' t~ž újem jako akcionár
podnikatel,
totiž aby
akciová spolecnost pracovala
s pokud možno nejvetší
rentabilitou a že je to pouze jemn)'
odstín,
jestliže
mnoh\ akcionár náhodn\' hledí více na kursovní
zisk
než I{U zúrocení, pak j~ ósadne
pochybené
nazírání
na podstatu zájmu
jednotliv~'ch
skupin
akcionárú
O spolecnost. L'd;'tlosti, ke kter)'m
dochází pravidelne
pri krisi té ci oné spolecnosti, ukazují velmi jasne tuto
zájmovou n'h:nost. Ostatne nelze prehlížeti
jednu velmi zá\,<tŽnou okolnost, že pomer akcionáre
ke spolecnosti je \'elmi labilní. :\ejde-li práve O akcie, vystaené na jméno, mL1že se jich akcionár
kdykoliv
zbait - a to je také pravideln)
prípad li akcionáre
náhodného. :\aopak akcion<'tr-zakladatel
a podnikatel
má
ájem mnohem hluhší a jeho pomer ke spolecnosti není
dán jen halíkem akcií, jež jsou jeho vlastnictvím.

Financování

konsuInu.

ažd~ zbozÍ, které se vyrábí, produkuje se za úcelem
spotreby. Risiko, spojené s každým podnikáním priná í ssebou. že žádný výrobce nemuže ríci, kdy práve
ho zbo;~í bude spotrebováno. Jinými slovy, vzato s hledl ka financního nikdo nemuže predem prohlásiti,-že
poptávka po jeho zboží dostaví se ihned, jakmile zboží
ude pro konsulll, nebo rekneme pro prodej pripraveno.
aopak, v praxi vidíme, že z nejruznejších
duvodu se
vá, že výrobce musí na poptávku dlouho cekati aneb
espon ji stimulovati povolováním úveru. liospodársky
jrnéne závadnou formou je prodej proti akceptum.
ývoj poslední doby ukázal, že kupní síla, jež tvorí
ter každé poptávky, neroste stejne rychle jako výní kapacita prumyslu. Kupní síla jest velicinou velzávislou na nejméne vypocítatelných
jevech, konture. ba dokonce i na vývoji politické situace.
idclné a hospodársky
nejzdravejší
financování
urnu deje se tím. že každá konsumní jedn,otka kryje
trehy v rámci svého pravidelného chkhodu. Proti
u není námitek. když nekdo, kdo má na príklad meI príjem Kc 3000'-, tuto celou cástku
spotrebuje,
z hlediska hospodárského
niceho namítati. Jinak
šak vec. Illá-li táž osoba najednou uciniti veliký
dal, na pr. zakoupiti si nábytek za Kc 30.000'- na
tupné splácení.
Jak.lušÍ posuzovati takovéto transakce?
Jest jisto, že
kdo musí zaplatiti drevo, vyplatiti mzely, zaplatiti dovu atd. Jc-Ii obchodník nábytkem dosti financne si!jest zPlJsob pl:lcellí jeho vecí. Jak však bude posuati vec penežní lístav? Mnohé firmy ríkají dnes doa vere.illl': "Kupte. zaplatiti mužete pozdeji.«

I

Velká vlna splátkového
obchodu prišla k nám, jako
mnohé jiné veci ze zeme neomezených
možností: z Ameriky. Ovšem již pred válkou prodávalo
se na splátky,
avšak v míre daleko menší, takže se všeobecne
melo
za to, že na splátky kupují toliko osoby financne a hospodársky' slabé. Tím duchem jest nesen též zákon ze dne
27. dubna 1896.
Všimneme-li
si hospodárské
funkce splátkového
ob~
chodu, mužeme ríci, že každý prodej, pri nemž se platí
kupní cena ve splátkách. jest prodejem na splátky, bez
ohledu na to, zda jedná se o veci movité, nebo nemovitosti. V praxi používá se názvu obchodu splátkových
pouze o vecech movitých.
Nejaký paušální Llsudek není možný. Príklad:
výše
uvedený úredník s platem Kc 3000'- mesícne, který si
zakoupil nábytek za Kc 30.000'-, ucinil jiste dobre za
predpokladu.
že nábytek
tento
opravdu
potreboval.
Kdyby byl však koupil, rekneme toliko za Kc 5000'šperk pro svoji milenku, bylo by jeho jednání s hlediska
penežního ústavu nerozumným,
neb se vymyká z rámce
hospodárských
transakcí.
Nebo:
cestující
X pracuje
v Podkarpatské
Rusi. Železnicní spojení tam jest velmi
špatné. Mohl by usporiti mnoho casu a získati pri tom
prece mnohem více objednávek,
kdyby používal atomobilu. Rozhodne se tudíž, vuz si koupiti a shledá, že
splátky muže hladce a snadno odvádeti.
Jeho prítel Y, který cestuje v Cechách, koupí si auto,
aby mohl v nedeli imponovati svým prátelum. Brzy se
však presvedcí,
že v jeho prípade jest auto molochem,
jenž ztráví všechny
jeho úspory a hrozí mu dokonce
hospodárskou
záhubou.
V cem jest rozdíl?
V nicem a prece v tak mnohém. X koupil si vec, kterou dnes a denne potrebuje, která mu dnes i zítra, stejne jako pozítrí prokazuje a prokáže velmi užitecné služby, jimiž jeho pracovní
výkonnost
znacne stúupla a
zvýšila se príležitost k výdelku. Y koupil si naproti tomu vec, jež jest pro neho luxusní hrackou, minus, zvetšujícím se ješte tím, že stává se príležitostí a svudcem
k dalším nekonecným
a neužitecným
výdajum. Tam užitecná, produktivní
investice, zde prebytecný
luxus.
Jest zrejmo, že Y jednal lehkomyslne
a jest castym
llkazem, že príliš nízká první splátka v pomeru k celkové cene predmetu.
svádí k lehkomyslnosti.
Odpoved
na otázku, co vlastne a kdy lze kupovati na splátky, formuloval bych takto:
.
"Jen to, co potrebuji a byl bych ochoten koupiti také
za hotové.«
Nehlede k ciste individuelním
osobním výhodám
jednotlivých prípadu, jest obchod splátkov~r velmi duležitým hospodárským
faktorem, nebot rozdelením splácení
kupní ceny na delší dobu, stupnuje se prítomná kupní
síla širokých vrstev obyvatelstva,
jež mohou tímto zpusobem nabýti predmetu. jichž by musili se na úkor své
životní úrovne ješte na dlouhou dobu vzdáti. V podstate
jedná se o hypotéku na budoucí príjem, jejíž prípustnou
nejvyšší
hranici nelze snadno urciti. Mám za to, že
v žádném prípade nemela by tato hypotéka
prekrociti
:VJ cistého
príjmu. Kdo kupuje príliš mnoho na splátky,
jest budto clovek, který to se svými závazky
nemyslí
vážne, nebo nepolepšitelny
optimista. Pro prodávajícího
jest to konec konci't jedno, nebot svých penez, tím méne
zisku v obou prípadech neuvidí.
Celková
suma a hranice
obchodu
splátkového
jest
problémem financním, jak plyne z následujícího:
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PNtomnosL
Firma A má vlastní kapitál Kc 2,400.000'-, jenž jest
rozdelen na tyto položky:
Aktiva:
Sklad zboží
. Kc 2,000.000'Dlužníci
" 2,000.000'Pasiva:
»
1,200.000'Bankovní dluh
Dluhy za zboží
"
400.000'Vidno, že veškeré pohledávky, vzniklé rz obchodu
splátkového, jsou lombardovány
bankou 60%.. Ježto
úver ve zboží u dodavatelu jest vycerpán, bude záležeti
jedine od penežního ústavu, zda bude ochoten povolovati další zálóhy na nové pohledávky. Je-Ii též bankovní
úver vycerpán, nezbude firme A nic jiného, než prodávati dále na splátky toliko v rámci vlastních prostredku
t. j. ve výši docházeiících splátek méne režie o 60%ni
již dríve obdrženou zálohu.
Všeobecne uznává se názor, že na splátky sluší kupovati toliko jisté predmety trvalé ceny od urcité cenové
hranice výše. Mohu zcela klidne používati auta, na které
dlužím nekolik splátek, za to však provoz, benzin a olej
musím platiti hotove; avšak také boty prodávají se na
splátky. Zní to neuveritelne, lec jest tomu tak. Prirozene
nenajde se jiste žádný solidní penežní ústav, který by
takovéto splátkové obchody financoval. Z tohoto duvodu jest takový, hospodársky zdravým zásadám prícící se
obchod, již predem odsouzen k velice ílzkým hranicím.
Celkove možno ríci, že gros financování konsumu
deje se ve forme úveru na postoupené pohledávky a sice
tou formou, že prodávající ceduje vzniklou mu pohledávku penežnímu ústavu a dá si vyplatiti zálohu kolísající pravidelne mezi 60-70%. Zde vychází fi~ancování ze strany prodávajícího, který využívá svých
financních možností, aby pomohl konsumentovi. Stává
se však, že konsument sám zvyšuje svoji kupní sílu spotrebním úverem, který jest formou úveru osobního, ac
muže býti nekdy též (iverem hypotekárním. Jest v zájmu
samotných osob, které si vypujcují za úcelem financování své vlastní spotreby, aby si nevypujcovaly nikdy
více, než kolik opravdu nutne potrebují a jest naproti
~<:mu morální povinností penežních ústavu, aby dbaly
ucelu použití zápujcky a pujcovaly výhradne na úcely
produktivní. Bohužel, práve žadatelé o úver spotreb~í
tvorí nejvíce vykoristovanou cást dlužníku, nebot osoby financne slabé musí si nechati líbiti každý diktát.
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SIyšel
že p. Vítezslavu
ce sejsem,
tu hodlám
rozepsati,

