Pfíto
chrana proti úplatkáí-ství.
I.
jakým poslanecká snemovna vyrídila prípad
mého, neuklidnil nikoho. Kdekdo ví, že byly
nepekné ciny i jiných poslancu, že Koudelkuv
musil býti zmírnen také proto, že mnozí pobáli, aby Stríbrný neprozradil, co na ne ví. Všepresvedcení, že v našem Národním shromážtfm není vetšiny, která by zjednala skutecnou
nisterský predseda Udržal ohlásil, že vláda na
odá snemovne návrh na zrízení dvanácticlenné
komise, která by zejména dohlížela na to, jak
ji státní stavby, dodávky atd. O poctivém
úmyslu Udržalove nikdo nepochybuje, ale je
I jak se na ohlášenou reformu reagovalo. Pan
utka v Prítomnosti velmi správne napsal:
m nenl nic, není-li za ním pevná vule jej proJe to skepse oduvodnená. jiní vyslovovali poo tom, najde-li se pro návrh vetšina. já tech
tf nemám, nebot se dá predvídat, že bude
o to, aby komise C. 2 spala jako komise C. 1.
1jsem i tento výrok: "Tak! Ted se bude musit
etech dvanáct." Všichni pak, s nimiž jsem mlucovaIirozhovor slovy: "je to všechno zlodejna",
obrat je u nás tak obvyklý, jako "má úcta"
rý den".
ciní nekteré levicové listy, když se pokoustav veci okrašlovat, tvrdíce, že prípad Strivýjimecný. Snad je, ale jen svou nehorázností,
aradigmatický. Dostal nekdo, když jsme meli
ospodárství, dovozní povolení bez úplatku?
pozemkové reforme úplatky širokým prouážilsepredseda Pozemkového úradu uverejnit
nam nabyvatelu zbytkových statku? Neverejné stavby proto, dozorcí inženýri nesmejí
videt - at je prícina v nich samých nebo
~ených, kterým by se upozornením na vady
i, jako se stalo clenum aktivní kontroly pri
ém uhll?
uzákonena nová úsporná komise a budou-li
ušteni i neposlanci, budu se o clenství v ní
ude to funkce bezplatná a zabére tomu, kdo
e bude vykonávat, bodne casu. Pres to neodnadeji, že bych se do ní dostal, jelikož - no,
me tam asi nemohli potrebovat. Za prvé
tiž vynutil, aby komise C. 2 nespala jako koza druhé bych dbal toho, aby se oferty potají
neotvíraly a obsah jejich neprozrazoval favoletl bych si dojíždel pilne na stavby se znaljsem si už v duchu vybral, abychom zjistili,
u dobre vypáleny, že se beton mísí ye smlueru, že dríví na okna a dvere je suché, že t. zv.
ládnými vícepracemi nejsou, a kdyby šlo
napr. sukna, že je to sukno smluvené kvality
Zkrátka a dobre, pri stavbách a dodávkách
átu - ale také z jiných - bylo by veta po
výdelcích a ovšem tak(po úplatcích, nebot

li

by nebyly nic platny. Zato by si oddychli poctiví stavitelé, továrníci, živnostníci a obchodníci, kterí jen
s ošklivostí úplatky dávají nebo jsou z ofertního rízení
vubec vylouceni, protože se k uplácení nechtejí propujcit.
jsem si vedom toho, že jsem prozrazením svého úmyslu prijetí návrhu na zrízení úsporné komise C. 2 velmi
ztížil. Budou mnozí dlouho a úporne hledat formulaci,
aby me nejen nynejší, ale ani žádná budoucí vláda do ní
nemohla povolat.

II.
Korupce nelze úplne vyhladit, jako se nedají vyhladit
krádež, podvod, vzteklina a mor, ale dá se jí úspešne
celit, jako neštovicím, kterých valem ubylo nuceným
ockováním. Ovšem se musí na ni uprímne a ne jen na
oko, jak se stalo u nás zákonem C. 178 z r. 1924, jehož
paragrafem pátým a tiskovou novelou soucasne vydanou
náprava byla znemožnena. Uvedu za príklad Anglii.
Obecné právo (common law) chránilo predevším cistotu soudnictví. V minulém století stíhána byla také úplatnost celních a danových úredníku, až konecne Public
Bodies Corrupt Practices Act z r. 1889, shrnující a doplnující právo obecné, podrobuje trestu úplatnost všech
verejných úredníku. jak tento zákon zarádil, je patrno
z toho, že v letech 1906- I907 jen v Londýne samém odsouzeno bylo 27 obžalovaných do žaláre s nucenou prací
až do dvou let a k ztráte volebních práv na sedm let.
R. 19IO odsouzen byl v Dublinu stavitel k trestu 50 ci,
protože dal 2.i mestskému inženýrovi, aby schválil jeho
stavbu. V trestním rízení bylo prokázáno, že stavba byla
bezvadna!
Lec Anglicanum nestacilo chrániti cistotu jen verej-ných úradu, - i soukromý obchod chteli míti cistý.
Ostrá soutež zavinila, že byli upláceni také clenové
správních rad, úredníci v továrnách a obchodech. Anglictí soudcové svými rozsudky pripravili základ pro zákonná opatrení proti tomuto druhu korupce. jestliže
zamestnavatel (nebo valná hromada akcionáru) zjistil,
že ujednána byla jeho jménem smlouva na pr. o dodávku
zboží a že jeho reditel nebo jiný úredník dostal úplatek,
a odeprel-li z toho duvodu smlouvu splniti, soudcové
zamítali žalobu dodavatelovu na odebrání zboží, a to
i v tom prípade, když smlouva nebyla nevýhodná. (Na
pr. spor Harrington v. Victoria Engraving Dock z roku
1878.) Za neplatné prohlašovány smlouvy, i když zamestnanec doznal sice svému principálovi, že mu urcitá
výhoda byla poskytnuta, ale zamlcel sebemenší podrobnost (Rozh. ve sporu Dunne v. English z r. 1874.)
Zvláštní pozornost soudy venovaly zakládání akciových spolecností. Zakladatelé musili na ustavující valné
hromade priznati všechen zisk, kterého se jim dostalo;
zamlceli-li cokoliv, musili všechen zisk vydati spolecnosti. (Gluckstein V. Barnes z r. 1898.)
Ve sporu Municipal Permanent Investment BuiIding
Society v. Richards (1889) byli clenové správní rady,
kterí prijali peníze za poskytnutí zápujcky, odsouzeni
rukou spolecnou a nerozdílnou vydati úplatek spolecnosti. (Neskromná otázka: Kolik reditelu nebo clenu
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PtítomnosG
výboru penežních ústavu by u nás musilo vraceti
úplatky?)
Protože pri ofertách na stavby nebylo skoro možno
obejíti se bez úplatku, prední spolek architektu (Royal
lnstitute of British Architects) a spolek inženýru
(Institution of Civil Engineers) pojaly do svých stanov
ustanovení, že bude vyloucen každý clen, který by
úplatek dal. Podobne zachovaly se i jiné spolky (Calico
Printer's Association atd.).
R. 1899 londýnská obchodní komora zvolila komisi,
aby vyšetrila pomery a podala své návrhy, jak celiti
úplatkárství. Zpráva velmi obšírná, opírající se o výpovedi precetných svedku, zjištuje, že mnozí obchodníci a podnikatelé dávali úplatky "neradi a s hryzením
svedomí (unwillingly and with a pang or conscience)"
a jen proto, že vedeli, že by jinak jejich nabídka nebyla
prijata. Cetní obchodníci stežovali si, že nedostali dodávky, jelikož neupláceli. Úplatní úredníci varovali kamarády ze svého oboru pred poctivým obchodníkem,
který pak zustal vyloucen z dodávek celému velkému
okruhu firem.
Nekterí clenové komise seznavše rozsah úplatkárství,
vyslovili pochyby o možnosti nápravy, avšak vrchu
nabylo presvedcení, že se porádek zjednati dá. Právem
bylo se dovoláváno skutecnosti, že koncem 18. století
poslanci dávali se upláceti králem, a že témer do polovice minulého století londýnská policie byla snad nejhorší na svete, ale zlo bylo ostrými opatreními odstraneno a dnes londýnská policie nemá sobe rovné. Stejne
oprávnený byl poukaz na príznivý úcinek zákona z r.
1889 a judikatury soudu ve vecech soukromých smluv
zjednaných za pomoci úplatku.
Uverejnená zpráva byla podle slov vévody Devonshirského jako rána palicí. Hned téhož roku lord Russel
podal osnovu zákona proti úplatkárství v soukromém
obchode; po jeho smrti obnovil ji lord soudce Alverstone. R. 1906 vyhlášen byl Prevention of Corruption
Act, který stíhá úplatkárství
v soukromém obchode
trestem žaláre do 2 let, jenž zostren býti muže nucenou
prací nebo trestem penežitým do 500 1st. (80.000 Kc)
nebo obema tresty zároven.
Aby zákon nezustal na papíre, utvorila se liga proti
úplatkárství
(The Secret Commissions and Bribery
Prevention
League). Nejvetší bankéri, továrníci a
obchodníci stali se jejími cleny. Stala se postrachem
korupcníku a má zásluhu o to, že jich nejen na sta si
posedelo v žalári a zaplatilo ohromné pokuty, nýbrž že
také korupce valne ubylo.

III.
Dne 15. cervence t. r. porádal konservativní poslanec
Macquisten o svolení anglické snemovny k podání návrhu zákona, kterým by zmeneny byly platné predpisy
o stíhání úplatkárství
v ten smysl, aby trestný byl jen
uplacený a nikoliv i uplatitel. Oduvodnil to zkušeností,
že je težko korupci prokázati, když trestu propadají
oba. Snemovna svolení dala a návrh prikázán byl príslušné komisi. Podrobné duvodové zprávyrnení, povím
tedy, co se na jeho prospech dá uvésti, - býti poslancem,
býval bych takový návrh podal už dávno.
a) Trestnost up lati tele i uplaceného vyslovují, pokud
prehlédnouti mohu, všechny platné zákony, ale konstrukce je ruzná. Vetšina evropských zákonu (i severoamerický) posuzuje trestnou cinnost obou pachatelu
jako dva samostatné delikty (rovnež náš zákon z r. 1924),
kdežto podle italského zákona a našeho všeobecného
trestního zákona dlužno uplatitele pokládati za spolu546

vinníka (viz cI. 173 ital. tr. z.: "Chiunque in d
pubHco ufficiale" atd. O § 101 našeho trest. z.
tak praví rozh. kasacního soudu z r. 1911c.38
sbírky).
O tom, které stanovisko je správnejší, se náz
naHstu rozcházejí. Garraud na pr. dovozuje, fe
jící a uplacený jsou spolupachateli, jelikož je
nost obsahuje dva nezbytné prvky té h ož
nikoliv prvky dvou r u z n Ý c h trestných
na pr. Birkmeyer hájí opacné stanovisko a to,
názoru, právem.
Kdyby šlo o týž trestný cin, oba spolupac
propadali stejnému trestu, ba uplácejíci by
býti prísneji trestán, kdyby popud vycházel
Proti tomu však mluví úvaha, že úredník,
úplatek, porušuje zvláštní povinnosti, úradem
žené, k jejichž plnení úrední prísahou se za
podrývá vážnost svého úradu; podlamuje
státní správu; .snižuje úrední výkon na úrov
lého obchodu; dociluje ze své úrední cinnosti
zisku; poskytuje špatný príklad jiným úrednl
dává tím státní správu nebezpecí úplného
Uplatitel porušuje však jen obycejné obcan
nosti (Feuerbach). Velmi výstižne vyslovil t
visko v Italii Zanardelli slovy "che iI publico
corrotto viola p i u doveri e p i tt i m por t
quelli che si violano dal corruttore privato".
Brusa ( ... nel funzionario e pitt chiara che ne!
c o n s c i e n z a d e 1 s u o d o v e r e, e pert
lui p i u g r a v e i I m o ti v o per astenersi dal
Korumpovaný úredník zasluhuje tudíž prlsn
trestání nežli uplatitel, nebot mel více duvod
se trestného cinu.
Závadná cinnost uplatitelova jeví se s tob
ného hlediska méne závadnou nežli cinnost
b) Zásada trestnosti obou pachatelu je v
ných zákonech prolomena. Podle našeho tr
kona dopouští se zlocinu úredník, nejen kdy!
kem dá odvrátiti od své povinnosti, nýbrž
když prijme úplatek, aby svou povinnost
(§ 104), avšak u p I a t i tel v prípade po I
ném trestný není. Stejným zpusobem vyklá
i prakse predpis § 331 nemeckého trest. t,
francouzského trest. z. a cI. 2 anglického dle.
V Nemecku a v Anglii uplatitel pro
v techto prípadech pouze tenkráte, když j
nebo celní úredníky, protože ti "jsou zvl
pokušení úplatnosti" (Stephen).
Co z toho vyvozuji?
Nebylo by úplatkárství,
kdyby nebylo
úredníku. Ti jsou hlavními, ba rekl bych,
vinrríky. Namítne se: Nebylo by úplatných
kdyby nebylo uplatitelu. Ovšem, lec možn
je dána pouze tím, že jsou úredníci, kterl úpla
Ostatne vzpomenme prostituce:
Pokud prehlédnouti mohu, tresce se všu
vestka a ne její zákazníci a prece by neb
kdyby techto nebylo. Úplatný úredník je
svého povolání a úrad, kde jsou úplatnl
nevestinec, kam se chodí s úplatkem proto,
existuje.
Stojíme tvárí v tvár zlu, které je nad
nebezpecné. Je-li dnes mezi námi tak málo
k státní autorite a - co je ješte horšl lásky k naší republice, je toho hlavní prlcln
presvedcení, že u nás lze penezi dosáhnou
bez penez niceho.
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Prítomnost.,
prýšti chlad mnohých i dobrých lidí k panu
tu republiky? Proc je nenáviden ministr Beneš?
liji Stríbrný a Gajda?
odpovídám:
a tech, kterí ochladli k panu presidentovi,
!e mohl by jen chtít a že by všichni korupcní
I a úredníci byli ihned za mrížemi a korupce
a. Jen protože toho neucinil, nemají ho rádi.
omují si, jaký zoufalý zápas svádí práve on
tu státní správy, arci marne, nebot boj proti
soudržnosti korupcníku je pri netecnosti, neosti nebo nesvedomitosti znacné cásti poslancu
rých ministru vzhledem k právum presidentovi
listínou vymereným boj nerovnými zbranemi.
š? Nakradl si desítky milionu, které si bez~ožilv cizine, aby z nich ani dan platiti nemusil.
vykládají na pul huby listy Stríbrného a Oajlnou hubou se to ríká od muže k muži, verí se
proto je nenáviden Beneš - ne ministr zahravecí (o tom se ví málo), ale Beneš zlodej.
Ý a Gajda jsou proti korupci
jako diví, oni
'Zlodejne udelali konec naráz. Nemysliví lidé
o tu nápravu slibuje, a jdou za nimi. Clánek,
Ý v Prítomnosti (22. cervence t.
.) o "obelrfho Stríbrného", byl velmi výstizný.
jsme toho, že je u nás hanba býti státním
em a že není ani príjemné býti príslušníkem
ubliky v postavení žadatele, byt žádost byla
odnejší, nebot nikdy nevíte, kde narazíte na
vykoupenou protekci odpurcovu nebo spoluvu nebo kde porídíte jen s povestnou obálkou.
jsem, že zásada trestnosti uplaceného i uplati-,
olomena a že uplatitel je v urcitých prípadech

I

lý. Nutnost aby
úcinne
potírativyslovena
korupci byla
je dostadt'lvodem,
zákonem
bezuplatitelova vubec.
ete si úcinek takového zákona! Úplatný
ebude miti klidné chvíle a casem mu nezbude,
out k provazu nebo revolveru. Škoda ho nelatitelé jsou vetšinou chamrad. Podvodný
dá príšte úplatek jen jednou a pak už ani
úrednická nevestka bude se mu poddávat cím
fc, až to konecne "praskne".
podnikatelé a obchodníci, kterí dnes uplácejí
uceni a s hryzením svedomí, protože vedí,
Inejši nabídka bez úplatku je marná, dají
latek také, ale pak pujdou k príslušnému
nému, nebo musili-Ii uplatit i toho, k tomu
fmu, a bude o nepoctivého úredníka méne.
kl: "Jednej vždycky tak, aby motiv tvého
'mohl býti povýšen na všeobecné pravidlo
ny rozumné lidi" (Kritik der praktischen Vertatit s úmyslem, aby korupce byla odhalena
ena, bude skutkem svrchovane ušlechtilým,
Kant neodeprel schválení.
• Stránský a já máme už tak špatnou pom veru nemusí na tom záležet, bude-Ii ješte
se rozkrikne, že chceme chránit úplatkáre.
te se s nim dohodnu a že dostaneme osnovu
zákona do snemovny.

