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ci proti racionalisaci?

ni dobe rozvírila se cilá diskuse o racionali

Nejen u nás, ale i v cizine, a to hlavne ve
vyvinutým prumyslem. Není sporu o tom, že

cionalisaci stoupl v momentu, kdy na všech
cali jsme cítiti úcinky svetové hospodárské
jako po svetové válce bylo nám jasno, že
ot bude treba v záj mu hospodárské a sociálni
nahradit ve svetovém hospodárství co nej-

co nejúcelnejším zpusobem, tedy v prvé rade
výrobou, tak zase dnes je nám jasno, že težište

problému racionalisacního není již výlucne
, nýbrž v tom, jak veliká množství zboží
m racionalisovanou výrobou bude možno

e spotrebe. Cili, jak odcinit ten nedostatek,
jsme od zacátku upozornovali, aby totiž ra

distribuce dostala se do stejného tempa s ra
výroby a aby racionalisace neprinášela pou-
cen, ale také umožnovala soucasne pri stou

obe zvýšenou úrovní duchodovou zkonsumo
é výroby. Tyto poznatky není zajisté treba

vodnovati. Jsou jasné á v byly nescetnekrát
o racionalisaci dotceny. Zivost celé diskusei hlavne v tom, že se vytýkala dnešním ra
lm snahám prílišná strohost, jednostranné
aterialistické, jednostranné hledisko výrobce,
tá neujasnenost v prubehu a vývoji raciona
jasnenost konecných cílu. Skutecne ti, kterí
ali, mají pravdu. Ovšem tyto námitky ne
primeti k tomu, abychom se postavili proti
i vubec, nýbrž jen proti é racionalisaci,
rozporu s urcitým pojetím racionalisace, jež
pod názvem "vedecká organisace", prípadne

ovány byly v rozšírené forme naším labore-

O je nemožno hlásat zastavení technického
jeho násilné omezování, tak nelze také zlo
I který je dán celou soustavou etap pred
a který nemohl a nemuže vyústiti v nicem

práve v období racionalisace, ve zvýšeném
D1ckých vymoženosti. Je jen na nás, abychom
s uvedomili a svou hospodárskou a sociální
dle toho prizpusobili. Kolik jen clánku prí-
rltomnosti o techto otázkách bylo napsáno,
me práve na techto místech upozornovali, že
i jest treba provádet plánovite a pokud
casne ve všech hlavních cinnostech hospo
soucasne v hospodárství soukromém i ve

vždy s ohledem na lidského cinitele. Že
e nestalo, není naší vinou, není to chybou
apoštolu racionalisace chápané podle zásad

ganisace, není to chybou myšlenkové sou-
retismu, je to chybou tech, kterí problémy
ak než skutecne jsou. Pokrok myšlenky je

tom, že jsme v letech 1923, 1924, 1925
sit s naprostou nechutí vuci jakékoliv ra
a dnes musíme zase leckde brzdit. Obrat
1926 a 1927 vlivem mezinárodního komitétu

pro vedeckou organisaci, ženevského institutu raciona
lisacního a vlivem diskusí na ruzných mezinárodních
konferencích, hlavne na mezinárodní konferenci hospo
dárské v kvetnu 1927.

Zájem o racionalisaci stoupl tedy behem nekolika
málo let tou merou, že ženevský institut, jehož zrození
~elo se za našeho nemalého prispení, svolává nyní do
Zenevy mezinárodní poradu na téma: "Pro a proti
racionalisaci". Tento rozhovor má být rozdelen na
ctyri oddíly, jež charakterisují docela dobre dnešní
stav. Jsou to: Evropa - Amerika, srovnání zkušeností
s dosavadním praktickým uplatnením v obou dílech
sveta; pasiva racionalisace; aktiva racionalisace; a ko
necne je na programu tzv. "Verbundwirtschaft", t. j.
v podstate uplatnení nejširší kooperace svetové, tedy
jakási racionalisace mezinárodní, smerující jednak k me
zinárodnímu postupu v racionalisaci jednotlivých od
vetví hospodárských, jednak také k racionalisaci jednot
livých hospodárství národních a k racionalisaci hospo
dárství svetového jako celku. To je také po stránce
organisacní nejlépe pochopený cíl.

Z celého pak souboru otázek zajímá dnes pochopitel
ne naši verejnost racionalisace se stránky sociální, kde
hledají se, oprávnene, za dnešního stavu pasiva ra
cionalisace. Je to nedostatecné respektování lidského
prvku v celém racionalisacním procesu. Proto dnes tak
casto cteme v denním i odborném tisku o "cloveku
a stroji", o "cloveku a racionalisaci" atd. V literature
objevila se na knižním trhu v poslední dobe celá rada
zajímavých prací o tomto tématu (u nás chystá nakl.
Sfinx dílo "Encyklopedie výkonnosti", jehož I. dílem
jest svazek "Výkonný clovek"), zakládají se instituce
pro fysiologii práce, rozširují se ústavy pro psycho
techniku, krátce nastává tu nový kvas, jakožto výsle
dek oprávnených výtek a projevených prání po usmer
není dosavadního vývoje racionalisace.

Také náš Sociální ústav svolal t popudu právníku
laboretického kruhu zvláštní diskusi o sociálních du
sledcích racionalisace. Tato diskuse mela za úkol ríci

naší verejnosti, že vývoj nelze zastavit, ale lze jej ovliv
nit, usmernit. Vecnými referáty t jednotlivých oboru
a hledisek bylo dokázáno, že dnešní hospodárská krise
není zavinena racionalisaci, že tato krise má svoje ko
reny mnohem hloubeji, že se tu nejedná o pouhou krisi
konjunkturální, nýbrž o krisi strukturálního rázu a tu
práve, že racionalisace, urcitým smerem, soustavne,
plánovite provádená jest s to prinést nejen mnohé
ulehcení, ale i trvalé zlepšeni. To není ovšem ta raciona
lisace úzce chápaná, jednostranne uplatnovaná, nýbrž
ona racionalisace, která znamená "mental revolution",
delaná práve s hlediska velikého celku, jakým je hospo
dárství svetové. Druhý úkol diskuse Sociálního ústavu,
abychom slyšeli námitky a zkušenosti také z rad našich
praktiku (výrobcu, odboráru a p.), splnen celkem nebyl,
anebo alespon nikoliv v míre takové, jak se ocekávalo.
Byla to snad urcitá opatrnost politického rázu, snad
ješte urcitá neujasnenost v cílech, daná nynejší situací
hospodárskou, snad nekde i nepochopení duležitosti
dnešní doby pro celý další vývoj hospodárský (v tom
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Václav Koenig:

Na sovetských rekách zacínají vyrustat velkolvodní prehrady, na staveništích vyrustají obrovs
továrny, do nich se dovážejí na úver a nekdy ta hot
nejmodernejší stroje na svete, na venkove se upevn
kolchozy zavádením úkolové práce, procesy se tášk
níky jsou odbyty, v Pravde denne horník na obráz
svítí si kahanem na bulletin o denním výsledku tež
uhlí v Donbassu, v kterémsi sále moskevského pal
zasedá konference o vybudování druhé metalurgic
uhelné základny sovetského svatu, noviny propa
nejnovejší vynález - "sovetské hromadení funku
ústrední výkonný výbor vyznamenává Leninovým
dem podniky, jež provedly svou petiletku ta dva a
roku, vydává dekrety o prednostním zásobování úd
níku, sesazuje a jmenuje hodnostáre, MolQtorova
mise pro zkoumání výkonu vládních direktiv kon
tuje "prurvy" a ukládá je napravit pod osobní od
vednostf toho ci onoho cinitele podniku, lidový kom'
financí premýšlí, jak "mobilisovat" cili vytáhn
z kapsy obyvatelstva penežní prostredky, komunist
sekretári organisují manifestace k oslave prvního
sování kuponu státní pujcky "Petiletka ve ctyrech
tech", statistikové srovnávaj í tisíce, statisíce, mili
hlášení z ruzných "front socialistické výstavby",
ciosové hlásají úspechy, agitátori bijí do Iiknav
oportunismu, automatismu a vyzývají k bolševic
tempum: "Provádíme petiletku a provedeme ji ve
nekde i ve 3 letech."

hospodárští kapitáni mlci od samého pocátku, vedecké hospo
korporace vydávají neslané a 'nemastné resoluce, na nichž lpi
namáhavého kompromisu, a verejné míneni ve vecech hospodár!
není - protože ho u nás vubec nikdy nebylo. A zde jsme así ti já

vecí. Bylo by možné, aby vládlo u nás "vecné mlcení" v dobe,
se hraje takrka o osudy tohoto státu, kdyby široká verejnost
vubec nejaké poneti o tom, co se vlastne deje? Bylo by možné,
vedoucí lidé úzkostlíve tajili své nadeje, obavy, námitky ap
minky, kdyby tu bylo verejné mínení, které by žádalo jasné
a rozhodných cinu? Máme velmi citlívé verejné minení ohledne
licajtu a nemeckých jidefních listku, dovedeme vyburcovat vy
hodnostáre k projevum o footballu a kvalite vína, ale vubec ne
verejného míneni v hospodárském myšlení. A prece je to j
možt:Jý korektor a podpora našich politiku. Co je platno, má·li u
rada lidí velmi správný názor, co se vlastne má delat v hospodár!
vecech, nenalezne-li dostatek podpory v široké verejností pro
myšlenky? Co je platno otiskovat statistické rozbory a ucenécI
když se ukáže, že se lidé zajímaji sice o dusseldorfského netvora,
vubec nemají poneti o hospodárských problémech nové doby?
zde je ovšem i vína nejen politiku a politických stran, nýbrž i
hospodárských korporaci, které by se mely naucít ínformovat
stav ne verejnost o všech otázkách hospodárských, mluvit ote
a rozhodne tam, kde politikové a diplomaté musí z pochopiteln
duvodu zachovávat mlcení nebo reservu, nutit verejné míneník
jevum, jako je tomu ve všech velikých moderních státech, kde
obcan má možnost hospodárské orientace. Demokracíe predpo
nejenom volební právo, ale také informovanost, poucenost, orien
a rozhodování. Kde techto vlastnosti neni, tam máme co ciniti
stavem, v nemž se lid odcizuje politice a stává se pak korísti
tických kleparu a bulvárních tiskovin." ("Nová Svoboda.")

Obrácení Maxima Gorkého.
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S cim souhlasime.
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Finance stran a aféry. "Clenské prispevky v žádné strane
u nás nestac i na kryti jejich vydání. To, co zbývá hraditi, kryje se
bud z hospodárských podniku stran nebo z prispevku hospodárských
a sociálnich skupin stran blízkých nebo z nejruznejších mimorád
ných a pravidelných "transakcí" nejruznejšího druhu. A tu práve
je kámen úrazu. Všechny strany až na výjimky žijí nad pomery
a odtud vznikají obcas ruzné aféry, at již lihové, uhelné, pujckové,
dodávkové, benzínové, vagonové ci jiné. Projednávání podobných
afér vzbuzuje ve verejnosti netrapnejší dojem a verejnost pak nemuže
znát ani pochopit nekdy velmi složí tou vec, hází všechny bez rozdílu
do jednoho koše, cimž trpí prestyž nejen jednotlivých politiku a po
litických obchodnikú, ale i celých stran a parlamentarísmu. Za toho
stavu, treba jínak jsme byli proti zvyšováni verejných vydání, jsme
pro to, aby všem stranám prirozene až na komunisty dostalo se prí
mo z rozpoctu pravidelných a verejne vykázaných pravidelných
rocních dotací. I kdyby podobné zatíženi vyžadovalo rocne 40 mí
lionu Kc, vyplatilo by se. Nebylo by intervencí dodávkových, nebylo
by dnešních afér, strany by se staly neodvislejši a rozpocet státni
by na jiných položkách o mnoho více ušetrí I. Když již naše ústava
je zbudována na systému stran, pak také z toho faktu treba cinít

i tyto dusledky, máme-Ii se dostati do cistšího prostredí. Bylo by
treba ovšem sankcí proti tem, kterí by ani pak intervencí nenechali."

("Hospodárská politika.")

Mlcení ve vecech hospodárských. "Byly doby, kdy hospo
dárští kapitáni byli vysoko v kursu. Váha hospodárských problému
je vynesla nahoru, ale práve tak srazila je dolu, jakmile se ukázalo,
že je tu krise, s níž si tito kapítáni nedovedou nic pocít. Je tu plán
celnich linií s nemecké i francouzské strany, ale je také velké mlceni
v národe. Vypadá to tak, jako bychom si nikdo nic nemyslil o nových
silách, které jdou Evropou a které budou rozhodovat o její tvárností
na celá desitiIetí. Politíkové po prvním neštastném rozbehu mlcí,

me ostatne utvrzuje i skutecnost, jak nám pekne spadl
"Anschluss" na hlavu). Nicméne tento nedostatek
uskutecneného rozhovoru Soc, ústavem byl vyvážen
diskusí v tisku. Pokud podal rozhovor konkretní ná
mety: zkrácení doby pracovní, petidenní pracovní tý
den, zvýšení doby pro školní docházku, nová úprava
pracovní inspekce, reorganisace zprostredkování práce,
preškolení nezamestnaných, úprava zamestnání starších
osob v podnicích, pojištení proti nezamestnanosti, zrí
zení ústavu pro fysiologii práce atd., všechny tyto po
žadavky naše verejnost prijímá proste jako pochopitel
né dusledky dosavadního vývoje, O tyto otázky s hle
diska vedeckého stará se soucasne racionalisacní komise
Sociálního ústavu, a to v dohode s Masarykovou Akade
mií Práce, Ceskoslovenským národním komitétem pro
vedeckou organisaci, se Státním zdravotním ústavem,
Zemedelskou akademií a j.

Tím jsem alespon krátce mohl naznacit, že vedecké
kruhy nezahálejí pri studiu racionalisace, že v jednotli
vých zemích (tedy i u nás) i mezinárodne pozorují se
dosavadní úcinky racionalisace a hledají se co nejrych
lejší a nejbezpecnejší cesty k náprave onech pasiv, které
zde vznikly a vznikají. Odpoved na otázku, zda pro ci
proti racionalisaci zní docela jasne: pro racionalisaci,
ovšem pro racionalisaci urcitým zpusobem provádenou,
vedecky oduvodnenou, na nejširší základne založenou,
plánovitou a vždy v prvé rade se zretelem na lidský
prvek prakticky uskutecnovanou. Václav Verunác.
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h pracuji na akord delníci. U státního ob
onta. Vydává se na chlebenky ruzné kate
odvážená porce. V kancelári kolchozu vy
áf vousatému sedláku, že kolchozu nic
fe v jeho chalupe ceká šest detí, které ne
nout se žádnou brigádou na pole na práci,
I jist. Vidíš, vykládá mu, tu to stojí, že
ávacl tendence je škodlivá. Kdo ti to rekl,
tické spolecnosti bude dostávat každý rov
Ne, každý bude dostávat podle toho, kolik
nich dnu, jakou práci pri tom udelá a jak

yf máš šest detí, musíš delat za šest. Tulvu: kolchOZníkum s cetnou rodinou budiž
ánl úkolové práce dána možnost dostat
tvl práce, aby pri delení duchodu kolchozu

, kolik potrebují k výžive rodiny. Na ná-
rojvudce a topic také direktivu: mzda bude
at novým zpusobem - podle ujetých kilo-

vámi kancelári podpisuje inženýr zadumane
erou ceká sekretár závodního výboru: "Za
brovolne, že se pripevnuji k podniku až
provedení petiletky." Mohl dostat pekné
Iingradu, byl by tam mel o sto rublu víc,

0, když se vede ta zpropadená kampan proti
• Tamhle jeho prítel, ten to má horší: se

e v moskevské expositure Ukrselmašstroje
na to,že kdysi sloužil u dráhy, a podle vládní

I povinne preložen zase ke dráze a pojede
toupit na stanici v nejakém Ivanove. Po
adý inženýr. Nedávno dokoncil studia a
átu odnesl si ze škamny zákerné bacily
dice sni o tom, že se jim podarí opatrit mu
cepobyt v nekterém domu oddechu v krym
i. MIsto této poukázky prináší syn jinou "ko
II: pojede na praksi na stavbu mostu pres

j. Po silnici táhne karavana s ubohými svršky;
Já vesnice podrobila se za vedení ambici os
áfe selského sovetu spolecenské odvšivovací
a "zlikvidovaní" kuláci táhnou nekonecné
at úhor, na nemž by si založili nový domov.
I, o kterou šachta Iljic zvýší denní težbu,