Nezvalovi,
o jehož sknížpodarilo
se uzavrít
nekterým ne dosti opatrným nakladatelem smlouvu, jíž se
zavazuje vždy behem ctvrt roku nebo nejaké takové
doby napsati román, až tech románu bude pet, osm
nebo deset. Omlouvám se, že neznám presné císlo. ale
na tom konecne nezáleží, nebot odhodlá-li se cloveic
udelat ze sebe fabriku na romány, je lhostejno, zamýšlí-li
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vytlaciti pet nebo deset románu - to je pouhá otázka
množství a casu. Jsem úmyslem páne NezvalovÝm velmi znepokojen: provede-li jej, bude z toho o jednu katastrofu v ceské literature více. Nebot, za prvé: taková
smlouva už sama o sobe prozrazuje velmi nesympatický a povrchní názor na psaní románu; je sice pravda,
že v této dobe se papír popisuje a potiskuje s neobycejnou snadností, ale prece jen je na nebesích nepochybne stanoven rozdíl mezi rídkou stolicí a psaním románu;
byli mnozí znamenití autori, kterí byli tak neobratní, že
jakživi nevedeli, za jak dlouho budou hotovi s románem, když jej zacínali; pan Nezval to ví: jeden román
za tri mesíce. Ceská kritika je velmi shovívavá a kamarádská: jestliže si dá ješte líbiti toto gesto literárního
automatu, pak už nestojí vubec za nic. Za druhé: veru
težko nalézti spisovatele, který by se k takové smlouve ješte méne hodil než p. Nezval; kdyby takovou smlouvu uzavrel mr. Wallace, all right; ale p. Nezvala znali
jsme dosud jako velmi výlucného a v leckterém smyslu
tajuplného lyrika; je pravda, že lyrik a romanopisec se
zahrnují pod spolecné jméno s p i s o vat e 1. jako bežec
a boxer soadají pod pojmenování a t let; jestliže však
si lyrik rekne: já ted naoíšu pet nebo deset románu,
protože jakési moje úspechy v lyrice jsou nepopíratelné,
pak je to neco takového. jako kdyby bežec prohlásil
sportovf..lím referentum: já ted pujdu do ringu, protože
jsem vyhrál závod na sto yardu; jestliže tedy lyrik
jako p. Nezval si nyní najednou rekne, že za tri mesíce
naoíše leden román, pak je to taková neúcta k tomuto
literárnímu genru, že vetší sotva si lze predstavit. Jak
ctením "Kroniky z konce tisíciletí" možno se nresvedcit,
stací chudé eoické a charakterotvorné prostredky pe.
Nezvalovy sotva na lednu prosaickou knížku: odhodlává-li se tento typicky nerománov,' talent nyní psáti
románv seriove. zaviní. že literární historie nnve asi
naši dohu "únohím smelosti«. Nemohu se zbavit doimu,
že neblahé odhodlání páne Nezvalovo je následkem
toho. že si nrecetl Proustovo »rI1edání ztracenéhn casu«. My ješte oorád otvíráme okna do Evrooy. Kdvsi
H:ílek byl svými oráteli vyzván. aby nám nahradil
Shakesneara: o. Nezval sua snonte se rozhodl. že nám
nahradí Prousta. k nemuž se mu asi v sobe podarilo odhalit nejakou príbuznost. Proust spotrehoval na své dílo
celý život; my však, protože lsme talentovaní a máme
málo casu. budeme s tím hotovi za dva rokv.
Pane Nezva!e, opravdu, nechte toho radeji!
*
Nemohu ríci, že mne "Kronika z konce tisíciletí" nezaHmala. Má-li to být román. pak hv ovšem zasluhovala
jen blahovolného zanomenutí. MMe však zaiímat trojím znusobem: 1. iako dokument k nsycho1osrii mlad~
generace. no kteréžto stránce má cenu unrímnosti: ie
skoro samozrejmé. že je to autobiosrrafie: mladí liné
skoro vždyckv a lyrikové vf,dyckv píší alltohiosrrafické
rom;ínv a s nár::tmnou primitivností vvchrlí všechno. co
v nich jest: ohiektivní tvorha románováie
dostunná
ten rve zralei~íml1 veku nebo literárním talentlirn jiného
druhu: 2. lako básne v prose: 3. cetl jsem tu knihu skoro
se stein{rrni nodtv lako ~teckelovu monosrrafii o infantHismu. S ka7flvrn novpkem bvste si chteli nohovorit
o nprem snecielním. Nl1že. s n. Ne?;valem chtel bvch ~i
{)ovír!at o nptství. Je nr~vnpT)orlohné. 7e hv mu to n~starilo a že hv ('ht~l raclpii mluvit o 7en~ch. na kterém7to
poli se asi noldáclá za znalce. o svetáctvt nebo o umení;
nebo by sna,d chtel s pochmurn$rm pohledem diskutovat

PNtomnosc
o marnosti. Pro všechna tato themata mám však daleko
zkušenejší odborníky, a ujišfuji uprí.:nne p. Nezvala, že
nic tak neovládá jako thema detství. Je dokonce typ cloveka, jenž je posedlý dojmy z detství, je neustále jimi
provázen a vecne touží vrátiti se do sveta techto dojmu.
Spisovatel nemuže delat dobrou literaturu proti své
vnitrní prirozenosti a proti proudu svých sklonu: napíše-li p. Nezval v prose neco trvalého, co nezahyne
v pameti ctenáru tak brzy jako vetšina moderních knížek, bude to jiste míti nejakou souvislost s detstvím.
Vzpomínky na tento vek jsou lázen, v níž jeho duch nabývá síly a jeho fantasie vzletu. Sama methoda jeho
poesie je velmi blízká detské predstavivosti. Zde jest
jeho síla a jeho pravý žár; v lícení veku dospelého je
bohužel velmi prostrední a podléhá kde které literární
bblone. Je treba u p. Nezvala rozlišovat mezi nadáním
a ctižádosti; nejdou vždy spolecne. Jeho ctižádost byla
zrejme rozjitrena 'tÍm, že si precetl spoustu knih z konce
tisfciletí; pokusil se napsati také jednu takovou. Kdyby
.mu bylo dáno psáti docela bez vlivu z cetby, byl by asi
napsal nejakou detskou idyllu, plnou syt)'ch barevných,
teplých obrazu. Dovolte kousek proroctví: pujde-li verne
za svým urcením, skoncí jako idy11ik, byf casto velmi
melancholický idy11ik. Jeho verše z rodinného alba to
už ted pripomínají. Zatím nám lící všelijaké bizarní ženy
a - trochu spocene a udýchane - perversní rozkoše
esta. Ale hrdina jeho knížky Albert, který se má
autorovi jako se má p. Nezval v zrcadle k p. Nezvalovi
red zrcadlem, kdykoliv vypadne ze své role z konce
síciletí, "byl by chtel býti nejradeji venkovským ucilem« pred "globem s otrenými místy uprostred Tiého oceánu«, nalévat inkoust do kalamáru, ladit housle,
det vecer pri klekání na schudkách, císt u lampy ron a potom ležet u ženy "za cvakání hodin a hvízdání
ocného. jenž obchází vesnici, zaháneje tuláky, za
en do kožichu«; vtiskoval by svému díteti do duše
apomenutelné pohledy na ruže« atd.
Vzpomínky a predstavy z detství jsou pravý kraj Nelovy duše a pravý pramen jeho fantasie; muže z toho
chvíli utéci, ale vždy se k tomu vrátí; dojmy z detství
neustávající spodní t6n této knihy; aspon tri ctvrtiny
o metafor jsou založeny na tom, co cítil, videl, slyšel,
al nebo hmatal jako díte. Každý z nás nosí v sobe
tou nežnou slabost vuci svému detstvÍ. Ale p. Nea není možno zaradit do druhu tohoto prumerného
hu k prvním letum života: u neho je to prímá poost detstvím, a jeho duše je kraj prosáklý vzoomín: kamkoliv zaborí patu, vy tryskne pramínek. Dojmy
O veku blaženého mají na neho neprekonatelný
Rád by nám rekl jako Odvsseus, že "mnoho zlého
1«: ale uprostred lícení zkažeností moderního
na kterém si dá velmi záležet, ponevadž by rád
a1. je jeho vztah k detství hledáním ztraceného
tství v prvé rade znamená intensitu smyslového
a všichni známe tu touhu vrátit se do barevného
sveta prvních pocitku, kdy poprvé jsme stanu li
nebo onou vecí: Nezval touto touhou prímo trpí.
Dfed nekolika lety psal referát o Jeho lyrické
lJOzastavHjsem se zvlá~t nad jedním místem.
jako díte. které cichá k papírovému fezu, jejž
esll z karnevalu: "a ta panírová vec," psal
ezva1. »voní cím. bože, cím!" Konstatoval
tehdv. že ac tak malá je to vec, jde tu o velmi
zdftek. Možná, že už nikdy neprožije nic tak
fho a tajemného. A hle. v "Kronice z konce
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tisíciletÍ« se papírový fez vrací, dokonce nekolikrát: ie
zde »tajemství fezu, který pujcil Albertovi kovár v poledne o pouti, když se vraceli opentlení stá rkové s muzikou z mestecka«, a je tu "vzpomínka, jak jednoho zimního dne s vyhlídkou na zasnežený bez hrál si u plotny
s fezem, jejž prinesli rodice z maškarního plesu a jehož
vuni mu nyní vybavila láska.« Je to jeden z tech dojmu
z detství, jimiž je posedlý. Stojím zcela bez uctivosti a
skepticky pred historkami, které p. Nezval vypráví
z moderního mesta; vidím, co je v tom delaného; ale
pred vuní papírového fezu smekám a cítím, že tu jest
skutecná životní událost a hluboký cit. Tato vune papírového fezu - tof nic jiného než vune mládí a premáhající intensita prvních dojmu. Kdekoliv p. Nezval
zustává v tomto okruhu, je skutecný básník a pripomíná
nám tu živost a teplost dojmu, jakou jsme mívali jako
deti o Vánocích. Kde však prechází k lícení zmatku a
útrap veku dospelého, kde má vytvoriti postavu, sestrojiti dej, stylisovati událost - tu se obycejne nepovznáší nad prostredního literáta .
Sledujme chvíli podrobneji, kterak tato kniha je zcela
pod nadvládou vzpomínek z detství a jak každá prítomná událost je jako nebozez, kterou se autor provrtává
k dávným dojmum. Albert jede se svou milenkou do
venkovského mesta; tot událost, která mnohého mladého muže zcela by dovedla vyplnit pocitem prítomnosti.
Ale v Albertovi každý krok vyvolává vzpomínku na
minulost: to, co ted deláme, kde jsme, na co se díváme,
je takové, jako když v detství jsem stál nad plakáty
kocuiících divadel, nebo cítil vuni korení, kávy a cikorek
u kupce, nebo když jsem videl cleny kocujícího divadla,
nebo když jsem byl na houpackách. Nebo: Albert ceká
v Praze na tramway na míste,
»kde se odráželo slunce od holicova talíre na protejší
zed, vrhajíc na ni zlatá prasátka. Prožil ve vterine dlouhé
vzpomínky na detské vánoce. kdy dopoledne o Stedrém
dnu v kuchyni, vonící vanilkou, je vrhal hmoždír na nástenného kohouta«.

A když už je se vzpomínkami v kuchyni, hned se
dostane na krídlech preochotné fantasie vedle do ložnice
z detství, kde byly na stenách ruže; »vzpomÍnal na vunj
fermeže a na ozvenu v pokoji bez nábytku, kde ponechali jenom piano, prikryté plachtami«. Snení a vzpomínky na dve ste, tri sta rádek. Albert se loucí:
ovšem že
»vzpomnel si na první loucení s domovem. Po poledni toho
dne stál na dvore blízko drevníku, kde štípal dríví starý
kovár, jehož vojenská cepice a vypravování o Vídni zanechaly na vždy nezapomenutelné stopy v jeho pameti.«
»Ted nad kancelárským stolem si vzpomnel na tento den,
jsa š!asten, že se mu namanul, nebo! si pri nem predstavil drahá místa domova.«

Vzpomínky na detství jsou Albertovi nekdy dokonce
vedomou duševní hygienou; vrací se po prohýrené noci;
»cítil, že je propocen kourem, a hledal ve vzpomínkách
událost, která by byla protiváhou jeho pustého zoufalství.
Vzpomnel si na jitro, kdy doprovázel do mestecka strýce.
Sli pešinkou uprostred dozrávající pšenice, nad níž zpíval
stríbrný skrJvánek nedaleko smrkóvého lesa, kde pres noc
vyrostly hríbky, a cirý, studený blankyt praskal na východe ... Vzpomínal, jak z obilí vyplovala hejna koroptví
a jak se rozléhal flétnový hlas ptáka ... «

Nevím, je-li p. Nezval pri tom všem tak zcela neuvedomelý jako pták na vetvi ~ mám ho v podezrení, že tro39

