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Několik slov o »umělecké výchově«.
Podává KAREL VRABEC.

Snad v žádném sdružení nevznikne a nerozléhá se tak často radostné
»heureka« jak ve světě učitelském. Tam se najde elixír života a kámen mudrců
každou chvíli. Starší pamětník ví, jaké to bylo v letech sedmdesátých nadšení
z Grandauerova kreslení. »Teď to půjde,« »jest již dosaženo,« volalo se se všech
stran. A potom, mnohem později, nastalo »strmé, stojaté písmo«. Vůně kadidla
stoupala k nebesům, ody a dithyramby se pěly o překot, zdravotnictví slavilo
nejdokonalejší triumfy. Konečně se na to káplo, že nemůže nikdo křivě seděti,
ani kdyby chtěl. Ba, jednou byl též čas, kdy pěstovati tělocvik ve třídě v lavicích
považovalo se za přirozenější než ve volném prostranství.
A o takových nadšených dobách slavných objevů a vynálezů mohli bychom
psáti více. Skoro nikdy se to neodbylo bez jakéhosi buď zřejmého neb skrytého
posměchu škole staré a glorifikace školy moderní, tak aby z toho vyznívalo:
»Stará škola, jak byla ubohá!«
Zatím však celý ten hluk, ať s tím neb oním netrval nikdy dlouho. Nadšení
obdivovatelé chladli a chladli, až na konec se divili, jak mohli pro něco horovati,
co nikterak toho hodno nebylo. A potom: přihlédneme-li ku všem těm zjevům,
o nichž jsme se zmínili, nebyly vlastně nikdy něčím opravdu z brusu novým.
»Nic nového pod sluncem« platí ve světě učitelském a školském snad mnohem
více, nežli kdekoliv jinde.
»Oho,« slyším volatí. »Což umělecká výchova, o níž se nyní všude píše
a přednáší? To ti také není ničím novým neb snad málo důležitým?«
Tady to máme. Tedy »umělecká výchova« se jmenuje ta nejnovější horečka,
která bude nějaký čas řáditi a pak se uloží ad acta zaprášené minulosti, vedle
svých četných bratří a sester.
Směr ten, který se vyhlašuje za nové jakési vítězství moderních reforma
čních snah ve škole, přišel k nám z Německa. Ať to nikoho nepřekvapí; co se
školství dotýká, plaveme až po uši v německých proudech.
Všecko, co dítě kolem sebe vidí, všecko musí býti krásné a umelecké. Těmi
prostými slovy lze naznačiti, co znamená v paedagogice »umělecká výchova«.
Ptejte se filosofů a učenců, co je krása, co je umění, dostane se vám snad
tisíců definic, z nichž jedna diametrálně odporuje druhé. Umělci toho sami ne
vědí. Je to asi tak, jako když ve starověku římský imperátor se tázal: »co jest

Strana 4.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Ročník VI.

pravda«. Filosofové, kde jaký, odpověděli, jak mohli, ale všecky odpovědi vy
znívaly v ten smysl, že toho sami nevědí.
Je to s tou krásou v umění trochu prožluklé, opravdu.
Vezměte na př. obraz. Jeden divák bude nad jeho krasami všecek unesen,
druhý nebude v něm nic zvláštního viděti, třetí snad jej i zhaní. A právě tak je
tomu se sochou, literárním plodem, hudební komposicí, výtvorem stavitelským.
Zeptejte se: »co jest krásné«, »co jest umělecké«? Tisíce vzdělanců pokrčí ra
meny, usměje se a odpoví: »To je těžko říci! To je náramně relativní a sub
jektivní, či, chcete-li, věc vkusu, vytříbenosti, vzdělání, gusta — neb pojmenujte
si to už jakkoliv!
A teď vezměte věc s hlediska školského. Co jeden pan učitel bude vyhlašo?
váti za krásné, ba překrásné, to druhý příkře odsoudí. A konečně: mají děti
schopnost pojímati umění? Nebo snad dokonce: rozuměti umění? A zdaž tenkdo již od mládí — ve škole — nebyl si navykl nazírati na příklad na obrazy
a malby výhradně umělecké ·— může míti v pozdějším věku smysl pro umění,
Zdaž může býti dokonalým hudebníkem, kdo neslyšel nikdy klasické skladby,
a zdaž může pojímati hudební umění?
Děti a mládí vůbec nazírá docela jinak na všecko nežli věk dospělý. Vzpo
meňme si jen, my starší lidé, na jakém stupni bylo za našeho dětství uměni illustrátorské a reprodukce illustraci. Věru, že v některé knížce nebyla lepší vyobra
zení, než jako vidíme v inkunábulích staré dřevořezby ještě za Jana Guttenberga.
A jak se nám zdály být ty obrázky hezké! Jak rozohnily naši obraznost, jak
dychtivě a s jakým zápalem jsme je prohlíželi!
Pisatel pamatuje se velmi dobře, jaký dojem na něho učinily obrázky
k Vinohorského českému dějepisu v »Dědictví maličkých«. Po mnohých a dlou
hých letech náhodou dostala se mu ta knížka do rukou a musil se usmáti primi
tívnosti provedení obrázků a naivnosti, s jakou ono dílko obdivoval.
Ale říci nám tehdy někdo, že to hezké není, nebyl by nalezl víry, kdyby
to byl tisíckráte opakoval. A možno, kdyby nám byl okázal skutečně krásný
obraz, že bychom na něm nebyli nic krásného viděli a sáhli přec jen dychtivě
po — »Dědictví maličkých«.
Dítě nebude nikdy tak souditi jako dospělý. A také to nemůže a nesmí býti.
Příroda nemiluje skoků a přejme dětem tak dlouho býti dětmi, jak to vůbec jen
může býti.
Nesprávně by soudil, že bez tak zvané »umělecké výchovy« ve smyslu, jak
se nyní rčení tomu přikládá, nemohl by býti někdo malířem neb umělcem. Jak
mnohý spisovatel slavného jména četl na př. za svého dětství kroniky a pohádky
docela chudé obsahem a nedokonalé formou, jak mnohý potomní malíř za svého
mládí a věku školou povinném vůbec nespatřil umělecky malovaný obraz a jak
mnohý skladatel a hudebník slovutného jména učil se jako chlapec u obyčejného
šumaře, který sám nic uměleckého neuměl a snad ani jakživ neslyšel!
Tím ovšem nechceme a nemíníme říci, že nepřejeme »umělecké výchově«.
Věru, že si ze srdce žádáme, aby vše, co děti vidí a slyší, je povznášelo. Ale
rozhodně se ohražujeme proti tomu, že tak řečená »umělecká výchova« je něčím
novým, že je to vymoženost nebo vynález nové školy, a snadně dokážeme, že
»uměleckou výchovu« pěstovali v našich školách dávno a dávno zapomenutí dnes
kantoři za starých již dob vikářských — »klerikálních«.
(Příště dále.)
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Úvahy ku vyučování počtům v oboru číselném do 10 se zřetelem
ku appercipování pojatého učiva.
Píše ALOIS BRYNYCH.

Vývoj rovnic 6 = 4 —|—2, 4-02 = 6
podle patera formál. stupňů.

1. Z figurín výše vypsaných upevníme na hřebíčkovou tabuli 3 vojáky a 3 vo
jáky, aby tvořili obraz 6(0 □ 0). Níže do jedné řady zavěsíme 6 koní (□□□□□□).
Upotřebili můžeme i 6 kuliček počítadla ruského, a na vypsaném prkénku za
kryjeme v průčelí 4 dm v pravo, aby při dalším vývoji nazírala a rozkládala se
délka 6 dm. Po ruce máme i ony napodobeniny kg dkg a g a různé peníze, jež
způsobem již zmíněným na prkénko klásti budeme.
Po té zopakovavše krátce učivo předchozí o rozkladu 6 v 5 —1 (6 = 5 -0 1,
5-01=6) vytkneme povšechně cil učebny (dnes číslo 6 budeme rozkládat! jinak
a poznáme příklady nové) a dítky na další vývoj připravíme:
Kolik vojáků vyvěsil jsem nahoře? —■ Dokaž čítáním, že jich je 6! — Kte
rého čísla je to obraz, protože jsou 3 nahoře a 3 níže? — Pozorujte, kterak
rozdělím 6 vojáků! (Ráznou svislou čarou rozdělí se na 4 vojáky a 2 vojáky.)
— Kterak jsem je rozdělil? — Kolik koní je vyvěšeno v řadě dole? — Dokaž
čítáním, že jich tolik! — Opět rozdělím svislou čarou 6 koní. — Kterak jsem je
rozdělil? — Analogicky zjistí se počet připravených kuliček, načež se rozdělí na
čtyři a dvě.
Takto skupiny a řady, jež jsou předmětem dalšího rozboru, v celku se na
zírají, určí a rozloží. Výkon ten při srovnáni s osnovou dle patera formál. stupňů
nazvati lze přípravou. Po kratším opakování vytkli jsme cíl učebný a vybavili
jsme určitě ony představy, pomocí jichž nové vztahy číselné osvojiti se mají,
totiž představy o 6, 4 a 2.
2. Následuje rozbor sám, a jest vlastně jako čtením s názoru ku otázkám
učitelovým:
Poznáváme, že 6 vojáků = 4 vojáci -j- . vojáků?
6 koní = 4 koně -0 . koní?
6 kuliček = 4 kuličky -0 . kuliček?
(Odpovědi všude násobné buďtež!)
Otázkami a odpověďmi těmi skupiny a řady způsobem, jež rovnice určuje,
analysují se a pravda početní názorem a čísly pojmenovanými se vyvodí. Stupeň
ten v podstatě kryje se se 2 stupněm výše označené osnovy Herbartovy a na
zveme jej totožně podáváním, při němž dítky za řízení učitelova samočinně a
názorem nové vztahy vnímají a slovně projevují.
3. Tak zvanými případy, jež následují, táž pravda přenáší se na případy
sourodé, avšak nenazírané:
6 vozů = 4 vozy -0 . vozů? — 6 krav = 4 krávy -0 . krav?
6 koz = 4 kozy -0 . koz?
— 6 psů = 4 psi
-0 . psu?
6 vepřů = 4vepři -0 . vepřů?
Pod dále.
V postupu upraveném dle patera formálných stupňů, členem třetím trvá
spojování, dle něhož obsahem příbuzné spojujeme, různorodé odlišujeme atd.
Zde název ten případným je také, protože poznatky nazírané (6 voj. = 4 voj. -0
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2 voj., 6 koní = 4 koně
2 koně a p.) pouhým usuzováním spojují se u vě
domí dítek s obsahem příbuznými představami o věcech a osobách sice známých
ale nenazíraných (6 vozů = 4 vozy
2 vozy, 6 krav = 4 krávy
2 krávy
a p.) Že ona příbuznost obsahu v uvedených případech podmíněna je týmže
. číselným vztahem 6 = 4 -|- 2 je samozřejmo.
4. Upustíme dále od pojmenování a rovnici vyjádříme čísly pouhými
6 = 4 —|— 2. A to je shrnut, jako člen postupu genetického další, jímž to, co
v jednotlivostech je bytného, shrne se u vyšší pojem nebo pravidlo a p. Zde
ovšem výplodem abstrakce je soud o pouhých číslech 6 = 4 -|- 2.
5. Po plném osvojení konečné abstrakce tuto prostě obrátíme na tabuli na
píšeme a čteme ve formé přikladu 4 -|- 2 = 6. Kteroukoli pravdu vyvozenou
podle vzoru, psaného na tabuli, opisují řízeně i dítky, načež psaný příklad ná
sobně čtou. Avšak při obratu toliko slovném nesetrváme, ale doložíme jej pří
pady a příkladem užitým. Případy, jež nejdříve následují, vztahují se nejdříve
ku mírám délkovým, penězům i závažím a řeší se názorem skutečným:
Ostrým kuželíkem (1) známé již délky o 6 dm a o 6 cm, rozložíme ve
4 dm -|- 2 dm, pak ve 4 cm
2 cm a tážeme se:
Kolik dm jsou 4 dm ý- 2 dm ?
Kolik cm jsou 4 cm
2 cm ?
Vložíme do rýhy po jedné straně 4 K (h, 10 h, 20 h) —' po druhé straně
2 K (h, 10 h, 20 h) — a tážeme se:
Kolik K jsou 4 K -j- 2 K?
Kolik h jsou 4 h -|- 2 h ?
Kolik 10 h jsou 410 h
2io h?
Kolik 20 h jsou 420 h
220 h ?
Položíme na prkno 4 kg -ý 2 kg (dřevěné), na ně 4 dkg
2 dkg, 4 g-|2 g a jich součet ve formě p ípadu zjistíme. — Nevynecháme i případů bez ná
zoru a konečně uvědomí, rozebeře, slovně v celku obnoví a řeší se příklad užitý,
čímž práce naše se ukončuje.
Zjevno z předchozího, že rovnice analysí čísla vyvozená obrátí se slovně,
napíše a čte na tabuli; nápodobou napisuje a čte se v sešitech; konečně doloží
případy i příkladem užitým. Práce »drobná«, ale nezbytná.
Užiti v osnově Herbarto Zillerovské je rovněž členem ukončujícím. Ovšem
nemohl příklad užitý ihned po abstrakci pouhé (shrnutí) následovat! přímo, pokud
pravda vyvozená slovně se neobrátila, písemně neoznačila a ve formě tak zvaných
případů neupotřebila. Ale v podstatě u vývoji označené rovnice užili jsme přece
postupu genetického, jakožto vzoru doporučeného. — Upraviti podobně učivo
vždy a všude i v jiných předmětech učebných holou nemožností trvá. Jenom
volné užiti patera formálnych stupňů na jednotlivé učebné předměty jeví se
správným; jinak bylo by ponětí o vyučovatelství, jako umění zvláštním, zajisté
neoprávněno.
Odmyslíme-li rozumování o postupu učebném, otázek a odpovědí vlastních
mnoho nezbývá, zvláště uvážíme-li, že řešen tu úkol složitý, za který pokládáme
vývoj rovnice základní 6 = 4 —2 a její obrat 4 -ý 2 = 6.
Příklady druhu onoho (6 = 4
2) po zamlčení sčítance druhého (zde dvou),
tvoří podklad ku doplňováni čišel. Při těchto (4
2 = 6) opět najiti jest vlastní

Ročník Ví.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Strana 7.

součet (6), tvoří tedy látku ku sečítání' vlastnímu. — Činěny pokusy, aby doplňo
vání čísel, důvodem tím, že méně snadným trvá, zvláště a v době pozdější pro
bíráno bylo. Ale uvážiti jest, že příklady o doplňování a vlastním sečítání Obsahem
totožný jsou, a a pro tuto vnitrnou souvislozt jejich neradno, tuším, jich odlu
čovali. Velmi dobrý methodik, zemřelý prof. Martin Kuchynka, nejinak při vý
voji rovnice vycházeti doporučoval, leč rozborem čísla poznaného, a při jisté dů
slednosti sdružování příkladů uvedených velmi snadno se vykoná.
Při spracování úkolů dalších při totožnosti výkonům poukážeme ku členům
abstrahované osnovy úkolu prvého a stručně rozvedeme body obsahem různé.
(Pokračování.

& ® e
v 5. patře a často hodně daleko oď své
školy. Příbytečné nestačí, v domech no
❖
RŮZNÉ ZPRÁVY. ♦
vých jsou byty nejvíce o 4 pokojích a
domy staré s byty lacinými se bourají. Tu
Úprava učitelských platů. Ve všech také snad by mohlo se jednati se staviteli,
zemích jeví se potěšitelný pokrok, že se by stavěli a návrhy činili na byty menší,
uznává práce učitelova a jeví se snaha tuto jichž by střední stav užil, k němuž přece
práci také náležitě odměniti. Sněm haličský učitel náleží.
—ch.
letošního roku odhlasoval návrh nového
Síla paměti u dětí. Zdravé děti jsou
zákona, jímž se upravují platy učitelské. radostí rodičů, a jestliže ony projevují při
V Cechách veškery strany loňského roku tom své vlohy: chytrost, moudrost a ne
sjednotily se na značném zlepšení učitel ohroženost, je snadno vysvětlitelno, že rodiče
ského služného, které mělo novým občan se nad takými dětmi radují a jsou nad nimi
ským rokem vejiti v platnost. Učitelské přímo u vytržení. Totéž platí o výkonech
organisace pečovaly o to, aby poslanci za paměti u dětí, které často v obdiv uvádějí
sadili se u vlády o předložení zákona toho a ukazují na t. zv. »zázračné« děti, jichž
k sankci, avšak všecky kroky byly dosud výkony paměti jsou pozoruhodný. Jistý hoch, . ■
mamy. Vláda trestá učitelstvo za neutěšené na př. jenž slyšel jednou hráti aristoném
poměry politické, jako by samo jimi bylo 25 melodií, ihned dovedl je sám pak zpa
vinno. Místo stvrzení zákona stíhá vláda měti na klavír přehřátí. Jména těch »kousků«
učitele, kteří na veřejných schůzích nebo znal zcela dobře a noty si hlavně pama
ve veřejných listech domáhají se svého práva. toval dle způsobu výřezů předloh hracích.
Představené úřady zemské vydaly v té pří Samo sebou se rozumí, že rodiče kladou
čině nařízení, dle něhož má býti -každý si pro budoucnost veliké naděje v tuto
pokus se strany učitelstva proti vládě smě zvláštní sílu svého dítěte, ovšem přílišné
řující trestán. Toť smutná vánoční nadílka naděje si dělají, neboť je jisto, že v očeká
vání svém dožijí se mnohých sklamání pře
těžce zkoušeného učitelstva.
—-fž.
Bez poznámky. C. k. cvičný učitel smutných. Přesnými lékařskými pozorová
Zakouřil v Chebu s povolením c. k. místo ními nabylo se pevného přesvědčení, že »zá
zračné« tyto výkony paměti nejsou zcela
držitelství změnil své jméno v »Schill«.
Byty pro učitelstvo. Učitel venkov žádným zvláštním darem ducha, nýbrž cho
ský mívá krásný byt, často hned u chléva, robným a škodlivým zjevem pro dětský
nebo v místě školy nenajde vůbec bytu a věk. Paměť taká stářím slábne a klesá
často i více než hodinu cesty od školy v zcela normální, ne-li hloub. Jestliže ro
musí bydleti. Neměli by občané na byty diče přednosti dítěte svého přeceňují, ne
pro učitelé pamatovat! již při stavbě školy? mají zapomínat!, že jejich dítko není žádnou
Kolegové domluvte se s občanstvem a vy výjimkou, a že takých »divotvorných« dětí
—ch.
světlete jim věc! Snadno pak mírným a je všude dost.
Úspěch vyučování. Je-li kde třeba
sousedským jednáním více získáme, než ti
sícem protestů a rekursů 1 V Praze musí svornosti, je to ve škole. Tato shoda má
učitel bydleti buď u samé střechy ve 4. neb se jeviti mezi školou a domovem. Rodiče
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mají účinně podporovali učitele a kněze
v jeho úřadě, poněvadž jinak není možno
dokázati úspěchu při vyučování. Rodi
čové nesmějí býti zaslepenými k chy
bám svých dítek a nesmějí také věřiti jich
výmluvám, že učitel vinen špatným vysvěd
čením, poněvadž prý nemá žáka rád. Dítě
zastírá rádo pravdu a svádí vinu na jiného.
Rodiče mají se o tom přesvědčili. Není za
jisté dobře, když právě v té věci rodiče
jsou lekkovážnými. Dítě stává se vítězem,
když rodiče dají dítko do jiné školy, aby
se zbavilo učitele, který prý ho nenávidí.
Dítě má učitele svého milovati, jemu věřiti
a důvěřovat! — a k tomu má domov spo
lupůsobili. Jinak nikdy nelze ručiti za vy
učovací prospěch.
f~.
Sen slepých. Lvovská »Szkota« po
dává zprávu o zajímavé otázce, zda slepí
mají dar vidění ve snách. Nedávno jistý
naučný spolek zkoumal 200 slepců. Setře
ním bylo zjištěno, že ti, kteří neviděli
v pátém roce věku svého, nemají nikdy ani
ve snu ponětí o pojmech zrakových. Z těch,
kteří pozbyli zraku mezi pátým a sedmým
rokem, polovice mívá sny vidoucí, polovice
pak nikoli. Teprve ti, kteří oslepli po sed
mém roce svého života, mívají podobné
sny jako dospělí lidé normální. Tento vý
sledek ankety má nemalou důležitost pro
studie o paměti a vůbec pro psychologii
zkušebnou.
. fž.
Zdravotní škola. V srpnu zesnulý
dr. Forkiewicz odkázal dvě nemovitosti v
Zakopaném a 40.000 rublů zemské vládě
v Haliči, aby založila zdravotní školu v lá
zeňském místě Zakopaném. Ve škole té by
nabývali chovanci vzdělání a zdraví. Témuž
účelu věnoval všecky svoje knihy, atlasy a
naučné sbírky. Kromě toho ustanovil 5000
rublů universitě žagelovské na stipendium
katolickému Poláku, studujícímu lékařství
nebo filosofii; dále daroval 3000 rublů po
mocnému spolku naučnému Karla Marciskovského v Poznani a 2000 rublů museu
tatranskému v Zakopaném.
Ochrana dítek. Ve svazku rodičů ve
• Lvově založen byl komitét ochrany dítek,
jehož úkolem bude chrániti dítek od zneužití
moci rodičů nebo poručníků neb osob, jichž
péčí je mládež svěřena. Spolek žádá všech,
kdož o týrání dítek se dovědí, aby. jim to
písemně neb ústně oznámili.
Spolek střídmosti. Ve Stanislavově
založen byl spolek střídmosti s názvem Electeria, přičiněním dra. Lutoslavského a kněze
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Gedrojce. Členů přihlásilo se dosud 40, a ti
se zavazují, že naprosto se vystříhají opoj
ných nápojů. Po řeči zakladatele spolku byl
zvolen předsedou p. Tvorovský.
Poměr váhy živého dobytka k váze
masa. Na 100 kg váhy živého zvířete při
padá průměrně u zvířat hubených 50 kg,
polotučných 52 kg, úplně vykrmených 57 kg
masa. Hlava, jazyk a nohy obnášejí
»živé váhy«; kůže yi3. Váží-li tedy vykr
mený vůl 500 kg, získá řezník
57 °/o masa = 285 kg,
13-20 % loje = 35—100 kg.
yi2 kůže = 40 kg,
1/20 hlava a rohy = 25 kg,
celkem . . 443y2 kg,
ostatní připadá na krev a vnitřnosti, —cli.
Pro útlou mládež má, svým nákla
dem knihkupec p. Dr. Bačkovský vyloženu,
ve výkladní skříni Obrazárnu malých
dítek, kteráž byla před časem inserována,
že je provedena »v deseti barvách« za ná
ramně laciný peníz. Zatím však každá stránka
byla jen jinou barvou tištěna. Knihu tu
velmi »vřele« můžeme .doporučit! mládeži,
zvláště útlé; neboť při prohlížení knihy té
našli jsme též obrázky »pikantní«. Kdo by
chtěl snad tuto knihu svému dítku koupiti,
nechť tedy těch několik listů dříve vytrhne,
jestli že už nejsou vytrženy knihkupcem
samým. Kniha ta je vlastně snůškou ne
potřebných štočků a tak »lacino« získáme
něco pro »uměleckou« výchovu mládeže.
Učitelský život není nikterak závi
dění hodný, zvláště když představení a zlí
lidé stěžují postavení učitelovo. Následky
toho jsou nedozírny. Nespokojenost, ano
i zoufalství chodí v zápětí za podobným
stavem. Minulého měsíce zastřelil se v Gorlici v Haliči učitel v hotelu z neznámé pří
činy. Zanechal několik listů svým známým,
a na otevřeném lístku stála výmluvná slova:
»Byl jsem přes 15 let učitelem — to snad
postačí.« Jest ovšem také potřebí více víry
v učitelstvu, poněvadž jen tak bude sná
šet! příkon rádo s nadějí na lepší časy.
Není zajisté žádného stavu, kde by byla
úplná spokojenost v každé příčině. Každé
povolání má svoje křížky, přes které nutno
dále kráčeti k vytčenému cíli.
fž.
Blahobyt duchovních v Belgii.
Uchazeči o seminární výchovu kněžskou
v Belgii se rok od roku počtem menší a
poslední dobou hlásí se jen ti nejslabší stu
denti, kteří snadno jsou přijati. Ovšem ne
smíme se diviti tomu, neboť platy po vy
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stoupení počínají 1000 fi. a během 25 let
stoupnou o 500—600 fr. pak snad oby
čejně už nic. Po vystudování střední školy
získá se u úřadů stát, drah a pošt (je
v 18. roce resp. 19 r.) 1400 fr. a není
potřebí k tomu čtyřletého pobytu v semi
náři a ve 24. roce dostati 1000 fr. To má
již více četník, žalářník a pod.
—ch.
Jednotě katol. učitelstva v král.
Českém přispěli: Dp. Gerlach Dvořák, farář
z Kmetňovsi, zaslal jako přisp, člen Jednotě
katol. uč. 2 K, jubil, fondu 4 K; dp. Tomáš
Coufal z Veltrus, zaklád. člen 10 K; p. Jan
Kašpar z Křimic a jeho paní, přisp, č. 4 K.
Sněm království Českého zasedal
dne 30. a 31. prosince m. r. a změnil
známý zákon úhradový, který byl na pře
kážce, že zákon o platech učitelských k Nejvyšší sankci předložen nebyl. Než toto číslo
opustí tiskárnu, bude zajisté zákon již
schválen a tak dlouholeté tužby učitelstva
uskutečněny.
Česká Akademie a archaeologický
sbor musea král. Českého oslavily sté
výročí narozenin Jana Erazima Vocela dne
17. prosince m. r. v zasedací síni musejní.
Slavnostními řečníky byli Dr. J. L. Píč, Dr.
K. Chytil a Jaroslav Vrchlický.
Autority správ a řiditelství škol
dovolávají se často úřady školní a jiné.
mnohé korporace, ukazují-li k tomu, že
na př. navštěvuje taneční zábavy, divadla
a atrakce pochybné ceny atd. atd. Bylo by
svrchovaně třeba, aby správám a řiditelstvím
škol dána byla větší moc výkonná; pak by
skutečně mohly zasáhnouti velice blaho
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dárně do výchovy mládeže. Jestliže však se
strany povolaných úřadů děje se málo nebo
docela nic, aby se zamezilo chození dětí do
tanečních zábav, hospod, prodávání sirek,
řetkvičky atd. — Co se může žádati na
správě školy, která nemá exekutivy pražádné?
Rozumní vychovatelé budou se starati, aby školní mládeži nedostaly se do
rukou denní časopisy, aby je děti nejen
nahlas nepředčítaly, ale i samy nečetly.
Skoro každého dne uveřejňují časopisy různé
věci, o nichž mládež věděti nemá, a které
ji kazí. Není-li vůbec lze docíliti, aby denní
listy způsob svého psaní změnily, pak nechť
se každý rozumný otec a matka stará o to,
aby děti k denním časopisům přístupu ne- ·
měly. Ve škole na př. podléhá každá kniha
censuře učitelů, nežli se do žákovské
knihovny smí zařadit!; denní list berou děti
do ruky beze všeho opatření, čtou — a
otravují se.
Nové zákony školní nastaly, jak
známo, r. 1869, tehdy panoval jásot veliký
v celém učitelském světě nad slavným vy
koupením učitelstva z poroby nevědomosti
a klerikální tmy a nad blahobytem, jenž
mu upravením »bohatého« služného nastal.
Jaké to bylo »vykoupení« a jaký »blahobyt«
o tom svědčí jeremiády všech listů, které
unisono psaly, že »bída učitelská dostoupila
nejvyššího stupně.« »Bes. Uč.« pozname
nává, píšíc o usnesení sněmovním v pří
čině zákona o úhradě. »Třicet dva roky
volali jsme po právu, dovolávali se spra
vedlnosti, prožívali cestu trním a hložím . . .«
Třicet dva roky! Co tedy přinesla učitelstvu
ta velebená éra 1869 — 1900?

Několik slov o »umělecké výchově«.
Podává KAREL VRABEC.

(Pokračování;)·»

■

Jako bych slyšel ironický smích při zmínce o starých kantorech z vikářských dob. Z nynějších »mladých«, »pokrokových« a »nejpokrokovějších« ovšem
jich žádný nepamatuje, jen tak co kdy o nich posměšného četl. Ale jako jest
nyní mezi učitelem a učitelem nesmírný rozdíl, tak byl i tehdy v dobách ».klerikálních«. I tehdy vedle lenochů a alkoholiků (právě jako dnes) byli lidé učení,
přičinliví, bystří a horliví mezi učitelstvem. A ti daleko předstihovali svou dobu
svým úctyhodným snažením.
Čemu se nyní chce'říkati a říká »umělecká výchova« — ovšem s oním plus
těch různých vymoženosti moderního věku, tomu se prostě říkalo druhdy »pěsto
vání krasocitu«. Otevřeme-li velmi staré paedagogiky a všelijaké české časopisy
2f
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učitelské a vychovatelské z minulého století, všude nalezneme stati »o krasocitu«,
»o pěstování krasocitu«, což jest mnohem přiměřenější pojmenování, než ne příliš
šťastná naše »umělecká výchova«.
Vůbec bychom doporučovali’ našim »mladým«, aby se poněkud obeznámili
se starými učitelskými a vychovatelskými časopisy. Mnozí by docela jinak soudili
o minulých dobách a viděli by, že všechen ten elixír moudrosti nebyl vynalezen
teprve tehdy, kdy oni vystoupili z ústavu a počali na výsost požehnané své pů
sobeni.
Každý přičinlivý a opravdový učitel již ve staré době snažil se vykrášliti
svou třídu, jak nejlépe dovedl. Tento způsob »umělecké výchovy« doporučoval
již dávno a dávno Jan Amos Komenský, takto arciklerikál od kosti, svým často cito
vaným: »Škola má býti místo veselé, plné pastvy očím vnitř i zevnitř...« atd.
A třeba školy za starých dob byly chudé chaloupky, často až velmi bídné,
přece dobrý genius jejich — pilný a uvědomělý učitel — snažil se třídu svou
upraviti tak ladně, jak jen mohl.
Jest v přirozené povaze člověka, že se mu krásné libí a ošklivé nelíbí. Ale
i tu bývá stanovisko různé dle gusta a individuality jednotlivce. I mezi lidmi jsou
degenerovaní, jimž, jako Shakespearovým čarodějnicím z »Macbetha«, je »krása
šeredou, šereda krásou«. A právě pěstování krasocitu neslo a nese se k tomu,
aby děti vedeny byly, milovati vše dobré a sličné zároveň, vše sličné, co je též
dobré. —
»Uměleckou výchovu«, která nestála místní ani okresní školní fond ani trojníku, pěstovali uvědomělí staří učitelé v hojné míře.
Starali se, aby žáci dbali svého zevnějšku a zevnějšku všech školních věcí:
čítanek, sešitů atd.; aby mluva jejich byla ušlechtilá, aby se chránily užívati slov
sprostých a podlých, pečovali o jejich četbu, která, byla-li tenkráte co se obsahu
i formy týče, primitivnější, byla zajisté upřímnější a méně búrská a indiánská
a nebyla chápavosti dítek tak velice vzdálena, jako na mnoze nyní.
Ku pěstování krasocitu pomáhal i zpěv, kterému na mnohých školách vý
borně se dařilo, tak že daleko široko slynula znamenitou pověstí; že pak s krasocifem i paměť cvičena učením se básním a deklamacím, rovněž jest známo. Ne
chceme a nemíníme hájiti starou školu, jakoby ve všem všudy byla bývala vý
borná a dokonalejší nad nynější, ale nelze mlčeti k ustavičnému jejímu tupení
se strany osob, které ji vůbec ani nepoznaly a tudíž nejsou s to, aby ji s nynější
porovnávaly, tuto do nebe vynášely, a onu za nicoucí nic vyhlašovaly. Jestliže
potomní paedagogové prohlásili, že paměť pěstována byla na úkor soudnosti, tu,
připustíme-li to, z j.edné.chyby upadli do druhé, heboť začali pěstovati soudnost
na úkor paměti; dávno stěžují si nynější učitelé, že mládež naše žádnou paměť nemá.
V »umělecké výchově« nynější doby jest skryto i značné procento kšeftovního ducha a tak se zdá, jakoby celý ten ruch s uměleckou výchovou — máme
na zřeteli Německo, odkud to vše vyšlo — nebyl než velikánským inserátem knih
kupecké reklamy. V7' Německu je zajisté mnoho až tuze mnoho knihkupců a na
kladatelů uměleckých výrobků, jejichž hyperprodukce je již taková, že se neví,
kam s nimi. A jako se i jindy a při jiných příležitostech školám řeklo »Samieli,
pomoz!« tak volá se i nyní. Školy, kupujte, školy, ověšujte své síně a učebny
výrobky z našich skladů, chcete-li státi na výši své doby —■ heslo nynějšího věku
jest »umělecká výchova« — tak se čiňte!«
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Velmi se zapomíná, že, zač se chtějí veliké peníze a co při veškeré »uměleckosti« přece jen jest nedostatečnou a slabou kopií, lze míti docela zdarma,
a to jsou vycházky do přírody a pozorování přírody. Kdo může viděti originál,
nač mu třeba kopie. Starší paedagogika česká, (Jan Karel Skoda: Katechetika,
Praha, 1874) praví: »Při pěstování krasocitu v dětech béřeme se od smyslně krás
ného k duševně krásnému. Učme ho si všímat krás v přírodě. Země nemá nás
jen živiti, ale její krásné tvary, milostné splývání barev, podivuhodná harmonie
jednotlivých jejich částek má budit v nás zalíbení, naplňovat nás úctou k těmto
dílům Hospodinovým, a těchto krás přírodních všímavý smysl bude pak vydatně
pomahat v povznášení našeho ducha i srdce k Stvořiteli. Leč toho bys nedocílil,
kdybys jim jen povídal, jak se mají dívat: ale uč je na ně se dívat. Ukazuj jim
krásu na jednotlivých květinkách, ptácích, hvězdách, pak teprv souhrn krás dříve
menší, později větší; duhu, louku, kvítky pestrými posetou, rozmanitý zpěv ptactva
malebný východ neb západ slunce, hvězdnaté nebe: ale v sbírky uměleckých vý
robků, v musea a podobné, z přerozmanitých částek složené sklady je nepovedeš,
dokud k pojmutí takového velkolepého dojmu patřičně nedospěly.
Při všech těchto krásách na pěknou formu, souměrnost částek a podobné,
pozornost dětí obracuj, ale mnohými slovy tyto krásné, dojímající celky neroz
drobuj. Komu nebyl takto smysl pro krásu otevřen, jde okolo ní, nevida, neslyše,
necítě, a o kolik něžných a ušlechťujících rozkoší je takový člověk připraven!
A jsme-li již u starší paedagogiky české — knihy Škodovy, jehož svorně
dosud učitelé bez rozdílu za výborného vychovatele právem pokládají, tuť dovo
líme si další citát, směřující k »umělecké výchově« či »pěstování krasocitu«. Jsme
přesvědčeni, že se našim »pokrokovým« líbiti nebude, což ovšem pranic není na
úkor jeho pravdivosti.
»Učme si děti všímati krásy ve svatyni Páně. Mnoho jest zajisté v každém
chrámě Božím, což, umí-li si toho člověk povšimnout, mluví k jeho krasocitu
řečí dojímající. Nádherné stavení, obrazy, sochy, světla, rozmanité okrasy, oltáře,
obleky duchovního, hlahol zvonů, zvuk varhan, zpěvy — jakž nemá to vše platně
přispívat! k pěstování krasocitu v dítěti smyslném a všímavém, nemá povzbuzovat
je k velmi pozornému, sličnému se tam chování, i dokud o hlubokém toho všeho
významu ještě ničeho neví, tím mocněji pak, když ho s ním seznámíme?«
Moderní »umělecká výchova« snad by ovšem spíše chtěla, aby děti byly
voděny do velikých divadel s operní hudbou a baletem než do svatyň, o nichž
píše náš starý, zasloužilý paedagog; možno, že jednou k tomu dospějeme, že
se bude žádati na místních školních radách, aby postavily všude vedle školy
jakési »národní divadlo«, vždyť žijeme ve století »umělecké výchovy«, a horečka,
aby každé malé okresní město mělo své divadlo, pomalu počíná již strašiti.
(DOKONČENÍ.)
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Úvahy ku vyučování počtům v oboru číselném do 10 se zřetelem
ku appercipování pojatého učiva.
Píše ALOIS BRYNYCH.
(Pokračování.)

Vývoj pravdy 7 — 4 = 3.
(Učlenění zůstává týmž.)
1. Prvý člen osnovy, t. příprava, trvá nezměněn. Vycházíme však obměnou
od jiných jedinců: Na př. dítky v celku nazírají, určí a rozloží skupinu o 7
trpaslicích, řady o 7 oslích a 7 dřívkách. — Budou nám po ruce i řady o 7 dm.
a 7 cm., o 7 kg., 7 dkg. a 7 g.
2. Rozbor nazíraných skupin a řad — podávání —■ vykonáme ubíráním:
Když od 7 trpaslíků 4 uberu, kolik jich zbude? — A proto kolik trpaslíků je
7 trpaslíků bez 4 trpaslíků? P. d. při řadě oslů, dřívek, decimetrů, centimetrů,
kilogramů, dekagramů a gramů.
3. Případy, v nichž od názoru upouštíme a při číslech pojmenovaných se
trváme — spojováním —
4. abstrakcí o pouhých číslech — shrnutím ústním i písemným — a
5. příkladem užitým vývoj rovnice ukončíme.
Úkol tento oproti prvému jednoduším, ježto v onom obrat slovný a dolo
žení téhož případy a příkladem užitým vykonáno.

Vývoj pravdy 8 = 4x2, 4X2 = 8.
(Učlenění totéž.)
Jako v úloze prvé i zde je thema složité a provede se na podobě onoho:
1. Po zopakování předchozího rozkladu a vytknutí cíle učebného skupiny
a řady, z nichž máme rovnice abstrahovat!, nazírají se, určí a rozloží: obrazec
z 8 figurín podoby andělíčků na 2 —|— 2 —|— 2 —|— 2 andělíčky, řada o 8 motýlech
na 2 —j- 2 -j- 2 -|- 2 motýle a obdobně řada jiná o kuličkách, dřívkách a p. Otázky,
jimiž zde v přípravě operujeme, jsou totožný ku oněm při úloze 1. a proto
netřeba jich uváděti.
2. Podávání. Tytéž skupiny a řady určitým způsobem analysují se a pravda
početní vyvodí se názorem a čísly pojmenovanými: zjistili jsme, že je nahoře
8 andělíčků. Rád bych věděl, kolikrát je to po 2 andělíčkách. Proto ukazuji
a počítám:
1 X po 2 andělíčkách, 2 X po 2 andělíčkách, 3 X po 2 andělíčkách, 4 X
po 2 andělíčkách. Opakuje se rozbor ten tak, že učitel znovu ukazuje a dítky po
čítají. — Kolikrát po 2 andělíčkách je 8 andělíčků? (Odpověď násobná.) — Po
dobně při řadě motýlů, kuliček a p.
3. Spojování. Pravda nazíráním a čísly pojmenovanými vyvozená přenáší se
na případy sourodé, avšak nenazírané: Kolikrát po 2 žácích je 8 žáků? — Ko
likrát po 2 děvčatech je 8 děvčat? — Kolikrát po 2 mužích je 8 mužů? — Ko
likrát po 2 ženách je 8 žen? P. d.
4. Shrnutí ústní i písemné. Po té abstrahuj prostě, napíše a čte rovnice:
8 = 4X2.
5. Konečně rovnice vyvozená obrátí se ústně i písemně: 4X2 = 8 a doJoží případy a příkladem užitým. Při řešení případů nazírají dítky na délku
o 8 dm., rozdělenou na 4 X 2 dm., na délku o 8 cm., rozdělenou na 4 X 2 cm.,
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na rady o 4 X po 2 K, h, 10 h, 20 h, v rýhy prkna střídavě kladené a na řady
o 4 X po 2 kg., dkg. a g., na prkně počítacím sestavené. Pak řeší se případy
bez názoru a zakončí se příkladem užitým.
Vývoj pravdy 3 v 9 = 3.
(Učlenění totéž.)
Příklady o měření bývají u malých často a často kamenem úrazu jich do
vednosti, kterou jinak uspokojivě projevují u sečítání a odčítání jakožto výkonů
snadnějších. Proto dotknu se přímo rozboru skupin a řad, upravením se zřetelem
ku vývoji rovnic o měření:
1. Příprava. Po krátké obnově rozkladu předchozího a povšechného určení
ooo
nového učiva zjistíme skupinu o 9 kravách = —řadu o 9 telátkách nebo koaoa
zách a rozložíme je na 3
3
3. Potom tážeme se: Co je více, 3 krávy nebo
9 krav?
Proto říkáme, že 3 krávy v 9 kravách jsou obsaženy. — Rčení to dobře
vštípíme v pamět dítek; jest ono tlumem appercipujícím ku osvojení nadepsané
rovnice, již vyvoditi máme. Tak učiniti jest vždy, kdykoliv měření vyvíjíme ze
skupiny nebo řady předmětů kterýchkoliv.
2. Podávání. Pokračování: Ale já bych rád věděl, kolikrát jsou 3 krávy
v 9 kravách obsaženy. — Proto ukazuji a počítám: 1 X po 3 kravách, 2 X po
3 kravách, 3 X po 3 kravách. — Ještě jednou budu ukazovati a počítejte všichni!
Kolikrát jsou obsaženy 3 krávy v 9 kravách? (Odpověď násobná.) Týmže způ
sobem analysujeme řady o 9 telátkách a dřívkách, o 9 dm. a cm., o 9 kg.,
dkg. a g. předem připravených.
3. , 4. a 5. Spojování, shrnutí a užívání. Postup vedoucí od názoru k pojmu
bude zde týž jako u předchozím a vykoná se: upuštěním od názoru (3 stromy
v 9 stromech, 3 hnízda v 9 hnízdách, 3 keře v 9 keřích a p.), po té i od po
jmenování a abstrakcí pouhých čísel: 3 v 9 = 3 (ústní i písemní).
Závěrem řešiti jest tento úkol; Pán rozdal žebrákům 9 2h. Každému dá
po 3 ,h; kolik žebráků podělil?
Osnovu řešení představuji si takto:
a) Příklad v celku uvědomí se propovídáním učitele.
b) Ku otázkám rozebeře a v celku obnoví: Kolik 2 h rozdal ten pán že
brákům? — Po kolika 2 h dal každému? — To vše je v příkladě dáno, a co
máme vypočítat!? (Kolik žebráků podělil.) — Kdo z vás dovede říci příklad celý?
(Následují obnovy celku.)
c) Řeší se v mysli dítek samostatně: Každý z vás nyní v mysli počítá,
kolik žebráků onen pán podělil, a kdo to vypočítá, slušně se přihlásí. — Když
více dítek se hlásí a oznámí výpočet svůj, následuje
d) řešení společné: Přesvědčím se, kteří z vás dobře počítali: Kolikrát po
3 ,h je 9 2h? — Kolikrát jsou obsaženy 3 2h v 9 2h. Když tedy onen pán rozdal
9 .,h, kolikrát po 3 2h vydal? — Kolik žebráků mohl proto poděliti? — Pozo
rujeme, že X, y dobře počítali.
Vývoj pravdy ýj z 10 = 5.
(Učlenění totéž.)
Pojem o y2 vpraven při počítání v oboru pěti a dvěma dělena již čísla sudá
2, 4, 6, 8. Aby rozmanitost u vývoji rovnic větší byla, netřeba zde vycházeti od
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figurín osoby a věci skutečné značící, ale možno počíti dělením peněz, ořechů,
jablek, hrušek a p.; rovněž i dělením tužek, kaménků a j. věcí.
1. Příprava. Předem o y2 opakuji a dělím rychle dvěma některá čísla před
chozí. Pak dotknuv se cíle učebného, dítky ku vývoji dalšímu připravím:
Vyvolám 2 žáky před lavici a drže v ruce 10 ořechů, táži se: Kolik žáků
vyvolal jsem? ■— Čítej ořechy, jež v ruce držím! — Chci vyvolané 2 žáky desíti
ořechy poděliti tak, aby měl každý rovně mnoho; chci je poděliti rovným dílem.
Kterak je chci poděliti? — Abych se nezmýlil, rozdávati budu po 1 ořechu . . . .
2. Podávání. Po té rozdělování po 1 ořechu koná se násobně za vhodné
mluvy učitelovy až k úplnému rozdělení 10 ořechů. — Dále tážeme se: Kolik
dílů udělal jsem z 10 ořechů? (Dva.) — Jaké to jsou díly? (Rovně veliké.) —
Rozdělíme-li 10 ořechů ve 2 rovně veliké díly, kterak říkáme takovým dílům?
(Poloviny.) — A drží
B drží také
kolik ořechů je v každé polovině? (5)
Kolik ořechů je tedy % z
ořechů?
Do prostřed rýhy početního prkna vložíme 102h. (Vykoná se za současného
čítání.) Který z vás dovede těchto 102h tak rozděliti, aby po obou koncích rýhy
bylo po jedné '/2? (Za pomoci učitele úloha se provede.) — Proč jsou to po
loviny? (Jsou to díly 2 a rovně veliké.) —· Kolik je tedy V2 z 10 2h? — Po
dobným způsobem, a tudíž samočinně, určují dítky y, z nazírané délky o 10
dm. nebo 10 cm. (pomocí ostrého kuželíku, který nad bodem rozdělovacím po
staví), z nazíraných řad o 10 kg., dkg. a g. a p.
3. , 4. a 5. Spojování, shrnutí a užívání. Následují případy bez názoru a
abstrakce pouhá y2 z 10 = 5. Touž po osvojení a obnově písemné doložíme
příkladem užitým. Na př. Strýc podělil svého synovce a neteř desíti 2haléři. Když
se rozdělili rovným dílem, kolik dostal každý z nich? — Postup řešení podobný
onomu při měření: Příklad uvědomí se v celku, ku otázkám rozebere a v celku
dítkami propoví, řeší se v myslích všech samostatně a po zjištění výsledků řadou
otázek společně.
Z úkolů provedených zjevno, kterak snaženo’ tu popsanými již obrazy
různých osob a věcí po vzbuzení zájmu a ž něho vyplývající pozornosti; kterak
vývoj kterékoliv pravdy logicky učleněn byl, aby od názoru ku pojmu povlovně
se postupovalo; a kterak konečně vyvozené pravdy i písemně obnovily se četby.
Psaním vyvozených rovnic nacvičiti se má napisování vědomé, vyžadující,
aby se značkami náležité představy se spojily; kromě toho i ruka nápodobou
vzoru učitelova, podaného na tabuli, dosíci má žádoucí zručnosti technické. A že
i následujícím čtením příkladu opsaného osvojení pravdy početní podpora nová
se podává, nelze popírati.
Možno ovšem namítnouti, že přechod ku pouhé abstrakci rychleji upraviti
lze. Ano, ale výhody, jež vypsaná methoda tu vhodnými odpověďmi ku otázkám
jednotlivým, tu opět propovídáním mluvních celků (obnovy příkladů užitých)
skýtá učbě jazykové, u výsost oceniti se musí. Vždyť »není jazyk nahromaděnou
kupou slov, která by pamětí trpně byla přijímána a obnovována, ale jest ži
voucím organismem, který živě musí býti pojímán a může vzrůstati jen uvědo
mělým obnovováním. A v tom tají se nesnadnost u vyučování jazyku mateř
skému, ježto vzdělávání jeho těsně souvisí se vzděláváním myšlénkového oboru
vůbec.« (Praxe Krčkova.)
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Možno i namítnouti, že prostředky nazírací zjednodušit! třeba. Ale pak po
strádáme tu podmínky potřebné ku vzbuzení zájmu osvojovacího a z něho
vzrůstající pozornosti. A bez této trvalého osvojení nezjednáme!
Až osvojení obsáhlé řady rovnic pevně v paměti vštípeno bude, pak ovšem
od názoru vnějšího více méně upustíme a pouhým myšlením číselné vztahy osob
a věcí usuzovati budeme. Leč cíl ten vzdáleným, a nezbývá nám, po něm se
snažícím, než uvažovati o druhé podmínce zdárného vyučování početního, totiž
o nezbytném na stupni tom doučování.
(Pokiačování.)

Několik slov o »umělecké výchově«.
Podává KAREL VRABEC.
(dokončení.)

A máme po ruce ještě starší knihu o vychovatelství než od Jana Karla
Škody: paedagogiku sepsanou od Vincence Eduarda Mildeho, professora na ví
deňské universitě, potomního biskupa litoměřického; vyšla ve Vídni r. 1829 —
tedy před 74 roky. Jako v jiných knihách potomních, tak i zde nazývá se krasocit citem estetickým, a autor rozepisuje se o jeho pěstování. Vzdělávat! cit a
mysl pro vnějšek, formu předmětů jest dôležito, a to nejen pro lidi vyššího
stavu, ale pro každého vůbec, byť i ne ve stejné míře. Pěstování citu estetického
může se státí bohatým .zdrojem mnohých radostí života, důležitým krokem
od surové zvířeckosti k humanitě, ano obranou a podporovatem mravnosti člo
věka. Člověk jemného vkusu nemusí býti ovšem již proto mravně dobrým a
nemá též nikdy pravdu a dobro milovati jen pro formu, v jaké se jeví; ale
každý vychovatel pozná důležitost výchovy citu estetického a bude se o ni
starati. Výchova tohoto citu má své meze. Nikdy nesmí pro krásu chovanec za
pomínat! na pravdu a mravnost; ú,sudek jeho nemá býti nikdy podmíněn toliko
krásou předmětu. Potom snadně vzniká ono plané a bezduché krasomilectví,
jemuž Němci »Schöngeisterei« říkají, a které se na pravdu dívá okem docela
lhostejným, vrhajíc se v náručí krásy, a kde i docela mylné myšlénky docházejí
obliby, jen jsou-li oděny rouchem estheticky krásným. Neméně nebezpečnou
jest jednostranná esthetická výchova chovancova. Jestliže krasocit nabude pře
vahy nad citem mravnosti, bude sice nemravný život ovládán jakýmsi vkusem
a vnější slušností, ale chovanec nikterak nebude mravně dobrým nebo snad
lepším. Nemravnosti v estetickém rouchu jsou pro smyslného člověka mnohem
nebezpečnější. Kdo hledí pouze na formu, nenajde zalíbení ve ctnosti, jestliže
se mu objeví ve všedním, obnošeném šatě. Účelně pěstovaná estetická výchova
může se státi blahonosnou právě tak jako nebezpečnou, kdyby měla býti na
úkor jiného a převládati.
Zvláště pečlivě jest dbáti na poměry a individualitu chovancovu. Ne všichni
mají ve stejném stupni esteticky vychováváni býti; to by tvořilo příkrý, někdy
až směšný kontrast s povoláním, zaměstnáním a stavem jednotlivců; ba, mnohý
by se při tom cítil nešťastným a stal by se nezpůsobilým ku svému stavu nebo
povolání!
O prostředcích jak pěstovati estetickou výchovu, píše se dále: »Vnitřní smysl
pro krásno netvoří se theoretickými systémy, ale skutečným nazíráním. Vycho
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vatel nechť odstraní vše, co by mohlo přirozený smysl pro krásno seslabiti nebo
potlačiti. Pomalu zvyká si oko na vkusu prosté a protivné, a přirozené, často
výborné nadání vezme za své. Kladně lze krasocit pěstovati tak, že se chovanci
předvádějí nepozorovaně, promýšlené, u vhodném výběru knihy, které čte, sou
druzi, s nimiž obcuje atd. a tak duch jeho přivyká kráse, jednoduchosti, har
monii a pod. tou měrou, že jest mu nesnesitelným vše, co se tomu protiví.
Blaze tomu, kdo může a umí užiti u dospělejších děl krásných uměni! Ale to
není tak snadno a vždy možné; potom třeba čerpati z veliké výstavy krásna, dobra
a vznešenosti — velikolepé přírody, která poklady své ukazuje králi jako že
bráku. Příklad učitele a vychovatele všude a ve všem jest tu ovšem nemálo
důležitý. Pěstování výchovy estetické úzce souvisí s veškerou ostatní výchovou.
Musí se díti v kruzích vždy více a více rozšířených, neboť různé její stupně
vyžadují jisté vyspělosti a zralosti duševní. Mohu smysl pro krásno v žáku
budili na jednoduchých předmětech v přírodě, ale nemohu jej cvičili na mistrov
ských dílech uměleckých, ať již slovesných či výtvarných; dobré jest, jestliže
chovanec má smysl pro krásno, ale může to přímo škoditi, když se příliš brzy
a u veliké míře chce k tomu vésti předváděním všeho velikého a nádherného.
Každému není vysoký stupeň této výchovy nejen přístupný, ale i nutný a dopo
ručení hoden.
To jsou zajisté slova pravdivá a střízlivá a svědčí výmluvně o tom, že to,
čemu se nyní říká »umělecká výchova«, nikterak není nějakým z brusu novým
snažením, vyrostlým z dokonalé nynější moderní školy, nebo nějakým nikdy
nebývalým úkazem.
Přejeme ze srdce umělecké výchově, která, rozumně pojata a prováděna,
učiní člověka mravným a dobrým; umělecké výchově, která nebude na' odpor
tomu, aby dítky byly mravné a nábožné, jak přímo praví § 1. zákona říšského
ze dne 14. května 1869 č. 62. ř. z., mluvě o účelu škol obecných vůbec. Obá
váme se však, že učitel liberál a náboženské výchově nepřející neb dokonce ne
přítel její bude v tak řečené umělecké výchově hledati prostředek všeho jiného,
než toho, co by mělo býti účelem jakékoliv výchovy vůbec: povznášeli človéka
k Bohu.
Učiniti člověka rozervaným, blaseovaným — to je smutná práce. A zdá se
nám, že takových lidí stále více a více přibývá, právě tak, čím více přibývá
různých moderních »vymožeností« vědy a umění.
Jestliže »umělecká výchova«, o níž se nyní horečně píše a mluví, vnese do
lidského srdce paprsek klidu, míru a spokojenosti, stane-li se bělostkvoucím an
dělem, jenž duši povznese nad ten prach pozemských svizelů k Bohu, jedinému
zřídlu krása a pravdy, pak budiž nejvroucněji a nejupřímněji uvítána!

Učitel — strážce četby lidové.
Úvaha od FRANTIŠKA VALTRA.

Rádi se mnozí učitelé honosí, že jsou sloupy veřejného spolkového a spo■ lečenského života. Vždyť — a není tomu tak dávno — hrozili v té věci přímou
stávkou, když projednávala se otázka služného. A slyšeli jsme k tomu hrození
posměšné glossy z učitelského tábora: »to to bude pěkně v Cechách vypadat,
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až učitelé vypráhnou ze všech spolků, až vystoupí z ochotnických sdružení, ha
sičských jednot, literárních klubů, čtenářských besed a kroužků atd.«
Odpovídáme klidně: taková potopa, jako si mnozí z pánů učitelů tehdy myslili,
by to zajisté nebyla. Snad by byl český národ při tom mnohem zdravější, kdyby
leckterý spolek třeba i s panem učitelem v čele úplně zašel. Máme těch spolků
až Bůh brání a 90% je jich skoro — zbytečnými.
Leč nechrne dlouhých introdukcí a přikročme k věci. Nadepsali-li jsme
článek: »Učitel — strážce četby lidové«, máme na mysli apoštolský· úkol učitele
katolicky smýšlejícího, aby byl lidu, u prostřed něhož a s nimž žije, upřímným
a spravedlivým rádcem, pokud se týče toho, co by mu čisti měl, a aby mu vy
světlil a na pravou míru uvedl, co četl.
A toho je — vzhledem k české historii, církvi a náboženství, svrchovaně
třeba. A s tohoto stanoviska míníme článek tento napsati. Liberálních bojovníků
je až příliš mnoho; každý pospíchá s mečem ostře nabroušeným jen aby rány
zasazoval. Fráze, lež — vše je dobré, jen aby lid byl šálen a mámen.
Vizme, co je rozšířeno pomluv, falešných mínění a křivd o církvi, nábo
ženství, kněžích a vynikajících katolících! Je jich na tisíce a tisíce. O dobách
v dějinách českých nejdůležitějších, má lid mínění docela falešné a uplyne mnoho
vody, než nastane v té věci náprava —■ alespoň částečně. Kde se to všp vzalo!
Mnoho by se dalo o tom mluviti; jedna z nejdůležitějších a nejpodstatnějších
příčin je lidová četba; knihy, které se lidu půjčuji, doporučuji, do lidových biblioték
kupují.
Náš lid rád čte, ovšem nikterak snad knihy vědecké, těm nerozumí; ale
knihy zábavné, a z těch nejraději sahá po historických povídkách nebo románech;
a tu lze z nejhlubšího přesvědčení říci, že ani nejliberálnější a církvi nepřátelský
dějepis tolik neškodil, jako tak řečený »historický« román nebo »povídka« — ne
snad naprosto každý, ale, bohužel, přemnohý. Neboť: v nižádném oboru písem
nictví není tak mnoho špatného a tak málo dobrého zboží.
Význam četby za »historické« vydávaných románů a povídek nesmí býti
nikterak podceňován ani vzhledem k minulosti a účinu, který vykonal, ani vzhledem
k budoucnosti — co ještě vykoná. Řekněme si pravdu: dlouhá a dlouhá léta
platilo za ryzí bernou minci, co »historický« román napsal. Ať dějepisné pravdě
hrubě a křiklavě odporoval, ať ji předělával jak chtěl, ať živel romantický a pribájený dovedl s troškou historie smísiti tak, že jedno od druhého nebylo lze
rozeznati: přijímalo se vše za svatosvatou pravdu, jen když to bylo »vlastenecké«.
A tak se stalo, že charakteristika nejdůležitějších dob a osob podávána zcela fa
lešně a úmyslně, tendenčně falešně.
V našich lidových bibliotékách po léta byly a půjčovaly se knihy, které
mlčky dosáhly aprobace i jinak vroucích katolíků z přesvědčení; vždyť byly »vla
stenecké«. Nedivme se tedy, že za dlouhá ta léta vykonaly knihy ty pořádný
kus práce, že jsme nestačili a dosud nestačíme neblahý účin jejich zmírniti, ne-li
zcela neškodným učiniti.
Pěkné, svůdné, namnoze i krásné podání formální, půvabné roucho povídky
velice zde působilo; vždyť jsou lidé, kteří vydrží Herlošovy spisy čisti do dvou
hodin do noci, a není divu. Baví to, napíná; vše béře se za pravdu.
Učitel, jenž dle mínění našeho má býti mužem vzdělaným a soudcem ne
stranným, může a má ne snad ve formě vědeckých přednášek, ale u příležitosti
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prostého rozhovoru ve svém styku s lidem ukázati k tomuto rozporu vážné
pravdy s vymyšlenými, román a povídku krášlícími a šperkujícími věcmi.
Zde jsme ovšem u různých lidských povah. Protiklerikálovi budou takové
knihy a spisy nejmilejším spojencem. Žijeme v době, kdy každý, kdo chce býti
»svobodomyslným«, »pokrokovým«, organisovaným« atd. musí býti též protiklerikálním, a od takového ovšem nemůžeme čekati, aby byl »strážcem lidové četby«
ve smyslu, jak si my to představujeme. A že je dnes v učitelstvu — alespoň na
oko — takových »svobodomyslných« veliká většina, to jest jisto. Ti spíše
dají lidu »protiklerikální« spisy do ruky. Vždyť by se mnohý octl na pranýři, kdyby
se kdo o něm dověděl, že na př. odsoudil mínění, že Jesuité nebyli nejhoršími
nepřátely mučeníka Jana Husa, již jen z toho důvodu, že za času Husova vůbec
nebyli! Takové věci se lidu vyvraceti nesmí a nemají, jen aby se v něm živila
zášť proti — klerikálům!
Kdyby jen na př. řádně a dle pravdy se lidu vysvětlilo, jak reformace, tak
velebená a proti katolicismu vyvýšovaná, romány a povídkami hýčkaná, na celé
čáře germanisovala!
Vezmeme-li některou mapu Čech, na které jsou naznačeny hranice obou
národností, shledáme, že německé okresy k severu a západu až na malé od
chylky se srovnávají s panskými statky, na kterých druhdy lutéranští pánové
zaváděli totéž vyznání spolu s německou řečí. S luteránstvím nastalo německé
jednání v úřadech, kostelích, školách, jména měst á vesnic přezděna jsou po
němečku. Za to však, co se toto rádo a ochotně umlčuje, hlásá se frázovité do
světa, že katolická církev užíváním cizí, mrtvé latiny odnárodňovala a odcizovala.
A právě náš český národ, pomyslí-li na to, kdó jej a českou vlast na po
kraji propasti se nalézající zachránil, o výtce takové nemůže ani vážně mluviti.
Jestliže při obřadech užívá se latiny, tedy na celém světě káže církev slovo Boží
jazykem lidu srozumitelným. Řekněte jen lidu, jak misionáři, jdoucí do dalekých
krajin mezi divoké kmeny, přebývající v pustinách, pralesích a na ostrovech,
o jejichž existencích romanopisec, jenž na církev blátem stříká, ani tušení nemá:
řekněte jen, jak tito nadšeni hlasatelé evangelia vládnou dokonale jazykem oněch
národů, mezi než se vydávají, opouštějíce pohodlný život uprostřed zemí blaho
bytem oplývajících. Vždyť právě missionáři prokázali vědě filologické nejzname
nitější a v pravdě neocenitelné služby!
Jistý humorista, jak jsme jedenkráte četli, sestavil šprýmovný článek na
ukázku, jak naši moderní novináři píší pro lid. Bylo v tom sice něco přehnáno,
ale velmi mnoho pravdy. To takový novinář, jehož článek hemží se hustě cizími
slovy, mnohem více »odnárodňuje«, než kousek té latiny při obřadech. Ta latina
v celých Čechách neudělala snad tolik zla, jako jedna německá nebo židovská
škola, kam posílal své děti snad i mnohý veliký — protiklerikál před Haspodinem.
Řekněte dále lidu, že není pravda, co praví mnohé »historické« a »nehisto
rické« spisy? že kde vládl katolicismus, tam národ prý nebyl národem, nýbrž
pokorným sluhou, ba i otrokem římského papeže. Řekněte pravdu: pokud český
národ ostal věren své katolické víře, žil nejšťastnější své doby ; o žádném otroctví
k papeži římskému nebylo zde nic známo.
(Příště dále.)
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RŮZNÉ ZPRÁVY.