, nové boty, záplata na kalhoty jsou pro
a profesora láme si hlavu, v cem bude cho
, až prijde úplné jaro. Šedivý profesor myslí
ém. Mysli na staré filosofy. Nepotrebné myš
alý lidový komisar osvety Lunacarskij se
je: piše clánek pro lzvesti k zahájení sjezdu
ni vedy; pak at mu zas nekdo vytkne bur

nya oportunismus: tu piše cerné na bílém, že
fecicky o cisté vede jsou nesmysl a chtí nás
socialistické výstavby: ti, co mluví o cisté

propašovat právo zabývat se všelijakým ab
brakem, který rádný bolševik vubec pokládá
edu. Skrípe pero kritika po papíre: je na po
tni nakladatelství mohlo vydat tuto knihu,
Iivé, delnické tríde cizí ideologie. " Autor se
pis redakci: "Priznávám, že ve své knize
m se rady omylu, které ve své podstate
d pláštlkem objektivity radu hrubých úchy
rálnllinie; presvedciv se, že tyto omyly radí
mezi zavrženíhodné projevy pravicáckého

u a "levých" zákrutu, zríkám se jich a sli-

ku Sorentu na výsluní modrého italského
se nad papírem tvár, plná trpitelského vý
eného ostrými záhyby od korene nosu k se-

mknutým koutkum úst a vráscite zdviženým celem pod
rovným kartáckem prošedivelých vlasu. je obklopen
vavríny: temi skutecnými v zahrade i temi symbo
lickými. je to sovetský spisovatel. Musi odpovídat na
balíky korespondence, jež pricházejí do Sorenta ze
zeme peticípé hvezdy a které mu donáší fašistický listo
noš. Nyní se zabývá težkým problémem. Premýšlí
o problému osobnosti. Píše. Zanedlouho budou to císt
ctenári všech sovetských novin, jejichž zrak bude
upoután tucným titulem:

"M a x im Go r k ij :

DRUŽESKAJA PEREKLlCKA.*)

Blahopráními k mým 64. narozeninám byl jsem velmi dojat,
drazi soudruzi; srdecne dekuji! Dekovat vám za toto prátelstvi
a pozornost musim jaksi príliš casto, ale tim jste vinní vy
a ne já ... "

Težké je jho vavrínu, težké je bríme osobnosti. Zase
nový stoh korespondence. Tot fakt. Tot jev. jev má svou
prícinu. jakou prícinu? jak Zajímavý teoretický pro
blém! Na papír uléhají další slova:

"Nu - dobrá, shodneme se, že tato "pereklicka" vzájemných
sympatií jedince a masy je nezbytná ve všech prípadech, kdy
jedinec více méne zdarile a vyhranene odráží v sobe aktivní
náladu masy, jež vede historicky nevyhnutelnou revolucni
práci. Shodnuvše se na tom, musime vyvodit z faktu prátelské
pereklicky masy a jedince velmi prosté a po mém soudu poucné
závery."

Nejen v Moskve, i v Sorentu jsou problémy. Nejen
masa, i jedinec reší si své otázky. V bílé vile italského
mestecka je klid na rešeni vysokých otázek spolecenské
teorie. Pojdme se tam poucit!

Maxim Gorkij poucuje nás o problému jedince a masy
na základe nekolika thesí. Prohlédneme si je. První
z nich zní:

"Masa má nesporne výchovný vliv na jedince: jeji
energie nabíjí jedince, jedinec vybíji tento náboj zpet
v masy."

Druhá these:
"Sociálne-revolucní hodnota jedince je tím vetší, cím

je schopnejší pohlcovat a formulovat emocionální ener
gii masy v ideách a obrazech."

Tretí these: "Buržoasni spolecnosti vychovávají a
formují osobnost jako sluhu svých cílu - cílu trídy,
jejíž ruce a síla je založena na vykoristování fysické
energie vetšiny. Svobodný v:ývoj osobnosti v buržoas
ních státech je omezen ideami rasy, národnosti, trídy,
náboženství, ideí "svéráznosti národní kultury" - své
ráznosti v podstate ryze vnejší."

Tyto marxistické these nejsou nic nového a nic pre
kvapujícího v ústech spisovatele, který 'se hlásil ode
dávna k marxismu. Bylo by také zbytecné vést o nich
debatu. Musíme je však doplnit vysvetlením, že v bol
ševické dialektice, ke které se daným dopisem hlásí
i Maxim Gorkij, klade se znaménko rovnosti mezi pojem
boržoasní trídní spolecnosti a pojem demokracie. Tato
poznámka stací, abychom pri prvním pohledu kolem
sebe rozeznali jejich tendencnost. Ostatne první hlasy
sociálního protestu ozvaly se z mravního luna buržoasní

*) To je težko preložit. Pereklikatsja znamená volat na sebe, do
rozumívat se volánim, pere klicka je podstatné jméno z toho vyvo
zené a v sovetské mluve je metaforou, kterou se oznacuje na priklad
vydáváni nejakého podnetu z jedné továrny do druhé a príznivá
ozvena v této. Družeskaja pereklicka pak je prátelská pereklicka.
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spolecnosti samé a osoba Leninova ostatne sama je du
kazem, že these Gorkého jsou pri nejmenším velmi po
chybné. Ostatne psal kdysi o tom sám Gorkij v polemice
s Nadeždinem:

"Ano, v té prokleté dobe (nevolnictvi) soucasne s tím, jak se
rozšírilo fysické právo násíli nad clovekem, vzplanul a' jasne
ozáril dusný mrak ruského života prekrásný plamen svedomí.
Mich. Nadeždin jiste zná jména Radišceva a Puškína, Herzena
a Cernyševského, Belínského, Nekrasova, ohromného souhvezdí
nejnadanejších ruských lídí, kteri stvorilí líteraturu výjimecnou
svou originalítou, výjimecnou proto, že úplne a naskrze byla zasve
cena otázkám svedomi, otázkám sociální spravedlností. A práve
tato líteratura vychovala revolucní energii naší demokratické
intelígence, vlívu této líteratury vdecí ruský delník za svilj so
ciální idealísmus."

"Ano, byla doba, kdy ruská literatura sloužila verej
nému svedomí. Byla doba, kdy Maxim Gorkij v prvních
dobách revoluce vyjádril citovými a cetnými jinými
slovy hlas svého svedomí. Dnes v doslovu ke své ctyria
šedesátce predkládá nám pravoverné these. Každému,
kdo si vzpomene na omezování svobody v sovetském
Rusku, prijde ovšem na mysl otázka, zda vývoj myšlení
a osobnosti v bolševické spolecnosti není omezen mno
hem dukladneji, než byl omezen ve spolecnosti bur
žoasní. Budiž mu odpovedí další citát z dopisu Gorkého:

"Náš stát buduje se na základe socialismu, v nem
odpadají omezující ideje a osobnost nabyla práva svo
bodného rozvoje všech svých sil a schopností."

Tento citát bude asi se zdát aspon prekvapujícím.
Jestliže pred chvílí rekl sám Gorkij, že v buržoasní spo
lecnosti omezovaly vývoj osobnosti ruzné ideje, pak
v sovetském státe omezuje jen - a pri tom s mnohem
vetší mocenskou silou, vedome a soustavne -:- idea
je dna, krome níž nesmí se ani objevit žádná jiná. Jak
možno tedy ríci, že osobnost nabyla práva svobodného
rozvoje? Ríká-li se tomu svobodný vývoj, cemu se po
tom ríká okovy? lnu, na tom práve záleží. Gorkij nám
vysvetlí sám, co rozumí svobodným vývojem.

"Náš stát upevnuje úplnou a širokou svobodu osobnosti od
ideí, které po mnoho století ztežovaly a omezovaly jeji vývoj.
Bojuje proti osobnosti tehdy, kdy tato osobnost slouži jako
nositelka a hlasatelka ideí, které omezuji svobodný vývoj její
vlastní intelektuál ni síly."

Konecne jsme dospeli k jádru veci. Básník, který
byl kdys považován Za barda svobody, vykládá svo
bodu jako svobodu od svobodných ideí. Prišli jsme se
poucit a slyšíme sofismata nejhrubšího Zrna. Gorkij
zachoval se k nám jako známý krokodil z krokodiIího
dilem matu. Budeme k Maximu Gorkému pozornejší.
Odpovíme mu jeho vlastními slovy. Pripomeneme mu,
že kdysi pokládal i zastavení nekolika listu, neprátel
ských sovetské vláde, za "nesmyslný kousek" a napsal
na adresu sovetské vlády:

"Je marné ríkat, že takový zpusob boje s odpurci je ne
cestný, je marné pripominat, že za monarchie slušni lídé jedno
myslne považovalí zakazování casopisu za vec podlou, nepro
spešnou, nebot je zrejmé, že pojmy cestnosti a necestnosti leži
mímo kompetenci vlády, jež nesmyslne jest presvedcena, že do
vede vytvoriti nový pojem státu na starém základe - na líbo
vulí a násilí."

Zmenil se Maxim Gorkij. Prijal na sebe pokorne jho
spasitelného dogmatu, zavrel oci na dej inná poucení,
zapomenul na GaIIileiho a oddal se blahodárnému ve
dení výkonného výboru, osvobozujícího lidstvo od ne
restné svobody. V mládí byl ucitelem Alexeje Maximo-
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vice Korolenko. Na stará kolena šel do ucení k Vel
mu Inkvisitorovi. Ci snad se naplnují na jeho osobej
vlastní slova, kterými kdysi prorokoval o vývoji
meru intelektuálních sil v zemi:

"Pravdepodobne bude zahájeno líchvárské smlouváni,v
jedni budou žádati mnoho, druzi - ponenáhlu budou vy
vati, avšak zeme bude se nadále nícit a lid stále vic a
se kazí t. ... "

A prece odnášíme si z tiché sorentské vily pouc
Tam v Rusku v divokém víru života buduje se obr

ská továrna bolševického spolecenského rádu, nová
bylonská vež, o níž strujcové vykládají lidstvu, že
jejím vrcholu dosáhne štestí. Sorentský hlas budiž
však výstrahou. V nouzi a nedostatku, ve strádá
s planými nadejemi, za vedení fanatických inkvisit
nového hrOZného Tovaryšstva nestaví se to palác bl
bytu, ale nejvetší žalár lidské svobode, tím hrozne
že není jen žalárem tela, ale žalárem lidského duc
To nejvetší, co dosud lidstvo vykonalo, bylo vykon
bojem o svobodu svedomí a svobodu ducha. Nenl j
cesty pro pokrok lidstva. Ne fronty na ulicích, ne
a nedostatek, ne politický teror je to nejhroznejš~
cení tvár na lidstvo za Velkou Sovetskou Zdí. Hrozne

to, že leskem velkolepých agregátu, lesem nových to
ních komínu, hlukem obrí práce láká se lidstvo do
težších, nejstrašnejších okovu: duchové nesvobody. T
za zdí, kde se odehrává tento závratný a hrozný dej,
muže nikdo povznést hlas volající po svobode. Že
daleko od toho víru, v klidu dobrovolné odloucen
maje plnou možnost volného projevu, hledá literát, j
po tricet let sloužil myšlence pokroku a svobody, a
legetická slova na oduvodnení tohoto násilí na du
lidském - tot maximálne trpký osud Maxima Trpk

N Á RO DNí H O S PODÁ

Rudolf Kelter:

Neprítel kartel.
Výnatky z knihy "Deutschland

Frankreich", o niž zde nedávno
referováno.

Uvažuje-lí o Nemecku nekdo z nás ze zahranicí, musí si potázku, komu vlastne plati Nemecko reparace? Platí je p
vším ve forme vyššich vnitrozemských cen velkým nemeckým
telum, jež, jako všechny kartely sveta, stanoví domácímvyšši
než cizincum. Prager Tagblatt vyslal jednoho ze svých
hospodárských redaktoru, Waltra Wannenmachra, do Nemecka,
vyzkoumal tu anomalíi, která zavinila onu zvláštní cenovou
Nemecka. Wannenmacher secetl sumy, o než vnitrozemské
diktované 2500 ruzných nemeckých kartelu, prevyšují ceny'
portni. Výsledky byly nekolíkeré podle toho, jaké metody
secitáni použilo. Podle metody, která umožnuje nejnižší c
soucet, to delá rocne 1700 mílionu marek, podle jiných metod
vice.

Kartely ovšem existuji všude. Stižnosti proti nim vyp
mnohý svazek národohospodárské líteratury, ac mnohý v
rodní hospodár je toho mínení, že kartely jsou-lí kontrolov
umnou a nepodplatítelnou vládou, mohou býti celku dok
prospechu. Konecne, at již je tomu jakkolív, cenové excesy
kých kartelu jsou težkým bremenem pro vyplundrovaný n
národ. Dnešni Nemecko je, jak pravi S. Saenger, dobre spra
chudobinec. Taková zeme nemuže krome nesnesitelného tn
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jeite ke všemu za všecky artikly vyšší ceny, než
státy, ac v tech také existuji kartely. 1990 mi

tek Youngova plánu plus 1700 mil. nad cen (Uber
dy delá príliš mnoho, výsledek toho se ukázal nekolik
CO vešel v platnost Younguv plán, který schváIíIa

stran a který se zavázala spláceti, jak dlouho jen
Ted se podiváme blíže, kolík z tech 2 miliard splátek

dostanou vítezné státy, miním to tíž, kolik dostanou
samé.

tyto dohodové státy podle rozpoctu spolutvurce
u Lamota (firma Morgan) splácetí americké vláde

rocne. Je to úroková a amortisacní splátka za do
munice a pod., dodané za maximálne zvýšené ceny

evropským státum; amerícká vláda je nejdríve

hu a pozdeji prejala k ínkasováni. Takže % nemec
Youngova plánu jsou zkrátka a dobre spláceny ame-

e ze zbývajíci tretiny evropským a americkým pri
teI6m a trustum? To se dá težko odhadnouti. Víme

~t akcií a financní úcasti evropských státu plyne do
je zadlužena u ameríckých fínancníku, víme, že flo
dluh Francie vznikl z dodávek a vysokých odškod

tých severofrancouzskému prumyslu rozvrácenému
to obrovské jmeni fínancniku z prumyslu kovového,
dleveného povstalo za války z ohromných válec

evropským státum. A i kdybychom sebe niže od
splátky spojencu nejen americkým prumyslovým

*1 francouzským, anglickým, švédským, švýcarským
financníkum, tedy musi být každému jasno, že ze

splátek Youngova plánu pravdepodobne nezbude
e nanejvýš minimálni cást pripadne vítezným státum

zdrcujici vetšina zmizi v kapsách financnich hyén,
obohatily. Younguv plán neni už dávno tim válec

, které se dríve státum splácelo.
nenl už nikde novinkou, nanejvýš s výjimkou Ne
ce I Amerika sama musela pripustit, že jeji pohle

cd vznikly cástecne z vyslovených podvodu válec
Tbn, že Anglii uložila jen 3% úroky a Francii dokonce

do.znaIa. že všechny jeji pohledávky nestoji na právním
nemohou býti z ochuzených státu vytloukány. Secí
soukromých podnikatelu na vzájemných pohledáv
, vldime nad slunce jasneji, že zbytek ze splátek po

, co neprimo plyne do amerických pokladen, nepri
stát6m, nýbrž jejich vykoristovatelum. Pravde-

ou právni zástupci válecných dodavatelu víc než
tek Youngova plánu.

ty tvrdi neustále, že jsou jediným státem, který vstou
zetlckých d6vodu, který z ní nemel žádný užitek a který
ládného válecného odškodnení. Bezpochyby tomu také

vždy náchylni motivy svých cinu vysvetlovati ušlech
tivy cinu svých kolegu a zdá se, že i státy si potrpí na
tohoto druhu. Ale cifry mluvi reci, která nemuže býti
dvojsmyslná a která nepripouští pochyb o faktu, že je

etika, která mela nejvetši prospech z války.
v1meuž dlouho - ale, srovnáme-Ii cifry prehnaných cen
Nemecko plat i svým vnitrozemským "vitezum" v exis

fl, to jest 1'7 míliardy marek, pravdepodobneji však 2'5
Iatkem 1'3 miliardy, které platí americkým dodávkovým

Washingtone a k tomu 0'5 miliardy evropským trustum
- na vitezné státy samotné z toho zbývá jen 100 až

rocne - to je resultát, který je ponekud nevídaný.
, které musí vycucávaný nemecký národ k vuli

cenám odvádeti ruzným financním a prumyslovým or
p1atl jen 200, nanejvýš 300 milionu spojencum samým.

je zájem národa na jeho nejduležitejším životním pro
tato základní pravda mu zustala neznáma. Citová reakce

ých malomešfanl't nemeckých smeruje mnohem vice

proti neprátelským státum, než proti tem, kdo mají hlavní užitek
z jejich nesnázi. Hluboká mocenská propast, která se rozevrela mezi
Nemeckem a jeho východními a západnimi sousedy, a která násled
kem politických chyb Dohody se stále více prohlubuje, je hlavní
prícinou evropského úpadku, protože pomer mezi Nemci na jedné
strane a Francií s Polskem na strane druhé znemožnuje nadeji, že by
Nemecko a Francie mohly v dohledné dobe dociliti u svého spolec
ného amerického veritele nejaké slevy. Mimo to se také zapomíná,
že eventuelní sleva Ameriky musi býti pripsána k dobru Nemecku,
a sice v první periode Youngova plánu ze 2/3 a v druhé periode celá.
Není to Francie, Anglie, Belgie, Italie, nýbrž je to Ameríka a sice
témer jen ona sama, která je Shylockem Nemecka vedle jeho vlast
nich kartelu a trustu.