šicku studoval psychoanalysu po této stránce. Psychoanalysa podrobne studuje tento duševní typ, ovládaný
vzpomínkami z detství a schopný ukojiti se jen splnením
infantilních predstav. Pan Nezval je velmi výrazný zástupce tohoto typu; to bychom poznali, i kdyby stále nerozséval povzdechy o »nezapomenutelných místech mládÍ«. Ciní dokonce pokus zcela psychoanalytickou methodou ujasnit si své i cizí sklony na základe infantilních
dojmu. V té prícine je stránka 216. velmi charakteristi>'''111;?j
cká:
;
"Tu a tam prešlo židovské devce se rty, jež neztratily
bizarnosti. Co to bylo za bizarnost? Byla to duše. Byla
to jeho duše, jíž p o z n a m e TI a I y v d e t s tví a j i c h ž
n e d o v e d I z TI í vy m a z a ti. Byl a t o j e h o c h imé r a, již naposled miloval v Bertine. A což, m i I oval a-I i i Ber ti n a vne mne j a k o ti C h i m é r ti
s v é hod e t s tví? . .. Snad Bertina nepochopí, co ho
dojímalo na mladinkých dívkách pri vecerní promenáde
(na malém meste, kde prožil své mládí), podobných dívkám ostatních mest. Pomyslil si na Paríž a Sevillu, jejíchž
jména ho opet roznecovala, j a k o b y mel a být s p I n ením taj e m s tví
to h o tom e s t a p ri v e c e r n í
pro m e n á d e. Snad, až se z nich vrátí, na jde t Ul op e t
moc nej š í do jet í než I i v nic h? Ac znal mnoho
velkomestských ulic, mnoho komnat, ložnic a lásek, k o mna t y, k t e r é tuš i I na tom t o nám e stí, byl y mu
st e j n e z á had n é j a k o z a dob d e t s tvÍ. Kdykoliv
-usedne k pianu, bud e s e v r a c e t i v d uch u d o
t e c h tom í s t p r v n í c h I a m p o n U, aby jez n o v u
a z n o v u z a veš o val d o s v Ý c h h arm o ni Í.«

i

Opravdu infantilní typ, jak stojí v knize. (Z opatrnosti
pripomínám, že slova i n f a n t i I n í typ nemyslím nikterak urážlive a pohrdave.) Pro takový typ celý život
je jen rešením problému, které se vyskytly v detství; po
celý život hledá se ukojení chuti, která byla vzbuzena
v mládí a nemizí: Albert by v Paríži a Sevi!le hledal
jen splnení tech vecí, které mu vnuklo malé mesto jeho
mládí pri vecerní promenáde. Proto život takového typu
(píše-li verše, pak jeho poesie) pusobí dojmem hledání
vcerejšího dne, nebo lonského snehu. A opravdu to
není nic jiného než hledání vcerejšího dne, ono Proustovo »Hledání ztraceného casu«. Zde jest opravdu bytostná podobnost mezi Proustem a Nezvalem. Pro infantilní typ nejlepší cas jeho života jest již za ním: celý
život ztráví tím, že se namáhá uvidet aspon proužek
dýmu, kterak vystupuje z Ithaky detství.
Zabývám se tak obšírne tímto rysem Nezvalovy knížky, ponevadž je v nem klíc vubec k pochopení velké
cásti zvláštního rázu jeho poesie i klíc pro pochopení
zpusobu, jímž - casto velmi bizarne - pracuje jeho
fantasie. Budeme príšte sledovat tento spád infantilismu
do stylu a metafor. Zatím skonceme vzpomínkou na Boženu Nemcovou: tato žena, nepochybne také pripoutaná
k vzpomínkám z detství, dovedla z toho v neštastné dobe svého života vytvorit knihu, na kterou se zapomene
pozdeji než' na všechny ostatní ceské romány. Pan Nezval nenalezl dosud tuto štastnou literární stezku, která
by ho zavedla na pudu detství, jejímž dotykem vždy
nabývá sil: zatím tu pred námi diletuje v démonismu,
svetáctví a podobných vecech. Nepochybuji, že velmi
dobre dovede vylícit smyslové dojmy detství a mládí
a popsat zvláštní a poutavou skladbu mladé fantasie.
Dal bych jeho »kroniku z konce tisíciletí« studovat
všem, kdož se zahývají psychologií detství. Daleko
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méne bych ji moh.l vložit s dobrým svedomím do rukou
sty listu, aby se v {lí hledeli poucit. A vubec pak bych ji
nemohl dóporucit i'omanopiscum pro poucení.

VED

A

A

PRÁCE

P. lanák:

Obydlí cloveka XX. století.

K
dykoli ozvou se kde stesky na bytovou nouzi, snú,
šejí se vždycky príslušn)'mi úrady tisícové císlice
postavených domll a bytlt, sumy poskytnut)Tch úvenl,
císla tedy, která dokazují kladnost, aktivitu »stavebního
ruchu«. Tudy díváme se na celou vec; ocima statistiklt,
financníklt, mestských politikll, - porád jen císly a
císly! Ale, jak vypadá vlastne 'všecko to, co sta víme,
jaké jsou tyto domy a byty uvnitr, co prinášejí skutecne obecnému životu - víme to? Prece nejde o to,
aby nebydlící bydleli jako císla statistiky a aby do~
sažené sumy podpor ohromovaly, ale o to, aby to byly
dobré domy a aby dávaly dobrý život tisícltm.
Obecne se myslí, že pokracujeme ve stavitelst"í, že
domy, jež se staví, jsou moderní a stále modernejší.
Neví se, jak je to v celku málo dohré. Zretelneji receno:
domy a byty, které za takové miliony porizujeme, tisíce bytlt, kterými se verejná správa a politika pyšní a
verejnost utišuje, jsou tu, ale jejich hodnota kulturní,
hO'spodárská, verejne hygienická, sociální, není veru
príliš rozumná, casto pochybná a casto velmi špatná.
Její nehadnotu nelze císly zjistit; spacÍvá v mnoha
složkách. Špatné je prece to, co by bylo mažna udelat
lépe. Skutecne, staví se celé kusy osad, mnohá mesta
vyrostou v techto desetiletích o celé ctvrti - a není
to to, co by to melo být a CO'moderní doba ví, cO' svými nejlepšími silami dovedla by zbudovat a pro nové
generace mela zbudovat.
Je tu nejprve vysvetlení: Obydlí a domy jsou dosud ponechány prevážne soukromému
zájmu púsobnosti, jednak obyvatellt, jednak sta"vitellt. Úrady ~
na které je tolik stížností, co vše nedovolují, nedovedou
svými negativními predpisy vývoj stavebnictví k vyšší
úcelnasti a hodnote. Prumerný clovek XX. století je
taktO' ponechán sám sobe a staviteli, staví si tedy svoje
domy, aniž by o tom mnoho premýšld
z vetší cásti
setrvacne tak, jak si je staveli jeho dávní predkové.
Stavitelé nedelají, co je zakázáno. Zmeny k lepšímu se
tedy na takovém lidovém bydlení a dome uskutecnují
až »samy od sebe«. V dobe nejvetších pokraklt ta je
ovšem podezrelé. Predstavte si jen. jak by to vypadalo, kdyby dráhy, nemocnice, vyucování ve školách
se delalo jen tak, jak tO' obecenstvu stací.
Ctenár a také abyvatel ani neuverí, jak za této pasivity s,tavebnictví mnoha je v obydlí, jež ve XX.
staletí staví prece moderní obyvatelé a stavitelé dohromady, starobyléhO! a beze všech dllvodú. Pudorys takového bytu zachovává v sobe tradicne
nejpodivnejší
prVky starých dO'b, nejen co dO' úcelu. ale i velikosti
a poradu místností a stavebne obytn)' dltm není vltbec
problémem. Proto jehO!konstrukce zakrncla a ve svém
celku je náš »moderní« dtlm pO"divným výtvorem XIX.
století, jemuž ostatne dekujeme ve stavebnictví za více
jiných nekulturnastí.
Stojí za tO', ahy takovÝ typick{' l1ÚŠ dtllll hyl pred
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vere.1nymsvedomím rozebrán. Zustaneníe k vuli prehlednosti u obycejného mestského, vícepatrového domu
.nájemného.
Nejprve prv.ý plán. Ctenár pozná ihned dum a byt,
jakých se nyní na sta jako »moderních « nabízí a jaké
jsou touhou všech nebydlících: Není to tedy žádn)T
zvlášte špatný príklad. Takov.~· byt prísluší asi tríde
malého úredníka, je menší, o dvou pokojích. 1'edy jeden z lidových typu. Má známé známky modernosti:
vel k o u predsíií., má o b a p o k ()I j e d o u I i c e,
oba mají prí m Ý ve h o cl z pre d s í ne, má ve 1k o u k uch Yn, pri ní pokojík pro služku, má koupelnu, spíž a kloset? Je mOŽnO si prát neco lepšího?
Není to snad moderní byt?

fort: ldoset, spíž, koupelnu, všecko prístupné z predsíne. Co rze si prát více?
Prece neco snad. Kde vlastne ro<.lina v takovém byte
žije? Kde si pohoví clenové rodiny, kde se cte, kde
pracují se školní úlohy? A kde spí vlastne další clenové
rodiny, když víme, že prl1l11erná rodina n nás je dle
statistiky ctyrclenná. Rozreší me konecne zúhadn: Protože rodina se svým životem clo jídelny se nevejde. žije
v kuchyni, predsíni, nebo »nežije«. A clenové rodiny,
kterí se nevejdou do »velké« ložnice, spí zase - v jídelne - a když 'tu není místa - jiste v kuchyni, snad
v predsíni, snad vubec nekde na zemi. V takovém »moc1erním« byte vyvíjí se tedy rodinn)' život »moderního«
claveka nejvýš rozumne a pohodlne. Bytová nouze se
jím znamenite - jak vic1no - zmenšuje.
Všimnete si nyní, prosím, jak tento moderní byt
je staven. Je ve trech t. zv. traktech, což je zpusob,
který práve tak prec1 pul stoletím byl maderní: tenkrát
totiž prišlo se na to, že mezi pokoji byla vhodna chodba, ,aby pokoje mely »zvláštní« vchod. Je jen divno,
že XX. staletí, které je stoletím radia a mlnvícího filmu, neobjevilo, že tento strední trakt, vzdor všem svetJiíkum, je vecne - temn)T. A že všecky vedlejší místnosti zde umístené nebudou rnít nikdy denního svetla:
koupelna, ldoset a spíŽ. Clovek XX. století bydlí tedy
dosud i v prostorách z cásti, ci úplne tmavých. Není to
prece jen podohno doupatúm primitivního cloveka stredoveku?
.
Všimnete si také, jaké jSOll rozmery obytn)Tch místností: JSOll všecky obráceny do prúcelí svou úzkou
stranOll a jen touto dostávají svetlo. Clovek XX. století
(jinak pos~uchac radia a zvulwvéha filmu), nerozpo"
znal doposud, že místnosti (tak neskladné!) jsou i bídne osvetleny. Jejich podivná proporce, pro skladnost
a svetelnost prastoru tak osudná, je ovšem také velmi
starodávná a dostává se (jako i jiné složky domu a
jeho kontrukce) do XX. staletí elttkladnou kanservativností a nedopatrením!
Celý tento »moc1erní« dLun
jest snLlškou starých chyb a neuvedomení
Jt~ha tendence stavet radu místností za sebou do hloubky mezi
Není! Je to hloupe stále stejne opakovan) stavební
ulicí a dvorem. pochází z doby, kdy stavitelství bylo
v)'h'or. Ten, kdo jej staví, nemyslí na to, aby stavej
nuceno využít pudy: to bylO' v dávno minulých stolelépe.než ~estavelo dosud, nemyslí na skutecn)' úcel mís t- tích, kdy pocet domLl v ulicích a v mestech uvnitr hraností a skutecné potreby života, nehospodarí ani hmodeb byl omezený a domy mohly se jen tak zvetšovat.
tou an i prostorem a vLtbecf11epocítá. A ten kdo v nem
Ovšem všecko uvnitr této hloubky byla a ;e temné.
Jak je to hrozné, že všecky domy i zcela nO'vejších
bydlí, nedovede bydlit ,a nerozpozná ani do jakéhO' poivného obydlí to vlezl a jak se mu na telo nehodí.
ctvrtí, celé Vinohrady, Žižkav. ale i Dejvice, tonou
rojdeme ale takový byt ocima cloveka, ne který je
uvnitr v pofošeru, predsíne a chodby ve spodních pahytu ješte v r. 1930, ale ocima XX. století, které
trech v úplné tme. Svetlý pokoj v bytech se cení jako
z'vláštnost!
o jinde tolik vidí a zjištuje, treba i elektrické vlny
ovzduší. na pólu a ve vesmíru.
A svetlíky tohoto typu »moc1erního« domu! T,aké
vynález XIX. století, ubohá zdrobnelina
nekdejších
Predsíil bytu je tedy opravdu veliká. 7.Úcln{L
chodbicka.
í pokoj, to bude patrne jídelna. Je menší. jak se to
dvortl, zoufalý prostredek moderní techniky temným a
cejne žádá, nebot tolik z,a desetiletí obyvateli utkvezadušeným prostarám vnitr domu nalhat svetlo a
vzduch. Moderní prírodrií veda a hygiena, které vyhlave (lékari!), že velká má být radeji ložnice.
"em v této jídelne neVzepostavit než jídelní sttH: :l šetrují tak podrobne, vliv slunce ve vzduchu a zase prítomnosti prachu a vlhka, jakoby nevidely tyto špinavé
otože tento musí být jedi'ne uprostred (v jednom kouje místo pro kamna), octne se kredenc \l olma, pro~ vlhké díry, do nichž jsou navždy obrácena okna lidí!
u okna! Ohyvatelé tohoto bytu patrne jen jedí, na
Veda rozpoznává. jakým cinitelem je svetlo, barva a
dokonce i hudba pro chorý lidský organism, ale nevšíJe jiného není tu již místa. Jdeme do lož·nice. Ta je
má si zatím, jak povznáší lidského c1ucha takov.\' vino1ká, jak si to preje dnes každá, jen ponekud llvedohradský svetlík.
elá žena. Práve proti dverím budou postele. po obou
Prohlídku tohoto typu moderního hytu možno ukonich stranúch skríne. T,aké kuchyne je velik;l a kr;lsná:
porák je sice v nejtmavejším koute; ale za to se do citi poukazem na to, jak úcelne je yyužito a nakládáno
s prostorem, tak draho postavený111. Celou ctvrtinu plo1 vejde spousta i jiného, nejen kuchYllského nábytku.
li a kllllel-IIt-: hyt lll;'l i v~echen .)statní moderní k0'111- chy dOlllu (24'/r)) !v?rí zeli! Pri l1žitecné ploše hytu
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74.4 m~ je pro veškero bydlení rodiny za dne jen jediný
pokojík 15.3 mZ, který má tedy as petinu plochy bytu!
Ložnice a spaní zabírají neco víc než tretinu bytu
(25.7 mZ). Za to kuchyne, kde l1y se mely jen pracovat
domácí práce, která by mela být jen pouhou, nutnou
dílnou, musí ostatnímu hloupému rozdelení bytu vypomáhat a sloužit i bydlení a spaní. A celá petina bytu
(16.9 mZ) je bez denního svetla. To vš'ecko tvorí moderní byt cloveka XX. století!
Domy tohoto druhu jsou spolecnou hloupostí celého
stavebnictví; nejen tech, kterí je staví a kterí v nich
bydlí, ale i tech, kterí spravují mesto a verejné zdravÍ.
Spojují se v nich netecná, primitivní technika, nedovednost žít a neuvedomení, že již plán mesta utvárí
a urcuje trvale a pronikave život obyvatel. Tedy v souhrnu lhostejnost k hospodarení náklady hmotnýrni
i jmením života. Je opravdu neuveritelno, jak stavba
domu pro nejširší trídy zustává na úrovni takového
polovedomí a nevedomí všech podkladu a složek.
A nyní: To, z ceho se dum skládá, jaký vliv má na
život, jaký má význam jeho pudorys, hospodarení plochou, prostorem, svetlem a vzduchem je již od celých