IV.

pány poslance a senátory musí dojít. Ústavní,
zuje sice jejich intervence v soukromých
na porušení zákazu není trestní sankce a
Jní sankce na mnohé z nich nestací, zejména
intervenci dobre zaplatí. Ve Francii meli

podobné poslance. Rozumí se, že nevymreli, ale aspon
jim tam ztížili remeslo. Zákon ze dne 4. cervence 1889
stíhá stejnými tresty jako úplatného úredníka "každou
osobu, nabyvší mandátu "volbou" (toute personne
investie dun mandat électif), jež za odmenu snaží se
opatriti nekomu vyznamenání, zamestnání, 'dodávku,
obchod nebo jakoukoli výhodu od verejného úradu.
Podobného zákona potrebujeme také my, ale musil by
býti širší. Vyšetrovací výbor ve veci Stríbrného zjistil,
že pri dodávce tabáku zúcastnen byl jeden poslanec
(patrne však byli dva), který sec byl se pricinoval, aby
tabáková režie prevzala špatný tabák za drahé peníze.
Vdecíme jen tvrdé neústupnosti a hrdému sebevedomí
Englišovu, že generální reditel nemusil teroru se podrobit.
Bude tudíž treba formulovati zákon tak, aby trestáni
byli i poslanci, kterí porušují zákaz, obsažený v ústavní
listine, jde-Ii o jejich osobní prospech.
Konecne bude nutno zmeniti trestní rád v tom
smyslu, že v trestním rízení pro úplatkárství uplatitel
nesmí odepríti svedectví.
V.

Poslanec Macquisten, dríve zmínený, mel dne 25.
srpna t. r. rec ve shromáždení žen z hrabství Argylského. Pravil: " Není místa pro nové dane. Uvaliti je,
znamenalo by, že se jich vybére méne. Je treba vypestovat dobrou vuli poplatníku a toho se docílí jen
tím, že vláda prestane vyhazovat peníze." Svatá pravda!
U nás si každý poplatník ríká: "Nac bych platil, když
se dane beztoho rozkradou?"
Poctivostí ve státní správe dá se rocne ušetriti pul
miliardy a neprostaví se ani o cihlu méne a nebude
nutno snížit úrednické platy ani o halér. .
Dr. Václav Boucek.
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Proc nejezdíme rychlíkem.
Ceskoslovenské státní dráhy jsou sice neobycejne starostlivé o turisty a radí jim v propagacní publikaci, kterou vydalo ministerstvo
a která je vyložena ve všech mezinárodních rychlicích (na stránce 53),
jezdit po Ceskoslovensku v autu - ale každý prece jen auto nemá.
Chudí lidé, pokud nedají prednost behání po svých, nebo obtežování
vzdálených príbuzných a prátel, aby je svezli, musí bohužel stále
ješte - i pres doporucení ministerstva - jezdit v onom staromódním
dopravním prostredku, který se nazývá železnice. Jezdí-Ii na delší
vzdálenosti, nebo chtejí-Ii se nekam dostat rychle, používají obcané
ceskoslovenští i cízincí z jakési naprosto neoduvodnené povery vlaku,
který se nazývá rychlik. Proc se tak nazývá, je težko zjistít, protože
necht hledáme jakýkoli duvod, nemužeme najíti pražádný, opravnujicí k tak honosnému oznacení. Patrne je to slovo prevzaté z ciziny, kde rychlik je vlak jezdící rychle,
stavící jen na velkých
stanicích
prestupních nebo ve velkých mestech, s vozy vypravenými nekdy až prepychove - a prirozene také dražší, než jsou
obycejné vlaky osobní.
V Ceskoslovensku si zachoval vlak, recený rychlík, svuj zvláštní
svéráz, naprosto odlišný od podobných vlaku v cízine. Nejezdí
rychle, stavi každých patnáct minut, vozy jsou stejne špinavé a
odrené, pokud možno dvouosové jako u ostatních vlaku, jediné co
pojí rychlik ceskoslovenský s rychliky zahranicnimi, je vysoká
cena jízdného.
Po té stránce se nám bohudíky podarilo i cizinu
namnoze predhonit. Zejména na kratší vzdálenosti mají naše rychlikové sazby úroven opravdu svetovou. Jinak jsme se ovšem za trináct
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Prí~oriinos t.,
let samostatnosti dúkladne odrakouštili. Za Rakouska jezdily totiž
nekteré rychlíky hodinovou rychlostí až 80 kilometrú. Toho tedy
u nás už není, nebot naše nejlepší
rychlíky nejezdí více než 63
kilometry.
Ministerstvo železnic, vynikající schopnostmi polemickými a retorickýmí daleko znacneji než organisacními, neopomene zaslati váženému tisku opravu, jakmile se nekde dopustí neoprávnené kritiky.
Dalí jsme si trochu práce s Iístovánim v mezinárodních jizdních
rádech, abychom snesli nekolik cisel o rychlicích u nás a v cizine.
Doufáme, že mínisterstvo železnic ocení naší snahu informovati
prostého ceskoslovenského obcana, dúverivého a milujiciho vlast
i její zarízení. Srovnáni pomeru u nás a v cizine není nikterak nezajímavé. Zejména uvážime-li, že jsme - jak známo - ostrov porádku a míru ve strední Evrope, že jsme prevzali železniee, které
sice nebyly ve stavu závídení hodném, ale prece jen slušnejším, než
tam, kde zurila válka a kde po válce nebylo dosti penez na rekonstrukce a úpravy.
Liberec je po Praze nejvetší mesto v Cechách, se svojí aglomerací
vetši než Plzen. je to prúmyslové stredisko prvého rádu, velký železnicní uzel, východisko turistické a leží od Prahy všeho všudy
142 kilometry. Autem jsme tam pohodlne za púl tretí hodiny. Toto
velké mesto je spojeno s Prahou dvema
páry rychlíkú. Rychlík
císlo 49 má Jen dvouosové
vozy a urazí vzdálenost 142 km
za 190 mínut, což znamená, že jede rychlostí
45 km za hodinu!
Na této ceste staví
v celku devetkráte,
cili zastavuje
na
každých
16 km. Druhý povedený rychlík je cislo 24 na trati
Praha-Znojmo,
která je dlouhá 273 km. Rychlík jede 317 minut,
staví 17kráte(!), tojest každých 16 km a jede prúmernou hodinovou
rychlostí
51 km. Na trati témer stejne dlouhé, 287 km, jen o 14 km
delší potrebuje rychlík c. 26 mezi Berlínem a Hamburkem 194 minuty,
což znamená 89 km za hodinu a na této trati staví jen jednou - až
v Hamburku totiž. Tretí vydarený rychlík je vlak c.90, který jede
z Liberce do Pardubic
a potrebuje na 161 km 200 minut, což je
48 km za hodinu
a pri tom staví desetkráte.
Už vidime tiskového
referenta
ministerstva
železnic, jak si
brousí tužku a s ní zuby, aby nás opravil, že srovnáváme prvotrídní
trat Berlín-Hamburk
s tratemi druhého rádu. Ono to sice neštimuje,
protože trat Praha-Znojmo
pres Lysou-Velký
Osek-Kolín,
je
prvotrídní,
dvoukolejná
trat a í na tech ostatních tratích se
nevybírá nejaká druhoradá
rychlí ková prirážka
- ale budíž,
vyhovíme námitkám a budeme srovnávat jen trati prvotrídní. Dopadne to beztak stejne. Naše
nejlepší
trat
je transversála
z Prahy pres Brno na Breclavu. Tato trat je dlouhá 316 km, tedy
práve tolik jako trat z Florence do Ríma, o dva kilometry delší než
která
trat Víden-Salzburg
a o 37 km kratší než trat Paríž-Nancy,
merí 353 km. Na naší trati nejlepší
rychlík je vlak C. 148 z Berlína
do Athén. je to mezinárodní
vlak, vetšinou s nemeckou garniturou. Tento vlak potrebuje k projetí trati Praha-Breclava
303 minuty,
staví celkem trikráte
(což je na Ceskoslovensko
pokrok primo obrovský) a jede tedy hodinovou rychlostí
63 kilometry. Vlak C. 29 jede z Florence do Ríma 240 minut, staví jen
jednou, to jest až v Rímeajede hodinovou rychlostí
72 km. V zadluženém Rakousku, v Alpách, potrebuje vlak C. 129 z Vídne do Salzburgu 270 minut, staví jen dvakráte a hodinová rychlost je 69 km.
Rychlík císlo 35 z Paríže do Nancy jede trat delší o 37 km pouze
238 minut (to jest o 25 minut méne) cili 88 kilometrú
za hodínu.
Staví až v Nancy.
Lec rychlíky nejezdí jen v Italii, Nemecku, ve Francii a v chudém
Rakousku lépe než na našem ostrove porádku a klidu. Sotva se náš
rychlík C. 148 vyhrabal z Ceskoslovenska a prijel do Madarska, jehož
pomery tak hluboce opovrhujeme, jede pod císlem 1401 trat dlouhou
63 km pouze 56 minut do Budapeští, a samozrejme, že na tak krátkou
vzdálenost nestaví. Vúbec se zdá, že v Madarsku jezdí rychlíky lépe.
Na 225 km z Budapešti do Lokiisháza potrebuje rychlík císlo 610
177 minut, což znamená, že jede 75 km za hodinu a cestou staví
jen petkráte.
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Trat

km

Praha-Liberec
Liberec-Pardubice
.
Praha-Znojmo.
Praha-Breclava
.
Fírenze-Roma.
Wien-Salzburg
.
Paris-Nancy
. •
Berlin-Hamburg
Budapest-Liikiisháza.

142
161
273
316
316
314
353
287
225

49
90
24
148
28
129
35
26
610

190
200
317
303
240
270
238
194
177

9
10
17
3
I
2
I
I
5

Kdo nám vysvetlí, jak to prijde, že se u nás tak mize
rychliky? Že máme rychlíky jezdící 45, 48 a 51 km v hodin
zjev pathologický a pozastaviti se možno jen nad odvahou,
si železní cni správa troufá vybírati rychlíkovou prírážku.
máme prvotrídní trati, dvoukolejné, jako z Prahy do Znoj
z Prahy pres Brno na Breclavu, trati nedávno opravované, že
lokomotivy stavené na rychlosti IlO km v hodíne a že pres to
snad už jediní v Evrope, rychlosti, která je hlub oko pod 70
není ani odvaha, ani pathologický zjev - to je proste svéráz
je ovšem docela možné, že ministerstvo železníc nám pošle
že v Recku a v Portugalsku jezdí rychlíky ješte pomaleji.
bychom pak museli namítnouti, že v Albaníi vúbec nejezdí,
jifC
tam žádných nemají.

li

Pomer k technice.
jednu z pricin dnešní hospodárské krise nutno hledati v pre
vývoji techniky, která privádí na svet stroje, které ciní zbyt
celá sta, celé tisíce delníkú, která zdokonaluje strojovou
organisaci výroby v podnicich. Hospodárská a sociální politi
s to držeti krok s vývojem techniky. Odtud nevrlý pomer k t
která svým rozvojem príspivá k hospodárskému a sociálnimu
Daleko to není vinou techniky; jest to vinou tech, kterí n
organísovati hospodárství a žívot sociální podle nových p
vytvorených vývojem techniky. Uvádí se jako príklad mamt
anglických tkalcú proti strojúm; ale sítuace jest podstatne j
tehdy: anglictí tkalci behem doby velmi krátké mohli po
strojní výroba je nepripravila o chleba; jest pravda, že dneiJu
nický vývoj tvorí nové výdelecné možnosti (automobilismus,
rozhlas, gramofony, atd.); ale netvorí je tak rychle a v takov
sahu, v jakém racíonalisace v závodech a zavádeni nových
ciní sta a tisice delníkú zbytecnými. Není nikde ochota dáti
losti proti strojúm, které pripravují o chléb, výraz podobnt
který volili anglictí tkalci; ale práve tak není na dohledu pr
který by vyvedl z chaosu.
jest to jen SSSR, které nemá príciny k nevrlosti proti stro
prekotnému vývoji techniky. Sovetské Rusko nejen že snese
a expansi techniky, ale ono ji chce a potrebuje. Odtud onen
náboženský a mystický pomer Iídí v sovetském Rusku k
k technice, silnejši tím, že se múže oprít o Lenina, silnejší tím,
múže oprít o duši ruského cloveka, která chce v neco verít, a
se chytla víry v silu techniky. jest to vyjádreno v IIGenerálnl
kde prostá odstredivka a traktor jsou obklopeny láskou a pos
uprostred deje. Vira v techniku prolíná ruského cloveka, a
nakazila u nás ty, kterí mají kladný pomer k SSSR, nebo kt
že v tom bolestném chaosu v SSSR jest vice podmínek pro
Rusko, než v nadejích dr. Kramáre. - Tato naivní a prosti
v techniku, její silu a moc, dívá se na nás i z obrázkového ma
ze sovetského Ruska. - Stací malý obrázek, který zachytil
delníka u soustruhu, delníka u jerábu, delnice u pohyblivého
aby intelektuál komentující takový obrázek nadšene se
o sovetském Rusku, kde stroj jest zapražen do práce pro
myšlenku, do výstavby sovetského Ruska. Pri tom takový o
by mohl být klidne z Ceskomoravské továrny, ze Škodov
Ovšem: byl-li by to obrázek z Ceskomoravské nebo ze Šk

Pt(tQmnos~
Jromentár komunistického intelektuála zcela jinak; dostroj zotrocuje cloveka atd. Tento nekritický vztah
'ckých rusofilu k stroji
v práci v SSSR souvisí
ckým vztahem našich intelektuálu - ve vetšine vdbec. Intelektuála, který jest zamilován do techniky,
ni seznámil, dovede uchvátit stroj, na který technik by
ájmem, ale velmi kriticky. Obdivují-Ii komunistictí rusoV SSSR, našli by u nás - kdyby chteli celou radu vy~
technických výkonu, které velmi dobre mohou býti povýkony techniku v SSSR; to jest snad i prístroj Dneprojest uváden jako doklad technického vypetí SSSR.
V. G.