Nemecký národ a stejne tak i francouzský a anglický venovali
svou nenávist a svou lásku omylem na špatné adresy. Cástecne vli
vem zvláštní duševní lenosti, cástecne vlivem umelého štvaní se stalo,
že 12 let po uzavrení mírové smlouvy, od základtl pochybené, jsou na
obou stranách staré city v plném rozkvetu, zesilené ješte nesnesitel
nými bremeny Nemecka. Ty práve znesnadnují i nejrozumnejšímu
a nejklidnejšímu ríšskému obcanu pochopiti, že se vlastne nalézá
v naprosté zájmové solídarite s meštanem a delníkem francouzským,
ponevadž ty fantastické obnosy nejsou vypláceny Francii samotné,
nýbrž jsou jí jen na vterinu, asi jako ve filmu, ukázány, aby pak
hned na to zmizely v rukou amerických a evropských velkofinanc
níku, mezi nimiž je také mnoho Nemcu. Prumer Nemcu nezná sice
tato fakta do detailu, ale tuší instinktivne, že se zde deje bezpráví,
vidí kolem sebe drahotu, jejiž zdroj nemuže nalézti a stává se pak
koristi radikálnich, at levých ci pravých, revolucních stran.

Dnes není nic platno, vypocítávati ríšskému Nemci, že Francie,

ac o 1/3 menši než Nemecko, platí 3'6 miliard marek úroku roc
ne vetšínou temže verítelum, jímž Nemci plati svých 1'9 miliardy
splátek Youngova plánu a že Anglie, rovnež menší než Nemecko,
odvádi rocne 6'3 miliard marek válecných dluhu (a amortisaci k tomu
extra) opet vetšinou nemeckým verítelum,

Národové se skládaji z lidí a ne z pocítacích mašin, oni prece ne
prodávají svoje lásky a nenávisti aní za miliardy a nechtejí tedy nic
vedet o tom, že s ostatními evropskými státy predstavuji dohro
mady jedínou konkursni podstatu, která je svými správci nedo
statecne informována a vlastne jen vykorístována. Ješte to bude
dlouho trvat, než se produktivní cinitelé Evropy spojí, aby na svých
vnítrních í vnejších veritelich spolecne vyhandlovali pár milionu. Ale
musíme doufatí - nebo snad se obávati? - že vzrustající bída od
bourá jednoho dne všechny citové prekážky, jež stoji doposud v ceste
defínítívnímu sjednocení zadlužených zemí.

*

Od tech dob, co existuje verejné hospodárství, bylo nejvetší cti
žádostí lichváru a spekulantu svésti do svých kas aspon cást dano
vých poplatku, bud koupi nebo nájmem úradu, dodávkami státum
a úradum, nebo zálohamí na budouci danové príjmy. Tím zpusobem
byla nashromáždena obrovská jmeni, ve starém Rime vymáháním
daní ze vzdálených províncií, v Anglií vojenskýmí a námornímí do
dávkamí, ve Francii pomocí "traítants et partisans" (pachtýri daní,
kterí králum dane predem paušálne vyplatili a pak je nejsurovejšímí
zpusoby na chudém lidu vymáhali. To, a ne rozmarilost dvora, bylo
prícinou revoluce. Moderní forma tohoto Iichvárství je kartelová
lichva, podstata je stejná, jako ve staré Francii, jen technika se
zdokonaIíIa. Dnes už se nemuže ani prímá, ani neprímá dan prona
jmoutí a poplatníkum o pár milionu dráž zapocítatí, ale zdraží-Ii se
v nekteré zemí, chránené vysokými cly, urcitý spotrební artikl, jehož
monopol patrí nekterému kartelu, znamená to jen uložení mímorádné
spotrební dane, aniž by byl parlament dotázán o souhlas. Když se
to deje v tak nestyda té míre jako v Nemecku, tedy je výsledkem
toho všeobecná drahota, která ceny životních potreb zvyšuje, kdežto
schopnost souteže prumyslu exportního snížuje anebo úplne nicí.

V C. S. R. je život 01/3 lacinejší než v Nemecku. Nemeckému publiku
se namlouvá, že jsou toho vinny reparacní splátky do zahranicí. Srov-
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náme-li výdajový rozpocet C. S. R. s Nemeckem, vidíme, že C. S. R.
na svou brannou moc a na úroky ze zbrojní pujcky vydává rocne
asi 400 mil. marek, to, prepocítáno na petinásobné obyvatelstvo Ne
mecka, delá 2000 mil., tedy tolik, kolik platí na Younguv plán. Pri
cina drahoty v Nemecku leží v pomerne vysokých mzdách, ale pre
devším ve všemohoucnosti kartelu. Vláda se sice podle nejnovejšich
zpráv namáhá ty nejhorši excesy znemožniti, což se jí však nedari,
protože velké trusty mají mocnou posici v parlamente a v tisku.
I v Ceskoslovensku existuji kartely, které ve své odvaze predcí do
konce nemecké, hlavne v težké industrii. Ale povšechne zde prec jen
vládne malomeštanstvo. Financní ministri, predevšim zavraždený
dr. Rašín a nynejší ministr dr. Engliš, zakrocují protí velkým kartelum
s odvahou a vytrvalostí a dosáhli toho, že C. S. R. je nejlacinejším
státem stredni Evropy. V Nemecku vládnou v mestské vetšine velko
meštané, kterí jsou s težkým prumyslem a financemi v úzkém spojení,
a Nemecko bude. asi dohnáno k revoluci, bude-li chtiti znemožniti
velkým trustum jejich zvyk, ukládati Nemcum mimorádné dane.
Jakého zlocinu se dopustily na Nemecku kartely, to se nemecký
obcan nikdy v plném rozsahu nedozví.

Ve skutecnosti nemuže Nemecko pocítati se snižením poplatku
zahranícních, dokud nesníží samí poplatky, které plati svým domá
cím neprátelum.

*
Industrialisace tisku v Nemecku a ve Francii zavinila všeobecné

zatemnení verejného života. Vetšina volicstva je vodena za nos
a nedozví se treba až do smrti, na cem vlastne je. Velké syndikáty
zásobujíci financne sekretariáty stran, které stále, jak známo, penez
potrebují, stran, v níchž jsou mandáty rozdileny podle fixních sezna
mu, mají moc mnohem vetší než sí kdo muže predstavít. Poíncaré
byl drive, než se stal mínisterským predsedou, právním' zástupcem
velkého syndíkátu a nemecká republika má ve svých kanclérich
Cunoví, Lutherovi a ve svých financnich diktátorech Helfferichovi
a Schachtovi politické vudce podobné ráže. Nemecké publikum je
dobre informováno o pozadi osobnosti Schachtovy. Ví se všeobecne,
že Schacht dovedl, když šlo o jeho pozemek, uplatnovati i proti úplne
chudé vdove své formální právo, zaplatiti predválecnou hypotéku
ve znehodnocené mene. A že se Schachtovi prihodilo to, že práve
tato osobní slabustka vyšla na svetlo boži, to patri k obzvláštni
smule tohoto muže, protože v Nemecku témer každý, at bohatý ci
chudý, se vynasnažil profitovati z inflace. Ve srovnáni s ostatnimi
vedoucimí osobnostmi je Schacht nejtíže nahraditelný pro své zna
losti a pro svou temperamentni energii. Financní ministr nebo redítel
ríšské banky je v kritických dobách vždy ponekud neprijemnou
osobou. Schacht vzal svou povinnost priliš vážne, a necht na nej
první hodí kamenem ten, kdo si z nemecké inflace žádné výhodicky
nevydobyl. Ti ostatni meli to štesti, že své manipulace dovedli lépe
zakrýti, protože oni nemusili vyrizovatí úcty s chudými vdovami,
oni mohli provádeti všelijaká kouzla s anonymními akciemi a se zá
stavnímí listy.

Lidé z nemecké financní branže sí postupem casu zhotovili ob
divuhodný mechanismus, jakýsi systém podzemních kanálu, jimiž
odvádí krev národního jmeni do zahranicí nebo do svých vnitro
zemských privátních kanálku. Existuje financní úcast ciziny na
akciích, za níž se skrývaji ríští Nemci, existují holdingové spolecnosti,
které zašantrocují získy, exístují i fíktivní verítelé v zahranicí. Ovšem
vedle toho jsou také velké kartely a spolecnosti, které maji opravdu
vetšinu zahranicních podílníku, takže i dobre informovaní lidé mohou
težko posouditi, zdali patrí na pr. nejaký svaz uhelných dolu cizin
cum nebo domácím.

Když se Nemcum predhodi, že na vnitrozemské kartely plati
stejne tolik jako na všechny vítezné státy, tedy na to odpovedí: To
prece neni možno srovnávati! Zisk kartelu prece zustává doma! My
však bychom jim mohli odpovedet: Naopak, veritelé Youngova plánu
berou stále ohled na ohroženou nemeckou menu a ukládaji cást svých
príjmu v Nemecku. Kdežto karteloví lichvári se neciti vázáni tako
vými ohledy a žíji budto co nemectí obcané v cizine, anebo jsou
skutecne cizími príslušníky. Každý ten" velkovýdeikár" jde do ci-
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ziny velmi rád, protože tam není vyrušován bernímí úradya
v takovém Sv. Morici, Paríži, Cannes, preplnených bohatými
muže nežinýrovane užívat sveta, kdežto v Nemecku na so
neprátelské pohledy tech, jimž osud tolik nedoprál. Struktura
nesova majetku, jak se objevila verejnosti po jeho zhrouceni,
pická pro zpusob ukládáni kapitálu, obvyklý u nemeckých
podnikatelu. Možná že ne do tak velké míry jako u Stin
je pres to jisto, že vetšina nemeckých velkokapitalistu se už
utekla se svým movitým majetkem k dolarum a holandským
Do nemeckých sporitelen ukládá už jen nevylécitelne naivní n
sedlák, kaderník, služka nebo obchodni prirucí. Ti vzdelaní sl
novali v cizine švýcarské akcie, norské akcie elektrických
švédské akcie zápalkové a Youngovy pujcky. Takže argum
kartelové poplatky zustávají doma, tim padá. O velkém po
ležitých kartelu se sice vi, že patrí zahranicnimu kapitálu. M
býti prosazeno to, aby byly sniženy jak kartelové ceny, tak I
Youngova plánu.

Všechny clánky, které byly napsány o francouzské ch
války nebo nemeckých pripravách k revanší, nejsou nic jiné
fantastícké, nádherné lži. Ti praví neprátelé Francie a N
nesedi za jejich hranicemi, nýbrž uprostred nich a zaplavuji
kordnimi lavinami falešných zprávo domnelých neprátelích a
luji jejích jasný rozhled, aby je pak mohli nerušene olupo
Francii pomoci rozsáhlých bursovnich švindlu, jako byl
cuv proces, a pomoci dodávek vojenských, námornich a let
v Nemecku nesmírnými kartelovými cenami, imponujíci o
tisknutých 1ží a predraženými dodávkami státnímu provozu. U
ze šovinismu úplné náboženství a dávají do klatby schlíp~
vržence Evropy a neveríci a neprátele. Kdo neprizvukuje k
koncertu nadávek, je prohlášen za zrádce národa. Základní
hrálo svou roli i ve svetové válce, je štvani národne šovinist
tisku. Vetšína casopisu šovinistických je podplácena válecnými
davateli nebo od nich zásobována falešnými zprávami. Mnoho
pisu píše nacionálne z konkurencní horlivosti a mimo to
exístují v každé zemi temperamenty, které vystupuji z presv
proti cizine. Tento prípad je práve v Nemecku, kde mají s
všechno právo revoltovati protí protismluvnímu jednáni s~
po prímeri. Ale i pri tom jsou v Nemecku vlastenecké lži dobre
nisovány príživníky na národnostnim zášti a šírí se tisíci p
mi cestami mezi nic netušíci obcany. Kdo pije ze špimvých
ten dostane brišni tyfus, kdo cte necistý tisk, ten dostane m
tyfus. V takové mozkové horecce se národové nechaly roku
svésti k válce, která byla stejne neblahá pro víteze jako pro po
I když telesná hygiena v Nemecku je na vysokém stupni, t
ševni tam ješte zdaleka neni. Ale doufejme, že i zde se vyp
sloví, že zkušenostmi se ucime.

Hugo Miinslerberg:

Psychologie inserátu.
(Z knihy "Psychologie und Wirtschaftsleben".)

Pusobení úcelného inserátu jest mnohonásobné. Nejprvese na pamet. Co cteme na rohu ulice nebo v insertni cásti
nebo sborniku, neni tu proto, abychom se bezprostredne vy
obchodu s inserovanou veci, nýbrž spíše proto, abychom
predmet v pameti pro prípadný pozdejší nákup. Proto bude J

nejcennejší, co se nejživejí vštípí v pamet, a jiste neni psycholog!
správné mlcky predpokládatí, že tento vliv na pamet je úm
pusobení na pozornost, predpoklad to, který se casto vracl v p
tických knihách o inserátu. Inserát muže co nejsilneji upou
pozornost ctenárovu a prece nemusí se hoditi k tomu, aby skut
obsah vštípil pameti. Ale zakotvení v pametí je pro úlohu, kterou
inserát vyplniti, tím duležitejší, ponevadž podle známého psy
gického zákona pocit libosti z pouhého opetného shledání se se
mým predmetem prenáší se snadno na poznaný predmet sám. I(u
který má v kráme volbu mezi n'lznými predmety, nejdríve asi
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,pokud nejaký artikl vyniká nad jiným. Avšak pouhý
mezi nimi má jméno, které již mnohokráte vynorilo
,staci, aby vyvolal jistý teplý pocit známosti a zpusobil

pocitu, že se dá prednost tomu predmetu. Práve tato
oc stává se pri inserátu hospodársky významnou.

dosaženo pokud možno nejlehciho zapamatování, musí
nebo plakát nejprve lehce pochopitelný. Pokusy v psycho

laboratorích s nejpresnejším merenim casu, zkoumající
6tých inserátu nebo plakátu téhož artiklu, rychle do
velmi pomerne mohou malé zmeny prospivati chápání
vati. Snad se nevyplýtvá žádnou chybou v konkurencí

k hospodárských prostredku, jako usporádánim, které
l. Barva, tvar, písmo, volba slov, vše pripouští expe

analysu. K tomu pojí se požadavek, aby inserát ucinil živý
e vAtípil v pamet. Velikost je ovšem pro zvýšení dojmu

,která nejcasteji pricházi v úvahu. Pri tom však v pod
jejen relativni výška. Experiment ukazuje, že celostrán

t v Uste velkého rozmeru nepusobí v podstate silneji na
telá stránka v menším sborniku. K velikosti pristupuje

Ita a neobvyklý tvar, žívá barva, pusobení na humor
t,na sympatii nebo na antipatii. Každé citové vzrušení

hati, aby se obsah inserátu vštípil v pamet. Neob
eni vzhledem k cenám pusobí stejným smerem. K leh

a sile dojmu pristupuje jako dalši faktor casté opako
z wedniho života, jak inserát, sám o sobe lhostejný, se

tiwi pameti, objevuje-li se na stejném míste denne v no
na nároží.

logických laboratorich bylo také zkoumáno, jak pusobí
rozU6té obrazy, tvar pisma, suggesce, jak ri'lzné veci pu
Ilne na muže a ženy, do jaké miry zostruji illustrace pa

e od každé propagandy, aby prípoutávala pozornost
em. Nejrozlicnejší cinítelé mohou pracovati k tomuto

ty, nápadné pozadí, nepravídelné orámování, neobvyklé
JI volky nevolky naší pozornost. Promenlivé svetelné

nichž strídáni svetla a tmy vykonává silný psychologícký
Wed1ny pohyblivé obrazy spocívaji na témž príncipu. Stej

má však také zvláštní umisteni ínserátu svou cenu pro
Sbomiky požadují vyšší ceny za ínserát na obálce, novíny
v textu. V obou pripadech jsou praktícké motívy rozhodu
ka casteji dostává se na ocí, oznámení, zaradené v textu,

lIIadno prezíráno jako pouhý ínserát.

tomu neni sí hospodárský život ješte vedom, jak velmí
býti psychologické pusobení také následkem umístení.

tu poukázatí na pokusy Starchovy. Aby se ve svých
vystríhal všech rozdílností, které mohou býtí vyvolány in

uzpusobením inserátu, necínil své pokusy se skutecnými
ýbrž se slabikamí beze smyslu. Porídil sí malé knížecky,

12stránkách, v nichž uprostred každé strany byla slabika,
ZlIl,mep, dut, hon, vib atd. - Každá z padesátí pokusných
Imlžku zbežne prolistovatí a potom napsatí, co jí utkvelo
Ukázalo se, že slabiky, které byly ve stredu první a po

, byly zapamatovány prumerne 34 osobamí, slabíky na
ácté strane prumerne 26 a slabíky na ostatních strán-

rem 17 osobami. Pak prišel St arch k tomu, že dal vytísk
tfedku horejši nebo dOlejši poloviny stránky po slabíce.