nika, lepší hospodárnost, lepší život. Plán takoveho) domu, v nemž úsilí o zlepšení by bylo aplikováno, vypadal
by ovšem zcela jinak. Otiskujeme jej jako protejšek
k typu obycejného stavitelského domu. Není utopií.
PredstaVuje jen, co namnoze byt ojedinele, bylo jinde
i u nás uskutecneno. Aby bylo názornejší, jak špatné
lze promenit v lepší, má tento druhý plán presne tutéž
zastavenou plochu, jakou má náš stavitelský dum. Ukazuje, kde bychom mohli a meli být. Všecky promeny
a všecko zlepšení dají se provésti v jeho vnitrku, není
treba, aby dum byl vetší a dražší, má-Ii být lepší. Není
to novotárství
a osobní úmysl je to výsledek
dosaVadního, už dlouhého myšlení vývoje u nás i jinde.
Bez vetšího nákladu, zcela v obryse techže zdí. Nábehy
k takovým stavbám byly v posledním desetiletí hojne
provedeny.
Predevším rozsvetlilo-li se již, že dum trpel ve svém
hlubokém vnitrku tmou, zadušením a že i tam, kde mel
okna ven, nedostávalo se mu úzkými stranami pokoju
zrovna príliš svetla: shledalo se, že musí být ve smyslu potreby svetla a vzduchu založen na míste do
hloubky radeji do šíre, kam ovšem svetlo i vzduch
31.36
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desetiletí, zvlášte od príchodu moderní architektury.
predmetem pozornosti. Pozornost
tato bohužel nezobecnela a její v)'sledky - práve \' dusledku pomeru
ve staVebnictví - nebyly široce využity. Nescetn)'mi
pokusy o úcelné a rozumné pretvorení obydlí a jednotlivých jeho cástí objasnilo se mnohé. Ovšem to jsou
»novoty« a proti tem se konservativní stavebnictví a
konservativní život obyvatel brání a prijímá je jen s velikým opoždením a nekonecnými kompromisy. Jako
v tolika jiných úsecích národního života, jsme tu pred
velikými možnostmi a - nemožnostmi. Pokrok vedení,
jak by takový dum mohl vypadat je již tu. Ale není
tu stavebnictvÍ.. které by takový pokrok chtelo delat.
A bylo by nutno i život obyvatelt"t primeti k obratu.
Pokroky techniky mohou být sebe osvícenejší: ale nezpusobíte, aby všecko stavitelství, jež je svobodnou
živností, se jimi zlepšilo. Ve zpusobu obycejného ž:vota
a bydlení mohou být rozpoznány lidské pošetilosti, ale
jak prinutit takové obyvatele, aby žili lepším zpusobem
pri tech že prostredcích? Podíváme-li se taktc, na lidstvo, vidíme teprve, co tu je živocišného a prírodního,
co nelze naráz k'lepšímu promenit. Ale také jak stavebnictví treba pozvednouti všemi prostredky I
Skutecne by takový docela obycejný náš obytný dum,
jak jsme si ho práve dukladneji mezi jeho zdmi a ('d
podlahy k stropu prohlédli, mohl zcela jinak vypadat.
Vše, co jsme nalezli na nem nedobrého a špatného dokazuje, že se už rozpoznalo, co by kde melo být lidštejŠí. V lidštejším je již obsaženo všechno: lepší Vch·
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snadneji vniknou. Pudorys rozumne disponovaného domu je všude, kde se již rozumneji staví (zase: Nemecko!) široký a nehluboký. Neucinili jsme tím nic jiného než to, že tutéž plochu domu promenili jsme
v obrazec širší a melcí, ale obrácený k svetlu, k ovzduší a volnému prostoru. To mu dá ovšem nový plán
i konstruktivne. Kdežto dríve hluboký dum musel (nebo
nemusel) být staven ctyrmi zdmi za sebou, patrne nový
racionelne stavený dum, muže mít i jen dve; místo starých trí traktu trakt jediný.
Zustanme dále v pláne, práve u tech zdí. Dum bude
je mít ponekud jinak rozložené, nosných zdí bude nyní
méne a budeme hledet, aby jich mel i uvnitr co nejméne, jen tolik, kolik jich musí být. Dockáme se nejdríve té radosti, že - dum je co do plochy stejne veliký - má zdí pri každém z obou bytlt o celých 7 m:l
méne. Ušetríme dále plochu svetlíklt, kterých tento
dllm nemá; jsou to další 3 ctverecní metry. Cili, byt
je o tuto plochu vetší. Za tytéž peníze by mohl mít byt
malého cloveka o malý pokojík (10 mZ) více.
V takovém rozumném dome bylo by také možno
postavit nad užitecnou plochou prícky nejak jinak, než
jak je dosud stavitelsko-nájemnickým
zvykem, a mnohem lépe nastehovat obyVatele do takového nového
pudorysu. Nejdríve je možno ušetrit neco na predsíni.
Ta už dávno nemá obradné funkce, jak ji mela v palácích pred staletími, odkud jsme ji my, obycejní nájemníci, odkoukali. Anticamera, antichambre, byl kdysi
prvý pokoj pred prostory pána, v nemž byli jeho slu-
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hové ve službe. Naší predsíne je treba už jen pro styk
o 8 m2 pro spaní víc e, koupelnu vetší a celých tricet
s listonošem, elektrikárem, dodavateli a pak pro ve- m2 pro bydlení. A to jsme ješte ani nepocítali ony m2,
šáky. Lze na její representativnosti a ploše ušetrit; za které se ušetrí na kavárnách, hospodách (vcetne tech
to muže mít však denní svetlo! Dále i na ploše kuchY!1e špinavých), biografech atd.
'_
je mOžno neco ušetrit. Je jí treba jen tolik místa, co
Tento dum, jak jej zde lícím, není žádný zázrak. Je
potrebuje pracovní stul, mytí, skríne a sporák. Bude
to výsledek pokusu posledních desetiletí, ale i pokroku
tedy ovšem malá. A nedá se 'v ní bydlet. Prednosta
v názorech a myšlení jinde i u nás. Je to to, co o bydomácnosti a deti se do ní už nevejdou, také tu už nedlení dnes víme. Takové domy nebo jejich zásady již
muže nikdo spát. Ale to snad práve chceme? Kdyby se jsou uskutecneny (zase Nemecko!) a mohly by býti
obyvatel, zvyklý na staré a »krásné« veliké kuchyne príi u nás hned, bez vetších nákladu. Ale ovšem u nás neliš rozciloval, poprosíme jej, aby seckal se svým zoujsou. Obecné stavitelství, stavebnictví a bydlení jich nefalstvím, až uvidí celý byt. Poprosíme ho do ložnice.
zná, z cásti je nechce, z cásti je nedovede postavit a Dríve mel jedinou »velkou«, ale do té musela se pak obydlit. I v pláne mesta byly by zcela snadno možny,
vejít celá rodina, nepospávali-li její clenové v koute jínevyžadují o nic víc pudy, predpokládají jen jiné hodelny, v kuchyni, ci jinde. Nyní mu vnutíme - možná
spoda~ení toutéž pudoUl;:verejné hospodarení pudou zaproti jeho vuli - ložnice dve! Každá z nich je sice
slouží ale v úvahách o našem stavebnictví
zvláštní
menší, obyvatel se bude zase zprvu rozcilovat, ale obe kapit0'lu!
dohromady mají o kus vetší plochu než dríve jedna!
Snad je z toho zrejm0', že obydlí a jeh0' stavba múže
Nejsou opravdu veliké: mimo postele už se tam nic nebýt
na téže ploše práve tak nerozmyšlená a nerozumná,
vejde. Ale to zase snad je dobre! V ložnici se má jen
jako
rozvážná. Schopnosti a prostredky jsou ve XX.
spát. Z obou ložnic otevreme dvere - a jsme v koustoletí k disposici. Je tomu stejne jako na pude kažpelne! Všimnete si, že je vetší, než byla ve starém dcdého hospodarení:
soukromé hospodárství
prúmerné
me, že má okno ven, tedy prímé slunce a vzduch. Kolik
rodiny
i
hospodárství
verejné,
muže
býti
vedeno
neje takových koupelen v Praze v cinžovních domech?
rozumne a špatne, nebo rozumne a d0'bre. Dobre ci
A mohl by ji míti, jak videt, každý. Koupat se pri denním svetle a ne ve tme, jako ve sklepe! A dovedete si špatne jest jen v tom, kde které hodnoty a prostredky
se dobre ci nedobre použijí, nebo jak jsou uloženy.
predstavit onu slast mít koupelnu hned vedle ložnice?
Slast, o které ani stavitelé, ani nájemníci tech desetiTaké s obydlím a domem našeho obycejného cloveka
tisícu moderních domu nevedí? A na konec zavedeme
(a tento náš clovek to jsou prece statisíce a miliony
obyvatel). by melo býti dobre hospodareno. Je iedním
obyvatele do místnosti, která nám po tom všem, jak
jsme tak trochu jinak postavili prícky v byte, zbyla. Je z dttležitých clánktt národního mechanismu, více než
to pekná místnost. Celých tricet ctverecních metru.
jen zub ozubeného kola, možná neco jako ložisko,
Místnost není hluboká, ale za to má stranu 7 m dlouhou
v nemž národní život má dobre spocívat. Mohli bych0'm