I

S cím souhlasíme.
jeho národ a j eh o str an a. "Anglická hospodárská
IrrIseprojevuje se již plne v politickém vývoji a vytvorila
v dejinách Anglie najdeme jen v dobách zcela mimoo rovnováhu státního rozpoctu a o zpusob jeho sanace
drívejší MacDonaldovy vlády a rozchod MacDonalduv
Labour Party. Životní dráha tohoto státníka se stává poMacDonald není mlád, je vyspelou politickou osobností,
byl anglickým ministerským predsedou. Zná jiste prameny
Olpodárských
a financních
potíží Anglie. Zná také
ých. Nikdo nemuže pochybovati o cestnosti Mackterý nijak nezíská, ani stranicky ani politicky tím, Ú
ictví nynejší koalicní vlády. Ucinil tak prece a rozešel
svých drívejších straníku se svou dosavadní politickou
Vedloho patrne poznání, že pro odpovedného státníka není
nežli ta, která vede k záchrane zeme i za cenu bolestného
dosavadními politíckými práteli a i za cenu vlastní "polidy". Ukázal tím nejvetší ctnost politika: odvahu k ne."
("Hospodárská politika".)
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byl Havlícek.
IV.

o d P u s t t e,

b u r ž o a ...

dž ~elmi mnohým lidem, kterí píší o tech,
psah, slovo gen i u s tak lehce sjíždí s jazyka,
nyni treba snad také rozhodnouti, byl-Ii Havlí-.
us. To jest velké a ošidné slovo, a nebyl dosud
'vne stanoven jeho obsah. Proto ciní rozhodoéto otázce znacné potíže, a nepouštel bych se
, kdyby z toho nevyplýval zrejmý prospech
neni Havlíckovy osobnosti. Ackoliv tedy neána žádná pravidla geniality, ciníme si prece
o geniálním založení nejaké predstavy. Pokud
svou predstavu a tušení genia, nezdá se mi,
á a vším právem milovaná Havlíckova osobodpovídá. Nejak se mi ani nechce toho želeti:
nalý je v tom, cím opravdu byl. Ostatne neoce geniality na tak níZkých vetvích, jak se
ji nadšené povahy, jimž je na svete jen tenbre, mohou-Ii ustavicne ze sebe chrliti slova
elikosti. Geniu je vubec daleko méne než se
melo by se krajne sporiti tímto titulem. Hanohem spíše než tajemná geniální bytost byl
krásný talent, muž, jenž prumerné schopnosti
k dokonalosti, a charakter, jehož zdravost a
vzbuzují i estetické pocity. je-Ii od geniova
dlucitelna paráda démonických a záhadných
e zcela jisto, že Havlícek byl bez toho. Ale

J~ouvi jiné~ }eálnej~í a vystižitelnejší prvky geniality,
JIchz Havhcek take nemel.
Slovem genius melo by býti šetreno pro ony vzácné
štastné náhody, kdy narodí se muž, jenž objeví neco
docela nového, nebývalého, nejaký most do budoucnosti, neco, ceho je dosti, aby pak na tom prežvykovala
celá další jedna nebo dve generace. jeho abnormálne
vyvinutá obraz'otvornost vidí pod kurou toho, co jest,
vroucí zrídla toho, co by mohlo býti. jest to zcela
dynamická povaha. Ceho se dotkne, to 'vzlétá. Genius
nekombinuje Z pomeru: v sobe nese ohnisko tvorby
a vynalézavosti. Guyan praví, že genius je nahodilým
uzpusobením schopností ve smeru príznivém novosti,
zabývá se více možnostmi než skutecnostmi; ve skutecném svete je mu nevolno jako bytosti, která žila
v prostoru ctyrrozmerném, a byla vržena do trojrozmerného. Pridejte k tomu rys vznešené osamelosti,
prirozený u bytosti, která uprostred dneška promlouvá
se stoletím budoucím - a máte pohromade nácrt
všeho toho, cím Havlícek nebyl.
On neobycejne štastným zpusobem sebral, soustredil
a zformoval, co bylo v jeho dobe ve vzduchu. Nevynalezl žádný prach, ale mnohý prach zapálil. Po své
<2estenalézal plno duchu, kterí se brali týmž smerem.
Zádná z jeho myšlenek není nová. I ty, které v našem
prostredí vypadaly nove, mely už v Anglii nebo ve
Francii domovské právo a prosakovaly k nám. Zajisté,
svým bojem proti absolutismu zretelne ukazoval do
budoucnosti - ale což to nebyla doba, kdy demokraté
vubec se rodili jako houby po dešti? Havlícek byl jen
obzvlášte vyvinutý a soumerný kvet obecného demokratického snažení. Hlavní myšlenka, kterou zastával,
federalisace Rakouska, nebyla puvodem ani jeho, nýbrž
pocházela od Palackého, jak jsme už rekli. A sotva se
mezi jeho ideami najde vubec taková, s kterou by stál
osamele a s níž by nesmírne predbíhal svou dobu. Byl
první mezi rovnými. Nemel zázracné, opojující vynalézavosti, a patrne po tom ani netoužil. Hlavní, co
prinesl, byla metoda, tento zázrak vyspelého realismu
v dobách, kdy národ nosil teprve své první politické
strevícky. Nikdy ho nepristihnete pri planých pokusech
o geniálnicení, jimiž se jinak tak snadno provinují
píšící lidé. Byl dokonalý ve svých mezích a neprestupoval je. Nicím neprispel k onomu trapnému a po mnohých
stránkách komickému neporádku, jenž vzniká, když
ve vratkých dobách mnoho lidí si hraje na genia.
Havlícek nebyl ani ded ani vnuk, nýbrž pravý syn
své doby. V jeho duchu kolovala nejlepší její míza.
V pevný, klasický útvar v nem vykrystalisovaly pomery pocínající demokracie. Byla to meštácká demokracie a Havlícek byl typický mešták. jako má v sobe
všechny charakteristické vlastnosti svého národa, tak
má v sobe také všechny význacné znaky své trídy.
jistotu a spolehlivost jeho charakteru a usuZování lze
snad práve tím vykládati, že podedil všechny instinkty
své trídy. jiní byli solidní živnostníci a obchodníci, on
byl solidní politik.
Která to byla spolecenská trída, k níž Havlícek náležel? I rodem
bytím a patrne
zálibami? Není pochyby o tom, že to byl onen strední stav, o kterém
k Robinsonu Crusoe takto promlouval jeho otec:

i

i

"náležiš k strednimu stavu, nebo, jinak receno, k lepší vrstve
nižši trídy, o kteréž zkušenosti presvedcují, že je nejlepším stavem na svete a nejpríznivejším vezdejšímu štestí. Tu není bídy
a souženi, lopoty a útrap tech, kterí jsou odkázáni na své mozoly,
ani pýchy a hrišného nadbytku, domýšlivosti a závisti vyšších
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stavu ... Nejlepším dukazem blaženosti stredního stavu je závist, s jakou nan pOhlížeji všíchni ti, kterí k nemu nepatrí; že
i králové žalují casto na neblahý osud svého rodu a prejí si žíti
uprostred obou krajností, neobtížení ani bídou, aní údelem vznešených stavu. I mudrec dosvedcuje, že jedine strední stav poskytuje pravého uspokojení, když si žádá, aby byl ušetren daru
bohatství i bídy ... Strední stavy nejsou vydány tak mnohým
zvratum osudu, který zmítá vznešenými, aniž trpí tak cetnými
chorobami a nesnázemi ducha a tela, jako ti, kdož bud nerestmi,
rozkošníckým a výstrednim žívotem, nebo lopotou, strádáním
a hladem upadli do nemoci. .. V živote stredního stavu darí se
však všelíké ctnosti a všem druhum radostí: v nem je spokojenost i dostatek. Klid, strídmost, zdravi, družnost, všechno
príjemné vyražení a žádouCÍ zábava, jsou požehnáním strední
cesty žívota."

Necituji nadarmo tak dlouze: podle všeho, co je možno
zjistiti, vyjadrují tyto výlevy anglického obchodníka
pravý Havlíckuv názor na strední stav. Neobjeví se
u neho žádného toužení, aby vynikl nad tuto vrstvu.
Patril k ní rád. Zjistili jsme u neho jiné anglosaské
vlastnosti: mel i anglosaskou zálibu v obycejném cloveku, v krotké demokratické jednotce. On, jenž v žádném smyslu nebyl vykorenený a jenž odtud má pevnost
své povahy, nelomcoval pouty, která ho vázala k jeho
tríde. Nalézal hmotné i duchovní uspokojení v jejich
mezích. Opet jednou treba ríci, že cím byl, tím byl rád.
Bylo receno: "Tríde, v které ses zrodil, služ!" a byla
vyslovena domnenka, že tak vzniká blaho a vnitrní
soulad. Havlícek muže býti uveden jako duležitý argument pro tuto domnenku. Dovršil všechny ctnosti svého
stavu. Stojí v nem obema nohama. Nevzdychá po
jiném. Tradice jeho trídy pevne formuje jeho povahu,
a jeho povaha opet obdarovává jistotou jeho intelekt.
Drobná buržoasie, k níž Havlícek puvodem z obchodnického rodu patril, nebyla ješte ona rozkolísaná a upadající vrstva bu'ržoasní, kterou lící treba Thomas Mann
nebo Galsworthy. Byli to teprve dedové onech lidí,
kterí na konci století zacínali nevedet kudy kam. Byla
to trída plná optimismu a výkonnosti, jako každý spolecenský stav na vzestupu .. Tehdy teprve zacala se definitivne ukazovat životní prevaha této trídy nad šlechtou, které ubírala místa na slunci. Tito lidé nemeli ani
casu na truchlivé myšlenky. Bylo toho na svete tolik,
ceho se chteli zmocnit. Zavedli zdravý, strízlivý a solidní
zpusob života a meli opovržení k dekadentním mravum
šlechtickým a nechut k výstrednostem vznešených. Tato
príznacná nechut mladé buržoasie ke grandseigneurum
je vyjádrena Havlíckem mnohokrát. Protivilo se mu
mrhacství šlechticu, zpusob jejich života i jejich pojetí
politické práce. Nejzretelneji se to vždy jeví tam, kde
promlouvá k polské šlechte:
"Hrdost nedovolí Poláku mluviti a mysliti o jiném než o obnovení celé Polsky, jak byla za starodávna, t. j. od Baltu snad až
k Cernému mori! I ceská zeme sahala jednou od Baltu k Adrii,
ale žádnému Cechu nenapadlo obnoviti tuto ríši! To jest nejvetší
chyba, že v Polsku jen lidé bez zamestnání, totiž šlechta, ustavicne bez práce o polítice premýšlí a jedná. Jinak by byly cesty
Poláku mnohem prakticnejší: nebo clovek, který jinak zvyklý
jest se životem zápasit, zná i všeliké težkosti v politice zdraveji
uvážiti a nepouští se jako polský šlechtic bez vesla na more."

Zde zcela zrejme je strední stav vypraven jako ideální
politický typ. Havlíckova kritika polské i ruské politiky je Založena na nelibosti, již choval tento predstavitel
malé buržoasie k seigneurum. jeho politická filosofie
je jako ušita na telo demokratického národa stredních
meštáku. I v politice staví za vzor ctnosti své trídy: píli,
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šetrnost, opatrnost a strízlivost. Podle n
nemá mnoho jinak pocínat než obchodnfk.
vítezství svého národa pokládal ta prirozené
jestliže ceský strední stav se rozvine v pod .
možnosti. Také to mel spolecné s anglickou
že dovedl nalézti a oceniti souvislost svo
možností! ješte z Brixenu psal domu: "My j
máme nadeji proraziti, budeme-li my, t. j.
dosti možní v penezích. To je hlavni základ
a svobody." Staral se už o hospodárské a
tivní veci, což bylo nezvyklé v dobe národ
tismu. Hanka a Mácha na jedné, Havllcek
strane - to byly dva póly tehdejšího cesk
Mácha plašil hrdlicky v borovém háji a n
cítil se pritahován svetobolnou byronovskou
Hanka stavel národu potemkinské vesnice slavn
aby se nad ní Ceši mohli pýchou zajíkat. Ha
saicky pecovalo rozvoj stredního stavu, o r
poctu drobných samostatných podnikatelu,
hospodárské základy národa a kázal o h
morálce.
Ctnosti mladé buržoasie Havlicek netoJ
Mel je. Ac žurnalistické prostredí sotva je tom
spech, disponoval Havlicek všemi meštác '
skými ctnostmi. Byl v nem rozvitý zejména
jejž Sombart prohlašuje za typicky buržoasnl:
je zjišteno, že nemel rád bohémy. I z politi
všechny druhy bohémství: "Kdo sám sebe",
svou rodinu zachovalým a rádným zpuso
neumí, neverte mu, že dovede radu dát, jak by
stav celé zeme". Mohli byste si vymysliti výr
procenty buržoasnosti?
Poctivá a naprostá vkorenenost v jednu tri
chybne i omezovala Havlíckova ducha nekt
rem. Tak u neho nenajdete žádné citové bllzk
letariátu ani gné slavné "lítosti ze zástupu".
jeho výrok: "Ze my socialisty a komunisty, j
Cabeta, Proudhona atd. nepocítáme k liberálnl
ným lidem, tot snad se rozumí samo sebou." D
to dávno nerozumí samo sebou. Je to nejpre
a nejvyvrácenejší výrok z Havlicka. Je ovše
uvážiti, že tehdy socialismus byl ješte bllzko
mu a bohémství, které se obcansky sporádaném
kovi tak protivily. Ale prece je nesporno, že
schopnost videti v socialismu porádnost a te
ješte matné, avšak jasnící se již svetlo, ukazuje
meze, jež byly dány duchu jinak tak pro
Havlícek tolik patril své dobe, že sdilel se i o
sudky. A toto byl buržoasní predsudek. P
k urcité tríde, která založila pevnost Havlic~
rakteru, v tomto prípade. mu brala dalekovid

Z ceho mají žít politické

S

(Anketa.)