*

Zákon o učitelských platech a o
zemské dani z piva schválen! Při závěrce
tohoto čísla dochází bezpečná zpráva, že
zákon o učitelských platech byl J. V. cí
sařem schválen. První zvěsť přinesl večerní
»Tagblatt« ze dne 23. ledna. Jak známo,
má míti zákon ten platnost od 1. ledna r.
1903 a část, týkající se pětiletých zvýšení,
od 1. ledna 1904. Těšíme se, že nyní, když
po dlouhém snažení a úsilí konečně dosáhlo
učitelstvo, čeho si přálo, nastane žádoucí
uklidnění myslí a vášní, více plodné práce
a méně neplodné a bouřlivé polemiky, která
už po léta celý školní život ve všem všudy
otravuje.
Spolek pro blaho epileptiků. V Praze
ustavil se »Spolek pro blaho epileptiků«,
jenž bude zřizovati vychovávací ústavy pro
dítky padoucnicí stižené a kolonie pro do
spělé epileptiky. Zakládající člen složí jednou
pro vždy 500 K, přispívající 2 K ročně.
V čele podniku jest Jeho Milost kníže arci
biskup pražský, jemuž přináleží schválení
změn stanov a rozhodnuti o rozchodu spolku
atd. Upozorňujeme ct. své čtenáře na nový
lidumilný spolek tento, aby proň v kruzích,
kde mají vliv, vzbuzovali zájem a získali
mu příznivce, členy a dobrodince.
»Učitelské Noviny« se diví, že »klerikální orgán (»Katol. L.«) »nezakročil, aby
ve mnohých výkladních skříních pražských
nebyly vyvěšovány před oči mládeže ne
cudné pohlednice a pod. předměty, které
předčasně nízké pudy mládeže přímo vy
volávají a podpalují.« — Kdo »Katol. L·.«
čte, ví dobře, že neustále k tomuto zlu uka
zují a za jeho odstranění žádají. Snad by
se to spíše podařilo, kdyby o to zakročila
učitelská organisace; nyní po vymožení platů
nebude snad již chtíti složití ruce v klín!
Sbírky na »potřebné«. Den dušiček.
V kostele po kázání. V rukou kazatele archy
popsaného papíru. — »Pomodleme se za
nebožtíka N. N., jeho manželku' a to celé
přátelstvo!« A teď to jde chvatně dále. Půl
hodiny i více — odříkávání spousty jmen.
Pak řemeslné odříkávání tří Otčenášů — a
pak 50, 60 K i více v kapse — farářově.
Kolik asi stojí »modlení« jen lidu českého
v Cechách a na Moravě v den dušiček?
—. Kolik za celý rok’ — Na tisíce. Den
dušiček — toť den veliké všeobecné sbírky
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v kostelích, většinou těch širokých vrstev
lidu, z nichž nejčastěji vycházejí stesky na
neblahé poměry hmotné. Na koho? — Na
ty, již po stech a tisících upisují na sma
zání viny svého soudruha a nemají, o koho
by se starali, jen o to své »já«. Zamýšlím
se nad tou neuvědomělostí lidu. Náš přední
podnik národní, »Ú. M. S.«, zápasíc s de
ficitem, volá po darech. Sta českých obcí
jest k volání tomu hlucho, kdežto na »mo
dlení« jdou tisíce mnohé, jimiž by »U. M.
S.« měla potřebný příjem roční zabezpečený
nejméně z třetiny. Tyhle řádky uveřejnil
»C. Uč.« Otiskujeme ukázku tu bez po
známek, mluví až příliš sama. Čtenář zajisté
že se pozastaví nad tonem, jakýmž se tu
píše o*obětivostech nižšího kléru v neblahých
záležitostech záložny Svatováclavské a uzná
dojemnou přímo péči o Ustř. Mat. školskou.
Jak se dovídáme, míní páni z učitelstva,
jimž Ústř. Matice tak na srdci leží, pro
první rok celý aktivitní přídavek nově upra
veného služného věnovati »Ústřední Matici«.
Ujišťujeme pány učitele, že by nikdo z nich
své místo s kaplanem nevyměnil, kdyby
jen měl dost malý pojem o těch slastech
a radostech kaplanských.
»Učitelské Noviny« píší: »Ještě toho
nemají dost. V haličském sněmu vyslovil
se letos přemyšlský biskup J. Pelczar mimo
jiné pro to, že by bylo žádoucno, aby vý
roční den volby papeže byl feriálnírp, a aby
ve všech školách byl oslavován službami
Božími, aby tak mládež učila se záhy ctít
a milovati otce křesťanstva; dále, aby všichni
katoličtí učitelé a učitelky účastnili se s mlá
deží. všech pobožností a výkonů nábožen
ských, aby mládež čtyřikrát do roka cho
dila ke zpovědi, aby za vyučování kostel
nímu zpěvu dostávali učitelé odměnu a pod.«
Souhlasíme úplně s biskupem Pelczarem a
co se dotýká odměny za vyučování kostel
nímu zpěvu — to myslíme, by podepsal každý
učitel, který zpěvu vyučovati umí. Či snad již
má učitelstvo těch remunerací tolik, že nadpis
»Ještě toho nemají dost« vztahuje se i
k »odměnám?« Takovým výkladem by si
»Uč. Nov.« zajisté rozlily ocet, bez toho
nemají těch sympatií v učitelstvu nadbytek.
Či toho prázdna ještě nemají dost, že by
feriální den výroční volby papežovy již ne
snesli? Velice pochybujeme!
Mimo »dobře« a »dostatečně« ještě
»uspokojivě«. Oběžník okr. školních rad
vybízí správy škol na základě vyzvání c. k.
zemské školní rady o vyjádření, nebylo-li
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by záhodno vsunouti mezi »dobře« a »do
statečně« ještě známku »uspokojivě«, tak
že by místo pěti stupňů nynější klassifikace
nastalo šest stupňů. Jaký význam měla by
míti tato veledůležitá »oprava«, ovšem těžko
je chápati. Nejspíše ten, aby té šesté —
poslední známky — nižádnému žáku se
nedostalo, a tak aby postoupili v každé
třídě všichni nebo skoro všichni, neboť, kdo
by potom dal hodně »šestek«, napsal by
sám sobě smutnou kvalifikaci. Nynějších
pět známek úplně dostačí, a mělo-li by se
již opravovati, bylo by to na místě v jiných
směrech. Tak na př. nynější čtvrtletní školní
zprávy se svými jedničkami až pětkami již
sevšedněly, a bylo by radno pomýšleti na
jinou jejich formu i text; klassifikace ze' zpěvu
a tělocviku mohla by zcela dobře býti vy
nechána a rozdávání zpráv žákům první
třídy již v prvém čtvrtletí nemá docela
žádného významu. Den, kdy se zprávy roz
dávají, měl by býti dnem slavnostním a feriálním, žáci měli by se súčastniti Služeb
Božích a vážný význam dne jevil by se
docela jinak nežli nyní, kde se zprávy školní
rozdávají namnoze po řemeslníčku, jako
úkradkem — »aby tím vyučování netrpělo
a nebylo zkracováno.«
Klasobraní z »C. Uč.« »Na učitele
zraky všech jsou obráceny, každý jeho krok
střehouce. Na něho zvláště platí slova, že
»není totéž, činí-li dva totéž«. Co na př. od
velebníčka přijme se jako žert, to od tebe
je smělostí, někdy i urážkou na cti. Kdybys
v některé výroční dny neobjevil se v kostele,
máš disciplinárku na krku; z místních kněží
přijde jen ten, který obřad koná.« Dnes lze
říci'pravý opak, milý »C. Uč.«! Na veleb
níčky jsou zraky všech obráceny, a právě
na ně platí známé přísloví »Si duo faciunt
idem« atd. Co od pana učitele se přijme,
to b^ se roztahovalo, vysloveno jsouc od
»velebníčka«, poj.všech socialistických, liberalistických a »pokrokově« učitelských listech
do nekonečna. Měli i jednotliví učitelé —
a dosti často — své smutné aféry a kolise
s trestním soudem, ale nikdy nenastala proti
veškerému učitelstvu tak bohopustá štvanice,
jako proti všemu kněžstvu pro jediného pří
slušníka jeho stavu, bývalého prof. Drozda.
A tu zajímavou ukázkou jest, že největší
randál dělali právě ti, kteří ve Svatováclavské
záložně nikterak angažováni nebyli, ani jako
členové, ani jako vkladatelé. Přijde-li »z míst
ních kněží jep — ten, který obřad koná«
do kostela, tu každý by měl věděti, že je
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třeba vždy jednoho duchovního doma, aby
úřadoval, či »měl službu«, jak se říká.
Přijdou pro něho, aby šel zaopatřit, přichá
zejí lidé pro úřední listiny a doklady, snou
benci, pohřebníci atd. atd. a jak dnes lidé
jsou, tuze by si »ulehčovali«, kdyby na
pana pátera musili čekat. A je-li i některý
jiný doma, pak bývá v kostele, jindy když
je doma pan učitel i s dětmi. — »Dostávám
z různých stran ukázkové sešity, odebírám
rozmanité publikace pro sebe i rodinu, jsem
sběratelem periodických děl, knihovníkem
v Besedě, Čtenářském spolku, ale při žádné
příležitosti si neporovnám, že v takových
případech dopisují klerikálové jen a jen
knihkupectví Cyrillomethodějskému«. Zde
vyslovil pisatel naše piwm desiderium, a
jak viděti, je o činnosti »klerikálů« v této
příčině velmi slabě informován. Právě mezi
klerikály je až příliš veliké procento těch,
kteří přímo a hojně veškeré katolictví ne
přátelské podniky podporují. O tom mohlo
by vyprávěti nejen cyrillomethodějské knih
kupectví, ale i — a ještě více — knihti
skárna družstva Vlasť a jeho papírnický
závod. Tento odkázán jest po většině na
objednávky z venkova; i jinak rozhodní
pražští »klerikálové« opatřují si zboží toho
druhu u firem, které pro »klerikály« jakživy
ani prstem nehnuly; publikace, které jsou
podniky »klerikálů«, dávají se tisknout!
mnohdy tam, kde se tisknou protikatolické
brožury, romány a pomflety. Slova »Č. Uč.«
o podporování hesla »Svůj k svému« měli
by si tedy i klerikálové vžiti k srdci. —
»Jak každému známo, bývají starší naši ko
legové (obyčejně správcové škol) varhaníky
v kostelích a zastávají zároveň všecky funkce
s tím spojené. Již často bylo o tom psáno,
že toto vedlejší zaměstnání mnoho cti stavu
učitelskému nikdy neudělalo a přece jen
učitelstvo zuby nehty drží se tohoto poni
žujícího kostelničení, jež nějaký ten groš
mu vynese Omluvou jedinou dosud je, že
hmotné naše poměry jsou nesnesitelné a
každý vydělaný halíř velice potřebný. Bude
ale lépe, uskuteční-li se časem naše žádoucí
úprava platů? Pochybuji. Staří přisluhovači
farářů budou hrát v kostele a zpívat o po
hřbech vesele dále.« — Nešťastná práce
učitele v kostele! Ta mu odjakživa byla jen
k nečti; inu ovšem! kostel, farář a učitel
— to jsou strašlivé »klerikální věci«. Proti
»starým přisluhovačům farářů« jsou ti obecní
písaři či »mladí přisluhovači« pánů před
stavených, a ti různí »přisluhovači« pře-
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různých obecních autorit a veličin ničím. mnoho lehkomyslných lidí. Tady škodí pří
Jsme žádostiví, bude-li lépe nyní, kdy již lišné citlivůstkářství a přemrštěná humanita.
se stala skutkem ta »žádoucí úprava« platů, ne- Od jakživa chodily přespolní děti do škol
chají-li páni učitelé všech svých vedlejších dosti vzdálených, kdež bývaly přes poledne
výdělků; »přisluhování« v obecních úřadech, a nosily si chléb neb něco ještě k němu,
pokr .čovací večerní školy, houslí ve škole alespoň ty majetnější; stali se z nich doktoři,
a doma, piana (to je něco, varhany — to radové, faráři, děkani, professoři, proslulí
už dávno není »královský«, nýbrž — ó hrůza! mužové — nic jim neublížilo, že jedli teplou
docela »klerikální« nástroj) a jiných a jiných stravu, až když přišli ze školy. Lidumilné
»přisluhování«. Podle všeho se zdá, že roz ústavy ty tedy mají svou cenu, a to ve
hodně ne, neboť, jak v hovorně »C. Uč.« likou, jedná-li se o děti chudé a potřebné.
čteme, »jsou mnozí pp. učitelé již prvý den Škola jest ovšem nejpříhodnější místo, kde
po přijetí zákona o pivní přirážce tak ne se dětem polední ta strava poskytuje, ale
opatrní, že veřejně se chlubí, kolik příjmů zakládali ústavy ty a starali se o jejich
budou míti, počítajíce v to i snad vedlejší “vydržování má býti úkolem a péčí všech
příjmy své, aby »stoupli v ceně«. Jak ne stavů a ne jedině a výhradně stavu uči
bezpečné a neprozíravé jest jednání to, telského, jak se to mnohde vykládá a jak
mohou učitelé brzy ve veřejnosti velmi trpce se tomu rozumí. Aby se učitelstvo humaních
zakusiti.«
snah těch súčastnilo, není ovšem přílišný,
Umělecká výchova. Výstava pro umě ale docela spravedlivý požadavek, aby se
leckou výchovu pořádána bude od 26. čer však veškeré obstarávání těchto ústavů
vence do 16. srpna na Horách Kutných. vkládalo na bedra učitelů a vařiti považo
Výstavní výbor bude vydávati do té doby valo za povinnost manželek řídících a správců
měsíčník informační a reklamní »Za umě škol, to je požadavek veliký. Kdo zná byty
leckou výchovou«; prvé číslo vyjde 15. správců škol a kuchyňky při nich, uzná,
února. Předplatné 2 K. — Pražské učitelstvo že nestačí na úkol ten, nehledě ani k ná
zvolilo zvláštní komisi pro uměleckou vý maze, práci a zodpovědnosti s nim spojené.
chovu; má tři sekce: pro umění výtvarné,
Ředitelství c. k. ústavu ku vzděl.
slovesné a hudební. Výchovu tu staví sekce učitelů v Hradci Králové přijímá nále
na půdu svéráznosti národní a snaží se, by žitými doklady opatřené žádosti za připu
české dítě odchováno bylo českým duchem štění ke zkoušce dospělosti učitelské nejdéle
a emancipováno od věčného němectví, jímž do dne 1. března 1903. C. k. zkušebná
je veškeré naše školství prosáklé. Neopo komise pro školy obecné a měšťanské v
meneme věci té věnovati náležitou pozornost. Hradci Králové přijímá opovědí ke zkouškám
Školní polévkové ústavy. Skoro po způsobilosti učitelské pro období květnové
celých Cechách, jak patrno z dopisů do ve opatřené náležitými doklady do dne 1. dubna
řejných listů, zakládají se s nebývalou hor t. r. Žádosti za dispens podány buďtež nej
livostí školní polévkové ústavy, mající za déle do dne 1. března 1903. Přihlášky ke
účel poskytovat! mládeži v poledne teplou zkouškám ze ženských ručních prací dodány
stravu — alespoň polévku. Snaha ta zajisté buďtež témuž ředitelství do dne 1. května 1903.
je ušlechtilá a lidumilná a zasluhuje nej
Ubohá Halič. Z Haliče zaletí k nám
účinnější podpory se strany majetnějších. ob čas Jobovy zprávy. Tato země alkoholu,
Zájem věci samé však vyžaduje, abychom židů a stanczyků má 987 obcí, v nichž
v té věci byli upřímnými a otevřeně a přímo není žádných škol; na haličských obecných
si řekli, kdy polévkové ústavy jsou skuteč školách působí 1113 učitelů vůbec nezkou
ným dobrodiním a kdy jím býti přestávají. šených a 285908 dítek škole povinných
Jestliže při stravování dítek béře se v první vyrůstá beze všeho vyučování. Kdyby Halič
řadě zřetel k sirotkům, opuštěným, skutečně byla zemí klerikálů, to byste viděli poprask
bídným a chudým a tito dostávají potravu a slyšeli rámus; ale že je to vlast koševždy, když se vaří, tak že na tuto podporu ráků a rabínů, tak platí: »Buďme jen všichni
spoléhat! mohou, pak je to skutečným do tiši . . .«
brodiním. Je-li však výběr dítek ledabylý,
Úlohy písemné. V každé škole jsou
nepečlivý, nebo prohlásí-li se zásada, aby uloženy sešity slohové, početní, do kterých
se dávalo všem nebo skoro všem (na malých se píší úlohy měsíčně, dále sešity kraso
školách) pak ústav ten dobrodiním býti pře pisné a kreslicí. O těch dvou prvních. Učitel
stává a může míti na svědomí, že vypěstuje opravuje chyby obyčejně červeným inkoustem
4t
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dělaje znamínka: tečky, čárky vodorovné,
svislé, vlnité kříže, klíny, kroužky, obloučky,
a pod. Z opravování 30—50 úloh jdou na
člověka mrákoty, tomu přisvědčí každý učitel.
Na to rozdává sešity zpět žákům. Tito dy
chtivě otvírají sešity, listy přebírají a nyní
vidí pokrvácený papír. Myslí si asi: Kdy
bych to tak já udělal černě! Nastává oprava.
Opravují se chyby na tabuli společně a
správně psaná slova žáci zapisují za čáru
vedle úlohy. Jaký dojem zůstane v dítěti
z této procedury? Takový, jako když vidí
pokrvácenou řeznickou zástěru, zmačká se
a zahodí. Takový osud mívají sešity o prázninách. Na jisto řekneme, že esthetický cit,
krásochuť takto se nevzbuzuje při žácích.
Není to praktické a děti spíše naučí se kaziti
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a teprvé z kazů napravovat! práci. A tím
se špatně připravují děti pro praktický život,
vždyť při každém řemesle, průmyslu vidíme
snahu podati čistou, a řádnou práci a ne
porýsovanou různými čarami. — Lépe by
bylo, kdyby děti samostatně vypracovanou
úlohu v denníku opravily, načež do čistého
sešitu načisto napsaly docela bez chyby.
To těšiti bude i toho nejhoršího škrabala.
Nebudou to sešity pro parádu. Však pradlena
nevyvěšuje prádlo z rozmazanou špínou na
provaz, nýbrž běloskvoucí prádlo žehlené
skládá nejen k chloubě ale především k užitku.
— I pravdivější obraz dítěte bylo by lze znáti
z takto psaných úloh. Ostatně i denníky
žactva jsou každé chvíle připraveny pro
inspekci.

Učitel — strážce četby lidové.
Úvaha od FRANTIŠKA VALTRA.
(Pokračování.)

Ovšem, mnohem zdárnější byla by činnost preventivní; brániti, aby se do
lidových bibliothek nedostaly spisy, které lid kazí. A byly doby, že učitelé i kněží
měli v té příčině veliký vliv, jen že, jak už se řeklo, pro samé vlastenectví se
přehlédly stránky jiné, neméně důležité. Stránka vlastenecká byla první, vše ostatní
bylo vedlejší. A když se bibliotéky lidové naplnily díly takovými, nesnadno bylo
je potom vymýtiti.
Stalo se, tuším, na jednom jen místě v Cechách, že katecheta jakýs byl
zvolen knihovníkem »Čtenářské besedy«, a reviduje dosti bohatou knihovnu, po
divil se, jaké v ní jsou otravné škváry. I jal se vykonávat! důkladnou očistu a od
stranil některé, alespoň nejhorší: to jste měli slyšeti rámus v Israeli! Od místního
plátku ke krajinskému, od krajinského až k největšímu v Praze byl hned praný
řován jako Koniáš, jako biskup Zbyněk »Abeceda«. V té příčině katolíci velmi
mnoho prospali, dovolili nadělat všude Augiášových chlévů a sami, nevědomky,
většinou jen z »vlasteneckého nadšení« k tomu pomáhali.
Jest ještě dosti míst, kde se učitel stýká s lidem, aby mu byl rádcem, uči
telem, přítelem. Tam lze, co se týče zlých účinků takové četby, ledacos napraviti.
Slovanská mythologie, jak dosti známo, je i pro vědce něco záhadného;
víme o ní pramálo; ale to nevadí mnohým knihám, aby slovanskou mythologii,
pohanské rodinné a obecní zřízení, mravnost, poesii atd. nelíčily jako něco luzně
a ideálně krásného, tak že pokřestění lidu a zavedení katolictví vyhlíží jako zma
ření krásného háje a proměnění jeho ve skladiště rumu. S takovým líčením po
tkáváme se velmi zhusta; na jednom místě jsme četli, že »křestanství se hodilo
pro vyžilý a obrodu potřebný jih a východ, ne však pro čerstvé, zdravé národy.«
Kdo ví, jak nesmírný účin mělo křesťanství v mravním obrození jednotlivého člo
věka, národa a lidstva, snadně na frázovitou lež tuto odpoví.
Jest mnoho lidových čtenářů, kteří vsáli z knihy do sebe názor, »že církev
byla vždy a všude nepřítelem a utiskovatelem svobodné a volné myšlénky, šířitelkou tmy, odpůrcem věd a umění.«
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Věru, nesnadno ubrániti se ironickému úsměchu!
Kdo zrušil otroctví, kdo otroky vykupoval, nemohl býti utiskovatelem svo
body, leda svobody otrokářů. Vizme naše chrámy! Ty jsou pravá musea krás
ných prací výtvarných, af již malířských nebo sochařských, a tam, kde církev
byla záštitou a mecenášem krásných umění, nelze mluviti o šíření tmy a nepřá
telství k vědám a uměním. Byliť papežové, kteří tak milovali starožitnosti, vzácné
rukopisy, knihy a výtvory umělecké, že věnovali na ně nesmírné sumy, jako na
př. Lev X. a kdo chce viděti to nepřátelství ku svobodě a volnosti, vědám a umění,
ať se jde podívat do rozsáhlých biblioték a sbírek vatikánských, jež veškerému
obecenstvu bez rozdílu národnosti, vyznání a politického smýšlení jsou otevřeny.
A také učenci, filosofové, sochaři, malíři, historikové, přírodozpytci atd. všech
národů spěchají do Říma a vždy tam spěchati budou.
Věc má jiný háček. Vizme a stopujme, jaký život vedli nejkrutější nepřátelé
církve, nabuďme o tom poučení; stopujme, co bylo příčinou a pohnutkou jich odpadlictví a nepřátelství k církvi a dospějeme ku zcela jiným poznáním, než jaká
nám s prohnanou rafinovaností psané knihy podávají.
Tak na př. anglický král Jindřich VIII. také tvrdil, že církev katolická je
»nepřítelem svobody a volnosti«, poněvadž si tu svobodu a tu volnost definoval
podle svých choutek a vášní. Ale církev spíše dopustila, aby se celá říše od ní
odtrhla, než aby otřásla nedotknutelností stavu manželského. Takové »svobody«
byla církev ovšem — a je dosud — zásadním nepřítelem.
Velikou úlohu hrají v tak řečených »historických« povídkách a románech
kláštery.
K jejich kulturnímu významu se nehledí; zamlčuje se, že byly prvními stře
disky vědy a umění, prvními universitami, že odtud proudila vzdělanost do celé
země, a co byly v oboru charity, to vše je ničím. Klášterům přísluší zásluha,
že se nás dochovaly slavné literární plody, které mniši obětavě a krásně opisovali.
Nic nevadí! Proto přece se mniši skoro pořád líčí jako leniví, kteří nic nedělali,
než jen svému tělu, jídlu a piti hověli; v klášteřích líčí se i osoby vymyšlených
šlechtických rodů, které by stály v cestě jiným ve příčině dědictví, a proto byly
zavřeny do kláštera; — vůbec, podle mnohých povídek jsou tu kláštery z veliké
části jen proto, aby do nich byl zavřen, kdo jinému je nepohodlný — ať už
proto, že má dědit, nebo že se chce dle své vůle provdat, nebo pro něco jiného;
nic není tak snadného, jako někoho zavřití do kláštera. Dle takových »spisů« úpí
tam členové šlechtických rodů, které nikdy nebyly, a to buď pro svou .»svobodo
myslnost« nebo pro ono »dědictví«. Není jednoho kláštera ve světle -»historické«
povídky nebo »románu«, aby se zde nebyly našly umučené, zazděné oběti v taj
ných, hrůzných sklepeních, strašlivé podzemní žaláře, aby zde nebyli pověstní
šílenci, kteří jsou na věky ve tmách zavřeni, aby neprozradili hrozná klášterní
tajemství. Ovšem nechybí i kostry mrtvol — a to, nota bene, dětských, je-li klášter
ženský.
Klášter v takových literárních plodech namnoze bývá líčen jen z této stránky,
a mnoho ještě mohli bychom přidati, jak jsme se sami dočetli. Co mají lidé o klá
šteřích soudit, jestliže se o nich z jiné stránky nikdy nedovědí? Pak se divme,
odkud tolik předsudků, tolik falešných představ, tolik nepřátel a jízlivosti! A k tomu
sluší dodati, že knihy ty líčí kláštery, které jak živy nebyly; buď uvádějí pouze
začáteční písmena nebo vymyšlená jména, uváděna pouze krajina, kde takový
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klášter prý byl; —- kde snad uvedeno jméno pravé, rádi bychom viděli, co by
takový románopisec učinil, kdyby měl podati důkaz pravdy o tom, co o klášteru
byl napsal!
Kdyby vše mělo jiti tak, jako se děje na př. před řádným soudem, podá-li
kdo žalobu, tuť by — s odpuštěním! mnozí romanopisci byli velmi ubozí a leželi
by na břiše. Nezbývalo by jim nic jiného, než sedět, platit, nebo napsat zkrou
šené odvolání, že nemínili ublížit, že není pravda, co napsali, atd. atd.
Kdyby církev katolická, kláštery atd. měly podávati žaloby a prohlášení,
když o nich románopisec něco napíše, nevíme, jestli by k tomu všecky soudy se
svým úřednictvem stačily.
Proto je třeba, aby lidé dobré vůle uváděli tyto výstřelky zlomyslnosti nebo
hlouposti sami na pravou míru; to učiní též intelligentní katolický učitel.
(Pokračování.)

Úvahy ku vyučování počtům v oboru číselném do 10 se zřetelem
ku appercipování pojatého učiva.
Píše ALOIS BRYNYCH.
(Pokračování.)

Doučování
podle obsahu rozděleno výše; ale za nej důležitější pokládáme doučování obsahem
souběžné ku rozkladům čísel a z nich plynoucích pravd početních. — Nestačí
ty ony rovnice geneticky vyvoditi a uvědomiti, ale státi jest důsledně po tom,
aby nazírané vztahy číselné dokonale dítkami osvojily se měrou tou, aby i bez
názoru podle potřeby představy o součtech, rozdílech, součinech a podílech se
vybavovaly, kdykoli na vědomí vstoupí představy s nimi v řadě sdružené. Po
kládáme totiž rovnice jednotlivé za psychologické řady trojčlenné, při kterých
2 členy jsou dány a třetí člen hlavní má se vybaviti. Úkol to veliký!
Podle způsobu možno doučování to rozděliti blíže, jak následuje: a) Za
současného řízení učitelova vzniká doučování přímé oproti nepřímému, majícímu
platnost v
hodině, kdy učiteli říditi jest vyučování v oddělení vyšším;
b) užitím názoru anebo bez něho je doučování názorem anebo bez
názoru;
c) užitím čísel pojmenovaných anebo pouhých je doučování o číslech
pojmenovaných nebo pouhých;
d) užitím číslic anebo bez nich je doučování písemné anebo ústní. Dle Dr.
Kehra děje se toto pouhými představami, při čemž nepomýšlí se na znaménka
nebo číslice, při onom přistupují ku představám i známky čísel, t. číslice. A' pokládá-li týž autor metonymický název »počítání z hlavy« za lichý a neslušný,
usuzuje methodik A. Bohm týž termín za nejpřípadnější. Se stanoviska prakti
ckého sporům o pouhé termíny nepřikládáme významu žádného a přidržujeme
se názvů výše označených, zvykem ustálených.
K těmto uvedeným již dělidlům, totiž řízení učitelově, názoru, pojmenování
a číslicím, připojiti jest klad anebo zápor známosti výkonův, jimiž výpočet hle
dáme a postup učebný.
e) Jsou-li výkony, jimiž příklad řešíme, dány, doučujeme prostě, je-li třeba
tytéž z daných pOměrů usouditi, je to doučování užité.
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ť) Postup u doučování představuji si upravený geneticky, když z určité
skupiny anebo řady a určitým pořádkem hledíme opětně, avšak kratčeji vyvoditi
všecky pravdy, jež před tím toliko povlovně a za nazíráni na různé věci
+4vyvíjeny byly; za přiklad ze skupiny _ rovnice 4 = 3 -j— 1, 3 -|— 1 = 4,
4=1+3, 1 +3=4, 4 — 1=3, 4 — 3=1, 4=1X3 +1, 1X3+1= 4,
3 ve 4 = 1 (1). — Oproti tomu opakuji postupem logickým, když určité číslo
a v určitém oboru přidávám, ubírám, když jím anebo je násobím, měřím nebo
dělím; za příklad číslo (anebo číslem) 2 v oboru osmi: 2 + 2, 4 + 2, 6 + 2 —
8 — 2, 6—2, 4 — 2, 2 — 2 — 1+2, 3 + 2, 5 + 2 — 7 — 2,5 — 2,3 — 2 —
1 X 2, 2 X 2, 3 X 2, 4 X 2 — 2 ve 2, vé 4, v 6, v 8 — 2 X 1, 2 X 2, 2 X 3,
2X4 — 7í ze 2, ze 4, ze 6, z 8: v řadě posloupné, zpětné i mimo pořádek.
Rozdělení předchozí naznačíme povšechné :
Doučování
a) podle řízení
učitelova:
přímé a ne
přímé ;

b) podle ná
zoru :
názorem vněj
ším a vnitřním;

c) podle po
jmenování
čísel:
o číslech pojmenevaných
a pouhých;

áj podle užití
číslic :
ústní a p ísemné;

e) podie zná
mosti výkonu
u řešení prí
kladu :
prosté a užité:

f) podle postu
pu:,
genetické a
logické.

V uvážení, že tak zvaným případům při vývoji rovnic zřetel nejbedlivější
věnován, doučování o číslech pojmenovaných samo o sobě vyloučíme. Ovšem
při řešení příkladů užitých jako případ jednotlivý častěji se nám vyskytne. Jinak
z načrtnutého rozdělení souběžného zjevno :
1. že způsoby doučování, uvedené pod tímže dělidlem, jakožto pojmy
souřadné navzájem se vylučují: doučování přímé nemůže býti současně doučo
váním nepřímým, doučování prosté, pokud trvá, vylučuje užité, genetické opět
logické a p.;
2. oproti tomu však ony způsoby, uvedené pod různými dělidly, jakožto
členy dělení souběžných, v určitou jednotu sloučiti se dají, navzájem se nevy
lučují : přímé doučování o názoru vnějším současně může se konati o číslech
pojmenovaných nebo pouhých, ústně i písemně, prostě nebo užitě, postupem
genetickým anebo logickým.
Slučování to — dle povahy dělení souběžného — trvá co nejvolnějším :
každý člen jednoho rozdělení spojití možno s každým členem kteréhokoliv roz
dělení dalšího.
Avšak se stanoviska praktického navrhujeme sloučení následující:
1. Nakreslíme-li 4 kroužky barevnými křídami tak, že v levo budou 2
modré a v pravo 2 žluté, tu celek nazíraný určuje součet a součin v příkladech
2 + 2=4, 2X2 = 4a různě zbarvené části jeho zjišťují opět rozdíl
a podíl v rovnicích 4 — 2 = 2, 72 ze 4 = 2, usnadňujíce zároveň doplňování
čísla a měření jeho ve příkladech: 4 = 2 + 2, 2 ve 4 = 2. Ve skupiny po
dobné, dvoj i více barevné kresliti mohou se čtverce, trojúhelníky, kroužky a j.
tvary měřické, stoly, židlice, sudy a j. předměty skutečné. — Upravíme tedy
skupiny číselné účelně tak, aby názor na celek vybavoval představy o součtu
a součinu, názor pak na různě zbarvené části by reprodukoval představy o po
dílu a rozdílu, a doučovati budeme přímo, prostě, názorem, čísly pouhými,
ústně a postupem genetickým. Způsob ten krátce označíme znaky hlavními:
5ý
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přímé doučováni prosté, postupem genetickým, za tvoření a rozboru skupin
účelně upravených. ■— Zájem ku opakování bude tu bez odporu větším oproti
onomu, který upoutati se má ku pouhé řadě kuliček, dřívek, čárek a p. pro
středků učebných, vybavování čísel snadnějším a trvalé osvojení možnějším.
Tu v modrou a žlutou, jindy v červenou a zelenou část celky dělíme, a proto
i účel vedlejší zřítí jest v rozboru těchto skupin, totiž pěstování smyslu pro
barvy.
Při uvažování podobném sama sebou naskytá se oprávněná výtka, proč
i v užívaných početnicích rozbory čísel podobně upraveny nejsou. Či zvýšila
by se nepoměrně jich cena ? Porovnejme jen co do účelnosti znázornění rozborů
číselných v početnici s oným výše vypsaným :
·

•
o
•

·

•

·
•

O

O

• · ·
•
O O O

4 + 1
5 — 1
5 — 4
atd.

3 4-2
5 — 2
5 — 3
atd.

4 + 3
7 — 3
7 — 4
atd.

6 4-3
9 — 3
9 — 6
atd.

A podobně.

Kterak si doučování to představuji, ozřejmiž tento příklad :
Počátkem určité
hodiny opakovati chci rozborem skupiny o o O O
postupem genetickým.
Tutéž předem na př. modře a žlutě nákresům a po té táži se: Kolik kroužků
nakreslil jsem? —Dokaž čítáním, že jich je osm! — Kolik jich je modrých? —
Kolik žlutých? — Které číslo značí tento obrazec? — Podle obrazu čísla osm
budeme opakovati:
Poznáváme, že 8 = 4 -j- ? (Při tom celek i části na tabuli ukazuji.) Na
opak, kolik je 4 -j- 4? — Pokračováním vyvodíme další příklady: 8 — 4 = 4,
8 = 2 X 4, 2 X 4 = 8, 4 v 8 = 2, '/2 z 8 = 4. (Odpovědi buďtež násobné.)
Skupiny podobné jsou tu jakoby článkem čítacím z oboru početního, který
plně osvojiti se musí. Proto vyvodiv příklady vytčené, vyvolávám jednotlivce,
kteří ku daným otázkám obnoví rovnice předchozí v určitém pořádku i mimo
něho v celku. Projevené uznání povzbuzuje i méně čilé a opakování to daří se
uspokojivě. Poznamenat! třeba, že obnovy celkové konají se již bez názoru,
pouhou pamětí.
(Pokračování.)
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Nervosa ve škole.
Píše BEN. BOŽEK.

Stalo se jaksi heslem hned na počátku mladého našeho století, že ono bude
stoletím výchovy, stoletím dítěte. Je to možné. Všechno tomu nasvědčuje. Dnes
kde kdo, af povolaný nebo nepovolaný, všímá si školské výchovy; i listy, jejichž
sloupce před lety plnily se jen politickými záležitostmi, ochotně dnes popřávají
místo článkům týkajícím se výchovy dítěte a školního vyučování, tedy věci, nad
níž před málo lety byl by každý pokrčil rameny, nebo by ji byl odbyl útrpným
úsměvem — tak považovalo se to za malicherné Je to jakýsi druh mánie,
mody, že století naše bude nejspíše eminentně stoletím paedagogů.
Je to přirozené. Není už o čem psáti, a o čem se píše, nebaví; politických
článků už dnes málo kdo čte, politice pomalu se každý vyhne, koho právě neživí,
národohospodářské články bouří jen žluč a u čtenářů budí hrozné lamento,
umění a vědy náležejí jen odborníkům, nadšencům a idealistům, to také už
málo kdo by četl; došlo tedy na dítě. Výchova, ano to je ještě pole, na kterém
možno pracovati, protože dosud veliká část jeho jednak ležela úhorem a je
ještě dosti široké, aby každý svým pluhem mohl se po něm rozjeti.
A je tu věcí tolik, jež potřebují objasnění, rad, oprav, že snad celé dvacáté
století nestačí, aby všecko se napsalo, čeho potřebí je k výchově dítěte, té taju
plné bytosti, a bude tu různých receptů pro vychovatele, že pro ně zas se
zapomene jako při všem jiném na zlatou cestu zkušenosti.
Je tolik věcí, které maří snahu vychovatelovu, že třeba jednu po druhé
rozebírat! a hledati prostředků k jich odstranění. Bude-li století naše zváno sto
letím ditéte, může právě tak býti zváno stoletím nervosy. Tu nechalo nám dědictvím
století minulé. Nervosa jeví se dnes i u malých dětí a vychovatel s ní musí
počítati.
U dětí jeví se ovšem jinak než u lidí dospělých. Nelze ovšem každý případ
neposlušnosti jí na vrub přičítati, ale přece musí vychovatel výstřední chování
svých žáků bedlivě dnes pozorovat! a zkoumati, není-li následkem choroby čivní.
Je nutno předem se tázati, může-li dítě vůbec trpěti obyčejným oslabením
nervů, neurasthenií ? Lékaři uznávají jednohlasně, že ano. Děti dědí nervosu po
rodičích. Je jisto, že děti alkoholistů trpí předrážděností nervů, nebo chceme-li to
jinak nazvati, přirozenou dráždivostí. V mnohých rodinách nervovou popudlivostí
stižený otec není ani sám schopen vychovávat! své dítě, a ono vidouc v rodině
časté výbuchy otcovy, stává se právě takovým.
S takovými dětmi má učitel potom ve škole hotové peklo. Co jest tu pak
činiti, aby napravil, co zkazila rodina.
Je jisto, že za nemnoho let o této věci mnoho se bude psáti, že najde se
dostatek rad účinnějších a lepších, ale pro začátek snad dostačí, bude-li učitel
ovládati jediný prostředek, kterým možno nervose u dětí čeliti.
Lékaři mají dnes množství léků proti všem nervovým chorobám, ani jediným
však nepodařilo se vyléčiti nervosu hned, vždy vyžaduje léčení delší doby, někdy
i kolika let, ale při každém léčení čivní choroby radí lékař klid. Klidu tedy bude
třeba učiteli samému, aby ho jeho svěřenci neučinili nervosním.
Než vejde učitel do třídy, ozbroj se naprostým klidem, byť třeba jen strojeným.
Proti nervosním dětem není jiné zbraně, než právě jen klid. Nešťastný učitel,
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jehož klidem otřese popudlivost a dráždivost dětí, jehož žlučí hnou z nervosy
pochodící výstřednosti žáků.
Je nutno rozeznávati, které přestupky dětí pochodí z nervosy a které jsou
výstřelky pouhé dětské bujnosti nebo rozpustilosti. Někdy je to rozeznání velmi
nesnadné, proto je nutno, aby se ve škole vyskytlo co možno nejméně přestupků,
vůbec, což možno docíliti jedině železnou a důslednou kázní. Politování hodný
učitel, který dá se svésti k povolnosti a slabosti výkřikem : »Železnou kázní vy
chováš ze svých svěřenců otroky! Vychovávej láskou!«
To je výkřik úzkostlivých a nezkušených lidí, lidí, kteří celý život svůj
ztrávili ve školních síních a jichž nedotknul se život drsný a skutečný.
Jakoby učitel, který život zná ze skutečnosti a zkušenosti své čerpal v trpké
škole jeho, nemiloval svých svěřenců, když jich navyká železnému pořádku a
tuhé kázni, jichž třeba je pro život, aby člověk každé chvíle nenarazil na úskalí
skutečnosti a nemusil hned z počátku zříci se všech svých ideálů, jež v něm
byl vzbudil vychovatel idealista!
Učitel musí už ve škole pamatovati, že žák, vystoupiv ze školy, shledá
život býti docela jiným, než jakým si jej byl představoval, že bude se mu pod»
říditi různým zákonům, předpisům a ustáleným obyčejům lidské společnosti, a že
opravdu svobodným je jen ten, kdo to všecko dovede bez mnohých sebezapření,
a kdo dovede své povinosti konati tak, aby mu již nikdo nic nemusil poroučeti,
a že každý bude se cítiti nešťastným, kdo nedovede podříditi svou vůli a konání
všeobecným pravidlům a bude se cítiti vždy otrokem jiných, byť i otrokem dobré
placeným.
Dokáže tedy právě ten učitel, který žáky své důsledné kázni a železnému
pořádku navyká, že je miluje, že je připravuje na drsný skutečný život. Ve třídě
takového učitele nervosa nebude míti místa. Výbuchy nervosy dětí budou stále
řidčími, rozbijí se o neochvějný klid učitelův. Tento klid je jediným prostředkem
vyhojiti čivní choroby ve škole se objevující.
Oba druhy žáků nervosních i skutečně rozpustilých přesvědčí se hnedle, že
musí výbuchy svoje krotiti na prospěch celé třídy, ve prospěch všeobecné ve
třídě, zavedené kázně, jakož i proto, aby neporušili pořádku učitelem zaváděného.
A děti nervosou stižené hnedle naučí se přemáhati sebe samých.
Šťastní učitelé flegmatikové! Vyhojí tak mnohé dítě z počátků nervosy,
mnohdy nevědouce ani o tom. Dědictví to matky nervosní nebo otce alkoholika
nebo člověka prchlého, a vrátí mu klid a rozvahu.
To vše považuje ovšem jen za přípravu na skutečný život a snaží se žáky
přesvědčit!, že je to nutností a nikoli snad libůstkou učitelovy přísnosti a
bezohlednosti.
Musí pracovat! k tomu, aby konečný úsudek žáků o učitelovi vyzněl v ta
slova: »Náš učitel je přísný, ale má nás rád!« A žáci dospěvše, děkovati budou
učiteli, že je navykl konati povinnosti s klidem a bez trpkosti.
Učitel požadující od žáků svých důsledné kázně a podrobení se všeobecným
pravidlům pořádku ve škole, obětuje se skutečně žákům celý, a žáci to brzy
poznají, a podrobí se pak rádi bez újmy lásky k učitelovi.
Je známo, že i v rodinách těší se přísný otec větší vážnosti a lásce dětí,
než otec, který dětem všechno povolí, málo o ně dbá, obyčejně za otce laskavého
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platí, ve skutečnosti však je pohodlný nedbalec. Je známo též, že právě přísní
otcové jsou otci laskavými, milují své děti celou duší a jsou schopni největších
obětí. Rozeznávejme tedy dobře učitelů obyčejně »přísnými« nazývaných od uči
telů tyranu, kteří přísností svojí zakrývají nedostatek vychovatelských schopností.

Učitel — strážce četby lidové.
Úvaha od FRANTIŠKA VALTRA. (Pokračování.)

Belletristické spisy, které se rády »historickými« nazývají, mluví často
o násilném převracováni na víru; jemného a účinného působení zpovědnice
a kazatelny neznají, a líčí obé docela falešně, tak jakoby s kazatelny po většině
zněla slova tvrdá a fanatická, sršící hněvem, malující živými barvami očistec,
peklo a jeho hrůzy, neboť, kdyby šlo podle přemnohých takových spisů, tak by
kazatel skoro o ničem jiném nemluvil. Jakmile kněz vystoupí na kazatelnu,
»hřímá,« to už je jaksi stálým významem; »hřímá« svým ovečkám do duše
o věčném zatracení a líčí jim hrůznými barvami peklo. O vlídném poučováni,
vykládání písma sv., o výkladech katolické mravouky s kazatelny neví se nic!
K tomu je též dobře ukázati.
Katoličtí duchovní dostávají v takových knihách skoro všude co proto.
Jsou-li upřímní a mají-li vůbec dobré vlastnosti, pak je to jenom pokrytství, farizejství a přetvářka. Je-li duchovní hubený, žere ho fanatismus, ctižádost, mstivost,
zášť, závisť a různé vášně, a výslovně bývá podotčeno, že to není z postů
a asketismu; ten nehubený zas kromě svého břicha nezná jiného Boha. O cír
kevních, liturgických, theologických věcech a pod. píše takový spis s přímo
báječnou neznalostí.
Za výklad a vysvětlení lidu stojí též často citované fráze, že »husitské
války byly dobou největší slávy naroda českého.«
Když dva, tři dny prudce prší, přicházejí hned Jobovy zprávy z oněch končin
a naříká se, že je úroda zničena; považuje se za neštěstí — a to právem
— zničí-li krupobití úrodu rolníkovu, celou jeho naději, na níž pracoval
ode tmy do tmy, na niž se těšil. Dále je známo, že už po delší dobu se ozý
vají hlasy, aby se v dějepisech školských na nejmenší míru omezilo líčení válek
a popřálo raději místo dějinám kulturním; dále jsou známy hlasy, které horlí
pro ustavičný mír a války jako největší ohavnost odsuzují.
Doba, kdy upadla vzdělanost, literatura, řemesla, orba, průmysl, rolnictví,
zámožnost, kdy města, hrady, chrámy, kláštery, stavitelské památky, dědiny a
vesnice rozpadly se v rumy a zříceniny, kdy bratr proléval krev bratra -—' ta
doba nemůže se vyhlašovat! za dobu »největší slávy!«
Pokládá-li někdo za »slávu,« musí-li polonahý jako žebrák ze stavení, které
se mu nad hlavou rozp dává, utíkati, takovou »slávu« nemusíme mu záviděti.
A čím byl český národ v husitských dobách, než takovým nešťastníkem, kolem
něhož celá kvetoucí a v pravdě slavná druhdy vlasť se měnila v pusté zříceniny?
O pravdách i nepravdách o mistru Janu Husovi bylo mnohde a často po
drobně psáno a dnes již katolíci částečně napravili, co na literárním poli po dlouhá
léta bylo zanedbáno. Kdo chce býti opravdu historikem, nebude se obírati jedno
strannými prameny, a přikloní se ku pravdě, která je zde na straně katolické.
Pokud se dotýká doby tak řečené reformace, vyhlašují a líčí se katolíci
jako špatní, nekatolíci pak jako vzor dokonalosti a křesťanské čistoty. Mužové ne
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katoličtí nebo domnělí reformátoři jsou obléváni jasnou září glorioly, ale mužové
katoličtí bývají buď ignorováni, nebo docela jinak líčeni, než jakými skutečně
byli; reformace katolická úplně se zamlčuje. Jen poněkud dějin církve v Čechách
znalý, nepředpojatý učitel může lidu uvésti všechny téměř biskupy a arcibiskupy
na stolci sv. Vojtěcha a promluvit! o jejich reformačních pracích a snahách.
O liechtenstejnských dragounech se mnoho mluví a píše, ale proč se nenapíše
též jednou povídka nebo román o protestantském vojsku stavovském, které tak
poddaný lid sužovalo, že sedláci po stech a tisících povstávali a na protestantské
sbory vojenské se obořili, počínaje od Budějovic až k Táboru a od Zátce až
k Unhošti a Praze. Vždyť sami protestanští stavové na sněmu veřejně naříkali,
že důstojníci vojenští »toliko vlezení leží, hodují apanketují.« Mnoho se povídá
o násilí, jakým se nutilo k víře katolické. K tomu dobře je si pamatovat! výrok
na slovo vzatého historika Gindelyho: »Kdo by byl násilně jednal, protestanté
nejmenují; na morální nucení věříme, na žaloby však nic nevěříme, dokud se
nám určité případy nepovědí,« a jinde praví, kde mluví o Jaroslavu z Martinic,
že násilím železnými nástroji dal poddaným otvírati ústa a cpáti jim velebnou
svátost: »Se vší určitostí svědčiti musíme, že každé to slovo je vymyšleno,
že to je hana, která se nejenom vyznavačů katolické víry, ale charakteru celého
národa dotýká. Nic, cokoliv jsme nalezli v pramenech — a ty jsou do tří čtvrtin
protestantské — nic nám taková fakta nevypravuje.«
Stavové předbělohorští, kteří národ náš do nesmírné bídy zavlekli, líčeni pak
nimbem slávy, mučednictví, a šlechetní katoličtí páni naproti nim líčeni jsou jako
černé, ohavné duše! Kde se o době předbělohorské frázovité .mluví, všude měl
by býti jako nejlepší obrana znám spis Dr. Václava Řezníčka: »Bílá Hora.«
Čtenář uvidí, jak hrstka povstalých pánů učinila si z povstání zlatodol, v němž
těžili pro sebe a ještě se těšili, že osobní jejich zájmy zvítězí, že stanou se ne
omezenými pány situace v Čechách; jak při tom povstalá šlechta, kdykoliv se
jednalo o placení, držela na kapsáři obě ruce a všecky platy na města a vesnický
lid hleděla uvaliti. Zaslepeně poslouchali cizí agenty a německé dobrodruhy,
opustili svého zákonitého císaře a pána a svěřili osud svůj, osud českého lidu a
staroslavné své vlasti, vůbec moc a slávu českou, smečce falcských a kalvínských
dobrodruhů. K vůli cizímu německému knížeti přivedli čeští stavové svou vlast
v nejtrpčí bídu.
Jeden z nejrozšířenějších falešných předsudků, nabytých z takového čtení,
jest též, že po bitvě na Bílé Hoře přivalily se do Čech a nejvíce do Prahy roz
ličné mnišské řády, tak že si lid myslí, že před bitvou na Bílé Hoře nebylo
v Praze viděti mnicha ani řeholníka. Přece je známo, že v Praze již od staro
dávna bylo množství kostelů. Tak proti nepravdivé frázi lze ukázati ku pravdě:
Kapucíni byli na Hradčanech již r. 1600, Františkáni od r. 1233, Jesuité 64 léta
před bitvou bělohorskou, Karmelitáni a Benediktini 1347, Servité 1341, Augusti
niáni 1355, Premonstráti 1140, Dominikáni 1558, Křižovníci v osudný den bitvy
bělohorské byli již v Praze 368 let, Minoriti, 388, Johanité 461; — Milosrdní
bratří ovšem přišli za 16 dní po bitvě na Bílé Hoře, právě na štědrý den, nej
spíše proto, aby hojili rány přátel i nepřátel. Jiná věc ovšem jest, že mnozí tito
řádové byli od protestantů vyhnáni, a nyní, po vítězství katolíků, se zase ku
svému starému domovskému právu hlásili. Nepravda však je, že by před bitvou
na Bílé Hoře v Čechách byli bývali neznámými.
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S biblí, čtením bible, kancionálu atd. velice se koketuje. Vždyť i katolíci
mají postily, bible, životy svátých a kancionály a mají ještě tu cenu, že jsou
ještě mnohem starobylejší a cennější; jsou původní, byly dávno před tím, než
vznikl protestantismus. Poukažte k tomu, katoličtí učitelé, jak modlící se a zpí
vající, v bibli čtoucí katolík bývá zván modlářem nebo »jezovitou,« ale totéž
činící evangelík nebo český bratr je vznešený muž, horlivec, zkrátka, poloviční
nebo celý světec. Rovněž i, kde se objevuje slovo »fanatik« nejraději bývá při
suzováno katolíkům, ač historická pravda má důkazy o fanatismu táborském
a husitském, kalvínském a pohanském, jenž celá tři století hájil bludy proti křes
ťanské pravdě a proměnil říši římskou v jediné popraviště.
(Příště dále.)

*

RŮZNÉ ZPRÁVY.