,že slabiky, které byly nyní zapamatovány, 54%·bylo
polovine, 46% v dolejší polovine stránek. Konecne rozdelil

na ctyri díly a otiskl jednu slabiku v prostredku každé
I a nyní se ukázalo, že ze slabik, které zustaly v pameti,
nahore vlevo, 33% nahore vpravo, vlevo dole 16% a
e 23%. Ctvrtstránkový inserát, který je otíšten na pravé
jll polovíny, mel by dle toho více než dvakráte vetší psy

cenu, než kdyby byl otíšten vlevo dole. Hospodárský
á rocne miliony za inseráty vpravo nahore a za ínseráty

a nevi n.ico tom, že jedny z ních mají cenu dvakráte vetší

Není pravdepodobno, že vylicené pomery jsou spoluurcovány zvy
kem našich ocnich pohybu. Dalo by se lehko studovatí v laboratorich,
jaký vliv má treba urcíté zarámováni na bezdecné pohyby našich,
ocí. Nekterá orámování ínserátu zastavují pohyb a upoutávaji oko
v orámovaném poli, jiná oko odvádejí.

Psychologicky zajímavá je také otázka po estetické cene propa
gacních prostredku; praktické rukoveti reklamy maji stále za samo
zrejmé, že vše má býtí tak krásné, jak jen možno. Pro zacátek nedá
se popírati, že ošklivé, ba í odporné veci mají silnou cenu pro pozor
nost, ackoli zde presunutím pocítu nelibost z formy mi'lže se lehce
prenésti na ohlašovaný predmet. Na druhé strane je to však jiste
omylem verit, že cistá krása nejlépe splnuje úkol ínserátu. I umelec,
který kresli plakát, mel by upustiti od ctižádosti, stvoriti dokonalý
obraz. Takový obraz mel by jiste moc, aby upoutal na sebe pozornost,
ale sloužil by jen nedokonale své vlastní úloze, obrátiti pozornost
k praktickému obsahu propagandy, nebot spocivá prece v podstate
krásy, že jest sama o sobe dokonána a uzavrena a nikam neukazuje.
Opravdu krásný obraz krajiny nesmí vubec vzbuzovatí prání, aby
chom navštivily krajínu, která nadchla umelce. - Kdo chce tedy
sloužiti hospodárským zájmum, musí každou cárku a každý tvar pod
rídití úloze, aby ínserát vedl k praktickému rozhodnutí a k cinu, a
práve to je protíkladem k životním zákonum umení. Inserát, plakát
smejí býti jen hezké, vkusné, harmonické a suggestivni, ne však
opravdu krásné, mají-li plnou merou vyplniti svou skutecnou úlohu.
Inserát ztratí svou hospodárskou hodnotu, jde-li ve svém umelec
kém obsahu za stredni linii umeleckého prumyslu. To ovšem není
v rozporu s požadavkem, že ohlašovaný predmet má býti zobrazen
pokud možno krásne.

LIT E'R A T U R A A U MEN f

Jan Kucera:

Zi-idte konecne umelecké kino!

Zrízení umeleckého kina v Praze není požadavkem ani zbytecným aní necasovým. Je k tomu doba nanejvýš príznivá, nebot
dnes všichni, kdož pracovali nebo chtejí pracovat ve filmu at ume
lecky, ci obchodne, stojí na rozcesti a jsou povolni dát se tím smerem,
jehož pravost a výhodnost jim bude dostatecne dokázána. Podobne
je tomu s publikem, které se dá dnes vést všemi smery.

*

Chci mluvití o takovém druhu kina, které by se snažilo splnítí
nové požadavky a napravíti staré chyby, a mys lim proto, že bude
nejlépe zastaví ti se predne u jeho názvu, který má být ídeovým
vodítkem návštevníkum. Chtel bych, aby se kino umelecké lišilo
již v predstave publika od kína dnes známého, pojmenovaného
avantgardním. Avantgarda totíž, o niž jsme slýchali nejvíce así pred
petí lety, je dnes arríere gardou. Avantgardní kína, na než jsme se
jezdílí dívat do Paríže, nehrají jíž dila onoho druhu. To nám ríká
jasnejí než dlouhé rozbory, že t. zv. avantgardní tvorba nemohla se
snad zcela ztotožnovatí s tou, jíž nazýváme tvorbou umeleckou.
Nebot umení nemízí ani nestárne, alespon ne tak jako ony filmy.

Avantgardní tvorba predevším francouzská a nemecká (se jmény
Epsteína, Delluca, Cavalcantího, Légéra, Ríchtera, Eggelinga ap.)
byla publiku vyražením, zpestrením nudy, prekvapenim, pro své
tvurce pak experimentem. Experimentem níkoliv výhradne ume
leckým, ale predevšim látkovým a nástrojovým. Nekterí vnímaví
filmarí totíž poznali, že ofícielní kinematografická tvorba nevyužívá
pravých a vlastních možností filmu, tech, které jsme mohli spatrí ti
na prvních nedokonalých, nekolikametrových snímcich, ale že se
uchýlíla k obrazové transkrípci literárních a dívadelních obsahu.
Vzali tedy za základ ony prvotné filmy s jejích absolutní pohybo
vos ti a ve smeru techto hledali výtvarné bohatství kameny, optíky
a cellulosy. Soucasníkum, kterí níkdy nícemu podobnému nepríhli-
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želi, nebot všechny ostatní umelecké obory mají dávno za sebou
tuto periodu seznamování se s materíálem (takže se zdá, že se svet
zrodil se sochamí, symfoníemí a romány), jevily se ony pokusy bud
zbytecnými nebo výstredními. Jednak byla avantgarda nedocenena,
jednak precenena. Nebot mnozí z jejích neprátelu í obdivovatelu jí
považovali za konecnou, zatím co byla stredním stadiem.

Mezi produkcí standartni a avantgardni vyrustala však také rídká
rada dobrých filmu a filmu umeleckých. Do této skupiny je dnes
možno zaraditi dva vlastne protichudné druhy umelecké kinemato
grafie, a to druh divadelní, herecký, bližši svým stylem seriové, pru
merné tvorbe, a druh, který bych nazval kinematografickým, bližší
pokusum avantgardistu. Abych ozrejmil svoje deleni, uvedu zástupce.
Nuže s jedné strany, herecké, jmenuji: Maxe Lindera, Fattyho,
Haya Kawu, Fairbankse, Možuchina, Gishovou, Chaplina aj.,
a režiséry: D. W. Griffithe, Mc. Sennetta, Thomase Ince, Pabsta,
Lubitsche, Pudovkina atd. Na druhé jsou to. jen režiséri. Robert
Wiene ("Dr. Caligarí"), Lupu Pick, Delluc, L'Alerbier, Jean Epstein,
Eisensteín a j. Obe tyto skupiny stvorily radu vynikajících výkonu
meritelných esteticky, a prece jsme je nenazývali avantgardísty.
Nuže to proto, že avantgardnost se rovnala pojmove experimento
vání, látkové analyse, kdežto tito tvorili díla synthetická, v nichž
se snažili komponovat dle urcítých, již nalezených zákonu. Ovšem
ona skupina starší, pracující s tradící divadelní, hereckou, a potla
cující kameru, docílíla vetších výsledku a vtískla ráz první periode
vývoje umeni kinematografíckého, kdežto druhá, odpoutaná ode
všech vztahu k jiným umením, dávajicí hlavni slovo kamere, svetlu
a pohybu a vížici se na výsledky aVéintgardistu, nezískala až doposud
vetšího porozumeni ani nedocílila úplnosti starších režiséru. Zustala
však tim živejši a plodnejší.

Zdržel jsem se u rozvrstveni tvorby neumelecké, umelecké a
avantgardní, abych dovodil svuj název kina. Nuže umelecké kino,
jehož cas dnes prišel, stejne jako by se nesmelo stýkati se špatnou
tvorbou, nesmelo by se ani zastavovati u experímentu, nýbrž hledat
díla výtvarne hotová. Nevyhýbalo by se však promítání experi
mentu, protože by ucilo diváka rozumet filmu, í proto, že odbyt
experimentálnich del umožnuje kinematografistum pokracovat ve
zkoumání kinematografického (a dnes zároven fonografíckého)
materiálu. Ponevadž kino by promítalo výhradne díla hodnotná,
umelecká, neni treba nazývati je avantgardním, protože v umeni
každé dobré dílo jde v cele, proste protože v umení je avantgardnost
samozrejmým predpokladem.

*

Program umeleckého kina by mel být rozvrstven na tri sku
piny. Byly by to:

1. Skupina retrospektivní, obsahující starší umelecká díla filmová,

serazená vzhledem ke svému vývoji duchovému i formálnímu. Pak
filmová avantgarda.

2. Skupina umelecké tvorby soucasné.

3. Skupina filmu kulturnich, vedeckých, technických a organi
sacnich.

Retrospektivou umelecké filmové tvorby nemyslim predvádení
dvacet let starých snímku, jejichž zajímavost nepresahuje dobu pro
mítáni. Mám na mysli organisované znovuuvedeni nekterých
dobrých filmu staršího data. Pro diváka nebude mít tato historická
cást význam pouze informativní. Naopak: dnešní divák, majicí za
sebou kilometry seriové výroby, množstvi výrazových systému,
které ho naucily pri své tendencí stále jemnejšího detailování foto
grafovaných jevu neobycejne bystre pozorovat, objeví v tech starých
filmech, tak skoupých na analysu podrobností, ale tím složitejších
v rychlém výrazu celkovém, nesmírne krásné a cenné hodnoty, kte
rých sí nemohl všimnout dríve. Avšak nejde výhradne o ty z publika,
kteri jíž kdysi vídeli ona díla, nýbrž také o mladou generací, která
navštevuje kiha nejdéle pet až osm let, i o onen druh diváku, který
v pocátcích umelecké kinematografie nebyl ješte ziskán pro tuto
podívanou. Soustavným promítáním staršich filmu pred dnešním
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publikem byla by navázána souvislost prvého období kin
fického vývoje s dneškem a zároven by se vytežíly hodnoty'
filmových del ve prospech diváku i filmových tvurcu, kteri na
také zapomnelí.

Z ojedinelých pokusu o uvedeni filmu staršího data na
vznikal mnohdy dojem, že film stárne priliš rychle, aby mohl
kolika letech jakkoliv zaujmout. Timtéž filmem, kterým js
pred tremi roky nadšeni, dnes se nudíme. Menjou dva roky
zdá se nám nemožný. Avšak zároven Chaplin, starý osm let, je
zábavný a spiše bych rekl: máme z neho dnes více než tehdy.
ony tuctové filmy, jejichž úspech tkvel jen v poslední móde
nové tvári hvezdy a zákulisnich pomluvách, byly nudné ne
roky, ale za mesíc po svém prvém úspechu, kdežto díla
podložená duchovými hodnotami, trvají stále. Ba mužeme
stárim jejich hodnota se rozvijeji, protože všechny vnejško
casné složky opadaly. Ziskávají samy v sobe i možnosti sro
je s výtvory mladšimi. (Dozajista kdyby byl dnes promítán
deruv vynikajicí film "Kavárnicka", vzbudil by vetši zájem
své dobe, protože tehdy jsme ho nemohli porovnávat s Chevalié
filmem stejného námetu.)

Do retrospektivni cásti programu zarazovala by se jednak
nelá díla nekterých starších režiséru (Griffithovy filmy s GI
Haya Hawou, Fairbanksovy veselohry, filmy Inceovy, Stili
Ganceovy, James Cruseovy ["Král Jazz"!] a pod.), jednak sou
cykly vynikajicích filmu (cyklus Max Linderuv, Chaplint1v,
Kocoura Felixe aj.). Knim by se družila vývojove serazená.
avantgardni tvorby, zastoupená nejvýznacnejšími díly (na
Epsteinuv film "Tajemstvi domu Usher", Dulacové "Sil
chrabrých", Cocteauuv "Život básníka", Superveil1uv film,
Hans Richteruv a Eggelinguv).

Díla mladši filmové tvorby by se pozvolna vsouvala do rady
rické, pozvolna proto, aby vývoj divákovy výchovy nebyl pre
Tak by se jedine docílilo úspechu filmu nejmladších, jejich! t
jest již pomerne velice složitá a nepochopitelná bez znalosti
forem. (Již dumyslnost Dreyerovy "Svaté Johanky" byla pre

• jejíhO úspechu u nás.)

Tretí složka programu, promitání filmu kulturních, vede
technických a organisacnich, sledovala by dvoji úcel. Filmy
vedle svého hlavního poslání maji i schopnost odkrývat di
a filmarí nové výtvarné elementy. Nemyslím pouze na •
poucné, cestopisné, ale i na filmy ryze vedecké (filmy technol
harmonogramy, filmy o plynulé výrobe, filmy psychotechnické
které ve své vecnosti odkrývaji divákum nové svety a fi
tvurcum nové prvky výrazové. Znamenaji tedy obohacení pr
Zarucuji však také kinu zvýšený provoz mimoumelecký, pr
v dopoledních predstavenich školám a zájmovým organisachn.

Správa umeleckého kina nesmela by opomenouti promítati
filmových týdeníku, ziskávat pro sebe i zpravodajské preb
celorocni a uvádet nekteré zajimavé cásti i vice let starých
vhodne smontované.

. K teoretickému doprovodu filmového programu by sloužil t
program, který by udržoval ideovou souvislost mezi jednot
fázemi repertoiru, instruoval diváky o soucasném programu,
voval je na priští a informovalo kinematografícké tvorbe svet

Zbývá se krátce zmíniti o umistení a rozsahu kina. Pokusy
nicní ukázaly, že není výhodné, aby kino obsahovalo více než
míst. Je nezbytné, aby bylo uprostred mesta. Neni nutno u
rigorosne pravidelný týdenní program, obnovovaný v pátek.
byla zvýšena malá návšteva nekterých dnu, je možno za
na ony vecery premiéry filmu, které se budou soustavne pr
až o nekolik dni pozdeji.