Hlasy,
se až veskrze
dosud vzaankete
ozvaly,
vají které
se témer
to, aby
se poU
stranám dostávalo prímé financní podpory stát
tivem techto návrhu je nadeje, že by subvence
státu ne-Ii odstranila, tedy alespon zmírnila pf
se politických stran na verejném hospodareni
zajisté v zájmu povznesení pokleslé politické
svrchovane žádoucím. Jaksi na mravní podporu
požadavku poukazují nekterí (Fr. Loubal) na to
litické strany mimo jiné obstarávají také rad
jaksi poloúrední povahy, takže by bylo zcela sp
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, se jim dostalo pro tuto cinnost hmotné podjné. Není skutecne o tom pochybnosti, že poliny podle našeho politického a verejného zrídtiležitým orgánem verejné cinnosti, pro kterou
si zasluhují vetší pozornosti se strany verejné
a to nejen po stránce hmotného zabezpecení -,
deje až posud.
otázka, o kterou tu jde, není tak jednoduchá,
na první pohled. Není to jen otázka mravní
politické vhodnosti, ale naráží také na celou
oázl rázu technického. je samozrejmé, že by
k o m u se má subvence dostati a v j a k é
nemohla býti zustavena volnému uvážení vlády
povoleného rádného rozpoctu. To by znameby se svádely v lune vlády každorocne težké
Ilezi koalicními stranami o tom, v jakém poji mezi seb~ rozdeliti obsah zlatého hrnce, ke
se posadily. Ze by každá strana z tech štastných,
byly pri delení, hledela získati pro sebe lví postiti podíl konkurenta na minimum, je tak jasné,
jasný sociologický fakt, že každá politická
'e organisací predevším moc e n s k o u, která
I domoci se nejvetšího vlivu ve státe na úkor
otivných. A že by se vládnoucí strany snadno
o vyloucení oposicních stran z verejného subvenebo že by jim nejvýše uštedrily drobty, jež by
až by celou tabuli prídelu snedly samy, je rovpochopitelné. Nejen z techto duvodu bylo
o upraviti subvencování stran zákonem. Klíc,
hož by se dotace rozdílely, musel by v zákone
~akpresne urcen, respektive muselo by býti stanejaké objektivní merítko, podle nehož by se rozprovádelo. jaké by to melo býti merítko?
tu clenu jednotlivých stran? jak by se zjišne pocet clenstva a jeho pohyb? Dosud neední statistiky stranického rozvrstvení obyvaPocet volicu by zajisté k urcení nestacil, nebot
oliceurcité strany a straníka není totožný (volici
rve obcané 21-24-26Ietí),
nehlede k možným
volebním nekolika ruzných politických stran
óhrnná výše všech jednotlivých subvencí mubýti stanovena nejakým objektivním znakem.
by asi všechny vládnoucí strany byly ochotny
mu v rozpoctu spíše zvyšovati nežli snižovati.
by subvence napomáhati k odstranování polirupce, musely by býti poskytovány každorocne
výši, nebot strana, která už jednou svuj aparát
ši prizpusobila, sotva by byla ochotna tento
{žiti v pomeru k snížení subvence. Spíše by si
snížení státní dotace nahraditi za každou
k, címž bychom se ocitli zase tam, kde jsme
tupným politickým uvedomováním širokých
stva, zvlášte v krajích politicky dosud za(Slovensko), porostou postupne také agendy
ch stran, tím také jejich aparát a tedy požaancní. To znamená, že by se jednou stanovená·
á položka subvencí stran stala minimální hraeré by se prakticky asi sotva mohlo nekdy šeby však mela spíše tendenci stoupati. jestliže
ala tou merou, jakou by stoupaly potreby
trovaly by si tyto nedostávající se prostredky
možnými zpusoby.
I, kdyby príslušná rozpoctová položka dotací
ad klíc nebyly presne a pro budoucnost záoveny, mohly by se státní subvence velmi
ti pramenem politické korupce jinak. Pri nut-
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nosti dorozumívati se mezi koalicními stranami o každé
sebe menší osnove bylo by príliš lákavé pokoušeti se
o souhlas neústupné strany možností zvýšení státní subvence. Strojená neústupnost nekteré strany by se pak
snadno mohla státi pramenem príjmu. Za to by se neposlušnost strany mohla trestati zmenšením subvence.
To by asi sotva vedlo k zvýšení politické morálky a pri
faktickém (byt ne právním) imperativním mandátu zase
by privádelo cestné lidi ve strane ke kolisi se svedomím.
Bylo už v ankete nadhozeno, že by státní subvence
asi sotva stacila hraditi dnešní rozsáhlý a drahý aparát
velkých stran. Politické strany nejsou hospodárské podniky v tom smyslu, že by se rídily povšechnými národohospodárskými zásadami, platnými za dnešního hospodárského rádu. jeví z konkurencních duvodu jen velmi
malou, nebo žádnou tendenci prizpusobiti výrobní náklad spojený s vytvárením verejného mínení - abychom zustali v oblasti hospodárských symbolu - dané
soustave hospodárSKých císel. Vizme jen tiskový dumping, který provozují už drahný cas tím, že prodávají
denní tisk, zejména vecerní, za cenu, která zdaleka nekryje výrobní náklad. Ac všem stranám sahá tento
dumping hluboko do kapsy, nemá žádná z nich odvahu
priznati pravdu a uciniti to, co by za stejných okolností
ucinil každý soukromý podnikatel, že by totiž zvýšil
cenu výrobku nebo pri trvalé pasivite podniku jej zavrel. Tento zjev vyskytuje se pouze u tiskovin malých
politických skupin, které jsou odkázány samy na sebe
a nemohou trvalá pasiva krýti mimorádnými prameny,
jež si dovedou nalézti recište jen do luna velkých politických celku, kterým jistá politická moc dovede zjednati
i leccos z blahobytu tohoto sveta. Žádná skutecne politická strana neco takového však nepodnikne. A nelze
se veru tomu diviti. Kdyby se nakrásne nekterá strana
odhodlala vzhledem k panující hospodárské krisi zmenšiti nákladnou režii, využijí prirozene její konkurenti
tohoto faktu k tvrzení o úpadku strany a rozumné opatrení by tak bylo využito proti ní. Naopak je nutno
držeti krok s konkurencí a v dobe reklamy a nákladné
representace udržovati i vnejší lesk a zdání moci nejen
politické, ale i hospodárské. Pri tom, abychom se zase
vrátili do ríše hospodárských symbolu, platí o výrobe
verejného mínení ješte vetší merou to, co o výrobe zemedelské: zvýšenou investicí nákladu a vynaložené energie
neroste soumerne stranické verejné mínení. Mnoho
takto vynaloženého kapitálu jde opravdu na zmar.
Každá strana snaží se všemožne zachovati si svou
politickou a hospodárskou mocenskou posici za každou
cenu. je to žárlivé zbrojení k nevyhnutelným válkám,
jakými jsou pro strany periodické volby do zastupitelských sboru. Nevyhnutelnost techto válek brání jednotlivé strane, aby provedla cástecne stranické odzbrojení,
dokud tak neuciní pomerne také konkurent. A o nejaké
odzbrojovací konferenci na tomto poli nemluví se dosud
ani v teorii.
jestliže by státní príspevky politickým stranám nemely míti povahu premie jen jedné nebo nekolika stranám proti všem ostatním, musely by býti rozdeleny
pomerne podle nejakého objektivního merítka, na pr.
podle pocetní jejich síly, jak bylo už receno výše. To
ovšem znamená, že by se na dnešní vzájemné hospodárské síle stran nic nezmenilo. Myslíte, že by proto subvencované strany spokojily se nadále se status quo a že
by náhle ztratily chut po další expansi politické i hospodárské? Nebyly by to ani politické strany, kdyby tak
jednaly. Vždyt politická strana je organisovaná mocenská skupina, která pojmove se snaží dosíci n a pro sté
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a bez v Ý hra d n é prevahy ve státe, aby jej mohla
usporádati podle svých programových ideálu. Mužeme
proto vzíti na to jed, že by strany náklad, který by ušetrily díky státnímu príspevku, vrhly do nových akcí a
podniku, jež by považovaly za nutné neb prospešné
v zájmu dalšího rozšírení strany a tím, rozumí se, také
k prospechu celého národa. Peníze na rostoucí úkoly
shánely by se i dále vem kde vem, takže státní dotace by
se úplne minula cílem.
Další okolností, s kterou bychom se pri subvencování
stran setkali, je otázka, mela-li by býti dotace považována za subvenci v pravém slova smyslu, tedy za dar,
s nímž by strana nakládala volne a bez jakékoli povinnosti súctování, ci byl-Ii by to pouze rozpoctový p-ríspevek, jehož konkretní urcení, po prípade upotrebení
by si stát vyhrazoval a kontroloval. V tomto prípade
narážela by vec za dnešního stavu zákonodárství na
nemalé potíže, už proto, že není žádného zákonného
orgánu strany, který by za úcelnost jejího hospodarení
pred zákonem odpovídal. Ostatne by politické strany asi
sotva byly ochotny dáti nahlédnouti nepovolanému do
kuchyne svých financních operací. Byli jsme už nejednou
svedky toho, jak po volbách jedna strana druhou napadala tvrzením, že k jejímu vítezství daleko více prispel
plný pytlík nežli arsenál ideových argumentu. Napadená strana byla obycejne ochotna v novinách vyvrátiti toto nepravdivé tvrzení a nabídla protivníkovi predložiti k nahlédnutí vyúctování volebních útrat, uciní-Ii
tento také tak. A pri tom až dosud vždy zustalo, neúctoval ani útocník ani napadený.
Rozumí se dále myslím samo sebou, že by se státního
príspevku muselo dostati nejen všem stranám vládním,
nýbrž i ostatním stranám státotvorným,
byt i byly
v docasné oposici. jinak by se subvencování snadno
stalo predmetem politického nátlaku, nebot by bylo na
snade lákati za poskytnutou subvenci poddajnou stranu
do vlády, nepohodlné strane by se pak hrozilo vyhozením
z vlády a tím zbavením subvence zrovna tak, jako se za
Rakouska hrozilo neposlušným poslancum uzavrením
snemovny a ztrátou diet. Horší je to s dotacemi stranám
vyslovene protistátním. Bylo by prece absurdním požadovati na pr. na státu, aby prispíval na strany výstredního nacionalismu, nemá-Ii záruk, že jeho príspevku nebude použito na organisování iredenty proti nemu, nebo
aby prispíval komunistum na vydávání tiskovin, jež by
pak musel konfiskovati, po prípade i zastavovati.
jestliže by se podporování stran státem nemelo minouti s výsledkem, bylo by dále nezbytne nutno, aby
bylo nejakým autoritativním
zákrokem znemožneno
opatrovati si stranám prostredky zpusobem, který práve
dnes je považován širokým verejným mínením za závadný a v nemž lze plným právem videti zneužívání
politické moci k hospodárskému poškozování státního
celku. To by ovšem predpokládalo, že by stát m o h I a
s mel vykonávati d o z o r alespon nad urcitými stránkami hospodárské cinnosti stran. Melo-Ii by tomu býti
tak, musely by býti ovšem zákonem konstituovány
orgány strany zodpovedné pred zákonem i verejností
za spusob hospodarení.
Pri této príležitosti je nutno také dotknouti se otázky
stranických podniku, kterou už nadhodil Fr. Loubal
v 31. císle Prítomnosti. Zajisté nelze spatrovati v stranickém podniku nic špatného, pokud se provádí za stejných podmínek jako u každého jiného podniku soukromého. Tak na pr. zisk plynoucí z provozování stranických záložen, pojištoven, biografu neb podniku tiskarských a nakladatelských je zisk mravne bezzávadný,
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nebot se rídí cenami výrobku a poskytovaný
jejichž výše se zase tvorí za platnosti volné sout
obecných zásad hospodárského podnikánI. N
je ovšem, jde-Ii o obchodní podnikání takovéhO
kde politická moc strany dovede zvýšiti cenu d
výrobku nad mez diktovanou zákony hospo
takže výrobek by mohl býti o zisk strany pro
lacinejší. Tak tomu muže býti zejména pri d
stranických podniku státu nebo jiným verejn
korporacím nebo tam, kde politický vliv st
zmocniti se urcitého obchodního podnikáni po
témer monopolním, s vyloucením ostatnlho sou
obchodu. Nesmíme zapomínati, že neprovozuje
podnik politická strana jako taková, nýbrž b
placené funkcionáre a zrízence nebo pomoci sou
obchodních firem, které se takto na stranick
priživují. je-Ii na pr. obchod polským uhlfm
takovýchto stranických firem, znamená to, že
zené polské uhlí mohlo býti o zisk, který na
politická strana, lacinejší, nebot firma, na jej!! J
obchod provádí, zajisté nepracuje bez výdelku:
je ovšem vlastne subvence z penez verejnosti, Je
že pri verejných dodávkách dovedou si pomo~
protekce získati dodávku i soukromí obchodnici,
zisku politická strana niceho nemá. Zde mohou
cástecnou nápravu sjednati energické provád
ního zákazu intervence clenu Národnlho sh
ve prospech osobních zájmu stran, skutecné p
zákona o in kompatibilite, který až dosud zlls
na papíre, a konecne prísný dodávkový rád,
vydání volal vyšetrovací výbor i samo Náro
máždení.
Konecne pri otáZce verejné dotace politickým
dlužno uvážiti i námitku rázu ovšem predevšim
logického: nelibost obcanu plynoucl t predstavy,
z jejich danových príspevku mají býti pod
strany s docela protichudným zájmem zájm
Tento pocit by asi meli predevším obcané str
organisovaní. jakkoli je nutno souhlasiti s n
Káne v této ankete, prece, myslím, nelze be
podepsati jeho názor, že obcané politicky org
jsou pro stát cennejší než neorganisovanl, kte
právem mají býti pridrženi k placení prlspevku
politických stran. Neprohlásíme prece organ'
iredentu nebo komunisty za cennejšl pro stát
politicky indiferentní obcan, který pri tom loy
všechny státoobcanské povinnosti. Známe z dej
ky státu zavinené nejen netecností obcanstva,
i úpornými boji politických stran a i u nás sl
žujeme na to, že strany kladou prospech svuj vi
prospech státního celku. Práve v posledni do
svedky toho, jak bylo Nemecko pripraveno o
veritelu vinou politických stran, predevšlm hitl
Na druhé strane jsou neorganisované vrstvy ovl
lepším reservoirem pro extrémnl politická hnu
jen mimochodem dlužno poznamenati, že ul
dostává politickým stranám jisté subvence z pr
verejných. je sice mylný názor také v této au
slovený, že stát jaksi v zastoupeni strany platl
slance za jejich práci. Byla by také absurdni p
že stát platí na pr. komunistické poslance zajejicb
v parlamente záležející v porádání obcasnýcb
nebo dokonce za Zneužívání hospodárské bidy
mas k ulicním demonstracím, proti nimž musi
deti v pohyb drahý bezpecnostní aparát. Ve
nosti byly zavedeny t zv. poslanecké díety sp
derní myšlenkou zastupitelskou, kdy už je posl
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kde zákonodárství pocítá nejen s politickými stranami,
nýbrž i s jejich orgány jako samozrejmými faktory
verejného života, kde se stranám priznává stále více
právní subjektivity,
kde vlastní znacné jmení, jsou
držiteli ruzných živnostenských a jiných koncesí, jež
provozují výdelecne, že v takovém státe žijí politické
strany život mimo právní rád. Že praktické zákonodárství se k rešení tohoto problému dosud nedostalo,
veru neprekvapuje. Je pochopitelno, že politické strany
budou se jakékoli úprave zákonné brániti. Ale prekvapuje, že ani právní teorie ani publicistika celkem neuznala za vhodné venovati práve této veci trochu více
pozornosti. V souvislosti docela jiné (šlo o otázku svobodného výberu kandidátu volicem pri zachování pomerného volení) obíral se pred lety tímto tématem
prof. Dr. Weyr v nekolika cláncích v Lidových Novinách, souborne pak ve zvláštním pojednání pod názvem: "Úprava právního postavení politických stran".
Také toto pojednání zapadlo celkem bez ohlasu. I v této
ankete narazili nekterí úcastníci na tuto vec (a také
redaktor Hrabánek v Národním Osvobození), ale nikdo
z nich nestanovil zákonnou úpravu postavení politických stran prímo jako podmínku poskytování verejných dotací.
Není možno na tomto míste obírati se blíže naznaceným problémem, který ostatne není tak jednoduchý.
Zákonná úprava musela by však nezbytne stanoviti
pojem politické strany, její vznik a zánik, její obligatorní orgány, jejich kompetenci a zodpovednost, zpusob
tvorby techto orgánu, vznik a zánik príslušenství ke strane
a práva a povinnosti clenu. Príslušnost ke strane by
byla postavena na základ mnohem bezpecnejší než je
tomu dnes, obcan by mel za splnení zákonných predpokladu n á r o k na prijetí za clena a mohl by býti
vyloucen rovnež jen z duvodu zákonem stanovených.
Príslušnost
ke strane mohla by býti pak také
úredne registrována, címž už by se znacne omezil ten
nemravný - bohu díky výjimecný - zjev, aby nekdo
byl k vuli osobní spekulaci organisován v nekolika
stranách najednou. Obligatorní orgány strany byly by
skutecne voleny straníky, takže by prestaly býti oligarchickou koterií lidí stranu ovládajících. Orgán nadaný príslušnou k tomu kompetencí stanovil by na
urcité období rozpocet strany a usnášel se na nových
príjmech a vydáních. Pokud by vydání nebyla hrazena
bežnými príjmy strany, usnášel by se tento orgán
na zvýšení clenských príspevku nebo jen docasných
prirážkách k nim. Tyto príspevky nebo prirážky byly
by vybírány bud stranou samotnou, nebo i orgány
státními spolu s povinností danovou. Rozhodne by
byly vymahatelny politickou exekucí. Tak by strana
napred vedela, na jakou cástku z titulu clenských
príspevku muže pocítati, pro prípad mimorádných
potreb mohla by stanoviti príslušné prirážky, v dusledku exekucního zajištení mohla by se na tento príjem
skutecne spolehnouti, v prípade rychlé potreby penez
si na ne i vypujciti. Straníci by vzhledem k verejnosti
rozpoctu vedeli, na jaké stranické potreby platí, mohli
by posouditi, co za peníze ty bylo skutecne porízeno,
orgány takovou stranickou dan vypisující jiste by pak
mely duveru platících straníku, ponevadž by to byly
orgány jimi samými zvolené, proto jim také zodpom se dostáváme k vlastnímu jádru naší otázky.
vedné. Tím by se také strana naucila hospodárnosti,
ponevadž by se zajisté ostýchala bez nutné potreby
totiž za to, že ji nelze rešiti bez souvislostí s širší
u úpravy právního postavení politických stran.
zvyšovati vydání svých straníku. Úprava taková by
avdu s podivem, že ve státe, v nemž jsou strany
mela v zápetí i vetší zájem straníku na hospodarení
nými clánky politické organisace jako u nás,
strany, tato by pak cítila vuci nim vetší zodpovednost.