*

Resignace. »Nár. Listy« ze dne 19.
února oznamují: »V neděli 15. února ko
nala se v Praze schůze užšího výboru Zem
ského Ústředního spolku jednot učitelských,
ve které pan Viktor Rašín vzdal se
hodnosti starosty a doložil resignaci svoji
důvody přesvědčujícími. S ním resignovali
též ostatní členové vedení zemské ústřední
organisace českého národního učitelstva a
sice pánové říšský poslanec Josef Černý,
pořadatel »Českého Učitele,« Erant. Richter,
pokladník a Boh. Skála, jednatel. V delších
úvahách přijal užší výbor Zemské Ústřední
Jednoty resignace všech členů vedení pod
tou podmínkou, když s nezkrácenou horli
vostí vykonávat! budou funkce své až do
rozhodnutí příští řádné valné hromady
delegátů.«
Chytrost nejsou žádné čáry. Zemská
dávka z hektolitru piva, jak známo, jest
1'70 K. Páni hostinští však chtějí zvýšiti
hektolitr hned o 4 K najednou, tedy o 2’30 K
více než činí celá zemská dávka. Vyčepuje-li
se 1000 hl piva, dostane se z toho na uči
telské platy 1700 K a hostinským do kapsy
2300 K, a při tom hubuje se na učitele.
Hostinští se vymlouvají, že je jejich stav
v »úpadku« a »zubožený.« Je to ku
podivu. Je-li kde hostinec k zadání,
přeplácí jeden druhého, jen aby jej najal a
hostinců je tolik, že je jeden na druhém.
Tak vyhledávají ten »zubožený« stav a
hrnou se do něho, jako by to bylo eldorado
a ne něco, co je v »úpadku«.
Dětské divadelní hry ve světle
„Českého Uč.“ Ve svém 20 č. rozepsal
se »Č. Uč.« až tklivě o dětských předsta

veních. Uznává, že vánoční doba, čas
poesie a vzpomínek na prchlá léta v mnohém
rozechvěje srdce, obnoví illuse mládí a na
ladí duši k práci, která — ó světe, slyš!
»zvlášť tam se provozuje, kde škola s farou
v tak zvané shodě jednu líchu brázdí.
Tou poesií myslí »Č. Uč.« »pořádání vá
nočních a pastýřských her a dětských před
stavení,« která by měla býti upřena tam,
kde to slouží — farské politice! Pořádání
těch her prý »zrovna láká a svádí tím, že
se dostává učiteli při i mimo produkci nad
šených díků; i pytel brambor v hmotném
postavení našem třebas i po sankci bude
vítaným díkem.« Jak to zná ten »Č. Uč. !«
Člověk se té upřímnosti diví. Pan učitel volí
prý děti herce jen mezi »zámožnými a
mocnými.« Hned pod touto lokálkou v témž
čísle je variace na totéž thema, ale již trochu
silnější tabák. »Klerikální chobotnice,« píše
»Č. Uč.« s nesčetnými chapadly každé doby
i příležitosti užije, aby získala pro své zájmy
široké vrstvy lidové a volí k tomu zdánlivě
nevinné, ve skutečnosti však velice chytré,
raffinované prostředky. Zejména v čase vá
nočním, zdá se, že svou činnost rozmnože
nými chapadly zvyšuje,
zabavuj íc
tendenčně poesii vánoc. Z far vy
strkuje svá chapadla, aby i venku i v ho
spodách v kleště sbírala a svírala ovečky.
(Ubohé ovečky!) Mnozí třeba i »obrýlení
světlem organisace« ve službě klerikalismu
k podobným představením své síly propůj
čují — a »Č. Uč.« naříká, že se to děje
v době, »kdy pravé umění do školy vstou
pit! usiluje.« Ubohé »pravé« umění, ono
teď pro tyhle dětské hry, rafinovaně farskou
politikou fedrované a provozované, ani do
školy nemůže! Jací jsou to nepřátelé umění
tihle prožluklí klerikálové! Vždy stejní pro
tivníci osvěty, oni naposledy celou tu akci
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umělecké výchovy ještě zkazí! Obyčejně prý
bývá obsahem »dramatu« jednání , osob
úsvitu křesťanského i moderních ze všedního
života spojeno v conglomerat protismyslný,
přecpaný nechutnými frázemi. Básničkami,
braním jména Božího darmo, což
obyčejně i hudba doprovází. Typické figury
ve hře jsou vedle rodiny Páně, voják, učitel,
cizinec, drotár a řemeslníci s volkem a oslem.
Slavnost prý končívá pravidelně hostinou
herců, při níž děti jsou podělovány pivem,
párky a pečivem. Facit všeho je pár zlatek
chudým a hodný zisk hostinského. Na konec
se praví: »Dětská divadelní představení jsou
nezákonná, provozují se nedopatřením
úřadů, jsou nemravná, protože pod plá
štíkem humanity zneužívá se jich k strannickým zájmům, výchově dětí nebezpečné,
protože budí a utvrzují v dětech ješitnost,
pýchu, a uvádějí děti do styku s hospodským
ovzduším.« Celou tuto expectoraci »Č. Uč.«
považujeme za čásf jeho programu pracov
ního: »boj proti klerikalismu,« a proto —
poněvadž repliku na tuto úvahu si snadně
učiní každý sám — nebudeme ji dále roz
bírali. A potom již také ne z toho důvodu,
že to všecko »Č. Uč.« nemyslí ani vážně,
nýbrž podle všeho — »jen tak«. Řeč se
mluví, pivo se pije. Soudíme tak podle
krátké zprávy, kterou přináší »Č. Uč.« hned
v č. 22. ze dne 11. února. Zní takto:
»Čistý výnos z vánoční zpěvohry »Budečské jesličky« (56 K 80 h) provozované ve
Lhotě pod Libčany odevzdala tamní čtenář
ská jednota správě obecné školy ve
Lhotě pod Libčany, aby ho užito bylo ku
hromadné prohlídce školní mládeže Libčanské letošní hospodářsko-průmyslové a
umělecké výstavy v Hořicích. Příklad
tento jest zajistéhoden následo
vání.« Tak vida! Kde ostala »nezákonnost,
nedopatření úřadů, nemravnost atd. atd.?«
A což teprve kdyby se hrálo všude a jen
a jen na prospěch organisace — to by
teprve »příklad ten byl hoden následování!«
Vždyť — účel světí prostředek, že ano?
—ý·
Nechoďte na farské „hostiny.« Trojtřídní škola »Sbor« vorganisaci. Dva kato
líci, jeden evangelík. Konference před zkouškou
z náboženství. Řídící: »Pánové, jsme pozváni
jako obyčejně na faru. Dosud jsme chodili,
ale teď je, jak víte vydáno heslo »Nechoďte
na fary.« Co budeme dělat?« — Mlčení —
»lnu, je to na pováženou. Nepůjdeme-li,
bude to divné. Pan farář nám nic neudělal
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a bude to nápadné nejen panu vikáři, nýbrž
i panu inspektorovi a hejtmanovi, kteří sem
chodí, bude to nápadné všem. Já bych byl
proto, abychom šli.« Ozval se druhý ka
tolík. — Řídící: »Ale považte, jaký to bude
rámus, vrazí nás do novin. Nesmíme pak
mezi kollegy ani hlavu vystrčit!« »Inu, je
to pravda; tedy nechoďme!« — »Ale pá
nové, jak bychom to mohli panu faráři,
udělat, abychom pozvání jeho odmítli?
Nechte být novin, však nás nesnědl! Jen
pojďme! ' Vždyť by lidé myslili, že se hně
váme!!!« rozhodoval evangelík. »Nuže,
půjdeme!« — A šli. »Organisace« se ne
rozpadla, svět se nezbořil a noviny se ne
zbláznily.
J.
Cestovné industriálním učitelkám
má se vypláceli od vzdálenosti půl druhého
km. A tu někde, ač katechetům již cestovné
na tutéž vzdálenost se po kolik let vyplácí,
přece žádá se nové zjišťování vzdálenosti.
Tu dotazuje se místní školní rada nebo
správa školy, kam učitelka dochází, tu zase
odkud dochází, ba někde prý i inžinýra na
to musí vzít, aby to přeměřil, a to i tam,
kde se již cestovné katechetům vyplácí.
Chtějí učitelkám přidat nebo katechetům
ubrat? A odkud měřit? Od bytu, či od kraje
osady? A pak kudy měřit? Leckde chodí se
cestou, a třeba dvěma pěšinama podle okol
nosti, jinudy za sucha, jinudy za deště,
jinudy v zimě, je-li zaváto. A to rozhodnutí
inžinýrů bude stát možná víc než cestovné.
Také »úprava« služného.
J.
Sté narozeniny Karla Vinařického
oslaveny byly v různých místech království
Českého. Nejméně na zasloužilého buditele
a výtečného paedagogického spisovatele
vzpomněly spolky a jednoty učitelské.
Pokud víme, ani jedna taková »organisace«
nevěnovala vzácnému tomu muži nejmenší
vzpomínky. Jednota česk. katol. učitelstva
upustila od oslavy slavného paedagoga,
ježto literární sekce družstva Vlasť pořádala
již velmi animovaný večer Vinařického, který
• byl i členy jednoty navštíven. Dne 3. února
bylo tomu 34 léta, co Vinařického uložili
na posvátném Vyšehradě k věčnému odpo
činku. Kdo dovede pochopili význam Vina
řického b u d i t e 1 s k é práce národní, spiso. vaťelské a paedagogické, konané po více než
čtyřicet dvě léta v dobách nejtrudnějších,
ten vždy vděčně vzpomene výborného če
ského kněze a ozdoby vlasteneckého kléru.
Politování a vyloučení. Schůze uči
telské jednoty v X. Projednán program. —
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Volné návrhy. — Pan učitel Rozumec se
hlásí: »Pánové, dověděl jsem se, že i z na
šeho spolku někteří kollegové přistoupili za
členy klerikální jednoty učitelské. Takové
jednání řádného učitele nedůstojné, je zajisté
třeba náležitě odsouditi. To protiví se zájmům
organisovaného učitelstva a proto navrhuji,
abychom jim vyslovili politování nad jejich
jednáním aneb ještě lépe, abychom je z na
šeho spolku, jakožto zrádce stavu, kteří se
dali koupiti od strany klerikální, vyloučili.
Ti zajisté do řad organisovaného učitelstva
nepatří!« Asi 3 učitelé a 2 učitelky se zar
dívají, jiní se usmívají. Na okamžik ticho.
— »Prosím za slovo« ozval se hlas. —
»Prosím, velectěný pan inspektor má slovo!«
— Povstal pan inspektor: »Velectěné shro
máždění! Nesouhlásím s návrhem pana učitele
Rozumce. Jednejme opravdu svobodomyslně.
Nesmíme nikomu brániti, smí-li se státi členem
spolku, pravím »katolického«. Prohlédl jsem
stanovy toho spolku a neshledal jsem v nich
nic, co by dle mého, zcela nestranného
úsudku ani dle požadavků zákona, protivilo
se zájmům učitelstva nebo pokroku vzdělání.
Nejsem členem toho spolku, ale nemohu
nic proti němu míti. Každý nechť jedná dle
svého přesvědčení a omezovati někoho
v jeho jednání, je terorismus mužů opravdu
svobodomyslných nedůstojný. Přijmete-li
návrh ten, vystoupím z jednoty.« - »Přeje
si ještě někdo slova?« — »Nikdo.« —
»Kdo je tedy pro návrh pana Rozumce?«
— »Nikdo!«
Podivná důslednost. Od pradávna
oblíbená národní hra naší mládeže »špaček«
čili »tyčkrle« byla před několika roky u nás
zem. šk. radou zakázána z toho důvodu,
že při ní někdy byl některý nešika poraněn,
ale k smrti to nebylo. Nyní však cizí surová
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hra anglická »footbal« je dovolena, ba na
některých školách se i cvičí, ač dle novi
nářských zpráv bylo v Americe za čtvrt
roku při ní zabito 17 osob, zmrzačeno 40
a raněno přes 300 těžce. Také v Cechách
již vícekrát stala se při tom nebezpečná ba
i smrtelná zranění. Jaká v tom důslednost,
malé nebezpečí zamezovat, velké trpět? a'
potom: »kopaná« přispívá znamenitě k zje
mnění mravů!
J.
Z Jednoty českého katolického uči
telstva. Předseda Jednoty je již delší čas
nebezpečně nemocen. Byly-li mu snad za
slány některé dopisy v příčině Jednoty, zů
staly proto nezodpovídány. Veškeré dopisy
Jednoty se týkající buďtež nyní zasílány
místopředsedovi Fr. Jelínkovi do Malotic.
Na nemoci předsedy mají nemalou příčinu
i osobní útoky nepřátel našich, kteří i v první
jeho chorobě před rokem jej znepokojovali
a podezřívali. Nemoc jeho tehdy na čas za
žehnána, nyní znovu se vrátila a to tak
prudce, že téměř není na úplné uzdravení
ani naděje. — Výbor Jednoty sejde se
k nutné poradě dne 25. března t. r. po
10. hodině dopoledne v redakci »Vlasti*
570-11. Žitná ulice v Praze. Žádají se
velectění páni a slečny z výboru, jakož
i náhradníci, aby se všickni určitě do
stavili.
Pokladně Jednoty katolického uči
telstva v král. Českém složili: p. Václ.
Simon, řídící učitel ve Střihově 2 K; p.
Ant. Láska, řídící učitel v Polní Chrčící
4 K; kapitolní konsistorium v Hradci Krá
lové od vikariátu německo-brodského 2 K.
— Jednota katol. učitelstva v král. Českém
vrátila dary od Svatováclavské záložny
v obnosu 40 K ve prospěch nejmenších
vkladatelů téže záložny.

Učitel — strážce četby lidové.
Úvaha od FRANTIŠKA VALTRA.
(Pokračování.)

Zajímavo jest též ukázati k tomu, že o exulantech — vystěhovalcích nebo
vyhnancích — katolických veliká většina knih nikdy ničeho nepovídá, ač by se
mohlo vypravovat! dost a dost, neboť katolíci byli od protestantů vypuzováni
dříve; nekatolíci to byli, kteří se jali konfiskovat! statky. Ukažte k tomu, že
vyhnán arcibiskup pražský Jan Lohelius, opat strahovský a broumovský, skoro
všichni duchovní řádové, nejstarší a nejpřednější domácí rodové, kteří se věrně
přidrželi Ferdinanda II., vsazen do žaláře šlechetný kardinál Dittrichstein, jenž
pronesl věčně památná slova, když mu od Ferdinanda II. odpadlých stavů kon
fiskací statků hroženo bylo: »že raději od domu k domu žebrotou půjde, než-li
6t

Strana 34.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Ročník VI.

by císaře opustil«; vyhlášen za psance a statků zbaven Heřman Černín, konfi
skaci propadly statky Martinicovy — a proč se nepíše nebo neukáže k šlechetné
Lucii Otilii, paní Viléma Slavaty, jak z Jindřichova Hradce prchá před direktory,
kteří její jmění konfiskují, o Hendrychu Libstejnském, jenž vyhnán r. 1619 pro
věrnost, kterou zachovával Ferdinandu II., a tak by mohl sečtělý muž, který se
seznámil s prameny i druhé strany, uváděti řady katolických vyhnanců, exulantů,
jimž statky od protestantských pánů jsou zabaveny. O těch se však buď vůbec
nepíše, a když, tedy s příhanou. Za to exulanti nekatoličtí na úkor dějepisné
pravdy těší se veliké přízni historických povídek a románů.
Bylo těch nekatolických exulantů ovšem dost a dost; spisy pro zábavu
a poučení lidu praví, že žili v bídě a nedostatku, ale nebylo tomu docela tak.
Kdo celé své jmění zachránil a s ním z Čech uprchnul, ten v bídě nežil; spíše
lze říci, že v bídě a v zoufalství zde byli zanecháni ti svedenci, kteří slepě za
svými vůdci šli, a ti pak pěkně »milovanému království Českému« ukázali paty.
Poctivý náš kronikář František Martin Pelcl praví, že u Dánů a Švédů tito exu
lanti zastávali vysoké vojenské úřady a proti císaři Ferdinandu II. a svým kra
janům bojovali. Byl to Thurn, Bubna, z Hodíc, Belvic, Michalovic, Pfefferkorn,
Rosengrún, Kinský, Sekerka, Mičan, Kapliř, Beřkovský a jiní, a to vše za tím
účelem, aby zase Fridricha do Čech uvedli. Že byli v dorozumění s cizími agi
tátory a náčelníky, je zjištěno, kdo tuto jejich činnost a horlivost pochopí a ocení,
nabude o nich trochu jiného mínění než se může naučiti z jednostranného stano
viska tendenční »dějepisné« povídky.
A konečně přicházíme k Jesuitům, kteří jsou nejčinnějšími a nejhorlivějšími
spolupracovníky takové četby, nebo kdyby těch nebylo, tak by skoro tři čtvrtiny
všech »historických« a »nehistorických« románů nebyly nikdy spatřily světlo
světa. Kdyby si někdo zvolil za thema napsati pojednání: »Jesuité v románu
a povídce«, měl by s tím několik let co dělat a ještě by sotva objemnou tu látku
vyčerpal.
Co se v povídkách a románech Jesuitům připisuje, v pravdě jest k neuvě
ření, je to něco — bez fráze řečeno — nevídaného a neslýchaného. Snad všecky
možné úklady, špatnosti a zločiny. Připisuje se jim věta »účel světí prostředek«,
vypsána několikráte cena tomu, kdo by dokázal, že to jejich učení; oni dle ro
mánu zaplétají celé rody do svých osidel, aby se jim dostalo dědictví a odkazů;
dle románu byli tím vinni, že Stuartové ztratili anglickou korunu, že Portugalci
podlehli Španělsku, že král francouzský Jindřich IV. byl zavražděn — a právě
v dobách nynějších, k čemuž je ovšem třeba hodné porce hlouposti, připisována
jim z jisté strany i vina na známé manželské aféře saské princezny Oni — dle
takové četby — měli či mají tajné stanovy, »aurea monita« či »monita secreta«,
které jim dovolují největší hanebnosti. Dělali zázraky a strašili, tak na př. jistý
román uvádí, že ovdovělé paní Harantově zjevoval se duch jejího manžela, že
dříve nebude míti pokoje, dokud neodkáže své jmění chomutovské jesuitské koleji;
ale kejkle ty byly odhaleny — strašili to Jesuité, ba oni byli příčinou, že Fridrich,
zimní král, byl u lidu neoblíben, oni prý mu radili, aby si tak počínal—jen aby
se učinil nemožným. Tento do nebe volající nesmysl jest též v jednom »histo
rickém« románu. Týž román tvrdí proti tvrzení všech současníků —že Bělohorská
bitva trvala celý den, od rána, a nikoliv hodinu, od 12. hod. v poledne do jedné,
to prý je výmysl »jezovitský« na potupu českého jména.
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Podle »historické« četby dovoluje se jim při svědectvích, smlouvách, pří
sahách a pod. zatajení v mysli či »reservatio mentalis«; na př. měl-li kdo pří
sahali, zdali nějaký čin spáchal nebo nespáchal, mohl říci: »Přísahám, že jsem
to nespáchal« a k tomu si mysleti: »dneska ráno« nebo »před hodinou«. Přísahám
slove latinsky »juro«; kdyby jemně vynechal to j a řekl »uro« —nemá přísaha
ta platnosti.
Na »klerikály« vůbec všelicos se sveze. Pisatel tohoto slyšel výtku následující:
»Tihle klerikálové jsou historikové, jen co je pravda; když si nevědí rady, jaký
konec vzala kde jaká tvrz nebo hrad, napíší prostě: »Žižka to zbořil« nebo
»hrad vzal za své v dobách husitských«. Tihle Husité, co se na jejich účet jiný
nahřešil!« Možno, že mnohý ze čtenářů našich slyšel nebo ještě snad uslyší tutéž
nebo podobnou výtku. Pak nechať docela pokojně odpoví: »Tihle liberálové, to
jsou historikové, jen co je pravda; když si nevědí rady, proč se kde co stalo,
a neumějí to vysvětlili, řeknou; »To udělali Jesuité.« »Piklům a pletichám jezovitským se podařilo, že« — atd. a už je to uděláno, už je to hotovo!
Nedivili bychom se pranic, kdyby ti přehorliví páni také objevili, že na př.
Efialtes zradil Thermopyly návodem Jesuitů, že Catilina byl pokažen vychováním
u — Jesuitů, kam jej dal otec z mládí do kláštera, ba že i Caesar zavražděn byl
následkem tajných piklů jezovitských, tak jakoby dávno a dávno před vzniknutím
řádu Tovaryšstva Ježíšova nebyly se dály vraždy, královraždy a různé jiné zlo
činy! Inu, ukažte k tomu, že pisatelé tací jsou právě takoví »historikové« jako
oni, kteří dali na pohledový lístek, dosud po celých Cechách vyvěšovaný, jak
biskup Zbyněk — za Časů M. Jana Husa žijící — pálí »Labyrint světa a ráj
srdce« od Komenského, který napsal, jak ví každý školáček, »Labyrint« o více
než 200 let později! Inu, je to proti klerikálům, a tu je dobrá každá lež — třeba
jako věž!
Jeť věcí světoznámou, že Jesuité vynikali ode dávna velikou učeností a že
řád jejich dal světu znamenité učence všech oborů; to nepopírá nikdo, jen právě
ona tendenční, liberální četba.
Pak se divme těm předsudkům a těm rozličným představám lidu o Jesuitech!
Pokud se dotýká francouzské revoluce a zednářstva, líčí nám obé taková
četba ve světle čarovně krásném.
Konvent a revoluce velebí se v různých tóninách. Nazývá se i říší vzájemné
lásky, spravedlnosti a rovnosti; vynáší se, že znovu probudila cit práva, svobody
a rovnosti!
Ukažte, mužové dobré vůle a zdravé soudnosti, na cit práva a process
královské rodiny a způsob její odsouzení a popravení, ukažte na cit svobody a plné
žaláře nevinných a rozsáhlé pronásledování každého, kdo nevraždil a nezuřil — cit
rovnosti a řádění diktátorů, kteří se vyšinuli nad ostatní a před nimiž se třásla
celá Paříž a celá P'rancie! Jest známo, že konvent odstranil kříž, náboženství
a vše, co s ním souviselo, že zavřel v Paříži všechny chrámy a všechna boho
služebná roucha i náčiní prohlásil za národní jmění a v někdejší kathedrále
slavena dne 10. listopadu 1792 · slavnost rozumu místo bohoslužby, při kteréž
slavnosti lidský rozum představovala — veřejná nevěstka — a byla předmětem
šílených ovací!
(Dokončení.)
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Může-li přírodozpytec přisvědčili tvrzení, že se zeměkoule na
pólech splošťuje?
Píše BEN. BOŽEK.

Mezi různými příčinami uváděnými, co jednou po mnohých a mnohých
letech přivodí zkázu naší zeměkoule, je též tvrzení, že se stále na pólech splošťuje.
Je to ovšem zatím nesmělé tvrzení: poněvadž však ostatní příčiny konce naší
zeměkoule zakládají se jen na domněnkách učenců a nikoli na přesvědčujících
výpočtech, a tvrzení o splošťování zeměkoule zakládá se na vědeckém pozorovaní
nepopiratelných fakt, lze mu alespoň náležité pozornosti věnovati, i když ne úplně
mu věřiti. Jaký byl by asi konečný stav sferoidu, na němž žijeme, je-li pravda,
že se na pólech splošťuje? Rotací a s ní spojeným stálým splošfováním objem
sferoidu na rovníku by se v tom směru zvětšoval, v jakém šířila by se plocha
pólů. Koněčně změnila by se zeměkoule ve veliký kotouč. A důsledky? Orga
nický život byl by možným pouze na obvodu tohoto kotouče, na polových
plochách pro naprostý nedostatek tepla a světla musil by všechen život zahynouti.
Splošťuje se tedy zeměkoule? Mathematický výpočet tohoto splošťování
není možný; nevímeť, kde sploštění pólu začíná, čára plochu omezující není tak
markantně vyznačena, aby bylo možno ji přeměřiti, jsouť všecky rozměry na
zeměkouli, ač dosti přesné, přece jen výsledkem přenášení malých měr do širších
rozměrů, není tedy ani možno, aby byly rozumu lidskému představitelný.
Je tu však jiná povšimnutí hodná a u vysoké míře zajímavá okolnost.
Splošťuje-li se zeměkoule, pak jistě od pólu k rovníku ubývá teploty. Tomu
nasvědčuje změna lokalit jednotlivých druhů přírodnin, a lokality ty pohybují se
skutečně směrem od točny k rovníku, ba možno říci, ony se stále pošinují na
jih; jednotlivé druhy jsou skorém v neustálém pochodu.
Známý pták z čeledi drozdovitých, kvičala (Turdus pilaris) před lety hnízdíval se na Lúneburské planině a přilétal k nám jen v zimě. Živil se bobulemi
a hmyzem a v zimě našel obživy u nás, když jí v německých planinách, křovi
nami chudých, nebylo. Ještě před dvaceti lety, když jednalo se o upravení zem
ského zákona na ochranu ptactva, kvičala v zákon ten přijata nebyla. Důkaz,
že nebyla tehdy ptákem našinským. Dnes je kvičala ptákem českým a hnízdí
v létě v mnohých krajinách severních Cech.
Jiný pták, který lokalitu od severu na jih posunul, je hýl obecný (Pyrrhula
rubricilla minor). V přírodopisech čteme, že hýl hnízdí jen v severních Čechách.
Dnes je ten pták domovem však po celých Čechách, a hnízda hýli najdete ve
všech lesích. Jiný takový živočich je strnad zahradní čili hortulan (Emberizza
hortulana). Teprve před nemnoho lety stal se naším tažním ptákem. Hnízdíval
se na severu a v Čechách na tahu býval pozorován. Dnes ze své zimní pouti
již do krajin severních se nevrací a léto přebude u nás.
Za těchže okolností zaměnil svůj domov i špaček růžový. (Pastor roseus.)
Před lety říkali ptáčníci, že čečetka (Fringilla linaria) a sýkora mlynářík
(Arredula caudata) jsou ruskými ptáky a přilétají k nám v zimě, když zima
v Rusku je tak nesnesitelná, že se tam nemohou uživiti, což prý se opakuje vždy
jednou za sedm let. Dnes oba tito ptáci jsou každoročně našimi zimními hosty.
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Není řídkým případ, že v zimě potáplice severní nebo jiný pták končin
arktických až z ostrovů Farôrských k nám zaletí.
Několik těchto případů svědčí tedy o tom, že živočíšstvo postupuje na jih,
a dal by se takových příkladů uvésti veliký počet. Než i rostliny postupují
směrem k jihu.
Příkladem je vinná réva. Ve starých spisech čteme, že v Čechách pilo se
víno v hojnosti a bylo též dosti laciné. Dnes réva v Čechách skoro ani se ne
pěstuje. Koniklec luční (Pulsatilla pratensis) býval u nás hojný, teď je vzácný,
hojnější je jen v jižních Čechách. Některé horské byliny sestupují do údolí. Pří
kladem je tolie bahenní čili parnasie, význačná květina šumavské flory. Dnes
roste i na nízko položených lukách. I hořec najdeme již v nížinách.

*
Uvedené případy vesměs by tedy svědčily domněnce, že zeměkoule na
pólech se splošťuje. Svědčily by ovšem, kdyby přírodozpyte! nedovedli jich vy
světlit! jinými okolnostmi.
Skutečně pak dávno před tím, než ozvalo se mínění, že zeměkoule se
splošťuje, přírodozpyte! všimli si postupu živočichů a rostlin a zaměstnávali se
změnami jejich lokalit.
A tak u jednotlivých druhů přesně, u jiných alespoň přibližně příčiny ty
zjištěny.
Poměrně snadno bylo lze zjistiti, proč ze severu ptáci stěhují se k nám.
Ptáci zkrátka táhnou se za potravou. Krajiny, které jim druhdy potravy posky
tovaly, jsou dnes přelidněny, což platí zejména o krajích německých. Mnoho
lesů tam vykáceno, pustá lada křovinami porostlá, skytající jindy kvíčalám by
dliště a potravu, proměněna v pole, husté zalidňování krajin pudí ptáky do krajin
méně zalidněných. Přirozeným pudem vedeni, stěhují se tedy živočichové na jih.
Snadně, vědouce, že tu naleznou hojněji potravin, si vysvětlíme, proč nestěhují
se do lidopustých končin severních. Seznají, že čím dále na sever, tím obtížnější
je sháněti potravu.
Ze zalátají k nám ptáci až z arktických končin, i to lze snadno vysvětlit!.
Po staletí lidmi a živočichy vykořisťované moře skytá za kruté zimy méně po
travy než tomu bývalo dříve, a tak někteří ptáci zalétají za potravou na jih.
Ale proč se stěhují rostliny? Réva postupuje na jih, že pěstování její dnes
ve chladných krajinách se nevyplácí, a ustoupilo pěstování rostlin podnebí jedno
tlivých krajin přiměřených. V mnohých krajích vykácením lesů, vysušením slatin
a bahnisk uzmuty divokým bylinám prostředky k přirozenému jich vývoji, a rostliny
ty daří se jen tam, kde nacházejí všecky životní podmínky. Týž případ je
i u rostlin, které sestupují s hor do údolí. Ubýváním lesů na kopcích chladne
na nich sporá půda a rostliny tedy zde znenáhla vyhynou, nacházejíce přirozených
podmínek životních v nižších polohách.
Jediná tedy okolnost, která by splošťování se zeměkoule nasvědčovala, dá
se. vysvětlit! se stanoviska přírodopisného nesčíslným počtem jiných okolností,
než ubýváním teploty zeměkoule od točen k rovníku, a tudíž dokud pro splo.čťování nebude jiných důvodů, než stěhování živočichů a rostlin, zůstane ono
nadále jen pouhou domněnkou.
7+
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Úvahy ku vyučování počtům v oboru číselném do 10 se zřetelem
ku appercipování pojatého učiva.
Píše ALOIS BRYNYCH.
(Pokračování.)

2.) Rovně důležitým je přímé doučováni prosté, postupem logickým za tvo
ření a rozboru číselných řad : Dle téhož, jak výše vypsáno, určité číslo a v určitém
oboru posloupně i mimo pořádek přidávám, ubírám, jím anebo je násobím, měřím
nebo dělím. Dvojí stránku vykazuje doučování označené:
a) Pokud rovnice — v době předchozí porůznu vyvozené — staví se
v určité řady, je opakování více méně rázu mechanického. Avšak řady ty, zvláště
při číslech menších, v paměti dítek pevně utkvěti musí; jinak nepoměrně ztížíme
počítání ve vyšších oborech číselných, kde pouhou analogií počítati jest.
Řady, tvořící obsah doučování logického, jsou tyto :
1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1, 6 -j- 1, 7 + 1, 8 -Ř 1, 9 -j- 1;
10 - 1, 9— 1,8 — 1,7 — 1,6 — 1,5 — 1, 4 — 1,3 — 1,2 — 1, 1 — 1;
1 X 1, 2 X 1, 3 X 1. 4 X 1, 5 X 1, 6 X 1, 7 X 1, 8 X 1, 9 X 1;
1 v 1, ve 2, ve 3, ve 4, v 5, v 6, v 7, v 8, v 9;
1 X 1, 1 X 2, 1 X 3, 1 X 4, 1 X 5, 1 X 6, 1 X 7, 1 X 8, 1 X 9, 1 X 10;
1 4- 2, 3 4- 2, 5 4- 2, 7 4- 2;
9 — 2, 7 — 2, 5 — 2, 3 — 2;
2 4- 2, 4 4- 2, 6 4- 2, 8 4- 2;
10 — 2, 8 - 2, 6 — 2, 4 — 2, 2 — 2;
/ 1 X 2,2 X 2, 3 X 2, 4 X 2, 5 X 2;
( 2 ve 2, ve 4, v 6, v 8, v 10;
/ 2 X 1, 2 X 2, 2 X 3, 2 X 4, 2 X 5;
y y2 ze 2,- ze 4, z 6, z 8, z 10;
1
3, 4 4- 3, 7 4~ 3;
10 — 3, 7 — 3, 4 — 3;
2 4- 3, 54- 3 ;
8 — 3, 5 — 3;
3 4- 3, 64- 3;
9 — 3, 6— 3;
/ 1 X 3, 2 X3, 3 X 3;
y 3 ve 3, v6, v 9;
/ 3 X 1, 3X 2, 3 X 3;
y % ze 3, ze 6, z 9;
1
2
1
4

4-|X
X

4, 5 -j- 4; 9 — 4,
4, 6
4; 10 — 4,
4, 2 X 4; 4 ve 4,
1, 4 X V/4 ze 4

5
6
v
z

— 4;
— 4:
8;
8;

1 X 5, 2 X 5; 5 v 5, v 10; .
5 X 1, 5 X 2,^ z 5, z 10.

Čísly dalšími (6, 7, 8 a 9) řad aspoň dvojčlenných vytvořiti nelze ale
rovnice otěchžečíslech řeší
se jakopříklady jednotlivé. Za př. i i g 9 __ 7
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a p. Zde dostačí nám vypsané doučování genetické, rozborem určité skupiny
konané, nikdy však při číslech menších : 1, 2, 3 a z části i 4 a 5, pokud se
jimi řady vypsané tvoří.
Mnohé z vypsaných rovnic v době předchozí zvláště a povlovně abstraho
vány byly; ale vývoj a posloupnost jejich původní oproti vývoji a posloupnosti
jejich za doučování logického věci zcela rozdílné jsou : onde krok za krokem
na základě různých názorů pravda početní se odvozuje, zde však táž pravda
z názoru jediného slovně se obnovuje a v určitou řadu příkladů podobných řadí;
onde sled vyvozených pravd určuje kupící methoda Grubeova, zde' rozpojovací
Hentschlova.
Avšak rovněž mnohé rovnice, které v určitou řadu se staví, teprve za doby
pozdější vyvozeny budou; i ocitá se tu učitel v pokušení tytéž rovnice z řady
vypustiti. Za př. V určitém měsíci rozkládám číslo 7 a přijde mi v téže době za
doučování v řadu postaviti rovnici 7 -|- 2, nebo 8 -ý 2. Soudím, že pochybenou
byla by zde přílišná úzkostlivost, za které vyloučení oněch příkladův tvoření
řad bylo by neúplným. Předchozími, a to důkladnými rozbory, podáno s do7
statek tlumů osvojovacích, aby pravdy některé ihned a o pouhých číslech se
abstrahovat! mohly. Za normálních poměrů dosti času zbude, abychom i tyto
mezery vyplnili při podrobných rozborech čísel dalších.

Pro příbuznost obsahovou spojovati budeme za doučování logického mě
ření s násobením čísla, rovněž i dělení s násobky číslem, čímž opět budujeme
o základech appercipujících pro stupeň další při počítání do 100. Za jisté důsled
nosti dosti snadno naučíme zde sdružovat! pravdy:
4 = 2 X 2 a proto 2 ve 4 = 2;
6 — 3X2» »
2 v 6=3 atd.

Dříve však řadu 1X2, 2 X 2, 3 X 2-------— — pevně v paměti
ustálíme. Analogicky počínáme sobě při dělení dvěma. —
b) Vypsané řady paměti přidéliti je úkolem prvním; ale k témuž vytknouti
jest ihned úkol druhý: aby obnova rovnic řad vícečlenných i mimo posloupnost,
pokud možno rychle se konala. Důvodem tím po osvojení té oné řady sledem
postupným řešiti je příklady jednotlivé i mimo pořádek, dokud v paměti trvale
neutkví.
Pokud názoru se týče, dobře poslouží nám prsty u rukou: Rada 1 —f— 1,
2
1, 3 -j- 1 atd. ozřejmí se posloupným vztyčováním a skláněním prstů
jednotlivých : řada 2 —2, 4 —|— 2, 6 —|— 2 atd. dotýkáním stejnojmenných prstů
ve směru vstříčném (palec proti palci, ukazováček proti ukazováčku a p.); řada
1 —|— 2, 3 —J— 2, 5 -j- 2 výkonem podobným: palec levé ruky zůstane volným
a dotýkají se dále prsty nestejnojmenné, totiž palec pravé ruky s ukazováčkem
ruky levé, ukazováček pravé ruky s prostředním prstem ruky levé atd.; řada
3
3, 6 —|— 3 dotýkáním dvou prstů jedné s jedním prstem ruky protější :
palce a ukazováčku levé ruky s palcem ruky pravé, ukazováčku a prostředníku
pravé ruky s prostředníkem ruky levé atd.; řada 1 X 4, 2 X 4 skupinami po
4 prstech stejnojmenných : palce a ukazováčku levého s palcem a ukazováčkem
pravým, prostředníku a mezence levého s prostředníkem a mezencem ruky pravé
atd.; řada 1 X 5, 2 X 5 obdobně skupinami po 5 prstech téže ruky a p.
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Názoru upotřebíme toliko při vývoji řady, kterou pamětí zachytiti bude
úkolem dalším. Rovněž upustíme od názoru počítajíce příklady v řadě postavené
mimo pořádek, a jenom u slabších jej upotřebíme.
Poznamenání.
Vštěpujíce v paměť určitou řadu, počítáme jenom čísly pouhými, neboť
sbíráme tu vlastně v nový útvar poznatky pracně před tím vyvozené, totiž
pravdy početní, z nichž každá zvláště v určité 72 h°d>ně s názorů mnohých se
abstrahovala. Avšak, když dítky řadu onu trvale pojaly, přenášeti mohou pouhé
vztahy číselné na osobý a věci, t. j. tvoří řady o číslech pojmenovaných, což
uplatňuje se zase po stránce jazykové.
Podobně bude i při rovnicích mimo řadu.
(Pokračování.)

Učitel — strážce četby lidové.
Úvaha od FRANTIŠKA VALTRA.
(Pokračování.)

Z mnoha věcí naznačeno jen málo nejdůležitějších; thema samo je bohaté
a poskytlo by látky na kolik stran. Všechny naše lidové knihovny zasloužily by
důkladné a pronikavé revise, a vyšly by na jevo velice zajímavé věci. Jsouť mnohé
z nich pravými chlévy Augiášovými, kde velikou většinu tvoří krvavý román.
Byly doby, kde smutně proslulé krváky byly snad jedinou četbou našeho
lidu. Kolporteři podávali si dveře, a v dobách prvního bujení krvavého románu
byl tříarchový sešitek až i za 30 kr., takový román byl za 9, 12 zl. i dražší, a
pořádná dobrá kniha ležela při tom nakladateli na půdě. Takové zboží bez mi
losti z lidových knihoven vyházet bylo by skutkem velice záslužným; jedině ra
dikální tento prostředek by pomohl, aby konečně již lid nebyl otravován. Na druhé
straně pak, kde svědomitý a lidu svého opravdu milovný učitel jen poněkud rnůže,
ať vysvětluje lidu cenu a účinky takových krváků a poučí lid, aby dotiravým
roznášečům těchto jedů bez milosti ukázal dvéře.
Nehledě ani ke krvavým románům, je v lidových bibliotékách velmi mnoho
četby nelidové, t. j. četby, která se pro lid nehodí, protože jí lid nerozumí. Nestačí
tu koupiti díla tak zvaných »nejlepších« spisovatelů, neboť ti bývají právě lidu
nejméně srozumitelní. To platí zejména tam, kde různá studentská sdružení
knihovny zakládají. Obyčejně děje se to dle vkusu a vzdělanosti jejich, a nikoliv
dle povahy, vzdělání atd. lidu, pro něhož se to děje. Jestliže počínání podobné
má býti dařeno dobrým výsledkem, musí býti promyšleno a organisováno: lidovou
četbu třeba vésti, řiditi, bibliotéky pro lid třeba zakládati a v život uvaděti způ
sobem určitým, promyšleným, osvědčeným. Do četby lidové musí padnouti síla
organisace a musí býti vedena rukou pevnou a energickou.
Nechť si nikdo nemyslí, že je k tomu třeba nějakého spolku se stanovami
a celou přítěží těžkopádných aparátů, které spíše překážejí, než aby vedly k cíli.
Tane nám na mysli ta ctihodná dvojice mužů, v celé osadě kolikráte jen
a jen na sebe odkázaných, povoláním a úřadem zbratřených: je to kněz a učitelAť si kope mezi nimi jámu jakákoliv »organisace« a jakýkoliv tisk, ve sku
tečnosti je přece jen stále ještě velmi mnoho dobré a srdečné shody mezi knězem
a učitelem, ba, nechceme zamlčeti, že máme oprávněnou naději, že shoda ta bude
čím dále tím větší, tím upřímnější. Pokroková organisace učitelská má sice mnoho
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členů, ale mezi těmi veliké procento těch, kteří zde trvají jen pro strach a jinak
s počínáním organisace nikterak nesouhlasí. Blízká dobá nám to ukáže.
Učitel a kněz tedy, v bratrské shodě, mohli by celou tu organisaci lidové
četby provésti sami — jak, o tom příště.
(Dokončení.)

O zaokrouhlení učiva školy obecné ve třídě nejvyšší.
Napsal B. ZKOUMAL.

Škola obecná má poskytnout! žáku všecky vědomosti, jichž bude jednou
v životě vezdejším potřebovat! při shánění potřeb k uhájení života. Toť hlavní
účel obecné školy a teprve potom možno přihlížet! k účelu druhému, aby škola
obecná žákovi poskytla základní vědomosti, jež by mu byly podkladem dalšího
hlubšího vzdělání na školách jiných.
Zajisté jen nepatrné procento žactva věnuje se studiu, a většině žáků jest
spokojiti se jen tím, čeho získalo na škole obecné, to musí mu dostačiti pro
celý život.
Dlužno tu ovšem uvážiti, že člověk, který vlastně učí se od kolébky až po
hrob, rozšíří vědomosti své též zkušenostmi životními i dalším sebevzděláním,
ale s takovými možnostmi učitel nesmí počítati a musí dbáti, aby žák ve škole
osvojil si skutečně všechno to, čeho pro život potřebuje, A je toho dost, ba
úžasně mnoho. Jakých vědomostí žák má ve škole nabýti, je předepsáno osnovami
z roku 1885. Pročítá-li svědomitý učitel těch několik potištěných listů, zdá se mu,
že snadno bude žákům vpraviti za osm let tu trochu vědomostí, jež vlastně tvoří
jen nepatrnou část fondu vlastního vědění učitelova a míní opravdově, že své
žáky naučí více, mnohem více, než je v těch osnovách. Brzy však, poučen zku
šenostmi, pozná, že je to obrovská práce naučiti jen, co osnovy předpisují a naučiti tomu tak, aby to žákům bylo průpravou pro život nebo další vzdělání.
Nesčetná je řada nepříznivých okolností, které učiteli práci jeho stěžují.
Nezmíním se ani o nedostatečné zásobě učebných pomůcek, o nestejné
vnímavosti žáků, o vrozené nesnadno překonatelné lenosti některých, o různých
zevnějších činech na děti působících a práci učitelovu mařících a podobných
věcech každému dostatečně známých, dostačí uvésti jen dvě kardinální věci:
Střídání osob učitelských a různé kategorie škol. Nelze tvrditi, že by každý
učitel mohl, přejav třídu po svém předchůdci, pokračovat! s výhodou tam, kde
jeho předchůdce přestal. Vždyť cesty k stejnému cíli mohou býti rozličné, třeba
všechny dobré, ale nemusí býti stejné ani sobě podobné.
Padají tu na váhu hlavně rozličné ty vlastní zkušenosti, jichž druhý potom
nechápe a jako zbytečné zavrhuje.
Právě tak nelze tvrditi, že práce učitelova na školách ménětřídních je téhož
způsobu jako na školách vícetřídních. A přece ze všech škol různých kategorií
mají si děti do života přinésti stejných vědomostí. Z té příčiny největší zodpo
vědnost má učitel nejvyšší třídy. Jemu musí býti zvláště jasno, co děti ze školy
vystupující mají věděti, jeho povinností je o tom se přesvědčili, případné nedo
statky doplniti, aby obránil školy, na nichž vyučuje, výtky, že škola obecná ne
poskytuje dětem toho, čeho potřebují, a chránil tím čest školy i učitelstva. Je to
těžká povinnost, ale možno ji provésti, hledí-li učitel učivo zaokrouhlit! tak, jak
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osnovami předepsáno. Provésti to možno jen častými zkouškami a hojným do
plňováním.
·
■
Poměrně největší práce vyžaduje v nejvyšší třídě zaokrouhlení učiva z ja
zyka vyučovacího. Účel vyučování jemu vytčen osnovou. Děti poznejtež se v ja
zyce svém mateřském tou měrou, aby dobře mohly tomu rozuměti, co se tímto
jazykem pronáší; aby dovedly řečí i písmem pronášeti své myšlénky správně
a plynně; tolikéž vycvičte se ve čtení, aby uměly psané a tištěné čisti hbitě
a pěkně náležitým přízvukem. Při četbě jedná se tedy o to, aby žáci opouštějíce
školu, uměli čisti psané i tištěné hbitě, náležitým přízvukem, aby dobře rozuměli
tomu, co četli a dovedli osnovu i obsah čtených článků vytýkati. Poněvadž četbě
v nejvyšší třídě vyhraženy jsou v rozvrhu nejvýše jen dvě půlhodiny týdně,
bude tu učiteli využiti každé chvíle četbě vyhrazené, aby dosáhl účelu osnovou
vytknutého, nebo se mu alespoň nejvíce přiblížil.
Aby nabyli žáci hbitosti ve čtení, dobře poslouží na nižších stupních čtení
ve sboru; nebude se však ani na stupni nejvyšším učitel ostýchati dáti ob čas
některý kratší článek ve sboru přečisti, seznal-li, že mezi žáky jeho je několik
chabých čtenářů. Při čtení nutno bude stále opravovali přízvuk a poklesky proti
znaménkům. Recitace menších básní, přednášení kratších článků prosaických do
plní dobře nedostatky shledané při četbě náležitým přízvukem. Vytýkání osnov
článků podporou bude slohovým čvičením. Učení se článkům na paměť poskytne
cviku čtenářům slabým.
I hojné používání knih ze žákovské knihovny podporovali bude snahu
učitelovu.
K četbě těsně řadí se nauka a cvičba jazyková, vrcholící, pokud větosloví
se týče, v důkladném poznávání souvětí.
Osvojili li si žáci na stupni třetím rozbor věty jednoduché, a poznali na
stupni čtvrtém rozdíl věty jednoduché a složené, jakož i rozdíl souvětí souřadného
a podřadného, nebude nesnadným na stupni nejvyšším na základě tomto budovati
dále a způsoby souvětí podřadného žákům vysvětlili. Nelze však předpokládali,
že by ani tu učitel nenarazil na nedostatky. Čekati však, až nedostatky a mezery
ve vědomostech žáků objeví se náhodou, bylo by chybou a vyžadovalo by více
času než učiteli je vyměřen a mohlo by se snadno státi, že vyšel by ze školy
žák, o němž učitel nemohl by s dobrým svědomím tvrditi, že rozezná souvětí
souřadné od podřadného. Rozborem složitějších celků v členy podružné přesvědčí
se učitel o rozsahu vědomostí svých žáků. Najde-li kde mezeru, není zbytí než
dotyčnou partii větosloví probrati hned důkladně a methodicky bez ohledu, zda-li
snad dotyčná partie osnovou předepsána je pro ročník nižší.
O zaokrouhlenosti učiva přesvědčí se pak učitel souborným zopakováním
o větě prosté a rozvité, probrav postupně jednotlivé části rozvíjecí, postoupiv ku
větě složené, přesvědčí se, že žáci dovedouce přesně určovati vedlejší členy jedno
duché věty rozvité, mají i náležitý pojem o druzích věty podřízené v souvětích
a dovedou rozeznali větu hlavní od podřízené. Tím pak vrchol učiva o souvětí
byl by dosažen.
Že věc v praxi neprovede se tak snadno, jako dá se návod k ní napsati,
je samozřejmé
Poměrně složitější a obtížnější je zaokrouhlení učiva tvaroslovného. Osnovy
v ohledu tom nařizují: Ohýbání slov budiž důkladně opakováno a doplňováno.
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na konec v přehledný celek shrnuto. Tu bude nutno jednotlivé části řeči probírati postupmo. Učitel, přesvědčiv se, že žáci na druhém stupni poznali, co jsou
jména podstatná, na třetím stupni naučili se rozeznávat! rod, číslo a pád, na
čtvrtém stupni naučili se roztřiďovati podstatná jména od vzorů skloňovacích,
probéře na nejvyšším stupni jednotlivá sklonění podstatných jmén poukazuje k vý
minkám a odchylkám, prováděje též skloňování skutečně prakticky a na schématu
na tabuli provedeném předvede žákům úplný obraz sklonění dle rodů 2., 3., 4.,
naznačiv příslušné vzory a zkrácenými význaky objasniv výminky.

> > >
♦

RŮZNÉ ZPRÁVY.

*

Komedie s resignací. Jak známo, po
dali předáci organisace resignací. »Sk. Ob.«
přináší o tom zajímavý článek, kde V. Beneš
píše: »Tato resignace nenípodána do opravdy,
není vážná, není upřímná« a za příčinu,
proč tak učinili, uvádí: »Zákon byl již
schválen 3 neděle, a ze 120 jednot ani jedna
jediná se nesešla, aby jednohlasně nebo
aspoň zdrcující většinou odhlasovala čestné
členství, aby poslala telegram nebo říkání
do novin«. — Dále hodlají předejiti pře
kvapení, které by jevili členové, že má
organisace 11.000 K deficitu. V tom pře
kvapení se prý lépe vymluví, že »oběto
váno« bylo na rekomandace každé hlouposti
atd. tolik peněz. A hlavní — »resignace je
chytře vymyšlená zbraň proti oposici« ;
neboť nebyla v menšině; oposičním duchem
provanut kde kdo, ale s projevem oposičním
nešel nikdo. Dále píše pan B., že oposici
valně ubíjejí záložny učitelské, neboť každý
druhý učitel je zadlužen a tím v něm volná,
nesvázaná činnost poloviny učitelstva je ubita. Zajímavý je posudek p. B. o mladé
generaci; píšeť: »Mladá generace je chudá
duchem, má mezi sebou individua rekruto
vaná z propadlého proletariátu nižších střed
ních škol a proto slabá morálně.« —
»Všichni, kdož resignovali, zase volbu při
jmou« píše tu dále. — Také to mínění
máme. Známe na př. školu s 5členným
sborem, v němž nikdo důležité požadavky
organisace neschvaluje, a čtyři jsou v organisaci; pátý ji opustil k vyzvání jednoty,
jíž náležel; jeť klerikál« a podobné poměry
jsou, pokud nám známo, na většině škol.
A to je to nejsmutnější, že nikdo nemá
tolik smělosti, aby různým požadavkům a
rozkazům, které pod jménem organisace se
udílejí, se opřel, a podají-li někde něco,

(Pokračování.]

utlumí se to a zdravá oposice se v zárodku
potře. Sdílíme mínění pana Beneše, že resi
gnace není upřímná, a jsme zvědavi, jak to
skončí. Uznáváme důležitost a potřebu orga
nisace učitelstva vůbec, ne ale učitelstva
výstředně a nezdravě pokrokového, které chce
chybnými zásadami veškeré učitelstvo ovlá
dat! a na scestí svésti ku škodě celého
stavu i ku škodě školy.
J.
Universitní kursy učitelské. Letoš
ního roku chodí na filosofický kurs učitel
ský 14—16 učitelů. Návštěva to nápadně
malá. Mnozí z pražských a předměstských
kollegů ani loni nevěděli o existenci kursu,
ač to bylo v časopisech oznámeno. Někteří
dali přednost sportu a někteří svůj duševní
obzor rozšířili ani nechtějí. Tak naříká
p. Fr. Kohlík ve »Šk. Ob.«
J.
Lavici pro neposluchy, kteří stále
chodí na fary, přeje si koupiti nějaký Rýpal
na Litomyšlsku, který ve »Skol. Ob.« na
říká: »Co se napřikazuje, aby se to neči
nilo. Vše málo plátno.« — Divíme se, že
»organisované« učitelstvo si takovou věc
nechá přikazovat. Nebylo by radno, aby
z organisačních peněz koupili lavici a po
ložili na ni takové »pány france«, kteří jako
za roboty sedlákům chtějí vyplácet učitelstvu
a dalo jim na pamětnou, kam až smí, může
a má organisace zasahovat!?
J.
Hlasování dětí. »Čes. Škola«, příloha
to »Čes. Uč.« přináší zprávu, že ve fran
couzském městě Taremoutiersu hlasují děti
každého roku, které z nich je nejhodnější
a nejzpůsobnější. To pak dostane vkladní
knížku na 25 fr, a dodává: Přihlížejíc
k blahodárnému vlivu, jaký toto každoroční
dětské hlasování má a míti bude na zje
mnění mravů mládeže, zajisté městská rada
zřízením nadace (k tomu účelu) nechybila.
J.
Tisková liga mnohé mrzí. To nám
ovšem není nic nového. Ze »Šk. Ob.« (čís
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8.) se dovídáme, že »je to »sdružení na
výboj a odboj těch nejpravověrnějších fa
natiků a nesmí býti podceňováno; ale je
vroucím přáním všech pokrokových lidí, aby
již jednou vžila se u nás potřeba antiligy,
jež by rozpínavosti klerikální vydatně čelila.«
To je špatné, naprosto špatné pochopení
Tiskové ligy, která své účely docela jasně
a nepokrytě celé veřejnosti sdělila a prohlá
sila. Učinil tak nejednou místopředseda ligy
red. Tom. Škrdle se vzácnou upřímností.
Liga je sdružení naprosto obranné, defensivní, tedy nikoliv »na výboj« založené, a
nějaká »antiliga« proti ní nemusí se teprve
ustavovat!, celá naše veřejnost až na docela
nepatrné procento je takovou antiligou,
kde kdo a jak jen může, buší do klerikálů,
tak že není ani třeba se ptáti, »zda si také
naši lidé všímají nájezdů klerikálních čím
dál tím prudších a jak je odráží?« Klerikálové dostávají pořád rány, i když mlčí
jako hrob! — Znamenitě vydařila se věta:
»Dále byly zaslány 450 duchovním výstřižky,
z různých časopisů, aby dle § 19. nutili
k opravám, co všechno není pravda. Je to
slušný počet, 450 duchovních bylo třeba
veřejně poučovati o křesťanské spravedlnosti,
aby varovali se zlého a činili dobré.« —
Každý si i bez § 19. opraví tento stylistický
květ. Bylo třeba kolik redaktorů veřejně
poučiti, aby se varovali uveřejňovat! lživé
- a překroucevé zprávy, jak vzhledem k du
chovním ve 450 případech učinili. To asi
cítí »Sk. Ob.« sám, neb v patách za těmi
řádky, puzen svědomím, píše: »Je také
možno, že v některých případech dopisova
telé zprávu na úkor pravdy zbytečně vy
šperkují a sami na sebe dávají tak protiv
níkům zbraň do rukou. Je nutno a jedině
poctivo konstatovat! vždy fakt dle skuteč
nosti. Pravdomluvnost a poctivost jest
vůdčí zásadou svědomitého dopisovatele,
dbalého o čest listu.« — Výborně! Tu větu
v plném rozsahu podepisujeme. Kdyby do
pisovatel byl svědomitý, pravdomluvný a
poctivý, byla by Tisková liga zbytečnou,
nebo ta založena je právě jako obran a proti
dopisovatelům nesvedomitým, nepravdo
mluvným a nepoctivým. A nejen čest listu,
ale i čest osoby, o níž dopisovatel píše,
má mu býti svátou. Kéž by se všichni do
pisovatelé dle moudré rady »Skol. Obz.«
■ spravovali!
K.
»Žádáme pro učitelstvo úplnou
svobodu občanskou!« tak napsaly v č. 2.
moravské »Výchov, listy«. To zaznamenává
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»Škol. Ob.« a jeho ligista A 27 »s po
vděkem« — aby to připomenuli pánům
bratřím okolo »Kř. Šk.« a »Vychovatele«.
Hned několik řádků níže je doklad k tomu
»zaznamenání s povděkem«. Jistý »organisovaný« pan učitel, »aby ukázal, jak má
kožené svědomí«, súčastnil se opět vepřo
vých hodů na faře staňkovské a »Šk.
Ob.« uvádí jeho jméno. Co prý tomu říká
domažlická »Budeč«? — Inu, snad žádá
také pro učitelstvo úplnou svobodu občan
skou, ve které je též zahrnuto, chce-li jiti
na faru a přijati pozvání farářova, aniž by
si musil vyžádati poníženě dovolení od »organisace«.
Š.
Bačkory. Na Milevsku-Bechyňsku jsou
učitelé organisovaní, kteří nechtějí poslouchat
a přes organisační zákazy chodí na fary
na hostiny, ano jsou tam i tací, kteří jiné
plaší, aby nešli, a sami jdou a velebné
pány baví. Dopisovatel »C. Uč.« je nazývá
falešnými proroky a ramenáři. Pan Černý
píše, že jsou to bačkory, a volá: »Jen pryč
s bačkorami!« — Výborně, jen ty bačkory
vyházejte, ať máte jednou přece organisaci
»čistou«.
.
J.
Hájí vedlejší zaměstnání. »Čes. Uč.«
v čís. 21. uvádí záslužnou činnost pana J.
Kálala, učitele, proti němuž vystupuje
harmonikár Kopecký v Telči na Moravě.
Oba vydávají časopisy o chovu králíků a
a p. Kopecký nechce, aby p. Kálal časopis
dále vydával, a hrozí mu udáním, což ovšem
»Č. U.« spravedlivě odsuzuje. — Divno
však, že jindy brojí proti vedlejšímu za
městnání, totiž proti varhanictví.
J.
Podmínky řádné učitelské práce
a řádného rozvoje školy národní jsou dle
»Česk. Uč.« tyto: 1. Náležité (akademické)
vzdělání učitele. — (Rozhodně, aby učitel
nejdřív přestal nadávat učitelům a pak dětem,
to dle mého mínění vzdělaným nesluší.) —
2. Přiměřený plat a zabezpečení slušných
bytů. — 3. Možnost dalšího vzdělávání
učitelstva knihami, cestováním, odbornými
kursy. (Nu, ta možnost přece je!) — 4.
Spravedlivé obsazování míst v celé české
vlasti. (To absolutně vzato, nejde.) — 5.
Volnost přesvědčení vědeckého, nábožen
ského, politického i sociálního. (Tisíc kulí,
to přestane »Č. Uč.« nadávat těm, kteří
chodí do fary, hrají varhany atd. Nebo jaká
by to byla volnost, aby směl v organisaci
učitelské každý dělati jen to, co páni po
roučí?) — 6. Zaručená nepřesaditelnost
učitele, (Ani k vlastnímu jeho přání?) —
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7. Svobodná práce ve škole. — 8. Sta
vovská samospráva. — 9. Vědecký, rozumný,
lidský, svobodomyslný a odborně vzdělaný
dozor. — 10. Spravedlivý disciplinární řád.
— 11. Podpora od rodin: a) řádnou předpravou predškolskou, b) shodou se školou. —
12. Podpora od občanstva a veřejnosti. —
13. Podpora od úřadu. Ochrana proti tyra
nii a zákeřnictví. — 14. Veřejná kvalifikace.
— 15. Odstranění příčin, proč lid školu
a učitele nenávidí. — 16. Vyrovnání soci
álních protiv. — 17. Řádně opatřené a vy
pravené školy.
J.
Z Jednoty českého katolického uči
telstva. Výbor Jednoty sešel se 25. března
a za hojného účastenství porokovat o zá
ležitostech spolkových. Z usnesení vyjí
máme: 1. Do katolického spolku v Cuclavi
vyšlou se 3 nebo 4 řečníci k pořádání
cyklu přednášek 28. a 29. června. — 2. Vychovatelských letáků vydá se čís. 2. —
3. Valná hromada ustanovena na 5. a 6.
srpna. Program oznámí se po podrobném
projednání posději. Jest naděje, že získán
bude k přednášce slovutný učenec. — 4. Se
znam knih a knihovní řád, jakož i vyzvání
ke členům uveřejňují ze v dnešním čísle
»Vychovatele«. — 6. Odbory KrálovéHradecký a Turnovský se žádají, aby se
pokusily pořádati přednášky pro obecenstvo.
Řečníci v příhodnou dobu budou jim vy
sláni. Rokování bylo velice čilé. Třeba, aby
výbor byl ve své snaze členstvem podporován.
Pánům členům Jednoty katolického
učitelstva v království Českém ! —
V poslední schůzi výborové, konané dne
25. března t. r., pokladník i místopředseda
Jednoty pronesli stížnost, že se členské pří
spěvky velmi slabě scházejí, ba, že je mnoho
členů, kteří i za několik let příspěvek ne
dali, někteří dokonce nedali jej dosud vůbec.
Když byla Jednota zakládána, dělo se
tak s obavou, že je doba příliš poštvána
proti všemu »klerikálnímu«, jak se katolictví
vůbec říká, že pro terrorismus liberálů budou
se přemnozí báti přistoupit! za členy — ale
mnohé obtíže šťastně se překonaly a za
členy přihlásil se takový počet učitelů, učitelek
i duchovních osob, že to vzbudilo náš obdiv.
Leč pouhým přistoupením za členy není
ještě vše učiněno, co prospěch, rozkvět a
další trvání Jednoty vyžaduje.
Má-li Jednota nejen trvati, ale i prospí
vat! a něco znamenati, nějaký význam míti,
musí státi na slušných finančních základech,
musí býti finančně podepřena.
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Jednota, jak známo, i v kruzích, kde
by právě podporována býti měla, se veliké
přízni a lásce netěší, a proto je mylný názor,
že snad dostává nějaké dary nebo podpory,
tak že členské příspěvky jsou jí mali
čkosti, které snad nepotřebuje.
Výbor prohlašuje s důrazem, že právě
členské příspěvky mají tvořiti pevný základ
finančního stavu jednoty, a co znamená
tedy okolnost, že se velmi slabě scházejí
a že někdo za kolik let příspěvek nedal
ä někdo vůbec ještě ne — k tomu odpoví
si každý soudný člověk sám.
Jednota katol. učitelstva má plno ne
přátel, ale ti jí neuškodili, existencí její ne
otřásli. Snad to učiní liknaví a neplatící
členové sami — »perditio ex te, Israel.«
Prosíme tedy pány členy Jednoty naší,
aby se rozpomněli na účel Jednoty a vý
znam její v dobách nynějších a zaslali pří
spěvek člensxý učiteli Karlu Jelínkovi do
Starého Kolína, pokladníku.
Výbor Jednoty katol. učitelstva
v král. Českém.