Nejhlavnejši zásadou umeleckého kina musí však být, za
si naprosto jednotnou a cílevedomou linii programu, která
v dnešní bezpáternosti repertoiru biografu a výroby úspech I
i hmotný.
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A INSTITUCE

je obycejne pokládán jen zpusob,
ozumlvá mestská spodina. Dokonce
mlnenl, že hantýrka je jazyk umelý,

li apaci jen proto, aby jim nikdo ne-
zume!. Názor tento je mylný. Všichni
kou, která se více nebo méne liší od

ka. Jazyk gramatický je skutecne
ne v gramatikách. Nikdo z nás by ne-

treba jen jediný vecer presne podle
pravidel a užívat urcitých slov je
é významy, stanovené ve slovnících.
zabarveni reci, jemuž neunikne nikdo,

ýká se s urcitou spolecností podobných

U j e ovšem n u t n o I i šit i o d
CI! i od ruzných pahantýrek a recí šifro
hž bude zmínka pozdeji. Nárecí liší se
lOvného povetšine odchylkami konjugac
mlmi, promenami hláskovými a pak ne-
, jichž ve spisovném jazyku již, po pr.
váno. Také hantýrky mají sice tyto od
ale jejich podstata vezí v tom, že lidé
ajfcl podkládají slovum všeobecne uží
ys!.

ullváno obycejne znacným poctem lidí.
e být omezena jen na nekolik desítek

e osoby. Nárecí je omezeno na vrstvy
oddelené hranicemi zemepisnými (ha
Sumava atd.), kdežto hantýrka má hra

Hantýrka je recí kast a zájmových skupin.
je se ve všech výrazech reci, kdežto han
OU má jenom urcitý okruh zájmu, jenž

du, pro který vzniká. Nárecí se mení
410, hantýrka stále a podstatne.ik á han t Ý r k a? Spolecnost nekolika

videine schází at za prací nebo zábavou,
vytvorl si svou hantýrku. Množství slov

týrku odlišují od gramatického normálu,
Ia I. na délce doby, po níž se spolecnost
k na veku vetšiny clenu toho kterého

( podmínku netreba vykládat: Sjedou-li
lny studenti venkovského mesta domu,

za dva mesíce patrne hantýrku žádnou;
oU si však skoro každá trída radu slov,
ného smyslu ostatní neznají. Druhá

vlsl s podstatným znakem vzniku han
hantýrky je vtip, který zobecnel. Klasický
oto tvrzeni je fráze, již autor slyšel v kte
pátého rádu: "Chlup za bukem nasakuje
ená: Strážník za rohem pije pivo. Slovo
Ilo svuj smysl, když byl spáchán první
(ky, kterí nosili kohoutí péra - chlupy
, "Za bukem" snad pocalo být užíváno
výklad je velmi odvážný), když nekterý

o slov písne "Pred dubem, za dubem,
e", již tuším je dáván i jiný tekst, méne
V národní písnicce, zacal zpívat "Pred
kem ... " a fráze "za bukem" pocala mít

skrýváni se cili ulejvání - do hospody.
"nasakovati" se celkem nezmenil, jen

v hantýrce periferie se trochu zironisoval. "Bahno'
pak bylo asi kdysi použito jako srovnání pro temnou
barvu a hustotu cerného piva. Užívá se nyní pro pivo
vubec.

Hantýrka je tedy založena na vtipu. Tvorení vtipu
práve tak jako skládání veršu, je vyhrazeno jen nekolika
málo jedincum, obdareným schopností pro podobnou
práci. Kdyby ovšem tvorení hantýrky záviselo vý
hradne na jejich akci, nemohla by nikdy vzniknout
hantýrka tak rozmanitá, bohatá a ruznotvará. Je však
prece období, kdy vetšina lidí je prechodne obdarena
zvýšenou citlivostí a obrazotvorností, jež jsou podstat
nými podmínkami vtipu i umelecké práce. Je to pu
berta anebo období neobycejne citove vypjaté. Proto
hantýrka vzniká, žije a pretvoruje se jenom tam, kde
vetšinu tvorí lidé tesne pred pubertou, v puberte a
v prvních letech po puberte. Zde vládne vtip i pocho
pení pro nej. Co jeden ze spolecnosti použije k žertu,
druhý príležitostne opakuje, až z pointy vtipu stane se
normální termín hantýrky. Mimo to období nevznikne
nikdy skutecná hantýrka, nebot všem jiným schází
bezprostrednost a neúmyslnost - byt snad jen zdán
livá - jíž hantýrka vzniká. Lidé používají hantýrky,
ponevadž se jim líbí a svým vtipem více odhaluje
podstatu veci (eventuelne ji obmyslne zakrývá) než
otrelé znaky starých slov. Z tohoto duvodu se nemuže
stát hantýrka nikdy nárecím a také všechny slovníky
hantýrky mají hodnotu jen problematickou.

Každá generace v období puberty tvorí si hantýrku
svou. Ze starých slova frází zustává jenom málo nebo
nic. Bývalí studenti vzpomenou, kolik termínu se za
dobu jejich studií vystrídalo pro nedostatecnou známku:
dvojka, kule, puma, eso, pecka atd. Mnohá z nich už
zustala v literature a vám pripadají cizí a smešná,
ackoliv všichni jsme jako studenti užívali a tvorili stu
dentský žargon. Zvlášt nebezpecným úskalím jsou
hantýrky pro spisovatele. Vydávají se v nebezpecí, že
budou užívat slov hantýrky svého mládí, jež dávno
vycpela, anebo že smíchají hantýrku nekolika generací
i spolecenských skupin a stvorí tak jakousi hantýrku
novou, neexistující a papírovou. Nebot psát hantýrkou
muže jen ten, kdo ji zná a užívá - a ten, kdo žije
uprostred živé hantýrky. Pirandello v románu "Na
tácí se" líce osudy jakéhosi Cavaleny, který byl svou
ženou držen v prísném zajetí, z nehož se jenom málokdy
vyrval, výstižne podotýká:

"Od jeho posledního úteku ze žaláre uplynulo,
rekneme, osmnáct mesícu. Dobrá, ale ve skutecnosti,
jako by bylo zatím prešlo osmnáct století. Když za
slechnu z jeho úst jistá slova v hantýrce, která tehdy
byla docela nová a živá, slova, jež opatrovat v klenot
nici své pameti jako vzácné drahokamy, zkroutí všichni
ústa a dívají se nan tak, jako se 'díváme v restauraci
na ohráté jídlo, které páchne na míli zažluklým omast
kem."

Kdyby lidé si dovedli udržet hantýrku, již mezi svými
patnácti až petadvaceti lety pomáhali spolutvorit,
pravdepodobne byste mohli podle jejich reci hádat na
jejich stárí. Ale hantýrka neustrnuje. Lidé stárnutím
ztrácejí pomalu zásobu slov své hantýrky a jen cástecne
prejímají znaky hantýrek dalších, tvorených mlad
šími ci temi - kdož podobni básníkum, uchovají si
tvorivou fantasii i po puberte. Proto neexistuje, rekneme,
žádná hantýrka pensistu. Efemernost hantýrky je
prekvapující. Kdyby dnes k vám nekdo prišel a užil
prirovnání, že neco je "jako noha" nebo takhle "správ
ný", budete nepríjemne dotceni, skoro tak, jako kdyby
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vrstev se znacne prolínají a slova užívaná na periferii
vžívají se pomalu i v ulicích mesta a odtud] stehuji s
jako móda na venkov, zatím co v hospodách na Žižkove
a ve Vršovicích se už mluví zase docela jinak.

Vyjmenovat taxative všechny d r u h y han t ý.
rek je nemožno. Od šestnácti let mládenci a v mlre
malé i dívky tvorí si v každé škole, v každém telo
cvicném spolku, v každé dílne i ulici svou hantýrku.
Slova se vymenují, obmenují, zkrucují, až se spojí v ja·
kousi hantýrku spolecnosti. Zde nejvetší místo ovšem
zaujímá han t Ý r k a per i f e r i e, hlavne z toho
duvodu, že na periferii nevládne prílišná spolecenská
prísnost. V takovém prostredí se darí vždy lépe vtipu,
který je podkladem hantýrky. Vytvárí se v této vrstve
hantýrka dvojí: jedna pro styk s lidmi jiné vrstvy 
v níž se užívá všech vymožeností gramatických zhusta
nesprávne, zvlášte infinitivy na -ti a prídavná jména
na -é jsou oblíbena - a druhá vlastní jazyk periferie.
Z této hantýrky periferní mládeže vznikají dalšl:
Jednak han t Ý r k a z I o dej u a remeslníku po
dobného druhu - pomerne málo se menící a tím sváde
jící ke klamné predstave, že je tajnou recí vedome vy
myšlenou - bohatá han t Ý r k a voj e n s k á a
pak han t Ý r k a m e s t s k é u I i c e, jíž užívá ve
vetší ci menší míre každý obyvatel mesta i venkova,
nakaženého mestskými mravy. Na venkove je hantýrka
pomerne chudá, nebot spolecenské rozdíly nejsou ta
ostré a tudíž soudržnost menších spolecností nikdy tak
pevná, aby vytvorila vlastní bohatý žargon.

Zajímavou a dosud málo všímanou je han t Ý r k a
m i len e c k á. I milenci nalézají se casto v takovém
citovém vzrušení, že prereknutí ci vtip druha pripadá
jim tak vtipný, že je ci jej prevezmou do zásoby svých
slov (zameneného obsahu) a užívají po dobu té které
známosti. Nevýznamná slova, jako "lavicka" ci "jdu si
precíst noviny" mení vzpomínkami svuj smysl a stá
vají se podnetem k tajemným úsmevum, smíchu ci cer·
venání. Zdrobneliny mají zde ovšem velmi cestné místo
práve tak jako šišlání. O nepochopitelných zmenách
obsahu slov, kdy mladý muž oslovuje nežne dívku
jmény, jež za jiných okolností by v sobe obsahovala
skutkovou podstatu urážky na cti, není ani možno šíreji
se zminovati. Tato hantýrka, užívaná jednotlivými dvo
jicemi, má dohromady více spolecných znaku, než by se
zdálo.

V poslední dobe bylo by možno mluviti hodne tél
o han t Ý r c e t r a m p u, jež sice má svuj základ
v hantýrce periferní, ale za deset ci dvanáct let, co
trampská horecka zmocnila se mas mestské mládeže,
utvorili si tolik znaku nových, namnoze velmi vtipných,
i když ne práve zvlášt ostýchavých, že svou rozmanitosti
predstihuje i hantýrku predmestskou a ovšem i student·
skou (zvlášt bohatá je na termíny o vyvyšováni se:
jeden druhého preváží, delá na nej boudu, šije pytel.
staví chatrc; kdo se pohnevá, je namíchnutej; jde se na
výlet cili cundr; trampský spolecenský vecírek u ohn
je potlach, schuze - slezina, mešták - padour, mast
nák, kdysi astrachán; vtip - fór (dríve znamenalo dela
fóry - zdráhati se) atd. Hantýrka v r s t e v me š t a
s k Ý c h a t. zv. s m e tán k y ve starších rocnícic
omezuje se hlavne na zásobu zkomolených slov nem
kých .. Mladší pak ucí se hantýrce od zlaté mládeže, j
má pomerne málo vtipu. Je mechanická a místy n
silná. Omezuje se hlavne na užívání cizích jmen kre
ních a prezdívek (v tom se shoduje s trampy), míst
vykání oniká a vymýšlí si koncovky nove vypadaj/
(Žofas, Karlas atd.). Ovšem práve tak jako tato vrst

zacal mluvit hantýrkou jiné spolecenské skupi.ny.
A prece tato úsloví byla pred nedávnem z nejužívanej
ších skoro ve všech hantýrkách.

Krome slov zmeneného obsahu, zkomolených slov
cizích a gramatikálních odchylek liší se hantýrky mezi
sebou také sty lem rec i. Pozná se okamžite na
cloveku, který nejsa z prostredí té které hantýrky,
chce jí mluvit, že klame. Docela jinak rekne své "clo
vece!" periferní chlapík, student nebo prednosta úradu.
Jejich "céce", "covece" a "clo-ve-ce" má jinou prí
chut, váhu i nápln. Tento styl, obsahující prízvuk,
délku slabik, stavbu vet, výšku hlasu i rozdílné tvorení
zvuku upraví pak v hantýrce slova, jejichž smysl
zustal jinak nedotcen.

Práve tento styl umožnuje, abychom si zaradili clo
veka, jakmile promluví, do urcité spolecenské trídy,
i když se svým vnejškem ani obsahem mluveného nijak
neodlišuje. Hantýrka totiž není sobestacná. Jak již
receno, její vtip dotýká se jen urcitého dosti ú z k é h o
o k r u h u z á j m u.

Z nich na prvém míste stojí I á s k a a všechno, co
se jí týká. Nebylo by možné do úplnosti vyjmenovat
všechny výrazy, oznacující pohlavní akt ci ústrojí. Práve
to je dokladem, že nová slova jsou tvorena hlavne mla
díky, j~jichž celý myšlenkový svet tocí se kolem po
hlaví. Zeny, i treba prostitutky, v tomto ohledu zacho
vávají si urcitou reservu. Jsou na tvorení hantýrky
zúcastneny jen pasivne. Rády papouškují nové výrazy
po mužích, ale samy jich netvorí. Proto také slang
v ženských záležitostech není bohatý: Varecka se jme
nuje porád varecka, sul zustává solí, hezkej kluk hezkým
klukem.

Neobycejne bohatá je hantýrka na nad á v k y.
Mladí muži jako silní kohouti se rádi vyvyšují nad
druhé. A tak vedle kamarádského "ty vole", jež nemá
dávno svuj puvodní smysl, ani není výrazem pro vy
jádrení ménecennosti osloveného, nýbrž je spolecen
ským názvem užívaným místo "pane", vyskytuje se
v hantýrce celá škála výrazu od lehkého pokárání ci
posmechu až k nejtežším urážkám, na které se odpo
vídá fackami nebo nožem. I ty jsou však plny vtipných
prirovnání a metafor. Tak jsem slyšel jednoho ridice
volat na druhého "Tak vyhneš se? Ty to máš taky
v hlave náký vykradený" nebo jinde: Ty vocuchaná
fuksie, zatracenej ježíšku trináctej, voni cedre liba
nonskej, drevo vrtaný, atd. Lehká urážka tkví voslo
vení "Vašnosto", "milostpane", "ty Honzo", "ty
Jardo", "ty nádivo", "ty seknutinko" atd. Zvlášt bo
hatý na urážky býval - ci ješte je? - slovník vo
jenský.

Hantýrka se mnoho obírá o b I í b e n Ý m i z á b a
va m i. Zvlášt pití a opilost je opisována mnohými
výrazy: nalil se jq.ko kára, je cáknutej, zmackanej,
nacamranej, šneruje ulici atd. V takových prípadech
se clovek hádá, chce druhého prevýšit, cili se vytahuje,
hauruje, ale je krátkej, cili vedle, kam bysme to meli
vokna cili jaký byli? Ale to je nebezpecné, nebot v ta
kovém prípade je rvacka a clovek byl mohl lehce na
táhnout brcka, zhebnout, zaklepat kamašema. Tak se
pohrozí, že se z putyky udelá kulnicka na dríví a zábava
se koncí (vycichne se z pajzlíku).

A pak jsou ješte výr a z y o d bor n é pro
p r á c i. Od studentských kón (komposic) až po termíny
kasaru, jimiž bude možno se podrobneji zabývat, až
vyjde pripravovaný slovník zlodejské hantýrky.

Urciti presne, do které hantýrky výraz patrí a kdy
byl používán, je velmi težké, nebot hantýrky ruzných
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Hantýrka, at periferní, studentská, vojenská ci zlo
dejs~á, je. rec obh~oublá, plná .gramatických chyb a
kazu. proti duchu Jazyka, ale prece prosycená jakousi
poesií drsných chvil a humorem, který, oc je mravným
u~ím nesnesitelnejší, o to je uprímnejší a zábavnejší.

ÉoIlAABoo
V. Vocadlo:

Co ocekáváme od ceské Ameriky.

ze zvolení Americana ceského puvodu a v Cechách
n~rozeného starostou druhého nejvetšího mesta

A.menky byl velký jásot ve vetšine ceského tisku a není
dl,vu. Vždyt i. v ~nglii vzbudilo znacnou pozor~ost, že
naprava podlvneho hospodárství Thompsonova byla
sverena Cechovi (ex-Bohemian). *)

V Chicagu, které je skutecným a prirozeným stre
dem bohatého amerického "Stredozápadu", ac oslaví
roku 1933 teprve stoleté jubileum svého trvání se do
znacné m~ry tvorí verejné mínení Spojených' státu.
Proslu!o ~IC~zloc~n~c~ými r~jdy (je~, ovšem lze pricísti
z velke castt prohibiCI a Italum, kten tam prenesli ban
ditské metody sicilské mafie), ale má velikou budouc
n~st, to.to ~~~esto ramenaté"~ jak j~ opevá Sandburg,
h:~o.tne tr~~s~e,.rychle ro~toucl do veltkosti i - pokud se
tyce jezerm castl - do krasya monumentálnosti. Stredo
západ i kulturne znamená cím dál tím více - z neho
vyšel Dreiser i Sinc1air Lewis a zde se vlastne zrodilo
také duležité umelecké hnutí malých divadel z nehož
vyšel i O'Neill. I jeho universita nabývá stáje vetšího
vý~n.a~u. P~o ~ás je vvša~ pr:?evším zajímavo, že je
nejvetšlm stredlskem ceskeho zlvlu ve Spoj. státech se
svými ceskými ctvrtemi, ceskými casopisy a svým Ná
rodním Sdružením, které soustredí ceské korporace a
ceské snahy.