obrácenou k slunci. Rekneme zde obyvateli: což kdymít dobré domy, lepší než máme. Není nic více treba,
jen zavést uvnitr jich jiné hospodarení hmotou, konbys bydlel ta d y? Vejde se-sem nejen pohodlne jídelní
stul, nejaká ta kredenc, ale i pohovka, menší stolek
strukcí, prostorem, svetlem, vzduchem a ovšem
k práci nebo novídání, malá knihovna (dokonce by -mo- i životem. Dobrý dum pro cloveka XX. století t0' je
hla být vetší), ba i psací stolek; najde se tu kout pro
spolecná možnost a povinnost obyvatelu, stavitelu
radio, kus okna pro kvetiny a prece ješte zbude dost
i správdt mesta. Nouze bytu a bydlení bude trvat i když
místa k pohybu prednosty domácnosti a pro deti ke se budou stavet domy - budou-li špatné. Nouze byhre. To všecko obyvatel dríve nemel a nesmel mít, mudlení utiší se nejen císly, ale císly dobrých, hodnotných
domú.
sil s bydlením kocovat po kuchyni, ložnici a predsíni.
Tento pokoj, který by konecne bez studu mohl b}'-t
pokrten obývacím, má nejen prímý vchod z predsíne,
ale i prímé snojení s kuchyní a ohema ložnicemi. I to
snad dosavadnímu obyvateli starých domu bude neco
L
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nenochopite1ného. Ale protože se v tomto pokoji nyní
jen a jen bydlí, muže se tudy chodit do místností druhých. Zbylo nám vtthec tolik místa na tento oo)'Vací Dalibor Kvíz:
pokoj, že by i nekolik ctverecních metru mohlo být promeneno v nejakou tu' zasklenou verandu nebo terasll!
Obvvatele hude ješte pálit otázka, jedna z nejzákladdUtl1a ~
erich ceskoslovenského života. Kam s almarami? Od"V
\'íme mu: almar netreba! V tomto pudoryse bytu naCtete-li na pr. nekteré romány Sinclairovy, odehráídne se ohyvateli celých 5 m2 skríní ve zdech, což vydá
vající se v Americe pred válkou, užasnete, jak celý
ohem víc než stejný pocet almar, bude to lacinejší,
tehdejší zpús0'b života se nesmírne podobá nynejšímu
áemluve již o stehování.
u nás; konecne není pochyby, že dancingy. obliba autonyní se podívejme na celý plán tohoto rozumného
mobilismu a sportu, jazz, film, »american friendship",
mezi mladými muži a dívkami vec dobre známá z inOInu a hytu, jak by mohl být, shora v císlicích. 1'v[;Í
r«e steinou plochu j1.ko onen »moderní «, na který
serátú v »Pražance«, atd. atd .. ukazují zcela zrejme.
kam se obracejí záliby nové generace. Není obdobne
nvní naríkáme. Ale nemá ani jediné místnosti bez denního svetla! Protože je nehluboký, bude z obou stran
sice možno tvrdit, že by Amerika mela prímý vliv na
docela iinak prosvetlen sluncem a jak ventilován! Ce- duchovní život a myšlení mnohých mlac1ých liidí (nehož dtiležitost zacíná se snad již uznávat. Byt má,
chci zneužívat nepresnéh0' slova generace) - avšak lze
smele dokázat, že tento duchovní život, t. j. ideály
opakujme si, o celých 10 m2 zdí a svetlíktt méne, ku
chyne kolik je treba, dve ci vlastne tri ložnice, celkem
mlad~Tch lidí, jejich svetový názor, živonní cíle. mínení
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Povrcbno!'\t dntšnf gener3te - nneb
amerikanisace jejího
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o smyslu života atel.. se pretúrí
dO' typu amerického,
a( už je to zptbobovil11o címkoli.
Zvlášte znatelna je tato amerikanisace
clLÍchovního
i.ivot.a na mladé inteligenci, neuo( ta se v dt'lsledku toho
mení nejvíce. Nesmíme zapomínat, že inteligence - to
není jen onech málo intelektuálLI a hyperintelektuáli't,
iak~'chsi intelektuálních rekordmam\ at literárních, at
filosofick)'ch, at vedeckých, náhožensk)'ch atd. - n)rbrž
že to jsou tisíce lidí, kterí absolvovali strední školu a
jsou nyní ucit.eli, úredníky, akademiky ci profesory,
inžen)TY. lékariatcl .. kterí ne vždy jsou schopni podati a pochopiti intelektuúJ.ní rekorcly. A oni jsou to,
kterí udávají ráz své generaci (ac O' tom zhusta ani nedovedou ct nechtejí diskutovati a psáti}; jejich ideály
jsou ideály generace, jejich s'vetov)' a životní náZ0r
je názorem generace. N a to se zpravidla zapon1íná ;j,
více váhy se dává na pr. liter;ltt'lm, kterí mají zpravidla
náhled jednostrann)' a zkreslený, jsouce necím mimorádn)'m mezi vzdelanci (zvlášte v nynejší dobe). A máme-Ii mluviti o amerikanisaci ducha generace, týká se
to samozre]me ono 10 opoml]ene o prumeru vorem
slova smyslu), nebot se zdá, že on(;n hyperintelektualismus literárne-filosofick)'
je zjevem tradicne evropSk)Tm,v .\merice velmi rídkým.
N uže, jak vypadá duchovní ži vot techto ))prt'lmern)'Ch" mladých lidí, nebO', chcete-li, normálních mlacl)'Ch lidí? Ponevadž život podle nich je neco nesmírnc
jednoduchého, a není-li, má se zjednodušit, ponevadž
tedy je jim cizí onen evropsko-romantický
úžas nad
pluralitou života a j)ozastavování se nad jeho metafysick)rm smyslem, naJ ))t mnÝmi hlubinami života a
jeho tajemn)'m smyslem «, nad ))krut)rmi rozpory sveta", úžas, jenž ovládá i moderní poesii (Bieblt'lv ))N ovSr
lkaros", Z:lVada, Nezval atdJ, jsou pokládáni právem
za povrchní. Jsou instinktivne prot.i všem ))-ismLlm<',
revmatismus nevyjímaje. Neznají kolektivních prohlémt'l ani metafysick}'Ch, znají nanejvýš problém svuj
osobní, jenž zní as i taktO': ))Ž1'[lt, nebO' být sežrán? 1\
jak to udelat, abych nehyl sežrán? l\niž by o tom vedeli, souhlasí s Du hamelem, jenž praví: ))Les idées
sont des fardeaux morts, encombrants, qui empechent
de marcher bien et vite.« Umení dle nich je jen zábava,
ale ponevadž jejich duch je zarízen tak. aby pri minimální režii, t. j. námaze, v)'sledek, t. j. zábava, byla
co nejvetší, je na bíledni, že se velkou vetši110U pomíjí
literatura t. zv. vážná, a ctou se c1etektivky a limonády.
život se jim O'trocky rozpadá na páci a voln5' cas:
na práci se nadává (to je ovšem ceskoslovensk5' zjev):
ponevadž však jedin;l ntázka, která je opravdu zajím;l.
je jak nejlépe využíti (ubíti) voln)' cas, seznává se, že
nejspolehlivejší a nejpríjemnejší prostredek k ubití volného casu je sport: pr~' je i to zdravé. Jiné instituce
sloužící témuž úcelu, jako kino (bulvární), divadlo atd.
jsou nekdy nejisté: pri nich je prece jen nekdy možno
se nudit. kdežto pri provozování sportu je to vyk,uceno. Není pochyhy, že sport je nynejší generaci tím,
(-lm hyla literatura na pr. c1ekac1entLlm: dává jejímu
životu pl,uosl, ci težišti:' chcete-Ii, tedy ráj srdce a hlubinu bezpecnosti: clovek ke sportu nezpLlsobil)' je na
t0111tak, jako slahmnysln.\· v literární spolecnosti minulého století. l)oc1obné elLtvnclyobliby m:l i tanec.
Tvrdí se. že mezi vzdelanci vzrllst;l nyní jakási. rel1ais;ll1ce il;lboženskébo cítcní: jde tu patrne o om)'l
za\'incn~ zalllei'1ováním cásti za celek a je zrejmo, že
o n;wratu k náboženství se dá mluvit jen u nekterých
z hyperintelektuálll. Naopak tvrdím, že vetšina mla«
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dých lidí je snad vedome povrchní a mnOZl I u m ys ln e p o v r c h '!l í, protože tuší, že jedine tak mohou
býti klid ni a spokojeni; je to snad zbabelé, ale mouelré. Americká mládež mLlže b)'ti jedine proto tak optimistická, tak zda~ná a veselá, ponevadž je povrchní,
ponevadž nemyslí, nevidí žádné problémy, nehloubá
nad smyslem života, ponevadž už umí bráti život a smrt
jako samozrejmost. 1\ tak nyní i 11 nás: nynejší generace nehledá Pravdu, n)'brž chce b5't štastna; tot vše.
Snad cítí, že kultura ducha mLlže vésti k beznadeji,
pesimismu, nihilismu, k tomu, co praví Nezval v Edisonu: »Je však necO' težkého, co drtí - úzkost a stesk
z života a ze smrti." Proste nachází na povrchu svou
hlubinu bezpecnosti, prehánejíc Byronovo: Sorrow is
know ledg~; zná totiž jen jednu bolest a to je: »nedarí
se mi, co chci. «
- DúUe: amerikanisace žiivotního 'ideálu. Kdežto
ideálem na pr. studentstva z min. století bylo »... pracovat ~árodne