Seznam knih knihovny katolického
učitelstva. — Bachtík: Nauka o hudbě.
Díl I. Základy harmonie. — Beseda učitelská.
Ročníky 9. — 17., 21. a 30. — Brázda: Syllabus Jeho Svatosti Pia IX. — Bulla O věro
hodnosti apoštolských skutků. — Cyrill,
Časopis pro katolickou hudbu posvátnou.
Ročníky 12.^—14. a 17. — David: O za
čátcích učení zeměpisného. — Didon : Ježíš
Kristus. Díl I. a II. — Dom in Svet. Roč
níky 10. a 11. — Faktor: Návod k prakti
ckým cvičením v chemické laboratoři žá
kovské. Pro gymnasia. — Fouard-Hulakovský: Svatý Petr. Svatý Pavel. — FraněkKuchynka: Návod k vyučování měřickému
tvaroznalství ve škole obecné a v první
třídé zvláště. — Hroník: Methodické vý
klady z přírodozpytu. — Jablonský : Básně.
— Klika: Silozpyt pomůckou vyučování
jazykového. — Knittl: Nauka o skladbě
homofonní. O skladbě jednohlasé. — Ko
menský : Informatorium školy mateřské. La
byrint světa a ráj srdce, fteči potocké.
Život a práce. -- Krščanská škola. Díl I.
a II. — Lepař: Obecná paedagogika. —
Majer : Vánoční hry. — Mašín-Herodes:
Historky učitelské. — Nespor-Horčička:
Rádce učitelův k přípravě na četbu čítan
kovou. Pro L a II. třídu měšťanské školy. —
Němcová : Sebrané spisy. Díl L,—VI. —
Památky archaeologické a místopisné (ne
vázané). Díl II. ses. 1.—4. — Památky.
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Časopis musea král. Českého. Pro dějepis odpustil.« — A za to nedostal žádných
hlavně český. (Neváz.) Díl II., oddíl 2., uznání,, není oslavován ani od svých věr
ses. 1.—4. — Pisch : Příruční kniha kre ných, ani od spolupracovníků. My máme
slení a jeho nauk pomocných. — Sýkora: uznání pro práci pana Černého a odpou
Umučení a oslavení Pána našeho Ježíše štíme mu i to, že on žádnému neodpustil.
Krista podle čtyř evangelií. — Školník : Počítal-li pan Černý na vděk a uznání li
Časopis katolického učitelstva. Ročníky 27. berálního učitelstva, to je špatně znal. A on
a 28. — Tiray : Zachovej nám, Hospodine, asi počítal, stěžujeť si : »Často v největší
císaře a naši zem. Cyklus dvanácti slav práci, v největším zápalu zahlédl jsem za
nostních řečí v paměť rokujubilej. 1898. — sebou řadu útrpných úšklebků, poznal jsem
Vágner: Podrobné rozvrhy učiva všech před hojnost nesnází od vlastních kolegů.« —
mětů školy jednotřídní. — Vigouroux : Bible. My jsme se nesmáli, neušklíbali, nýbrž
Díl I. a II. — Vlasť. Ročníky 1.—6., a sháněli jsme podpisy na petice, sami za Je
8. — 14. —· Vlk: Prvopočátečně vyučování dnotu českého katol. učitelstva petici po
počtům. — Vorovka : Speciální methodika dali, deputaci na vlivuplná místa vyslali, ač
vyučování jazyku mateřskému. — Vrba: z organisace většinou vyšíváni, pracovali
Povaha moderního kapitálu. Úvahy o kleri- jsme vedle organisace učitelstva liberálního
kalismu a našem sociálním a národnostním ku prospěchu celku. —· Pan Černý má
programu. Úvahy o zachování stavu rolni ovšem špatnou radost, vida, že »většina
ckého. Boj proti klerikalismu. Národní sebe učitelstva trávila čas klácením se po pro
obrana. ·— Vychovatel. Ročníky 6.—9., menádách, blafáním při karbanu a pivě,
12. a 13. — Zvonař: Základy harmonie a koulením kuželek a vytloukáním posvícenzpěvu. — Spisy německé: Bolzanos: Er- ských muzik« a pan Černý věnoval klidnou
bauungsreden. — Christlich-Pädagogische chvilku první »lenochům a neuvědomělcům«
Blätter. Jahrgang 20. 1897. — Katholische ze svých řad. — Nu, že by většina uči
Lehrerzeitung. Jahrgang 8. 1897. — Ka- telstva byla takovou, tomu nevěříme ! Jest
tholischer Schulfreund. Jahrgang 2. 1897.— pravda, že jsou takoví mnozí z organisoPädagogische Montagshefte. Jahrg. 3. 1897, vaných pánů, ne však většina. Kdybychom
Jahrg. 4. 1898. — Vrba : Die Palacký Feier my napsali něco podobného, nedostali
und ihre Widersacher. — Knihy se půjčují bychom pardon ani od Čes. Učitele, ani
každý týden v úterý od 4—5 h. Knihovnu od učitelstva. Když to vsak napíše někdo
Jednoty spravuje knihovník aneb jeho zá jiný, musí učitelstvo mlčet, poněvadž je
stupce, volený z výboru, jenž sídlí v Praze svobodomyslné, pracuje pro »svobodo
nebo předměstích. Knihy vypůjčovat! lze myslnou« školu a proto jeho předák smí
bud’ osobně nebo písemně ; ovšem poštovné svobodně »svobodnému« učitelstvu vynadat.
hradí každý ze svého. Knihy vypůjčené lze Nejen že nazývá učitelstvo lenochy a ne
podržeti nejdéle čtvrt roku, po té nutno uvědoměle!, on píše : »1 hovnival se zvedne
o další lhůtu žádati, která bude povolena a brání se, a někteří z nás by nedovedli
knihovníkem, není-li nikdo poznamenán, kdo ani toho hovnivala napodobiti.« — No, tohle
by si knihu vypůjčit! chtěl. Jakékoli po to je přece jen trochu silný tabák, nezdá
škození knihy nahradí ten. kdo ji způsobil. se Vám, organisovaní páni? Kdyby to napsal
Seznam knih bude postupně uveřejňován »Vychovatel«, hned by se objevil v Č. U.
ve spolkovém orgáně »Vychovatel«. Ka článek- »Klerikální sprosťáctví« nebo něco
ždého roku nechť se zakoupí důležitá díla, podobného. Ze však to píše Č. U., tu si to
kterých Jednota nedostane darem. Díla ta ve jménu organisace učitelstvo musí nechat
ková k zakoupení schválí výbor. Výpůjčka prostě líbit, a dost. A to jest, prosím, psáno
stane se na podaný lístek, na němž ozna- ještě opatrně, aby se páni nerozhněvali:
čenabude signatura! názevknihy, lístek vložíse »Raději přestanu. Musíme s vámi zacházet!
na místo knihy a vydán bude opět při vrácení. opatrně. Mohli byste se rozčilit! a pohrozit!
Počínáme revisi. V Č. Učiteli v č. 25. nám vystoupením z organisace.« — Před
jest pezoruhodný článek pod tímto záhlavím, krátkou dobou chtěli ty »bačkory« vyha
nejspíše z péra p. Černého, v němž praví: zovat a teď se přece o ně bojí. Cítí patrně,
»Nespal jsem, vymýšlel jsem články do růz že ta organisace je slabá, že po úpravě
ných žurnálů, číhal jsem zrakem kočky po služného silně praská. Nejspíš si o předá
hladině společenského života, aby mi ani cích myslí ono známé : Mouřenín udělal
jeden nepřítel neušel, a žádnému jsem ne svou povinnost, mouřenín může jít. J.
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O zaokrouhlení učiva školy obecné ve třídě nej vyšší.
Napsal B. ZKOUMAL.
(pokračování.)

Při jméně přídavném poslouží podobné schéma, dle něhož potom provádějí
se cvičení v roztříďování jmen přídavných, jež žáci provádějí na tabuli do učite
lem naznačených rubrik. Sklonba provádí se postupmo dle rubrik, při čemž
upozorňuje se na zvláštnosti pravopisné. Případné mezery ve vědomostech žáků
nutno hned výkladem doplňovati. U náměstek vyžadovati bude koncentrace větší
píle i delší doby, protože tu bude učiteli mnoho pravopisných zvláštností
vysvětlovati. Postupmo ani by to snad možným nebylo, protože žák jedno pro
druhé by zapomněl.
Při zaokrouhlení učiva tvaroslovného dobře poslouží uchystané diagramy.
Kde jich není, tutéž službu vykonává schéma učitelem natabuli prováděné a případným
výkladem provázené.
Nevýhoda spočívá jen v tom, že učitel má tu více práce, jsa nucen několik
hodin po sobě schematický souborný obraz znovu načrtati na školní tabuli,
kdežto dobrý diagram koná službu po léta.
Než ani námaha při sestavování přehledných obrazců nechť učitele neodstrašuje. Výsledek odmění jeho píli. Nedá se nikterek upříti, že učitel odhodlavší se
koncentrovat! a majore ad minorem souborem učiva oživí mnohé již pobledlé
pojmy v paměti svých žáků, nýbrž pozná také snadněji případné nedostatky než
jeho kolega, který pracně k cíli kráčí cestou opáčnou.
Ze pak cvičení pravopisná rovnoběžně s cvičeními mluvnickými pokračují,
nutno při zaokrouhlení učiva tvaroslovného stále pamatovati na pravopis a vyskyt
nuvší se nedostatky na obrazci souborném vysvětlili.
Vyvrcholení svého všecka nauka o jazyku mateřském musí nalézti ve slohu.
Zák naučiv se na nižších stupních již svými slovy podávati obsah článků a po
pisovat! známé věci, má na nejvyšším stupni totéž prováděli rozšířeně, má cvičili
se v sestavování listů, písemností jednacích a živnostenských.
1< poslednímu je nezbytně třeba, aby učitel měl potřebné odborné znalosti,
je třeba, aby věděl i z kterých právních příčin listiny takové povstávají a příčiny
ty žákům důkladným vypravováním objasnil. I tu pak nedodělá se učitel kýže
ného a uspokojivého výsledku, nemají-li žáci potřebné čilosti myšlének, jež by
pak dovedli vtěliti ve slova.
Sezná-li učitel takový nedostatek myšlénkovébo fondu u svých žáků, marně
by se namáhal postupuje dle nařízení osnov, a nezbývá mu nic, než zasáhnout!
zase hodně daleko zpět. A tu psaním ztratil by mnoho drahocenného času.
Nutno tu přemýšlivost žáků cvičiti mluvením. Popisy, líčení provádějtež se
ústně. Nechat vypravovali obsah článků čítanky, tu již nedostačí, že žáci články
důkladně již znají a obor jejich myšlének se tu nerozšiřuje. Lépe bude něco
neznámého žákům přečisti a nechat si to od několika urývkovitě vypravovali.
Je známo, že dobře tu poslouží i nechat si vypravovat! stručně obsah povídek
ze žákovské knihovny.
Po takové průpravě teprve možno přistoupit! k dopisu nebo listině.
A tu nejprve třeba objasnili, z jakého důvodu dopis povstal, nebo jaký
právní důvod je podkladem listiny, kterou žáci mají napsati. Po důkladném vy
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světlení všech okolností a po ústním propracování může se teprve učitel odhodlati
nechat žáky listinu nebo dopis napsati. Z odevzdaných prací potom sezná
uspokojí-li ho hotová práce, pozná i vady a nedostatky a může přikročiti k jich
nápravě.
Nebude zajisté učitel lpěti na tom, aby žáci osvojili si jako největší do
vednost ve slohu psáti listiny a dopisy, jichž forma bez toho v praktickém ži
votě mění se dle potřeby a okolností, a ponese se zajisté všechno jeho snažení
k tomu, aby ve slohu přivedl žáka k té dokonalosti, by složitější myšlénky
své bez velkých . obtíží dovedl vtěliti psané i mluvené v slovo, aby v obém
dbal české fraseologie a neopomene užiti každé příležitosti ku cvičením ústním
i písemním, poskytuje žákům při tom k samostatnému tvoření tolik volnosti,
kolik za vhodné uzná.
(Příště dále.)

Učitel — strážce četby lidové.
Úvaha od FRANTIŠKA VALTRA.
(Dokončení.)

Buď fara nebo škola ve vzájemném a obapolném dorozumění měla by býti
místem, odkud by vcházela do lidu a rozšiřovala se v něm četba povznášející
a dobrá. Bylo již leckde o tom psáno a uvažováno ; farní knihovny kdysi velice
kvetly — dokud nepřišly liberální proudy. Mráz zničí nejen útlý květ, ale i otu
žilou rostlinu. A liberalismus byl takovým mrazem.
Běda obci, kde obyvatelé její nic nečtou, běda, kde čtou, ale věci špatné.
Pro kněze i učitele mnohem snadnější práce je působiti pro dobrou četbu tam,
kde se dosud nečetlo nic nebo velmi málo.
Kněz má v kostele osadníky — na ty může působiti přímo, učitel má ve
škole děti — jimi může působiti nepřímo na rodiče, a oba, kněz i učitel, stýkají
se s lidem při různých příležitostech. Třeba jen zavěsti rozpravu o čtení, ať již
s kazatelny, ať ve škole aoznámiti: na faře nebo ve škole se půjčují pěkné knihy.
Uvidíte, že lidé přijdou, přijdou hojně — a jak rádi! Jedná se jen o začátek.
Praví-li přísloví, že každý začátek je těžký, nemusí to zde u této věci býti právě
pravda.
Kdo má zaplatiti ty začátky, t. j. knihy, jež se mají půjčovati?
Není-li to jinak možno učiniti, objednají se knihy, krátce řečeno, na úvěr,
a zaplatí se z haléřů, které lid odvádí jako poplatek za půjčení. Každé knihkupectví
i antikvariát rády svěří knihy tím způsobem;, dnes se skoro ani jinak obchody
nečiní, než na splátky. Za 40—50 K dobrých knih vybratí není docela nic ne
snadného, a tam, kde lid rád čte, brzy se to zaplatí. A tak lze pomalu zásobu
knih rozhojňovat!, až v několika letech může tu býti po ruce bibliotheka bohatá
a vybraná.
Na přemnohých místech rozšiřuje učitel různé zábavné čtení sešitové tak,
že je prodává a knihkupci pak peníze posílá. Ale tu jest otázka, komu více slouží,
zda-li lidu, nebo nakladateli, jehož se stává ochotným kolportérem. A jak víme
ze zkušenosti, nebývají konce takové ochoty vždy dobré a příjemné. Lid zůstává
panu učiteli dlužen, pan učitel knihkupci, učitel si na lidu nevezme nic, ale knih
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kupec na konec žaluje učitele, vede to až na exekuci atd. — to jsou právě ty
nedobré konce. Máme nakladatele, že z takového praktikování zbohatli, pan
učitel však z takových »obchodů« nezbohatl ani jeden. A když už jednou u knih
kupce visí, pošle mu cokoliv, jen aby to lidu prodal a doporučil. A tak dluh
roste jako lavina.
Půjčovati knihy je mnohem vděčnější a záslužnější. Když čtenář pěknou
knihu přečte, rád za krejcar nebo dva si vypůjčí jinou. Prodáte-li mu ji, mrzí ho
to platit, když ji přečetl.
Farní a školní knihovny měly by býti vzkříšeny k novému životu. Právě
dnešní doba toho čím dále tím více vyžaduje. Proti knize kniha .— zlatá slova
nezapomenutelného biskupa Brynycha blahé paměti.
Tam, kde lid četl, ale věci špatné, je práce mnohem větší a namáhavější.
Odvyknout! jednomu a zvykati druhému je dvojí práce. A kdo rozséval četbu
špatnou, nebude se dívati se založenýma rukama, jak někdo rozšiřuje četbu
dobrou. Zmobilisuje kde koho do boje proti »klerikalismu«.
To nesmí nikoho odstrašit!. Co jsi, hleď vždy býti z plna srdce. Za slovo
»klerikál« se nestyď, a jsi-li jím, pracuj, bojuj. Katolíci za pecí nám dnes nejsou
nic platni.
Evangeličtí učitelé jsou neohroženými zastanci svého vyznání. Jak je tomu
u nás — je obecně známo.
Nemáme jiného přání, než aby tyto řádky alespoň někde způsobily, by
katolicky smýšlející učitel byl opravdu — strážcem četby lidové, by alespoň
někde podali si upřímně ku společné práci ruku dva bratří, kněz a učitel —
a působili zakládáním lidových bibliothek ku pravému dobru lidu a své rodné
vlasti.

O zaokrouhlení učiva školy obecné ve třídě nej vyšší.
Napsal B. ZKOUMAL.
(pokračování.)

Z počtů a nauky o tvarech měřických předepisuje osnova: Žáci naučtež se
jistě a obratně řešiti, a to ústně i písemně, praktické úkoly početní a měřiti i vy
počítávat! plochy a tělesa v obecném životě.
Žáci cvičíce ve čtyřech základních způsobech početních, rozšiřují znenáhla
obor číselný na prvém stupni do 15, na druhém do 100, na třetím do tisíce
a mají na stupni nejvyšším uměti čtyři způsoby početní čísly celistvými i zlomky,
a to obyčejnými i desetinnými, čísly pojmenovanými i bezejmennými.
Učitel zaokrouhluje učivo početní v ročníku nejvyšším, musí předně hleděti
k tomu, aby žáci dovedli vhodného početního způsobu užiti při řešení praktických
příkladů. Že to důležito, ukazuje loňský mistrovský kurs ve Vídni, kde jen ne
patrné procento mistrů kurs navštěvujících dovedlo dobře vypočítat! nejobyčej
nější příklady z živnostenského života. A hned tu bylo voláno po nápravě a škola
obecná vyzývána, aby zanechala všeho počítání s výhodami a naučila správně
sečítati, odčítati, násobiti a děliti obyčejným způsobem.
Dobrozdání ředitelstva mistrovského kursu vídeňského má mnoho pravdy.
Nacvičiti počítání s výhodami dá učiteli mnoho práce, vyžaduje pamatovat! si
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mnoho pravidel, a než žák při počítání příkladu všecka pravidla si přemyslí a
jednotlivá čísla umístí, kam dle pravidel počítání s výhodou náleží, byl by týž
příklad obyčejným způsobem již dávno vypočetl. Pro slabší počtáře je tu výhoda
nevýhodou.
Učitel přesvědčiv se, že žáci důkladně ovládají čtyři způsoby početní čísly
celistvými, učiní týž pokus s čísly desetinnými. Doplniv pak případné mezery
ve vědomostech žáků, přikročí k počítání s čísly vícejmennými, sleduje při tom
stále týž cíl, aby žáci dovedli čísla tato proměňovat! v čísla desetinná, jakož vůbec
věnovati bude desetinným číslům největší pozornosti, protože tato čísla jedině
mají důležitost pro život praktický, přiléhajíce soustavou svojí k soustavě měr
a vah metrických i ku měně většiny států. Důkladného poznání měr a vah me
trických docílí tu učitel předvedením žákům jednoduchého diagramu nebo ná
kresu na školní tabuli, jehož střed tvoří názvy metr, litr, gram, nahoru desetinné
násobky: deka, hekto, kilo, dolů desetinné díly: deci, centi. milí. Nákres objasní
důkladně výklad o původu metru, litru a kilogramu.
Při počítání zlomky obyčejnými užij učitel jen zlomků v praktických pří
padech skutečně přicházejících. Nauč žáky své, že zlomky obyčejné lépe je proměniti ve zlomky desetinné a pak počítati. Jenom nejobyčejnější zlomky nevymykající se rozumu obyčejného člověka, buďtež v příkladech praktických připuštěny.
Počty úrokové na základě sousudku buďtež cvičeny. Věc půjde snadno, vpraví-li
učitel žákům jasný pojem o tom, co je jistina, procento a úrok, a pak teprve přistoupí
k počítání praktických příkladů. Na konec srovnalosti buďtež cvičeny písemné
i sousudkem, ale na tento větší váha kladena. Sestavení srovnalosti třeba mnohý
žák v životě zapomene, je-li však soudným počtářem, pomůže si důvtipem
i při složitějších případech. Míru délkovou na nižším stupni žáci poznali, plochy
na stupni středním a na stupni nejvyšším učitel zopakovav obé, předvede
žákům před oči těleso, poukázav předem na všecky tři rozměry. Přesvědčiv se
pak, že žáci jeho dobře chápou rozdíl mezi přímkou, plochou a tělesem, přikročí
k vypočítávání povrchu a obsahu těles pravidelných. Probrav pravidelná tělesa
od krychle po kouli, provede zaokrouhlení tím způsobem, že na příkladech pra
ktických vypočítávat! nechá všechna tělesa probraná postupně, bera za základ,
že u těles základnu při vypočítávání obsahu nutno násobiti výškou a nechávaje
si od žáků vysvětliti, kde třeba násobiti výškou celou a kde třetinou a proč?
Při vypočítávání povrchů žáci kreslí obliny v plochu rozvinuté, obrazce základen
a vysvětlují pravidla o vypočítávání těchto ploch.
*

*

*

O přírodopisu nařizuje osnova: Žáci poznejtež nejdůležitější živočichy, ro
stliny a nerosty, zvláště co se týče jejich užitečnosti, jakož i úkolu jejich v ostatním
tvorstvu; kromě toho poučeni buďtež o lidském těle a jeho ošetřování.
Dle osnovy započíti má se s reáliemi třetím školním rokem, a žáci mají tu
poznávat! přírodniny vynikající v hospodářství polním a domácím neb v průmyslu.
Poněvadž na škole obecné jiné vyučování přírodopisu není možným, než
pojednat! vždy jen o té přírodnině, která je po ruce, a osnova tu učiteli pone
chává úplně volné pole, bude zaokrouhlení učiva přírodopisného na stupni nej
vyšším zvláštní důležitosti.
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Zopakovav učitel stručně o všech ssavcích, jež žáci byli poznali, zaokrouhlí
učení vytknutím význaků této třídy na některém nejznámějším jedinci a roztřídí
ssavce v řády, rozřadiv druhy, jež žáci znají.
Podobně třídu ptáků rozvede v řády jen ty, jichž význaky lze mu vytknouti
na poznaných druzích. U hmyzu dostačí vytknouti rozdíl hlavnějších řádů a po
ukázat! na úplnou a neúplnou proměnu, pak na škodlivost a vyjmouti druhy
užitečné.
V třetí skupinu lze shrnouti ostatní poznané živočichy, z nichž rybám, oboj
živelníkům a plazům věnuje se zvláštní pozornost.
Shrnutí učiva o rostlinopisu lze provésti tímto vhodným způsobem:
Učitel věnovav alespoň jednu hodinu přírodopisnou výkladu o částech rostlin
a roztřídění jich, dokončí jej na vycházce botanické, na níž nejlépe se přesvědčí, jak
žáci jeho rostliny poznávají a určovati i zařaditi je dovedou. Případné doplňující
výklady možno činiti na místě. Několik takových vycházek přírodnických poslouží
lépe, než všechny výklady v školní světnici.
Soustředění učiva z tělovědy s výhodou lze provésti souborným opakováním
na obrazech tělovědných.
Nerostopis zaokrouhlíme roztříděním nerostů v kovy, kameny, kapaliny a
plyny, a necháme zařaďovati žáky nerosty, které byli poznali.
Při zařaďování tomto nejlépe možno mezery doplňovat! a vady napravovat!.
Účel přírodozpytu naznačuje osnova: Poznání nejjednoduších a nejdůleži
tějších proměn silozpytných a lučebních, hledíc ku potřebám občanského života
a ku zjevům přírodním.
(Pokračování.)

Úvahy ku vyučování počtům v oboru číselném do 10 se zřetelem
ku appercipování pojatého učiva.
Píše ALOIS BRYNYCH.
(Pokračování.)

3. Za doučování logického v určitém oboru a určitým postupem týmže
číslem operujeme, přihlédajíce ku obsahu číselných představ; odtud název d.
logické se oprávňuje.
Ale zručnost u řešení příkladů podobných nemůže nám býti cílem posledním.
Potřeby životní vyžadují vybavování rovnic bez názoru a mimo udaný postup
genetický a logický, v pořádku nahodilém a pokud možno různém. — Bude
nám tudíž úkolem nejvyšším, abychom schopnost ku řešení příkladů pokud
možno bez názoru a bez souvislosti vnitrné i na stupni dolním přiměřeně budili,
řešíce příklady ty
za přímého doučování prostého vůbec.
Ukázkou zřejmím, kterak doučování to v počátcích sobě představuji:
a) Na tabuli napíši příklady : 1
. = 5
2 X 1 =.
a dítky jich čtením vytýkají
2 — |— 2 = ·
2 v 6 =.
cíl učebný (Vypočítáme tyto
5 —3 — .
% ze 3 = .
příklady: —-------—-------- — — — —)
P) Vědomé řešení: Které číslo znamená jednička? — Ukaž na prstech číslo
jedna! — K čemu nás vybízí křížek?— (Abychom ku 1 přidali). — Které číslo
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znamená pětka v právo? — Ukaž na prstech číslo pět? —.Avšak čo znamená
tečka a za ní dvě vodorovné čárky? Povím vám to: Tečka značí neznámé- číslo,
které k jedné máme přidati, a ony 2 čárky poučují .nás, . že obě čísla na ievo
tolik v celku značí jako číslo 5 v pravo. Opakov. — Příklad 1. můžeme srozu
mitelněji čisti takto: Kolik (ukazuji na tečku) musím přidali (ukazuji na křížek)
ku jedné (ukazuji na jedničku), abych obdržel (nazírá se znaménko rovnosti) pět
(dítky hledí na pětku) ? — Opakuje se. —
Počítejme tedy v mysli: kolik musím ku 1 přidati, abych obdržel 5? —
Kdo příklad vypočítal, slušně se přihlásí! — Po té výsledky- jednotlivců se zjistí
a provede se důkaz správnosti:
1. Názorem: Pět prstů lze rozložití na 1 prst ia kolik prstů? — Učiňte tak
podle mne všickni! — Proto 5 = 1 -|- 4. Vidíme, žeA a 5 počítali dobře.
2. Bez názoru, pouhým řáděním čísel: Příklad ten můžeme více v mysli
počítati takto: Číslo 1 sobě mysleme a další čísla říkejme hlasitě až ku pěti.
Při vyslovení každého čísla vztyčíme 1 prst. — Učiní se nápodobou výkonu
učitele. — Kolik prstů jsme vztyčili ? — Proto 1 '. = 5 ?
Po té výsledek v příklad první se vepíše a rovnice celá prízvučné čte’se.
Které číslo značí dvojka ve druhém příkladě ? — Ukaž číslo dvě na prstech ! —
Co znamená křížek ve příkladě tom ? — Co další dvojka - — Co znaménko rov
nosti? — Co tečka v pravo? — Srozumitelněji lze čisti takto: Kolik obdržím
(ukazuji tečku v pravo a znaménko rovnosti), 'když ku dvěma přidám opět dvě
(opět příslušná znaménka postupně ukazuji) ? — Opakuje se.
Ku vyzvání následuje počítání v mysli a po zjištění výsledků důkaz správ
nosti o názoru a pouhým řáděním. Při tomto prvého sčítance sobě myslíme,
druhého ozřejmíme dvěma vztyčenými prsty a jmenujeme další dvě čísla (3, 4)
ukazováčkem pravé ruky přiměřeně ukazujíce.
Výsledek vepíše se a zakončí čtením přízvučným.
Podobným bude řešení příkladu třetího 5 — 3 — 2 a dalších. Postup určuje
nám tudíž tato osnova:
a) cíl učebný čtením příkladů v celku;
p) jich vědomé řešení, při němž objasní se význam značek písemných —
pak počítá se v mysli — provede důkaz o správnosti názorem vnějším a kde
možno, i pouhým řáděním — výsledek vepíše se a rovnice prízvučné Čťé—
k čemuž po vypočtení všech příkladů (zajisté nemnohých) připojí se
7) čtení provedené úlohy celkové a počítání rychlé, při němž. odpovídá se
pouze číslem hledaným.
Možno namítnouti, proč vyučování zdrželo se výkladem značek písemných?
Odpovídám: Polovina veškerého času počtům přiděleného tvoří vyučování ne
přímé. Avšak, aby totéž nezvrhlo se v pouhé cviky písemné při dítkách slabších,
aby tyto dítky, k nimž bráti třeba zřetel zvláštní, pokud možno úlohy písemné
počítaly vědomě, v nesnázi své neopisujíce: uvedeny byly v umění -to krůček
za krůčkem ne nahodile,-ale řízené cvičením i ústním i písemným. 7 .... .
Dítky čilejší, nadanější, ale v počtu snad menším — protože bez názoru —
řeší příklad ihned bez všeliké pomoci zvláštní a výsledek oznámí předem ; ale
máme v oddělení I. též více nebo méně díteK slabých, často i velmi· tupých,
a ku těmto, nikoliv ku oněm, pomoci označené sé vztahuji: ..e.
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■ -Jinak doufati jest, že ony podpory paměti slabých toliko dočasnými budou;
důsledným probouzením samočinnosti vlastní a opětovanou obnovou rovnic je
dnotlivých paměť slabá zmocní se měrou tou, že vůbec od názoru bude lze
upustiti.
U dítek všech v 1. roce školním však nikdy!
Poznamenán í.
V. l/2 hodině nepřímého vyučování řeší se označené příklady písemně. Tři
příklady řešiti bude nám maximem ! Čím jistěji způsob řešení osvojí se na prvních
příkladech, tím rychleji dařiti se bude počítání další. Neboť i tu platí osvědčené
pravidlo: »Beř před se málo, to málo ať je dobré, a to dobré objasni a nacvič,
by vázlo najisto a trvale!«
4. Po vývoji kterékoliv rovnice — v souhlasu s 5. členem osnovy HerbartoZillerovské — řeší se příklad Užitý. Postup řešení: příklad uvědomiti v celku,
ku otázkám rozebrati a v celku obnoviti, počítati v mysli a konečně po zjištění
- výsledků řadou úsudků společně — abstrahován již na svém' místě při vývoji
rovnice 3 v 9 — 3.
; Ale vyznati jest pravdu, že častěji i při nej lepší vůli k užití vyvozené rov
nice pro nedostatek času nedospějem, a že nastanou jakési mezery u vyučování,
jež vyplniti třeba počátkem, určité J/2 hodiny:
přímým doučováním užitým vůbec.
Postarati se o vhodný výběr příkladův užitých nebude úkolem učitele ve
dlejším, ježto podané příklady v návodě Močníkově namnoze dobré snaze naší
nevyhoví.
.
Vhodnější sbírku příkladů snažil se podati kollega V., Zálabský v jednom
ročníku »Vychovatele« jako dodatek ku své rozpravě »Počítání v prvním školním
roce« — a táž snůška dobře nám posloužit! může. — V rozpravě, naší dotýkajíce
se pouze stránky methodické a účlenění učiva vůbec za cílem, řádného osvojení,
'na zmínce předchozí o příkladech úžitých přestáváme.
(Dokončení.)

Svoboda osobní·
,

: -

Několik myšlének od B. N.

Snažení všech národů neslo se za všech věků k tomu cílí, -aby utvářeno bylo
státní zřízení tak, aby každý jednotlivec mohl ve státě žiti dle svých soukromých
zásad, dle svých názorů a představ o životě vůbec, dle svých návyků a konečně
snad i dle svých kapřicí,--nepřekážeje při tom svému spoluobčanu. Takový stát
dodnes je však ideálem, nerceme-li chimérou idealistů, ač od první republiky
vůbec uplynula již tisíciletí.
'■
Tento ideál nazývá se obyčejně osobní svoboda lidského života, dosud
nikde na světě nedocílená, ač dosažení její je dosti snadné.
Obyčejně se myslí, že osobní svoboda je pouze ve státech republikánských;
'to se však každý- velmi mýlí, kdo -tak myslí. Právě v těchto -státech jsou všechny
:zákony přísnější než jinde, a »svobodou« nazývá se. tú jen jiný způsob režimu,
- ostatní je stejné jako v jiných státech.
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Osobní svobodu musí si každý člověk opatřiti sám, ať již žije v státě
kterémkoli.
Nutno tu ovšem rozeznávat! život soukromý od života veřejného. Oproti
tomuto má každý člověk přesně vymezené povinnosti, jež plniti musí, chce-li
si zachovati osobní svobodu v soukromém životě.
Věc snadná. Co ode mne žádá veřejný život, povinnosti mého stavu, vše
obecné zřízení zemské, to všechno vykonám tak, aby už nikdo nemusil mi nic
poroučeti a vytýkati a mám záruku, že v soukromém životě mohu těšiti se
naprosté svobodě, že venkovský život nebude v můj soukromý život míti ani
přístupu. Musím se snažiti oba od sebe úplně isolovati.
Jediná skutečná svoboda je založená na poctivém plnění povinností svého
stavu a čistém svědomí; tu může dosíci každý a v každém státě. Jiné svobody
není v celém šírém Božím světě.
Svědomitý učitel má na paměti, že z jeho žáků budou členové lidské spo
lečnosti, a že každý z nich, který práci nebude považovati za povinnost, nýbrž
jen za prostředek k uhájeni živobytí, bude se po celý svůj život cítiti otrokem.

Bude tedy jistě úkolem učitelovým připraviti žáka v tomto směru pro sku
tečný život a u výchově pamatovati, aby žák, dospěv, necítil se nešťastným hle
daje svobody osobní dle vlastních pochybných zásad, tudíž něčeho, čeho ve
skutečnosti není.
Bylo by ovšem učiteli těžko, ba nemožno, aby vysvětlil žákům své zásady,
objasnil jim, v čem svoboda života kotví, a jakým způsobem lze jí dosíci.
Není jiného prostředku než žákům vpraviti zásady příštího způsobu života
návykem, suggerovati takořka jim je.
Věc vyžaduje ovšem mnoho času, mnoho námahy a stálé evidence této
části výchovy. Ale dá se provésti. Nesmí se ovšem přeháněti. Jak velice chybuje
učitel upozorňující žáky skoro denně na těžké povinnosti, které je čekají, až do
spějí, odhaluje před nimi drsnou skutečnost života se všemi zápasy, bídou a
těžkou prací, a stíraje tak všechen pel poesie života dětského, olupuje je
o radost a bezstarostnost mládi, vštěpuje jim strach před životem a budí k němu
už ve škole nechuť. V tomto směru výchovy jest učiteli počínati si velmi opatrně.

Bylo by však stejnou chybou opomenout! jí, a posiati děti v drsný živo*
nepřipravené.
Není nesnadno, vpraviti pozvolna dětem přesvědčení, že práce není kletbou
člověka, nýbrž údělem Bohem mu určeným, povinností Bohem na něho vloženou,
aby nejen živobytí svého uhájil, platným činitelem lidské společnosti, která jenom
prací stojí, se stal, nýbrž, že práce je nutně potřebí i k zachování tělesné i du
ševní síly, jež obě bez pružnosti prací získanou, nutně musily by brzy zajiti.
Takový začátek je dobrým základem, na němž možno dále s úspěchem budovati,
Potom dlužno v žácích zvolna pěstovati cit pro povinnost a navykati jich, aby
v přesném plnění povinností nalézali odměnu ve vnitřní spokojenosti a u vědomí,
že nejsou sobě ani jinému ničím zavázáni. Taková spokojenost blaží.
Žák věda, že poctivě vykonal, co mu bylo uloženo, je na svou práci i na
sebe sám hrdým. Naprostý blaživý klid, který naplní duši jeho po vykonané po
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vinnosti, stane se mu znenáhla potřebou, bude po něm stále toužiti, a věda, jakým
způsobem této pravé duševní svobody lze dosíci, bude jednati vždy tak, aby sám
se o tuto nezávislost nepřipravil a nastoupí v skutečný život s energií vojína
důkladně vyzbrojeného; životní boj za svůj úkol bude považovati, a proto bude
nebojácný.

♦

RŮZNÉ ZPRÁVY.

*

Jak nynější mládež mravně pro
spívá. Napíše-li katolický nebo konservativní časopis něco o nynější mládeži, co se
modernistům a »organiso váným* nelíbí, za
čnou korybantský křik proti klerikálům,
to že je starý jejich způsob, haněti moderní
školu, která prý nestojí za nic, protože nad
ní nepanují — klerikálové. Není pravda, že
mládež pustne, naopak, mravnost je větší,
než bývala. V nestřežené chvíli však do
znává »C. Uč.«, že by byla akutní potřeba,
dožadovat! se na povolaných a schopných
osobách o informativní článek — o fysiologii
pohlavního pudu, dokládaje: »Či není třeba
o té věci k dětem upřímně a otevřeně pro
mluvit! v době, kdy osmiletí onanisti mezi
školáky nejsou žádnou vzácností, a kdy
desetiletí již hoši a dívky spolu souložívají?«
Kdyby to takhle napsal »velebný« »Vychpvatel* nebo jiný »klerikální« list, to by
byla hned celá »organisace« vzhůru proti
té neslýchané lži a urážce českých paedagogů! To by se hned řeklo a napsalo, že
je to staré, známé špinění moderní školy
a jejích výsledků vychovávacích se strany
»klerikálů«! Vždyť podle téhož »Č. Uč.«
90 procent dnešních našich šestiletých
junáků ví o daleko delikátnějších po
drobnostech s plemeněním nižších zvířat
a lidí souvisících, než o kterých knížka
»Odkud přišel bratříček« poučuje! Máme to
tuze pokročilou mládež, když již šestiletí
hoši vědí delikátnípodrobnosti opohlavním
životě! A my je máme za taková neviňátka,
že jim povídáme, která ruka je levá a pravá,
kde ,e stěna přední i zadní atd. Hlavní cena
knížky »Odkud přišel bratříček« spočívá dle
»Č. Uč.« v tom, že děcko se tu dovídá,
že není potomkem vedle zvířat zvlášť
vyrobeného hliněného panáka, který, věř,
vdechnutím duše prvním člověkem se
stal, nýbrž že je mládětem — nejdoko
nalejších zvířat, lidmi zvaných, a že tak

za stejných podmínek a stejným postupem
jako psíci a koťata na svět přichází.«
Myslí-li »Č. Uč.«, že takovým »poučová
ním« bude dítě mravnější a hodnější, velice
se mýlí. Možno, že pak budou onanisti již
čtyřletí, a souložení že začne dříve než dítě
přijde do školy. Zavrhujte všecky ohledy
slušnosti i dočasné zatajení věcí, jež
dítě pochopiti nemůže a nedovede, právě
proto, že jest ještě dítě, odkopněte bibli
s její naukou o stvoření prvního člo
věka (odkud se vzal ten první člověk,
Ethehnerova knížka ani její interpret »Č.
Uč.« nevysvětlují) a spláčete nad pokolením,
které vychováte! Ale co konečně na tom —
jen když bude větší služné a větší aktivní
přídavek!
Některé výroky nevelebného »Škol.
Obzoru«: »Tak vypadají sloupové organi
sace, se kterými chceme bojovat proti klerikalismu.« — »Zvelebuje chrámový zpěv a
osvědčuje svým životem smýšlení křesťan
ské, t. j. klerikální.« (Teď se nepotřebuje
ptát nikdo, co je klerikální, »S. 0.« je to
jedno, křesťanské nebo klerikální.) — »Je
vidět, že klerikalism prožírá těleso organisační od dola až ku hlavě. Funkcionáři
všech spolků a okrsků jsou varhaníci, hlavní
slovo mají vždy řídící-varhaníci, návštěva
farských hostin, klerikální Beseda v organisaci atd.)« — A nebude prý lépe, »dokud
nebude půl milionu dobrých šibeniček u na
šich vísek, měst.« — Prach světe, to jsou
chuti a recepty! Jen tak na to, šibenice,
panečku, půl milionu, to budou mít tesaři
výdělku, a což kati! A kde se nabrat katů
a pacholků jejich, ti se budou muset vy
bírat z řady těch kritiků »pathologických
zjevů« a koho pak udělat komandantem čili
obrkatem? — »K organisaci je třeba více
dobrých lidí než stanov!« — Také to pře
svědčení máme a svého času jsme je ne
pokrytě s organisaci sdělili. Jen šibenicí na
nepohodlné lidi, ať udělají opravdu »svobodo
myslní« konkurenci Albovi, až se v hrobě
obrátí!
.7.
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Kostelní zpěv. Vídeňský katechetský
spolek jednal v členské schůzi o otázce
kostelního zpěvu, jenž je nemálo důležit pro
výchovu školní a náboženskou výchovu lidu
vůbec. To se však stane jen tehdy, když
bude zpíváno, jak určeno je pro modlitbu
brevíře : digne, attente et devote. Proto je
si přáti větší péče o církevní zpěv ve škole.
Nacvičiti mešní písně, zvláště vícehlasně,
stojí mnoho práce, a té je se třeba podrobiti. Bylo by žádoucno po důkladné revisi
textu po stránce dogmatické a gramatickostylistické upraviti je jednolitě. Zavedení
diecesního zpěvníka nevede vždy k cíli.
Případná přání ve příčině nacvičení nových
kostelních písní provede zajisté rychle okresní
školní rada, bude-li tam učiněno podání.
Bylo by potřebí též u nás věnovati této
záležitosti pilnou pozornost.
Reforma gymnasií v Poznani. Denní
listy oznamují, že po velikonocích tohoto
roku nastoupí reforma poznaňských gymnasií
ve smyslu, že v témže gymnasiu rozdělí se
od třetí třídy ústav na třídy s jazyky klassickými a na oddíl s jazykem francouzským
a anglickým.
Program »Skolsk. Obzoru«. Hlavní
body programu »Skol. Obzoru« jsou: »Bojo
vat! s vytrvalostí a neohrožeností za neodvislost učitelstva a svobodu školy. Potírati
všecky výstřelky klerikalismu a byrokratismu,
jimiž moderní školství jest ve svém vývoji
vážně ohroženo. Bezohledně kritisovati pathologické zjevy mezi učitelstvem; neboť
učitelstvo důkladnou očistou svých řad musí
se zhostiti různých příživníků, kteří jeho cti
a vážnosti jsou na úkor. Přičinit! se o to,
aby šosácké kastovnictví úplně zaniklo.« —
Také my chceme chrániti neodvislost stavu
učitelského a potřebnou svobodu školy.
Naprostá svoboda je však nemožná tam, kde
je pevný, určitý cíl. K tomu cíli musí býti
jistá určitá doba; způsob, jakým se po cestě
k cíli chceme ubírati, a volba prostředků
budiž svobodná, ovšem cíli přiměřená. Nesmí
přece učitel vésti mládež, kam chce, vy
tknout! si účel svého působení dle své li
bosti, leda by si vystavěl a vydržoval školu
sám a ukázal: »Já to chci tak a tak; kdo
chcete, dejte mi děti učit; jinak mluviti
o škole opravdu svobodné je holá fráze a
povídání do větru. — Potírati výstřelky kle
rikalismu a byrokrratismu, jimiž moderní
školství jest ve svém vývoji vážně ohro
ženo? Také my, učitelé katoličtí, chceme
potírati všecky a jakékoliv výstřelky, jimiž

Ročník VI.

účelná a dobrá působnost školy opravdu by
byla ohrožena. O tom, co je klerikalismus,
bychom mohli míti nedorozumění. Proto rádi
bychom znali určitou definici pojmu a vý
znamu »klerikalismus«. Takto je to něco
příliš neurčitého; každý si tím představuje
něco jiného. — Výstřelky rozumíme ne
plodné, plané výhonky, které zdravému
celku jsou na škodu, ubírajíce mu sil. Ta
kové výstřelky nejčastěji asi vyrážejí z ne
dostatečného pochopení úkolu školy vůbec
a to obyčejně u mladých nerozvážných radi
kálních učitelů, nejvíce ovšem z jejich svůdců.
Opojmu »moderní škola« bychom semožnotéž
neshodli, a proto bychom i tu rádi měli přesný
výměr. Kritisováním »pathologických« zjevů
se nedá nic docíliti. Kdo by chtěl kritisovati
pathologické zjevy, musil by je dříve pathognomicky rozeznati. Známoť v lékařství,
že dle příznaků nelze za živa přesně cho
robu zjistiti. Chorobu určuje jeden lékař tak,
druhý jinak, ano v Americe vyskytla se
jistá lékařka, která pokládá choroby za nej
přirozenější zjevy zdraví. — A něco podob
ného stává se i v posuzování chorobných
zjevů v učitelstvu; mnozí moderní páni to
chorobné pokládají za důkaz zdraví. »Sk: Ob.«
však věc tuto pojímá jinak; píšeť: »neboť
učitelstvo důkladnou očistou svých řad musí
se zhostiti různých příživníků, kteří jeho
cti a vážnosti jsou na úkor.« Má tudíž jen
jedinou chorobu na mysli, která leží více
mimo sta’“ učitelský, totiž příživníky, kteří
ze řad učitelstva nepocházejí a s ním nic
společného nemají, leda to, že v témž místě
původ vzali a nyní síly a vážnosti stavu
ubírají a z něho žijí. Takových příživníků
by se ovšem učitelstvo mělo nejprve zho
stit!. Proto voláme z plna srdce: »Učitelé,
zbavte se příživníka, který na Vás chce
jezdit, Vám poroučet, Vás vést, s Vámi
orat i vláčit a při tom z Vás žít a za po
škozování vážnosti učitelstva od Vás platit
si dává.« Kritisováním »chorobných« čili
pathologických zjevů se toho nedocílí. Třeba
tu řádného chorobozpytu a pak vyhledání
příčin té které choroby, pak odstranění pří
čin těch, po případě vhodných léků a po
silujících prostředků, aby následkem cho
roby obsáhlý organismus se posílil. Co se
týče šosáckého kastovnictví, jež vinou ně
kterých ctižádostivých jednotlivců se mezi
učitelstvem zahnízdilo, ovšem si přejeme
také, aby úplně zaniklo, ale rádi bychom
byli, kdyby to bylo určitěji označeno. Pro
sím, pane redaktore, abyste nebyl na roz

Ročník VI.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

pacích, co Š. O. na to odpoví (a on to bez
odpovědi nenechá) — napíši Vám to hned
sám ; to bude asi tak: »Klerikální „Vy
chovatel“ opravdu má v hlavě povážlivou
tmu a zabedněný mozek. Kritisuje náš pro
gram, píše, že chce hájiti svobodu a neodvislost stavu učitelského a svobodu školy
a hned zase několik řádek dále, že mluviti
o škole opravdu svobodné je holá fráze a
povídání do větru. Také »katoličtí«, rozuměj
»klerikální« učitelé chtějí potírati všecky
výstřelky atd. S obličejem svatouška tváří
se nevinně, že neví, co je klerikalismus,
naposled se ho ještě úplně odřekne ! Také
o pojmu »moderní« škola má nejisté po
nětí a přeje si, abychom mu je objasnili
a tak dále.« — Víte, to já chci usnadnili
Skol. Obzoru práci. Potřebuje to jen trošku
rozšířit, doplnit, omastit, opepřit a přát čte
nářům svým dobré chutnání.
J.
»0. Úč.« o katolických spolcích.
»Č. Uč.« rozepsal se o zásadách katolických
spolků, a vývody, které uvádí, jsou zají
mavé i charakteristické. Tak na př. »přední
úkol katolicky organisovaného — třebas i
učitele — jest pracovati ku větší cti a slávě
Boží (dle Jesuitského hesla) ... a co hlav
ního ještě, pracovati ku blahu církve. Ono
to zní dost nevinně, ale když tak člověk
rozváží, co to vlastně ta církev a co její
blaho jest, ihned napadá mu množství pří
padů, jak cirkev, t. j. církevníci o své blaho
pečují, pečovali a vždy pečovati chtějí. To
církevní blaho : což jiného v praxi vlastně
jest, nežli pojištění tělesného blahobytu?«
A což organisované učitelstvo — nikoliv
katolicky organisované — to nepracovalo
a nepracuje k pojištění tělesného blahobytu ?
Co jiného byly ty všecky — upřímně ře
čeno — veškerého uznání hodné snahy a
kroky za úpravu služného ? A jestliže nyní
za tytéž cíle bojuje a boj ováti chce i ducho
venstvo, zvláště nižší, kdož může mu to
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míti za zlé ? — »Ubozí prý mají býti pří
slušníky takového spolku, jenž řídí se zá
sadou poslušnosti církevním autoritám a při
jímá úctu i poslušnost za svou povinnost,
kam se poděje samostatnost, volný projev
osobnosti, jejího názoru ? Jak je tu možno
volatí po spravedlnosti, po zdokonalení v čem
koliv, když každé hnutí ve spolku podléhá
nadřízenému názoru vyšší církevní autority ?«
A což organisace učitelská: nemá i ta své
autority a není povinen člen organisace býti
jí poslušen ? Vždyť každou chvíli jsme četli,
že ten neb onen »porušil kázeň organisační«
a t. d., a nemá-li kdo ani tolik svobody,
aby se směl a mohl súčastniti oběda, když
ho farář pozve, kde je tady samostatnost,
volný projev osobnosti, jejího názoru ? A což
když některý nešťastník, který byl členem
nějaké »Budče« nebo »Komenského«, stal
se členem »klerikálního« spolku učitel
ského — ten rámus a to vylučování! Kde
zůstala volnost »samostatně mysliti a pra
covati« ? — »Pan farář vždycky ví, co je
dobré, co se má podniknout!, v čem ve
řejně vystoupit a v čem se uskrovnit; ví,
co se má pochválit a podporovat, co za
tratit a potírat.« To je velmi naivní tvrzení.
Tolik má věděti vedení každého spolku,
a běda mu, neví-li, co je dobré, neví-li,
co má pochválit, co potírat atd. Jestli to
ví organisace, pak je to právě tak správné,
jako když to ví spolek katolický, a. ne?atracuje-li se to u organisace, nýbrž považuje-li se to za moudrou prozíravost, totéž
ať platí i u spolku katolického beze všeho
posměchu, že »pan farář vždycky ví, co je
dobré« atd. Když to ví »pan předseda«,
je to výborné, když to ví »pan farář« (také
předseda), už je to klerikální, a pryč s tím !
Ať žije samostatnost, volný projev osob
nosti ! Nezní to heslo pak jen jako pouhá
hluchá — fráze ?
Š.

Úvahy ku vyučování počtům v oboru číselném do 10 se zřetelem
ku appercipování pojatého učiva.
Píše ALOIS BRYNYCH.
(Dokončení.)

5. Dosud uvažováno o doučování přímém, jímž v l/2 hodinách přímého
vyučování počtům počínáme.
V půlhodině takové přidělivše doučování genetickému nebo logickému, do
učování prostému vůbec anebo užitému průměrem po 10 minutách, v době zbý
vající, t. j. 20 minut, nové pravdy vyvíjíme a ve formě příkladu užitého upo-
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třebujeme. Nechci ovšem tvrditi, že by uvedené rozdělení l/2 hodiny vyučování
přímého pravidlem mělo býti pro všecky případy; o tom rozhodují často poměry
mimo osobnost učitelovu jsoucí a těmto poměrům methodu uzpůsobiti bude
nezbytným. Povaha věci nikterak nevylučuje v některých y, hodinách pouze
doučovati, anebo pouze nové učivo vy vij eti, a všeliké úzkoprsé škatulkování zájem
ku předmětu by otupovalo. Tedy za poměrů normálných a nikoli vůbec rozdělení
toho se přidržíme.
Třeba však uvážiti, že y2 veškerého času počtům přiděleného ve třídách
o 2 odděleních vyplňuje nepřímé doučování písemné, které, byť i nemohlo býti
plně učitelem řízeno, přece nahodile a případ od případu konáno býti nemůže.
V uvažování o nepřímém doučováni písemném nutno usouditi předem, zdali žá
doucí kontrola a oprava úkolu nepřímo pracovaného toliko zběžně anebo dů
kladněji vykonati se může.
Toliko na rýchlo vypočtené příklady přehlédnout! u jednotlivců mohu tehdy,
když vyučováním nepřímým hodina početní v oddělení I. se končí; následuje
totiž přestávka oddechu a potřebám tělesným věnovaná, a té k cíli jinému upo
třebit! nelze. — Oproti tomu poměrně důkladněji revisi úkolu samostatně praco
vaného přičiniti mohu tehdy, když vyučováním nepřímým hodina početní v od
dělení I. počíná, neboť v y2 hodině druhé toto oddělení přímo zaměstnat! jest
a určitý čas žádoucí opravě přidělit! se může. Důvody těmi výběr úkolů nepří
mého doučování písemného dvojím bude:
a) Příklady snadné, v pouhém opisování číslic a kreslení číselných obrazů,
později v pouhém opisování rovnic, jimiž se vyjadřují vztahy mezi penězi, měrami délkovými a závažími: přidělíme y2 hodinám nepřímého zaměstnání, jimiž
hodina početní končí. Cvičení podobná i přes to, že pouhým opisováním se
konají, důležitá jsou velmi z příčiny té, že dotčené rozdělení měr, penízů i závaží
— po jehož osvojení důsledně snažiti se musíme — opětovanou obnovou pí
semnou trvaleji v paměti utkví. — Zjevů podobných, kdy ve vyšších třídách ku
otázkám o rozdělení m., kg. a p. žák bud’ mlčí anebo i hádá, tímto spíše se
uvarujeme. Píší-li dítky v určité y2 hodině a to násobně rovnici 1 m. = 10 dm.,
a-když zručnost jejich u psaní je poměrně větší, tutéž rovnici a další 1 dm. =
10 cm., nelze mysliti, že by vztahy uvedené pevněji neutkvěly. Podobně při
rovnicích 1 K = 10 10h, 1 10h — 10 h, 1 dkg. = 10 g. a p.
b) Rovnice o zamlčeném sčítanci, součtu, rozdílu, součinu, podílu a p., ob
novující rozklady čísel a z nich plynoucí pravdy početní; budou nám látkou
učebnou v y2 hodinách vyučování nepřímého, jimiž hodina početní počíná. —
Že však jich žádoucí revise pro následující doučování řízené a vývoj nového
učiva toliko po kratší čas konati se může, jde z toho pravidlo, aby úkoly po
dobné kratšími byly. Jinak časem, kterým v předmětu našem zvláště hospodařit!
třeba, nevystačíme k úkolům dalším. — Ale i věci samé lépe prospěje, když
3 nebo 4 příklady dítky násobným napisováním řeší, a tím trvaleji tytéž v paměť
vštípí, nežli aby v téže */2 hodině pozornost rozplýtvaly ku příkladům mnohým
a mnohým. — K úkolům těmto volím nejraději doučování logické mimo pořádek,
ježto následující revisi rychleji vykonati lze. Za př. 2 -|- 2, 6
2, 4
2, 8
2,
anebo 4 — 2, 8 — 2, 6 — 2, 10 — 2, 2 —- 2 a p.
Přibližné určení časového rozvržení učiva nebudiž vykládáno v ten rozum,
jakoby ono mělo býti platným za poměrů všech. Již pouhé odchýlení se od
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postupu užívané Početnice Močníkovy přivodí přesmyknutí dob některých, aniž
by ovšem přehledu obsahového měnilo. Ale větší měrou v případné a odůvodněné
změny časové působiti může dospělost anebo nedospělost dítek, časem vy
puknuvší epidemie, nemoc učitelova a j. příčiny, jichž tušiti nelze. Nicméně pro
kollegy mladší, anebo poprvé v povolání vstupující psychologicky a logicky odů
vodněné, avšak i ze zkušenosti víceleté vážené rozvržení učiva po stránce ob
sahové a časové: pomocí vítanou povždy bude. Přihlížejíce tudíž ku normálným
poměrům škol troj třídních, navrhujeme plán učebný v oboru počítání do 10 v po
době následující:
Záři: Vývoj čísel od 1—5 (při nazírání řad i skupin). Řádění prvých pěti
čísel a úkoly toho druhu odvozené. Poznávání penízů: h, 10h, 2()h, K (s vylou
čením vztahů).
Říjen·. Příležitostné doučování u předchozím. — Prvá cvičení v kreslení
číselných obrazců a psaní číslic do 5. — Sečítání a odčítání v oboru dvou
a tří. — Pojem o měření a míře délkové. — Poznání m., dm. a cm. (s vylou
čením vztahů).
Listopad: Setrvalé doučování u předchozím, zvláště u rozboru 2 a 3. Se
čítání a odčítání rozborem 4 a 5 při současném napisování a čtení pravd po
četních. — Poznání závaží kg., g., dkg. (s vyloučením vztahů).
Prosinec. Setrvalé doučování u předchozím. — Doplňování rozkladů 2 a 3
násobením, měřením a dělením a napisování těchže. — Vývoj čísel od 5—10. —
Řádění všech čísel prvé desítky a úkoly toho druhu odvozené. — Kreslení čí
selných obrazcův a psaní číslic. — Poznání měr dutých 1 a dl. a doplnění učiva
o penězích, měrách a závažích vývojem jich vztahů.
Leden·. Setrvalé doučování u předchozím. — Doplňování rozhledů 4 a 4
násobením, měřením a dělením a současné napisování rovnic.
Únor a měsíce další: Každému z těchto měsíců — vedle případného do
učování — přidělíme po jednom z čísel dalších: únoru 6, březnu 7, dubnu 8,
květnu 9, červnu 10, červenci opakováni vůbec.