za delegáta cel é h o národa, nejen urcité postrany, a kdy také vesmes v liberalistických ústa~
19.stol. je zapovídán imperativní mandát, na rozstarých ústav stavovských, kde snemovníci nejsou
ováni za zástupce národa, nýbrž za delegáty
ne o hra nic e n Ý c h s t a v U, a kde nižší
é volí svoje delegáty na snem spolu s presnou
nou instrukcí, jak na snemu mají postupovati,
tito stavovští delegáti jsou také vyslavšími je
placeni. Byly tedy zavedeny diety práve za tím
, aby byl poslanec, vykonávající podle ústavy
át svobodne a nezávisle, také po hmotné stránce
slý na politické strane. Vývojem doby byl ovšem
ptívodní význam diet více méne setren, a zejména
mínení se dnes dívá na poslanecký plat jako na
honorovanou funkci a vrcholné spolecenské zal, k nem už muže politická strana svému stoudopomoci. jen tak se mohlo státi, že politické straoladovaly cást poslaneckého platu pro sebe, ba
istická strana zabavovala plat celý, takže její
ee, alespon po této stránce, se stával úplne zrístrany, jež mu z ústavne prináležejícího plaedrovala jen drobty svého uznání. Práve proto
a se spolecná schuze predsednictev obou komor
Iho shromáždení, že urcitá cást poslaneckého
(tušlm že dve tretiny) musí zustati poslanci a sevolná, jen zbytek že muže býti stranou požadoZde tedy po prvé verejný orgán uznal dosavadní
a dokonce autoritativne upravil pravidelný pepodíl politické strany na platech vyplácených státladnou.
nyní otázku, z níž vlastne se melo vyjíti: co je to
cká strana? Nemáme žádného spolehlivého objeko kriteria, které by nám mohlo býti v této otázce
dcím. Politické strany nejsou u nás právne konovány, nejsou ani spolky ve smyslu spolkového
a, každá skupina obcanu s urcitým spolecným,
jen negativním, zájmem muže se kdykoli prohlápolitickou stranu. je na príklad politickou stranou
smyslu, v jakém zde o ní pojednáváme, Národní
Ta dosáhla parlamentního zastoupení jako sou. volební skupiny proti vázaným kandidátním
m, jež sama se skládala
celé rady skupin volicu
eh politických zájmu, a to t prevážné cásti volicu
cky neorganisovaných. jak by se delila státní
ee mezi podobné volební sourucenství, kdyby
takovéto volební skupiny mely býti považovány
Iitické strany? Byla by ovšem nasnade námitka,
se státní subvence mohlo dostati toliko takovým
kým stranám, které jsou zastoupeny ve vláde,
je tedy nebezpecí zneužívání politické moci
ickým úcelum nejakutnejší. Tu by ovšem platilo
jsme rekli shora o nebezpecí kupování podajných
a o hmotném trestání stran neústupných. To by
a vedlo k zvýšení politické morálky. Pri tom
váme zcela stranou otázku ekvity, jak by prišel
u príslušník strany ve vláde nezastoupené, aby se
dani podporovaly strany, proti nimž on ostre
Nemelo by prece smyslu zajištovati obcanu vosvobodu, když by na druhé strane byl donucován
na udržování strany, proti níž se ve volbe vy-

t
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Ptltomnost,
Teprve z'a takovéhoto stavu mohlo by se myslím
po prípade mluviti o státní subvenci pro politické
strany, nebot pak by tu byly orgány za hospodarení
s temito verejnými penezi skutecne zodpovedné a byla
by snadná kontrola toho, jak bylo jimi naloženo. Celá
politická verejnost mela by potom jiste vetší duveru
v hospodárnost stranického aparátu a záruku toho, že
subvence nebude zneužito po prípade k úcelum osobním.
Ovšem i pak bylo by se vyporádati s vetšinou námitek
Dr. jar. Kosina.
uvedených shora.

NÁRODNí

HOSPODÁR

A. Melichar:

Jak se rozvíjel ruský prumysl.
II.

Soukromé

úspory.

Zákonem
z 13. cervna
1921jednotlivci
byly povoleny
soukroméu
úspory financní,
pokud
si je ukládali
státních pokladen. Státní správa se snažila získati pomocí
techto úspor obnosy, potrebné pro financování státních podniku. Ackoliv tato akce znamenala zrejme prulom do zásady o soukromém vlastnictví, verejnost se
k ní zachovala naprosto záporne, a své úspory vlastnímu státu nesverila.
A tak bylo nutno založiti "Státní banku" jako úverovou ústrednu ríšskou, jež jen posílila a urychlovala
svými operacemi prechod z hospodárství ciste komunistického k systému hospodárství státního, což se konecne projevilo i v textu spolecné ústavy Svazu Sovetských socialistických Republik z roku 1923.
Ústava tato stanovila jako nejvyšší hospodárský
orgán "Nejvyšší ríšskou hospodárskou radu" s platností
pro celou ríši, s priclenenými organisacemi pro jednotlivé Svazové republiky a krajské vlády:
Syndikáty.
Soucasne bylo provedeno zorganisování nových organisací, syndikátu, jejichž pusobnost odbytová byla
upravena zákonem z 10. dubna 1923.
Prumysl byl rozdelen do trí tríd - dle puvodního
plánu - s tím, že vedle prumyslu s duležitostí pro celý
stát byl zorganisován zvlášte prumysl pro úkony válecné a v tretí skupine zustal prumysl železárský a hutní.
Trusty byly vybaveny financní i právní samostatností, pri cemž byly podstatne zmenšeny záruky státní.
Sýndikáty povereny nákupem surovin a odbytem
zhotovených výrobku.
V tomto rámcovém složení zustala organisace ruského
prumyslu - s menšími zmenami - až do roku 1929, kdy
v léte byla provedena poslední správní reforma, platná
dodnes.
Od centralistického a byrokratického komunismu let
1918-1919 pozorujeme tudíž stále patrnejší
sklon
k hospodárství státnímu a státních ústreden pri stále
vzrustajícím posilování decentralisace a sklonu k prenesení zvýšené pravomoci i pusobnosti s pocátku na jednotlivé vetší organisacní jednoty, z nich na vetší samostatné podniky tovární, a dnes již na odborne kvalifikované jednotlivce,
jimž svereno rízení, výroba
i obchod celého podniku na podklade dle možnosti sobestacném a bez zvláštních státních záruk, jak se s tím
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setkáváme v organisacní
hlavne stredoevropských.

praxi trusto

Koncerny.
A tak v roce 1930 trvá sice stále nejvy
rada ríšská, ale jejím úkolem jest pouze
smernice prumyslové výroby a odbytu, co!
bližuje úkolum, které jsou svereny u
ministerstvum.
Správa a iniciativa Zustává v pusobno
odborných prumyslových koncernu. Pra
byla silne omezena, mnohé trusty jsou
Pusobnost a pravomoc jednotlivých tov
byla podstatne rozšírena.
Po stránce technické provádí se usilov
a racionalisace závodu, která zvyšuje pr
prumyslu ode dne ke dni.
Zákonná opatrení z 5. prosince 1929
posílení samostatného rozhodování v pru
nikání, vyloucení všech Zbytecných b
instancí, presné vymezení funkci i úko16
nosti jednotlivých prumyslových organisaci
To vše znamená soustredení prum
avšak soucasne podstatné uvolnení výroby
Tím dán organisacne ucelený základ
myslu dnešních dnu.
S výsledky techto snah setkáváme e
petiletky - a na všech svetových trzlch.
Tudíž i v Praze.

t

*

Zákonem z 5. prosince 1929 byly vytye
smernice cinnosti dnešní "Nejvyššl hospod
a narízením jejího presidia z 29. listopadu
provedena její poslední reorganisace, v nf!
nachází.
Sektory.
V cele Rady bylo ustanoveno zvláštnf p
tvo, jemuž jsou bezprostredne podrízeny
statné skupiny. Jejich pocet i pusobnost
praktické potreby doby. Jsou to vlastne
borná oddelení tohoto "ministerstva".
Dne s jsou to tyto skupiny:
1. kontrola,
2. oddelení pro šírení technických znalostf,
3. prechodné oddelení pro likvidováni h
ztrát,
4. oddelení pro drobný prumysl,
5. geodetická správa ríše,
6. oddelení pro ochranu a správu prumysl
Pro detailní rešení otázek jednotlivých o
ních a správních jest zrízeno pri "Nejvyššf
rade ríšské":
7 sektoru prumyslových,
12 sektoru správních a sociálních.
Predstavení techto sektoru podléhajf pf
sed o v i neb jeho námestkum, nikoliv tudf!
nictvu".
Sektory delí se opet na menší oddlly dle j
prumyslu. Prednostové techto oddflu jsou
služebne predstaveným svých sektoru.
Sektory jsou tyto:
1. strojarský,
2. hutní,
3. chemický,
4. uhelný a elektrárenský,

ebnl a drevarský,
101,

drobný prumysl.
ory správní a sociální jsou r~zdeleny takto:
podársky iniciativní,
atistika a úcetnictvi,
ancování,
atrování surovin a odbyt,
hranicní,
ditosti osobní,
anisace práce,
cionalisacevýroby a správy prumyslu,
edecký výzkum,
ntrola provádení,
obilisacní,
omocnéúrady správní.
• prumysl jset rozdelen a pridelen do nektervých výše jmenovaných sedmi sektoru. Rada
ak nespravuje žádný podnik, ani jej nefinancuje,
každý jednotlivý podnik pracuje na svuj vlastní
dlesvých vlastnich disposic, maje v cele odborného
vedného samostatného r e d itel e (tudiž nikoliv
um).

o se, že touto cestou je st možno zcásti nachyby, které se staly v dobe nedávno minulé,
tatne zvýšiti výrobní
kapacitu
prumysaž na výši, kterou si vynucuje rozlehlost celé ríše
obyvatelstva a stále vzrustající úcast ruského
na svetových trzích.

OTAINSTITUCE

trestnosti vyhnání plodu.
I.
, kdy pripravuje se nový trestní zákon, jest
a na míste zpytovati trochu svedomí v otázce
vyhnání plodu.
panl Landová-Štychová a sou dr. podali v r. 1920
ovne návrh na zmenu zákona o trestnosti vydu z r. 1852 (!!), dotázala se vláda lékaru po
enf o tomto návrhu. Spolek cs. lékaru jednaje
koncil debatu slovy referenta: "Prohlásíme, že
ale nezabíjí." Referent hájil beztrestnost vydu z indikací lékarských, nikoliv z duvodu
ch a sociálních. Za tyto bojoval tehdy jen
Wassermann. Paní Landová-Štychová a sou dr.
r. 1922nový návrh pozmenený ve smyslu zásad
nnových. Tentokráte byla dotázána státní
1 rada a ta nestavela se po referátu prof. Ruzásadne proti beztrestnosti z duvodu eugenicftla však rozhodne indikace sociální. Prof.
vypracoval pro Státní zdravotní radu v r. 1923
nemž uznává indikace lékarské eugenické i sourcitých podmínek. Profesor soudního lékarství
nemecké university Dr. Paul Dittrich vydal
S podporou ministerstva vyucování a národní
is: Fruchtabtreibung und Schutz des keimenns in medizinischer, j uridischer und sozialer
, z nehož vyjímám alespon tyto dva úryvky:
e sozialen Indikationen der erlaubten Fruchtg nicht absolut gegnerisch gegenuber und stau-