?vol~ní Cermákovo je v patrném rozporu s bežnými
frazeml o úpadku cesko-americké vetve. Ci neznamená
tato politická událost povznesení prestiže slovanského
zvlášte ceského živlu v Americe? Je opravdu nacas~
zrevidovati obvyklé naivní predsudky o amerikanisaci
~eského živlu ve Spojených státech, nad kterou se tak
casto. lomí rukama. Predne bude ješte dlouho trvat, nežli
nadejde den posledních Mohykánu cešství v Americe.
yždyt styky se starou vlastí jsou dnes cilejší než kdy
Jindy, postavení slavistiky ve vyšším školství se lepší
a po osvobození slovanských zemí a s rostoucím blaho
bytem slovanských príslušníku docházejí i americtí Ceši
a Slováci vetší váhy a úcty. Také problém amerikanisace
není nijak tragický.

Obycejne se setkáváme s pesimistickým názorem že
ceská Amerika vykonala svuj úkol za války vydat~ou
podporou osvobozovací akce a zastavením dalšího prí
livu ceského živlu nepríznivou kvotou je prý nyní od
souzena k rychlemu a neodvratnému odumírání. Slyšíme
Kassandry lkající nad "usychající vetví", cítáme
o ,~h.rbitove .cešství". Vzpomínám na proslov ceského
poltttka v Chlcagu - vyšel pak v amerických listech 
který jako by si byl prál, aby se posluchaci nad sebou

*) Práve mi piše anglický prítel socialista: "Ctu, že se stal Cech
starostou v Chicagu. Je to pekné, že jeden z Vašich bratri má bojovat
s korupci posledního režimu a že se mu dostalo takové vydatné pod
pory."

ije jeSte nevykvašena, nemá svuj zákoník
4 jich ani její žargon.
rozlišovat hantýrku, za niž pokládám
avu reci, jež užívá rady starých významu
lu, od p a han t Ý rek, rec í š i f r 0-

akož i mluvy pokroucené technickými ter
recí.

je to han t Ý r k a mam i n e k. Také žena,
prožfvá velké citové vzrušení, jež podobne
e žene její fantasii k jakémusi básnivému

ky sklád~Jí.písnicky pro své milácky, vy-
,a pozdeji Ipohádky. A i když je maminka
Jšf a dbá yrík~zu všech možných knih,
I ab.yse svym dltetem nekdy nepromluvila
ammek, o níž se tvrdí, že ucí deti pak ne-
e, Hantýrka maminek se tvorí z podivných
. se všichni smejí (okolnost, jež ji sbližuje

hantýrkami), soucást své mluvy. Mléku
um, ~rm-brm, otec s~ jmenuje papa, ma

babicka baba, strašidlo bubu, jídlo papu
, co t.vorí okruh detských zájmu, dostane
obycejne zkomoleninou. Obsahuje šišlání
zdrobnování. Tím, že se zde užívá vetšino~
ore~ýcha nik~liv slov, jejichž smysl se zme-

~yrka maminek od hantýrek v bežném
U, I .když tím neprestává býti zajímavým
tudla.

hantýrkou v živote dítete je ob dob í
r o ma n t i srnu. Deti si hrají na indiány,
layné letce a vojáky. Skládají tajné abe
eJfzáhadné a pruhledne šifrované reci (kam

.~·nge ve-nge cer-nge? Cer-ve-deš-pu-kam?
vecer?) a prebírají z cetby urcitá slova
však nemení (krásné doklady o detské fan:

roztomilém anglickém románu "Sentimen-
y" od J. M. Barrieho). Zmení-li skutecne

pak tak ciní úmyslne, což odporuje duchu
rky (díte si chce jít hrát s kamarádem na
aminka by je nepustila, a proto reknou,
musea; a pak jít do musea znamená už
na hrište).

týrka remeslníku a delníku
pravém slova smyslu? Všichni, kdož pra

ne~o s ~ástroji, užívají odborných termínu,
kych, I když už bylo vydáno nekolik

pro remeslníky. Tato slova jsou obycejne
cizfch jazyku a nemení dobou svuj smysl
ahrazována novými. Proto nelze zde mluvit
é hantýrce typografu, elektrotechniku zá·
d., i když ve skutecných hantýrkách 

jsou také užívána.
pahantýrek bylo by možno se zmíniti
žurnalistické, spisovatelské a politicko-

eréžto thema však takrka dokonale vy
I Polácek svým slovníkem.
všech)ložek je tedy stvoren jazyk, jak ho
ežném živote. Nikdo ovšem nemuže tvrdit

'stou nefalšovanou hantýrkou té neb oné
každé hantýrky neco prebíráme a z každé
jeme. Kdyby existovala ideálne cistá han
d je zde dovoleno mluvit o ideálech) defi
om ji asi v ten smysl, že hantýrkou roz
ou po vetšine vnitrní deformaci jazyka,
upinou lidí spojených stejnými sociálními
se tvorí obycejne neúmyslne vtipem lidí
citove neobycejne vzrušených.
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samými rozplakali jako poslední dauphin v Marku
Twainovi! Jsou to sentimentálne romantické názory a
jako obycejne sentimentalita skutecnou situaci jen za
stírá a skresluje. Není duvodu k defaitismu. Jde o priro
zenou metamorfosu amerických Cechu v Americany.
Jejich asimilace je nejen prirozená, ale i nutná a pro
spešná. Pokud žili uzavrení ve své národnostní enklavy
takrka beze styku s Americany (nestýkali by se s nimi
bez znalosti jazyka jako rovní s rovnými), nemohli
zaujmout v americkém živote významných posic, jaké
jsou prístupny dnes jejich detem. Do Ameriky se ste
hovali vetšinou venkovští lidé bez znalosti anglictiny,
pro než Cechy byly jedinou pravou vlastí a Amerika pro
stredím, s nímž nikdy zcela nesrostli, ba vetšinou se ani
anglicky dobre nenaucili. Ale jejich deti se již domohly
vynikajících postavení. Amerika jim otevrela možnosti,
jakých by snad doma nebyly nalezly. Nepocítaje v to
slavisty máme v amerických vedeckých ústavech a na
universitách radu lidí ceského puvodu. Jaký to neuveri
telný rozlet už u první generace v Americe narozené!
Stací uvésti na pr. jméno známého historika a biblio
grafa R. Kernera, dnes profesora kalifornské university,
který za války prokázal naší veci v komisi plukovníka
House cenné služby a mel vliv i na známé body Wilso
novy; nebo gynekologa E. Nováka z John Hopkins
Hospital; známého bakteriologa F. G. Nového, fysika
A. F. Kovaríka, profesora na slavné universite Vale,
nebo tri bratry profesory: A. Zelený, fysik, J. Zelený
(Yale), fysik, Charles Zelený, zoolog na minnesotské
universite; George Rebec je filosof a pedagog university
oregonské, reditele, inženýry s dobrou organisací, kterí
prispívají do amerických odborných publikací a prí
rucek. Ti již splývají s americkým živlem, patrí k elite
amerických intelektuálu. Pro nás jsou práve oni nesmírne
cenní. To, že se tato generace už nedrží stranou, že ne
tvorí ceský ostrov v anglosaském mori, že nejsou polo
evropští "hy.phenated Americans" (t. j. Czecho-am.),
to práve je pro nás z i s k e m, ponevadž se stávají naším
pojítkem s nejvetší svetovou kulturou, kulturou anglo
saskou. Je na bíle dni, že generaci, narozené v Americe,
vzdelané americkými školami, bude už ceština na pul
cizím, nauceným jazykem, že už budou ,mít cizí, anglo
saskou výslovnost. Americká anglictina se jim stala ná
strojem vyššího myšlení a cesky znají z domova jen
bežnou konversaci. To však není takové neštestí, jak se
nekomu zdá. Však i Irové pres svuj anglický jazyk do
vedli si zachovati svuj svéráz a lnou ke staré vlasti.
Hlavní je, aby si uchovali hrdost na puvodní vlast svého
rodu, vedomí tradice, aby nezapomínali na svuj slovan
ský puvod. Ostatne i pokud se týce znalosti ceštiny u této
generace, dochází k duležité zmene. Budou se moci ucit
na vyšších školách ceštine jako jiným moderním recem,
jako literárnímu jazyku, kterého jejich prostí rodice
nekdy ani neznali, budou studovati ceské dejiny, ceskou
literaturu. Již nyní se setkáváme s prípady, že deti opra
vují ceštinu rodicu. Budme uprímní: ta ceština priste
hovalcu, kterí byli vetšinou bez vyšší jazykové kultury,
byla ceština prašpatná - jazyk každodenní, hovorový,
promíšený cechisovanou anglictinou (a la "džampni do
járdu a kecni mi tam tu cikynu", nebo "vacovala jsem
je, jak fajtovali na sajbochu"; k porozumení je nutno
znát význam angl. slov: jump, yard, catch, chicken,
watch, fight, sidewalk).

Co tedy ocekáváme od ceských Amerícanu?
Ocekáváme, že dnes, kdy se už nemusí stydet za ne

svobodnou otcinu, se budou hlásit ke svému puvodu, že
budou šírit správné vedomosti o našem státe a že k nemu
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budou chovat sympatie, že pomer ceských Ameri
k Cechám, Old Bohemia, bude stejne pietní jako po
Americana anglického puvodu k staré anglické vi
Old Albion (ba lepší, protože není duvodu k polit
revnivosti a my se svým lodstvem nebudeme asi ni
ohrožovati prestiž Spojených státu!). Ocekáváme,
budou jezdit tak rádi do Cech jako jezdí Americanéz
ne do Anglie (prectete si lícení príjezdu do An
v "Dodsworthu"). Není veru duvodu, proc by Ameri
ceského puvodu jezdil do Anglie rozplývat se nad
dicemi, které nejsou vlastne vubec tradicemi jeho r
Jako Americané putují do Westminteru nebo do kre
proslavené Dr. Johnsonem, muže Cechoamerican pu
vat v Praze na Malou stranu, proslavenou Neru
navštívit Babiccino údolí atd. Jako je anglosaský A
rican hrd, že jeho predkové byli soucasníky S
spearovými, Baconový'mi, Gladstonovými, tak m
potomek amerických Cechu být stejne hrd, že j
predkové byli krajany Jana Husa, Komenského, sou
níky Palackého. Vždyt i u Americanu anglického puv
jde práve jen o tu tradici, o tu kulturní a raso
souvislost, jinak jazyk a literatura americká má dnes
jiný ráz než anglická, a rozdílu stále pribývá. Jen pre
mají spolecné a na to jsou právem pyšní.

Ocekáváme také, že se naši americtí pokrevenci
starají, aby na amerických universitách ve státech,
sídlí obyvatelstvo ceského puvodu, byla ceština a e
kultura tak zastoupena, aby to odpovídalo poctu
kulturnímu významu ceské vetve americké. To si
mohli Ceši v Texasu í v Nebrasce a jiste ani Chi
nezustane pozadu. Žádný American nemuže dnes
ceskému Americanu za zlé, že si váží svých otcu a jej'
cenných kulturních hodnot. Éra, kdy americká ci
sace vycházela jen z puritánské Nové Anglie, min
Dnes se jejího budování úcastní všechny národn
Názor, že Amerika patrí Anglosasum, se už neud
anglosaský živel je v menšine.

Amerika má jedinecnou možnost, aby obohatila
novou, rodící se kulturu nejlepšími prvky evropský
kultur, jež prinesly do Ameriky evropské národn
za velkého stehování národu pred válkou. Toho jsou
prední myslitelé americtí dobre vedomi. Tak na
Brander Matthews, známý profesor a kritik z kolu
bijské university, si od slovanského živlu slibuje u
leckou vzpruhu: "Zápal Slovanu prohloubí naše por
umení pro hudbu a výtvarné umení." I v literature
uplatnují cím dál tím více synové národu nean
saských. Snad se dockáme i vynikajícího spisova
z ceské krve, jako dnes mají Norové svého Rolvaa

Americané, potomci ceských predku, kterí se dom
svým nadáním uznání americké verejnosti a pri
neztratili vedomí svého puvodu, kterí se snad již z v
cásti jazykem poamerikanisovali, by nám mohli
prirozenými a velmi cennými prostredníky pri sty
s Amerikou. Že techto zvyku potrebujeme a bud
cím dál více potrebovati pri dnešním významu
riky, bez níž se nedají velké evropské problémy ho
dárské ani politické (revise hranic) rešit a která si
bývá vetšího a vetšího uznání i na poli kulturnlm,
myslím zcela jasno.

Pri systematickém vybudování styku s Ameri~
k nemuž se tvorí nové predpoklady, bude ovšem
trebí nejen dobré znalosti skutecné situace ameri
ale také taktu a odvahy vzdát se bežných~povrchn
hesel o ménecennosti nové americké kultury.
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konstrukcní byla v tom, že jednotlivé vzduchové komory R-101
mely mezi sebou menši prostoru, která zavinila jejich nedostatecnou
pevnost v umístení a tim na druhé strane vyvolala možnost vzájem
ného treni sten komor. "Graf Zeppelin" má plynové komory vzá
jemne pevne spojen~. "ješte nikdy se nám nestalo ani u jedné vzdu
cholodí, kterou jsme postavil i(a bylo jich pres 100), aby se objevily
v stenách plynových komor šterbiny, zpusobené vzájemným trením."

Eckener je presvedcen, že katastrofa nemusila dopadnout tak tra
gicky, kdyby vzducholod byla plnena heliem místo vodikem. Helium
je ovšem dražší plyn. je však plyn nehorlavý a v tom je jeho plus.
Tak na príklad plnení "Graf Zeppelina" vodíkem stojí 50.000 marek,
heliem pak 300.000 marek. Také nosnost helia je menší. Proto musila
býti práve dostavovaná vzducholOD L. Z. 128 zvetšena o 15 procent
proti puvodnímu rozpoctu. Stalo se tak jednak pod vlivem katastrofy
vzducholodi R-l01 a pak pod vlivem prohlášení, že Amerika uvolní
pro príšte dostatecné množství helia, potrebného k plnení evropských
vzducholodí. Do nedávna existoval ješte zákaz vývozu helia ze Spo
jených Státu.

Vzducholod L. Z. 128 bude míti obsah 166.000 krychlových metru
(oproti 105.000 krychlovým metrum "Graf Zeppelina" a 140.000
krychlovým metrum vzducholodi R-IOO). Tato zmena obsahu pri
vodila prirozene zmenu celého konstrukcního plánu. Použiti helia
jako nosného plynu si totiž vyžádá podstatne vetšího prostoru vzdu
cholodi. Délka lodi zústane pri tom nezmenena (232 metru, jako
u "Graf Zeppelina"); jedine prumer vzducholodi se zvýší.