O zaokrouhlení učiva školy obecné ve třídě nejvyšší.
Napsal B. ZKOUMAL.
(dokončení,)

V první řadě tedy učitel zaokrouhlí vědomosti žáků o výjevech v přírodě.
Tomu poslouží rozhovor o čtveru ročních počasí, poskytující žákům příle
žitosti, aby pochlubili se svými vědomostmi o účincích tepla, světla, vody, ele
ktřiny, vzduchu atd.
Probírajíce pak v hodinách přírodozpytných postupně jednotlivé stati o vodě,
o teple atd., klademe důraz na upotřebení v průmyslu a v práci lidské vůbec.
Mluvíce o sloučeninách a smíšeninách, hledíme předem k chemii anorganické
a seznamujeme žáky jen s látkami, s nimiž bude se jim v žití skutečně obírati.
Hochy seznámíme s látkami upotřebovanými v průmyslu a v řemeslech,
dívky obeznámíme s látkami kuchyňskými, potravinami a tkaninami. Výklad
o pudě plodné, o konservování potravin, doprovázený poučkami o zákonech fysi
ckých a chemických, žákům již známých, doplní vědomosti žáků.
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Má vůbec učení přírodozpytu poskytnout! žákům dovednosti, aby zákony
přírodní a jednotlivé případy na nich se zakládající v životě praktickém přiro
zeným způsobem dovedli si vyložiti, a proto učitel pominuv všech hlubších
theorií, snažiti se bude, aby žáci rozuměli tomu, čemu v přírodě nebude lze se
jim vyhnouti.
Ze zeměpisu má žák obecné školy vědéti tolik, aby poznal domov, království
České, mocnářství Rakousko-uherské, co nejdůležitějšího jest v Evropě i ostatních
zemských dílech, hledíc zvláště k rázu půdy; nejdůležitější zjevy, zakládající se
na podobě, postavení a pohybu zeměkoule.
Užší svůj domov mají poznati žáci třetího školního roku. Již na tomto stupni
je třeba učivo zaokrouhlit!, aby podkladem bylo k dalšímu. Nejlépe na zeměpisné
vycházce. Vyhlédnuv si místo, odkud celou krajinu lze přehlédnout!, zavede sem
učitel žáky a zopakuje tu, co o domově probráno. Žáci seznají jednotlivé terminy
zeměpisné na předmětech skutečných, což bude pak dobrým základem dalšímu
učení, zapamatují si názvy hor, lesů, měst, vesnic, samot atd., lépe než na mapě.
Na mapě okresu pak ve třídě poznané se zopakuje. Právě tak strany světové
nejlépe jest vysvětlit! na této vycházce a potom teprve ukázati na mapě.
Poměrně rozsáhlé je potom učivo zeměpisné v ročníku nejvyšším a nemají-li
žáci pojmů základních, ani učitel není s to, aby látku předepsanou probrali.
Úkolem učitele, zaokrouhlujícího učivo zeměpisné, bude vpraviti žákům
celkový obraz o světě, jak je osnovou samou předepsán pro 6., 7. a 8. školní
rok. Přesvědčiv se, že žáci mají dobrý pojem o zemi naší jako tělesu světovém
i jako části soustavy sluneční, rozumějí jejímu pohybu, chápají jednotlivé její
rozměry alespoň přibližně, poznávají pět dílů světa i pět moří světových, předvede
jim ještě celkový obraz o poměrech klimatických a jejích příčinách. Ponechav si
Evropu naposled, probírá světa díly postupné dle členitosti pobřeží, hlavní řeky
a horstva a jednotlivé celky státní. U Evropy věnuje největší pozornost Evropě
střední, ponechav si zase Rakousko-uherskou říši naposled, kde u jednotlivých
říšských zemí zajímavé obrazy kulturní musí učivo opakovací zpříjemňovati. Za
končí užší vlastí naší Českou, o které žáci musí nabýti vědomostí pokud možno
nejrozsáhlejších.
Učením dějepisu mají žáci vedeni býti k tomu, aby poznali a oceniti dovedli
osoby a události, které vynikající měrou přispěly k rozvoji vlasti a člověčenstva
vůbec; zároveň vzdělávána budiž tímto vyučováním mravní povaha žákův a pěsto
vána jejich láska k vlasti. Tak nařizuje osnova.
Poněvadž učivo dějepisné rozkouskováno je na jednotlivé školní roky, kon
centrace možná je zase jen v ročníku nejvyšším. Aby učitel shrnouti mohl učivo
v přehledný celek chronologický, musí postupovat! s dějinami jediné země a bude
zajisté voliti dějiny naší vlasti. Jakási koncentrace dějin všesvětových není na
škole obecné možná. Aby však žáci nabyli pojmu i o dějinách světových, jest
nutno připojiti tyto k dějinám vlasti a žáci nabudou tu vědomostí nejen o vývoji
říše, nýbrž i o vývoji kultury všeho lidstva.
Bude tu ovšem učiteli, vyprávějícímu o jednotlivých panovnících českých,
vyhnouti se všemu bezúčelnému líčení vojen a výbojů, za to však předvede žákům
kulturní obrázek doby líčené a připojí události světové za panování toho kterého
českého panovníka mimo vlast naši se sběhší. Takovým způsobem dovědí se žáci
a také dobře si zapamatují, která událost světové důležitosti sběhla se za panování
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některého českého panovníka a který vynález pro kulturu lidstva důležitý učiněn
byl v té době. Žáci tímto způsobem seznají bezděčně a beze všeho zvláštního
návodu, jak vytvořila se říše nynější a k celkovému zakončení tohoto přehledu
užije se vysvětlení o státním zřízení říše, ovšem jen v rysech hlavních a poukázání na povinnosti občanů ze zřízení tohoto vyplývajících.
Dle osnovy mají se žáci na škole obecné naučiti zřetelně a pěkně psáti.
Je všeobecně známo, že žáci napodobují rukopis učitelův. Vystřídají-li žáci
až do ročníku nejvyššího několik učitelův, mají pak rozličné rukopisy více méně
úhledné a podnikal by učitel práci Herkulovu, kdyby chtěl v takovém případě
docíliti jednolitého rukopisu. A snad by toho ani při vší námaze nedocílil. Rukopis
je žákům jaksi vrozený. Pak ani nemají všichni žáci stejných schopností kraso
pisných a stejné zručnosti. K pěknému písmu je skutečně třeba zručnosti, které
možno, není-li vrozena, nabýti jen dlouholetým cvikem. Přišli-li žáci do nejvyššího
ročníku se špatným rukopisem, možno neúnavným cvičením a častým vysvětlo
váním tvarů písem mnoho napraviti.
Čeho však učitel na nejvyšším stupni může ještě docíliti, je zřetelný rychlopis,
věc pro praktický život důležitější než kaligrafie. Časté cvičení ve psaní dle taktu,
na povely početní, při nichž žáci psáti musí tak, jak učitel velí, jsou nejlepším
prostředkem, jehož užívají i učiliště, jichž výhradním účelem je docílení úhledného
a zřetelného, třeba ne právě krásného rukopisu.
V kreslení je žákům naučiti se správně pojímati měřické tvary, vycvičiti se
měřiti okem a zobrazovat! jednoduché předměty, jaké se naskytují v obecném
životě.
Při zaokrouhlení učiva měřického rýsování ploch a těles možno provésti.
Kreslení těles dle dřevěných nebo lepenkových modelů jednoduchými čarami
působí žákům zábavu a nemálo prospívá. Učitel nechává žákům odhadovat! roz
měry ve školní světnici, podnikne potom vycházku, nechá žáky odměřiti skutečně
v přírodě všecky míry délkové i plošné a vzdálenosti v přírodě nechává odhado
vat:, dotazuje se, jaký dojem působí zraku hoch postavený na 100, 200 m. atd.
V přírodě nejlépe pak bude možno učiteli vysvětlit! různé klamy zraku naskytující se při měření od oka.
Obyčejně kreslí žáci ve škole do stigmatů, a na tom pak se také přestává.
Avšak kreslení takové nemá pro život nějaké důležitosti, neboť v praksi každý
jistě použije pravítka, komu bude udělati přímou čáru. Proto bude učitel naváděti
žáků ku kreslení křivočárnému a zakončí je kreslením dle předmětů skutečných,
jemuž věnuje té největší píle. Počátek možno učiniti kreslením dle listů rostlin suše
ných a na papír nalepených proto, že by žáci obrys listů volných snadno obkreslováním
na papír přivedli. Později užijí žáci jako vzorků ku kreslení jiných částí rostlin,
jako: šišek, plodů, květů atd. Pomůcky tyto snesou žáci sami. Jen musí učitel
pamatovati, aby měl zásobu vzorků pro zimu, kdy nemožno žákům jich sehnati,
a tu by musel sáhnout opět k předlohám, čímž by žákům způsobil žalost a byl
by to zároveň pochod zpět.
Vrcholem kreslení od ruky je kreslení předmětů plastičtějších. Slabším kreslířům
dobře tu poslouží malá a levná »camera obscura«, pomocí jíž promítnuté kontury
snad bude jim na papír načrtnout!.
Vycpaný pták nebo ssavec, haluz s listy a květy nebo plody, ozdobný
předmět nějaký s jednodušší konturou, vyžadující trochu ozdoby kreselné, při
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níž samostatná tvorba žákova by se uplatnila, jsou nejlepšími prostředky k zdo
konalení žáků v kreslení. A žáci kreslí tímto způsobem rádi, ba přímo se zápalem
a provedou práce hezčí než při okreslování tištěných předloh, při nichž stálého
dozoru je třeba, aby žáci předloh neotiskovali. Ovšem při větší, žákům poskytnuté
volnosti je také třeba více vysvětlování a oprav se strany učitele. Nalezne však
tento dostatečné odměny ve svém svědomí, zdařile prohlížeje zdařilé výkony
svých malých kreslířů.
Účel zpěvu: Buditi a vzdělávati hudební sluch, šlechtiti cit a oživovati mysl
vlasteneckou a náboženskou. Žáci naučtež .se zpívati jednoduché, vlastenecké,
církevní a takové písně národní, které pro' ně i na dobu budoucí co do slov
i co do nápěvu trvalou mají cenu.
Vrcholem výcviku jest, aby žáci dovedli zazpívati správně písně jednohlasé
i dvoj hlasé.
K zazpívání písně je však nejen potřebí, aby žák píseň dobře znal co do
slov i co do nápěvu, nýbrž aby měl i dosti odvahy zpívati sám. Toho učitel
docílí, nechá-li jednotlivce zpívati samy, nebo píseň dvouhlasou nechť přednesou
jen dva žáci. Přednášení básní taktéž bude učiteli ve snaze této vydatnou podporou.
Tělocvik má buditi sílu, obratnost a jistotu, smysl pro pořádek, statečnost
a důvěru v sebe, mysl jarou a svěží tělo zachovati.
Má-Ii tělocvik účelu osnovou naznačenému vyhovovati, pak hodina tělocviku
nemůže ani učiteli ani žákům býti hodinou zotavení nebo odpočinku.
Při tělocviku pracuje tělo, ale i mysl na nejvyšší stupeň je napjata pozorností.
Poněvadž všečký' školy nehrajítělocvičen s nářadím, bude se učiteli omeziti na
cvičení prostná. I tu však možno dosáhnout! účelu osnovou vytčeného. Kon
centraci tělocvičných výkonů provede učitel, domáhaje se u cvičenců, aby při
cvičení zachovávali přísnou kázeň, dochvilnost, obratné, ladné a rychlé provádění
cviků na daný povel i aby uměli jmenovati jednoduché cviky, které provádějí.
Sestaví si pak buď dle vlastní dovednosti a zkušenosti nebo dle příruční knihy,
o tělocviku jednající, všecky cviky, sloužící ku výcviku končetin, trupu i hlavy,
utvoří z nich snadné sestavy prostocvičné, jimiž pak zábavným způso.em zopa
kuje výcvik celého těla, přezkoušev při tom cvičení pořadová a vřadiv do sestav
prostných i obraty na místě.
Nalezne zajisté každý zkušený učitel jiné vhodné způsoby ku zaokrouhlení
učiva jednotlivých předmětů, přítomný článek však přece snad poskytne některému
kolegovi rady nebo uvede jej na jinou myšlénku, dá impuls k jednání promyšle
nějšímu nebo bude podkladem ku práci podobné, prohloubenější, vyhoví zajisté
svému účelu, bude-li příčinou přemýšlení o vhodných způsobech koncentrace učiva.

0 kázni mimo školu.
Podává JOSEF SLAVÍK.

Stále časové a více méně bolestné thema. Celému městu, celé osadě dává
láz, jak se mládež mimo školu chová; podle toho se posuzuje obec, škola,
učitelstvo. Přihlížeti k tomu, jaká je mládež mimo školu, je povinností každého pocti
vého učitele a naprosto nelze se srovnati s míněním dosti často pronášeným: »Jsem
učitelem pouze ve škole; na ulici mně do žáků ničeho není.« Jednostranně po
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chopil by vychovatelský svůj úkol učitel, kdyby mu postačilo zjednati a udržovati
kázeň toliko když vyučuje, a kdyby si pranic nevšímal, jak se děti chovají mimo
školu.
Mají-li dítky vzdělány býti na »přímý a šlechetný charakter« dle znění zá
kona samého, pak vychovatelská stránka úřadu učitelského má zajisté převládali
nad vyučovatelskou a učiteli jest dbáti i kázně mimoškolní, byf i ta snaha byla
obtížná a dala mnohem více práce než kázeň školní. Ukládá to ostatně i § 25.
řádu šk. a vyuč.; slovy »pokud lze« ukazuje k četným obtížím, spojeným s touto
vychovatelskou starostí. Přes veškeré obtíže, které se — zvláště ve velikých
a větších městech — ve příčině té učiteli v cestu staví, něco a někdy i dosti vy
datně i působivě, lze učiteli přece pracovali v tomto směru, a byla by chyba,
nečiniti ničeho a opomenout! toho mála.
Lze to vyjádřili málo slovy: »Všímejme si vždy a všude mládeže mimo školu!«
Tím zajisté se alespoň něco napraví.
Všimneme-li si nejobyčejnějších stesků na chování dětí mimo školu a pozorujeme-li příčiny podobného chování, tuť seznáme:
1. pokud se týče prvního:
a) naše mládež neumí slušně choditi; utíká a divoce běhá, vrážejíc do malých
i velkých, rukama nebo tím, co nese, se ohánějíc;
b) namnoze nemluví jinak, nežli že křičí i při obyčejném hovoru;
c) surově nadává slovy nejsprostšími a zpívá časové písně buď sprosté nebo
ceny velmi pochybné;
d) buď nepozdravuje, koho má pozdravovat!, nebo to činí tak, že je to spíše
výsměch než pozdrav;
e) hází kamením a pere se, poškozuje rostliny, traviny, obilí atd.;
f) naše mládež již od útlého věku kouří — mnohdy i veřejně a okázale;
g) koná svou potřebu na ulici, čmárá po zdích, ohradách a chodnících křídou
a uhlírn nemravné věty a nákresy;
h) v zimě dělají děti klouzačky na veřejných náměstích, ulicích a cestách,
ohrožujíce tak veřejnou bezpečnost; na veřejných náměstích pak tropí na klou
začkách dlouho do noci neplechy;
i) ozve-li se kde hudba (i pohřební), bývá zvláště v městech veliký shluk
dětí; je-li pohřeb právě ve chvíli, kdy jdou ze školy, střemhlav letí tam, kde se
hudba ozývá, zapomínajíce veškeré kázně;
j) vůbec, pouličního shluknutí súčastňují se — zvláště ve velikých městech —
většinou školní děti, které při nejmenší příležitosti ječí a výskají, až stydno po
slouchat!.
To jsou, abych tak řekl, všední hříchy proti kázni, objevily se však — ovšem
výminečně a jednotlivě — i mnohem smutnější a hrubší přestupky.
Příčiny podobného chování tkví v obyčejných, mládeži vlastních navyklostech;
ale také je sluší hledati v celém nynějším zvráceném životě sociálním, v neuzná
vání a kazení každé autority, v naprostém nedostatku náboženství a zlehčování
jeho, v rodinných poměrech (konkubináty a pod.), v divokém a sesurovělém tisku,
jenž nešetří osobní cti a staví na pranýř ctnosti a nejzasloužilejší osoby, vynášeje
lež, podvrácení všeho řádu a každé autority. Je to špatný příklad se strany celé
veřejnosti, která mládež obklopuje. Mnohé nectnosti, surovosti a neřesti mají děti
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jenom od dospělých; mnohé surovosti rozšiřují se slovem, obrazem i tiskem a při
spívají ku zdivočení mládeže.
Obtíže, s nimiž se potkává učitel, chtěje ony poklesky odstraniti, jsou
asi tyto:
1. přemnohé děti jsou celý skoro den na ulici bez dohledu; otec i matka
jsou v práci. Ale i jinak, chtějí-li si pohráti neb poskočiti, ve větších a velkých
městech mají k tomu pouze ulici. Při některých domech není vůbec dvora, neb
jsou to dvorečky jako dlaně, a kdyby si zde třeba i slušně chtěly pohráti, netrpí
toho majitel domu nebo domovník.
2. Na ulici vidí děti špatné příklady dospělých. Zahálčiví lidé obojího po
hlaví baví se nenuceně, ošklivá slova, oplzlé řeči a posuňky vidí a slyší mládež.
3. Na venkově obyčejně bdí nad chováním dětí celá takřka veřejnost, ve
velikých městech dospělí lidé si dětí nevšímají a nechávají je tropit, co chtějí;
jsou příklady, že se zastali darebných dětí a vynadali tomu, kdo je napomínal.
4. Chce-li se učitel domluviti s rodiči ve příčině chování jejich dítěte, stává
se velmi často, že buď vůbec nepřijdou, neb přijdou nejvýš jednou a byla-li by
potřeba přijití po druhé, vzkážou hrubost.
5. Mládež ze školy vyšlá a nezaměstnaná svádí děti ku zlému; nejzhoub
něji působí zlý příklad těch, kteří do školy sice choditi mají, ale přes veškeré
udávání a hlásení nechodí — i po léta.
Nepomůže nic jiného než stálé všímání si dětí se strany učitele: domluva,
upozorňování, napomenutí přísné, ale též slovo srdečné a laskavé, dovolávání se
citů náboženských, pudu po cti atd. — to přece jen alespoň něco zmůže, užije-li
se toho náležitě a s porozuměním.
Působme všemožně, aby žáci odvykali špatnému; mnohé špatné je pouhý
návyk, který ještě nezakorenil tak hluboce, aby nemohl býti odstraněn. Když se
učitel prochází po osadě, chování mládeže pozoruje a si všímá, hned na místě
nebo ve škole zakročí — přesvědčí se brzy, že to není nadarmo a že se přece
jen něco dobrého zmůže a vykonati dá.
Velikou vinu mají mnohdy dospělí, ale třeba tu opatrnosti a nepřipisovati
šmahem, paušálně, souhrnem ve všem vinu dospělým. Styk s rodiči, poručníky
a .příbuznými dětí mnoho pomáhá. Mnohdy rodiče ani nevědí, jaké jejich dítě
mimo domov jest a co dělá. Často se zhrozí, když jim učitel vypravuje, že jejich
hoch kouří, že to neb ono na ulici provedl nebo provádí. Nelze tedy ani dosti
doporučiti, aby učitel osobně si všímal chování dětí mimo školu: tady sám nej
lépe o mnohém se přesvědčí,· svěřence své s jiných stránek a tedy dokonaleji
pozná a podle toho paedagogické řízení své opatřiti může.
To ovšem můžeme žádati od učitele, pro povolání své naprosté porozumění
majícího — zkrátka, od pastýře, a nikoliv nájemníka. Takových učitelů není
mnoho, ale, Bohu díky, jsou přece.

Dějepis ve škole.
Píše V. ZÁBORSKÝ.

Již dlouhou dobu ozývají se hlasy po reformě vyučování dějepisu. Nebude
tuším asi nikoho, kdo by neuznal volání to za oprávněné a postavil se mu na
odpor.
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Proč se volá po reformě? Místo odpovědi poohlédněmež se po volajících
a odpověď objeví se sama. Opravy ve vyučování dějepisu žádají lidé, kteří se
přesvědčili, že dějiny v zemích jiných mají ve škole jiný účel než u nás, že se
jim tu jinak vyučuje, že je tu pro ně jiného porozumění u učitelův i u žactva.
Je třeba si přípomenouti, jak se učí u nás dějepisu. Mám na mysli obecnou
školu, než i výše není patrnějšího rozdílu.
V podrobných osnovách škol obecných jsou buď jen jména jednotlivých
panovníků nebo význačné události, které se staly za jejich panování.
Postupuje-li učitel svědomitě dle osnovy, je celková bilance na konci roku
velmi chatrná. Takové učení dějepisu jsou vlastně jen vytrhané partie z dějin
beze vší souvislosti.
Často slýcháme stesky učitelův, že látka nevystačí ani na hodinu.
Že žáci při takovém učení ani celkového obrazu dějin své vlasti nabýti ne
mohou, je zřejmé.
Některý učitel pozná tuto vadu osnov a věda, že dějinám třeba vyučovati
chronologicky, pokračuje dle některé učebnice.
A teď sneste všechny ty učebnice na hromadu, vezměte si práci s jich pro
čtením, co tu najdete?
Jak dlouho nějaký panovník panoval, s kým vedl válku, kdo po něm na
stoupil na trůn a jaké zas byly boje o ten trůn.
Jiného nic. Učebnice, udávající příčiny těch válek, je už výtečnou. A vojny
táhnou se jako červená nit celým dějepisem.
Žákům neutkví z dějepisu v paměti nic než vojny a posloupnost panovníků,
pamatují si podle bitev vyhraných nebo prohraných, panovník, který vojen ne
vedl, nezdá se jim ani znamenitým, a obyčejně ani v paměti jim neutkví.
A tak mnohý krásný list historie, mám tu na mysli zase dějiny naší vlasti,
stává se dětem nečitelnou stránkou, protože tu není vojen.
A proto právě ty doby míru a panovníci vojnám se vyhýbající, skytají látku
k zajímavým rozpravám. Neboť v dobách těch možno vždy učiteli ukázati na
kulturní vývoj národa, na blahodárné účinky míru, na tichou, plodnou práci
a látka ta je vděčnější než líčení bitev, válečných výbojův, zabírání cizích zemí,
probírání politických zápletek, porobování sousedních národů.
Líčením surového hrdinství ve válkách osvědčeného líbí se snad dětem
a zvláště hochům lépe než líčení klidné doby, za níž zkvétalo hmotné i duševní
blaho národům, ale duch dětský ssaje z líčení takého náchylnost k surovým
pudům násilnickým, počíná míti zálibu v surovém násilí, hrdina, který tolik a tolik
lidí pobil, slává se mu vzorem, a ideál tichého pracujícího a vznešeného ducha
zůstává mládeže stále dalekým.
Válka vždy bude kolidovat! s názory o lidskosti a zůstane vždy surovostí,
nechť si je popud její jakýkoli.
Obrazy dějepisné tohoto druhu hodí se snad pro člověka dospělého se soud
ností znaleckou, nikdy však pro děti.
Mnohem vděčnější látkou pro hodinu dějepisnou je pěkný kulturní obrázek
doby toho kterého panovníka, neboť tu možno mluviti nejen o něm samém, nýbrž
o celém národu, jeho blahobytu nebo bídě a v mnohém pak objasniti různé činy
panovníkovy. A právě tato věc je nemalé důležitosti při vyučování dějepisném.
Vzpomeňme jen posledních králů českých z dynastie Přemyslovců. Jakých pojmů
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může o nich nabýti žák, slyší-li o nich pouze, že zaváděli Němce dó Čech.
Zdali nevznikne v něm ustálená představa, že to byli vlastně -Němci, ohavní odrodilci a nepřátelé vlastního lidu svého? Skoro, tak to vlastně vypadá v dějepisu,
neposuzujeme-li okolnosti, které byly příčinou tohoto volání Němců do Čech.
Takové pro náš národ osudné chyby panovníkovy osvětlí líčení doby a obraz
života národa. Žák potom, třeba že s jednáním těch králů nesouhlasí a je odsoudí,
přece pozná, že vedla je k činům těm snaha, aby lidu svému pomohli k blaho
bytu německým obchodem, aby získali silný stav měšťanský jako protiváhu proti
šlechtě, a že zasáhli do ciziny, protože stav měšťanský a řemeslnický nedal se
dosti rychle vytvořiti z poddaného lidu českého, příliš na šlechtě závislého.
Kulturním obrázkům dějepisným nemožno však učiti bez pomůcek a nále
žité přípravy. Také látku k nim těžko shledávati. V té věci jsou Němci daleko
před námi. Všímají si dějin po jiné stránce než my. Čítanky a učebnice německé
mají hojnost historických článků, pojednávajících o jednotlivých dobách národa ně
meckého a jeho vývoje, jako na př. »Německé město ve středověku«, »Vznik
cechů« atd. střídají se s episodními články z historie jednotlivých panovníků nebo
ze života vynikajících Němců všech dob, a vždy mají zbarvení eminentně národní.
My nemáme takových episod ani v dějinách, natož v školních čítankách. Snad
nové čítanky přinesou nějakou nápravu.
Mimo nepatrnou sbírku dějepisných obrazů více méně historicky věrných
není ve škole žádných pomůcek k učení dějepisnému.
Pomůcky musí si vyhledati učitel. Ale to je práce! Figuríny krojů a obrazy
budov najde v knihách odborných i zábavných, ale je k tomu třeba hojné zásoby
knih, velké trpělivosti a dobré znalosti věcí. Jinou pomůckou jsou mince a staro
žitnosti. Tu aby byl učitel numismatikem i archeologem. Kde je v místě museum,
má učitel snadnou práci. Návštěva takového ústavu se třídou je nejlepší děje
pisnou hodinou. Kde toho není, nezbývá nic, než aby škola pořídila si sbírku
mincí a každou starožitnost zařadila do sbírky školních pomůcek.
A tu očekávám ironickou otázku: »Jak byl by učitel s to, aby to všecko
sehnal?«
Odpovídám zkrátka: Právě tak, jako učitelstvo sehnalo statisíce předmětů
pro národopisnou výstavu.«
Není jediné češké dědiny, která by byla bez historických památek. Jsou tu
kostely, sochy, selské grunty, staré listiny, pamětní knihy, památná místa v okolí,
V leckteré domácnosti mají starou minci nebo vykopáními nebo jinou věc, jejíž
ceny majitel nezná. Je tedy jen třeba schuti dáti se do práce a učení dějepisné
ve škole přestane býti suchopárným předmětem a ponese se docela jiným směrem.

❖

RŮZNÉ ZPRÁVY.

«

Valná hromada Jednoty českého
katolického učitelstva a schůze její ne
bude, jak původně oznámeno, ve dnech
5. a 6. srpna, ale až 10. a 11. srpna.
Změna tato stala se z důležité příčiny. Pro

gram oznámí se později. Vyzýváme všecky
členy, aby vzali zatím zprávu tuto k laska
vému vědomí a do rozpočtu svého ve pří
čině času i peněz.
Z Jednoty českého katolického uči
telstva. Dodatečně ke zprávě v č. 8. »Vy
chovatele« oznamujeme, že slečna Augusta
Rozsypalová vzdala se vůbec náhrady za
cestné ke schůzi výborové. Slečna Rozsy-
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palová je jedním z nejčinnějších a nej
obětavějších členů. Kdybychom tak praco
vali všichni, musili bychom za krátko způsobiti velmi mnoho. Ještě do prázdnin bude
slečna přednášeti v Domažlicích a v Kostelci
nad Orlicí. — Poněvadž vyzvání v č. 8,,
aby členové hleděli platiti příspěvky, vyznělo
téměř na prázdno, budeme největší dlužníky
upomínati písemně. Nebudiž proto nikdo
uražen. Bez příspěvků nelze ničeho vydat
nějšího podniknouti. Velké množství členů
neplatí. Říkati, že se málo pracuje a na to
se vymlouvati, jest nesprávno. Pracovníci,
hlastež se! Žeň je hojná, avšak pracovníků
málo, maloučko, tuze maloučko. Vybízíme
k větší čilosti a činnosti. Kritisovati a od
suzovat! je snadno, — snadněji než podati
pomocné ruky k společnému cíli. Kde se
mnoho kritisuje a málo pracuje, tam nastává
»kritický« stav. A chcete, . aby se mohlo
vytknouti, že vinou členstva k němu došlo?
Když jsme přestáli nepřátelské první silné
útoky, strčili jste ruce do kapes? Přátelé,
v době, kdy lid náš začíná se probouzet!,
kdy začíná chápati rozdíl mezi učitelem a
»učitelem«, a jej po zásluze oceňovati,
v době té chcete nechat ruce v klínu slo
žené? Či usnuli jste a třeba i Vám hřmíti
u hlav, probouzet! Vás, kteří vlastně jiné
máte buditi ? K tomu nemáme mnoho chuti,
ale bude-li toho třeba, učiníme tak! Milé
by nám bylo, kdyby k tomu dojiti nemusilo.
Učiníme tak, ale ustaneme, nepřihlásíte-li se
k životu a ku práci. Ustaneme proto, ne
abychom složili ruce v klín, ale abychom
se obrátili na pole vděčnější, abychom silami
svými, dokud jich popřeje Bůh, neplýtvali. —
Z odboru Králové Hradeckého a Turnov
ského neozývá se žádná známka života.
Máme již po ruce návrh pro valnou hro
madu, aby odbory tyto byly zrušeny. Po
dobá se, nevzchopí-li se do té doby, že tak
musíme učiniti, abychom předešli ostudě,
že by odbory tyto pro nedostatek činnosti
byly rozpuštěny úředně. Necháte k tomu
dojít? Z pozůstalosti po f P. J. Kleinovi,
děkanu ve Velešíně, dán Jednotě pro jubil,
fond státní dluhopis v ceně 100 korun. —
Příspěvek zapravil pan Matěj Šedivý, říd.
učitel ve Vřeskovicích 5 K. — Pan J.
Bohdanecký, řídící učitel ve Václavicích
u Benešova; p. Jaroslav Pošmůrný, učitel
v Dol. Slivně 4 K a p. František Šimůnek,
řídící učitel v Dol. Slivně 4 K. — Víc
nikdo. Další příspěvky přijímá pan Karel
Jelínek, učitel ve Starém Kolíně!
J.
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Správcům škol a učitelům k po
všimnutí! Tiskárna družstva Vlasť vydala
tiskopisy, které se svou praktičností velmi
doporučují. Zjednoduší práci velice a mají
účin větší, než pouhý vzkaz, ku př. jedná-li
se o pozvání rodičů, aby se dostavili ke
správci školy nebo třídnímu za příčinou jed
nání o jich dítěti. Dostanou-li tištěný blanket
do rukou, opatřený číslem a razítkem, má
takové předvolání docela jiný ráz, než pouhý
vzkaz ústní, na nějž se mnohdy nepříliš
zdvořile odpovídá. A 100 takových »před
volání« je za 80 h. Rovněž i archy na pří
pravy k vyučování jsou velmi účelné, jakož
i dopisy rodičům, oznamující důležité zprávy,
jak se dítě jejich chová (poklesek atd.). Po
divná věc. Pisatel těchto řádků objednal si
několik set takových tiskopisů, všem kollegům se zamlouvají, chválí je, jak jsou
úhledné a praktické — vyžádali si jich kolik
»gratis«; ochotně jim bylo vyhověno, když
pak jich vypotřebovali a přišli zas — pro
dar — odepřel jim toho pisatel, řka, aby
si objednali přímo v tiskárně, když se jim
věc líbí. A tu doslechl, že tiskopisy ty jdou
málo na odbyt, a právě z těch, kteří chtěli
»gratis« a chválili, neobjednal ani jeden.
Raději dělají úmorné práce písařské, na něž
tolik hubují. Praví se, že jsme málo pod
nikavými. Není divu. Těžko být podnikavým,
když je pak z podnikavosti škoda. Rovněž
i pro místní šk. rady vydalo družstvo úhledné
a levné tiskopisy. Obracíme se ku svým pp.
členům a přátelům, aby laskavě tiskopisů
těch pamětlivi byli a je doporučovali k zakupování a objednávání. Agitujmu tak, jako
agitují liberální učitelé pro firmy, které v jejich
orgánu inserují.
š.

Vzdělávací četba katolické mládeže,
redaktor Frant. Jelínek. Ročník II. č. 2Sv. Prokop, zakladatel slovanského kláštěra
na Sázavě. Podává Ant. Mlynář. Úhledná
knížečka o 16 stranách obsahuje vylíčení
života a působení našeho v pravdě popu
lárního světce Prokopa. 1. část: Jeho mládí.
2. Sv. Prokop členem slovanského ducho
venstva. 3. Založení kláštera sázavského.
4. Sv. Prokop opatem kláštera. Jeho smrt.
5. Památky po sv. Prokopu. 6. Prokop· za
svátého prohlášen r. 1204. 7. Osudy slo
vanského kláštera na Sázavě. 8. Přenesení
ostatků sv. Prokopa. 9. Úcta sv. Prokopa.
Vyčerpává tedy ve formě stručné a mládeži
přístupné vše nejdůležitější, co lze říci jak
o osobě světce, tak o době, ve které žil.
Brožurka je za 7 hal., te 'y za peníz tak
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nepatrný, že nelze si mysliti menší, aby zaň
pořízen byl mládeži dárek vhodnější. Upo
zorňujeme přátele naše na »Vzdělávací četbu«
vůbec. Vychází šestkráte do roka ve vol
ných lhůtách a předplácí se na celý rok
40 hal. Právě nesmírnou tou lácí chtěli a
chce nakladatelství (družstvo Vlasť v Praze
570-11.) učiniti četbu všude přístupnou a
rozšířit! ji. To lze jen pomocí dpp. katechetů
a učitelstva nám příznivého, byť i přímo ne
byli členy jednoty katol. učitelstva nebo
v jakémkoliv jiném spojení s družstvem.
Jsme přesvědčeni, že jest dosud veliká část
učitelstva katolická, a tu neodstraší nadpis
»Vzdělávací četba katolické mládeže«. Ne
přátelé, zuřiví pokrokovej a liberálové — ti
nám ovšem v té příčině nepomohou. Těm
je ,všecko katolické »klerikální«, a třeba
by nečetli ani jediné číslo vzdělávací četby,
odsoudí ji šmahem jako klerikální a budou
agitovat! proti ní. Jsme tedy odkázáni jen
ku svým, t. j. kteří se k nám buď veřejně
hlásí a jdou s námi, neb kteří s námi sympatisují, ale pro různé ohledy, vzhledem
k veřejnosti s námi nejdou, aby to každý
viděl. A ty prosíme, aby se »Četby« po
všimli, ji doporučili a rozšiřovali. Ze nejde
zde o hmotný zisk, vypočítá si každý, kdo
uváží, že 6 úhledných knížek (spisovatelé
jsou honorováni) je za 40 hal. i s poštou.
Jedná se zde o dobrou věc a nakladatelstvo
se spokojí, nebude-li podnik jen passivní.
A to se snad přece jen nestane. Jsme upřím
nými — a žádáme na vzájem také upřím
nost.
M.
Bakteriologické výzkumy dospěly
opět nového stupně, v zdravotnictví velmi
důležitého. I u osob zdánlivě zdravých, které
však pravidelně ústa nečistí a nedesinfikují,
shledány choroboplodné bakterie na hltanu
a na patře. Dlouho však naplňovalo i lé
kaře obdivem, že tytéž bakterie nalezeny
v podebraném prsu žen i v obsahu vývratů žaludků dětských s porušeným zaží
váním a ve výkalech takových dítek. Shle
dáno pak dalším pátráním, že jsou to tytéž
bakterie, které dostávají se z úst matky
nebo kojné na prsy i do zažívacího ústrojí
kojenců; majíť totiž některé matky a kojné
zvyk nasliniti bradavku prsní před kojením,
aby dítě ústy prs lépe uchopilo, a tak ze
slin dostávají se bakterie ty do žaludku dí
těte. Také i zánět prsu mohou přivoditi,
vniknou-li do kůže škrábnutím neb jinak po
raněné. Třeba tudíž upozornit!, aby matky
a kojné ústa pravidelně desinflkovaly, sli
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nami prs nenavlhčovaly, jakož i upustily
od dělání žvanečků dětem ve vlastních
ústech. Na to třeba upozornit! i děti ve škole,
jimž zhusta bývá nemluvňata krmiti. Ať
tedy žvanečky nedělají.
J.

Poměr učitele francouzského k ná
boženství. Učitel světské školy ve Francii
není nucen ve škole s dětmi se modliti;
ovšem také do kostela s nimi choditi ne
musí, neboť náboženství — zcela dle hesla
červených soudruhů — pokládá se za věc
soukromou. Jsou učitelé, kteří se ve veřej
ných listech chlubí, že ani nohou do kostela
nevkročí a vyhlašují, že jsou nepřátelé
návštěvníků kostela. Modliti se se žáky,
býti s nimi na mši sv. a jiných obřadech,
příčí se jejich svědomí. Dopadne to hezky
ve Francii, až to zase jednou k něčemu
přijde. V protestantském Německu stát ve
lice si zakládá na náboženství a náboženské
— protestantské — výchově, a věru, že
nikdo nemůže říci, že je Německo státem
zpátečnickým. Francie podle okřídleného
slova kráčí v čele civilisace, která bez
náboženství a s revolucí proti němu přivede
národ do záhuby, jak o tom příští věky
poučí.
M.
Organisace praská. Ve »Školském
Obzoru« v č. 16. a 17. v čele listu je pro
volání následujícího obsahu: »Pokrokovému
učitelstvu! — Nespokojené učitelstvo
obecných i měšťanských škol ze společné
organisace mimo ni účastní se pracovni
schůze 17. května o 1 hod. odpol. v Par
dubicích (Hotel Střebský, I. poschodí).
Pořad jednání: 1. Každý účastník stručně
podá důvody své nespokojenosti s nynějším
stavem v učitelstvu. — 2. Opravné návrhy;
oposice a její úkol. — 3. Požadavky její
pro nejbližší dobu. — Společné prohlášení.
Fr. Doležal, správce školy v Sedlici u Hradce
Králové, člen výboru Z. Ú. S., Boh. Ku
čera, učitel v Strmečkách, člen výboru
Budče pelhřimovské, A. Forst, učitel měšť.
školy v Dobrušce, předseda Budče opočenské,
V. Beneš, učitel měšť. školy ve Vršovicích,
člen výboru učitelské jednoty Komenský
pro Prahu a okolí. Redakce »Uč. Novin«
a »Škol. Obzoru« přijímají přihlášky ke
schůzi.« — Tak se na to podívejme! Což
abychom jeli také? — My se též pokládáme
za pokrokové učitelstvo a nemýlíme-li se,
máme i v Jednotě členy pokrokové ve
smyslu »Škol. Obzoru« a »Cesk. Učitele«,
ty budeme nuceni poslat tam, kam patří.
Důvody k nespokojenosti s nynějším stavem
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učitelstva máme též; nebude to dlouho trvat!
a oznámíme je. Návrhů opravných máme
dost a zdravou oposici v organisaci učitelské
bychom rádi viděli. Zdá se však, že se po
krokovému nespokojenému učitelstvu jedná
více o to, kdo má býti v jeho čele, pře
dákem, a že tam chce dostati jiné lidi a to
ze svého středu. To ovšem by nebyla zdravá
oposice. . Docílí-li se něco, bude to asi
změna osob. Směr zůstane celkem týž. J.

Kněžstvo ve vzdělávací práci ná
rodní. »Č. Uč.« píše: »Stavem největšího
vlivu požívajícím je kněžstvo. Nelze říci, že by
kněžstvo práce lidové napořád se vzdalovalo:
kéž by jen pozadí činnosti té bylo také vždycky
čisto, jasno!« O to pozadí můžeme býti
celkem beze všeho strachu. Vyskytne-li se
zde onde jednotlivec, který vyvíjí činnost
z příčin osobních a prospěchářských, pak
právě mezi kněžími je těchto jednotlivců ve
lice málo, mnohem více se jich najde v učitel
stvu. Vždyť je dnes veřejně známo, že mnohý
tak dlouho je horlivým v práci mimoškolní —
ve spolcích národních a jiných — pokud
si tím k povýšení a místu nepomůže ; pak
jak by uťal. Najednou nemá na nic »kdy«.
»Kněze vídáme ve čtenářských spolcích,
v Besedách, kde dovedou vliv svůj tak
uplatniti, že k vůli jednomu, dvěma kněžím
předplácí se „Katolické Listy“ a „Obnova“.«
Kéž by tomu tak bylo! To by nejlépe po
věděly administrační archy »Katol. L.«, Těch
besed, které by odebíraly »K. L.« by se každý
dopočítal na prstech jedné ruky a ještě by
snad mu 2—3 prsty zbyly. Spíše je pravda,
že velebný pán »K. L.« sám odebírá a do
besedy je dává; dle našich zkušeností pak
je nám známo, že mnozí z »moderny« spíše
přejí listům docela jiného směru, nežli jsou
»Katol. Listy«. — »V pravidelných schůzkách
večerních vedou hlavní slovo, k vůli nim nesúčastní se spolek oslav Husových, koncertuje
na chrámové okno, sbírá na křížovou cestu.« —
Nic o tom nevíme, že by v besedách, které
jsou dnes z 90 procent rozhodně liberální,
vedli kněží »hlavní slovo«. To vedou spíše
páni doktoři, purkmistři, radové, sem tam
i některý pan učitel, a jak spolky známe,
každý má spíše raději »výšlap«, a proto
jde na Husovu slavnost a má to právě ta
kový význam jako když jde na výlet do
městského háje nebo na svěcení praporu.
Zvláště když nedal dlouho o sobě a své
činnosti věděti, pak jde třeba na čertovu
slavnost, aby se zas jednou ukázal. Kon
certovat na chrámové okno není nic zlého,
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na „organisaci“ bylo by ovšem záslužnější.«
»Také učitelé bývají členy besed, a to značným
počtem. Ptejte se, která Beseda předplácí
k vůli nim »C. Uč.«, sbírá na učebné po
můcky, ač učitelé konají tam často i důle
žité služby činovnické. »Besedy nejspíše ode
bírají listy politické a zábavné, »Č. Uč.«
není ani tím ani oním, nýbrž listem od
borným, jejž každý organisovaný má ode
bírat!. Není tedy divu, že Besedy jej neode
bírají. Ve spolcích katolických »Vychovatel«
jsa listem učitelským a katechetským, také
se neodebírá. Účelem Besed rovněž není
sbírati na učebné pomůcky, a děje-li se to
někdy, je to právě takovou řídkou výjimkou,
jako koncert na kostelní okno. »Ve spolcích
tělocvičných, hasičských a pod.' kněží ne
bývá ■— tu je členství spojeno s prací, tu
nelze provozovat! »politiku u džbánku«. —
Nevšimneme si zlovolné stylisace těchto
řádků a odpovíme: »Tobolka kněze však
o tom nejlíp ví, je-li činným u hasičů čili
nic. Skoro každý farář a kaplan je přispí
vajícím, ne-li zakládajícím členem hasič
ských spolků. O tom mohli bychom posloužiti doklady statistickými. To znamená
také něco, snad víc než to pití nebo nějaký
spor, který často vyvolá v hasičské jednotě
někdo docela jiný nežli — velebný pán.
»Kněžstvo vyvíjí velikou činnosthlavnědvojím
směrem: organisuje spolky katolických tova
ryšů (a tovaryšek), v nichž šíří své názory
slovem i tiskem a snaží se ovládati hmotné
poměry lidu zakládáním Reiffeisenek. Je to
činnost velice promyšlená, na jejíž nebezpečí
nelze ani dosti důtklivě upozorňovati.« —
K tomu lze odpovědět!: budiž dopřáno kněž
stvu (podle zásad svobodomyslných) táž
volnost, jako je dnes dopřána všem občanům
bez rozdílu. Učitelstvo též vyvinulo v po
slední době velikou činnost organisační a šíří
své názory slovem i tiskem. Záložny také
zakládá a agenda jejich je čilá. I to je »pro
myšlená« činnost ■— pro domo sua, za níž
je duchovenstvo daleko pozadu.

Ve prospěch ubohých velkoměst
ských dětí. Jedenadvacet roků působí již
záslužně spolek pro české feriální osady
města Prahy a jeho předměstí. Kdo z vlastní
zkušenosti zná veliký počet dětí stižených
chlorosou, anaemií, a podobnými zárodky
tuberkulosy, ten přisvědčí, že na tak značný
počet dětí je dobrodinců a příznivců řeče
ného spolku velmi málo. Spolek může po
skytnout! dobrodiní venkovského pobytu a
zdravého vzduchu sotva jedné dvacetině
12f
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těch, kteří se hlásí, a již by toho byli
svrchovaně hodni. Z našich velikých, kve
toucích osad a vesnic nedostává se spolku
žádných příspěvků neb jen praskrovných.
A přece by tu vedle činnosti spolku mnoho,
velice mnoho mohla působiti soukromá
dobročinnost. Co je na venkově zámožných
rodin, které by mohly beze všech obtíží
přijati alespoň jedno dítě na dobu tří neděl,
ne-li na celé prázdniny. Co by jim to ublí
žilo! A zvláště tam, kde jsou děti školáci,
působilo by jim to radost a potěšení —
vedle blahého vědomí, že vykonaly dobro
činný skutek. Jsou bohatí rolníci, kteří mají
krásné zahrady a lesy, jsou zámožní jedno
tlivci, jimž by bylo hračkou, poskytnout!
chudokrevnému pražskému dítěti záživnou
stravu a dopřáti mu čerstvého, zdravého
vzduchu. Zde je rozsáhlé pole dobročin
nosti — ležící ladem. Tichá dobročinnost
je u nás velmi vzácnou věcí; co nekřičí,
z čeho nehledí plno uznání v novinách neb
nějaký jiný bombast, to nestojí za práci a
namáhání. Věru, smutné to poměry.

Chorregenství a obecní písařství.
To nešťastné chorregenství pálí kde koho.
Je prý učitele nedůstojné, dělá z něho klerikála, otroka od fary odvislého a škola
tím rozhodně trpí. A proto se mlátí do
učitelů-varhaníků a papírové pumy v podobě
různých článků a úvah lítají do nich, do
farářů a kaplanů až radost. Pokud by
opravdu škola a vyučování trpěly chorregenstvím, pak ovšem nelze s tím souhlasiti,
ale i zde platí, jako všude: »tolleatur abusus,
maneat usus.« Odstraněno budiž zneužíváni,
ale zvyk ostaniž. Obyčejně největší randál
proti učitelům, kteří jsou řediteli kůru, dělá
právě jen kollega, a to takový, který sám
hudebníkem není. A to ze závisti, nepřeje
mu ten bez tak nevalný příjem. Zde je
kořen toho celého boje. Vždyť učitelstvo ví,
kde má hledati své největší nepřátely: ve
vlastních řadách. Chorregenství netvoří snad
jakýs pramen vedlejších příjmů pouze ří
dícím učitelům, vždyť víme, že mnohý ří
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dící na varhany hráti neumí, a službu na
kůru koná jiný kollega. Co by v tom bylo
»nedůstojného«, věru nevíme. Zeptejte se
lidu, který učitel jest mu milejší : kdo
dovede v kostele zahrát, nebo ten, kdo toho
neumí; rovněž i lid vám odpoví k otázce,
co je nedůstojnější: zdali hráti v kostele
na varhany, nebo v hospodě do rána ve
lusa nebo barvičku. Máme virtuosy ve hře
na varhany, rovněž tak jako virtuosy na
ferbla, — jedenáct panáků nebo zelenou
louku. Sám »C. Uč.« napsal, a to zajisté
s veškerého uznání hodnou upřímností, že
karban a chlast je to, který nás nectí.
Učitelstvo, které rádo se ohání Flachsmannem,
jímž je mu bez mála již skoro každý řídící,
(i když má pravá a dobrá vysvědčení, a
ne falešná, jako Flachsmann) nezmiňuje se
nic o podařených figurkách v jeho sboru:
ochlastovi a karbaníkovi. Ředitel kůru má
časté styky s farou, to je ovšem kámen
úrazu. A což když je učitel — ať už je to
řídící nebo jiný — obecním písařem?
Není tu jeho poměr k starostovi a jeho
straně v obci rovněž »otrockým«, jako se
vyčítá učiteli chorregentovi ? Mohli bychom
o tom psáti kroniky, které svědčí, že učitelobecní písař má postavení prazvláštní, často
velmi málo »důstojné«. A brojí-li se proti
farským hostinám, co měli bychom říci
o obvyklém pití při tak zvaných »litkupech«,
kde učitel — obecní písař — má »úřední«
funkci, která končí v hospodě důkladným
truňkem, často až do němoty? Hoj, sedláče,
to není farská hostina — to je jiná! Říká
se: »bojovní klerikálové«, »bojovní klerikální kohouti« atd. Hrozně málo jsou »bo
jovní« tihle klerikálové. Sta lidí táhne proti
nim do boje — s máslem na hlavě. »Bo
jovní« klerikálové mnoho vědí — na př.
právě o těch obecních písařích — ale —
mlčí, aby jim a jejich rodinám neublížili.
Tak jsou »bojovní«. Ale nadejde doba, kde
i ta bezmezná trpělivost praskne.
Jeden z pozorovatelů »obecních
písařů učitelů« z okresu K.

Vyučování v přírodě·
Napsal B. KOSINA.

Znám mnoho učitelův, kteří nemohou si dosti nachváliti vycházky se žáky
do přírody, tvrdíce, jak snadno lze při takové vycházce naučiti mnohému, čemu
by v uzavřené školní světnici vůbec nebylo možno učiti; a také znám mnoho
těch, kteří vycházky odsuzují, tvrdíce, že o vycházce uvolní se kázeň a žáky
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pak nemožno ovládati. Učitel o vycházce unaví se stálým napomínáním a vo
láním pořádku a zmaří jednu nebo dvě hodiny vyučovací, které potom musí
nahražovati.
Kdo má pravdu? Snad oba. Záleží na tom, za jakým účelem učitel s žáky
vycházku podnikl a jak si vše zařídil, aby vytčeného účele dosáhl.
Vyváděti žáky ze třídy bez určitého účele je věc ovšem docela zbytečná,
ba kázni škodlivá, a učitel by ji neměl nikdy podnikati.
Vycházka podniknutá s dobrým rozmyslem však je tak veliké didaktické
ceny, že ji nelze ani dosti doporučiti.
Nelze popříti, že počátkům zeměpisu nejlépe a s velikou výhodou i jistým
výsledkem lze vyučovati v Boží přírodě.
Marno jest mluviti dětem o obzoru, cestách, lesích, ba o celé krajině, když
toho děti nevidí.
Právě tak učiti o stranách světových ve školní světnici znamená, že děti
pamatují si v nejlepším případě, která stěna je severní, která jižní atd., ale ve
volné přírodě se potom orientovat! nedovedou.
Tu učiteli dobře poslouží vycházka třeba jen na hodinu. K vycházce takové
je však třeba přípravy. Učitel vyhledá si příhodné místo, s něhož bylo by lze
obzírati alespoň větší část krajiny, a aby tu také bylo všechno, o čem chce učiti.
Aby se mu kázeň nerozpoutala, je třeba učiti už cestou. Tu je cesta vozová
čili úvoz, tamo je mez, kráčíme po silnici. Porovnejme tyto tři cesty, čím se liší.
Cestou vysvětlí se pojmy »pozemky«. Tu je pole, tu je louka, tu pastviště, tam
les. Aby tu byly skutečně, o tom musí učitel věděti před vycházkou.
Konečně dojde se na místo vyhlédnuté, s něhož lze celou krajinu nebo
alespoň velkou její část přehlédnout!.
Tu na skutečné věci může učitel velmi snadno žákům vysvětliti, co je obzor,
a oni vidouce věc skutečnou, nabývají hravě správných a určitých pojmův. Tu
také lze snadno vysvětliti, co je ves, město, jednotlivé pozemky i celá krajina.
V přírodě má učitel práci poměrně snadnou, výklad jeho je vždycky zajímavý
a úspěch vždy větší než po výkladu ve světnici, byť byl i výklad sebe lepší
a důkladnější.
Učiteli pomáhá okolnost, že vycházka zanechává v duši dítěte vždycky
hlubší dojem než suchopárné vysvětlování základních pojmů geografických ve
školní světnici, při němž stále žáků třeba napomínat! k pozornosti.
*
*
Netřeba snad podotýkati, že též vyučování přírodopisu nejlépe daří se
v přírodě.
Tu žáci poznají věc, jakou je ve skutečnosti, což má docela jiný účin, než
nazírati na obraz mnohdy málo věrný nebo na přírodopisný preparát, často až
k nepodobě zkomolený.
Než při vyučování přírodopisu může učitel jiti na vycházce za určitým cílem
pouze, chce-li žáky poučiti o rostlinách a nerostech, jsou-li mu známy určité lo
kality v okolí, kde lze žádané rostliny nebo nerosty nalézti. Jinak je nucen cestou
vykládat! od případu k případu.
I tu je však učitel ve výhodě. Není ani možno, aby v době letní nesetkal
se na vycházce přes tu chvíli s některým živočichem, o němž mohl by žákům
poskytnout! zajímavý výklad.
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Neškodí ani, je-li to náhodou živočich, o němž již v zimě ve škole bylo
učeno a na němž teď žáci poznají několik vlastností, kterých nebylo jim možno
znázorniti na obraze nebo mrtvé přírodnině.
Ostatně je možno, vyučování přírodopisu na vycházce rozšířiti na všechny
tři říše přírodní, což činí vlastně takovou vycházku nejúčelnější, ba možno i vý
klady přírodozpytné vložiti o vzduchu, oblacích, změnách v povětrnosti atd.
Záleží vše jen na snaze učitelově, aby potřebnou k výkladu látku dovedl si
v přírodě vyhledati.
Příští hodinu přírodopisnou ve škole vyplní pak opakování toho, co žáci byli
z vlastního názoru poznali a podiví se učitel sám, jakých zkušeností žáci na vy
cházce nabyli a přesvědčí se, že jediná podařená přírodopisná exkurse více vydá
než celoměsíční vyučování obyčejným způsobem.
Je ještě mnoho věcí, k jichž naučení možno užiti vycházky. Zkušený učitel
pozná sám, kde by mu vycházka účelně posloužila.
Zmíním se jen o jedné věci, které ve školní světnici vůbec provésti nelze
Je to znázornění míry plošné.
Čtvereční metr může učitel žákům narýsovat! na tabuli, ale pak je hotov,
všechno další povídání o aru a hektaru je úplně bezúčelné.
Za to, dovede-li žáky na nějaké pastviště a nechá je samy, aby dle jeho
návodu odměřili si ar i hektar půdy, nabudou žáci o těchto plochách jasného
pojmu, potřebného a důležitého pro celý život.
Při této příležitosti možno i odhadování vzdáleností provésti s výhodou.
Třeba tu jen odměřené plochy v krajních bodech omeziti postavenými žáky a vy
světlit! ostatním, jak jeví se nám člověk vzdálený sto metrů? Čeho rozeznáváme
ještě na člověku vzdáleném na tisíc metrů?
To jsou snad maličkosti, které člověk pozná, až dospěje z vlastních zkuše
ností. Snad! Ale mnohý těch zkušeností nenabude.
Řeknu příčinu, proč to uvádím.
Díval jsem se jednou na Karlínském cvičišti, jak vojíni před střelbou do terče
odhadovali vzdálenosti.
Prostý, nevzdělaný desátník postavil nováčky v různých vzdálenostech a ptal
se pak ostatních na kolik set metrů stojí vzdálen první, druhý, co je na každém
ještě viděti, co je neurčito zraku atd.
Odpovědi vypadly vesměs bídně, s pravdou nijak se nesrovnávaly a tu de
sátník zkrátka vyčetl svým cvičencům: »Ale lidé, tomuhle jste se přece měli na
učit! ve škole! Tomu já se naučil už jako kluk.«
Desátník patrně měl dobrého učitele.
Tu jsem si vzpomněl, že v osnovách učebných je také měření od oka.
Vzpomněl jsem si též, že při zkoušce dostal jsem podobnou otázku.
Bylo mi určití rozměry okenní tabule v síni zkušební. Chybil jsem o celý
decimetr, ale stačilo to. Co je však okenní tabule proti skutečnému životu člověka
a rozsáhlým rozměrům, jichž je člověku měřiti okem?
Zastyděl jsem se a odešel z cvičiště, kde mezi nováčky byli i dva moji
žáci, za něž nebyl bych se mohl zaručiti, že rozpoznají vzdálenost předmětu na
dvě nebo tři sta metrů.
Maličkost, ale zajisté vážná pro potřeby života.
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Násobení a měření na prvním stupni.
Za své 231eté prakse učil jsem po 9 let v prvé třídě na škole trojtřídní, čtyřtřídní a pětitřídní. V prvních letech, chtěje vyhověti předepsaným požadavkům
v počtech, potkával jsem se s mnohými obtížemi, a to nejvíce při násobení
a měření. Časem radil jsem se se staršími kollegy, a ti podobně naříkali, jaké
obtíže jim násobení na tomto stupni působí. A co se týče měření, to si usnadnili,
že je jednoduše úplně vypustili.
Tak nouze mne naučila hledati cestu samostatnou.
Nikde zajisté zásada »vyučuj názorně« nedochází více upotřebení, nežli na
prvním stupni. Platí to o všech předmětech vůbec, a tudíž i o počtech. Ale jak měl
jsem si pomoci při násobení, maje knoflíkové počítadlo? Jak ukázat jednou dvě,
nebo 2X3, když musím zastrkovat! knoflíky po jednom? Po mnohých nezdarech
a obtížích chopil jsem se zcela jednoduchého prostředku.-Vzal-jsem křídu, udělal
jsem na tabuli čárku. — Co jsem udělal? (Čárku.) Kolik čárek jsem udělal?
(Jednu.')? Kolikrát jsem udělal jednu čárku? (Jedenkrát, jednou.) Co jsem udělal
jedenkrát? (Jedenkrát jednu čárku.) Kolik to je, jedenkrát jedna čárka? (1X1 = 1.)
Podobně 2X1, 3X1 atd. Pak seříznul jsem část hrany křídového roubíku tak,
abych jedním tahem na tabuli udělal dvě čárky. — Co jsem udělal teď? (Dvě
čárky.) Kolikrát jsem udělal dvě čárky? (Jednou.) Žák skutečně vidí, že jsem jen
jednou táhl a zří najednou dvě čárky. Kolik je to čárek? (2) Jedenkrát dvě čárky,
kolik je to? (1X2=2 čárky.) Pak udělám 1X2 čárky a ještě 1X2 čárky. Kolikrát
dvě čárky jsem udělal? (2krát.) Kolik je to 2X2 čárky? (Jsou 4.) a tak dále.

11 + 11 = 1111
2 + 2 = 4

III + lil = llllll

2 4- 3 = 6
Tímtéž způsobem ukážeme násobení tří, když na roubíku křídy vyřízneme
na hraně dvě mezery, aby jedním tahem povstaly tři čárky. Podobně provede se
i násobení čtyřmi a ostatními čísly. Není-li tak dlouhého roubíku křídy po ruce,
vezmeme dva a položíme je podle sebe, dříve je zkusivše, aby opravdu jedním
tahem žádoucí počet čárek před očima žáků povstával. Tak vypomáhal jsem si
při násobení a dařilo se mi mnohem lépe než jiným způsobem. Také lze motouzkem svázati i dvě držátka, dvě tužky, dva klíčky — tři držátka, tři tužky
atd. a rovněž lze cvičiti: jednou dva, dvakrát dva atd.
A což při měření? Dal jsem si nařezat lišty, a to 1 dm. dlouhou, 2 dm.,
3 dm., 4, 5, 6 — 10 dm. Dobře jest, jsou-li dvojí. Vyloživ jako předpravu pojem
měření vůbec, třeba metrem na lavici, délky a šířky třídy a podobně, přikročím
k měření početnímu. Vezmu lištu 1 dm. dlouhou a druhou též tak. Kolik dm.
měří tato? (1) kolik tato? (též 1). Kolikrát mohu položití 1 dm. na 1 dm.? (jednou)
Říkám, 1 dm. v 1 dm. jest obsažen jednou, čili jedna v jedné jest obsažena
jednou. Pak vezmu 1 dm. dlouhou, druhou 2 dm. dlouhou a opět měřím; jedna
ve dvou jest obsažena dvakrát, pak jedna ve třech atd. — (Jednotlivé decimetry
jsou různě obarveny.) Pak měření dvěma. Dvě ve dvou jsou obsaženy jednou,
to děti vidí, skutečně se jim před očima měří. — Dvě ve třech jsou obsaženy
jednou a jedna zbude. Tak to jde názorně a pochopitelně skutečným měřením
třemi a kterýmkoliv jiným číslem beze zbytku i se zbytkem, Že lze způsobu toho
13f
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upotřebili i na vyšším stupni jako vydatné pomůcky u slabších žáků, na příklad
ve 2. třídě, je samozřejmo.
Není tudíž nutno pro nechápavost dětí měření z prvního stupně vypouštěti.
Lze je učiniti pochopitelným označeným způsobem. Na ménětřídních školách,
kde zbývá méně času k přímému vyučování, lze snad omeziti anebo i vypustit!
měření z prvního školního roku pro nedostatek času. Vypouštěti však měření
z počtů vůbec, jak nejeden učitel míní, neschvaluji. Jet měření vhodnou přípravou
k dělení na stupni vyšším.
Fráni. J.—

Plodná práce a polemika.
Uvažuje JOSEF VYSOKÝ.