i

ne, dass gerade in iirztIichen Kreisen diese Indikationen
auf Widerstand stossen ... " "Im grossen und ganzen
stehe ich somit auf dem Standpunkt, dass es zu begrussen ist, dass durch den Antrag Landa-Štych und Genossen die Anregung zu einer Nove1Iierung der gesetzlichen Bestimmungen uber Fruchtabtreibung ~gegeben
wird."
Druhý sjeZd cs. právníku v r. 1925 zabýval se otázkou
trestnosti vyhnání plodu. Podány ctyri práce, tri od
právníku, jedna od lékare (Dr. Wassermann). Referent
prof. Dr. Miricka, probíraje dukladne otázku trestnosti
vyhnání plodu, pravil, že "zákonodárce vedomý svého
cíle nemuže bezmyšlenkovite pojímati do nového zákona
normy z platného práva prohlašující urcité ciny trest •.
nými proste jen z toho duvodu, že takové ciny byly
trestné dosud". (Goethe: So erbt sich denn Gesett und
Recht wie eine ewige Krankheit fort.)
V Casopise c. lékaru 1926, c. 32-34 napsal Dr. Jan
Kabelík "Nekolik myšlenek lékarských k osnove nového
trestního zákona".
Vidíme, že státní zdravotní rada a Spolek C. lékaru se
zastavily tehdy na hledisku velmi konservativním a že
lékari u nás až na tri se k této otázce neozvali. Nevím,
máme-li my lékari právo býti v tomto prípade zvlášte
hrdými na prohlášení, že "lékar lécí, ale nezabíjí", díváme-li se denne klidne na to soustavné, výdelecné a remeslné "zabíjení". Víme všichni, že t. zv. ženští lékari,
kterí inserují ve všech denících a týdenících, kterí nabízejí své služby na plátnech biografu, neciní tak z lásky
k trpícím ženám. Nehledíme-li ani k otázce stavovské
dustojnosti, víme všichni, jaký cíl sleduje lékar, který
zahajuje praksi pošle o tom oznámení do všech domácnosti svého okrsku, všem služebným devcatum, s vyzváním, aby si adresu uschovaly pro prípad potreby. Jsou
lékari, kterí se specialisují na tuto "pomoc". Ukázka:
OsmadvacetiIetá žena provdala se v 16 letech, za 2 ~
roku mela dve deti. Pomáhá svému muži v obchode.
Od necelého 19. do 28. roku poskytl jí pomoc desetkrát
jeden a týž lékar, vždy za 500 Kc, nabádaje ji, aby prišla,
jakmile jest týden v pochybnostech o svém stavu. Kolikrát asi zakrocil zbytecne, nebot diagnostikovati tehotenství v prvních týdnech je holou nemožností. Existují
také odstupnované sazby, cím casteji žena prijde pro
"pomoc", tím nižší poplatek. V denních listech cteme
rady insertu zkušených asistentek, které nabízejí "byt
a pomoc pri poruchách všeho druhu". V poslední dobe
dostalo se mne zprávy (nemohl jsem jí dosud zkontrolovati), že na silnicích vedoucích do Tábora byly rozdávány letácky nabízející spolehlivý prostredek abortivní.
Jak videt, celý rozvetvený prumysl, dobre prosperující
z vetší cásti jen proto, že zákon neuznává sociální indikace pro prerušení tehotenství. Slušní lékari, rídfce se
literou zákona, odmítají zákrok, ac uznávají mnohdy
zoufalou situaci ženy, která zan prosí. Odmítnutá sverí
se rukám casto méne povolaným; z tech jedna "pomáhá ",
druhá bere honorár, k nemuž žena pridává nadto nezrídka život nebo alespon zdraví.
Máme právo za takových pomeru se dovolávati duvodu ethických? Dávají nám na toto konservativní stanovisko právo snad ohledy populacní? Kdyby byla vubec možna statistika t. zv. kriminelnfch potratu, dala
by odpoved znicující. Nemecký statistik Krohne odhadoval již v r. 1917 pocet vyhnání plodu v Nemecku na
pul milionu, t. j. témer 1% poctu obyvatel. Stav dnes
trpený svádí k lehkomyslnosti, nebot impuls prichází
zpravidla z okolí, které takrka upozornuje ženy, že lze
dosíci "pomoci".
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Prítoinnos~
II.
. jak reš~ti otázku trestnosti vyhnání plodu? Odpoved
Jest velmt obtížná, ale za stávajících pomeru jest nezbytno dojíti nejakého lidského rešení.
Z~kon~ Vš~C? státu ~veta, trestají vyhnání plodu.
~onevadz deftlllCe trestneho zakroku jest velmi obtížná,
Jest v zákonech také ruzne oznacován: Bud proste
"vy?nati plod" (procurer l'avortement Francie, Belgie,
Italte atd.), nebo "plod zabíti, zniciti vyhnáním plod
zabíti'.'. (rinsko! S. U. A.). jiná defi~ice zní "vyhnati
nebo jlllym zpusobem plod zabíti" (cs. návrh zákona)
a "usmrtiti nebo vyhnati"
(Rakousko
Madarsko
Švédsko). Nemecký zákon z r. 1926 pra~í: " ... v tel~
materském nebo vyhnáním zabíti". Mnohdy jsou v zákone ~aké udá~y prostredky,
jimiž cin zpusoben
(Francte: ~ar altments, breuvages, medicaments, manoeuvres, vlOlence ou par tout autre moyen), kde nejsou
vytceny, platí všechny myslitelné i psychické vlivy.
Dle zákona nekterých státu jest pro otázku trestnosti
lho~~ejno, j.e?nal~-li se o te~o,tenství cili nic. Kde je jako
ZIOClllkvaltftkovano vyhnam plodu, není možno trestati
takový pokus u netehotné. Je-li ovšem trestna každá
cinnost, která smeruje k vyhnání plodu jako obecne
nebezpecná, není tehotenství predpokladem, stací domnenka, .že, se jedná o tehotenství (Kanad~). Tak jest
tomu zejmena tam, kde zákonodárce mel na mysli
interes všenárodní, státní (populace). je otázka, koho
zákon chce chránit, zda plod ci matku, je-li predmetem
ochrany plod ci interes populacní. Patrne obé. Nikde
není receno, má-li plod býti pokládán Za cást materského organismu. Kdy jedná se o vyhnání plodu, kdy
o u?mrceni dítete? Nekterými zákony jest rozlišováno
zabttí v tele materském a zabití vyhnáním plodu.
Mexiko chrání plod od pocetí ("lhostejno, ve kterém
období tehotenství"), Dánsko trestá ženu která usmrtí
svuj plod, když poznala urcité známky tehotenství. To
jest velmi omezeno. Návrh, aby vyhnání plodu bylo
tr,estno tep~ve od 3. mesíce tehotenství (viZ návrh zákona
pt Landove-Štychové a soudr.), nestal se nikde zákonem. Pro zákony, které trestají Zabití plodu, rozumí se
samo sebou, že plod musil žíti, ale dukaz). že žil, jest
velmi o~tížný. Francie trestá i vyhnání mrtvého plodu,
nebylo-lt provedeno lékarem Za úcelem kurativním.
Koho trestá zákon?
,1. M~tka jest trestna všude mimo. sovety, v nekterych statech dokonce na prvním míste, v jiných (Madarsko, Bulharsko) jest prísneji trestána žena vdaná.
Zákony ~ekte~ých státu (Francie, Španelsko, Norsko,
~rbsko, cs. na,:,rh, t:0vého. z.ákona) yýslovne uvádejí,
ze matka, má-lt byh pokladana za vmnou musila být
tehotna.
'
~. !~etí osvoba,která vyhání plod nebo k tomu napomaha, jest vsude trest na, v cs. návrhu zákona dokonce
prísneji. jest lhostejno, jedná-li se souhlasem nebo beZ
souhlasu matky, nebo dokonce proti vuli matky. V nekterých státech (Francie) jsou Zvlášte trestni príslušníci
urcitých povolání, dopustí-li se prerušení tehotenství:
lékari, lékárníci, studující mediciny, porodní asistentky, bandažisté, prodavaci lékarských nástroju.
3. Otec jest zvlášte vytcen jen v zákone rakouském
italském a venezuelském.
'
Uvedl jsem v krátkosti hlediska, která byla pro
zákonod~r~e ru}ných st~t~ smerodatna. jako zajímavost uvadtm, ze vyhánem plodu bylo známo již ve
~tarove~u. Bylo téme~ vš.eobecným mínením, že plod
Je soucastí matky a mkoltv samostatnou žijící bytostí,
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proto vyhnání plodu nebylo pokládáno ta
a Aristoteles radili z národohospodárskýc
k prerušení tehotenství starším ženám. Vynl
lékarka Aspasia doporucovala jako prosU
tivní prudké telesné pohyby, skoky, tan
br~men, pouštení žilou, dlouhotrvajicí látne,
Hlppokrates odsuzoval s hlediska lékare umel
V Ríme v doge císarství nebylo prerušeni t
trestným. U Zidu vylo vyhánení plodu v
dobách neznámo, pozdeji bylo dle židovsk
trestáno jako zabití dítete. Po prvé sestavil v
po Kr. Moschion ze sev. Afriky seznam Ind
bylo dovoleno prerušiti tehotenství pro
hrotící matce, kdyby mela donositi plod a r

III.
Každý stát musí chrániti svuj dorost, t. j.
jednak o klícící život v tele materském, jed
schopné života. K tomu jest treba ochrany t
nedelek a kojencu. jen zvýšená péce o teho
cítení pro jejich zhusta zoufalou situaci s
kriminálních potratu.
Jest otázka, nedoporucovalo-li by se zacltl
od pocátku, t. j. od ochrany ženy pred t~o
U nás jest prodej antikoncepcních prostredkQ
dojista z duvodu populacních. V jiných stát
obavy již zhostili a zarídili poradny pro rlzenf
poctu porodu), v Nemecku "Beratungsstell
burtenregelung", v Anglii "Birth-Control-Cllnl
1930 se konal v Curychu V II. mezinárodnl k
ríZení poctu porodu, svolaný jako šest predch
kopnicí této myšlenky, Margaret' Sangerovo
Yorku. Ze všech dílu sveta sešli se lékari,
prednostové techto poraden, a referovali o svý
nostech. Poradna v New Yorku zamestnává I
5 sester a 2 opatrovnice. V U. S. A. funguje 49
poraden, ze 26 z nich prednesen na kongresu
Poradily behem 7J.let 37.000 ženám. Pri r
z~etel k duvodum zdravotním, hospodárskýDt
mckým. Z Velké Britanie referováno ze 16
(45.000 žen), z Nemecka ze 13 (7 poraden b
svazu nemoc. pojištoven poradilo behem 2
ženám). V Tokiu funguje 68 takových poraden,
dostane se ochranného prostredku každé!
~an po?ádá ~ presto I:0cet poro~u stále stoupá. J
ze raclOnaltsace poctu porodu nemá za násl
pokles. Než to je u nás písen budoucnosti.
Není pochyby, že za nynejších svízelných b
s~ých pomeru vetšine manželství jest prlri1st
dmy Zdrojem starostí a strádání, zejména u
nižších kategorií, u malých živnostníku a J
prostredky
steží kryjí nejnutnejší životnf
A což delnické rodiny - zejména nynl v d
mes~.nanosti!, J.~~t celá r~da mladých m
dVOJIC, ktere Zljl v podnajmu, v najatém
studentsku. Za dne se rozcházejí, každý ta
voláním. Schází-li od urcitého období tehot
kové dvojici žena jako výdelecná složka, n
dostatek, který je s príchodem decka stupno
žení príjmu prichází v dobe zvýšeného vydá
inst.i!uce, kte.rá by v tomto období podala
rodlcce aa poskytla
nedelce pomocnou
ji
p-ríjem
jí podpory ruku,
za to,nahradila
že se stala
Clenkám nemocenských pojištoven dostane se
pory v posledních týdnech tehotenstvl a v p
po porodu, ale odnikud príspevku na dUL
nepojištených je ohromná vetšina.
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ne, mající pred ocima perspektivu
težkých chvíl,
sti a bídy, takrka se nabízí možnost zbaviti se
h tech útrap: inserty porodních
asistentek
a lé, prostredky abortivní
doporucované
tajne i vee, dohazovacky, rady dobrých
prítelkyn
ujištují"že to nic není" atd. Kdo nevidel ženy, hledající
moc", nemá predstavu
o zoufalství,
o hrozných
vnlch stavech mnohé z nich. Lékari, snažícímu se
dnovati, podarí se nekdy pomoci zoufalé pres nejf období, nepodarí-li se, verte, že je treba velké síly
povedi: "Nesmím a neudelám."
Tato kategorická
ved' není zpravidla posledním
slovem techto neých rodinných dramat. Krisi a katastrofu
dovídá
nekdy lékar u soudu, kam je volán jako svedek.
ad: V ordinaci se objeví vyhublá
udrená žena
fka z okolí Prahy. je matkou peti detí, které poá živiti jako delnice na stavbe. je tehotna,
muži
ud nic nerekla, ješte by jí nabil za to, "že do toho
la". Lékar domlouvá,
rozmlouvá,
lící následky,
léze odmítá. Pred soudem dovídá se konec. Odmítžena potkala známou, ta jí doporucila
"jednu
(U, která jí za 100 korun pomuže.
Pomohla a zbavila
detí matky a živitelky. A takových
prípadu stíhah jsou tisíce, nestíhaných
ci lépe nestihatelných
ftky tisícu.
uvil jsem dosud jen o vdaných ženách. Snad máme
vo býti u svobodných prísnejšími,
ale bez citu ani
'ch nesmíme býti. Nechci diskutovati
o právu svoé ženy na sexuální život. je tolik okolností zaviých pomery, že lékar odmítaje
pomoci
mladé
ce - prijdou nekdy oba, ona i 1. zv. svudce, dve
- má blíže k slzám než k mravokárným
slovum.
, že soucasná morálka je volnejší, že dcery trpí
ostatkem dozoru matek, ale stísnené pomery hospoké mají i na tom nemalou vinu. Sta devcat dojíždejí
kol, tisíce je jich ubytováno z nedostatku
prostredku
I že jsou ponechány samy sobe. A obvinovati snad
výchovu si netroufám. Kdy se muže mluvit o ukoné výchove hocha a dívky?
.
áme právo býti prísnými k svobodné žene hledající
oe, jež by jí zachránila pred "hanbou",
nazýváme-li
vlivem církevního nazírání
tehotnou
svobodnou
u "padlou" a díváme-li se na její díte jako na ménené spolecensky? je dojista na case, abychom
koe, když jsme již provedli radu reforem, když reujeme školy a jiné instituce,
reformovali
také
adne názor na otázku tehotenství
a jeho eventuelo prerušení u sociálne slabších žen. jest nutno, abym konecne prekonali stredoveký
názor, že život
u jest cennejší než život matky,
která jest již
ena a tak pro život vecný zachránena.
jest v zájmu
da a státu, aby choroby a sklony rodicu byly
nožovány prenesením
na deti? Nezapomínejme,
velmi casto rozmnožení rodiny ohrožuje výživu a
ou výchovu detí narozených,
a mejme soucit
i, které by byly 1. zv. hanbou spolecensky i sociálne
dicapovány a u nichž porod znamená
casto ztrátu
osti obživy.
á·1i býti otázka trestnosti
prerušení
tehotenství
a v novém trestním zákone lidsky, jest bezpod«ne nutno rozšíriti indikace dovoleného
prerušení
tenství a uznati mimo duvody lékarské,
kdy by
ka donošením plodu nebo porodem doznala ztrátu
vi nebo i života, také indikace eugenické a sociální.
dojista všeobecným zájmem, aby nerodily se deti,
hž nutno predpOkládati, že se nevyvinou ve zdravé
itecné cleny lidské spolecnosti,
dedíce choroby

duševní nebo telesné. Výcet jich je tu pro omezenost
místa nemožný.
(Dr. Max Wassermann
napsal ve své
brožure: " ... Ale nelékarum
bych prál, hlavne našim
zákonodárcum,
aby po klinikách
a útulnách
videli
desné ony mrzáky, jimž každá chvíle života od narození
je utrpením ... ") Zavedme
do zákona
o povoleném
prerušení tehotenství,
indikace eugenické a posílíme tak
zdraví národa, vymýtivše
postupné choroby prenášené
z generace na generaci.
A posléze indikace
sociální.
Prof. Wagner
uvádi
v roce 1923 tyto pohnutky, vedoucí nejcasteji k prerušení
tehotenství:

1. Hospodárská nouze (Benthyn v Královci dovozuje,
že 50% kriminálních
potratu
byla nouze motivem).
2. Zhoršení
životních
podmínek
nadmerným
rozmnožením rodiny.
3. Práce ženy mimo dum.
4. Nouze bytová.
5. Strach z onemocnení
detí.
6. Obava o vlastní zdraví.·
7. Bázen pred hanbou u svobodných
žen.
S hlediska lékare indikací ciste sociálních pro prerušení tehotenství
neni, ale kdo má oci otevrené a srdce
na pravém
míste, nemuže nevideti,
že jest celá rada
prípadu,
kdy sociální pomery nutí ženu, aby hledala
pomoc. Necht se jí tedy za souhlasu sociologa té pomoci
dostane,
aby nestala
se obetí remeslných
vyhánecu,
jimž jde jen o zisk. Melo-li by se pak jejich remeslu
s úspechem celiti, bylo by nutno, aby matka byla beztrestna,
aby mohla býti vyslechnuta
jako svedkyne,
nikoliv jako obžalovaná.
Trestnost
matky
byla by
ometena na prípady,
kdy nebylo by možno prokázati
žádnou
indikací zákonem
povolených.
Návrhu, jak
provádeti
zákon povolující
zákrok za indikací širších,
bylo již nekolik. Nemáme-li racionalisaci
poctu porodu,
provádenou
verejnými
ústavy, mejme alespon liberální
zákon o trestnosti vyhnání plodu, ovšem liberální jenom
pro ty, kdož se jím budou ríditi. Zákon liberální, pokud
se indikací lékarských,
eugenických
a sociálních týce,
dá nám v budoucnosti
možnost,
abychom
redukovali
pocet nemoénic,
útulku pro mrzácky
a blbecky, blázince a káznice. Zatim je nutno je rozmnožovati.
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Jak ješte vysoko?
Rekordní

horecka
ve
o 200 poschodích,

stavbe
mrakodrapu.
vysoký
600 metru.