Další zvýšení bezpecnosti bude v použití težkého oleje k pohonu
motoru namísto benzinu. Z toho duvodu bylo nutno premeniti
í umístení motoru. Na místo puvodních osmi benzinových motoru,
které mely být umísteny ve ctyrech zvláštních gondolách, dostane
vzducholod L. Z. 128 motory Dieselovy na težký olej; o jejich defi
intivnim umístení není ješte rozhodnuto. Bude tak ucineno teprve
po rade zkoušek. Pravdepodobne však zase zvítezí nemecký zpusob
umísteni motoru v gondolách nad americkým zp(lsobem uložení
motoru v trupu vzducholodi.

je zajímavé, že z jístých duvodu bude míti vzducholOD L. Z. 128
vedle helia s sebou ješte malou zásobu vodíku. Tato vodiková reserva
bude sloužiti v prípade urcitého manévrování vzducholodi, vyžadu
jíciho vypouštení jistého množstvi plynu. Bude proto vypušten vždy
vodík místo drahého a vzácného helia. K zvýšení bezpecnosti budou
vodíkové komory umísteny do komor heliových. Tím se dosáhne
separování horlavého a výbušného vodíku v nevýbušném heliu.
Celková zásoba vodíku, kterou vzducholOD ponese, bude maximálne
10.000 krychlových metru. Temíto úpravami se doba stavby nové
vzducholodi L. Z. 128 podstatne prodlouží, takže tato bude pripra
vena ke startu teprve na jare 1932. Zústane tedy pro rok 1931 ješte
"Graf Zeppelin" osamocen. jeho program pro letošní rok je již sta
noven. Spolecnost Aero-Arktík, jejímž je Dr. Eckener po smrti Nan
senove predsedou, uskutecní jednu anebo dve plavby "Graf Zeppe
lina" do polárních koncin. Tato expedice bude miti ciste vedecký
charakter. Mají prí ní být zkoumány geografické, biologické a meteoro
logícké pomery v koncínách arktických. jinak absolvuje "Graf
Zeppelin" letos celou radu dálkových letu s cestujícími. Rok 1932
prinese pak ve vzducholodi L. Z. 128 vzdušného kolosa, který po
skytne cestujícím vedle nejvetšiho pohodlí a prepychu i naprostou
bezpecnost vuci požáru.

Zatím co v Evrope se staví vzducholodi, majíci za úcel výhradne
dopravu osob, dOhotovuje Amerika v dílnách Goodyear Zeppelin
Corporation v Alronu vzducholod Z. R. S.-4, která má slouží ti
výhradne úcelum vojenským ci lépe receno námorne válecným; Ame
ricané jsou interesováni na stavbe vzducholodí z hlediska vojenského.
To nejlépe charakterisuje názor Davida Ingallse, sekretáre leteckého
oddeleni pri americkém námornictvu:

"Zájem námorního departementu na stavbe budoucích vzducho
lodí je císte vojenský, válecný. Zájem obchodní príchází v úvahu
teprve na druhém míste. Po stránce vojenské je budoucnost ríditel
ných vzducholodi zajištena. Již bylo hodne mluveno o stavbe dvou
velkých vzducholodi v dilnách spolecností Goodyear Zeppelin
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považujiza správný názor, že vzducholod R-IO! mela ve svých
ovýchkomorách veliké množství malých otvoru. Kdyby tomu

opravdu bylo, musila ztratit vzducholod podstatné množství
a tím í svoji nosnost mnohem rychleji, což by jiste posádce
olodi nezustalo utajeno. Vzducholod plula ve výši así 450
když náhle ztratila velké množství plynu a klesla prudce

• Nehodastala se rázem a níkoliv pozvolna. Podle mého názoru
así nejaká plynová komora. To melo prí rozene za následek

porušenirovnováhy." Eckener dále vyvozuje, že velká chyba

Nálada proti vzducholodím.
pravidelné vzducholodní doprave se udály v uplynulém roce
trí významné události: úspešný let nemecké vzducholodi
f Zeppelin" do jižní a Severní Ameriky; let anglické vzducho-
R·100 do Kanady a zpet; tragická nehoda druhé anglické vzdu
od! R-IOI, ztroskotavší nekolik hodin po startu k letu do Indie

fbivší ve svých troskách padesát lidí. Zánik této nejvetší vzdu
I sveta vyvolal nejen v Anglii vzrušení a zároven náladu proti
olodím a jejich stavbe. jest ta nálada správná? V anglickém

de se jednalo o vzducholod, konstruovanou na odlišných prin
, než jsou osvedcené principy, vlastní nemeckým Zeppelinum.
é lety "Graf Zeppelina" na nejvetší vzdálenosti i kolem sveta
ly, že dokonale postavená vzducholod je velmi vhodným, bez-

ým a spolehlivým dopravním prostredkem. "Graf Zeppelin", již
• vzducholod, jež opustila dílny ve Friedrichshafenu, má dnes

ou 151úspešných letu, pri nichž podle presné statistiky uletela
2.300 hodinách letu celkem 235.000 kilometru. Dopravila celkem

cestujicích vedle pravidelné posádky. Uletela všechny prede
vzdálenosti presne podle programu a to - jak Dr. Eckener

te vytycuje - bez nejmenší nehody. Sedm proponovaných letu
pro špatné pocasí odreknu to, let do Ameriky ze stejného du
o nekolik dnu posunut. jínak všechny starty a všechna pri
se udály ve stanovené dny.

K usnadnení pristávání bylo na zkoušku použito zvláštního hou
vého traktoru, konstruovaného v mnichovské továrne stroju

Maffei. jím je umožneno, aby startovaci a pristávací práce
ovalojen asi 30-40 mužu místo drívejších 150. Tím se hodne
I provoz letište. jako dopravní spolecnost je Zeppelinova to
vzducholodíaktívní, pres to, že nedostává témer žádných stát

subvenci (pouhých 500.000 marek oproti 19 mílionum, které

ou továrny letecké). Lety "Graf Zeppelina" vynesly nekolik
onll marek. Dr. Eckener však loyálne prohlašuje, že výnosnost

ch letu podminovala v prvé rade jejich mimorádnost a tím
orádne zvýšené dopravní poplatky. To pri normální doprave

dne. Na druhé strane však zase tyto mímoradné lety si vyžádaly
orádnýchpriprav a tím i mimorádné režíe.
. Eckener prohlašuje, že po zániku anglické velkovzducholodí

01 opadl zájem o dopravu vzducholodmi, tedy i vzducholODmi
Ilnovými,ac tyto nemely až doposud žádnou dopravni nehodu.

že i hospodárská krise má pro to velký význam. Eckener
e presvedcen na základe svých dosavadních zkušeností, že
va velkovzducholodmi muže býtí a bude rentabilní, pres to,

Je stále dává prednost letadlum.

budoucnost vzducholodí a jejích úspech v pravidelné doprave
na velké vzdáleností, má hlavní duležítost bezpecnost letu.

Jde se rádo zapomíná," míni Dr. Eckener, "kolik pripadá desítek
ch nehod na jednu katastrofu vzducholodi." Fakt, že v Anglii

zastaveny všechny práce na stavbe dalších vzducholodí, pokládá
tán "Graf Zeppelina" za zcela rozumný. je presvedcen, že jejich
rukcca zpusob stavby nejsou správné a nemohou prínésti oce
ých úspcchlt. Eckener byl jak známo povolán jako odborník
lec na konferenci, vyšetrující prícíny katastrofy vzducholodi
I. Názorjeho lišil so od názoru ostatních. Ve svém dobrozdání
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Karel Poldcek:

rátne umístenými. Zevne bude potažena nepromokavým plA
Vnitrní trámcová konstrukce bude po zpusobu nemeckých Zep
Plnena bude heliem. Všechen mechanísmus (i motory) bude
uvnitr obalu, takže Odporová plocha bude podstatne zm
soucasne se i zvetší rychlost, dosáhne se lepšího prístupu k mo
a jejích kontroly a pod. Hnacích motoru Maybachových na t
olej bude celkem osm; jejich výkon - 4.480 HP. Maximální ry
prí plné práci všech motoru bude 134 kilometry. Pri nOlmálním
bude pravídelne pracovat pet motorll. Prumer vrtuli bude 5
Budou umísteny v pohyblivém kloubu, takže budou moci
prímo lOD vpred nebo nahoru cí na strany. Všechny motory
zpetný chod, takže vzducholOD muže v prípade nutnosti rychle
vat. Ovladatelnost vzducholodi bude tedy jíste znacne velikA.
rychlosti 90 km/hod. bude mít vzducholod' akcní radius 16.1m

Osvedcí-Ii se tak, jak se predpokládá, bude opravdu ideálním
ným plavidlem. -Eddit.-----

Žurnalistický slovník.
VII.

rs.
Samospasitelnd je n~mcina.

Sdhodlouhý je projev.

Sdpou se na nds.

Sezndmeni je cestné. Viz: Zda.

Sinekury jsou teplé. Viz: Mlstecka, Matadori a Nabobovi.

S iroty jsou b~dné.
S ituace. Viz: Obzor. Situace "je prekérni, nejistd, zoufalá. Plnl

obavami.

Soucitnl lidé ujali se sirotka.

Skdlopevné presv~dceni chovdme.

Srdecné je prijeti.

Surový koci byl zjišt~n. Surový úiok na zasloužilé velikány.

Stdtnik ndš nejv~tši. Viz: Dr. Kramdr.

Sy pejte ptdckumf

Skrovné živobytí sotva uhdji ndš horal a živnostnlk.

Slušný clov~k rdd se jim vyhne.
Slovac je chudickd a družnd.

Slované. Viz: Bolševický "rdj", Uzndni de jure, Vrahové, dr.
Bratri a dr. Kramár.

Stou pe ne i neclzf dostavi se v poctu co nejhojn~jšim, legitimaces

Strana naše uhdjila své posice pres nezrízenou agitaci odpurctl,
se neštítili nejhoršich prostredku, zatim co jiné strany vyšly z II
zdpasu oslabeny. Naši stran~ neuškodi, odejde-li nekolik nespolehl

elementu, zatím co v jiných strandch jest pozorovati hromadný

nebot jejich stoupenci prohlédli.
Striktni je rozkaz.

Svobodu svoji nezaprodáme.

Slunko sldvy ndm zasvitilo. Viz: Poroba a Stíny.

Stí ny neblahé Bilé hory leži na nás.
Soumrak bohu. Viz: Posice, Rady, Strana, Volicové.

Slavomamem jsou zpiti.

Sympatický je borec.

Sami sob~kopeme chladný hrob. Viz: Nesvornost, Slované a Vf

Soudce byl diplomatický a prehli žel cetné fouly.

Systematické ohlupovdní. Co je se systemisaci?

Souv~rci viz: lsraelité, Židé a Provokativní.

Spasitelé d~lnictva. Viz: Bolševický "ráj".

Starosta obce uvítal prítomné zdstupce úradLi a tlumocil jim
obcanstva.

Smolné v~nce vrhaji do našich rad.

Soukromou cestou zlskali jsme cenné informace.

Spontdnni viz: Dr. Kramdr.
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v Akronu. Tyto vzducholodi jsou urceny pro námorní vojenské
služby Spojených státu. jejich význam v prípadné námorní válce
je ohromný; rídítelná vzducholOD, dokonale vybavená, prekoná
svojí možností a úcelností i nejvetší válecné krížníky. Stavba válec
ného križniku trvá tri roky; velká vzducholOD muže být postavena
v dobe kratší jednoho roku. Stavební náklad na moderní križník je
alespon 15 milionu dolaru, na vzducholOD pak maximálne 3 miliony
dolaru; tedy asi petína. Trvanlivost križníku se odhaduje pravidelne
na 20 let, trvanlivost vzducholodi asi na polovínu. Provoz krížníku
vyžádá si rocne nákladu 8-900.000 dolaru, zatím co u vzducholodi
sotva 600.000 dolant Posádku krížníku tvorí pravidelne asi 60 dustoj
níku a 550 mužu, zatím co k obsluze a rízení vzducholodi stací 12
dustojníku a 60 mužu posádky. Maximální rychlost krížníku je
63 kilometru; vzducholOD dosahuje až 135 km za hod. Križník muže
néstí na palube trí až ctyri letadla, vzducholOD pak pet až šest.
Naprotí tomu krížník muže nésti velké množství del ráže 203 mm,
zatím co vzducholOD muže býti vybavena jedine strojními puškami.
Dve velké vzducholodi, dostavované v Akronu pro americkou námorní
službu, budou míti dva hlavní úkoly. Predne konati hlídkovou a signa
Iisacní službu nad oceánem. Všichni, kdož jsou zasveceni do námor
nich operaci manévrovacích, vedí, že križování dlouho trvající vy
žaduje velké bezpecnosti a velkého akcního radia. Letadlo se proto
k tomuto dlouhotrvajicímu manevrování pro svoji silne omezenou
dobu trváni letu dobre nehodí. Vzducholodí naprotí tomu mohou
setrvati ve vzduchu nekolik dnu a uleteti pri tom nekolík tisíc mil,
konajíce pri tom príslušné lodní flotile pomocí radia velmí cenne
výzkumné služby. Ohromný rozhled s výše umožnuje vzducholodi
prozkoumání dvacetkrát vetšího prostoru, než je možno krížníku, plu
jícimu na vode. Druhou hlavní službou vzducholodí bude transporto
vání letadel. Každá z obou vzducholodí jich unese šest. Letadla
mohou pri letu vzducholodi startovati a soucasne na ní prí letu pri
státi. jsou jakousí "živou silou" vzducholodi. Slouži k bombardo

váni a ostrelování letadel neprátelských, ohrožujících vzducholOD,
a zároven k bombardováni lodí a neprátelských základen. VzducholOD
takto odpomáhá letadlum od základního nedostatku - malého
akcního radia. Umožnuje jejich transport na velké vzdálenosti.
V tomto smeru možno vzducholOD dobre srovnatí s nosnou lodi pro
letadla. Má ovšem podstatne menší možnost co do poctu letadel, je
však na druhé strane zase pohyblivejší. Moderní vzducholodi mají
velmi pevnou konstrukcí, kterou nemuže porouchati ani sebe prudši
boure. ješte žádná ze 115 vzducholodi, které Nemci postavilí, nestala
se obeti nedostatecné pevnosti své kostry. A prece vzducholodi dri
vejši nebyly ani zdaleka tak pevné, jako nynejší. Mimo to byly plneny
velmi horlavým vodikem a provozovaly lety výhradne nad pevninou.
Námorní oddelení bude použivati obou dostavovaných vzducholodí
výhradne pro lety nad morem, takže nebudou vystaveny nebezpecí
ostrelováni z nejakých protiletadlových základen. jediné nebezpecí
jim bude tedy hrozit od neprátelských letadel. Tyto vzducholodi
budou však plneny helíem, který ani nehorí ani neexploduje. Helium
bude rozdeleno v balonovitých nádržích, umistených oddelene.
VzducholOD bude se moci udržeti ve vzduchu a pohybovati zcela
normálne, i kdyby jedna tretina techto plynových komor byla zní
cena. Ponevadž pak helium prchá jen velmi špatne a neunikne do
konce ani z nižšich mist nádrží, nebude jeho ztráta cítelná nekolik
hodin, ani když nádrže budou provrtány nekolika sty projekti\u.
VzducholOD bude pohánena osmi motory; jediný však je schopen
udržetí vzducholOD v chodu - ovšem malou rychlostí. Nové vzdu
cholodi budou miti vzestupnou rychlost 10 metru za vterinu. jejich

rychlost horizontální bude 128 km/hod. jakmile na príklad vzdu
cholOD spatrí neprátelskou lOD (je pravdepodobné, že bude touto
spatrena soucasne), která se chystá vypustiti proti ní svá stíhaci
letadla, pripravi se na útok tím, že spusti vlastní letadla obranná,
která si to s neprátelskýmí letadly vyridí, zatím co je v tom vzducho
lod bude podporovati palbou ze svých šestnácti strojních pušek,
umístených velmi strategicky ... "

Nyni ješte nekolik podrobností o tomto novém vzdušném kolosu.
ZRS-4 bude vzducholod celokovová s balonovítými nádržemt, sepa-
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š.

• lI k je lacký.

y viz: Nesváry, Slované a dr. Kramár.

las hlulný. Viz: Dr. Kramár.

ptomy jsou nezdravé.

ali plStk do oli. Viz: Fráze, Lid, Lep, Tanec mezi vejci a Podí

lItO bohy.

d je plocl/Q. Viz: Na.

d je svalá Rus a dálavy.

• kd je verejnosl.

I se nepravdy.

/ly, zpusobené žívelnímí pohromami, nelze dosud odhadnouti.

dolibé jsou poznámky a posmech.
'dcové naši národnl vecí a žívnoslniclva.

je ouredni.

nstvlm by bylo domnlva/i se.

nost na nepravém mlsle. Víz: Neudržitelné pomery.

stný slrelec branky.

r. Jsou s pravdou na štlru.

by saliríckýmí lepajl se zlofády.

•• nalé jsou nadávky.

"t. Viz: Vyšperkova/i.

ani je nezodpovedné a pusté.

latdni viz: Lid, Volitové, Lesklé, Prohlédnou, Lep, Fráze a Ve-

T.

arské zprávy rozšírují neprátelé.

lata viz: Volitslvo, Uvedomelý a lep.
11m dnešnl hospodárské situace.

kovina pokoutnl aneb plátek.

",11 bytová težce doléhá.

4!eme se, jak je to jenom možné. Víz Clovek a Mane.