;=t

pricinit se, abychom by~i,svo~~d~i :..~ . «

za lepší zítrky lidstva a republiky ... '« je dnes ideálem
jednoho každého: »Nadelat co nejvíce pracht'l«, event.
(pro idealisty): »Domoei se vynikajícího postavení,
státi se slavn~'m, « - což je totéž. (Tedy jakýsi odklon
od kolektivních cílll k individuální, byt hromadné snaze: zbohatnouti). Dnešní mladí lidé vedí s Goethem,
že - })nach Golde drangt. am Golde hii.ngt do c h
alles -«: vyrostli v dohe pojištoven a je jim již samozrejmostí, že všechny hodnoty Iic1ského snažení, my.šlení a života se c1ají prepocítati na peníze a naopak.
S úsmevem ríkají, že »chudoba cti netratí, ale za to
všechno ostatní, « anebo s Batou: })Chudoba cti netratí, ale také nezísláú. « Tedy jakési praktické využitkov;l11í kapitalistického systému, asimilace jeho širok~'mi vrstvami - opet Amerika. FJle, co tam i zde
znamelú pro typického mladého muže vetší príjem,
zúmožnost. bohatství:
representativnejší
vystupování
(šat. byt), hlahobytnejší zpt'lsoh života, castejší a luxusnejší zúbavy, automobil. ty nejhezcí díVky, možnost cestování atd. atd. - per arclua 3d ast.ra. Samozrejme stejne nahlížejí i dívky patrící k této generaci
a venují svou lásku vždy tomu, kdo je bohatší -- což
je ovšem lidmi s evropsk)'m hlediskem pokládáno za
nemorální.
Snad se zdá, že tentD clánek mimodek oJkrvl smutn~'
prLlhled na prLlIller, normál našich mladých, f.nteligentních lidí. Zajisté je ku Plr. pro cloveka zaníceného pro
literaturu bolestné videt, jak poesie, vec jeho srdci tak
mil;l, nalézá u jeho vrstevníkú tak málo porozumení;
jiste že podobne clovek náhožensky založeny bude Z:ltracovati dohu, jež ignoruje vec jehO' životního zájmu.
Takové lidi steží uteší to, že z tétO' generace vycházejí
Iidé, kterí pokládají Hatovo ))Sdelení za nejlepší caso··
pis a cethu jeho pokl;lc1ají za daleko prospešnejší než
císti knihy našich filosof LI,dejme tomu RádIa a Masaryka: že z ní vYrllstají lidé, kterí, at už vedome ci neve,·
dOlne opouštejí heslo »1'ábor je n{lš program« a priklánejí se spíše k heslu: »Zlín je náš program«. A prece
snad to budou tito lidé, nezatížení tragickým závažím
liter;lrne-filosofického
inte1ektllalismu, kterí se priciní,
ahychom nehyli více n;lrodem ))malým, ale mizerným'(,
kterí dovedou potrít yšechny krise, které máme, zemeclelskou, ]Jrlll11yslovou atel., ale jen "krisi doby (\ potrít
nedoveclOll, poncvadž ji neznají a neuzn((vají.
«

Hohllš
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([huse\):

Docasné vystehovalectví.

V

»Z:lhranicnÍ
polilice
dr. Jan Žilka upozornil
na
11 ntnost. st udia a defi niti vního. rest'll í v)'stehovalecké ot.ázky a nast.ínil dne':ní "tav ce~k()sloyellskél1Cl \'ystehoyalect"í,
~ ehude na závaclu, prispejeme-li
k diskusi, l\\'ahon o c\ocasném vystehovalect"Í,
které tvorí
prechod od sewnního vystehovalect. ví k trvalému,
a
doplníme-Ii ji konkrétním
príkladem
z dnešní \'ystc~
hm'alecké prakse,
Složitou olúzkll Hst.choyakckou
nelze definiti"nc
rešili, aniž hy se y ];rvé rade upravilo prechodné
"ystchmaleclví,
Kategorie vystellt)\'alcll.
jedoucích
dol'asnc za prací do ciziny. mfl sice ohdolmé potre1ly s vy:tehoralci definili\'ními.
pres to yšak organisace
prechodného \'\' tehovalecl,'í
není tak dokonalá.
jako
úpra,'a vystehovalect. vi trvaléhO'. a proto pri rešen í
celt otúzky dlužno zv!úštc dohre prihlédnout.i
k potreh:im docasného vvstehovéllce, Vetšina
\'vstehm'alcll
patrí do I'1'ste,' hosp(;dársky slah)'Ch. a,'šak ~locasní "ystthmalci jsou rekrut.m';l1li z \Tst.e\'nejchudšÍch,
k životu "('lmi nuznc ,'yzhrojen.\Th. neVl;ldnoucÍch nijak)11l
kapit;t1elll k samostatnému
p(~dnik;l1lÍ, Jedná se o n;ldeníh. chudší c\omldlre. remeslníky.
zemedelce s nedoslatecn.\·lll ")'merem polí neho l)ez hospod:1 rského
inrcntáre. a "llhec o vrstv)',
kde jest mimor;lc1ného
v~'c1clkuhl;>,'y rodiny neho clospel';'ch clen II rodiny nenhnlltelne treh;l '\icménc lze dnkflí'at.i nekolik3 císli('~mi. že docasn,\' vystehovalec
m;\ pro st;lt pozoruh()(ln~' hospoclársk~' vhnam,
Ocl jí ždí clo ciziny na do1l1l
I až S roku, omezí své V)rC1cljena denní životní minidomll,
mum I:; až 20 J<c. a posílá vytrVale prebytky
cátkoll (1 až ~ tisíc Kc rocne. Stúvá se vlasti spotrehitelem a Ilevy,'eze národního
jmení: nepripraví
st;lt.
o drlnoll sílu. nebot zrídka ,'yjcle z ohoru práce, kde
pa.!11lje
zall1est!lanos,t.
2~1a.cn.\povcet z pr~c!10dn;'ch~v:
teho\'alcll
zpu~ohuJe prí11\'
penez
clzmy, .a rocnl
ohrat techto tmigranttl
- treha pouze ve st;\te tak
malém. jak;·m jest Belgie - jest prehapujícÍ,
Dne,'
pracuje \' Belgii asi 4.000 pomocn;'ch
delníkll ceskoslo\'tllské národnosti. jichž denní mzela ciní prúmernc
4:; helgick~'Ch frankt''I. 'Denní
út.rata jednoho
delníka
nepresahuje 20 frankt"1. nehot žijí v kantinách,
kde za
byt a stranl platí pO\1Ze f2-T() franku dennc. -:\rozno
tudíž ríci. že delník u5porí (po nutné oprave Sti fr.)
20 frankll. což ciní 120 belgick;'ch franldl t,\'dne. Hocnc
delník usporí ÓL10 f rankll. 1.1vážíme-li
nyní. že prn;'
vet -j..ooo delníkll pracuje po cel;' rok (ti, kdož opustí
práci.isoll systematicky vymenováni
nove príchozími)
posíl;1 své úspory do vlasti, shledáme, že rocní úspotechto prechocln~'ch vystehovalcú
dosahují
cástky
C)lio.OO()
franku belgick;'Ch. Netreha poukazovati
na
. že všichni nesporí a neposílají penez domtl. ci že
ydelaií všichni stejnc. Urcili jsme již predem rnal\'
mern\ "~'clclek ..J.S franb\
arkoliv
mnozí
delníci
delaií ~:; i ()o fr;lnkll denne a usporí více než polo\1. Oprava hyla tlldíž vzata
dostatecn:1.
niž 1:yrhnlll l,rnh lašoval i. že defin iti \'n í vystcho\'rt~ ztr;.rÍ úplnc hospod;, rsk;' v;'zna11l pro stit.. nehodlá-Ii "t' nútiti do ,'lasti. musíme se prikloniti
k n;\zoru, 7.t c!OCélSll\nstehm'alec
cinne prispívá
k n;'vení národního jmení, kdežto z vystehovaJcll
definitivních tak ciní pouze nekterí. Docasn;'
vystehovalec
~Ie
rndinc nch zfllflžnc prtl111Crnc poloyintl syého v;'-

delku, kdežtu vyst.ehovalec
definilivní
vyvezemllohr1y
celé své jmení do ciziny. a jeho hospoclársk)'
V\"Zf):llll
pro vlast. namnoze klesne na 11linimlllll V\'c!a,jt'l lurist.y.
Ider;' prijede za cas clo repuhliky
na ná,·štC\'u.
Nelze tvrditi. že c1ne~ni ochrana prechodného
"ystc!lOva1ect.ví clostacuje k tomu, aby docasn.\· ellligr;llll
hospod[lrsky
nezt.roskotal.
Jeho neú:-,pcch. mnohdy hromadn;',
pri\'odÍ
snížení
1IOSP0c\[1rské úrovnc
oné
vrstvy našich ohcantt kter;1 již za norm;l!ních
pomeru
pripadá
na ohtíž celku SV)TIl1poctem. a naopak jeho
úspech m;1 za n;'tsledek zv;'šení národního
jmení. clohytého v cizine. a, zlepšení exist.'=llce nejchudších.
\'yužití i zd;lI1live nejmenších
prostreclJ.d, k o<:hrane docasného emigranta
hy usporilo
tét!; kalegorii
\'\'s1chovaldl mnohé ztráty. Tak na príklad poplatky za posílání penez stojí každého cleln'lka rocne asi KO frankl"!.
posílá-li peníze jednou za 14 clnÍ: nekterí ovšem pC'~íla.iÍ peníze i t;'dne, Hncní v)'daje všech ..J..ooo delnÍldl
za posl!lJ1í penez c1ost.oupÍ cástky 320.000 franktl.
1)0
t.éto cástky náleŽÍ kmsO\'ní rozdíl. kt.er; jest pri lllezi~t;'ltním styhl j'oštovním
o ncco zV,\-~en. c1ftle po~t(l\'ní
zn!lmb. na p()llkúzku 1.73 helgick.\'ch frankt"I, a poplat.ek T až 2 franld\ podle v.\,še odeslané c;lstky, 7.:ay('cl('ním reclivc propraco"aného
systému 1lylo hy lze usporiti pri nejmenším
30(;': ,'\loh,
t. j, celkem
(ío,ooo.
cnž hy. pri uv;.1ženÍ. o j:Jké HSt,,)' n!ll'tlCla se jecln;l,
nehl' ln hez ")'znamu.
r50casn;' vystehovalec
prirozene
nec\0S[d111e kulturní
úrovne a tím ani samostatné
soci;l1l1í ochrany definitll'niho vystehovalce.
To jest práve prícinou
jeho casté
bezmocnosti
a jeho \'ykoristování
cizinou, která s tímto nedostatkem
poCítÚ. Definitivní
vystehovalec
není
v cizine bez ochrany. tJrac\y, organi ·ace a spolky domácí
I zahranicní
mu zarucují
dobrou
základnu
k uskutecneni
riskantního
odhodlání,
Dnes již není bez
vedení ceské i slovenské inteligence,
jež se venuje vystehovalco\'\.1
kulturnímu,
hospodárskému
i politickému v;'voji, a neust;lvá urgovati ve vlasti další zlepšení jeho osudu. Mnohem ménc teží z dnešní úpravy
vvstehovaleckého
prohlému
c1eJník, kter)' se zd rží pouz~ krátkou
dobu v cizine, jehož chatnú
úroven vzdelání, špatn)r prístup k informacním
pramenlun
a úpJll,\
nedostatek
politického
zastoupení
zanechává
v pohto"ání hodné situaci. \'ysteho"alec,
praktikující
clOCaSll\'
pobyt " cizine, neh~'\"á "uhec politicky organiso"án
a
najde málo sluchu pro své stí žnosti, nejq témcr ,.()licem; nekolik hezcenných
upozornení
v denním
t.1·
sku. založen)'ch
ostatne na nepravd i";Th zprúvách
a
pJ'ehnan;'ch
líceních jednotlivciJ,
zllstává samoúejml~
bez vhnl na vystebova1cllv
osud. Xeúspech. docasn;'Ch
vystehovalcll
musí proto b},ti hromadn)'
a tim katastrofálnejší,
ahy vyvolal odezvu ve verejném. míncní :t
zplIsobil nutn)' zákrok.
, pra,'a trvalého vysteh()\'alectví
prospeje úejmc
též
prechodnému
vystehovalectví
a sezonní mu deln iet.\'lI,
nehot mezi všemi tremi kategoriemi,
vznikl~'mi ze spolecné práce v cizine, není znateln)"Ch mezí, a vzájemnc
se prostupují.
Sezonni delník se stává po válce "ystchovalcem
bud docasne neho trvale, zvlášte " enop~k}'ch zemích, nehot zamenil p.ráci o žních za prflci pomocného delníka v JJrllmyslov)'ch
podnicích a povolal
svoji rodinu do zeme. kam jezdíval
nekolik rokli na
práci, Dnešní hospodársk~'
V)'voj státll nevylucuje ani.
že druhdy
definitivní
vystehovalec
dá prednost
více
méne sezon ní práci
v rllzn)'ch
státech:
prí kladem
techto promen
muže h:íti prípad
ceskoslovensk;'ch
1
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skláru, kterí dríve trvale sídlili v cizine, jsouce casto
prícinou rozkvetu cizího sklárství, avšak dnes strídave
pracují ve vlasti a v cizine, využívajíce konjunktury
sklárského prumyslu v tom kterém státe. Tyto promeny nejsou škodlivým úkazem, naopak jsou štastným
vÝvojem našeho vystehovaleckého problému, nebot dokázaly, že delníci sondováním prospešnejšího zamestnání omezili pocet znicených existencí. Docasní vystehovalci však vyžadují individuelní organisace, nebot - práve tak jako sezonní delníci - se jeví jako
pohyblivá masa, kterou lze udržeti v produktivní cinnosti pouze úcinným systémem a již dlužno vystríhati
všech ztrát. Bez prísné ochrany zustala by organisace
prechodného vystehovalectví bezvýslednou. V peclivém
výberu pro urcitý obor práce v cizine a ve vyrazení
neschopných nutno spatrovati základ príštího úspechu.
Nejedná
se o omezování svobody, prikrocí-li
se
k omezení odlivu telesne neb duševne ménecenných,
které lze spíše s menší ztrátou zamestnati doma, než
znicené neúspechem repatriovati
krátce po zahájení
práce v cizine. Vystehovalcum a sezonním delníkum,
podrobeným pouze nedokonalému výberu a povrchní
lékarské prohlídce, nekyne nejmenší nadeje na úspech.
Pripadnou dríve nebo pozdeji na obtíž zamestnavateli,
kamarádum-delníkum,
zastupitelským
úradum, ministerstvu sociální péce, eventuelne najímací spolecnosti.
Výber jest prováden a mel by býti postupne zostrován.
Vyžadovalo by to snad nekterých zmen dnešního systému, avšak výsledky by vyvážily i prípadné zvýšení výloh. Omezení nerozvážných výprav do ciziny
se nevztahuje pouze na delníky hrubšího oboru práce,
nýbrž pricházejí v úvahu i remeslníci a delníci kvalifikovaní, mezi nimiž se stará zásada, že mládež musí
na zkušenou do ciziny, stala premršteným pravidlem.
Nejsou rídké prípady, kdy na príklad typograf, neznající ani slova francouzsky, odjede s malou zásobou penez do Francie v domnení, že nalezne ihned místo.
Ani neuvažuje, že snad bude treba povolení francouzských úradu k nastoupení práce, nebo že k svému zamestnání potrebuje výslovne znalost francouzské reci.
Rovnež mezi obchodními zamestnanci vládne presvedcení o tom, že v cizine pro jejich obor není nesnázÍ.
Odborne zavedené síly odcházejí do ciziny, aby shledaly, že naše obchodní organisace znacne se liší od
príslušného zarízení v zahranicním podniku, a že treba obor, v nemž jsou zapracováni, vllbec neexistuje.
Tyto vystehovalce možno zaraditi do kategorie docasných vystehovalcu, jelikož jejich pobyt v cizine jest
zhusta prechodný; jejich prizpusobení se novým pomerum jest však usnadneno vzdeláním, tak že neputrebují zvláštní ochrany.
Není ovšem treba venovati zvýšenou pozornost
kontrole docasných vystehovalcll z ceských zemí, avšak
jest velmi naléhavé zavésti prísnou kontrolu delníku,
hodlajících odejeti ze Slovenska a z Podkarpatské Rusi. S temito delníky odchází do ciziny živel, vydaný na
pospas nezodpovedným- cizím zamestnavatelum,
správám dolu, prumyslových podniku, cihelen, kantin atd.
S Podkarpatskou Rusí jsme prevzali zodpovednost za
opatrení obživy velkému poctu sezonních delníku a docasných vystehovalcu, nesmíme však zapomínati, že
práve delníci z Podkarpatské
Rusi jsou nejméne
schopni života v cizine. Zvlášte v prumyslových podnicích a dolech lze zamestnati pouze vybrané jednotlivce, má-li jejich rocní pobyt v cizine míti kladný
výsledek. Výber po stránce fysické zdatnosti možno