Mrakodrap

Moderní
amerícké
mrakodrapy
soucasné
techníky,
vedecké predstavují
ekonomie a nejdokonalejší
umení zároven. výplod
Technika jejich stavby pokracuje tak rapidne a pri tom tak bezpecne,
že uskutecnuje i neuveritelné veci, že prekonává i nemožnosti. Po
absolutním úspechu dosavadních staveb mrakodrapu
rekordních
výší nás již neudivuje projekt postavení mrakodrapu vysokého
600 metdl s rekordnim poctem 200 poschodi. A snad ní kdo nepovažuje
projekt této gigantické stavby za utopii. Dnes stavime bežne mrakodrapy mohutné a vysoké jako hory, ponevadž disponujeme materiálem, umožnujícím nám tyto fantastické výtvory.
Prirozene, že stavební náklady, spojené s uskutecnenim techto
monumentálních kolosu jsou stejne ohromné. A tu se casto naskytne
otázka, zda se tyto investované náklady jednou kryjí. Dríve však,
než prihlédneme k této otázce, všimneme si trochu historie a po-
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Ptítomnost,
kroku stavby velikáni'1 v ríší obytných budov, uvedomme si prekážky,
které musili prekonávati konstruktéri techto prvních mrakodrapu.
Zrození oceli spadá do roku 1854. Tehdy ucinil Henry Bessemer
(povýšený pozdeji na lorda a získavší svetovou popularitu) v anglickém meste St. Pancrasu, ve své malé dilne tento velký objev: Privádíme-li vzduch do roztavené litiny, oxyduje jí a vylucuje z ní ruzné
necistoty; tento proces premení litinu na novou substanci, mnohem
pevnejší, na ocel. Tento zpusob premeny, který objevil témer soucasne ješte Kelly, se dnes jíž nepraktikuje.
Moderni metalurgie jej
daleko predcila. Ale objevem Bessemerovým se stala po prvé možnou
konstrukce velkých moderních budov, stejne jako konstrukce moderních rychlovlaku, prekrocujících rychlost 100 kilometru v hodine, rychlých a bezpecných automobilu a letadel.
Kdo postavil prvni mrakodrap?
Tato otázka naráží casto na
kontroverse. L. S. Buffington, chicagský architekt, se pokoušel marne
uskutecniti v roce 1887 svuj projekt mrakodrapu. Proto oznacoval
ty, kdož pozdeji uskutecnili prvé stavby tohoto druhu, za plagiátory.
W. L. Kenny, který postavil roku 1883 první dum s kovovou konstrukcí. Home Insurance Company Building - osvojoval si rovnež titul
vynálezce mrakodrapové
konstrukce. Opravdu prvá stavba s kovovou kostrou byla uskutecnena roku 1854 v Novém Yorku. Tehdy
po prvé byla budova nesena litinovými pilíri, a to - Harper and Bros
Building. Trámy a traversy z oceli byly použity pozdeji u budov na
jubilejní výstave ve Filadelfii, konané roku 1876. Od té doby zacala
býti ocel v Americe bežne uživaným stavebnim materiálem. Ale
ješte dri ve, než zacli konstruktéri vytycovati stavby o velkém poctu
poschodí, bylo nutno rešiti dva problémy: problém bezpecných základu a problém transportu osob do jednotlivých poschodí, a to bez
použití schodište. A tak vznikl první výtah v roce 1859. Konstruoval
jej Otis Tufto pro Fifth Avenue Hotel v Novém yorku. Stál 25.000
dolaru a byl uváden v cinnost parním strojem. Výtahová klec se popohybovala na ústredním trámci vzhuru, jako matka na šroubové
závitnici. Tento systém výtahu se neosvedcil a bylo nutno hledati
lepší. Podarilo se to o sedm let pozdeji. První výtah, založený na
principu dnešnich výtahu, byl umísten v hotelu Saint- James v Novém
Yorku.
Pokud se týce problému dokonalých základu, nebylo rešení tak
pomerne snadné jako v prípade prvém, v prípade otázky výtahu.
Zde nestacilo, jako pri stavbe nekolikaposchodového
domu, proste
vyhloubíti v zemi otvor, vyplniti jej zdivem a na nej postaviti dalši
konstrukci. Ukázalo se to jasne na stavbe Federal Building v Chicagu, která se zrítila roku 1880. Tato katastrofa mela prirozene za
následek pilné studíum principu stavby základu mrakodrapu; a také
prinesla zrození príncipu kladení základu k mrakodrapum
dnes
bežného. Každý základní pilír budovy stojí samostatne, neodvisle
od pilíru ostatních, na hlubokém základu, postavením primo na
skále. V nekterých krajích (na priklad v Novém Orleansu) je nutno
jíti se základy neobycejne hluboko, než se najde masivní podklad, na
nemž by ohromná váha budovy našla dostatecnou oporu.
Tedy po vynalezeni oceli, zdokonalení konstrukce výtahu a po
objevení vhodného principu kladení základu, prikroceno ke stavbe
prvého mrakodrapu - budovy opravdu již hodné tohoto hrdého
jména. Roku 1883 dokoncena v Chicagu stavba Home Insurance
Company Building, na níž po prvé užito v zásade principu, praktikovaných i dnes pri stavbe mrakodrapu. Tehdy po prvé rešena stavba
budovy tak, že váha zdí spocívala na kovové kostre; nenesly tedy
zdi celou váhu budovy, jako tomu bylo u staveb predchozích. Pri
stavbe Tacome Building v Chicagu, dokoncené roku 1887, byl tento
systém' ješte zdokonalen. Zde již celá váha zdí spocívala na kovové
kostre. Budova mela 14 poschodí.
Od této doby nestálo již v podstate níc v ceste stavbe stále vyšších
a vyšších budov; bylo nutno zlepšovati jen jednotlivé detaily, zdokonalovati jednotlivé akcesorie - na priklad zdviže. Po prvé primitivní konstrukci zdviže Tuftsovy, založené na principu vertikálního
závitu, prišla konstrukce výtahu na hydraulické písty a pozdeji konstrukce výtahu elektrického. Dnešni elektrické výtahy mohou do-
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sáhnouti rychlosti až 300 metru za minutu, pri tom jejich
a zastavování je tak tlumené, že si lidé ve zdviži ani
rychlost pohybu, respektive jejích nepríjemných následlat
prakticky se výtahy s takové transportní rychlosti ani
Na príklad výtahy s nedávno nejvyššim mrakodrapem Building - mají rychlost 220 metru za minutu.
To však jedine z toho duvodu, že predpisy vyšši rychlost
lují. V prípade, že by však byla zákonem povolena vyUI
zdviží v mrakodrapech, pohybovaly by se na priklad výtahy'
State Building, dnes nejvyšším mrakodrapu sveta, rychIostlJ
metru v minute, jak se ukázalo pri zkouškách.
Uvážime-li krátkost doby, pred niž postaven první
musime proste žasnouti nad ohromným pokrokem na t
techniky. Musíme žasnouti nad výkony, jichž bylo v tomto
saženo, a to nad výkony, abych tak rekl rekordnimi po vlastni
výkonu, tak i po stránce pocetnosti. Dnes je ve Spojených
4800 budov více jak desetiposchodových. 377 budov má
dvacet poschodí. Ješte pred ctyriceti lety bylo pro Amerl
kodrapem budova, jež mela deset poschodí. Dnes se pomala
drap ríká budove jen tehdy, má-li nad 80 poschodí. Nel
budova na svete - Empire State Building má 86 poschodfa
soká 335 metru. A opravdu není v Americe nemožnosti us
projektu postavení mrakodrapu vysokého 600 metru a maj
poschodí. Zvlášte pak proto, že úmerne s vetším poctem p
zvyšuje rentabilita budovy a úmerne více se využivá ceny
V nekterých amerických mestech je obchodní svet koncent
urcité ctvrti a kdo "chce jiti s sebou", je nucen býti v centru
života, to jest v oné ctvrtí. Prirozene, že každá dlan pudy jev
mistech nesmirne drahá a nuti primo k maximálnimu využiti,
deje práve v mnohonásobném
znásobeni této plochy do
Prostora pudorysu se stokrát znásobi postavením sta pater na
základne.
Hned po zrazení nekolika prvních mrakodrapu prijala
v Americe urcitá kasta lidí negativní, odmítavé stanovisko. I
v Americe velké množství lidí, brojícich protí mrakodrapové
a obvínující mrakodrapy ze všech nepríjemností a zel, jímíž trpí
telé velkomest. Nejprve namitali, že mrakodrapy nebezpecne
lidi do urcitých míst, že je prelidnují a že v prípade katas
príklad zrícení, jedné z techto budov, dojde k znícení tisic6
Dále namitají, že tak vysoké budovy zbavují mesto vzduchu a
dvou cinítelu tak nezbytných lidskému zdraví - a že tedy
zdravotní stav obyvatel. Mímo to jsou neprímou prícinou v
zatarasení ulic a dopravních poruch protože koncen
enormní pocet lidi.
Byla-li oprávnená obava pred zrícením mrakodrapu do
bité lidmi pred padesáti lety, tedy po postavení prvních pred
moderních kolosu v ríši budov, stalo se dnes, po padesáti\eté
kojivé zkušenosti s mrakodrapy, úplne neodpodstatnenou. I
dokázali, že jsou dnes schopní postaviti mrakodrapy bezpecné
du na sto procent. Nyní k výtce o útoku mrakodrapu na
obyvatel velkomest. Je prirozené, že v ulicích s vetšími domy
obyvatelé v prízemí a nejnižších patrech nedostatkem svetlal
vého vzduchu. To je í v takových ulicích, jež netvorí mrak
Cím vyšší dum, tím vetší možnost mají obyvatelé výššÍChp
stati více vzduchu a slunecního jasu. Prí konstrukci moderních
drapu je postaráno, aby í obyvatelé nejnižších pater meli a
dostatek svetla - svetla prirozené úcínnosti, ale z umelého
Stejne je zde postaráno í o dokonalou atmosféru. Zvláštni
dodávají obyvatelum
newyorského centra silný, horský
A ješte nekolik slov k neblahému vlivu mrakodrapu na
ve velkomestech, respektive o jejich vlivu na dopravní zácpy
ruchy. Dopravní obtíže ve velkých mestech nejsou novínkou. 8
my již tehdy, kdy domy ve velkomestech nemely vÍCejak ctyl
schod i. Historikové zaznamenávají, že již ve starém Rime muslU
dopravni problémy a že zpusob rízení dopravy, který dnes pov
za moderní, byl bežný v Ríme již za Julia Caesara. Již tehdy
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ny, regulující dopravu, bylo parkovište vozidel, jednolee a podobne. Ve Spojených státech vyvstal dopravni
mestech jíž pred padesáti lety, tedy pred dobou stavby
rakodrapu, v dobe omnibusu a konských tramvají. Ale
aktuálních pomeru dokazuje, že mrakodrapy nejsou privních komplikací a poruch. V Bostonu, na príklad, je
&rrt neobycejne rozsáhlá. Ulice jsou neobycejne široké,
&tné podzemní prechody, a prece je v této ctvrti takový
chaos, že jej nevídíme v žádném meste s mnohem vetším
ích mrakodrapu.
Yorku je cirkulace mnohem obtižnejší na príklad v Páté
než dole v Manhattanu, kde je vetšina a nejvyšších mrakoe dne je nejnesnadnejší pohyb ve ctvrti velkých obchodních
er ve ctvrtích velkých divadel a kín. A prece v techto
Je nejmenší pocet mrakodrapu. Cirkulacní problém existuje
mlre i v Londýne, prestože je zde výška budov limitována
30 metru. Ve které ctvrti velkých severoamerických mrastredísk najdete obtížnejší provoz, než na nekteré
londýnských tepen? V Paríži a v Buenos Aires na príklad
s takovými dopravními poruchami, že byste je marne
V tom nejvetším stredisku nejvyšších
mrakodrapu. A prece
dovy v techto mestech maji jen nekolik pater.
py, tyto klenoty stavitelského umení, nejsou jen pouhým
j velká konkurence mezi podnikateli
techto staveb mela
vUvnejen na rapídní zdokonalení mrakodrapové konstrukce,
jich výpravu, zarízení. Zarízeni moderních mrakodrapu je
!tak rafinovane úcelné a ídeální, že není myslitelné u budov
menších rozmeru. Otázka topení, vetrání, svícení a pod.
ena prímo jedinecne. V místnostech mrakodrapu je temstále stejná, vzduch cistší a osvetlení príjemnejší a ídeálnejši,
koliv jiné ulici s domy podstatne nížšimí. Pohodlnost
!-OSOb do jednotlivých poschodí je proste bezprikladne
dokoapy, respektive jejich konstrukce dala inženýrum možItost k plnému rozvinutí jejich geníality a ekonomického
odrapy pozmenily podstatne existencní podmínky celé
a zároven stvorily radu nových zamestnání. jedním z nejch je zamestnání reditele mrakodrapového provozu. jeho
nejen komplikovaný, ale i obtížný. K vychování zdatUdí, kterí se chtejí venovati tomuto úkolu jiste velmi
u a namáhavému, jakým je spravování tak ohromného
je moderní mrakodrap, zaradily americké university do
ého programu speciální kurs pro tento obor.
mrakodrapu mesta, Empire State Building, teprve
ceném, je 86 poschodí. Dopravu osob do nich obstarává
Základní plocha budovy má 7.800 ctverecných metru,
odí od trícátého výše - 2.240 ctverecných metru. Nejce ve stavbe mrakodrapu usiluje o stavbu budovo veej nejlépe na míste bloku domu do ctyr ulic. Architekti
architekturu mrakodrapu hned napoprvé; není divu, že
ynl pri jeji velké dokonalosti na absolutne nových princíkcních. Mrakodrapy mely dríve vzhled jiste velmi bidokonce do jisté míry nestvurný. Dnes se hledí temto
ti co nejharmonictejší vzhled. Celé rade individuálních
I do jisté míry prítrž zákon - zoninglaw - urcujíci
formu i výšku mrakodrapu. Podle tohoto predpisu smi
stavba, tedy stavba na základne pudorysu jen urcitý
• Pak musí konciti terasou, v jejímž stredu možno vztyvež, jejíž základna smí mít maximálne ctvrtinu záI; výška této veže není definována. Rídí se Iimitem bezstavby. Projekty príštích staveb mrakodrapových budou
ádeti podle jednotného, spolecného metodického plánu.
orku se pracuje na projektu vybudování "mesta Rockloženého z nekolika bloku mrakodrapu, úplne harmoe rešených.
mrakodrapy jsou výsledkem úsilí konstruktéru,
nuceobývací problémy podle pomeru situacních a hospodár-