Staří kantoři, oni, kteří zažili ještě ty hrozné doby vikářů, kdy vládla nad
školou hierarchie, měli skromné služné, ale, jak pisatel sám jako starší pamětník
velmi dobře ví, byli mnohem ideálnější nežli přemnohý nynější učitel, dle svého
pyramidálního sebevědomí a dle suggesce časopisů nad míru vzdělaný a vysoko
nad ty staré klerikální otroky povznesený. A přece z těch starých kantorů přes
své malé příjmy skoro každý si pořídil velmi slušnou knihovnu, odebíral ochotně
tehdejší školské časopisy, a kdo byl' hudebník, měl obyčejně celý archiv různých
kostelních i světských skladeb, které si buď sám opisoval nebo opisovali dával.
Ty knihovny starých učitelů v nejedné příčině jsou velmi zajímavé. Vezměme
tehdejší časopisy do rukou, čtěme a studujme je a porovnejme je s většinou
nynějších v posledních desíti, patnácti letech vycházejících, a uvidíme veliký,
nesmírně veliký rozdíl.
Kdo zná jen nynější literární ruch učitelský ať již v časopisech, či jiný a
nestudoval předchůdce, snad se útrpně usměje a pomyslí si: »Rád věřím, že je
mezi tehdejškem a dneškem nesmírně veliký rozdíl. Tenkrát byli zpátečníci, du
ševní chudáčkové, jejich články byly naivní, chudokrevné, pravá žákovská slo
hová cvičení. Ale teď, teď jsou mezi učiteli výteční stylisté, spisovatelé, rození
žurnalisté . . kde pak tenkrát a dnes!«
Neupíráme, že dnes je v učitelstvu mnoho dobrých spisovatelů a dobrých
stylistů. Porovnejme však obsah tehdejšího časopisectva s nynějším a nebude
nesnadno rozhodnout!, kterému přisoudit! větší cenu vzhledem ke skutečnému
prospěchu, jejž vyučovatelství a vychovatelství přinášelo nebo přináší. Tehdejší
časopisectvo sloužilo rozhodně upřímně věci, nynější pak méně věci a mnohem
více osobám.
Prohlížíme-li články starých ročníků časopisů učitelských a paedagogických,
co tu vroucí snahy povznést! vyučování a zlepšiti výchovu mládeže! Co tu různých
statí ze všech oborů učitelského umění, methodických náčrtků, podrobně propra
covaných úvah! Co tu ukázek praktických výstupů ve škole a s mládeží vyko
naných — a jen sem tam s jakousi ostýchavostí nějaký ten dopis nebo článeček,
týkající se osobních poměrů. Dnes? dnes je tomu právě naopak. Až zvědavý a
poučení chtivý kollega jakýs po letech sáhne po nynějších listech učitelských,
upřímně řečeno, naučí se z nich buď pramálo nebo docela ničemu. Dnes plodná
práce ze sloupců učitelského tisku jako by utekla, dnes je to samá řežba, samá
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patálie, samá polemika, kam se jen člověk podívá. Budoucí pokolení spráskne
ruce nad tou nynější učitelskou »prací«, a kdyby měla býti jen podle tisku
posuzována, byl by úsudek velice nelichotivý.
Polemika nynější je mnohotvárná a má kolikerý původ. Ona je to, která
veškeru plodnou práci zabijí a celý učitelský život činí nechutným, ba protivným.
Kdo dnes na př. mluví s farářem, už je bit, zeje »klerikál«. Velikou část polemik
v našich časopisech, jak známo, zabírá válečné tážení proti klerikalismu, ve kterém
farská polévka hraje nemalou úlohu. Snad sejí ani tolik nenavařilo na těch po
věstných »hostinách«, co už k vůli ní se vykecalo inkoustu. Ona je tak silná, že
mnohé sloupce toho nynějšího tisku drží vůbec na nohách; nebýt jí, neměl by
mnohý pan redaktor ani látku proti kíerikálům.
Inspektoři také jsou příčinou a terčem různých polemik a planých statí,
které nemají žádnou cenu dnes, natož až někdo vezme časopis po letech do rukou.
Podle mnohých listů jsou to lidé naprosto zbyteční, ba instituce inspektorů
učitelstvo ponižuje. Každý má svědomí, a to je ten nejlepší inspektor. Můj ty
Bože, to by to tak na těch školách vyhlíželo, nebýti ani toho dozoru, jaký jest
nyní! A hlavně u těch, kteří se odvolávají na své »svědomí«, které může býti
úzké nebo široké, mělké nebo hluboké — vůbec, jak kdo chce a jak si před
stavuje; malé, veliké nebo žádné. Nemyslíme tím tvrditi, že okresní školní inspe
ktoři jsou osobami, jichž tisk učitelský nebo jiný naprosto se nesmí dotknouti;
nikoliv! Jestliže některý z nich dopustí se nespravedlivosti, bezpráví, křivdy atd.
af se o tom podle zásluhy a na základě přesných informací promluví; ostře
i velmi ostře — podle povahy věci. Ale klademe zde váhu na slova: na základě
přesných informací. Mnohdy líčí se jednání některého inspektora docela jinak, než jak
se událo; různé věci se zamlčí a jiné se přidají, a tak vyhlíží věc k nepoznaní.
Jisto jest tolik, že některým lidem ani nejhodnější, nejpoctivější a nejspravedlivější
inspektor se nezachová. V každém okrese najde se pár bezcharakterních lidí,
kteří se mu do oči staví jako nejlepší a nejoddanější přátelé, a po straně o něm
píší posměšné a často prolhané a překroucené zprávy do časopisů. A jsou listy,
které sice hlásají, že shoda inspektora s učitelstvem je věc svrchovaně žádoucí,
že inspektor nemá býti jen představeným a úředníkem, ale též přítelem a rádcem
učitelstva — kde však tomu tak jest, tam bývá jim ona »shoda« solí v očích
a tak dlouho uveřejňují různé rýpavé články, až ji poruší. Kdo z učitelstva je
k inspektoru uctivý, jako se sluší podřízenému, už je »otrok« »patolízal« atd.
a běda, jestliže někde učitelstvo se opováží dáti inspektorovi projev uznání nebo
díků — třeba i když odchází do jiného okresu! Hned tu bývá jízlivý článek ano
nymně psaný, kde z bezpečného zákeří zneuznaný některý genius — jichž bývá
na každém okrese hodně — ulehčuje svému dopálenému srdci.
Tisk může býti velikým ochráncem utlačovaných, ale také velikým křivditelem.
Články a inspektorech nejednou vzbudily dlouhé polemiky, které — konec
konců — vyzněly na prázdno. Popsalo se mnoho papíru, potisklo se mnoho
sloupců časopisů, vezměte ho do ruky po dvou třech měsících a je to bezvý
znamné, bezpředmětné, potěšilo to jen toho, kdo to psal, že si »ulevil«, ulehčilo
se několika jeho přátelům, ale pro ta sta nebo tisíce předplatitelů nebo odběratelů
není to naprosto nic. A podobně má se to i s polemikami lokálními, které jsou
skoro pro všecky čtenáře listu nesrozumitelné, ba ani kdo to čte v místě, o němž
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se tu jedná, tomu nerozumí. A co je takových všelijakých dopisů z různých Lhot
a pseudonymem pokřtěných měst a osad!
Tam strčí čtyři pět lidí hlavy dohromady a chechtají se, ostatní tomu ne
rozumějí neb jdou přes to k dennímu pořádku; co si pomyslí ten rozvážnější —
a těch je většina — nebudeme zde ani naznačovati.
(Pokračování.)

Chemie organická ve škole obecné.
Píše M. B.

Vyučování přírodozpytu působí obyčejně učiteli mnoho starostí, nemá-li po
ruce pomůcek k pokusům. I pokus sám je na mnoze věcí obtížnou a často dosti
nákladnou. Fysikální přístroje bývají buď levné předměty chatrné konstrukce nebo
obyčejné dětské hračky. Jednou se pokus podaří, podruhé selže. Svědomitý
učitel chtěje se takové možnosti vyhnouti, před vyučováním pokus zkouší.
Při zkoušce se to podaří, ale při demonstraci to selže. »Zde vám ukáži,
uvidíte a přesvědčíte se na pokusu,« vykládá učitel.
Potom pomůcka vypoví službu, žáci nevidí nic, než zbytečným namáháním
rozčíleného učitele a nepřesvědčí se o ničem, než »že to nejde«. Příčina nezdaru
připočte se potom učiteli, málo kdy fysikální pomůcce.
Selhávající pomůcka uloží se potom do skříně a stojí tu s množstvím sobě
rovného nepotřebného a kovového braku pro »parádu«.
Parádou tou má se omráčiti inspektor, až přijde prohlížet školní inventář.
Pohledem do naplněných skříní nabude jistě přesvědčení: »Tady mají
všechno, čeho potřebují.«
Učením přírodozpytu není míněna jen fysika, nýbrž i chemie. Právě ta po
skytuje hojně látky učiteli, který nemá po ruce dobré fysikální přístroje. A pro život
praktický je nemalé důležitosti. Poskytuje i veliké výhody učiteli, že možno mu
opatřiti si pomůcky k vyučování snadno a bez nákladu.
Jaká tu bohatá a vděčná látka pro vyučovací hodiny, jež učitel musel by
jinak odbýti jalovým povídáním, nemaje pomůcek. Věc ta vyžaduje jakési evidence.
Zpočítám, kolik hodin přírodozpytu budu v měsíci míti. Potom si vybéřu pomůcky, jichž experimenty možno provázeti výkladem 's výsledkem, beze
strachu, že experiment selže. Na hodiny, pro které nedostává se mi dobrých fysikálních pomůcek, zařadím výklad z organické chemie. V podrobných osno
vách některých okresů nacházíme skutečně věc takto spořádanou.
Předmět je nadmíru vděčný a pro praktický život vysoce účelný.
Mnohý výkon fysikálního přístroje zůstane méně chápavým a méně po
zorným žákům temným a nesrozumitelným; výkladu z chemie organické poroz
umějí všichni, protože je poutavým a vysvětluje věci všeobecně známé.
A pomůcky? Nejsou drahé. Všimněme si jich.
K zajímavé rozpravě o tucích nebude obtížno učiteli opatřiti si několik
kousků různých tuků, několik lahviček s oleji a trochu různých olejnatých semen.
Netřeba snad podotýkati, že poučení o užití těchto věcí v průmyslu a důležitosti
v životě bude pro žáky zdrojem zkušeností a bohatého poučení. Několik špalíčků
různých dřev, hlavně z mého okolí, je vděčnou pomůckou k rozpravě o prů
myslu dřevařském a podkladem k výkladu o zpracování dřev.
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Je tu ještě průmysl keramický, výroba papíru, zpracování kovů, škrob, klih,
řeznictví, mlékařství, mrvení polí, tvoření ornice, týření skal, výroba usní, jirch,
zámyší a kožišin a celá řada věcí.
A pomůcky jsou tu vesměs střepiny, odpadky, a věci, jež lze snadno si
opatřiti.
Vidím už tak ty pohrdlivě pohledy a úsměšné krčení ramen.
Na odpadcích a věcech známých mám učiti?
Je to obyčejná naše chyba, že pro neznámé zapomínáme na známé. Jinde
je tomu jinak.
V Anglii representuje zpracování národní kapitál mnoha milionů korun. Mnohá
krásná hračka, jíž si naše děti pohrávají, vyrobena je v anglické továrně ze staré
krabice od sardinek.
My pro takové malicherné, třeba cenné věci, nemáme smyslu, raději věci
za drahé peníze kupujeme z odpadků vyrobené z ciziny.
Učme tomu alespoň svoje děti!
Stále jedna z nesčetných stran, v něž národ náš je nyní rozštěpen, volá:
»Chceme národ svůj viděti hospodářsky silný«.
Ale volání toto zůstává stále jen chtěním a voláním, jen prvním bodem pro
gramu strany, protože každá strana program míti musí a bez něho přestala by
býti stranou.
Ale jak ten národ hospodářsky silným se státi má, toho strana neví.
Poučme tím my, učitelé! Nechrne politické strany honiti se za nesplnitel
nými programy. Bude zajisté účelnějším výklad o některém odvětví výroby průmyslné, než povídání o Segnerově kolu, kterého dítě bez toho za celý svůj život
neuvidí, a který z našich žáků stane se náhodou sladovnickým, sezná účel i za
řízení Segnerova kola při chlazení piva i bez našeho výkladu. A tak tomu je
i s mnohými jinými věcmi. Mluvíme tolik o zákonech fysikálních, že nám pro
samé výklady nezbude času k praktické výchově.

® ® ®

Nedbalá docházka školní.
Uvažuje G. M. ACHIAN.

Jest patrno, že prospěch a zdar školy závisí také od pravidelného školního
vyučování a že pro nedbalou docházku školy pravidelnému vyučování všeobecné
a velké zlo nastává; což zejména venkovské školy svírá.
Školní plán vyučovací staví v koncentračních kruzích vyučování na dřívější
učivo přednesené. Proto chybí-li v řetěze školních cvičení jen jediný článek, již
se žákovi nedostává látky a prostředků k náležitému pochopení učiva pokraču
jícího. Tím se práce veškerá v běhu svém staví a zdržuje.
Často se stává, že není možno s jednotlivcem se zdržovati, a z toho pak
u takého vzniká snadno lenost; začíná ztráceti zájem a chuť k učení.
Zlo toto takměř odstranit! nelze, jelikož příčinou zdržení žáka bývá nemoc,
chudoba šatu a obuvi, někdy dokonalý nedostatek téhož. Jiné případy zdtžení
žáka jsou poměry domácí, kdy žák doma posluhuje nemocnému atd. atd.
Tu tedy třeba bedlivě uvažovati, jak by se mezery také daly vyrovnati.
Ovšem učitel sám může nejvíce tu půs°biti, umí-li svůj školní pořádek a své vy-
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učová ní tou vnadou opatřiti, která pak dítku školu činí místem radosti a utěše
ného dětského žití. Pak se zameškání školy ze svévolnosti a lenosti málokdy
stane. Jsou přece časté případy, při učiteli výborném, že dítko velikým pláčem
donutilo své rodiče, aby je do školy poslali, nechtěli-li tomu.
Jestli však učitel zjednává ve škole kázeň a ticho křikem a hrubostí, neumí-li dětem hodiny vyučovací zpříjemniti, účinek jeho novým a novým bádáním
a povzbuzováním oživiti, pak není možno se diviti, že děti svoji učírnu mají za
mučírnu, a pak jistě raději touží po rejdišti — po zábavě.
Proto, často příčinou zanedbání školy z lenosti leží na učiteli samém.
Jsou však velmi zhusta i v nejlepší škole děti, které sebe větší líbeznost
školy nepřivábí. Tím zase jsou rodiče vinni, kteří doma dítky své vedou v su
rovosti, nedbalosti, sprostotě . . .
I tu možno se učiteli pokusiti, v rozmluvě s rodiči po příčinách toho pátrati a pak lepší cesty ukazovati. Ovšem tu třeba veliké opatrnosti, aby se nikde
nenarazilo.
Ještě jsou stále mnozí lidé, kteří si myslí, že jejich děti bez školy budou
také živy jako oni, neboť tito nevědí ovšem, jaký užitek plyne z pilné docházky
školní pro vychování a vzdělání dítěte.
O tom rodiče přesvědčili, jest naší povinností a také musíme jim připraviti
tu radost, by pěkný školní prospěch skutečně poznali na svých dětech, pilně
školu navštěvujících.
To jsou prostředky duševní, cestou laskavou účinku se domáhající. Nepomáhá-li nic láska a dobrota, pak třeba přísného zakročení úředního. Pravíme
přísného, protože úřady v záležitosti nedbalé docházky školní příliš pomalu si
počínají a často malou přísnost ukazují.
Vada je také v tom, že pozorovat! lze, že pouhé napomínání ku dbalé do
cházce počíná příštím rokem znova, chodil-li žák nedbale po celý rok minulý.
Více přísnosti!
Seznají-li rodiče, že v tom ohledu nejsou žerty a že věc jde více do tuhého,
zajisté se o své dítě také lépe postarají.
Kde působí učitel ruku v ruce s knězem, tu součinností obou dílu dobře
sé daří. Kde kněz jest horlivým přítelem školy a od osadníků je vážen, mnoho
může působiti. Spojenými silami!
Jak by též blahodárně působilo, kdyby žáci, kteří školu řádně navštěvují
a prospěchem znamenitě nad nedbalci vynikají, byli ku konci roku vyznamenáni
chválou, dárkem, odměnou! Tím by se mnohý nedbalec povzbudil, vyučování
školního více by si vážil a tak do školy by se zlákal k svému vlastnímu užitku.
Všecko to však mnohdy nepomáhá, když zatrvrzelost a svod žáka zůstává
neoblomný. Jindy značnou závadou jsou nedostetek šatu, obuvi a potravy. Tu
ovšem potřebí jest ještě pomoci vnější, aby škola dosáhla svého účele.
Vzpomínejme vždy slov Spasitelových: »Kdožkoli přijímá jednoho z mali
čkých těchto ve jménu mém, mne přijímá.« (Mar. 9. 36.)
»Chudí nemají, odkud by odplatili tobě: ale budet' odplaceno tobě při vzkří
šení spravedlivých.« (Luk. 14. 14.)
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RŮZNÉ ZPRÁVY.

«

Z »Jednoty českého katolického
učitelstva. Dne 1. června, v pondělí Sva
todušní uspořádala Jednota veřejnou před
nášku ve Lhotkách u Kouřimi. Přednášel
místopředseda Fr. Jelínek »0 přirozeném
způsobu života«. Přednáška byla hojně na
vštívena dospělými i dorůstávající mládeží
obojího pohlaví a sledována s napjatou po
zorností až do konce. — Doporučujeme, aby
ostatní členové, kteří uznávají za vhodné
o něčem obecenstvo poučiti, ve svém okolí
podobné schůze pořádali. Třeba to ovšem
oznámiti v čas místopředsedovi, aby schůze
mohla býti v čas u hejtm. ohlášena. — Slč. Rozsypalova vážně ochuravěla a proto musí se
na delší dobu veškeré mimoškolní práce
vzdáti. Proto nebude její přednáška »0 umění
ve škole«, kterou měla míti ve valné hro
madě. — Vyzývají se členové výboru,

aby se laskavé vyslovili má-li se, za pří
činou změny programu schůze a valné
hromady o prázdninách svolali ještě
výbor k poradě, či má-li místopředseda
sám potřebré zařídili, aby se ušetřilo
vydáni se schůzi spojené. Račte zprávy
o tom podati místopředsedovi do Malotic korespondenčním lístkem. Prosíme,
aby ti, jichž se to týče, místo stálého, ne
oprávněného vyčítání nedostatku činnosti,
ustali podrývati důvěru ve spolek, když sami
ruku k dílu přiložiti nechtějí. Nechť jen každý
sám, kdo výtky činí, přiloží ruku na srdce
a ptá se, není-li též on vinen a snad dříve
než kdo jiný, že to nejde, jak bychom si
přáli. Vypřáhnout z těžkého povozu a pak
pokřikovat na jiné »to jste neměli dělat,
tohle udělejte, až to vytáhnete na rovinu,
na sucho, já připřáhnu zas,« to dovede ledakdo, táhnout však stále i tehdy, když do
stávám za to bití a trpím, to je těžší. O ta
kové přátelství nestojíme.

Členské příspěvky »Jednotě katol.
učitelstva« zaslali: Veled. pan P. Garlach Dvořák, farář v Kmetňovsi 4 kor.,
slč. Josefa Mrázová, učitelka z Turnova
2 kor., slč. Viktorie Sedláčková, učitelka
z Turnova 2 kor., pan Jan Pelikán, řídící
učitel z Borovan 2 K.

A ještě učitelé — chorregenti a
varhaníci. V poslední době horuje protiklerikální učitelstvo aby se všichni učitelé
vzdali varhanictví a ponechali je, kde není
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kaplan, kostelníkovi, a kde je kaplan má ·
hrát on na varhany. Kněžstvo prý lid vy
dírá vybíráním štoly a učitel staví se také
v řadu škůdců lidu; varhanictvím podpo
ruje se klerikalismus, učitel je na faráři
závislým a tak dále se zpívá známou notou.
Varhanictví ujímá učiteli také z těch příčin
potřebné vážnosti. —- Dobrá, povídali, že
mu hráli. Známe učitele-varhaníky, kteří žijí
s knězem v dobré shodě, a jsou u lidu vá
ženi a známe učitele pokrokáře, organisované protiklerikální, nevarhaníky, na které
lid pohlíží s despektem. Učitelé-varhaníci
vydírají lid štolou! Dobrá! Dnes štolu platí
varhaníkovi jen ten, komu někdo umře a
to zhusta z pozůstalého děditctví. Až se
učitelstvo vzdá varhanictví, dojde k ustano
vení zvláštních varhaníků. Kde toho jmění
zádušní připouští, bude se platiti z toho;
odhadne se mu štola a ostatní se mu ze·
zádušního jmění doplatí. Kde pak zádušní
jmění nestačí, budou katoličtí osadníci celé
farnosti nuceni platiti na výživu varhaníka
všickni a ještě mimo to štolu. Nadrobí tudíž
učitelstvo lidn novou daň. Tím ovšem uči
telstvo u lidu stoupne náramně ve vážnosti.
Samo zbaví se vedlejšího příjmu peněžitého
i vážnosti. Dle našeho mínění hodlají tím
zasaditi církvi ránu; ta však dopadne na
hlavy těch, kteří se k tomu propůjčí. Církev
na mnohých místech zvelebením zpěvu a
hudby chrámové jen získá, dostane varha
níky z povolání, kteří budou vázáni dbáti
pokynů farářových více než učitelé, k nimž
mnohdy farář musí míti různé ohledy. J.

Nej dražší knížka na světě je —
poštovní knížka, kterou s úsměvem sladkým
a hlubokou poklonou, s tím nejsrdečnějším
atd. blahopřáním vám listonoš podává.
Podá — a čeká. Přejeme poslíčkům všeho
dobrého, ale pravíme dojista, že kdyby dal
domácí pán (domu v ceně 300.000 zl.)
desetihaléř — ještě je dosti drahá. Každá
cedule oznamující představení loutkového
divadla má větší cenu, nežli knížka jmeno
vaná; neboť cedule je aspoň na druhé straně
prázdná, ale poštovní knížka je porýsovaná
ohyzdnými karikaturami, mimo to obsah
zapleskán ošklivými vtipy. Kdo to čte ?
Děti to brzy dostanou do rukou a tam čtou
o farářích, o ženichu, nevěstě, o odpověděch
prohnaných lumpů, opilců a pod. Když už
chtí něco listonoši podati, aby nešli jen tak
s holým přáním — proč jejich spolek ne
prikročí k tomu, aby byl obsah jiný, uži
tečný; na př. žehrá se na nevědomost dějin
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.českých se strany dorostlých. Knížka, za dobrá, nenamítáme ničeho proti tomu, ale
kterou by se dala 1 zl. zpropitného, při- ■ ať se také ukáže na využitkování školních
nesla by užitek, vyplněna by mohla býti dětí při »slavnostech« pořádaných různými
povídkou, ale ne takovou, jako přidávají spolky a jednotami na rozmanité účely jiné.
k cikorce nádavkem 1 Konečně i jinými po Spravedlnost ke všemu a ve všem.
učnými věcmi dražší náklad by nepovstal.
Pozornost ve škole. Mládež, jakž ani
Jedná se zde o školní děti. Ty až milo za jinak není možno, jest těkavou a proto velice
pomínají na čtvrté přikázání Boží a čtením těžkou jest jí pozornost. Několik slov k této
dvojsmyslných vtipů se nepolepší. —
věci poznamenáme. Škola sama jest již oby
Děti a různé »slavnosti«. V jistém čejně v místě tichém, pokud možno vzdálena
časopise bylo nedávno žehráno do polév všeho hluku zvenčí i uvnitř. Jest vždy po
kových ústavů a školních kuchyní, že prý třebí, aby třídy byly prostranné, aby se děti
jsou děti nuceny pořádati ve prospěch těchto mohly náležitě rozsaditi a nepřekážely sobě
zařízení různé zábavy, a tak prý si vlastně stísněností ku zvýšení roztržitosti. Světlost
samy platí to dobrodiní, které se jim po školní světnice má býti vždy taká, aby ne
skytuje. Co se nás týče, jsme též rozhodně bylo snad špatné světlo příčinou nepozornosti
proti tomu, aby se dětí vůbec užívalo jako i zkázy zraku. V zimě třeba tepla, v létě
materiálu ku pořádání všelikých národních chládku, by nevznikla ospalost. Nepozornost
i nenárodních zábav a slavností, a to af zvyšují také nenáležité věci ve třídě, zejména
"běží o účel jakýkoliv. V poslední době stalo různé trety a hračky, jimiž si tajně děti pod
se to takměř modou, že školní děti podnikům lavicí hrají. Zbytečný šat nechať mají děti
všech možných i nemožných spolků a spo- na věšáku; ruce buďtež v klidu a knihy řádně
lečků musí dělati stafáž. Tak si pomáhají uloženy nebo vyloženy. Vyučování samo
k »slavnosti« téméř bez režie, neboť děvčátka nesmí dlouho trvati, taktéž ne bez oddechu ;
i hoši v »národních krojích« jim už po zajisté správné jest po každé hodině pět
třebnou dekoraci udělají. Vězí v tom hodný minut odpočinout!. Důležité je systematické
kus ješitnosti marnivých a domýšlivých ma- střídání předmětů a v nich také vhodné
tinek, které rády ověšují své dcerušky růz a poutavé vyučování. Vyučování buď chutné,
nými cetkami a trety, byť i kolikráte sku svobodno vší jednotvárnosti, bez mechani
tečně praktického a potřebného oděvu ne ckého cvičení, zábavné, živé a svou uži
měly. Věc má ještě jinou stránku. Kdo tečností příjemné a radostné. Hleděno budiž
ví, jak drahé je vydržovat! kuchyni pro školní vždy ku životní praxi! Učme pro život a ne
mládež, kde se hojně dětí podporuje, pozná, pro školu! —Pozornost vycházej od učitele
že taková »zábava« nikdy tolik nevynese, Samého! Učitel tedy musí látku učebnou
aby to bylo vydatné. Rodiče dětí pak, které zcela ovládati, příjemně podávati, varovati
na zábavě nebo »slavnosti« ve prospěch se nadutého pedantství, ale také ukazovat!
kuchyně účinkují, myslí, že děti svým úča stále svou methodou ovládání dětí. Dětem
stenstvím kuchyni drží, a žádají za to, aby potřebí vyložiti užitek pozornosti, a škodu
byly 1 podporovány. Běda učiteli, který ta nepozornosti. Vyložme dětem, že život nám
kové dítě zamítne. Co tu musí slyšeti, ne ukládá povinnosti, k nimž potřebí pozorno
budeme ani opakovati. Často jsme četli a sti! Ukažme a povězme, jak se vlastně po
dosud se vyčítá, že děti musí dělati kleri- zornými staneme, či jak dáváme pozor! V té
kálům stafáž při všech slavnostech. Dnes je věci nejvíce může působiti náboženství, neboť.
na tom velmi málo pravdy. Dnes využit- ono nás vede ku poznání vášní, hříchů
kují dětí všecky vlastenecké i nevlastenecké a nedostatečnosti. Modlitba nás posiluje
spolky, často proti škole a učitelstvu značně v pozornosti k Bohu, lidem i k sobě. Po
zaujaté. Škola z toho nemá nic, nejvýš že kání učí nás zavrhovat! marnivosti, při stolu
nařídí školní úřady učitelstvu, aby tam, kde Páně nabýváme posily a posvěcení k du
děti spolupůsobí, konalo dozor čili poli- ševní dokonalosti. Ovládání vůle dobré, mra
cajtství. Ukazuje-li se tedy na působení dětí vné a nábožné jen z Boha a z jeho milosti
v zábavách ve prospěch polévkových ústavů, pochází.
—ch
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Plodná práce a polemika.
Uvažuje JOSEF VYSOKÝ.
(Pokračování.)

Staré přísloví: »inter arma musae silent« osvědčuje svou pravdivost i v ži
votě učitelském. Tam, kde je mnoho hádek, svárů a sporů, mlčí to, co je při
učitelství nejpodstatnějšího a nejdůležitějšího. Ale právě nynější valná část uči
telstva nalézá v takových ustavičných patáliích veliké zalíbení. To je přece něco
pikantního, něco docela jiného než nejlepší metodická úvaha nebo článek. Nad
takové hlouposti jsou mnozí nynější páni vysoko a vysoko povzneseni. To dávno
zapomněli. Tu je docela jiný pocit, čisti dopis, ve kterém je z bezpečného zákeří a pod záštitou »odpovědného redaktora« strhán farář, kaplan, biskup, sta
rosta, hejtman, inspektor, nebo řídící! A napíše to kolikráte člověk, který by na
kolenou prosil, kdyby se o něm řeklo, že to psal, píše to obyčejně, co do uči
telských výkonů, za něž je placen a z čeho je živ, pravý lilipután, ne s achilovou
patou, ale se všech stran snadně chytitelný ignorant a snad jen v intrikánství
veliký.
Mnoho zbytečného natiskne a napíše se, jde-li o obsazování míst. Jsou lidé,
jimž je každé obsazení každého místa křiklavostí, nespravedlností atd. Nechceme
tvrditi, že tato věc se koná tak, jak by si bylo přáti; ale na každém okrese jsou
vášnivci nebo bolestínové, zneuznaní geniové, kteří zpustí korybantský křik, dostane-li místo někdo jiný nežli jejich velikost a neskonalá jejich zasloužilost.
Ještě než se konkurs vypíše, dělají »náladu« a uveřejňují řadu dopisů o konku
rentech, vzácné to čtení, které bude jednou dokladem, jak to vyhlíželo v učitel
stvu, jak imposantně vyvinuta byla závisť, zášť a kolegiálnost v Cechách, zemi
Husa, Žižky a demokratických Táborů. A co máme říci o hnusném boji, který
zahájili domýšliví nedočkavci proti těm, kteří nejdou hned do výslužby, jak jim
jejich chvíle padne, proti »přesloužilcům«, »dědouškům« atd.? Ústy hlásají
samou svobodu, samou kolegialitu, ale pomalu by každému rozkazovali, jak
dlouho má učit a kdy má jít do pense — k vůli nim. Takového tyranisování,
neurvalého a přímo hulvátského způsobu psaní dávno jsme neviděli a každý roz
umný člověk to musí odsoudit. Ostatně i přes anonymní výpady a bezpečné zákeří přece jen na každém okrese se ví, kdo jsou to, kteří o starších svých sou
druzích píší a mnohý mladší snad se dočká, jaký bude z takového člověka libe
rální řídící a kdy on půjde do pense, až se jím stane. Nejspíše, až bude chtít, a
to je také to nejlepší stanovisko, které i těm napadeným »dědouškům« doporu
čujeme. Ostatně ad vocem »dědoušek«: Mnohý je daleko čilejší, morálně i tě
lesně Zachovalejší, než leckterý »mladoušek«, který přichází do školy všecek
blaseovaný, s pleší a ospalým, omrzelým, vyflámovaným obličejem, s vyžilou
duší a vyžilým srdcem. Takoví ovšem »do roztrhání« sloužit nebudou, poněvadž
už mravně i tělesně roztrhaní sloužit začali, tak se dříve dotrhají.
Celé strany učitelských listů naplňuje nyní boj protistrany, organisace a
osobní útoky na jednotlivce, otevřené dopisy a odpovědi k nim. O té věci ne
budeme se rozepisovat!, nám je to celkem Hekubou; mýlil by se však každý, kdo
by se domníval, že z toho máme radost. Nikoliv. Jsme takoví idealisté, že po
kládáme učitelstvo — a, honny soit qui mal y pense — s ním ve škole pracu
jící duchovenstvo za jednu bratrskou rodinu, a bolestno jest hleděti na ty, kteří
14f
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neustále spor a svár vyvolávají a za žádnou cenu ruku v ruce společně pra
covat! nechtějí. Jsou jisté vlastnosti, které učitel i škola vždy míti mají a míti
musí, a jestliže moderní agitace a štvanice školu i učitelstvo oněch vlastností
chce zbaviti, pak je to jen přeháňka, a kdyby trvala i několik let, nepořídí nic.
Bude se to zdáti tomu, kdo sleduje naši dobu a její zjevy, proudy a snahy do
cela absurdním, tvrdíme-li, že budoucnost náleží učitelstvu katolickému a škole
katolické, ale jsme přesvědčeni, že přes veškeré úsilí protiklerikalistů, atheistů a
kdo ví jakých ještě —istů, přes kalamitu Svatováclavské záložny, přes všecky
oslavy Husovy a všechen neurvalý protináboženský tisk tomu přece jen tak
bude. Konservatismus má nepopiratelnou budoucnost. Samo učitelstvo není ve
svém nitru tak protiklerikální, jak to některý pan redaktor rád líčí. Víme to z vlastní
zkušenosti, známe mnohé řvoucí lvy (proti klerikalismu), jejichž srdce však o tom
neví a konečně, abychom řekli, hezky upřímně bije — po katoličku, ale nesm
to nikdo slyšet! Co by řekli páni kollegové!
(Dokončení.)

Poesie ve službách školní výchovy.
Napsal Z. ŽĎÁRSKÝ.

Je nutno nejdříve si připomenout!, že za jistých okolností musí učitel duše
žáků povznesú k sobě, že musí snažiti se ducha svého spojití s dušemi dětí, ať
už nutno duši dítěte povznésti, nebo duši učitele snížiti na úroveň duše dětské,
ale taková sympathie duší je při jistých vyučovatelských výkonech nutnou.
Prostředku tohoto užívá jedině učitel idealista, materialista se upracuje, ale
zůstane žákům povždy osobou cizí a nesympatickou.
V podobných případech učitel idealista nevyhne se poetickému naladění. A idelisty jsme vlastně všichni. Vždyť dokonalý člověk, kterého hledíme vychovati, je
vlastně stálým naším ideálem. Materialisté odcházejí po několika marných po
kusech opuštějíce naše řady. Dětský věk je dětským jen potud, pokud obestřen
poesií, bez ní přestal by jím býti, a vychovali bychom hrozný lid, kdybychom
dětem poesii vzali.
Z té příčiny nemůže býti nazvána rozumnou výchovou ta, která dětem
stále na oči staví drsnou, holou skutečnost, stírá s dětského života bezohledně
pel poesie; výchova taková není ani rozumnou.
Je ovšem pravda, že dospělý člověk hledící na svět růžovými skly poety,
dozná mnohých trpkých sklárnám', je možno, že života skutečného ani nikdy ne
pochopí, že snad bude se cítiti v lidské společnosti nešťastným, pokud ovšem
v ní převládají materialisté, to však nevylučuje'možnost, že jistou poetickou dávku
může si každý člověk. zachovati po celý život, nebo že alespoň poesii může
rozuměti, ji pochopovat:, a nebude asi třeba, aby učitel dětem už bral poesii a
zbavoval se tak sám dobré pomůcky výchovné.
Dobrá báseň působí na dítě mocným dojmem. Záleží však na tom, jakým
způsobem žákům přednesena. Pouhé přéčtenr a učení na pamět nemá valného
úspěchu. Žáci takto vedení nerozumí básni, nemajíce pro poesii vůbec poroz
umění. Jeví se to hned při vybírání knih ze žákovské knihovny. Milejší je jim
třeba všelijak slátaná povídka než sbírka dobrých básniček, a v povídkách pěkných
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bez rozmyšlení přeskakuji poetická líčení, sledujíce jen suchopárný děj povídky.
Jedná se jim jen o obsah, ne o způsob jeho podání. Mnohý ušlechtilý cit zůstane
v tomto případě neprobuzen.
To je chyba vyžadující se strany učitele nápravy. Básně musí učitel recitovati. K tomu zase je třeba, aby básni rozuměl a dovedl se pohroužili v hlubiny
jejího obsahu a povznésti alespoň částečně k výši její poetické ceny.
Úspěch bude tu jen tehdy, dovede-li učitel svoji poetickou náladu přenésti
na žáky. Jinak nejkrásnější a nejcennější báseň zůstane pouhou deklamací.
Než i jinde poesie prokazuje učiteli dobré služby.
Není možno, aby na př. při učení přírodopisu vypravování poeticky zbarvené
už formou svojí lépe žákům se nezamlouvalo, než suchopárné popisování význaků přírodnin. Jak vděčným polem je dějepis, dokazuje okolnost, kolik krásné
látky dějepisné zpracovali básníci všech věků a všech národů, a kolik jich dobylo
si tím nesmrtelného jména.
A naše dějepisné pověsti bez poesie ani nejsou myslitelný. Samy vlastně
učitele nabádají k poetické náladě.
Místní pověsti nemají tu také zůstati nepovšimnuty.
Ani učení zeměpisného netřeba odbývati prosaicky. Vzpomeňme jen čtvera
ročních počasí. Zda-li nemá tu učitel dosti vděčné látky k poetickému vylíčení
jara, léta, podzimu a zimy? Zda-li takové líčení lépe neutkví v paměti dětí než
prosaické vypravování o těchto ročních dobách? Vždyť líčení tato jsou podkladem
mnoha krásných básní i básnických článků. A konečně je poesie i dobrým pro
středkem kázeňským.
Jí otupuje se ostří přirozené bujnosti mládeže, pěstuje se láska k přírodě.
Jistě dítě pohlížející na přírodu okem poety neopováží se surově ničiti krásné
její výtvory.
Poněvadž pak člověk poesii jemnou a přirozenou chápající a jí přístupný
je vždy člověkem zbožným, mravným a mírným, učitel, který by žáky své vedl
tímto směrem, získal by duši všech svých svěřenců. Odměnou byla by mu láska
a oddannost žáků, laskavé napomenutí bylo- by z úst jeho mnohem účinnějším
než přísný trest a bezohledná důtka z úst materialisty, sesurovění mravů stalo
by se, když ne nemožným, alespoň řidčím. Jak by národ z takových škol vyšlý
vypadal, možno viděti na národě Švédském. Tu i prostý, málo vzdělaný a drsný
rybář pojímá život z docela jiné stránky než lid náš. Nehleďme tedy poesii ze
školy násilím vymýtiti.
---- ==53»^=—

*

RŮZNÉ ZPRÁVY.

«

Ť KAREL SKULTÉTY,
řídící učitel v Sestovicích, předseda Jednoty katol,
učitelstva v král. Českém.

Dne 28. června 1893 došla nás zpráva,
že zemřel náš upřímný přítel Karel Skultéty. Cekali jsme to sice denně, ale nicméně
velmi bolestně jsme byli dojati a překva

peni. — Narodil se 14. května r. 1857
v Brašove v Sedmihradech.
Karel Skultéty nabyl předběžného vzdě
lání v Kardašově Řečici. Z Kardašovy Rečice odebral se Skultéty na gymnasium do
Jindřichova Hradce a odbyl tam maturitu
s vyznamenáním. Z Jindřichova Hradce odešel
do Prahy na universitu a zde studoval tři
roky filosofii.
Roku 1879 stal se K. Skultéty suplujícím
profesorem na nižším reálním gymnasiu
v Pelhřimově. Přednášel češtinu a němčinu
a osvědčil se jako svědomitý, přičinlivý a
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dobrý učitel. Roku 1880 slavil sňatek
s Dorotkou, rozenou Blažkovou, a tu se
stal předmětem projevů lásky studujících
gymnasia Pelhřimovského. Podali mu ten
kráte darem z krejcárků svých úspor
krásnou lampu. Jelikož tehdy bylo nižší re
ální gymnasium v Pelhřimově vydržováno
obcí, a valných vyhlídek na postup zde
ani jinde Skultétymu nekynulo, opustil tedy
koncem roku 1880 gymnasium Pelhřimovské
a stal se učitelem ve Vlkově, okres Krá
lové Dvůr, odkudž se dostal do Šestovic;
zde působil 20 let, z prvu jako správce
školy, pak jako řídící učitel. Škola v Šestovicích byla při jeho příchodu zanedbána,
ale on ji přivedl k žádoucímu rozkvětu.
Byl přísný, ale vzorný učitel. Učil svědo
mitě a pořádek ve škole byl přesný. Na
jeho radu mnoho žáků vystudovalo v učitele
a úředníky a budou ho do smrti pamětlivi. Působilo mu velikou radost, zavítal-li takový bývalý žák jeho do Šestovic
a navštívil-li jej. Za jeho působení přesta
vena byla škola, rozšířeny třídy a dosazen
ještě jeden učitel. Při škole zřídil překrásnou
zahradu, ve které hledával klidu po den
ním namáhání. Avšak když nejlepší stromy
nesou ovoce, hospodář odešel.
Školní dítky vychovával zbožně, sám
dobrým příkladem předcházeje, bylť horlivý
zastánce a přítel sv. náboženství. Konala-li
se nějaká sbírka na ozdobu chrámu Páně,
daroval vždy značnější část a byl všemožně
nápomocen, aby byla sbírka nejhojnější.
K vůli němu daroval i každý jiný raději
více, protože velmi mnozí osadníci byli mu
zavázáni vděčností, že jim reklamacemi vy
máhal syny od vojny. Ještě ráno v den
smrti řezal se svou chotí v zahrádce růže,
určené pro okrasu oltáře ve chrámě Jesenickém.
Byl členem obecního zastupitelstva a
jednalo-li se o nějakou dobrou věc v obci,
stál vždy v čele a výmluvností svou v obec
ním zastupitelstvu všeho docílil. Jako pří
klad uvádíme, že v nejlitějším boji proti
t biskupu Ed. Jana Brynychovi obec Šestovice biskupa uvítala, když zavítal na gen.
visitaci do V. Jesenice. Pro obec pracoval
vůbec mnoho a nezištně a kdo se k němu
o radu obrátil, každému poradil, pomohl a
kde bylo třeba, i potěšil.
Vynikaje všeobecným vzděláním, byl
volen za učitele dítek maj. velkostatku »Nový
dvůr« u Jesenice, kamž ze Šestovic docházel.
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Roku 1901 převzal K. Skultéty redakci
Učitelské přílohy »Vychovatele«. Zde vy
nikal jako statečný obránce víry, neohroženě
odrážel útoky liberálního tisku učitelského.
Asi rok byl také výborem družstvaVlasť v Praze.
Roku 1898 založena byla Jednota katol.
učitelstva v království Českém. Karel Skul
téty postaven byl v její čelo a zde se nejlépe
osvědčily jeho klasické vzdělání, jeho vý
mluvnost, nezištnost a obětavost.
Sídlo Jednoty bylo přeneseno z Hradce
Králové do Prahy, a Skultéty, jenž měl ke
schůzím nejdále a cestu nejobtížnější, do
schůzí nejpilněji dojížděl.. Zde, i v občas
ných schůzích, na valných hromadách hor
livě pracoval pro rozkvět Jednoty; z téhož
důvodu konal přednášky i na venkově, pro
ten účel také horlivě psal a tím se stal nej
důležitějším členem a nejčinnějším fu kcionářem Jednoty katol. učitelstva království
Českého. Nad to i jeho klasické vzdělání
všude imponovalo a v katolických kruzích
Jednotě čest působilo.
Ale již zde v Jednotě, při schůzích,
bylo pozorovati, že zdraví K. Skultétyho
bylo otřeseno. Leckdy příliš a bez příčiny
se rozčiloval, horlil, a horlivost ta jevila
chorobnou, nervosní podrážděnost. Asi před
rokem se těžce roznemohl a z té nemoci
již se nezotavil.
Pohřeb zvěčnělého konán byl v den sv.
Petra a Pavla odpoledne; kondukt vedl dp.
farář ve Velké Jesenici Jos. Kovář za asi
stence dp. faráře Jana Horáka z Jesenného.
Pohřbu súčastnilo se domácí, okolní
i vzdálenější učitelstvo Smiřické, Josefovské
a Králové-Dvorské, školní mládež školy
Šestovické i Jesenické, páni obecní staro
stové domácí a okolní, domácí hasiči, po
krevní přátelé zesnulého a veliký počet obe
censtva, čímž byl podán skvělý důkaz, jak
všeobecné oblibě a úctě se zesnulý těšil. Lid
plakal pro svého řídícího učitele a pravil:
»toho nám nikdo nenahradí, to co on pro
nás učinil, to druhý dělat nebude, škoda
ho, Bůh mu vše odplať.«
Zesnulý byl přímé, ohnivé, vroucí po
vahy, a poslední léta jeho života ztrpčena
byla útoky, jež od vlastních kollegů vytrpěl
pro své náboženské přesvědčení a proto,
že byl předsedou
»klerikální« Jednoty
učitelské. O tom víme mnoho — nebudeme
se o tom rezepisovati.
Věrný náš druhu v práci a zápasech

odpočívej v pokoji — po boji!
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Plodná práce a polemika.
Uvažuje JOSEF VYSOKÝ.
(Dokončení.)

Proti jiným stavům společnosti lidské vedena bývá mnohdy polemika až
jízlivá, docela zbytečná, která je s to, aby učitelstvu všude jen nepřátely způ
sobila. Svatá pravda je, že učitelství je stav obtížný, namahavý, málo oceňovaný
a teprve poslední úpravou služného trochu slušně placený: ale pohlédneme-li na
jiné stavy, všude uvidíme různé obtíže; jiné stavy mají zase jiné svízele, o kterých
učitel ani neví. Není dobře, popuzovat! proti sobě kde koho; mnohem lépe jest,
ziskati ostatní stavy pro sebe. A jako není na místě podlízavá skromnost, rovněž
není na místě nadutá vypínavost a nafoukanost, jako by mimo učitele nebylo
na světě důležitější a přednější osoby. Všichni jsme v celém tom Božím světě
částečky ohromného stroje, jako kolečka v hodinách; každý stav je důležitý
a nikdo se nemá vyhlašovat! za nejprednějšího, ať už je to kdokoliv.
Polemiky proti jiným stavům, posmívání se jim atd. neradi vidíme, dělají
nám malou čest a škodí nejvíce nám samým.

Mnoho hluku nadělá též volba zástupce učitelstva do okresní školní rady.
Někde ovšem se hladce odbude, ale bývá to dosti vzácné. Proč by byly »no
viny?« Proč by se to neb ono nemělo tam »vrazit?« Učitelstvo rozstoupí se při
té příležitosti obyčejně na dva tábory, lítají »zaslána« sem a tam, jako by šlo
o věc nad míru důležitou. Snad se mnohý nad tím pozastaví a pomyslí si, že
to snad nepovažujeme za důležité? Nikoliv, bylo by to opravdu nad míru dů
ležité, kdyby měl takový zástupce učitelstva v okr. školní radě nějakou váhu.
Ale jak věc známe, je příliš odvislý, než aby váhu tu mohl mít. Na jedné straně
jsou autonomisté, na druhé inspektor. Neshodnou-li se — a to je dosti často —
bývá učitel v okr. šk. radě zasedající jako mezi kladivem a kovadlinou. Známe
případy, kdy si učitelstvo volilo jako svého zástupce muže bohatého, majetníka
několika domů — »ten bude neodvislý!« A právě ten hlasoval ve všem všudy
— s inspektorem. Proto polemiky, zanášené do sloupců učitelského neb denního
tisku u příležitosti chystané volby do okr. školní rady, jsou prazbytečné. Takové
bouře ve sklenici vody mají se odbýt v dotyčném okresu jako věc lokální, interní;
škoda pro ně místa, které může býti něčemu lepšímu věnováno. Ale když ně
které listy jsou jen z takových tahanic a pranic živy, to jeto! Kdo zná učitelský
život, ví, že to — nehledě ani k tomu, co přináší učitelský nebo denní list po
lemického — s tou »kollegialitou« a »svorností« do opravdy velice podivně vy
hlíží. Kdo by soudil jen podle neustálého »kollegování«, hrozně by se mýlil.
V málo kterém stavu je závist a nepřejícnost tak vyvinuta, jako v učitelském.
Dotkneme se neblahých těch poměrů jen krátce. Každý ví, jaká panuje »kollegialita« mezi učitelstvem obecných a měšťanských škol. Čí vinou, to zde souditi
nebudeme. Rovněž i městští a vesničtí na různé věci ukazují a to neb ono vzá
jemně si buď vyčítají nebo závidí. Kdo učí na škole pokračovací, má proti sobě
ty, kteří tam nevyučují. Obyčejně ukazují k tomu, že toho »nepotřebuje«, když
však se toho sami domohou, zle nastupují proti tomu, kdo by to řekl o nich.
Nebudeme o tom psáti do podrobností, ač bychom mohli. Opětujeme jen
to: Novinářské, vnější, i interní vnitřní polemiky o věcech malicherných pravé
15|
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plodné práci učitelské škodí, snižují učitelstvo před celou veřejností, jsou pod jeho
důstojnost a prospívají jen nepřátelům školy a štváčským listům, které z nich tyjí.
Tolik dle pravdy, ať se to komu líbí nebo ne.

Sbírka příkladů k vyučování větosloví.
Sestavil JOSEF PASEK.

Na přípravě učitelově mnoho záleží. Shledávat! početní, mluvnické a jiné
příklady teprve ve chvíli, kdy učitel stojí již u tabule, je velmi trapné. Snad
mnohému přijdou vhod příklady, z nichž nejeden lze vhodně vybratí při vy
učování větosloví.
Přívlastek.
Nazírejte, čím je přívlastek vysloven!
a) v těchto větách:
Věrný přítel je obrana mocná. — Stříbrné hory Kutnohorské dávaly veliké
užitky. — Rudolf Habsburský je praotec našeho císařského .domu. — Denní
světlo vniká až na dno Macochy. — Pestrá louka květem svým se honosí. —
Nejvyšši hlavou každé země jest zeměpán. — Jabloň jest zahradní strom. —
Sluneční paprsky jsou blahodárné. — Mořská voda je slaná a hořká. — Severní
záře je překrásný úkaz přírodní. — Šlechetné srdce je lepší nežli ryzí zlato. —
Člověk jest nejušlechtilejší tvor Boží. — Rozumný zahradník sází rostliny níitečné.
— Prudké větry duly a zahučel hrom strašný.
Žáci poznávají, že přívlastek bývá často vyjádřen přídavnými jmény trojího
i jednoho východu.
b) v těchto větách:
Libušin soud konal se na Vyšehradě. — Synové Svatoplukovi byli nesvorní.
— Karlův most je slavná památka Prahy. — Peří slavíkovo je svrchu rezavě
hnědé. — Janův syn Karel vychován byl ve Francii. — Matčino srdce je poklad
bohatý. — Prameny Vltavíny jsou na Šumavě. — Otcovo požehnání dětem domy
staví. — Žalmy Davidovy jsou velebné. — Nade všemi bdí ruka Hospodinova.
— Libuše byla nejmladší dcera Kroková. — Františkovo nábřeží jest krásná část
Prahy. — Eliščina třída v Praze vede na Letnou. — Karlovo náměstí v Praze
je velmi rozsáhlé. — Pluky Čechovy překročily tři řeky.
Přívlastek bývá často vysloven i přídavným jménem přisvojovacím.

c) v těchto větách:
Světlo měsíce jest jasné. — Sen jest obraz smrti. (Spánek.) — Postava
čápa je vážná a zpanštělá. — Ryby oživují hlubiny řek a jezer. — Biskup
Vojtěch byl muž veliké zbožnosti. — Slunce je hvězda ohromné velikosti. — Jen
dítě zlého srdce neposlouchá rodičů. — Duše člověka jest nesmrtelná. — Růže
je královna květin. — Komenský byl muž veliké učenosti. — Básně Jablonského
jsou krásné. — Otec jest hlava rodiny. — Hlas lva je hrozný a mohutný. —
I kmet má naději delšího života. — Lilie jest obraz nevinnosti. — Perun byl
bůh hromu a blesku.
P. bývá vyjádřen i podst. jm. druhého pádu.
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d) v těchto větách:
Kníže Břetislav osadil pomezní lesy lidem svým. — Poustevník Prokop
bydlil ve skalní jeskyni. — Král Václav I. vypravil proti Tatarům vojsko. —
Císař pán často navštívil Prahu. — Řeka Haná teče pěknou rovinou. — Hora
Radhošť má jméno od pohanského bůžka. — Zvon Zikmund je v Čechách nej
větší. — Hrad Bezděz byl vězením prince Václava. — Vrch Hostýn je Moravanům
posvátný. — Karel IV. vystavěl hrad Karlštejn. — Apoštol Petr byl v Římě ukři
žován. — Arcikníže Karel porazil u Asprů Napoleona. —· Pan učitel pilné žáky
miluje. — Kněz František Doucha mnoho pěkného pro dítky sepsal. — Arci
biskup Arnošt z Pardubic pohřben jest v Kladsku. — Kněžna Libuše vzala si za
manžela Přemysla. — Věřím v Boha otce, stvořitele nebe i země. — Město Vídeň
leží na řece Dunaji.
P—em bývá často podst. jm. v prvním pádu, nebo v rovném pádu s tím,
jemuž je př.
e) v těch to větách :
Není růže bez trní. — Pokrmy z mouky jsou zdravé. — Smrt pro vlast je
čestná. — Panovníci z rodu Přemyslova vládli v Čechách přes 600 let. —
V chrámech je mnoho ozdob z ryzího zlata. — Vítězství Jarostava nad Tatary
bylo úplné^. — Žáci pracovali úkol z počtů. — Štěstí bez rozumu nic není. —
Pověsť o Čechovi známa jest všude. — Ježíš Kristus měl na hlavě korunu z trní.
Malba na skle jest nesnadná. — Pouhé čtení pro zábavu málo poučuje. — Pes
měl na krku kroužek z ocele. — Mnozí plavci vykonali již cestu kolem světa.
— Zahradník uvil vonnou kytici z viol a růží.
Poznáváme, že přívlastek bývá často též vyjádřen podst. jmény s předložkami.

f) v těchto větách:
Králům svěřena je moc panovali. — Bůh dal nám schopnost učili se. —
Vůdce dostal rozkaz postoupili proti nepříteli. — Žádost bohatnouti oslepuje srdce
mnohého člověka. — Naděje zvítězili dodávala vojínům zmužilosti. — Syna
zmocnila se touha spatřili ještě otce starého.
Přívlastek vysloven bývá často i způsobem neurčitým slovesa.

g) v těchto větách :
Květen jest pátý měsíc roční. — Skromnost první ctnost. — V jednom těle
mnohé údy máme. — Tvůj otec a můj otec jsou dobří přátelé. Dopis od tebe
velmi mne potěšil.

Z vět těchto patrno, že př. bývá vysloven i číslovkou a náměstkou, nebo náměstkou s předložkou.

Doplněk druhého pádu.
a) nazírejte na věty:
Za knížete Křesomysla byli Čechové žádostiví zlata a stříbra. — Císař
Ferdinand III. byl panovník jazyka českého znalý a milovný. — Žádný člověk
není hříchu prost. — Synu, pamětliv buď naučeni otcových! — Líný žák není
hoden chvály. — Pocestný zbloudil; nebyl si vědom cesty. — Každý křesťan
má býti v neděli služeb Božích účasten.
Všimněte si, po kterých příd. jmenech byl doplněk ve druhém pádu!
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b) na tyto věty:
Zlý Boha se nebojí a lidí se nestydí. — Zlé svědomí leká se i vlastního
stínu. — Dítě strachuje se bouřky. — Mnohý člověk štítí se myši nebo pavouka.
Doplněk ve druhém pádu bývá po slovesech, která znamenají stud nebo bázeň.

c) na tyto věty:
Chlapec ulomil si chleba. — Zármutek ujímá síly tělesné. — Jezdec navážil
vody koni. — Sadař natrhal třešní do košíku. — Staří Čechové přimísili medu
k nápoji. V potu tváře chleba svého dobývati budeš! — Dočkej času, jako husa
klasu. —■ Z lakomosti mnohý i zločinu se dopustil.
Slovesa složená s předložkami u, na, při, do, mívají doplněk ve 2. pádu.

d] na tyto věty:
Zlata rez se nechytí. — Chudoba cti netratí. — Vlk zvonce nenosí. — Ne
chovej nenávisti v srdci svém! — Palma nemá větví. — Pravé a věrné přátelství
nezná klamu.
Pozorujme, že slovesa záporná, jež poznáme dle předpony »ne«, vyžaduji
doplňku ve 2. pádě.
e) na tyto věty:
Varuj se vždy společnosti zlých lidí! — Hodné dítě přeje rodičům dobrého
iitra. — Zahálky se střež jako zrádce. — Pocestný ptal se děti, kudy jiti má.
— Žák má šetřiti všech svých věcí. — Zajatý králevic Václav II. zkusil zimy
i hladu. — Vzpomínej v modlitbách otce svého i matky své! — Vojíni chopili
se zbraně. — Všímejte si každého slova učitelova! —■ Tonoucí i břitvy se chytá.
— Ve škole potřebujeme křídy a houby.
Pozorujme, po kterých slovesech jest ve větách těchto doplněk v pádu druhém.
Doplněk ve třetím pádu:
a) pozorujte tyto věty:
Každý vítr není plavcům příznivý. — Syn bývá otci podoben. — Buď
slabším ochotně nápomocen! — Vojíni jsou oddáni svým vůdcům a věrni císaři pánu.
— Zlým žádostem nebuď nikdy povolný! — Sluneční teplo je všemu tvorstvu
potřebné. — Požití jedovatých hub jest životu nebezpečno. — Milostiv nám buď,
Hospodine! — Pilný a mravný žák jest každému milý. — Oběť Ábelova byla
Bohu příjemná. — Nestřídmost je zdraví lidskému záhubná. — Buď i ke zví
řatům laskavý! — Ranní hodiny jsou k učení příhodné. — Slabý hoch není
schopen k řemeslu kovářskému.
Všimněte si, po kterých příd. jm. je doplněk ve třetím pádu! Po některých
s předložkou k, ke!
b) a tyto věty!
Bohu nejvyšší čest náleží. — Vojíni přísahali císaři pánu věrnost. — Kníže
Oldřich divil se poustevníku Prokopovi. — Moudří rodiče povolují dítkám svým
jen neškodné zábavy. — Lékař pomáhá nemocným. — Zahálka škodí tělu i duši.
— Čistota sluší tělu i duši. — Sytý hladovému nevěří. — Eliška Přemyslovna
zasnoubila se Janu Lucemburskému. — Jen zlý člověk ubližuje zvířatům. —
Pohané klaněli se modlám. — Učme se rádi mateřskému jazyku. — Ptáltu
křídla nepřekážejí. — Zvykejme dobrému a zlého se varujme! —· Kněz žehná
veškerému lidu. — Truhlář rozumí dřevu. — Pyšní andělé chtěli se rovnati
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Pánu Bohu. — Noe zlořečil nešlechetným synům svým. — Posmívati se starým
lidem svědčí o zlém srdci.
Pozorujme, po kterých slovesech jest ve větách těch doplněk ve tretím pádu!

Předmět v pádu čtvrtém
po slovesech přechodných velmi je častý. Zde uvedeny buďtež
a) dva čtvrté pády:
Obrázková kniha stála bratra dvě koruny. — Prosíme Pána Boha o (za)
smilováni. — Chudý žádal pana faráře za almužnu.
Nazírajíce na tyto věty, poznávají žáčkové, že dva čtvrté pády řídí sloveso
státi; že říkáme: prošiti, žádali někoho o nebo za něco.

b) čtvrtý a třetí pád:
Farao dal prsten Josefovi. — Císař pán dal postaviti padlým vojínům
pomník. — Abraham obětoval syna svého Bohu. — Hospodin odpouští hříchy
hříšníkovi. — Hospodin slíbil v ráji prvním lidem Mesiáše. — Obchodník svěřil
pokladníkovi značné peníze. — Babička vypravuje dětem pohádky.. —· Otec učil
syna básničce. —- Syn přinesl nemocnému otci vino. — Dcera psala matce ob
šírný dopis. — Bůh ukázal lidem duhu. — Matka koupila dětem ovoce. —■ Bůh
poslal světu Syna Svého.
Pozorujte, po kterých slovesech bývá dvojí doplněk: ve čtvrtém a třetím pádu!

c) čtvrtý a sedmý pád:
Farao ustanovil Josefa vladařem v Egyptě. — Císař pán jmenoval hraběte
Thuna mistodržitelem. — Svědek stvrdil výpověď svou přísahou. — Otec opatřil
syua oděvem a obuví. — Císař Pán vyznamenal Františka Palackého řádem
(zlatým křížem). —■ Lid český nazývá Karla IV. Otcem vlasti. — Karel IV. ob
dařil Cechy mnohými památkami. — V zimě posypávají lidé chodníky piskem. —
Obkládáme hroby svých milých zeleným drnem. ·— Žoldnéři naplnili houbu octem.
Pozorujme, po kterých slev esech jsou tu doplňky ve čtvrtém a sedmém pádu!
(Dokončení.)

Status.
Uvažuje Jeden Starý.