Iceté dlky! volá chudá vdova na adresu milosrdných lidi.

nec mezi vejci viz: Podlvaná pro bohy, Kejklíri, Krutihlavové a
I.

Ikový je pravý stav veci.

ne nám na mysli.

4peme ve tmách.

,ufeb ne olekávaný den prišel.
Ito cestouzda lestné seznámení možné?

,ulalost je bezpríkladná.

penlm se nedáme odvráliti od nasloupené cesty.
apné jsou rozpaky a ticho.

'agedie mladé lásky v májové nocí.
ag/cké násLedky nevtasného žertu.
• tomU krve.

rzenl loto postrádá podkladu.

'umoll práni obyvatelstva. Víz: Starosta.

chy jsou nejapné.

recké hospodárstvl. Víz: Pašalík, Nabobové a Matadori.
bor lidu byl tetne navštlven.

mpaci volebnl víz: Uvedomelá verejnost, VOlitové, Lep a Vejítka.
lili jsme, co se za tou létkou skrývá.
lmá oteževládni.

lIlln Iduclui.

ldne uvedomelédelníctvo. Víz: Protesty.

IItlnl sil zavinila naše nesvornost. Víz: Slované, dr. Kramár a

Ito olividnými nesmysly se zabývati nebudeme.
tajlcl ráme spravedlnosti.

plllvost má své meze. Viz: Quo usque tandem, Uvedomelá ve
/I Poplatníci.

III do cerného.

Ind odpoved.

tneme bodrémujubilantoví pravící. Víz: Abrahamovíny a Mno
Ijttal

II seoblibepro svoji milou a koncíliantní povahu. Viz: Abralza

/I Mnogaja ljeta!

Temný je stredovek a-pevnína .

Tup i svetlou památku~ t.
tafka je porádná.

tala do živého naše poznámka.

tulpasové jsou porádní a vefí temto povidatkám.

U.

Ubo/zé ctenárstvo, kterému predkládají takové nesmysLy.

Ubohostmi tohoto druhu se zabývati nebudeme .

Ubožák v policejní vazbe zeš/iel.
Ubránili se nemužeme pocitu.

Uten je mladístvý.

U cin ili jsme zadost.
Události daly nám za pravdu.

Ú ti n k ují ci byli štedre odmenení potleskem.

Ú hlavni jsou neprátelé.
Umravnovatelé víz: Ajta!, Faríseové, dr. Beneš a Hrad.

Úmysl je na blle dní.

Ú klady víz: Píkle, Rejdy, dr. Beneš, Zákulisi a Nitky.

Ustanovení to zavdává prícinu k nespokojenosti .
U kolébati ve sneni.

Útrapám podlehl.

Usilovnému pátráni se podafilo. Víz: Policíe a Horelné.

Ušlechtílé jsou snahy.
Uverejnujeme bez poznámky.

Urputnému zápasu jsme byli svedky.

Úzko prsá je byrokracíe. Víz: Zlovolná.

Uhájíli jsme své posíce. Viz: Strana a Volby.

Útrpný úsmev. Viz: Bláboleni a Tanec mezí vejcí.

Utr pel lehcl zraneni a po ošetreni policejním lékarem byl propušten
do domácího ošetreni.

Užasne verejnost, až pfedložíme jí dokumenty.

Úžasná je zpráva, beztaktnost a projev.
Úskok volebni.

Utrousil poznámku.

Úhlavní neprátelé. Víz: Nemcí.

Uklidnení hladíny verejného mineni.
U konc il predsedajicí prlpadným doslovem zdarilý projev.
Uron il krokodilí slzu.

Urcitá tást verejnosti považuje za nutno.

uštepacné poznámky na naší adresu.
Ulomilí jsme hrot tomuto tvrzení.

V.

V hodíne dvanácté. Víz: Všíchní, Muží a Quo usque tandem .
Váhavost neni na miste.

V áletné nebezpeli na obzoru.

Váš en je neblahá.
Vodu na miýn vháneti.

Vody jsou stojaté. Víz: Pohnouti a Vune.
VarU Viz: Nemci.

Vudti list byl odnat šoférovi. Víz: Nesvedomítý.
Viru pevnou chováme.

Verejnost je: Šíroká, uvedomelá. Verejnost se právem ptá. Verej

nost je znepokojena, krajne pobourena, nedá se napálí/, nesedne na lep,

na vejícku, nedá se zasiepit leskiýmí frázemi; pobourení zmocnilo se
naší verejnosti.

Velebný je kmet a naše hory.

Velikání naších dejín.

Velikány jsou horské.

Veselost vzbudilo nejapné tvrzení. Víz: Blamáž, Podívaná pro bohy
a Tanec mezi vejci.

Vune samosprávy. Viz: Stojaté a Vody.

Výraz dala deputace svému práni.

Veškerý tisk bedlive sí všímá fakta.
Výtecníci byli odhaleni.

Výkonný výbor pokládá za svou povínnost podekovati volicstvu.

Volitové nahlížejí do volebních seznamu. Odsoudí protilidovou poli-
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tiku. Nedají se másti a nesednou na lep. Jsou uvedomelí a nedají sí
sypat písek do ocí. Nedají se zaslepit lesklými frázemi. Co tomu reknou

volicové? Volicové jednomyslne odmttnou. Volební výsledky mluví zre

telnou mluvou. Viz: Výkonný, Fráze, Lep, Vejicka, Osidla, Písek a
Vodení.

Vítáme toto rozhodnutí.

vý prask je zasloužený.

Vyzdvihli jsme okolnost.

V Ý m lu vy jsou jalové a nejapné.
Vytríbený viz: Vkus.

V kus je vytríbený. .

V kladatelé jsou dLiveriví.

Výslovne jsme uvedli.

Vyslovili jsme dLiveru.

V Liti tomu)sme bezbranni.

Venkov je náš a ceský. Venkované jsou bodrí. Venkov je zdravý.
Viz: Metla.

Vyrov n ávac í branlcu, vsítil.

Vydedenci lidské spolecnosti.

Vykutálený brac/z.

Venkoncem to neodpovídá pravde.

V last naše je drahá. Viz: Poroba, Hydra, Stíny a Okovy.

Vláda budiž pametna tolzo. Vládní opatrení selhala. Vznášíme apel

na vládu. Co ciní vláda? Vládnoucí kruhy v tomto státe. Viz: Cinitelé,

Kruhy, Odpovedné a Rozlzodující.
V nášeti neklid.

Všestudentské majales, všeodborové sdružení, všeslovanská poli

tika, všeživnostenský ples.

V šichn imuži na palubu v lzodine dvanácté! Viz: V, Quo usque tandem
a Caveant consules.

Ven z prítmí!

Všímá si bedlive. Viz: Verejnost.

Vroucí prání chováme.

Vrava viz: Vývody.

Vývody recníkovy zanikly v nastalé vrave.
Vrení na Ballcáne.

Vlidného prijeti dostalo se našim milým hostLim, kdežto hra do

znala vlídného prijetí.

V zdor. Na vzdory oávekým neprátelLim našim. Viz: Nemci, Bašta
a Hranicári.

Vzdušné zámky staví.

Vzácný je úlovek, nález a hosté z bratrské Jugoslavie a sesterské

Francie. Vzácný prírodní úkaz. Vzácný clovek viz: Abrahamoviny.

Mnogaja ljeta, Naše rovy a Náš Žalov a Morana.
Vybarvili se! Název volebního letáku.

Vesla jsou vládní. Viz: Oteže a Kormidlo.

Vrahové slovanského Ruska. Viz: Uznání, Dr. Beneš a Dr. Kramár.

vý sti žné vylícení situace.
Vláceti tiskem.

Všestranná zleviíovací akce.

Vdek viz: Nevdek a Dr. Kramár.

Vítejte nám! Viz: Sokolíci.

V ec. Viz: K veci se ješte vrátíme.

Vecné jsou poznámky a námitky.

Významní jsou hosté, cinitelé a fakta.

Vyšplhali se po zádech volicstva. Viz: Volicové, Sinekury, Teplá
místecka. Matadori a Nabobové.

Vystrízlivení. Viz: Volicové, Rady a Fráze.

Výrostek je surový.

Varovný náš hlas nebyl slyšán, ale byl slyšen na nejvyššíCh
místech.

Vesnice španelské. Viz: Fráze, Sypání, Tanec mezi vejci, Rady a
Svítá.

Vyskytující se sporadicky.
V in a je tragická.

V in IIí c i byli vypátráni a odhaleni.

Vzájemnost slovanská.
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Víden je neprátelská. Viz: Hydra, Poroba a Openf.

Vystrízlivení nastalo v jejich radách. Viz: Rady, Mozky, S
V fláme toto rozhodnutí.

Výstražné je znamení a príklad.

Velkopanské choutky. Viz: Matadori a Nabobové. Velkopa

také gesto.

Vykrucování nepomLÍže.

Z.

Zázrakem vyvázl.

Zájemníci, hlaste se!

Z aslou žiLý viz: Menšin. pracovník, AbrahamovinyaMllogaja/

Záslužný je cin.

Z ár ivý je príklad a vzor.

Z ákulisí viz: Dr. Beneš, Humanita, Rejdy, Pikle, Muž a Nitky.

Z astírati pravou skutecnost.

Z oufal si pro domácí nesváry.

Z dar! Viz: Sokolové a Vttejte nám!

Zdarilá je schLÍze a projev.

Zkrucování dejinné pravdy.
Zaprodanci mezinárodního kapitálu a židu. Viz: Dr. Heneš.

Zatrpytila se slza v ocích i otužilých mužLÍ. Viz: Dr. Kramdf.

Zlosyn neušel zaslouženému trestu.

Z lákati se nedá lid a volicové. Viz: Lid, Lesklé fráze, Písek, Veji
Osidla a Volicové.

Z lorády volají k nebesLÍm. Viz: Odpovedné kruhy, Rozhoduj/d

nitelé a Neudržitelné pomery.

Získali jsme nový prírzistek hlasu.

Zimnicnou cinnost vyvíjíme.'

Zlocinné jsou choutky.
Zlovolná je kritika.
Zkoumáme-li bedlive.

Zasloužená je odpoved. Viz: Volicstvo a Pádná.

Zlehcují se nevážným zpusobem zásluhy.
Zrací se bezradnost.

Ze je prázdnotou predstavení a volicská schuze.

Z ft rek prinese rozhodnutí.

Zdravé jsou snahy, žaludek a lekce.

Zžíravá je satira.

Zvíci lzolubflzo vejce.

Zesnulý se tešil vážnosti svých spoluobcanu. Viz: Náš Žalov a N~
lítostná Morana.

Zralé je uvážení.

Zraky všech jsou upreny.

Ž.

Žal do hrobu sklátil.

Žárlivý manžel ubodal svou ženu.

Žaludek viz: Zdravý.
Žalárováni byli za Rakouska nejlepší synové národa.

Žabomyší vojna. Viz: Podívaná pro bohy, Tanec mezi vejci «
Žongléri.

Živ nostn íc i úpžjí pod tihou nesnesitelných bremen danových.
Žoldnér i viz: Dr. Beneš, Panoši, Zákulisí a Tiskový koncern.

Žongléri provozují tanec mezi vejci, což je podívaná pro bohy.
Židé viz: lsraelité, Souverci, Nárek, MeZinárodní, Humanila, Bol

vicko-komunistické, Cizácký, Brak a Provokativní nemcení.

Žactvo národníc/z škol poté zapelo obe národní hymny.

Žlucovité jsou poznámky.
Životem znavení ...

Žumpa viz: Tiskoviny.

Žvanení odpurcu vzbuzuje posmec/z.

Žlab viz: Koryto, Matadori, Nabobové, Vyšpllzali, Místecka, Si

kury a Teplá.
Železná nutnost káže.



e z~r~vlUf.átl,.oso~žl 1,9"liD 1",h~Dn'I;lJn8o:.fr1eáj! Spoi't,rlá/n, ceske lllzne IIU~H~ lIuHU~U'I~f6 Salsona od 15~/4.

nf lázne kyselino-uhlicité - k úspešné lécbe chorob ,srdce, nervu, obehu krevníh'o.
Byty, prospekty, informace: Správa lázní.

dovolená' pensionu to,eckJ dum
TatranskáKotlina, Vysoké Tatry. Klid, slunce, hory, lesy. Velkj park.. '

kuchyne. Vzorná obsluha. Saisona od kvetna do konce-~árí.
Dotazy zodpoví: Pension Lovecký dum, Tatranská Kotlina.

v;yvezenj do zahranicí

kO fefní POb;yf.
ci !écení

ochuzuje
náš národní ducbod"!

Než zacnete stavet
a prostavíte tlsfce, obetujte 50 Kc
na knihu EER,TY iENA TÉlfO

'~~Americké,'':'r'

,.:domecky
\(..se 160 vyobraz. a plány, která Vás'

;zl1svetí do tajemství, jak lze bydlet

~q ~dno
O ST 01J'1 • úcelne'", '~~. pohodln~

Jh~
'" Per; kulturne

VYDALA JI zdrave
NAKLADATELSKÁ FA FR. BOROV,ý V PRAZE II., NÁRODNí TR. 18'



49.-

39.-

-Druh 2945-11

Sponkové strevícky prodenní potrebu z cerného
neb hnedého boxu 8 polo
vysokým podpatkeot
praktické 8 pohodlné.

Cis. 9-1~ Druh 392ZotO

Chlapecké JlPOrtoVlÚp0lobotky z hnedého boxu •

ozdobným preloženým ji.ozykem, silnou podelvi,
zajištenou mosaznými
ŠToubky.

29.·

39.'

-Druh 7945-69
Lidové sandálové strevíc
ky pohodlné s peJmou dir
kovanou ozdobou ve svet·
lých barvách nekolika od·
stínu. Jsou levné a poho
dlné.

Cis. 9-1~ Druh 2842-28
(27-34)

Líbivé strevícky s límec·
kovou ozdobou v ruzných
modních barvách neb la
kové. Pro každý mesíc
jiný modní vzorecak.

29.-

Druh 4007-77'
Naše orlginelní trampky
pro sport. Hodi se' i pro
deti. Nic na ních nezkazí
i když hrají kopanou neb
brouzdají loužemi. Det
ské Kc 19.-, a 25.-.

Cis. 3-8~ Druh 3661-00
(19-26)

Pro jarní mesice opatrte
detem šnerovací boticky.
Jsou z mekounké kuže
cerné i hnedé barvy, neb
kombinované s lakem.

K . SVATODUSNIM SVATKUM.

.15

~
-Druh 4235-37

Tenisky z bílého seglu, s
krepovou neb vulkaniso
vanou podešvi. Jsou doko
nale pružné. Lehká obuv
pro tenisty a sportovce.

Cis. S-8~ Druh 2851-12
(19-26)

PO.vabné detské sttevíc-
. ky, prizpusobené rychlé

mu vzrustu mladých no
žek. Máme je lakové, neb
ve svetlých barvách •

19.-&

89.-

Druh 9637·21
Polobotky,které si ziska·
ly nejvíce zákaznilnt
Jsou ve dvou šírkách.
Cerné i hnedé pro stál&
nošení, lakové pro veeer
do spolecnosti.

~Druh .t646·71
Anglický styl vycházko
vých strevícku, v barve
svetlohn' dé neb béžové
s nízkým podpatkem a
silnou podešvi.

59.-

Druh 9995-34
IDuboce vykrojené stre
vícky, jedny z nejkrás
nejších svým strihem a
skríženou ozdobou. Jsou
hnedé semišové· neb
svetlé beigové.

59.,59.-

Druh 9875-89
Nový vzor jarních stre
vícku v módní béžové
barve 8 vkusnou ozdo
bou. Vhodný druh pro
mladé dámy k jarnímu
vycházkové1nu kostýmu.

.Druh 6637-11 -Druh 7637·16
Pánské polobotky s hn,.. Novinka letošiho jara.
aatou prodlouženou špic- Spicatý štíhlý tvar volo~
kou v barve hnedé roz- botek, t~icky široké
llých odstínu, zdobeLé podpatky. Jsou cerné bO
lemnou perforaci vrchu. xové, svetlohnedé neb

. mahagonové. 60-8.

Nyní je práve cas k nákupu letní obuvi. Zrovna
dnes je výhodná doba k nejlepšímu výberu. Nde
letní vzory jsou již ve všech našich prodejnách.
Neodkládejte. Navštivte nás ješte dnes. Vyberte

si z nich ty nejkrásnejší.

89.-89.,