dokonale provádeti u delníku, najímaných na pracl
do ciziny nekterou kolonisacní spolecností, nebo prímo zahranicním podnikem; jedná se totiž o tri lékarské prohlídky. V míste najímání, v míste soustredení,
a konecne podnik, který delnictvu poskytuje práci, se
zajištuje proti zodpovednosti poslední lékarskou prohlídkou. Ve skutecnosti se ovšem jedná pouze o lékarské konstatování telesné schopnosti delníka k práci, a proto schopnost k práci se stává pojmem naprosto relativním a prizpusobuje se potrebe delníku.
Je-li ve státe, nabízejícím práci, naléhavá potreba
delné síly, nehledí se mnoho na výber. O tom, že výber po stránce telesné zdatnosti má býti prováden peclive, svedcí nekolik prípadu delníku, kterí prošli lékarskÝmi prohlídkami, jsouce považováni za zdravé, ackoliv teprve krátce pred odjezdem do ciziny za prací
se lécili na lues. Jelikož pracovali v uhelných dolech
za podmínek velmi težkých, pri nedos atecné strave
i hygiene, propukla u nich nemoc krátce po zahájení
práce. Zamestnavatel ovšem nepripustil názor, že by
byli onemocneli až v míste práce, a bez milosti je propustil, nepostarav se o jejich repatriaci. Výber vystehovalcu a sezonních delníku, jichž najímání se nedeje hromadne, jest ztížen, avšak pres to lze omeziti
odjezd zrejme neschopných odmítnutím vydání pasu.
Ani v tomto prípade se nejedná o omezení osobní svobody, nýbrž o nutnou ochranu obcana proti jeho
vlastní vuli, proti nezdravému vystehovalectvÍ. Ponechání integrální svobody vystehovalecké se zdá prirozene jediným správným postupem, avšak právo na
tuto svobodu se ruší nedostatkem vlastní zodpovednosti, a urcitá kuratela jest na míste, když vystehovalec nemuže pochopiti ztráty, které predcasným návratem sám utrpí nebo celku zpusobÍ. Sezonní delníci
zhusta odcházejí do ciziny bez pasu, ale i tu jest možna kontrola príslušných prukazek. Tento prirozený
i nucený výb~.r docasných vystehovalcu jest sice nesnadným a z hlediska právního ne vždy úplne prípustným prostredkem, avšak má úcel, který posvetí
ponekud drastický prostredek.
Jsou-li kolonisacní spolecnosti a organisace pro poskytování vystehovaleckého a kolonisacního úveru nezbytnými nástroji všeobecné vystehovalecké politiky,
prestávají jimi býti v otázce prechodného vystehovalectví a sezonního delnictva. Zde se stávají prícinou
nesnází, jež konec koncu, pri nedostatecné ochrane,
zustanou na starosti vystehovalcum. Jsou zarízením,
jehož výsledek neodpovídá výlohám. Cizí zamestnavatelé, kterí jsou nuceni spolu s delníky celiti znacným výdajum, spojen)lm s najímáním a dopravou delníku do místa práce, se priciní, aby nahradili vlastní
ztráty dukladným využitím delníku, jež se vždy nedeje v prípustných mezích. Monopolisováním
úlohy
prostredníka by stát neztratil niceho, jelikož provoz
prís1ušné instituce by se zaplatil výlohami cizích zamestnavatelu za delnou sílu. Delník by pak získal tím,
že výtežek jeho práce, státem úplne organisované, by
byl zbaven veškeré príteže, což jest ostatne úcelem
organisace této kategorie vystehovalcu. Celek by mel
prospech z vyloucení prostredníka, jehož príjmy jsou
ovšem nepohodlné obema stranám, a z provedení nuceného výberu, jehož duležitost již vytcena. Úredník,
poverený provádením najímání a výberu delné síly pro
cizinu, by nemel zájmu na zvýšení poctu vyvezených
delníku, což jest samozrejmou snahou soukromé spolecnosti, nýbrž na správném
prubehu kolonisacní

akce. Nedošlo by k nesprávnému a tendencnímu informování 01 pracovních p,ornerech a živptních podmínkách v míste práce, jak se casto deje - ac existuje
výslovný zákaz propagandy a informování
je-li
n4jímání ponecháno soukromým
agentum a státem
pouze nedostatecne kontrolováno. Jest ostatne ku podivu, že duležitost tohoto zarízení nebyla dosud ocenena
a nevedla k úplnému soustredení celého systému v jednom. úrade, kterému by bylo lize sveriti celý problém:
studmm možnosti umístení v té které zemi, predbežné
~~formování delnictva, najímání, vypravení, premísten!
CI eventuelní repatriace docasných emigrantu.
V úcinné organisaci docasného vystehovalectví by
nemela chybeti predbežná výchova ci pruprava, kterou možno pocíti vyhláškami
nebo informacními
prednáškami lidovými v príslušných strediskách. Pokusy o tuto službu se sice dejí, avšak jak již receno,
~oc~sný vystehovalec není dobre zpraven o tom, do
Jakych pomeru ho zaveze transportní vlak. Domnívá
se mnohdy, že jede na práci do továrny a jest zavezen eventuelne do dolu, nebo myslí, ~e bude placen
v korunách a dostává mzdu v cizí mene. Po pravdivém vylícení situace by mnohý slaboch odrekl ješte
vc~s,ri~ka?:t~í c~~t~ do ciziny. Otázka smlouvy se
stava dulezltym ctnltelem v organisaci docasného vystehovalectví, a instrukce, dané vystehovalci v tomto
smeru, mohou míti velký význam. Právní
ochrana
delníka se stane nedostatecnou, ne-li ilusomí, není-li
to delník,. který první dodržuje smluvní podmínky.
K tomu Jest nutno vésti delníka srozumitelným výkladem smlouvy, již pri najímání a nikoliv uprostred
smluvní lhltty, když již dojde ke konfliktu meF:i obema
s~luvr:,ím~stranami. Zastupitelský
úrad muže oby~e~neJiŽ Jen pozde vysvetliti postiženým, že ten kter)'
c~aI!eksl?louvy dlužno vykládati jinak, než ciní delDlCtmezI. seb?u. Ochrana pomocí rádne vypracované
s~ouvy Jest Jedním z prvku organisace, jež se vymykaJt spolecnému rešení s vlastní vystehovaleckou
otázkou.
Ve zkušených jednotlivcích možno nalézti další elementy organisace prechodného vystehovalectva.
Tak
'ako zamestnavatelé mají své duverníky mezi delniem, jichž cinnost ostatne není chvalne známa i don~ emigranti mohou míti tlumocníky svých 'prání.
.,t~to och,rane vystehovalci pristupují sami, avšak
1 ~mprovlsovaný systém nedostacuje
a spíše jim
t.
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Belgii byl roku 1928 konstatován citelný nedodelnictva, zpuso~ený neobycejne zvýšenou výprumyslovou, provádením verejných prací již
o.v~amýšlených, predbežnými pracemi na dvou
1 tich pro rok 1930, a konecne i dobrou konrou obchodu. Belgické pomocné delnictvo reao na tento úkaz urychlenou premenou na delkvalifikované, takže nabídka práce belgický~h
tnavatelu, zvlášte pak uhelných dolu, znela hlav~a pomocné s~ly. Pocátkem roku 1929 nedostatek
~~c~a dostoupil onoho stupne, kdy bylo treba pritb ,urychlene k hromadnému najímání;
pouze
u~eInyc~ dolech ~ plné výrobe chybelo 30.000 del. Belgte se obrattla na Polsko, Halii, Ceskoslo-