Mezi organisovaným učitelstvem volá se nyní stále po zavedení určitého,
ustáleného postupu dle stáří, totiž dle počtu služebních let.
Na první pohled zdá se věc úplně spravedlivou, vždyť postup dle počtu odsloužených let je zaveden i u jiných stavů a právě jen učitelstvo a kněžstvo
stěžuje si do nespravedlivého postupu. Volání učitelstva zůstane ovšem na dlouho
jen voláním, neboť nemá- ku změně nynějšího způsobu obsazování míst ani vlivu
ani moci. Autonomisté budou houževnatě vlivu svého na školu hájiti alespoň tak
dlouho, dokud na ni budou platiti, což celkem vzato ani není nespravedlivé. Kam
platím, tam chci míti také rozhodující slovo; vlivu na školu budou hájiti i zeměpanské úřady, což bude na tak dlouho dosti dobře odůvodněno, dokud bude
v zákoně, že dozor na školu má stát.
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Budou tedy ještě hezky dlouho místní školní rady sestavovat! terna, okresní
školní rady obsazovat! místa a zemská školní rada schvalovat! dosazené. Kdyby
se to mělo díti jinak, na př. podle žádaného státu, musely by všechny zákonité
předpisy týkající se obsazování míst ustoupit! novým.
Že by tu pomohla nějaká svépomoc učitelstva, je naprosto ilusorním. Stav
náš sám sebou, svými zvláštnostmi, svým vlastním postavením v národě, kde
každý náš jednotlivec je vlastně i svým životem i svou prací odkázán sám na
sebe, kde jednotlivec nijak nemůže spoléhati na pomoc druhého a fudíž každý
jednotlivec o sobě tvoří samostatný celek, je tak málo disciplinován, ba o sta
vovské disciplině nemůže tu býti ani řeči, protože hned potom by přestalo sa
mostatné tvoření: a následkem toho svépomocné akce súčastnilo by se jen ně
kolik idealistů, kteří by za myšlénku svou snad i se zakrváceli, ale výsledek byl
by nepatrný, a ještě jeho výhod užili by ti, kteří v boji pěkně stáli stranou.
Věc tato snad v líčení pěkně nevypadá, ale ve skutečnosti je nepopiratelnou
pravdou. Bylo by tomu jistě tak. Než, všimněme si kolik spravedlnosti by uči
telstvu přinesl status!
Předem však ještě malé vysvětlení. Aby snad nikdo mne neměl v podezření,
že mluvím za sebe, oznamuji, že jsem z těch starých, a to hodně starých, a že
jedná se mi opravdu jen o kolegy mladé, snaživé, kteří z různých příčin netrou
fají si promluviti. Kdo by mi snad vyčetl, že jsem šplhákem, tomu mohu s dobrým
svědomím říci, že jím nejsem. Také jsem nedosáhl toho, čeho bych byl zaslu
hoval, často byl jsem odstrčen, ale nenaplnilo mne to trpkostí, aniž mne to zba
vilo chuti k práci, nejsem ani klerikál, ani liberál, ale jsem přece učitelem po
krokovým. Že uveřejňuji článek ve »Vychovateli«, má svoji dobrou příčinu. Není
listu učitelského, který by povznesen nad bojem stran uveřejnil klidnou věcnou
kritiku, aniž by ji opepřil glossami a poznámkami. Pozoroval jsem po celý svůj
život zimničné boje a hony, nedaje se strhnout! žádným proudem, z toho na
čerpal jsem hojně trpkých zkušeností životních a získal za to pevných zásad.
Jedna z nich je, říci všechno tak, jak si to myslím.
Je to špatná zásada, která zbavila mne všech přátel, osamotnila mne úplně,
alé naučila mne jedné věci: spoléhati na sebe sama. Už proto nestal jsem se jí
nevěrným; a následující řádky jsou tedy jen dobrou radou, o které vím, že
mnohý nad ní pokrčí rameny, nepřemýšleje ani o ní, jiný naprosto ji odsoudí a
ten, kdo nad ní se zamyslí, nepovažuje mne za zpátečníka, nebude míti síly, aby
mi přisvědčil.
Ale po letech, až všichni zbytečně se vysílíme v marném boji, až hojně pa
píru se potiskne zbytečnými slovy a mnoho těch zbytečných slov promluví se
ve schůzích našich, někdo snad článku tohoto vzpomene a řekne- »Jednou to
někdo povídal.«
To mi úplně dostačí.
Status je tedy věc velmi pěkná a spravedlivá, když to tak posloucháme,
jak o tom nezkušenci mluví ve schůzích, chtějíce na sebe uplésti nový bič a
vstrčiti hlavu do nového chomoutu, nebo když to tak pěkné čteme tištěné nad
šenými slovy a prošpikované bujnými frázemi.
Ale ve skutečnosti je status okovem tisknoucí jednotlivce těžkou váhou na
jedno místo.
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Řekněme zkrátka. Status hodí se pro některé stavy, ale stav učitelský není
z těch, kterým by svědčil. Ukazuje se na jiné stavy, kde status je. Podívejme se
na vojsko a porovnejme poměry jeho se svými.
Je to jedno, jsem-li poručíkem u šestého nebo sedmého pluku pěchoty. Vím jistě,
že za sedm roků stanu se nadporučíkem, sloužím-li čestně a konám-li své povin
ností. Vím také, že nemohu výše na př. k jízdě nebo k dělostřelectvu a vím, že
nemohu býti přesazen níže, na př. k vozatajstvu. A je to konečně jedno, slou
žím-li v Pardubicích nebo ve Vídni, v Mostaru nebo Kološi. Poměry jsou všude
tytéž a tytéž povinnosti. Cvičiti mužstvo, v zimě školy, na podzim manévry, vý
sledek musí býti tentýž, poměry služební nemění město ani ves, nestýkati se
s obecenstvem, žiti kamarádsky se soudruhy a mimo službu hledět si ukrátit čas
čímkoli, co s důstojností stavu se srovnává, ať už je to lov, nebo milostné pletky,
knihy, nebo karty, jen když je to slušná zábava. Konečně vím, že i v nejzastr
čenější garnisoně neshniji za těch sedm let, protože posádky se v málo letech
střídají, o to stará se ministerstvo, a tak mohu denně očekávati, že budu zbaven
místa, je-li nudné.
Konečně k postoupení mému stačí, napíše-li mi představený do »Grundbuchsblattu«, že jsem »ein schneidiger Offizier«, že sloužím »pflichgetreu« a že
mimo službu chovám se »äusserst taktmässig«.

A teď bychom mohli si všimnouti stavu úřednického, na který se tolik uka~
zuje a s kterým stále jsme porovnáváni. V aparatu úřednickém je docela jedno,
jak kdo pracuje; zde jedná se jen o výsledek. Pracuje-li kdo pohodlněji, je po
zději hotov, kdo pracuje rychleji, má dříve »pohov«, docílí však téhož výsledku,
jako jeho zdlouhavější kolega. Jeden pracuje do rukou druhého. Aby někdo zhola
nic nepracoval, není možné. Celý aparát zůstal by státi a ti hořejší už by se po
starali o to, aby přivedli v oběh kolečko, které ve stroji byrokratickém zůstalo
státi. Proto mohou úředníci postupovat! dle určité normy, když na stupni nižším
nabyli protekce pro stupeň vyšší. A dostačí tu, když inspekční představený na
píše jim do kvalifikační tabulky »mit Verständniss geführt«. Úředníkovi může
tedy býti také jedno, slouží-li v Přelouči nebo v Dubrovníce. Nestejnost drahotní při stejném služném hodnostních tříd, jako u důstojníků, vyrovná se ve
dlejšími přídavky: bytným, drahotním přídavkem a paušály.
(Dokončení.)

❖

RŮZNÉ ZPRÁVY,

e

Z jednoty českého katolického uči
telstva. Dne 28. a 29. června měli čle
nové jednoty pp. Karel Jelínek ze St. Ko
lína a Fr. Jelínek přednášeti v katolické jed
notě v Cuclavi. Panu Karlu Jelínkovi však
se náhle roznemohla matka a nemohl se

dostaviti, proto o látce, o níž měl předná
šeti (O povznesení křesťanské rodiny) po
jednal místopředseda sám. — Stav nynější
rodiny je pokleslý. Rodina zakládá se man
želstvím. Ta uzavírají se lehkomyslně nebo
ze spekulace, na náboženství nebéře se zře
tele; pak to s vychováním špatně dopadá.
O povznesení rodiny musí pečovati otec
i matka. Láska vespolná mezi nimi i k dě
tem je hlavním činitelem v povznášení ro
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diny k ideálu Svaté Rodiny. — Druhá před
náška byla: »Katolíci, probuďte se!« Církev
je bojující, trpící, vítězná a spící. Spí ti ka
tolíci, kteří nevidí a neslyší, co se proti víře
podniká, nepřijímají potravu duše, slovo Boží
a svátosti, nebrání svůj nejdražší statek —
víru. Ty třeba buditi. Nejvhodněji to učiní
tiskem katolickým. Ten třeba šířiti. — Obě
přednášky trvaly přes tři hodiny a byly s ne
obyčejnou napjatostí sledovány až do konce
od četných posluchačů obojího pohlaví. ■—
Po schůzi v Cuclavi odebral se místopřed
seda do nedalekého Koldína, farnosti Skorenické, a tu v řeči asi 2 hodiny trvající po
jednal o Riegrově heslu »Nedejme se!« Pro
vádí se u nás stále, avšak špatně. Jeť to
heslem štváčů mezi mládeží, v rodině, obci
i národě. Heslo Riegrovo rozumně a důsledně
nám třeba prováděti jako Cechům a jako
katolíkům. Předně třeba více zájmu v lidu
probuditi, svornost stran docíliti a činněji
práv se domáhati. Jako katolíkům třeba nejprvé náboženské uvědomělosti, výcviku v boji;
neboť boj je základem toho hesla. Zatím
veďme boj obranný. Kdo nejsi vycvičen, do
boje se nedávej. Výcviku se docílí ve spol
cích katolických. Potírejme nejdříve nepřítele
nejbližšího, jejž nosí každý v sobě samém,
svou ješitnost. I tato přednáška byla s po
vděkem vyslechnuta. Dne 29. června od
poledne přednášel opět ve farnosti cuclavské
ve Lhotě »O vlastenectví«. Ukázal, že toto
spočívá v účinné a obětavé lásce k vlasti
a národu, kdo z toho těží, jedná nečestně.
Katolíci jsou podezříváni z nelásky k vlasti.
Řečník však ukázal, že sám Božský Učitel
příklad vznešené lásky k vlasti nám podává,
a sv. Otec vlast milovati přikazuje. Nám
klerikálům jest vlastenectví nejen občanskou,
ale i křesťanskou povinností. — Potom opět
následovala přednáška o heslu Riegrově. Ne
mohla však pro pokročilost času, aby místo
předseda nezmeškal vlak, úplně vyčerpána
býti. I ve Lhotě byly obě řeči s pozorností
velice napjatou sledovány. Na všech třech
místech byli přednáškám přítomni též ně
kteří místní páni učitelé. — Schůze Jednoty
bude dne 10. srpna s přednáškou poučnou
velect. pana prof. Jos. Šauera z Augenburku.
Dne 11. srpna-valná hromada. Podrobný
program oznámí se později a členům dostane
se písemných pozvání.

Členský příspěvek »Jednotě katol.
učitelstva« zaslal vdp. Václav Železný,
katecheta v Praze v obnosu 2 K.
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Jednota^ českého katol. učitelstva
pro král, české pořádá dne 10. srpna
1903 odpoledne o 4. hodině schůzi v sále
Jednoty katolických tovaryšů v Praze, Anen
ské náměstí č. 209-1. s následujícím pro
gramem: 1. Zahájení schůze a sdělení
předsednictva. — 2. Přednáška slovutného
profesora, školního rady Jos Šaura z Augen
burku: »Kterak Pestalozzi smýšlel o vycho
vání náboženském.« (Hosté z katolických
kruhů pražských jsou k této přednášce ví
táni. — 3. Volné návrhy. — Po schůzi
bude společná porada výboru ústředního
i odboru Mlado-Boleslavského a KrálovéHradeckého. Vyzývají se všichni členové
výborů těchto i jejich náhradníci, aby se
určitě súčastnili. Porada tato jest nevyhnu
telně nutná a nejvýš důležitá. — Dne 11.
srpna v 7 hodin ráno bude obětována mše
svátá za v Pánu zesnulého předsedu Karla
Skultétyho a ostatní f členy v kapli Červe
ného Kříže v Žitné ulici. O půl deváté pak
bude opět v sále Jednoty katol. tovaryšů
valná hromada s následujícím programem:
1. Zahájení valné hromady. — Zpráva jednatelská. — 3. Zpráva pokladniční. 4. Volba
předsedy, výboru, náhradníků, revisorů účtů
a knihovníka. — 5. Volné návrhy. — Roz
hovor o organisaci Jednoty a pracovním
programu s případným usnesením. — Od
poledne po 2. hodině vyjde se ku společné
prohlídce památné knihovny Strahovské. —
Volné návrhy, jež mají projednány býti,
buďtež zaslány písemně k rukoum místo
předsedy Frant. Jelínka do Malotic. — Žá
dají se důtklivě všickni členové, aby se
v plném počtu těchto schůzí súčastnili. Rov
něž prosíme všecky dlužníky, aby neprod
leně příspěvky zaplatily.
Výbor.

Divadelní bibliotheka pro katolické
spolky a jednoty. Mnozí učitelé jsou či
novníky v katolických spolcích a jednotách
a přemnozí, byť i pro strach před praný
řováním ve výboru nebo ani členy nebyli,
přece radou i pomocí jednotám těm přispí
vají, hlavně kde běží o divadelní předsta
vení, zpěv atd. Těm kolegům oznamujeme,
že družstvo Vlasť bude vydávati pro jeviště
katol. spolků a jednot divadelní bibliotheku;
první její číslo — vánoční hra — jest již
v tisku. Každé číslo bude samo o sobě ukon
čeným celkem; cena bude levná a formát
sličný. Hlavně přihlíženo bude k tomu, aby
všechny hry daly se provozovat! bez veli
kých obtíží a byly vděčné jak pro herce,
tak pro obecenstvo. Redakci »Vlasti« i »Vy-
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chovatele« docházejí často dopisy, v nichž
se jednoty táží, jaký vhodný divadelní kus
mohl by býti ku provozování doporučen.
Bibliotheka vydávaná družstvem Vlasť bude
praktická;čísla, vydávaná velhůtách neurčitých,
poskytnou v krátké době výběr her vánoč
ních, velikonočních, veseloher, obrazů z dě
jin českých i církevních, sólových výstupů,
kupletů, činoher ze života atd. Objednávky
na číslo prvé — »Uvítání Ježíška« lze již
nyní činiti u družstva Vlasť, Praha, Žitná
ul. 570-11.

Z jednoty katol. učitelstva v král.
Českém. — Vdp. Dr. Josef Burian, ka
novník a farář, přistoupil za člena činného
»Jednoty katol. uč.« s vkladem 2 K. —
Marie Strahlová, učitelka v Praze, zaslala
členský vklad 2 K. — Vincenc Krátký,
děkan v Lovčicích, daroval Jednotě katol.
učitelů 10 K. — Karel Ludvik, řídící uč.
v Praze, zaslal členské příspěvky 6 K. —
Václav Bohdanecký, řídící uč. ve Václavicích, zaslal 4 K. — Frant. Tater, učitel
v Turnově 4 K. — Členské příspěvky Jednotě
českého katol. učitelstva v král. Českém za
pravili: Karel Jelínek, učitel v Starém Ko
líně, zaslal 2 K. — Eleonora Prošková,
indust. učitelka v Turnově 6 K. — Václav
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Kafka, učitel v Radimi 5 K. — Františka
Verichová, pěstounka v Kolíně 6 K.— Jos.
Roudnický, řídící učitel v Jestřábí Lhotě
s Marií Roudnickou 4 K. — Jilji Březina,
učitel měšťanských škol v Praze na Smí
chově, zaslal 4 K. — Důst. pán Jan Tyrychtr, farář z Přepeř, zaslal jubilejnímu
fondu 4 K a členského příspěvku 4 K. —
Vit Vašta, říd. učitel z Milevska, zaslal 2 K.
O další příspěvky prosí Karel Jelínek, t. č.
pokladník Jednoty českého katol. učitelstva
v Čechách.

Učitel žhářem. V obci Mocsaku vznikl
před krátkým časem zhoubný oheň, který
skoro celou osadu zničil. Jak se nyní do
kázalo, založil tento oheň učitel Ondřej
Bilcsikze msty, protože byl propuštěn. Bilcsik
uvázal několika vrabcům doutnající houbu
na nohy a pustil je. Vrabci pak sedli si
na doškové střechy, které se vzňaly, a v
okamžiku stála celá osada v plamenech. Žhář
se přiznal ke svému zločinu. — Nepřipadá
nám ani ve snu, abychom stavu učitelskému
připisovali vinu na tomto neštěstí, poněvadž
není možno vinu jednotlivcovu přenášeti
celý stav.
Generalisovati dovedou jen
které listy, jednáli se o duchovenstvo.

Sbírka příkladů k vyučování větosloví.
Sestavil JOSEF PAŠEK.
(Dokončení.)

Doplněk v pádu šestém.
Nazírejte na tyto věty:
Dějiny vypravují o minulosti naší vlasti. — Přírodopis jedná o zvířatech,
rostlinách a nerostech. — Kněz rozjímal o utrpeních Krista Pána. — Lakomec
baží po penězích. — Unavený pocestný toužil po odpočinku. — Otec přemýšlel
o budoucnosti svého dítěte. — Lékař soudil příznivě o zdraví nemocného. —
Hodné dítě libuje si ve čteni poučných knih. — Vzdálený syn dychtí po otci a po
matce. — Raněný vojín prahnul po nápoji. — V cizině stýská se nám po vlasti.
Pozorujme, po kterých slovesech je doplněk v pádu šestém!
Doplněk v pádu sedmém.
a) Pozorujte věty:
Nezdárný syn byl vinen smrtí otcovou. — Vojín ve válce není jist životem.
Po příd. jmenech jist a vinen bývá doplněk v sedmém pádu.
b) tyto věty:
Saul mrštil kopím po Davidovi. — Zimnice lomcovala nemocným. — Vítr
zmítal lodi. — Sadař třásl stromem. — Házeti kamením je hrubý nemrav.
17ý
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Všimněte si, že slovesa v těchto větách vesměs znamenají pohyb.

c) tyto věty:
Země česká oplývá úrodou.— Obrazy Karla Skřety vynikají vzácnou krásou.
— V květnu páchne vzduch libou vůní. — Pestrá louka květem svým se honosí.
— Nemilosrdný boháč pohrdal chudým Lazarem. Jen zpozdilý chlubí se krásou
a bohatstvím. — Marnotratník plýtvá penězi i zdravím. — Bůh štěstím vládne.
Obyvatelé měst zaměstnávají se řemeslem, průmyslem, uměním a obchodem.
Pozorujte, po kterých slovesech je ve větách těchto doplněk v pádu sedmém.
Určení místa.

oj nazírejte na tyto věty:
Všude jest koukol mezi pšenicí. —■ Zde je místo posvátné. — Všude dobře,
doma nejlépe. — V domě je nahoře půda a dole sklep. — Nikde není růže bez
trní. — Vedle jest druhá třída. — Venku je dnes krutý mráz.
Příslovce místa k otázce kde? určují tu místo.

b) na tyto věty:
Přemysl Otakar zahynul na Moravském poli. — Vltava teče do Labe w Měl
níka. — Sněžka je nejvyšší hora v Cechách. — V Budči byla první česká škola.
Vltava se pramení na Šumavě. — Čech stanul na Řípu se svou družinou. —
V Příbrami jsou světoznámé stříbrné doly. — Na obloze vídáme za jasného dne
slunce. — Krok sídlil na Vyšehradě. — V lese rostou houby a zelený mech. —
Orel hnízdí na strmých skalách. — Rady hledej u moudrého člověka.
Podst. jm. s předložkami k otázce kde? určují místo.
c) na tyto věty:
Z pralesů Šumavských plaví se dříví po Vltavě. — Bůh vyhnal Adama
a Evu z ráje. — Čech přišel se svými pluky od východu. — Dnes věje vítr od
západu. — Vrátili jsme se k večeru z Prahy. — Zajíc vybíhá z lesa na pole.
Zlaté a stříbrné rudy dobývají se ze země. — Chlapec sklátil ovoce se stromu.
—' Z lesa ozývá se hlas kukačky. — Dítě neslo lahvičku z lékárny.
Podst. jm. s předložkami k otázce odkud? určuji místo.
d) na tyto věty:
Reka Sázava protéká krásnými krajinami. — Hustý dým valí se komínem.
Krev v těle proudí všemi žilami. — Pocestný chodí širým světem. — Smutná
zpráva rozletěla se Prahou. — Israelité přešli Rudým Mořem. — Světlo vniká
oknem do světnice. — Krajinou zahučelo temné hřímání. — Potok vine se buj
nými lučinami.
Podst. jm. v sedmém pádě k otázce kudy? určuji místo (směr).

e) n a tyto věty:
Dva rytíři jeli podle Vltavy ku Praze. — Blesk sjíždí po hromosvodu. —
Smutek rozhostil se po české zemi. — Cestující jel přes Brno do Vídně. — Ven
kované chodí po Praze všemi ulicemi. — V pravo kolem lípy a v levo přes
potok šli jsme do vesnice.
Podst. jm. s předložkami k otázce kudy? určují místo (směr).
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f) na tyto věty:
Páry vystupují nahoru. — Vojíni odešli daleko. — »Pojď sem,« volal otec
na dítě. — »Nechoď ven,« poručila matka synáčkovi. — Dnes nepůjdu nikam.
— Bude-li hezky, půjdu někam.
Příslovce naznačttjí místo na otázku kam?

g) na tyto věty:
Ulož věci své vždy na místo! — Křižáci ubírali
mysl přijel s posly Libušinými na Vyšehrad. — Žáci
Mnozí ptáci odlétají na podzim do teplejších krajin. —
—· Turci odvedli mnoho křesťanů do zajetí.
Podši, jm. s předložkami určují místo ku otázce

se do svaté země. — Pře
chodí denně do školy. —
Jezdec pádil ke Karlštýnu.

kam?

Určení času.
a) nazírejte na tyto věty:
Opatrnosti nikdy nezbývá. —■ Večer stíny stále rostou. — Dnes mně, zejtra
tobě. — I starý tkadlec někdy přízi zmate. —r Bůh byl vždy a bude vždy. —
Nyní se učíme.
Příslovky určuji čas k otázce kdy?

b) na tyto věty:
Prvního dne stvořil Bůh světlo. — Čtyřicátého dne vstoupil Pán Ježíš na
nebesa. — Roku 1848 počal náš císař pán panovati. — Za Karla IV. byl v Čechách
veliký hlad. — Každého jara přilétají k nám vlašťovky. — Smutné zprávy došly
této noci.
Podst. jméno v druhém pádě určuje čas na otázku kdy?
c) na tyto věty:
Pátnáctým červencem končí se školní rok. — Každou hodinu přibývalo
vody. — Časem i v zimě slunce zahřeje. — Dnem i nocí jezdí vlaky i parníky.
Podst. jméno v sedmém pádě určuje čas na otázku kdy?

d) na tyto věty:
Fialky kvetou na jaře. — V noci přiblížili se Švédové ku Praze. — Po
smrti Čechově byl Krok soudcem lidu českého. — Za ranního šera vyšli jsme
z domova. — Pracuj za živa, po smrti času nebude. — Při smrti Kristově třásla
se země a skály pukaly. — Vysoké hory bývají i v letě sněhem pokryty. —
Na podzim nás mnozí ptáci opouštějí.
Podst. jm. s předložkou určují čas k otázce kdy?

e) na tyto věty:
Otec byl dva roky ve Vídni. — Rybáři celou noc lovili. — Hodinu máme
mluvnici a hodinu počty. — Žluva v zajetí jen krátký čas vydrží. — Arcivévoda
František Ferdinand celý rok cestoval. — Léto trvá tři měsíce.
Podst. jména ve čtvrtém pádu určuji čas na otázku jak dlouho? (trvání),
j) na tyto věty :
Zima trvá od 21. prosince do 21. března. — Jedle jsou po celý rok zelené.
— Poctivost trvá na věčnost. — Po smrti Přemyslově až do dne třetího byl
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pláč veliký. — Naučení přijímej od mladosti až do šedin. — Pravé přátelství
až do hrobu trvá. — Od ranního šera až do večera otec plné ruce práce mívá.
Podst. jm. s předložkou určují čas na otázku jak dlouho? (trvání).
g) na tyto věty:
Hvězdy ustavičně na nebi svítí. — Země se stále točí. — Radosti nebeské
věčně trvati budou.
Také některé příslovky označují čas na otázku jak dlouho? (trvání).

'

Status.
Uvažuje Jeden Starý.
(Dokončení.)

U nás je tomu jinak. Nejsou všecky školy pětitřídky ani jednotřídky. Na
každé škole očekává učitele jiná práce, v každé obci jiné poměry. A teď hlavní
věc. Inspektor má ku žádostem jednotlivých kompetentů připojiti dobrozdání,
který z nich zejména je způsobilým pro vypsané místo.
Zase taková nespravedlnost! Ale rozebeřme ji blíže! Hodí se opravdu každý
učitel do každé obce? Úředník, důstojník hledí si svého, a jinak není mu třeba
s lidem se stýkati. Ba snad i představení by to viděli neradi. To nesou s sebou
tyto stavy. Ale u učitele je tomu jinak. U něho v prvé řadě ukazuje se na to,
že musí »s lidem býti.« Snad nenajde se nikdo, kdo by tvrdil, že každý učitel
je s to, aby obstál všude. Někde je třeba energie, jíž by učitel čelil zvláštním
místním poměrům, někde třeba zvláštního jemného taktu, aby se vyhnul kolisím,
což při nynější rozháranosti a roztříštění našeho ubohého národa skutečně je
nejtěžší povinností učitele a v pravdě eskamotérským uměním, jinde konečně je
třeba zvláštní intensivní práce, s niž také všichni nejsme. Tak co tedy? Kdo tu
má podati dobrozdání? Organisace? Dejme tomu, že by tedy na to místo poslala
učitele organisace, a že inspektor v této věci není stolicí kompetentní.
Přihlédněme k několika konkrétním případům. V obci je učitel, působí tam
řadu let, zná poměry, je v občanstvu oblíben, vystihl za léta svého působení
slabé i dobré stránky občanstva, dovede vyhověti všem, pracuje; tu uprázdní se
místo řídícího; občanstvo přeje si svého oblíbence, který o školu zdejší má ne
popiratelné zásluhy a snad i zásluhy o pokrok v obci vůbec, a teď dostane
místo učitel, dle počtu let organisací navržený. Zdali pak tento homo novus ne
bude na svém místě mučedníkem? Nebudou-li ho občané alespoň dlouho pova
žovat! za vetřelce? Jakých obtíží bude mu překonati, než vpraví se v nové po
měry? A odstrčený kolega bude mu přítelem? Musel by to býti idealista bez
žluče a beze vší osobní hrdosti, aby si nepomyslil: »Za mé zásluhy odměny do
sáhl jiný.« Nebo opáčný případ. Státem na řadě jsoucí kolega místa nepřijme, že
se mu nehodí. Vždyť jsou případy, že někde místo učitelské je lepší než místo
řídícího. Neměnil by jistě kolega učitel v okresním městě, kde bez výloh může
dětem svým poskytnout i vzdělání s kolegou řídícím v zapadlé lesní dědině, který
musí od úst si utrhovati, aby sehnal částku, již mu měsíčně třeba na vydržování
dětí v studiích v městě okresním. Byl by tedy blázen, aby žádal z místa lepšího
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na horší. Po čase vyskytne se výhodné místo a potrefený kolega o ně žádá. Tu
by na základě staršinství byl okřiknut: »Kamaráde, teď není řada na tobě.
Měl jsi bráti tehdy, když se ti dávalo. Místo dostane, kdo je na řadě!«
Myslí někdo, že by odstrčený nenapjal všechny síly, aby místa dosáhl?
Celkem vzato, status musel by počítati s tolika eventualitami, že když by
je sestavil v přehledný celek, zůstala by vlastně věc právě takovou jako je teď.
Ale měl by status pro školství vůbec velmi škodlivé následky. Podryl by
všechnu snaživost a přičinlivost mladších kolegů. Celé školství octlo by se na
suchopáru vyčkávací služební kariéry, docela podobalo by se mechanickému vý
konu povinnosti u vojska, u železnice, v úřadech. Zdali by to svědčilo rozkvětu
školství, i nepředpojatý na prstech dovede si zpočítati.
Jen upravte učitelstvu zásadu, že dosáhne povýšení, až přijde na koho
řada, že není ničeho třeba než sloužiti dle povinnosti určitou řadu let, a potom
přijde postup. Věc není tak nesnadná. Není ani tak nesnadná jak se zdá. Těch
několik výstředníků, kteří by se vzpírali, ukřičíte snadno. Ale následků se zdě
síte. A až je po letech budete chtít odstraňovat!, až seznáte, že zásada staršin
ství byla vlastně jen velikou nespravedlností a ubíjení vší přičinlivosti, pak bude
pozdě.
Mladé kolegy ani nebude nesnadno vpraviti do toho nového chomoutu.
Každý si pomyslí: »Když to musí býti, tedy s Pánem Bohem. Důstojnost našeho
stavu toho vyžaduje.« Ale byl by potom každý blázen, aby dělal víc než musí.
Bude každý věděti, že přijde na něho někdy řada, kdy to bude, to si vypočítá
a hnedle bude dosti případů, že mladý snaživec řekne: »Kolega N. odsloužil
patnáct let, dělal jen zrovna tak, aby se neřeklo, že leží; odležel svá léta, dostal
místo, že byl na řadě. Dělejme to také tak, přijde čas, přijde místo.« Nebude-li
naděje na odměnu za přičinění, nebude chuti ku práci, nebude snahy po vy
niknutí. Jsme dnes už všichni sobci pracující v naději na odměnu, idealismus
dávno prchl z našich řad.
A toto chystané seškatulkování má býti pokrok? Tak tomu bylo v Cechách
přece už před sto lety!
Či má status jedině zabrániti učitelstvu, aby neobcházelo členů místních
a okresních školních rad? Status tomu nezabrání. I ten, kdo největší bude míti
naději, že místo obdrží, neopomene zavčas s členy místní školní rady se sezná
mit!, velí tomu rozhled životní takového kompetenta, aby nevlezl do nových
poměrů jako cizinec a za svoji nevšímavost nepykal potom dlouhou řadu let
všemožnými ústrky a nepříjemnostmi. I okresní školní rady budou učitelé vždy
obcházeti, už z té jediné příčiny, aby se přesvědčili, že třeba dosti pevné jejich
naděje neshroutí se v posledním okamžiku.
Vůbec celé obsazování míst u nás podobá se velikému boji. Každý z di
váků sympathisuje obyčejně s vítězem, je-li však vítězem učitel, kamenují ho
všichni kolegové i na věci neinteresování a nikde není člověka, který by řekl:
»Přeji mu toho ze srdce; je sice mladší než ostatní, ale pracoval poctivě, priči
ňoval se, zasluhuje odměny spíše než ti, kteří jen seděli a čekali, až jim to přímo
padne do klína.«
Trpké, ale pravda, kterou nezvrátí žádná sofistika a žádné předělávání frází
v zásady.
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A teď na konec ještě malou přehlídku. Ustanoví-li se v každém okresu ko
mise organisovaných učitelů, kteří budou nad zachováváním snad dobrovolného
statutu bdíti, vypadne věc takto:
Dosud obcházeli učitelé členy školních rad, což v jistých případech dalo se
omluviti. Předně učitel neměl a snad ani teď po úpravě nemá peněz zbytečných,
a každý hleděl se před podáním žádosti přesvědčit!, kolik má naděje, aby ne
vyhodil zbytečně peněz na kolky. Pak kdo o místo stojí, obejde si členy místní
školní rady mnohdy jen ze strachu, aby nedostal snad místo proti jejich vůli a
nebyl potom mučedníkem na těžce získaném místě. Myslí si mnohý: »Dostanu-li
místo, budu nucen s těmi lidmi žiti a bude lépe, budou-li mysliti, že dostal jsem
místo jejich zásluhou, než kdyby zaujali proti mně stanovisko nepřátelské a po
važovali mne za vetřelce.« A to je pravda. Ani organisace, ani nadřízené úřady
v takovém případě nemohly by od ubožáka odvrátiti hotový očistec, který by si
na své štaci za živa odbýval. Ani jediného šedivého vlasu organisace nedovede
na hlavě tichého trpitele zbarviti zase na černo. A tak jako teď kompetenti ob
cházejí členy různých školních rad, budou potom obcházet! členy ustanovené
komise s prosbou, aby byli dáni na řadu. Věc bude míti sice jiný kabát, ale zů
stane táž a bude se opakovati při každém vypsaném místě jako teď.
Končím, vida v duchu všechny ty sladkobolné a hněvivě vážné tváře a
slyším spoustu poznámek: »Odřezanec, šplhák, zastává se pucování klik, poni
žuje se, otrok,« a možno, že toho bude více. Na to všecko mohu s klidným
svědomím odvětiti »Ne«.
Nenávidím pucování klik, neudělal jsem to sám jakživ. Brzy načnu šestou
desítku svého života a sedím stále na svém místě, nazadával jsem se (ovšem
před lety), vyházel jsem peněz za kolky (z mých odmítnutých žádostí byl by
už archiv) a nikdy nic jsem nedostal, protože jsem se nešel nikam představit,
nepřišel jsem vůbec nikdy ani do terna a okresní školní rada mne také mimo
terno nejmenovala, ale jsem člověk přímý a dožil jsem se zkušenosti, že u stavu
našeho, kdo místo chce, musí si je opravdu vyběhati. Nebude ani, bude-li status
zaveden, jinak. Kdo místo bude chtíti a pomocí organisace nebude moci ho
dosíci, vystoupí zkrátka z ní a půjde svou cestou. A po každé bude to svědčiti
o pevné vůli, neoblomné snaze a energii. A bude to stále, dokud organisace
bude zástupce učitelův v okr. šk. radách považovat! ne za pomocníka učitelů,
nýbrž za stroj vůle mas, který každého ubožáka, snažícího se vlastní silou do
moci místa, nemá podporovat!, nýbrž honem za nohu ho tahati zpět a úspěch
jeho zmařiti
O

®

®

i/FV

Vycházky do Prahy
za účelem poznati Prahu a její památnosti.
Na poradě učitelské přednesl V. S.

Každý z nás ví, jak předměstské a i pražské děti málo znají Prahu. Můžeme
skorém říci, že ji neznají. Je to s podivením, ale je to smutná pravda. Venkovští
žáčkové přicházejí do Prahy se zápalem, s nadšením, vědí o našich slavných
památkách, umějí o nich vypravovat!; naše děti, ač žijí v samotné Praze, nevědí
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ani, že kolem památných budov třeba denně chodí; některý náš žák, třeba již
čtrnáctiletý, nebyl ještě na Hradčanech, nebyl na Karlově mostě; kdybychom se
ho ptali, řekne nám, že tam netrefí. Nepřeháním; víte všichni, že je tomu tak.
A kdož má přece lepší, vhodnější příležitost, poznati Prahu, než její oby
vatel, její rodák? Není-liž to hanba, nezná-li syn vlastní matku? Milujeme všichni
naši krásnou, stověžatou Prahu, jest naší povinností, abychom ji znali sami
a i naši mládež ji naučili znáti; je to věc nutná, vděčná, svrchovaně žádoucí;
volá tak k nám náš český cit, žádá toho i paedagogická prozíravost: proč učiti
o Praze na mrtvém plánu Prahy, když máme do naší matičky tak blízko? Dívejme
se na plán Prahy, srdce je chladné; hleďme na krásné Libušino město se starých
zámeckých schodů, zírejme na ně, obestřené zlatou gloriolou slunečního třpytu,
na jeho věže, báně, stavby, jeho velebnosti: vše k nám mluví, volá, jásá, srdce
překypuje, zrak vlhne, život, skutečný život se tu na nás dívá, minulost mnohých
století . . . chápeme, poznáváme, cítíme mohutnost slov, napsaných Kolárem;
»To jest ona veleslavná Praha,
ono Cechů město královské!«

Odůvodňovat! dále, že je třeba a nutno, vycházeti se žáky do Prahy, za
účelem, aby ji a její památnosti poznali, myslíme, že by bylo již zbytečno.
Krásný celkový pohled na Prahu poskytne nám vycházka na Staré zámecké
schody, na Letnou, na Petřín a na vrch Žižkov.
Dále: Žáci af z vlastního názoru poznají Karlův most a jeho památnosti
Hradčany, velechrám sv. Víta, kostel sv. Jiří a Všech Svatých; Malou Stranu
vůbec i Hradčany: Loretánský chrám, Strahov, kostel sv. Mikuláše, zemské úřady,
sněmovnu, zemské vojenské velitelství, pomník Radeckého, místodržitelství, Valdštejnův palác; Prašnou bránu, Starpměstské náměstí,-Týnský chrám, Klementinum,
Křížovnický kostel, pomník Karla IV., Rudolfinum (a některé sbírky jeho), nábřeží,
pomník císaře Františka L, národní divadlo, mosty, ostrovy, Karlovo náměstí
a humání ústavy hořejšího Nového města, Vyšehrad, Smíchov, Karlín. To je pro
obecnou školu úkol dosti veliký a značí poznati Prahu pouze zhruba asi ve
12—14 vycházkách.
Na školách měšťanských nechť se obor poznání toho co do obsahu i roz
sahu zvětší, prohloubí. Pokud se dotýká učitele, vyžaduje každá vycházka ovšem
zevrubné přípravy a dobrého promyšlení. Z veliké látky, co by o té neb oné
památnosti bylo lze říci, vybratí nejdůležitější, pro naši mládež nejpřípadnější
a podati jí to způsobem nejprostším a nejsrozumitelnějším. A to snadné není.
Pomůcek je dosti: Průvodce po Praze, co se dotýká chrámů, neznám dů
kladnějšího díla, než dvousvazkový popis pražských svatyň od Frant. Eckerta.
Co jen na př. vzácných Skrétových a jiných obrazů je ve chrámech pražských;
žáci měšf. školy mají o Skrétovi v čítance článek, ale sázím se, kdybych se.
tázal: »Hoši, ve kterém pražském kostele je nějaký obraz, malovaný od Skréty?«
že by mně ostali odpověď dlužni.
Dobře pravil veliký básník, že šedá je všecka theorie, ale věčně zelený
strom života. O Praze učme v Praze samé — názor ve vyučování král!
Ať si děti naše rozumějí plánu, — theorii — musí to též býti, ale nechť
poznají zelený strom života dříve, nežli šedou theorii!

s ® ®
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O rozboru vět.
FRANTIŠEK STARÝ.

Žáci poznali ve II. a III. třídě:
a) rozkládání vět na log. podmět a výrok,
b) větu prostou.
Poznávání věty rozšířené děje se postupně i nejdříve žáci poznají: 1. pří
vlastek, 2. doplněk, 3. urč. času, 4. ur. místa, 5. urč. způsobu, 6. urč. příčiny.
Ve způsobu, jak tyto pojmy ’vyvíjíme, spočívá celý příští zdar větného rozboru.
Varujme se nezáživných a duchamorných definic, a učme se všechny ty
pojmy poznávati na základě otázek, které přirozeně, samy, bez násilí žákům se
namanou.
................houby jsou zdraví škodlivé. (Jaké?)
................přítel je obrana mocná. (Jaký?)
................ voda k pití se nehodí. (Jaká?)
Není růže bez trní. (Jaké?)
Požehnání otcovo staví dětem domy atd. (Cí?)
Peří slavíkovo je rezavě hnědé. (Čí?)
; (Řeka) Haná teče úrodnou rovinou. Co je Haná?
(Hora) Radhošť poskytuje půvabný rozhled. (Co je R.!)
Dle těchto otázek učte se žáci poznávati přívlastek. Otázky pádů umějí
žáci ve III. tř., pak snadně na příkladech se naučí, že část věty, na niž se ptáme
otázkami koho čeho? komu čemu? koho co? o kom o čem? s kým, čím? je doplněk.
Mluvíme-li o určení místa, cvičme je poznávati také jen vždy dle otázek?
kde? odkud? kudy? kam? na vhodných příkladech; podobně při určení času:
kdy? jak dlouho?; při určení způsobu: jak? kolikrát?; při určení příčiny: proč:
co bylo příčinou?
Jsem přesvědčen, že to všichni tak děláme, a je to způsob nejpřirozenější;
připomínám-li toho, činím to jen proto, abychom se střehli definic, jež mnohde
ještě straší a činí mluvnici fádní a obtížnější, než jest. Když žáci byli tak jed
notlivé části poznali, doporučuji pro IV. a V. tř. as podobný diagram;
Věta jednoduchá
je buď

prostá
má pouze podmět a výrok,

nebo:

rozšířená;
má podmět a výrok, a ještě buď
přívlastek, nebo doplněk, neb
určení času, místa, způsobu nebo
příčiny.

. Samotný postup při rozboru představuji si a navrhuji takto:
Žák nazírá na větu, klidně ji přečte nebo opakuje a vysloví o ní soud:
To je věta prostá. — To je věta rozšířená! —
U věty prosté řekne: to je podmět, to je výrok.
U věty rozšířené jmenuje nejprve logický podmět a výrok, jak se tomu
žáci učí od II. třídy.
Nyní řekne: x je hlavní či zákl. slovo podmětové;
y »
»
»
»
»
výrokové.
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Pak zeptá se na část', kterou je věta rozšířena a pozná, je-li to přívlastek,
doplněk, atd.
Když usoudil zeptáme se:
proč je věta ta prostá? (protože má jen p.
výr.)
proč je rozšířená? (protože má p. -|- v.
buď přiví, nebo dopl. atd.)
Čím je ta věta rozšířena? přívlastkem, doplňkem, atd.
To je prvá část rozboru.
Část II.: Když už žáci vědí, že je věta rozšířena a čím, tedy: čím je pří
vlastek, doplněk atd. vysloven či vyjádřen?
Když takto při rozboru vět postupujeme, velmi si věc usnadníme.

Přírodopis ve škole obecné.
Píše Z. ŽĎÁRSKÝ.

Jistý politický krajinský list vypsal odměnu za radu, jak bylo by možno
docíliti, aby lid četl úvodní články, jednající o záležitostech sociálních a národo
hospodářských, jichž lid obyčejně nečte, a proto tak mnohá dobrá myšlénka
v úvodních článcích obsažená zůstane nepovšimnuta. Rad sešlo se hojnost. Řá
děno tisknouti úvodníky vzhůru nohama, nebo rozkouskovati je mezi denní zprávy
a podobně ; povšimnutí zasluhovala z rad všech jen jediná, totiž: psáti úvodní
články tak zajímavě, aby, kdo čisti počne, byl upoután, že by musel čisti až do
konce. Ale tu právě je háček. Mnohou věc skoro ani nelze učiniti zajímavou.
A tak jistý druh čtenářstva i na dále nebude čisti úvodních článků v denních
listech.
V podobných rozpacích jako redaktor politického listu octne se učitel ve
škole dosti často.
Není vůbec prostředku upoutati pozornost žáka, než podati učivo tak, aby
žáků zajímalo, celé myšlení soustředilo na věc vypravovanou nepřipouštějíc roz
tržitosti, nepozornosti ani dosti malého tříštění myšlének.
Ze podávání učebné látky způsobem zajímavým jedině na dovednosti uči
telově záleží, že je tu třeba dobrého promyšlení, zkušenosti a především lásky
k věci, že i dobrá, pracně nastudovaná příprava selže, není-li věc učiteli vrozena,
není snad třeba vysvětlovat!. Zdálo by se, že některý předmět školního vyučování
je tak suchopárný, že nelze některou věc vůbec ani oživiti, ale takové předpo
kládání bylo by velikým omylem.
Kdyby tomu tak bylo, nebylo by možno, aby někteří lidé celý svůj život
věnovali studiu jazyků, jiní dějinám, jiní měřictví a opět jiní přírodopisu.
Ve škole obecné jedním takovým suchopárem je přírodopis.
Děti, jimžkaždý živočich je zkrátka »zvířetem«, rostlina »kytkou« a nerost »ka
menem, málo pozornosti věnují výkladu, neumí-li si učitel pomoci.
Rozvláčný a suchopárný popis těla, vyjmenování vlastností a nalezišť unav:
posluchače a s hrůzou sezná učitel při svědomitém opakování na konci hodiny,
že z pracně jím sehnaných dat, přesně naučených čísel a rozměrů neuvízlo dětem
v hlavách ani tolik, co by stálo za tu celphodinovou řeč. A přece je přírodopis
jedním z předmětů, jejž možno podávati mládeži zajímavě a záživně.
18f
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Je i mocně působícím prostředkem k ušlechtění mladých duši. Pěstujme
v dětech lásku k přírodě a budeme v nich zároveň pěstovati lásku k Bohu a
vtiskneme v duši svých svěřenců hlubokou pečeť umravněnosti. Příroda je duši
dětské nejbližším, ba skoro jediným předmětem, na kterém možno ji poznati a
obdivovat! se všemohoucnosti Stvořitele.
Mladičká mysl dítěte nechápe ještě velkých příkladů z osudů lidí; ji je příroda
bližší, než celý život člověka, jemuž dosud nerozumí, protože ho nepoznala se
všemi starostmi, vášněmi, bědami a o jehož konci nedovede si učiniti představy.
A tuto lásku k přírodě vypěstujeme jedině zajímavým učením přírodopisu.
Tu ovšem třeba pominouti veškerých popisů a třídění a počínati si tak, aby
popis a všechny podrobnosti vztahující se k poznání popisované přírodniny uměle
byly vetkány v zajímavé vypravování a malí posluchači popisovanou přírodninu
aby poznali nevědomky, aby k poznání tomu sami přivedeni byli vlastní zvě
davostí.
Při popisování živočichů je věc poměrně dosti snadná. Co je tu biologických
a psychologických výjevů v přírodě, jež možno v podobě zajímavých vypravování
podati!
Němci a Angličané tento způsob přírodopisného vyučování již dávno pro
vádějí. Učebnice jejich oplývají krásnými články, obsahujícími zajímavá líčení ze
života zvířat, umělými koncentracemi, vždy podanými s nádechem poesie a psa
nými způsobem na duši dítěte mocně působícím.
I v rostlinopise netřeba báti se rozpaku. Není jediné rostliny, jejíž popisu
nebylo by možno vetkati v zajímavý příběh, vmyslíme-li se jen ve stav dětské
chápavosti, užijeme-li poetické výzdoby dětské duši přístupné a počínáme si tak
obratně, abychom neunavovali, vkládajíce popis po malých dávkách do svého
vypravování. Naposled můžeme zkusiti na živé rostlině, co si děti pamatovaly
z popisu a budeme příjemně překvapeni poznáním, jak jednotlivé momenty našeho
vypravování vybavují v paměti dětí představy o částech rostliny, o niž se jedná.
Nejnesnadnějším snad zdálo by se vyučování nerostopisu: než i tu lze učivo
podati tak, aby žákům bylo přístupno. Skoro o každém nerostu lze více zají
mavých věcí vypravovat!, než o rostlině. Vzpomeňme jen zajímavých okolností
při dobývání nerostů, líčení nalezišť, tavení kovů z rud, užití nerostu v. průmyslu
a jistě nalezneme dosti látky k sestavení zajímavého vypravování, jímž bychom
posluchačů upoutali. Vepředeme-li obratným způsobem ve vypravování své popis
význačných vlastností nerostu, o němž vypravování jedná a ve vhodné chvíli
nerost ukážeme žákům, aby na něm sami poznali, nač důležité momenty našeho
vypravování se vztahují, není možno, aby námaha naše minula se žádoucím vý
sledkem.
Nebude snad od místa zmíniti se též o vyučování přírodozpytu, když mlu
víme o vyučování vědám přírodním.
Je všeobecně známo, že toto vyučování bez důkladné demonstrace toho,
o čem se učí, je úplně bezúčelným, je však též známo, že i nákladné i před
vyučováním třeba několikrát vyzkoušené přírodozpytné pokusy právě při vyu
čování selhou.
Jenom předpojatý člověk mohl by tu nezdar pokusu přičítali na účet ne
znalosti učitelovy. Zdar pokusu je obyčejně závislý na velikém množství okol
ností, jimiž učitel nevládne, jako jsou: důkladné sestrojení pomůcky, precisnost
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funkcí chemikálií a r. j. Elektrika, která učiteli dobře fungovala v jeho bytu, vy
poví třeba službu ve školní světnici naplněné vlhkým vzduchem.
To všechno je ze zkušenosti známo. Proti podobným nezdarům je učitel
bezmocným. Přece však máme věci, na nichž možno zákonům přírodním vyučovati
se zdarem. Jsou to dětské hračky. Věc dětem tak blízká a sympatická.
V ohledu tom dobrým příkladem jsou nám Francouzi. Ve Francii vyrábí
se ročně za mnoho milionů franků hraček, zakládajících se vesměs na zákonech
přírodozpytných. Na jediné mechanické hračce lze dětem vysvětlit! více, než vý
kladem kolik hodin trvajícím, učenými poučkami prosyceným a třeba i nákresy
provázeným. Maličký motorek lihem vytápěný, vysvětlí účinky páry lépe, než
dlouhý výklad; dva panáčkové baíansující na pomalovaném žebříce vysvětlí dětem
zákony rovnováhy atd. Němci v poslední době následují příkladu Francouzů a
fysikální hračky z Německa zaplavují náš trh. Následujme příkladu ciziny, po
chodíme dobře a nezůstaneme národem méně cenným.

@ © $
Jak buditi mysl mládeže pro společenský řád·
Píše FRANT. VALTER.

Společenský řád je souhrn všech poviností člověka vůbec a nikoliv jen
poviností některých.
Kdo poviností tyto plní a zachovává, plní a zachovává společenský řád.
Pro žádoucí přehled a odůvodnění výměru, jaký jsme tu o společenském
řádu podali, stůjž zde schéma:

Přehled poviností člověka
(souhrn jich = řád společenský.)

A) Poviností k Bohu
1. Pravá zbožnost

B) Poviností k sobě samému
ří) vzhledem k tělu a jeho zdraví atd.
b) vzhledem k duši

C) Poviností k jiným lidem
a) obecně: spravedlnost,
přívětivost, poctivost, vděčnost, způsobnost atd. atd.
b) z rodinných svazků
vycházející: povin.
k rodičům, dětem,
bratřím, sestrám.
c) k přátelům a známým
d) k služebným nebo
nadřízeným
e) pov. stavu nebo po
volání
f) povin. vzhledem ku
státu a vlasti
g) pov. člověka jako světoobčana.

O) Poviností člověka k
ostatním věcem stvo
řeným, zvláště k zvířatům.

Z rozdělení toho viděti lze, že výměr náš má smysl velmi široký, neboť
zahrnuje v sobě mnoho. Mohli bychom se omeziti na př. pouze na odstavec
f) odst. C). »Poviností vzhledem ku státu a vlasti«, a již byl by rozsah pojednání veliký.

A) Poviností k Bohu.
Ježto není na světě národa bez Boha a náboženství, jsou poviností, jež ná
boženství ukládá, velmi podstatnou, ba základní částí veškerého řádu společen
ského; ony jsou nejstarším zákonodárstvím vůbec, a kdyby je lidstvo plnilo, plnilo
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by i celý řád společenský v úplném jeho rozsahu. Katolická věro a mravouka
je nejdokonalejším návodem k plnění řádu společenského a k zachování jeho.
Z toho následuje:
Učení náboženství budiž pojato mezi předměty nejdůležitější; vykládáno
budiž na všech stupních školy obecné katol. mravouka s hojnými příklady
praktickými a povzbuzujícími; pěstován budiž cit zbožný, z něhož plynou citové
jiní: uctivost, pokora, vděčnost, láska atd.
Dítky buďtež vedeny k tomu, aby v praktickém životě řídily se mravoukou
katolickou a konaly, co ukládá a střehly se toho, co zapovídá. Tím položí se
základ k plnění veškerého řádu společenského.
B) POvinosti k sobě samému.
a) vzhledem k tělu.
Čistota, naváděti k ní a pěstovati ji;
střídmost »
»
»
zdravověda jednotlivých čidel a jednotlivých ústrojů tělesných (co škodí
oku, plícím atd.)
b) vzhledem k duši.
Kromě náboženského hlediska v té věci směřuje sem veliký úkol, jejž lze
krátce vysloviti: vzdělání ducha a srdce, aby člověk byl charakterem. Zde má
veliký úkol škola a vychovatel vůbec. Vzhledem k řádu společenskému nenáleží
sem ani tak vyučování nýbrž spíše vychovávání, neboť budoucí život člověka,
jak bude se chovati k jiným lidem, mnoho záleží na tomto vychování ducha
a srdce, k němuž se ve škole základy dávají. Aby mládež proti řádu společen
skému nejednala, ale jej zachovávat! se učila, tomu musí připravovat! se půda
asi tímto způsobem:
1. Vychováváním, řízením a vedením pudů.
1. pudu k zachování života (střídmost, poznávání nebezpečí a jak se v nich
chovati, opatrnost, cvičení těla);
2. pudu pohlavního (chránění brzkého vzniknutí a před onanií).
3. pudu k činnosti (nenechat lenošiti, přiměřeně zaměstnávat! atd.).
4. » společenského (zjednávat! dítěti dobré tovaryšení, zabraňovat! zlému).
5. » sdílnosti (pěstovati prostosrdečnost, zaručovat! povinné mlčelívosti,
chránit! prostořekosti a pod.).
6. » k následování (dobré příklady a vzory).
7. » po majetku (pěstuj skromnost, spokojenosl, braň zištnosti, lako
mosti, závisti, marnotratnosti, krádeži atd).
8. » po cti (jen šlechetnost dává trvalé cti, naváděj k plněnípoviností,
ješitnosti a pýše vzniknout! nedej).
9. » k rozkoši (zábavy, hry atd. dětem přiměřené, vzdalování od zábav
a her škodlivých).

2. Omezováním a ničením náruživostí.
3. Navykání rozličným ctnostem:
všímavosti, čistotnosti, správnosti, přičinlivosti, poslušnosti, snášelivosti, pravdo
mluvnosti, vděčnosti, pozornosti, zdvořilosti, pořádku milovnosti, atd. atd.
Tolik všeobecně jako příprava duše a srdce dětského, aby snadněji po
rozuměly řádu společenskému a tím snadněji jej pak plnily.
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O řádu společenském v užším smyslu.

Dítky buďtež neustále vedeny k tomu, aby v srdci jejich žila uctivá, od
daná a věrná láska k Jeho Veličenstvu císaři a Nejvyššímu domu panovnickému.
Učí tornu nejen 4. přikázaní Boží, ale je to takměř první požadavek řádu spo
lečenského a první povinost vzhledem k státu a vlasti. Kdo miluje Jeho Veličen
stvo císaře, kdo je Mu a Nejvyššímu domu panovnickému věrným poddaným,
ten rád a ochotně plní veškeré zákony císařem pánem ku blahu národů vydané
a k zachování řádu společenského směřující.
Pěstováti loyalitu budiž tedy jedním z prvních našich úkolů.
U koho chceme vypěstovat! úctu k zákonům, ten musí míti také úctu
k osobám, družstvům a korporacím, které nad zákony bdí. Představení, nadřízení,
úřadové atd. buďtež u dítek u veliké vážnosti; vážnost a úcta k autoritě budiž
sloupem a základem, na němž zachování řádu společenského záleží.

Úcta a vážnost k autoritě otce, učitele, řídícího učitele, dozorce školního,
katechety, faráře, starosty obce atd. atd. budiž přiměřeně pěstována, žáci v tom
směru poučováni. Často s nevážností k některé z těchto osob počíná i nevážnost
k zákonům, nařízením a společenskému řádu vůbec.
Nejen k osobám, ale i k věcem a výkonům důležitým mějtež žáci úctu
a vážnost.
Pokud se týče kázně školní i mimoškolní, obsahují mnoho pokynů školní
pravidla, ve třídě vyvěšená za sklem; k nim často se vracíme, často je vykládáme
a na ně upozorňujeme. Školní pravidla obsahují mnoho rad, výstrah, napomenutí
a přímých nařízení, týkajících se řádu společenského.
Tak s nejdůležitějšími zákonitými ustanoveními měla by mládež ve škole
dle možnosti seznamována býti, a to z toho důvodu, že zákon má býti občanům
znám, ježto neznalost jeho nikoho neomlouvá.
Promluvíme-li o posvátnosti zákona, jenž platí pro všechny stejnou měrou,
vysvětlíme-li žákům jednotlivé odstavce jeho, proti nimž oni často se prohřešují
neb při zvláštních příležitostech prohřešit! mohou, tím platně přispějeme k za■ chování a plnění řádu společenského.
Tyto odstavce, proti nimž mládež často se prohřešuje, neb při zvláštních
příležitostech prohřešit! může a s nimiž bychom ji měli seznamovat!, jsou dle
mé zkušenosti asi tyto:

Při modlitbě, procesí, veřejném průvodu, kdy jde kněz, neb když se ubírá
s Nejsv. svátostí k umírajícímu a p., chovejte se slušně, nepokřikujte atd., tak
toho žádá zákon (čl. 303.). Rozumí se samo sebou, že tak se chovati náleží
v kostele (čl. 303., 122 b.).
Vykonává-li císařský strážník, četník; úředník, cestář, polní hlídač, hajný,
lesník, železniční strážník atd. svou službu, nesmí mu v tom nikdo překážet! ani
slovem, na př. přezdíváním, pokřikováním a podobně (312.).
Poslechni strážníka okamžitě, když se na ulici něco děje a lidi se shluknou
a strážník je vyzývá, aby se rozešli (279, 284.).
Házeti kamením je vůbec hrubý přestupek, i když to není na lidi. Kamením
házeti na telegrafní dráty neb jakkoliv telegraf poškodit! (čl. 89.), taktéž želez
niční traf, na př. klásti na koleje kameny, dřeva a p., choditi po trati, nedbati
19-1-
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napomenutí dozorce trati, pískání stroje a p., je trestný přestupek, rovněž roz
hazovali ze zlomyslnosti hromádky na silnicích (čl. 318.).
Trhati návěstí, oznámení z nárožních budov nebo odjinud, pohazovat! je
blátem (čl. 315.).
Ničiti neb úmyslně poškozovat! výstražná znamení, vystavená aby se ne
hodám nebo neštěstím zabránilo (čl. 319.).
Znečisťovat! potoky, studně, z nichž bere se voda k pití (čl. 398.).
Úmyslné rozbití neb poškození veřejné svítilny (317.).
Drážditi zvířata (psy, koně a p.) (392.).
Koupati se, brusliti nebo přecházet! přes led na místech zapovězených (338.).
Cmárati na zdích, ohradách atd. nemravné věty a obrazy (516.).
Práti se, tlouci se kamením, holí, pěstí, kopati se, vůbec způsobiti si po
ranění (152.—157.).
Rozdělávat! ohníček v sousedství stodoly, stohu, pole, kde jsou snopy nebo
zralé obilí, rozdělat! v lese oheň nebo opustiti jej, pokud neuhasí (453.).
Stavětí na okna věci, jež mohou spadnouti, házeti s oken předměty (426.).
Tvořiti spolky bez povolení a vědomí úřadů (297.).
Opatruje-li dítě, nesmí je nechati na místě nebezpečném a utéci od něho
nebo bez dozoru vůbec (376.).
Každá krádež, tedy i přelézání plotů u zahrad a krásti ovoce nebo kvě
tiny (175.).
Vyhrožovat! někomu, že mu nabije, nebo si naň počíhá a podob. (496.).
Ořezávat: nožem zlatníky, koruny atd. (118. c.).
Zebrati na ulicích nebo místech veřejných (520., 521.).
Nalezené věci navrátit, nález nezatajovati a když není majitel znám, odevzdati na úřad (461.).
S nezakrytým světlem opatrně jednati (449., 450., 459.) rovněž se sirkami.
Tím ovšem není vše vyčerpáno, uvedl jsem jen tolik, mnoho-li zdá se mi
pro naši mládež velkoměstskou nejdůležitější.
Máme-li jednati způsobem naznačeným, třeba veliké pečlivosti, stálého do
zoru k dětem i mimo školu, poučování, styku s rodiči a pod.