ských. Všichni velcí architekti jsou o tom shodného názoru. je samozrejmé, že celé rade prvých mrakodrapú se dá vytknouti velmi mnoho
vecí, a to jak po stránce vnitrního zarízení, tak po stránce vnejšího
vzhledu. Ale tak tomu je u všech vecí v zacátcích. Styl monumentu
má svúj "raison detre"; jeho krása pak odvisí podstatne od materiálu, použitého k jeho stavbe. Egypt mel k dísposici dostatek žuly.
Stavel proto své budovy a památníky ve stylu primereném tomuto
stavívu, tedy velmi monumentální a masivní. Klasická architektura recká mela k dísposici dostatek mramoru, jímž oplývaly útroby
zeme tohoto poloostrova; proto stavelo výhradne z neho.
Orient zase mel hlavní zásobu staviva ve dreve. Renesancní architektura, oplývajíci množstvím ozdob, vytvárela zámky a paláce
z bežného a velmi dobre zpracovatelného staviva ve Francii a v Halii
-z vápence.
Ocel, vyrábená továrne témer po padesát let, je stavivem nejideálnejším a také nejinternacionálnejším.
je pevná, plastícká, odolná
ku zmenám povetrnostním, dokonale elastícká a pod. Krátce ocel je
nový materiál, umožl'íující cloveku dilo, které by nebylo možné ze
žádného jíného materíálu. Vlastnosti oceli jsou známy a vypocteny
do nejkrajnejších podrobností. Mužeme s nimi pocítati do maxima
dríve, než použijeme ocel k vlastní konstrukcí. Tuto vlastnost nemá
rovnež žádný jiný stavební materíál.
Teprve v posledních letech dospeli archítekti k plnému využíti
mechaníckých vlastností ocelí. Tento výsledek prinesl také opravdu
nový styl konstrukce; vnítrní í vnejší. Na nových stavbách mrakodrapu bude techto poznatku jíste s úspechem plne vyuŽíto. Nové
kolosy, jíste vetší, než všechny dosavadní, budou jíste ješte dokonalejší a ideálnejší. Roku 1934 bude v Ameríce slaveno 501eté výrocí
postavení prvého mrakodrapu. jak vysoký bude o padesát let starší
príbuzný tohoto prvního clena rodiny nejvetších budov sveta? A jak
bude vypadatí mrakodrap pri stoletém výrocí? jiste bude mítí podle
tvrzení odborníku do té doby pres 200 pater a bude vysoký pres 600
metrú.
- Eddie. -
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Dve strany.
Vážená redakce,
na múj dopis "Byla strana nár.-soc. horší ostatních" reagoval
pan Gutwirth dopísem (o dvou stranách). Konstatuji rád, že jsem
vetou "chtel rozsvítiti svicícku" nemel na mysli nijaký zištný úmysl
páne Gutwírthltv. jsem pilným ctenárem jeho stati v "Pritomností"
a jsem presvedcen, že svojí poznámku psal proto, že verí! v oprávnenost své domnenky o vet.Ší slušnosti své strany. Sám ríká, že "nevídel do vecí, které konkretne j. Fiirth uvádí o fínancování sociální
demokracie", a proto ta jeho víra. já pak nechtel níc jiného, než
abych p. Gutwirtha a ostatní verící upozornil, že verí legende. Na konkretním prípadu Iihovarských penez jsem dokazoval, že nešlo o vetší
slušnost, nýbrž o vetší šíkovnost socíální demokracie. Pan Gutwirth
doufá nyni, že se nekdo najde, kdo vec objasní. Obávám se, že pan
Gutwirth doufá marne.
Na pripadu u lihovarníku najde také pan Gutwirth vysvetleni, proc
pri secesi Modráckove, Bubníkove a komunistu nic nevyšlo na verejnost. Ve strane soc. dem. se jiste níc nedelo, ceho mohlo býti
protí ní používáno,
na to byly zde její hospodárské instituce,
v mém konkretním
prípade to byla Všeobecná družstevní banka.
Okolnost, že se strana nár. soc. i za cenu verejné ostudy zbavila
Hrízbyla, Svozila, Laubeho atd., mluv i spíše pro ni, než proti ní.
V jiných stranách se tyto veci vyrizovaly opet šíkovneji. Strana nár.
soc. takového provinilce verejne vyhodila, jinde z neho udelali na pr.
reditele nemocenské pokladny.
Také "Právo Lidu" a "Nová Doba" zabývaly se mým dopisem.
"Právo Lidu" tvrdi, že si národni socialisté muj clánek objednali a
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Prítomnost,
"aby to nevypadalo hloupe", nejdríve dali otisknouti v "Pritomnosti".
Fakt, že existuji ješte lidé, kterí nepíší na objednávku, je jiste nepríjemným objevem pro anonyma "Práva Lidu", stranickou vášní
nezaslepeným ctenárum bude jiste osobnost redaktora "Prítomnosti"
dostatecnou zárukou, že nešlo zde o politické cachry. Nepsal jsem
svuj dopis na objednávku národních socíalistu, jako nepsal p. Outwirth svojí chválu na objednávku sociálních demokratu. Do "Prítomnosti" píší svobodní, byt i politícky organisovaní obcané a ne žoldnéri
politických stran.
"Nová Doba" nazývá mé tvrzení, že za Jirího Stríbrného jest odpovedna spíše Petka než národni socíalisté, falšováním historie.
Prenecháme tedy historikum, at jednou rozhodnou, kdo mel vice
pravdu. Zustanu toho názoru, že mel-Ii padnout Stríbrný, musela
dríve padnout Petka. Jak silné bylo toto zájmové sourucenství osob,
bylo nejlépe videti pri finále parlamentního projednávání aféry Stríbrného. Materíál, který snesl dr. Stránský, byl tak velký a usvedcující, že prekvapil i Stríbrného prátele, a byla to prímo dejinná souvislost, že to byli práve dva muži Petky, ktetí do poslední chvíle neustávali usilovati o to, aby, když již nic jiného nešlo pro bývalého
partnera udelat, aspon slova odsouzení byla zmírnena. Kdyby se byla
projednávala aféra Stríbrného za vlády Petky, jest velká pravdepodobnost, že by byli nakonec zavreli dra Stránského. Pochybovacum doporucují, aby nezapomneli, že to byla doba, kdy "korupce
byla zjevem svetovým" a kdy se delaly zákony se zpetnou platností.
Konecne obdržela redakce "Prítomnosti"
dopis p. poslance Josefa
Stivína, ve kterém upozornuje, že byl do 17. ríjna 1917 na vojne a že
tedy nebyl úcasten loyální politiky Šmeralovy. Vedení "Práva Lidu"
prý se ujal v listopadu 1917 s úkolem, uvéstí stranu na nové koleje.
Nevím, neselhala-li moje pamet, ale zdá se mi, že i pred listopadem
1917 neco od pana Foltýna v "Právu Lidu" bylo; na to se však pamatuji já a mnoho jíných velmi dobre, že byl pan Stivin od r. 1917 až do
r. 1920 bliže Šmeraloví než na pr. Bechynovi a že po tech jeho nových
kolejích v "Právu Lidu" porád lépe jezdil pred prevratem Šmeral
než Habrman a po prevratu Muna (vzpomenme ve výroku "Oko za
oko, zub za zub") než Tusar, rudoarmejcí pak lépe než legionári.
Tuto svoji minulost z doby, kdy se rodila a budovala republika ceskoslovenská,
pan poslanec a místopredseda
poslanecké snemovny
J. Fiirth.
Stivín z hístorie již nevygumuje.

N O V É K N I H Y.
Lacné ženy. Pražský román milostný. Treti vydání. Napsal Otakar
Hanuš. Brožované vydání s obálkou Artuše Scheinera za 18 Kc. váz.
za 28 Kc s autorovým podpisem. Stran 272. Nákladem E. Beauforta
v Praze I I. Válecný román, který se dockal tretího vydání, byl pocten
cenou Ceské akademie ved a umení.
Italský fašism je skvele vylicen predsedou italské ligy pro lidská
práva v Paríži Ubaldo Triacou v knize "Zlocíny fašismu", která práve
vyšla v prekladu Dra L. Milde. Osobnost Mussoliního, první pocátky
fašismu, násilnosti, jichž se fašisté dopouštejí na všech a na každém,
kdo nemohl souhlasiti s jejich metodami, hospodárský úpadek !talie
za režimu Mussoliniho, pronásledování menšin, dohoda s Vatikánem,
to všechno Triaca vykládá prehledne, jasne a s velikou znalostí pomeru. Každý, kdo chce dobre rozumet dnešním událostem v !talii,
mel by sí precisti brožuru "Zlociny fašísmu". Vydalo nakladatelství
Volné myšlenky. Stojí Kc

5'-.

Miroslav Rutte, VIKTOR DYK, portret básníka. Knížka vydána
v pekné úprave grafícké s podobiznou, již nakreslíl Hugo Boettin-

Velký
výber

<rt8.

ger. Pietní vydáni knížky této vyšlo v omezeném
kt'ome 50 výtisku na similijapanu s podpisem auto
budou jiste brzy rozebrány. Cena obyc. vydání I(c 15
na similijapanu s podpisem Kc 25'- u nakladatele F. Top~
Národni tr. 11.
Henri Barbusse napsal novou knihu o svetové válce:
BUDE. Autor nabyl svetové proslulosti válecným dilem
prvé vydáni vyšlo u nás již r. 1917 a vzbudilo rozruch. 8yl
sovatelem o válce, avšak teprve jeho nová kniha osvetluje
hruzu a nesmyslnost války. Kniha byla preložena do
vých jazyku a ceský preklad vyšel jako druhý svazek
kladatelství Prulom, Praha XII.
Hendrík van Loon: KAM SPEJE LIDSTVO (ZNÁS08
VEK). Preložil J. Meisner. Loon podává v této knize po
sofický výklad technického pokroku a vypráveni doprováll
ginelními obrázky. Všechny význacné vynálezy, pocínaje
tivnejšími, mají zde svoji historii. Pokrok techniky vyplývi
z lidské touhy násobit takrka až do nekonecna své sily.
ucená encyklopedie, je to dílo, které nás ucí rozumet mod
votu a které nám ukazuje perspektivy lidské cívilisace v
Van Loon volá po technice nového sveta, nového cloveka,
která bude zbavena lepším clovekem svého barbarstvl,
ností vuci bolestem spolecnosti lidské. Knihu vydalo
Volné myšlenky. Má 181 obrázku a stoji brož. Kc 29'-, váz.
(stran 308).
Mezindrodní obchodní politika. To je název knihy,
sledkem snahy o systematické zpracování mezinárodnl
politiky formou dostupnou široké obci ctenáru. Prednosti
jest její prehledná soustava, velká jasnost s hutnosti a
Vychází v dobe, kdy jest treba vice než kdy jindy znáti
komplex mezinárodni obchodni politiky. Tomuto úcelu
hovuje, seznamuje s celou onou velkou zbrojnicí ob
tických prostredku, kterých zvlášte po válce se použlvá:
s obchodni politikou zemí zámorských, které se u nás
merne málo povšimnuti. V nynejší dobe vypjatého oe
vynalézavosti stále nových a nových prostredku obch
tických jest poucným, seznati názory autora, který j
mentuje, k jakým nevítaným a necekaným dusledkum m.
užívání vésti. Naší odborné literature dostává se dílo
žitosti, jehož autori O. M. Fisk, byvalý profesor obchodl4
Peirce, prof. nár. hospodárství, zarucují jeho hodnotu.
psal Doc. Dr. Ant. Basch. Kniha vyšla v Politické knihovnl
ji "ORBIS" (Praha XII.). Brož. je za Kc 42'-, váz.l(c
sahu: Merkantilismus,
Svobodný obchod, Smer ochr
vozní, dovozní a pruvozní cla, Zákazy týkající se zahran.
Druhy a základy cel, Celní tarify a jejich systémy, Podpory
a vývozu, Správni instituce, Obchodní smlouvy, jejldl
forma a obsah. Reciprocita a doložka nejvyšších výhod aj.
Cešství a evropanstvi. F. V. Krejci pod tímto názvem
bisu (Praha XII.) své úvahy o naší kulturní orientaci. A
o pomeru nás Cechu k Evrope a prichází vhod práve v
heslo evropanství slyšíme se všech stran, nebot je
všech, kdož pochopili, že nejen nová hospodárská org
ale i kulturní sjednocení je nezbytné, nemá-li v budoucnu do
vým válecným katastrofám. Náš národ je k evropanstvl
nejdražšími upomínkami svého zápasu za svobodu a i celA
nulost mluví durazne pro. Obsah: Evropa a zemekoule.
smysl Evropy. !talie, Francie, Anglie a Evropa jako
tecnost. Nemecko a Strední Evropa jako ideál. Cešstvi.
Slované. Evropanství. Brož. je za Kc 28'-, váz. I(c 43'-.

plniclch
..K_~_á.g,n_e.r_.OC_cc_:~~::§šI

crayonu, zápisníku, soenecken a pod. psacích souprav a podložek; aktovek
a jiných nepostradatelných
pomucek kanc. i technických má na sklade:
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(Parker,
Astoria,

Wagner, VI
Mont Blane

Od

dob naší

prababic~ ....
cení všechny hospodynky
mýdlo s jelenem! Ctyri generace už ted perou tímto vydatným a cistým mýdlem'a to dokazuje, že je dobré I

pres 80 let stále stejne dobré.

SPISY ANATOLA FRANCE
nesmejí chybeti v žádné knihovne inteligenta.
V Pantheonu dosud vyšly tyto svazky:
Brož.

Kc

Váz. v plátne
Kc

PROUTENÁ PANNA
AMETYSTOYÝ PRSTEN
PAN JILMEM.
BERGERET . .V . PARíŽI
..
POD
.
o

••

o

o

•

o

o

•

•

o

•

•

12'50
12'50 60'12·50
12'50]
12'50
12'501

8. A
PERLETOV
Á SCHRÁNKA.
JINÉ PODIVUHODNÉ
POVlDKY 12·50
12'50 J
o

•

60'-

•

Kc

•

· 15'- 63'· 15'-]

o

o

6. STUDNE SV. KLÁRY .....
7. SEDMŽENMODROVOUSOVÝCH
5. BALTAZAR A JINÉ POVíDKY

Váz. v plátne

Kc

9. BOHOVÉ ŽíZNEJ!.
.
10. TOUHY JANA SERVIENA . · 10·50
11. ZLOCIN SYLV. BONNARDA
12·50
12. KOMICKÁ HISTORIE
. .
13. OSTROV TUCNÁKU
14. VZPOURA ANDELU ...
·· 15.17'50} 42·50
15. ZAHRADA EPIKUROVA
.
16. NA BíLÉ SKÁLE
· 15·- 55'17. THAIS
o...
o
.
o
.
.
· 15·15'-)
o

2.
3.
4.
1.

Br ož.

o

•

o

Všech 17 svazku brož. Kc 230'50, vázáno v peti svazcích Kc 280·50. Použijte našeho zpúsobu
výhodných mesícních splátek.

Žádejte u svého knihkupce neb
V

nakladatelství FR. BOROVV-, PRAHA II., Národní trída 18.
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CTYRI KNIHY EROTIKY
NAPSANE

,

'0

,

DUSTOJN1KEM

RAKOUSKO-UHERSKE

KAREL

,

,

ARMADY

ŠARLIH

(vlastním jménem KAREL CADA) byl rytmistrem v rakousko-uherské
armáde.
V kterési halicské garnisone zastihla jej svetová válka, postupoval proti Rusum,
pak utíkal do Karpat, snášeje s vojskem kruté útrapy horské zimy, ochuravel z nachlazení težkou chorobou ledvin a zemrel neocekávane, kdy prátelé jeho meli za to,
že je již v rekonvalescenci, 18. dubna 1916, nedockav 34 let. Jeho život zrcadlí se
v jeho spisech. On veril, že problémem života jest žena a proto celé jeho dílo je
tak vyslovene a žhave erotické. Mladí lidé jeho románu a novel, dustojníci i vojínové,
trpí i ztroskotávají, jakmile smutný beh jejich života zkrížil prelud ženské krásy.
Celé dílo tvorí tyto ctyri svazky:

Tvrdošíjní ilusionisté
Kniha obsahuje

tri novely:

Menuet sfingy - Angela - Nezdarený experiment.
v celoplátené vazbe Kc 30·-.

160 stran.

Brož. Kc

20'-,

Erotické dobrodružství Nikity Ochalcuka
7 novel: Opravdové chvíle v živote nadporucíka Prokopa - Jak se Trifon Barbui chtel státi madarským
clovekem - Smutný husar Juon Valesescu - Poslední vecer zprašivelé ovce atd. - Stran 232. Cena brož.
Kc 25'-, v celoplátené vazbe Kc 35'-.

Sobecké jinošství Vladimíra Vratkovského
Román dustojníka

a jeho ctyr milenek - román o touze a materství, které se neuskutecnily.
Cena Kc 25,-, v puvodní celoplátené vazbe Kc 35·-.

-

Stran 224. -

Úšklebky sexu
Povídky: Jurica - Zvedavá - Jaro - Hlloliodor - Zmrzacený Don Juan - Chanteusa - Msta - Výstraha
zkušené ženy - Pastel - Pout paní Marici - Shledání - Lazar, verný manžel atd. - Stran 260. - Cena
Kc 30'-, v puvodní vazbe Kc 40·-.
Zde odstrihnete

NAKLADATELSTVí

priložený lístek, vložte do obálky a zašlete svému knihkupci neh

FR.

BOROVÝ

V PRAZE

11., NÁRODNÍ

TRÍDA

Žádám na splátky po Kc
*)
4 svazky Díla K. Šarliha - brož. za Kc 100·- *)
4 svazky Díla K. Šarliha - váz. za Kc 140·- *)
Jméno a místo (presná adresa):

.) Co se nehodí, škrtnete.

18.