vensko a království
SHS.
Ce1'lkoslovensko dodalo
Belgii behem roku 1929 asi 4.000 delníku; asi 2500
delníku bylo kontrolováno, t. j. najato kolonisacní
spolecností. Ze zbylých 1500 delníku 800 až 1000 prišlo do Belgie z Nemecka, .Holandska
a Francie,
byvše prilákáni zvýšením mezd. Další Cechoslováci,
poctem asi 500, prijeli do Belgie na vlastní pest, na
pozvání svých známých, a nalezli zamestnání ve všech
oborech prumyslu. Výsledek práce techto 4.000 delníku, kterí v republice nenašli dosti príležitosti k výdelku, neodpovídá prání, které by bylo lze v tomto
smeru pronésti. Dobrým rízením politiky docasného
vystehovalectví bylo možno využíti všestranne konjunktury belgického prumyslu,
nebot poptávka po
cizí delné síle pricházela nejen z težkého prumyslu,
uhelných dolu, cukrovaru, nýbrž i ze skláren, cementáren, cihelen, dopravních podniku atd. Konkurence
cizích národností byla sice veliká, avšak umístení nekolika -tisíc docasných vystehovalcu nebylo nesnadné.
Rovnež bylo možno dokonalou organisací zaruciti temto vystehovalcum úspech a omeziti jejich ztráty, jež
tentokráte byly znacné. Prícinu techto ztrát nutno
hledati jednak v opoždené a jednostranné organisaci
kolonisacní akce v Belgii, jednak prímo v belgických
zamestnavatelích. Belgické podniky doplácely na svou
neznalost požadavku slovenského delníka a nerozmyslné prijímání delné síly málo odolné pro práci v prumyslových podnicích. S ceskoslovenskými delníky nebylo zacházeno tak, jak si tito predstavovali;
prostredníkum, majitelum kantin a dozorcum nad delníky byla ponechána volnost ve využívání neznalosti
reci, zvykli a pracovních podmínek našich delníku,
takže ceskoslovenští delníci, opouštejíce šmahem práci, stali se povestnými pro stálé prebíhání od jednoho
zamestnavatele ke druhému. Opoušteli práci jednotlive i hromadne, porušivše smlouvu a zbavivše se tak
možnosti protestu proti nedodržování smluvních závazku, jichž se dopoušteli zamestnavatelé. Bylo treba
durazného zakrocení zastupitelského úradu, aby pres
tisíc ceskoslovenských delníku nebylo žalováno o náhradu škody, jdoucí do 6 až 8 tisíc franku za osobu,
pro opuštení práce bez výpovedi po týdenním zamestnání. Príciny nedodržení smluvní lhuty byly cetné,
avšak základní z nich zustal pochybný výber. Belgictí
zamestnavatelé - nuceni zvýšeným nedostatkem delné síly - prijímali každý pocet delníkli, nekladouce
podmínku prísného výberu. Domnívali se, že uklidnení delné síly nastane kráke po získání tak zvaného
jádra, t. j. hloucku odolných delníku, setrvávajících
rok ncb dva v míste, a jsoucích príkladem ostatním.
Nedosáhnuvše ocekávaného výsledku, belgictí zamestnavatelé použili mnohdy neprípustných
prostredkli
k ustálení naší pracovní síly. Prakse zabavování ce~tovních' pasu delníku, již dulní správy provozovaly,
Jest drastickým, avšak bežným prostredkem k udržení
delníku v míste. Správa podniku zásadne odmítala
vydati delníkovi zabavený pas, ackoliv ve vetšine
pracovních smluv byla zduraznena nutnost vydání pasu ihned na první reklamaci. Belgické podniky šly tak
daleko, že pri reklamaci pasu zadržely delníkovi mzdu
za pet dní, predstírajíce, že chce opustiti práci, a opírajíce se o zákon, který povoluje zamestnavateli zadržeti delníkovi mzdu, když takto porušil smlouvu.
Slib delníku, že zustanou v míste, niceho na veci nezmenil, a teprve intervence
zastupitelského
úradu,
mnohdy trikráte opakovaná, mela positivní výsledek.
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Mnoho delníkl1 opustilo pr:lci a vLlbec Belgii bez paStI,
aniž hy meli z kolonisacní akce užitku. Zastupitelsk)'
úrad nestaci k v\'šetrovánÍ a u rovnávání všech konfliktll, k vymábá~í pasu, k poskytování právních porad stran smlouvy, k potlacování stávek a prinucování podnikLI k núhrade repatriacních v)'loh onemocnel~'m neho práce neschopn)'m delníkum. K všeobecn~'m nesh0dúm mezi delníky a zamestnavateli prispel')
další zv}ršení poptávky po delné sí le. Nekteré belgické
podniky posílaly agenty do Liége na nádraží k prí~
jezdu nového transportu delné síly, aby nabídkamI
vetších mezd. vádeli delníky na práci do sv}rch podniku. \T provincii Limbourg došlo dokonce k dohrodružnému pretahování delné síly tím ZpLlsobem, že
k hostinci, kde v sohotu vecer dleli delníci, prijel nákladní automobil, agent zaplatil vetšímu poctu delníkll celovecerní útratu a premluvil je k odjezdu automobilem do nového podniku. Delník ze Slovenska a
Podkarpatské I{usi jest velice šetrn5' 'a lpí na dobrém
v5'delku, takže i nepatrné zv5'šení mzdy \' sousedním
závode stacilo k tomu, aby porušil smlouvu a dal se
najmouti jinde, Solidarita mezi zamestnavateli v Belgii neexistuje, a mzdy jsou na príklad v uheln}'ch dolech rozdílné v každé pánvi, oscilujíce mezi 35 až
60 franky denne (pomocn5' delník).
Pll\'od nesnází
našich docasn5-ch vystehovalcu v Belgii nelze ovšem
pricí sti pouze nedostatecnému výberu ci chabé organisaci. Nov}' ceskoslovensk5' delník vždy v Belgii narazí na tvrdost zacházení, rozdílnost stravy, v mnoh5'ch prípadech na nedostatecné lékarské ošetrení pri
úrazech. nespravedlivé
rozlišování
co do zdatnosti
pracovní atd. Nepríjemné naším lidem jest, že správy
podniku pra!>:tikují systém dllverníkt''t a casto volí dLlverníkem pro Cechoslováky príslušníka
jiné národnosti, kter5· jest soucasne
donašecem,
tlumocícím
zkreslene na obe strany, Lékarská prohlídka pri nástupu b5'vá clltkladná, jelikož se podniku' jedná o to,
aby kolonisacní spolecnost zaplati la repatriacní
V}lohy tem. kterí byli "hledáni neschopn~'mi k práci, další
lékarské ošetrení h5'vá však dosti casto povrchní; tu
by instrukce,
dané predhežne delnÍkllm, vykonaly
mnoho, nebot se stane dosti casto, že delníci neobdrží
rádného lékarského ošetrení, ponevadž nedod rží predpisu, vydaného cizí m zamestnavatelem
pro prípady
úrazu nebo nemoci.
J

Z uvedeného jest patmo, že jest treba rádné prl'tpravy docasného vystehovalce a neméne rádného vyšetrení všech podmínek kolonisacní akce pred jejím
zahájením v zemi, s níž dosud nemáme zkušeností pro
tuto kategori i vystehovalcLI. Dnešní stav našeho prechodnéhO' vyst~h()ivaleiCtví možno ]Jovažovati za nesnac1n}' pocátek v~'voje, nikoliv za. hotov}' systém, a
zkušenosti z Belgie jsou dokladem, že reorganisace
tohoto odvetví vystehovalectví jest na mí~te. Od konce svetové vftlky jsme nemel i dosti casu k vyzkollŠel'lí

všech provisorních nanzení v tomto smeru vydaných,
na rllzn)'ch z·emích: nemllžeme však cekati na další prilozen~' v5'voj a hude nutno i v tomto t>boru vystehovalecké politiky jasneji naznaciti další postup.
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K clánku p. P, Janáka »Jak stavíme« z 1. císla.
Snad bude p, arch. Janák prekvapen, ujistíme-li jej, že za
jeho stížnost na špatnou jakost našich cihel a za jeho volání po
slabších zdech mu budou vdecni predevším - cihlári. Je jiste
zajímavé, že jsou to cihlári, ktel'í již po léta vedou boj se sta~
vi teli a architekty
o za vedení malého (metrického)
formátu
cihel a uzákonení slabších zdí. Cihlári šli v prvních letech po
prevratu dokonce tak daleko, že si výrobu malých, kvalitnejších a ovšem také levnejších cihel chteli vynutit a usnesli se
na výrobe malých cihel vzdor silnému odporu svých odberatelu, stavitelu. Tento boj cihlári prohl áli a stavitelé si dokonce
vymohli zákaz výhradní výroby malých cihel.
U príležitosti no.vého projednávání zmen stavebního rádu
jsou to opet cihlári, ktel'í žádají, aby do zákona byla pojata
ruzná ustanovení o slabších zdech a tím možnost používání
menších, ale kvalitnejších cihel. V ruzných anketách, cláncích
a výpoctech dokazovali cihlári výhody malých cihel, jejich
lepší jakost, úspornost a zlevnení stavby pri jich používání,
ale narazili vždy na mohutný odpor stavitelu, ackoliv jsme
snad již jediným státem v Evrope, ve které se staví z cihel
velkého (coulového) formátu.
Úsudek o špatné jakosti cihel, ze kterého p, Janák, jak píše,
má strach, blude práve cihlári, jichž se predevším týká, vítán,
a najde v jejich organisaci, >>Jednote pm zvelebení ci hl. prumyslu«, obetavé podporovatele svých snah po úspore hmotoll,
prostorem a prací a po nejhospodárnejší stavbe.
S veškerou úctou
Josef

NOVÉ

Ec/lsteín,

maj. cihelny, Slaný.

KNIHY.

Ed\\'ard
Míce/~:
Duc!l americké
vj'c!lOVY.
Kniha bývaléhn
0dborného ucitele v Ceskoslovellské republice, pozdeji rádného
posluchace ceské university Karlovv v Praze a nyní profesora
slovanských jazyku na universite A lIstinské v Texasu (SP. st.
severoamer.) lící zvláštnosti školství amerického, jcž se práve
dnes, kdy se také u n{ls uvažuje o otázcc jednotné vedy, teší
se zvýšené pozornosti našich krllhft odhorných i širší \'crejno~ti. Nakladatel Sfinx, .landa v Prazc. Za Kc 11'.-·.
» Tricátníci«.

Sbol'lli1<. prací

Iz

dl',wÍlél11U

výroci

bojli

pešího

Vysoké M~ to 1929. Nákladem pluku, Str. 276 \'cl. 1'11. Hus(r. Ccna brož. Kc 35.-. \';1Z.Kc 45.-,
Kniha sestavená peclivou rcdu kcí llcaslníka slovenské kampanc
v roce 1919 dr. L. I(uhna obsahlije prcdevším ohšírné dejiny
plukll z péra kap. Ant. Pospíšila. posluchace V:ll. školy. dcjiny
býv, ppl. 91', k PPI. .'10 pak prip')jc!1é;"l. príspe\'k~' výzllalll-

píll/Ul

budou hotovy lwncmn tohoto mesíce.
Prosíme pp. odbe'J'atele, aby nereklamovctli, nebot zacátlcem ítno'}'a všechny
objednávky vyrídíme.
Administ'J'ace.

s

p

o

o

30. »A!.oisl'

jirás/w«.

ných soucasníkll a konecne informacní ciánk~' nekterých dllstojníku pluku. Sto císlovaných \ ýt[sku vyšlo lIa krídovém papíre v pll\lodní vazbe. Z ních v\rti~k c, ()1-100 jS')\J prodcjné,
cella Kc 100.-.