® & &
íZVV

Schůze Jednoty českého katolického učitelstva v království
českém.
Jednota českého katolického učitelstva pořádala dne 10. a 11. srpna 1903
v domě Katolických tovaryšů v Praze dvě schůze. V pondělí dne 10. srpna po
4. hodině odpoledne byla první schůze. Nebyla imposantní, nebyly tu tisíce účast
níků, nevítal přítomné starosta měst pražských a přece jsme jisti, že každý z pří
tomných, přes nepříznivé okolnosti, v jakých u nás život katolický jest a v nichž
se i Jednota octla, odcházel povzbuzen s nadějí a chutí k práci. Mimo členy
Jednoty poctili schůzi návštěvou svou vzácní hosté, z nichž uvádíme vysoce důst.
pana kanovníka Msgr. dr. Jos. Buriána, velezasloužilého spisovatele, oblíbeného_
chefredaktora »Kat. Listů« vid. p. Petra Kopala, pana Vác. Kotrbu, majitele knih
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tiskárny, p. Mat. Zahradnického, p. prof. Ant. Drápalíka, horlivého pracovníka na
poli katolickém, redaktora p. Vác. Myslivce mimo jiné.
Schůzi zahájil místopředseda p. Fr. Jelínek případnou modlitbou k svátým
patronům českým; potom uvítal srdečnými slovy shromážděné a věnoval vřelou
vzpomínku v Páriu zesnulému předsedovi p. Karlu Skultétymu, který byl mužem
hlubokého vzdělání, pevného křesťanského smýšlení a bezúhonného života, jehož
váží si vysoce a želí bolestně celá osada Sestovická. Ztráty jeho želí Jednota tím
více, ježto vedle čilé a úspěšné práce, již Jednotě věnoval, byl i mužem velice
obětavým. Potom vzpomínal příznivce Jednoty v Pánu zesnulého biskupa králové
hradeckého Ed. Brynycha a slavné paměti sv. Otce Lva XIII. Shromáždění vzdává
jim čest povstáním.
Pak zmiňuje se o neutěšených poměrech katolíků vůbec a u nás zvlášť,
což nezůstává bez' účinků i na naši Jednotu. Musíme si říci, že dosavádní stav
spolku našeho byl dobou zkušební. Zkušenosti, jichž jsme nabyli, nejsou radostné:
nejeden pracovník unaven a rozmrzen ustoupil z pole činnosti. My však vytrvejme,
byť bychom i padnouti měli, jako jiní. Třeba ovšem provésti mnohé, čím bychom
své postavení upevnili. O tom nutno se poraditi. Stane se tak ve výboru po schůzi
a zítra ve valné hromadě.
Na to požádal slov, pána školního radu prof. Jos. Šauera z Augenburgu,
aby laskavě přednesl svou řeč: »Jak smýšlel Pestalozzi o náboženství u vy
chování.«
Poukázav k době, v níž Pestalozzi žil, připomenul, jaký vliv měl Rousseau-ův
spis »Emil« na Pestalozze. Potom probral všecky spisy Pestalozzovy a vytkl všecka
místa, kde Pestalozzi mluví o náboženství. Na konec přehledně vytkl Pestalozzovo
stanovisko náboženské a ukázal, kterak Pestalozzi velikou váhu kladl na nábo
ženství v rodině, ve škole, ve státě, ve společnosti lidské vůbec. Zakončil pouká
záním k lásce, jakožto k ctnosti nejpřednější, k níž Pestalozzi povzbuzuje, a přál,
aby láska u nás šířila se v rodině, ve škole i v životě vůbec za přispění »ukři
žované Lásky«.
Pestalozzi byl reíormovaný protestant, o naší víře soudil leckdy bludně, ale
byl ke katolíkům velice tolerantní. Jeho směr ve vychování zaváděli ve Svýcařích
nejdříve katolíci.
Dlouhá, velice krásná řeč pana školního rady došla hojného i zaslouženého
potlesku.
Místopředseda pan učitel Fr. Jelínek, promluvil k ní těmito slovy: »Z řeči
přednesené vysvítá, že Pestalozzi, ač protestant, jako všickni osvědčení a právě
nejlepší paedagogové, náboženství u vychování stavěl za základ celého vychování
a vzdělání a cituje výrok Pestalozziho, že náboženství s vývojem citu jest
A a Z přirozeného vzdělání člověka. A těch osvědčených paedagogů, Komen-'
ského a jiných, k nimž i liberální učitelstvo rádo se hlásí a za ně se schovává,
nejdůležitější věci však, totiž náboženství, pomíjí, nebo i lstivě pod záminkou klerikalismu proti němu bojuje, chceme následovat!, jsouce přesvědčeni, že bez ná
boženství pravého vychování docíliti nelze. »Prosím přítomné členy i milé pány
hosty, aby i oni v duchu tom ve svém okolí pracovali a nám laskavě vypomá
hali. Jest zajisté nutno dnes, kdy snahy po odkřesťanění školy i rodiny veřejně
a drze již vystupují, nejen hlouček katolického učitelstva, nýbrž každý dobrý
člověk na obranu zásad křesťanského vychování ruku v ruce s námi pracoval.
19tf
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Vím, že slovutný pan školní rada není cti a chvály žádostiv, a bylo by zbytečno tak krásnou práci chváliti; neboť dobré samo se chválí a proto prostě mu
pravím z hloubi srdce: »Zaplať Pán Bůh!« a dej mu, aby dlouho ještě zaslou
ženého vyznamenání a odpočinku, na nějž se letos ubírá, ve zdraví užíval a při
pojuji k tomu prosbu, aby celou práci svou laskavě v některém časopise uve
řejnil.« —
Pan profesor slíbil, že tak milerád učiní. Prosí shromážděné, aby i oni ve
svém okolí v duchu tom pracovali a snahy naše podporovali.
Bouři potlesku vyvolala řeč domácího pána, vldp. kanovníka Msgr. dr. Jos.
Buriana. Uvedl, že základ Jednoty jest potřebný a domáhá-li se liberální učitelstvo
ve školství pokroku a svobody, činí tak i katolické učitelstvo. Katolické učitelstvo
vidí svůj pokrok v záři a ve světle kříže a co se svobody týká, chce i. ono vy
konávat! své dílo paedagogické, svobodné a neodvislé ode všeho liberalismu, na
půdě katolické. Řečník zmínil se o Nikodémech v učitelstvu a přál Jednotě, ?by
símě její činnosti vzrostlo v mohutný strom ku blahu církve a vlasti.
Pak místopředseda poděkoval Msgr. dr. Burianovi za nadšenou řeč jeho
i za laskavost, s jakou nám místnosti, jakožto předseda Katol. tovaryšů, k jed
nání propůjčil. Pak poděkoval přítomným za laskavé účastenství a oznámil po
řádek zítřejšího jednání; schůze potom skončena.
Po schůzi radili se členové Jednoty o programu zítřejší valné hromady;
určili přesně program a navrhli kandidáty pro nový výbor.
V úterý ráno v 7 hodin sloužil člen výboru, dp. Tom. Skrdle, v útulné
kapli Červeného kříže requiem za zemřelého předsedu K. Skultétyho a za ostatní
zemřelé členy Jednoty. Po skončeném requiem konána byla za f předsedu a ostatní
f členy modlitba, aby jim Bůh dal lehké odpočinutí. Této bohoslužby súčastnili
se členové Jednoty v čele se svým místopředsedou p. Frant. Jelínkem.
Hned potom konala se schůze výboru, při niž navržena kandidátní listina
k volbám výboru; porokovavše o nečinnosti odborů usnesli se členové na vhodném
návrhu k zítřejší valné hromadě; vzali na vědomí úmrtí dříve zemřelých členů,
což dosud v seznamu označeno nebylo, jakož i vystoupení jednoho člena. Dále
připraven zásadní návrh na reorganisaci Jednoty.
Dne 11. srpna sešli se členové v kapli Červeného kříže, kdež za f předsedu
Karla Skultétyho a ostatní v Pánu zesnulé členy obětoval dp. P. Tomáš Škrdle
zádušní mši svátou. Potom o půl deváté zahájena opět v sále Katolických tova
ryšů valná hromada, jíž mimo členy přítomni byli vzácní hosté chefredaktor
»Katol. Listů« vldp. P Petr Kopal, slovutný pan školní rada Josef Sauer z Augenburgu a dp. Karel Zimola, kooperátor z Hor. Dubňan na Moravě.
Místopředseda zahájil schůzi těmito slovy;
»Žijeme ve smutných dobách. Jsou smutné doby v říši, plodná práce vázne
v říš. zastupitelstvu pro nedostatek dobré vůle a žádoucí křesť. lásky. Jsou smutné
doby ve vlasti, kde dva národové spolu stále zápasí, jsouce štváni proti sobě
tajnými živly cizorodými, nekřesťanskými, kteří ze svárů těch těží.
Jsou smutné doby v národě rozeštvaném některými svůdci a lidmi zblou
dilými na mnoho stran, které síly své v boji mezi sebou vyčerpávají, kulturní,
politický i hospodářský program zůstává zanedbán a málo práce se mu věnuje.
Jsou smutné poměry v církvi; mocné rány dopadly na katolíky české. Mnohé
to naplňuje malomyslností, zdá se jim, že nemožno již dále pracovati, ustupují
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malomyslně z bojiště a jen málo je těch, kteří dále se stejnou horlivostí pracují
jako dříve.
Smutné jsou doby i ve spolku samém. I tu mnozí nemohou se probrati
z ohromení, a v posledním roce stihla nás ztráta milého předsedy, za něhož byla
dnes obětována mše sv., jíž jsme byli přítomni. Zdá se mi, že jasné vědomí, jehož
nabyl v den své smrti, kdy trhal růže v zahrádce k ozdobě stánku Nejsvětějšího,
byly jakousi zárukou, že i v království nebeském bude blízko trůnu božského.
Než, vidím některé jednotlivce, katolíky-laiky, kteří právě dnes, v tak smutných
dobách s tím větší horlivostí a vzpruženými silami ku předu kráčejí. Tím i rozho
vory a poradami s několika vynikajícími bystrozrakými muži, které jsem včera
měl, povzbuzen prohlašuji, že neustoupíme, že pole činnosti neopustíme, jak to
i mnozí »přátelé« předpovídají; naopak, určité návrhy na organisaci a pracovní
program, vlastně důkladnou reorganisaci, jež budou na konci podány, ukáží, že
nastane mezi námi činnost mnohem vydatnější.
Pak přečten zápis o loňské valné hromadě. Místo nepřítomného jednatele
podal jednatelskou zprávu místopředseda: uvádí, že mnoho členů dluhuje pří
spěvky, že místopředseda převzal redakci knihy, jež má podati obraz učitele
a jeho činnost. Mimo pokračování ve vydáváni »Vzdělávací četby« vydá se druhý
vychovatelský leták s názvem »Dobrá matka —· dobrý otec«, jež se právě tiskne.
Místopředseda měl v uplynulém roce 8 přednášek, a to v Kostelci nad Orlicí 1,
v Skorenicích 1, v Koldíně 1, v Cuclavě 2, ve Lhotě u Cuclavě 2, ve Lhotkách
u Malotic 1. Výborové schůze byly 2.
Z pokladní zprávy, již podal pokladník pan Karel Jelínek, uvádíme, že cel
kový příjem byl 401 K 95 h a vydání 243 K 45 h. Zbývá tudíž výdejného jmění
258 K 50 h. Jubilejní fond vzrostl letos s dary a úroky na 3752 K 53 h. Účty
zrevidovány p. Mazancem. Pan pokladník vede se vzornou, až úzkostlivou péčí
účty, a proto vzdán mu místopředsedou dík a členové potleskem chválu.
Potom přikročeno ku volbě. K návrhu dp. P. Škrdle zvolen za předsedu
Fr. Jelínek. Týž přijímá volbu s žádostí, aby byl všemi členy dle možnosti pod
porován, ježto zvláště letošní rok bude mnoho práce vyžadovati. Všickni přítomní
pomoc slíbili. Dále po krátké debatě zvoleni do výboru: P. T. Josef Flekáček,
řid. učitel v Žižkově (místopředseda), Antonín Jakubše, učitel v Šárce (jednatel),
Karel Jelínek, učitel ve Starém Kolíně (pokladník) a Jos. Kafka, říd. učitel ve Zdětíně, Karel Ludvík, býv. říd. učitel a správce vychovatelny v Praze, Alois Brynych,
učitel v Krakovanech, Albína Fortýnová, učitelka v Čakovicích a dp. P. Tomáš
Škrdle, redaktor »Vlasti« v Praze. Za náhradníky pak: P. T. Václ. Bohdanecký.
říd. učitel ve Václavicích, Václ. Kafka, učitel v Radimi, Marie Reneltová, učitelka
v Blovicích a Marie Šarapatková, učitelka v Praze.
Volné návrhy a jednání o organisaci a příští činnosti splynulo bezděky
v jedno. Všickni přítomní členové i hosté se zájmem velice živým sledovali jed
nání a téměř všickni účinně v rozhovor zasáhli. Vzácná byla shoda v tom, že
uznávána nutnost rozšířiti činnost spolkovou, jakož i v tom, jakým směrem se
to státi má. Důležitější usnesení uvádíme hned. Jiná oznámení později, až jak se
plány vydaří.
Mezi členy je jich dosud 44, kteří vůbec žádného příspěvku nezaplatili.
Prodlužuje se jim lhůta ku zaplacení a upomenou se v uzavřených dopisech po
dvakrát, nedostojí-li své povinnosti, vyškrtnou se ze seznamu; totéž platí i o těčh,
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kteří dluhují příspěvky za více let. Před tím se zjistí, kteří zaplatili v odboru
Králové Hradeckém.
Zřízené odbory se neosvědčily. Vyzvou se členové jejich, aby se letos postarali
aspoň o pořádání nějaké schůze lidové. Ku příští valné hromadě zplnomocňuje
se výbor podati návrh na definitivní rozpuštění odborů těchto. Nikdo se toho ne
lekej, je to jen ku prospěchu spolku. Dosavadní činnost musíme pokládati za
zkušební, a proto pomýšlí se na vhodné a potřebné opravy dle nabytých zku
šeností a potřeby času.
Dp. P. Škrdle vypracuje memorandum, jež zašle se po schválení výborem nejd.
pánům biskupům a jiným hodnostářům církevním o mravní a dle možnosti i hmotnou
podporu.
Také ku získání nových členů činných ze stavu učitelského podnikne se
přiměřená agitace. O způsobu jejím nelze se rozepisovati. Výsledek její se časem
oznámí.
V celku pak dle mnohých souhlasných názorů usneseno postaviti celou
činnost spolkovou na širší základ. Ježto dnes již drzou rukou sahá se nejen
se stran politických, nýbrž i od učitelstva samého po odstranění křesťanství z ve
řejné výchovy, musí nejširší veřejnost na to býti upozorněna a k obraně základu
výchovy křesťanské býti signalisována a sorganisována. Vynikající a chvalně
známý žurnalista náš, vid. pan P. Kopal, bude snahy tyto fedrovati v »Katol.
Listech« i »Kříži a Marii«, těchto od nepřátel obávavaných a nenáviděných har
covníků našich. Předseda pak pověřen posláním, aby za tím účelem navázal styky
dle možnosti se všemi frakcemi a spolky katolickými, aby potřebných informací
si zjednal a stanovy tomu přizpůsobil, pak je jednotlivým členům výboru ku po
souzení dodal, dle dodatků s tříčlenným komitétem upravil, výboru předložil a
hotové pak ve valné hromadě aby byly schváleny a k úřednímu potvrzení zaslány.
K valné hromadě zaslali pozdravy: učitelka sl. M. Rozsypalovaa říd. učitelové
pp.: Flekáček, Orel a Šimunek. — Řídící učitel p. J. M. Kadlčák z Frýdlantu na
Moravě ve zvláštním dopise želí úmrtí milého druha a neohroženého bojovníka
p. K. Skultétyho. Česť a sláva památce muže výborného a nadšeného pro dobro
všeliké a slávu Boží. Katolická Morava upřímně želí ztráty vyctiovatele katoli
ckého nad jiné vynikajícího. — Vldp. děkan Č. Krátký z Loučíc zaslal Jednotě
10 K se slibem, že odešle příští rok podobný obnos. K daru přiložil nadšený
dopis, který byl ve valné hromadě celý přečten. Vldp. děkan vybízí v něm Jed
notu ohnivými slovy, aby v práci vytrvala a statečně ku předu kráčela.
Tím byla valná hromada skončena. Projevy vldp. kanovníka Msgr. dr. Jos.
Buriana, dp. notáře Petra Kopala a vldp. děkana Č. Krátkého a přítomnost slovut.
paedagoga p. školního rady prof. Jos. Sauera z Augenburgu staly se Jednotě
novou vzpružinou v práci.
t
Předseda provolal s přítomnými třikráte sláva Jeho Veličenstvu císaři a králi
Frant. Jos. I., Jeho Svatosti papeži Piu X. a děkoval za přítomnost dp. notáři
Petru Kopalovi, p. školnímu radovi Šauerovi, milému hostu z Moravy dp. Karlu
Zimolovi.
Sesláblá Jednota vchází v nový, čilý a mnohoslibný život. Kéž byjenvšickni
povolaní význam její chápali a buď mravně, buď hmotně ji podporovali. Znejme
význam doby — nebo se blíží hodina dvanáctá!
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O sociálním postavení učitele.
Píše JAROSLAV MÁJ.

Pamatuji se, jakoby to dnes bylo na okamžik, kdy poprvé jako c. k. pěšák
postavil jsem se s flintou na rameně do řady, abych cvičil rozličné hmaty na
pušce a hned při prvním cvičení rozbil jsem si kotník o ostrý vizír na hlavni.
Měli jsme tehdy ještě bílé, hlinkou natřené řemení. Puška se mi třásla v bolestí
se chvějící ruce a krev řinula se crčkem po bílém řemenu. Tehdy přiskočil ke
mně četař, který nás cvičil a hrubě se mne tázal: »Vy jste učitel? A přece ani
nejjednodušší cvičení s puškou nedovedete, abyste si ruku nerozbil,« dodal, když
jsem k otázce jeho přisvědčil.
»Tohle přece nepatří k úřadu učitelskému,« osmělil jsem se namítati. »Jako
učitel nepotřebuji umět zacházeti s puškou.«
•>Když jste učitel, máte umět všechno,« řekl mi zkrátka. »Já jsem vyučený
kamenník a umím to, a vy učitel, toho nedovedete.«
Tenkrát, mladík nezkušený, pokládal jsem výrok četařův za velikou hlou
post, ale dnes, poučen trpkou školou života, dávám mu za pravdu a víru, že
učitel skutečně musí uměti všechno.
Musí učiti děti, rozuměti hospodářství, štěpařství, včelařství, hudbě, účinkovat!
při hudebních produkcích, zábavách divadelních a deklamatorních, zastávat: kteroukoli
funkci v různých spolcích, cvičiti hasiče i Sokoly, obstarávat! místní referáty do
krajinských listů, vypomáhat! obecním starostům, na požádání vykonávat! úřad
různých komisařů po venkově při konskripcích, volbách atd., pořádati přednášky
pro lid ze všech oborů, zkrátka uměti a dělati všechno, čemu dává se zvučný
titul »lidová výchova«.
A teď se všimněme jeho postavení. Státním úředníkem učitel není; škola je
obecná, ale učitel není obecním služebníkem. Kdyby jím byl, vedlo by se mu zle.
Dočkal by se tak mnohý, že by ho obec propustila, aby mohla obsaditi místo
obecního pastýře.
Učitel je národním. Jak mu tento národní kabát sluší, ukázalo se nejlépe
při poslední úpravě učitelských platů. Zkušenosti posledních měsíců poučily; sdostatek učitele o vděčnosti národa.
Přes tyto zkušenosti s úpravou neradili bychom učiteli, aby vzdal se všech
veřejných prací. Je pochopitelno, že přestává všechen národnostní chauvinjsmus
i všechna vděčnost, kde jedná se o peníze.
Ale při svém veřejném vystupování dozná učitel i v jiných směrech trpkého
sklamání.
Je-li idealistou, jsou tím bolestnější. Na venkově je učitel stále zrnem drtěným mezi dvěma mlýnskými kameny. Je pro něho štěstím, jsou-li ty kameny jen
dva; bývá jich obyčejně více.
Několik tragi-komických episod z mého života poslouží k objasnění.
Když jsem působil jako učitel v N., bývalo mým zvykem, že jsem po škole
štípával dříví, uznávaje tento způsob tělesné námahy za léčivý pro choré svoje
nervy. Jednoho dne nabídl mi obecní starosta, že mi denně dříví naštípá, když
za něho vyřídím běžné úřední přípisy. Nebylo možno odříci žádosti v docela slušné
formě přednesené.
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Vyměnili jsme si funkce a zastávali je asi čtvrt roku. V té době stal jsem
se jednatelem místní hospodářské besedy, a protože věc nedělám nikdy na polo,
začal jsem opravdu také hospodařiti. Zařídil jsem si chov drůbeže. Z počátku šlo
všechno dobře. Každý se mé snaze divil, chválil ji, ale to trvalo jen čtvrt léta.
Potom byly obecní volby, starosta zvolen z oposice, a v obci zavanul jiný vítr.
Ofoukl nejdříve mne. Nový starosta sice užíval mých služeb jako starý, ale mí
něni jeho dověděl jsem se hnedle od obecního hlídače. Faktotum toto vůbec pla
tilo jaksi za veřejný orgán starostův. A člověk tento, alkoholik prvního stupně,
zastavil se jednoho dne před mým bytem a počal tu několika zevlounům vykládati:
»Že takový člověk, který má své měsíční jisté, neměl by nic chovati, protože si
může všechno koupiti za hotové.« Pěstoval jsem také králíky chtěje chov jich
zavěsti v krajině, protože to bylo nadřízenými úřady doporučováno. Měl jsem
i kus půdy najatý pro píci, ale hnedle počali mi tam pásti dobytek a hlídač, když
jsem ho na to upozornil, zkrátka mi odsekl: »Pachtované půdy nehlídám.«
Poznal jsem odkud vítr vane a zařídil se dle toho. Králíky jsem pobil, vzal
pušku a slepice na zahradě postřílel. Bylo z toho mnoho pláče mezi mojí drobotinou doma, ale také několik dobrých obědů, beztoho tak řídkých v domácnosti
venkovského učitele, ale hlavního účele jsem dosáhl. Zbaviv se všeho, nechal
jsem všech funkcí ve spolcích a měl jsem pokoj. O ten se mi hlavně jednalo.
Ať se o povznesení drobného domácího zvířectva stará kdo chce; učiteli to roz
hodně není možno.
Potom přiblížil jsem se k našemu faráři. Byl to dobrý člověk, který mne
úplně pochopoval, a proto jediná osoba v obci, s kterou mohl jsem důvěrně
obcovati.
Žil jsem teď klidně, vyhýbaje se všemu vystupování na veřejnost, ale zase
jsem se nezachoval.
Po letech ucházel jsem se o místo v sousední obci.
Místa jsem nedostal. Proč nemohl jsem se dlouho dověděti. Po dlouhém
čase teprve bylo mi důvěrně sděleno, že jsem se nelíbil místní školní radě, pro
tože prý jsem klerikál. Jsem prý na faře víc než v hospodě. V čem vlastně ten můj
klerikalismus záležel, nevím podnes. Patrně dostačí mluviti někdy s farářem, jiti
s ním na procházku do polí, sehráti s ním partii šachu, a už, je člověk klerikálem.
Jak je tomu teď po úpravě našich platů, je známo z jeremiád učitel
ských listů.
Zase nepatrnou ukázku z méno života. Když bylo zdraženo pivo, způsobilo
to všude zlou krev. U nás myslili, že jen pro učitele je pivo dražší a divili se,
že to má platiti každý.
Následek toho byl hned: »svépomoc«, slovo okřídlené, teď tak zhusta se
ozývající.
Hospodáři zdražili v celé krajině mléko, máslo, vejce atd. Jeden to v schůzi
odůvodňoval: »Učitelé mají přidáno, ať tedy platí!«
Že zdražením nejvíce postižen byl chudý, pracovní lid, je zřejmo, neboť
učitel, jemuž ze služného nejmenší obnos zbude na stravu, neskoupí přece všechny
potraviny sám.
Ale akce tato měla horších následků. Roztrpčenost proti učitelstvu stoupla.
O to se snad dle všeho jednalo.
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Mám souseda, jemuž jakživ jsem neublížil, naopak; mnoho dobrého jsem
mu nezištně prokázal.
Dvě děti jsem mu vychoval, nejstaršího syna němčině učil, aby mohl vstoupit
do služby, při níž němčina byla podmínkou, dobrou radou prospěl jsem mu bezpočtukrát, a člověk ten nenechá mne ani jednou projiti kolem své chalupy, aby
za mnou neposlal jedovatou poznámku, jako: »Každý je blázen, kdo teď učiteli
něco levně prodá, když mají takové příjmy,« nebo: »Ani do bytu by nikdo učitele
vžiti neměl a viděli bychom, co by jim byl přídavek pláten.« A když jsem šel
po škole odpoledne na pohřeb, slyšel jsem za sebou: »To já nemohu dělat, všed
ního dne chodit po funusech.«
A nejsměšnější při tom je, že člověk ten ani piva nepije.
Případy takové nejsou ojedinělé, napovídali by nám jich kolegové tisíce.
A teď čtěte k tomu pendant v krajinských listech, v každém čísle je vy
zvání: »Intelligenti čeští, sestupte k lidu, vzdělávejte ho, pracujte s ním. V první
řadě jsou k tomu povoláni naši národní učitelé!« atd.
K tomu dodávám: »Nechte si však napřed odstraniti žluč, aby se vám nebouřila, až budete v tomto svém apoštolování tupeni, uráženi a odkopáváni.«
Nad lidem naším musí upřímný vlastenec zoufati. Je to lid, který bije své
učitele. Případu takového není u žádného jiného národa. Je to následek třídní
politiky posledních let. Jenom všechno sorganisovat. Dnes celý národ je zorganisovaný, to jest rozštípený v nespočítatelné strany a frakce, které vzájemně se
potírají, společných zájmův nemajíce, a mezi těmito stranami stojí dnes učitel jako
hromosvod, po němž sjíždějí blesky nevůle všemi těmito stranami vysílané.
Jak se má ubožák teď v té všeobecné štvanici zachovati?. Odpověď byla by
snadnou, kdyby alespoň v této věci učitelstvo bylo jednosvorným. Je však i mezi
námi mnoho stran vzájemně se potírajících. Kletba třídnosti zastihla i nás.
Jedno dalo by se provésti, a to je teď nutno, nemá-li stav náš státi se nám
zdrojem utrpení. Povznesme se nad všechny strany a nestýkajíce se se žádnou,
hleďme si svého. Vychovejme generaci novou a snažme se, aby byla lepší než
ta, která teď naplněna vášněmi strannickými potírá se v třídním boji a nazývá
tuto chumelenici pokrokovostí. Nehleďme si ničeho, než školy a vychovávejme
lid nový, který by miloval vlast jako naší otcové ji milovali, který by vážil si
vzdělání a rozuměl pravému pokroku a nenazýval pokrokem dryačnictví, frázovitost, snahu po vynalézání prostředků k ubíjení protivníků, vlastní přeceňování
se a jalové velikášství. Nemůže býti pravdou, aby století dvacáté bylo výhradně
stoletím chleba, aby v století tomto zmizela láska k vlasti a vybledly všechny
národnostní rozdíly a svět stal se jen velikým přeplněným zvěřincem. Věc ta není
možná, nebudeme-li chtíti my. Není k tomu třeba mnoho. Vychovávejme jen
poctivé lidi, kteří by svědomitě dovedli oceňovati práci svých bližních a vážiti
si jí. Učme jich lásce, a protivenství vymizí. Z takové výchovy vyšlý jedinec ne
odváží se hoditi po- svém učiteli kamenem.
Nástupci naši v úřadech vychovatelských jednou uznají, že bylo nám pře
státí těžký boj v této národní vlažnosti a bezohledné sobeckosti, a přiznají nám,
že zachovali jsme lid podruhé.
Rada moje je upřímná, protože vytryskla ze srdce naplněného bolem nad
neodvratným rozkladem svého národa a z upřímné lásky k němu. Viděl jsem
20f

Strana 114.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Ročník VI.

jak lid ten se vyvíjel, a vidím jak slábne. Potácí se jako opilec podporovaný dvěma
střízlivými. Kasá se, křičí, ale až podporující pustí, padne jistě. Slova svoje adre
suji učitelům všech barev, ať už se jim říká liberální nebo klerikální, nebo i těm
bezbarvým, ale poctiví mohli by si podati ruce všichni. V této předůležité věci
strannické odstíny mezi učiteli nejsou možné. Poctivci, podejte si ruce!

Jak působiti, aby děti milovaly přírodu.
Uvažuje JAR. RADOVIZKÝ.

Okresní školní rady ročně před jarem posílají správám škol výměry s na
bádáním, aby školním dětem příležitostně připomenut byl zákon zen^ský na
ochranu ptactva.
Tento zákon jest chatrnou ochranou našemu ptactvu. Neboť tažní ptáci, jak
všeobecně známo, houfně chytají se v zemích alpských, kde podobného zákona
není, zbytek pak zmizí v Itálii a Dalmácii, kde sní se všechno, co vůbec je
z masa. V nejlepším případě poskytuje náš zemský zákon ochrany jen ptactvu
u nás stálému čili přezimujícímu. Ale i tu musíme doznati, že přes zákon a přísné
jeho šetření se strany úřadů i učitelstva ptactva očividně ubývá, a to zejména
zpěvného. Příčina je na snadě. Jako u každého zákona jinak věc vypadá v theorii
a jinak v praxi, i v Kocourkově věší zločince jen když ho chytí, nebo srozumi
telněji: zákon tu je, a to zákon přísný, ale z desíti vinníků sotva jeden bývá
dopaden, aby byl potrestán.
Není ani myslitelno, že by dospělý člověk svévolně zničil ptačí hnízdo, ač
i takový případ není vyloučen, ovšem u lidí úplně sesurovělých: ale jsou to nej
častěji děti, které proti zákonu hřeší.
Řekněme nevědomky. Co pak takové malé pískle ví, co je zákon? Svědo
mitý učitel přečte třeba žákům zákon na ochranu ptactva, přísně jim nařídí, aby
ptáků šetřili, hníza nevybírali, ale malý takový mudrc najde hnízdo v křoví, ne
zničí je třeba sám, ale pochlubí se svým objevem soudruhům, a bylo by divém,
kdyby mezi těmi nenašel se jeden, který ne ze zlomyslnosti, ani ne ze surovosti,
než z pouhé zvědavosti zajde si k hnízdu, vajíčka nebo již vylíhlá písklata vybéře, aby si s nimi pohrál nebo se podíval, co ve vajíčkách vlastně je, a zničí jedno
hnízdění milého a užitečného ptáčka.
Nic tu nepomáhají přísné zákony a poučování učitele, nehledí-li, aby vepsal
svým žákům do srdce jediný zákon, proti němuž není možno dopustiti se pře
stupků: a to je láska k přírodě. Budiž jednou z nejsvětějších povinností učite
lových, vštípiti žákům lásku k přírodě!
Přestala by tím povinnost ukazovati na zákon psaný, a vychovali bychom
lid s krásnou duší, ušlechtilým srdcem a poetickými, vznešenými city. Věč je
možnou, jen chtíti. Co dítěti vpravíme, podrží i jako dospělý. Surovci zmizí. Je
třeba jen si uvědomiti, že co člověk miluje, tomu nemůže ublížiti. A vštípiti dítěti
lásku k přírodě, není přece nemožností, ba dokonce není to ani věcí nesnadnou.
Duše dítěte podobá se docela rozmělněné sádře. Ta jen krátký čas je tvár
livou, potom rychle tvrdne. Jakou podobu z ní vytvoříme dokud je podajnou, ta
kovou podobu potom podrží pro vždy. Tak je tomu i s dítětem. Ku vytváření
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je tu poměrně velmi krátký čas, musíme se tedy velmi pospíšiti, chceme-li, aby
duše dospělého člověka podržela rysy ušlechtilé naší práce.
Je tomu tak i s vštěpováním lásky k přírodě. Musíme ji velmi záhy v duši
dítěte vetknouti, aby tam pro celý život zůstala. Záhy, dříve než srdce ztvrdne,
sesuroví, a namáhání našemu na odpor staví tvrdé hrany otupených citů. Lásku
ku ptactvu lze učiteli velmi snadno vypěstovat! u dětí. Jen ukazujme často
k užitku ptactva, seznamujme dítky se životem malých pěvců a hlavně nabá
dejme dětí k ochraně těch milounkých opeřenců.
Navádějme žáky, aby v zimě ptákům u nás přezimujícím dělali zásypy
a poskytovali jim potravy u stavení. Činím tak už kolik let a vím z vlastní zku
šenosti, že děti, živíce ptáky po celou zimu, považují je za své chráněnce, jaksi
za svůj majetek, přilnou k nim upřímnou láskou a nedají jim ublížiti.
Je třeba jen, aby učitel dal žákům potřebný návod a zbudil náladu k ochraně
ptactva. Uvedu příklad. Za sněhové vánice dvě pěnkavy a pět chocholoušků slétalo
na dvůr školy, kde bylo umeteno. Ptáci doufali, že tu najdou potravu. Ukázal
jsem je dětem oknem, vylíčil jsem jim bídu ubohých ptáčků a porovnal, jak
dobře je dětem v školní světnici v teple a bez hlad-u a zakončil: »Mohli by dva
z vás v polední přestávce sebrati trochu drobtů a dáti na zeď u školy. Ptáčkové
by pro dnes hladu neměli.«
Určil jsem dva žáky z mnoha dobrovolně se hlásivších a přesvědčil jsem
se, že hoši ptákům poslali plné dvě čepice drobtů z chleba, buchet a dolků, a že
každý z přespolních k tomu přispěl svým dílem.
A od toho dne i bez mého vybídnutí měli ptáci na zdi školní zahrady kaž
dého poledne tolik drobtů, že se sem slétali nejen pěnkavy a chocholouši, zvonci
a sýkory, nýbrž i vrabci z celé vsi. A to trvalo celou zimu. Vybídl jsem pak
žáky k dělání zásypů, a hned v příštích dnech děti mi hlásily, jak si to které zařídilo.
Jeden odmetl sníh na zahradě a házel tam denně zbytky z kuchyně, jiný
měl zásyp pod okny, aby viděl, kteří ptáci si pro jeho milodary přilétují, nej
chudší v nájmu bydlící alespoň na schody ptákům drobty dávali, a všichni měli
radost, když mi mohli hlásiti, že některý vzácnější pták na zásyp přiletěl, aby tu
hlad ukojil.
Je ještě jiný způsob buditi u dětí lásku k ptactvu. Poskytuje ho výklad
článků sem patřících a některých básní našich čítanek. Může se na př. cílem minouti krásná báseň Svatopluka Čecha »Vězeň na Bezdězi?«
Nepůsobí tu příklad mladičkého králevice mocně na duši dítěte? Je třeba
jen s citem vyložiti dětem, že uvězněný ptáček snášel týž osud jako uvězněný
králevic a jak šlechetně jednal královský vězeň, nechtěje ptáčkovi připravit! stej
ných útrap, jakých snášeti bylo jemu samému.
(Pokračování.)

< < <
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RŮZNÉ ZPRÁVY.

«

Kalendář »Sv. Vojtěch«. Kalendáře
družstva Vlasť. »Sv. Vojtěch«, vyšel III. roč.
na rok 1904. Upozorňujeme členy naší-je
dnoty a čtenáře své vůbec na tuto publi

kaci; račtež při koupi kalendáře pamatovat!
na heslo »Svoji k svým« a opatřiti si ka
lendář »Sv. Vojtěch« a i známým a přáte
lům svým jej doporučit!. »Havlíček« a »Palacký« vydává prý se pro zlost klerikálům;
chtějí-li tomu, budiž. My nevydali kalendář
družstva Vlasť nikomu pro zlost, ale na
šincům, aby jej kupovali a rozšiřovali. Ne
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závidíme »Havlíčkovi« ani »Palackému« hojný
odbyt; toho si přeje každý, kdo něco svým
nákladem vydal. Toho si též přejeme my
a prosíme své přátele, abonenty a stoupence,
aby náš kalendář odebírali a v kruhu svých
známých proň agitovali. —
Jednotě katol. učitelstva zaslali člen
ské příspěvky: po 4 K: Josef Bednář, správce
školy ve Vlčkově a P. Václav Váchal na
Strahově. O další příspěvky prosí Karel Je
línek, učitel v Starém Kolíně, t. č. poklad
ník Jednoty česk. katol. uč. v Čechách.

Jednotě česk. katol. duch, v král.
Českém zaslali další příspěvky: Jan Du
ben, em. děkan v Sušici 10 K; Tomáš
Škrdle, red. »Vlasti« 10 K; Fr. Bárta, kníž.
arcib. vikář v Potvořově 4 K; Josef Ruml,
duch, správce v Praze 4 K. — Další pří
spěvky přijímá: Karel Jelínek, učitel ve Sta
rém Kolíně nebo administrace družstva Vlast
v Praze, čp. 570-11.
Dva různé nekrology. Dne 18. srpna
1903 zemřel prof. královéhradeckého ústavu
učitelského Jan Panýrek. »Beseda Uč.«
přinesla o něm tuto zprávu: Úmrtí. Dne
18. srpna t. r. zavřel oči znamenitý paedagog a spisovatel, . professor královéhra
deckého ústavu učitelského v. v. pan Jan
Panýrek. Dnes málo kdo o tom ví, že ze
snulý ve starší generaci literární měl svoje
dobré jméno, čehož dokladem nejvýmluvnějším je kritické slovo Nerudovo. Tento
spisovatel ocenil básnickou činnost Panýrkovu způsobem velice lichotivým. Dvě sbírky
Jjásní (»Písně o hladu« a »Nová růže stolistá«) jsou literární pozůstalostí zesnulého,
která, třeba dnes byla zapomenuta a ne
známa, hlásí se důrazně o uplatnění. Byl to
v první řadě satirický ráz písní Panýrkových, jenž pohnul Nerudu k výroku o bá
snické činnosti jeho, která by byla Panýrka
na Parnasse jistě pevně zakotvila, kdyby
byl spisovatel nezabočil na jiné pole lite
rární působnosti. Poesie ztratila v něm zdat
ného pracovníka; za to však získala litera
tura paedagogická, ve které, zesnulý postavil
svou výchovnou a spisovatelskou činností
trvalý pomník. Panýrek vychoval nám řadu
výborných učitelův a pro školu napsal knihu,
jejíž úspěch nejlépe dokumentuje to, že se
dočkala desáté edice. (Přírodozpyt ve třech
stupních.) Mimo to Panýrek napsal řadu
školních knih, v nichž dovedl popularisovati přesně vědecky a mládeži přístupným
učiti i takové vědecké partie, jichž popu
lární výklad jest obtížný a choulostivý. Čin
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nost zesnulého byla neúmorná, byla prod
chnuta čistým nadšením a zaslouží si proto
jméno Panýrkovo četné a vděčné paměti
národa. Máj. — Také »Čes. Uč.« přinesl
zprávu o -f· Panýrkovi. Professorský sbor
c. k. ústavu ku vzdělání učitelů v Hradci
Králové uveřejnil dne 26. září 1903 v ča
sopisech následující »Zasláno« »Časopis
»Český Učitel«, orgán to učitelstva tak
řečeného pokrokového, přinesl v jednom
z posledních svých čísel »pohrobní« vzpo
mínku na p. J. D. Panýrka, c. k. profesora
při učitelském ústavu v Hradci Králové v.
v., v měsíci srpnu t. r. zemřelého, ve které
dotýká se zesnulého profesora způsobem
tak nešetrným, že neváháme tento výpad
jmenovaného časopisu prohlásit! za skutek
ničemný a pisatele jeho za bídného nevděč
níka, který asi za dob studií svých na ústavě
našem nedosti dbale pracoval a od nebožtíka
profesora Panýrka po zásluze »oceněn« byl.
Znali jsme činnost svého kolegy dobře a
prohlašujeme se vším důrazem, že výroky
pisálka v »Českém Učiteli« jsou výronem
chabého vzteku a sprosté pomsty, která se
hyenským svým způsobem ohlásila teprve
tehdy, kdy pohaněný učitel nemohl se brániti. Vyslovujeme výtečníku v »Českém Uči
teli«, jakožto ozdobě organisace učitelské,
své úplné opovržení. Učitelský sbor c. k.
ústavu ku vzdělání učitelů v Hradci Králové,
dne 26. září 1903. — To jsou ovšem zprávy
zcela se různící. »Zlatá Praha« v čís. 44.
přinésla Panýrkovu podobiznu a životopis
velmi pochvalný. Besedy »Času« (č. 37.)
přikvapily »Čes. Uč.« na pomoc; otiskly
zprávu »Č. Uč.« a dodávají: »To zní jinak,
než nepravdivé chvalořečenství časopisu,
jenž podlehl nějakému nátlaku příbuzného
neb jinak interesovaného člověka. Ostatně
není nás tak mnoho, abychom se neznali.
Z Hradce Králové také není do Prahy da
leko. Setřme sami sebe, šetřme si svých ná
rodních řádů a titulů, národ má býti opa
trnější než králové.« Uveřejňujeme bez po
známky.

Nové nadělení učitelstvu — zemská
daň ze služného. Zemský výbor usnesl
se předložití sněmu osnovu zákona o zave
dení zemské daně ze služného. Při té pří
ležitosti bylo sděleno, že vláda nepřistou
pila, aby také státní úředníci byli této dani
podrobeni. Stihne tedy nová daň nejcitel
něji stav učitelský, poněvadž každý haléř
jeho služného je podrobně znám. Učitel
stvo platí vůbec tax a daní snad nejvíce
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ze všech úředníků a zřízenců. Obchodvedoucí u Jajtelesa dostane 200 K novoročního
daru, a na celém světě o tom nikdo neví,
ale učitelský groš podroben je osobní dani
z příjmů, taxe dle III. stupnice, příspěvku do
pensijního fondu a nyní ještě snad »zemské
dani«. Za nějaký rok snad bude učitel ještě
ke služnému doplácet.
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v Praze.) V náruči něžných klerikálů, »ka
tolickým« učitelům je tak útulno, tak
milo.« A pánové nám závidí snad? Přejte

nám toho! »Vždyť jsou to mocní ochránci
zájmův učitelských. Schůzi jejich poctili svojí
přítomností a zasáhnutím v debatu uznají
skálopevné přesvědčení náboženské, bystrost
ducha a veliké zásluhy funkcionářů — a
Nával do ústavů učitelských v Praze. seslablá Jednota vchází v nový, čilý a mno
Na c. k. českém ústavě ku vzdělání učitelek hoslibný život. Pan kanovník je nadchnul
v Praze byly přijímací zkoušky od 10. do· tvrzením, jak základ Jednoty je potřebný,
17. září t. r. Do prvního ročníku přihlásilo a domáhá-li se liberální učitelstvo ve školství
se 297, do kursu industriálního 79, do pokroku a svobody, že činí tak (!?) i ka
kursu pro pěstounky 64 kandidátky. Celou tolické učitelstvo«. (Tím vykřičníkem a
zkoušku vykonalo do I. ročníku 277, (7 po otazníkem vyjádřují podiv nebo pochybnost.)
»Katolické učitelstvo vidí prý svůj pokrok
čtvrté, 21 po třetí, 98 po druhé, 151 po
prvé), do kursu industriálního 69, do kursu v záři a ve světle kříže, a co se svobody
pěstounek 64 kandidátky. Přijato bylo do I. týká, chce i ono vykonávati své dílo paedaroč. 60 (2 z nich vykonaly zkoušku po gogické svobodně a neodvisle ode všeho
čtvrté, 7 po třetí, 34 po druhé a 17 po liberalismu, na půdě katolické«. — »Ubozí
prvé), do kursu industriálního 40, do kursu Nikodémové! Pod tou plachtou přikulháte
pro pěstounky 32 kandidátky. V ústavu vždy, až ostatní učitelstvo vám cestu k vý
učitelek u sv. Anny v Ječné ulici v Praze hodám proseká, také se svou chloubou, jak
byl letos též otevřen I. ročník. Zápis konal jste se pro svobodu a pokrok udýchali!«
se dne 9. září, přijímající zkoušky od 9. Tu se dovídáme něco nového. Jsme Niko
do 12. září. Zapsáno bylo přes 160 kandi démové, totiž lidé, kteří se ku snahám ve
dátek, přijato bylo do I. r. 60. Mnohé ko prospěch učitelstva a pokroku školy snad
naly zkoušku po druhé i po třetí. Na muž nechtějí veřejně znáti? Aj, aj! Vezměte si
ském ústavu v Panské ulici zapsáno bylo naši resoluci hned při ustavující valné hro
přes 197 kandidátů do I. r., přijato 60, do madě přijatou a přečtěte si ji! -»Ostatní
jednorokého kursu (V. roč.) přihlásilo se učitelstvo nám prý prosekalo cesty k vý
více než 150 maturitantů ze středních škol; hodám«. My je prosekali sami! Pisatel
těchto řádků sám chodil s peticí za zvý
přijato jich mohlo býti pouze 50.
Z jednoty českého katol. učitelstva. šení služného a získal i podpisy studených
Vldp. Ant. Dvořák, děkan v Nebovidech, za klerikálů a tak činili i jiní, kdežto sám »Č.
slal jubilejnímu fondu Jednoty česk. katol. U.« přinášel ostré výtky těm organisovaným,
učitelstva 10 korun. — O další příspěvky a kteří chodili po hospodách, nic nedělali, jen
milodary prosí K. Jelínek, pokladník v Sta čekali, a tvrdil, že takových je mnoho, ne-li
většina snad. Bylo to snad toto »ostatní
rém Kolíně.
Uč. příloha »Vychovatele« zbyteč učitelstvo«, které nám presekávalo cesty?
A dále píše C. U. »Honosíte se prací
nou. Nehněte pérem, zavřete učitelskou pří
lohu »Vychovatele«, Škoda času. Nepotře na půdě katolické a ohlašujete sraziti šik (!)
bujeme ji. Já už odebírám »C. U.« a tam svůj s jinými katolickými spolky a frakcemi,
se dočtu všech zpráv o spolku katolických aby vás přece nepojal strach ze své sa
— prosím bez uvozovky — učitelů. A divte moty, až potáhnete (kdy to opravdu bude?)
se, je to sice v Hlídce »klerikální«, avšak proti snahám školu odkřesťaňujícím! Necítíte,
nazývá nás katolickými. To už je pokrok. jakou to stafáž ubohou, stafáž bosých prů
Už nejsme »klerikálními«. Pohleďte, na str. vodců tvoříte kolem pyšného kočáru kleri83. »C. U.« celý výbor uveřejněn. Loni kalismu! Nu, k vážné »práci« pro pokrok
ještě sám *Č. U.« nevěděl ani kdo je místo a svobodu — pomoz pán bůh!«
předsedou a vytýkal panu Špačkovi, jako
V té otázce zdá se nám skryto trochu
místopředsedovi, že nešel na pohřeb f před strachu z možné osamocenosti nejpokroči
sedovi. Letos už všecičko ví do podrobná lejšího učitelstva liberálního.
ai jiným to oznamuje. Inu, pokrok je pokrok!
Necítíme opravdu, že jsme ubohou sta»C. U.« v č. 2. str. 43. »Teploučko?« fáží bosých průvodců klerikálního pyšného
kočáru. Klerikalismu ve špatném smyslu, po(Reflexe o schůzi Jednoty katolických učitelů
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kud bude toho třeba, budeme vážnějšími a
rozhodnějšími odpůrci než kdokoliv jiný,
který pod tou plachtou zahrnuje vše, co má
ráz a název katolický. Jsme-li my bosými
průvodci klerikalismu, jsou jiní obutými a
obrněnými jeho odpůrci, a přece ho ještě
neporazili a nezničili, ač je jich snad tisíce.
Dělá-li si kdo posměch, volaje k vážné
práci pro pokrok a svobodu »pomoz pán
bůh«, odpovídáme upřímně a beze smíchu,
jak se patří: »Dej to Pán Bůh!«
Liberální švindl. »Č. U.« čís. 3. píše:
»Lourdy mají slavnější vodu (totiž nežli
v Praskačce) a přece v učeném světě je
známo, že je to švindl«. Honem, jen důkaz
podat a lze vydělati velké peníze! V Paříži
v rue de Hanovre č. 6. u p. M. Furqueta
uloženo je 15.000 fr. pro toho, kdo do
káže, že se v Lourdech nedějí zázraky.
A v celé Francii se o to nikdo nepokusil.
Toť neomylným důkazem, že francouzský
učený svět je na to tuze krátký. Snadněji
ovšem se řekne, že učený svět ví, že je to
švindl, a už je to. Kdo nechce být hloupým,
musí tomu věřit, když je to »v učeném světě
známo«.
7·
Katolická »věda« má prý kuráže dost,
»ale málo filosofické kompetence«. Mezi
mnohou vědou a katolickou je ovšem rozdíl.
Tato uznává možnost a schopnost dalšího
rozvoje a vývoje ducha lidského ve všech
směrech, a vidí u věřících ráda touhu po
vědách a pokrok věd samých; nebere však
každou novou domněnku za hotovou ukon
čenou »exaktní vědu«. Když se v některé
hlavě následkem vědecké nevyspělosti anebo
neuvědomělosti pojmy nemohou srovnat,
hned se dokazuje nesrovnalost víry a vědy!
»Pověrou« prý se prohřešuje, kdo vě
cem obyčejným připisuje tajnou moc, které
jim Bůh nedal. — Čím se prohřešuje, kdo
si dává světití vejce, chléb, víno a připi
suje jim potom moc, které jim Bůh nedal?
Čím se prohřešuje, kdo si dává »dotýkati«
trávu a krmí jí pak dobytek? A čím ko
nečně se prohřešuje, kdo k takým věcem
radí, je schvaluje a vykonává? Kaplan v B.
odepřel o Božím Těle »dotýkati«, nazvav
to pravým jménem; za to upadl v hroznou
nemilost děkana a lidu věřícího, ano věří
cího, a »nemyslícího«. — Nemilost lidu »ne
myslícího«. Je pravda, že je dosti lidí vě
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řících a nemyslících, nevěrci však jsou aspoň
u věcech náboženských vždycky nemyslící.
Svěcení a žehnání jsou různé pojmy a pouhý
zvyk. Kostely, oltáře a pod. se světí, pokrmy
se žehnají, a věnečky se dotýkati monstrance
je zbožný zvyk. Požehnaným pokrmům —
ne svěceným! — nepřikládá církev žádné
moci, které jim Bůh nedal. Čím se prohře
šuje, kdo k takovým věcem radí? — Čím
se prohřešuje, kdo úmyslně církvi podkládá1
čemu nikdy neučila, kdo úmyslně mate pojmy?

J.
Výhoda — středním školám. Mini

sterstvo vyučování upravilo přestávky mezi
vyučováním na středních školách takto :
Přestávka pro oddech nechť je po každé
hodině. Délku každé přestávky třeba tak vyměřiti, aby mohla býti školní světnice ná
ležitě provětrána. Po každých dvou hodinách
budiž přestávka delší. Přestávky všecky aneb
aspoň delší nechť ztráví žáci, pokud možno,
na volném vzduchu. Úhrnná doba pro zo
tavení budiž tak stanovena, aby na každou
hodinu vyučování (povinného jako nepovin
ného) byla přestávka 10 minut. Rozvrh pře
stávek za souhlasu zemského úřadu škol
ního stanoví konference učitelů. Kde by
místní poměry činily to žádoucím, může na
odůvodněnou žádost učitelského sboru zem.
úřad šk. dovoliti, aby počet hodin povin
ného vyučování rozšířen byl na pět. Na
středních školách, kde vánoční prázdniny
zpravidla do 1. ledna trvají, může se svo
lením úřadu škol ještě také den 2. ledna
za den prázdninový býti prohlášen. To platí
pouze středním školám, ač velice žádoucí
by byla podobná reforma též na školách
obecných i měšťanských, kde děti vysedí
i sedm hodin denně v přeplněných třídách,
nepřiměřených lavicích, v prachu, kouři a
zápachu. Proto tolik nemocí a tolik zakr
nělého vývoje vzrůstu mezi mládeží. Dle
našeho mínění úplně dostačilo by vyučování
toliko dopoledne', odpolední nemívá valnou
cenu. Žáci bývají unaveni a vysíleni. Mohou-li míti »jednoduchou frekvenci« střední
školy a úřady, tím více by ji měli míti ti nejmenší žáčkové a školáci vůbec. Jak neustálé
sezení svědčí dívkám, budoucím matkám,
o tom by nám mohli zkušení odborníci žen
ských nemocí podati velezajímavé doklady
a zprávy.
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Učitel pedant.
Uvažuje J. N.

Četl jsem jednou nekrolog vynikajícího paedagoga. Byly v něm vytčeny
všechny jeho krásné vlastnosti. To se tak samo sebou rozumí dle pořekadla:
»De mortuis nil nisi bene.« Ale něco v nekrologu mne přece zarazilo. Bylo tam:
»Ve škole býval náramným pedantem, na maličkosti lpěl houževnatě, pro nepa
trnou věc hodinu se žáky opakoval, až to šlo podle jeho.«
Potom jsem dále četl, že vychovával národu našemu celou řadu vynikajících
mužů a zdatných pracovníků. Tak vida — a pedant!
Těch nevýznamných několik vět přimělo mne k hlubokému přemýšlení.
Puntičkářství ve škole je věc dávno odsouzená, ale tu při čtení toho nekro
logu mně napadlo, že snad odsouzení šmahem přece není na místě, že učitel
pedant snad vychovává právě tak dobře jako učitel holdující volnému vyvíjení
ducha mládeže a nahrazující puntičkářství umělými didaktickými a paedagogickými prostředky.
Z toho přemýšlení napadlo mi zas moje vlastní školní vychování a obrázky
jako v kaleidoskopu defilovaly před mým duševním zrakem.
S podivením jsem seznal, že všichni moji učitelé byli pedanty a divil jsem
se, že já sám se jím nestal, naopak po celý svůj život byl jsem nepřítelem
pedanterie.
Vzpomněl jsem si nejprve na okolnost, jak na jisté farní škole pražské jako
malé klouče poprvé jal jsem se studovati povahu svého učitele. Af nikdo neříká,
že dítě zapomene na svého učitele, že nepozná jeho vad a předností. Jsem dnes
již skoro starcem, ale na tohoto svého prvního učitele pamatuji se lépe než na
všechny ostatní, a vím, že ten jediný nebyl pedantem. Popřál nám mnoho vol
nosti. Byl, jak jsem se již jako dospělý dověděl, prvním z pražských učitelů, který
opustiv starý systém vyučovací, věděl, co je vychovatelství a vyučovatelství.
Miloval jsem ho jako otce, neboť jsa úplně osiřelým, neměl jsem nikoho na
světě než jeho, kdo se mnou promluvil vážně. Miloval jsem ho přes to, že mne
nenáviděl proto, že jsem byl kluk otrhaný, nemaje nikoho, kdo by mne šatil. Ta
jeho nenávist pro můj zevnějšek působila jako krůpěj jedu v moje láskyplné
srdce, ale nezanevřel jsem proto přece na něho. Naopak, myslil jsem, že má právo
nenávidět! mne, proto že jsem otrhán a tak podstatně se liším od ostatních žáků
prvé třídy vesměs slušně oděných. A už tenkrát umínil jsem si, že se stanu
učitelem a budu takovým jako on, s tou výminkou, že otrhaných žáků nená
vidět! nebudu.
Potom vynořil se mi před duší druhý obraz učitele pedanta.
Pražští moji příbuzní poslali mne babičce do venkovského města, a ta po
slala tetu, aby mne dala zapsati do školy.
»Ale do podružské ho nedávej!« výslovně jí nařídila.
Teprve později se mi vysvětlilo, co tím babička myslila.
Byly ve městě.totiž dvě školy, česká a německá. Tato zvala se: »Haupt
und Bürgerschule« a byla šestitřídní, a vedle ní krněla česká trojtřídka obecná.
Děti měšťanské chodily vesměs do školy německé a jenom nejnižší a nejchudší
třída posílala děti své do školy české. Odtud název její »podružská«. Takové
21tf
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poměry panovaly ve většině českých měst ještě v letech šedesátých, přes všecko
národní probuzení.
Mne zavál osud na školu pro měšťany určenou a tedy německou. A teď už
budu povídati o učitelích pedantech. Na této škole byli jimi všichni. Vypravovat!
jak nás učili bylo by příliš rozvláčné. Mimo několika židů, byli jsme všichni Češi,
slova německy neznající, a němčinu po kolika letech lámali jsme ještě přes koleno.
Pamatuji se, že ještě v šestém roce chtěje jiti vyprat houbu, hlásil jsem to panu
učiteli slovy: »Ich gehe die Haube auswaschen.« Ale škola byla německou, to
bylo to hlavní, ač s němčinou se tu mnoho švindlovalo. Nejvíce švindloval kate
cheta. Toho jsme měli rádi, hlavně k vůli tomu švindlu.
Je dnes vysokým hodnostářem církevním, patrně mu Bůh podvod jeho nepřipočetl za hřích. Město dosadilo ho na německou školu za katechetu a on, ne
uměje sám německy, učil nás náboženství česky po všechna ta léta.
Ve vyšších ročnících zavedeno bylo zvláštní vyučování. Ředitel vyučoval tu
dopoledne a starý jeden učitel odpoledne. Pedanti byli oba. Zvláště ředitel. Lpěl
na každé čárce a na každé tečce houževnatě, a methodu vyučovací měl jen jedinou
a stále stejnou.
Býval desátníkem na vojně a z této hodnosti přestoupil přímo na úřad učitele
hlavní školy, kde se později stal ředitelem. To vysvětluje jeho methodu. Vlékla
se celý rok s malými jen změnami. První den vysvětlil pravidlo mluvnické, dru
hého dne dělali jsme na ně písemní práci. Všecko v ní muselo býti tak, jak on
to chtěl míii. Běda tomu, kdo toho tak nedovedl. Nemesis přišla třetího dne
v podobě opravených sešitů. Kdo měl »sehr gut«, a »gut«, měl vyhráno. Kdo
měl »genügend« dostal dvě na ruce. Hůře bylo těm, jimž osud v osobě pana
ředitele uštědřil »minder genügend«, nebo »ungenügend«, ti dostali tři nebo pět
rákoskou. Celá tato procedura opakovala se opět v nejbližších třech dnech.
(Pokračování.)

Jak působiti, aby děti milovaly přírodu.
Uvažuje JAR. RADOVIZKÝ.

(Dokončení.)

Tendenci pěstováni lásky k přírodě sledují zejména německé, anglické
i švédské čítanky, a učitel náš snadno dovede příkladů těch následovat!.
Podařilo-li se učiteli takovým způsobem vzbuditi lásku dítek ku ptákům,
nebude mu potom nesnadno příměti jich, aby ji rozšířily i na zvířata čtyřnohá.
Nedostatečným prostředkem ovšem byly by tu deklamovánky jako: »Netrap
zvířátek! Nedělej jim trampoty, cítí bolest jako ty!«
Podobných prostředků, jak známo, užívali jsme hodně dlouho s výsledkem
docela nepatrným.
Menším prostředkem budou i biologické články, jakých slibují přinésti nové
čítanky.
Dokud ničeho není po ruce, musí učitel sám shledávat! pomůcky pro svou práci
Nedovede-li toho, nebo neučiní-li toho z jiných příčin, pouhým napomínáním
ničeho nedocílí. Jeť dítě vůbec náchylno neplniti toho, co se mu nařizuje a činiti
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to, co se mu zakazuje. Je to mladý kůň, bránicí se uzdě. Stopy trvalé zanechá
vají v duši dítěte jen dojmy mocné; slova, třeba krásná, nepůsobí-li dojmu trva
lého, zmizejí jako déšť padnuvší na vyprahlou půdu, beze stopy, bez užitku.
Pozornost bude učiteli také věnovati sbírání přírodnin. To týče se ovšem
jen dospělejších žáků. Mnohdy při sbírání hmyzu dopouštějí se děti brutálností.
Napichování živých brouků a motýlů na špendlíky provede dítě chladnokrevně,
aniž by si pomyslilo, že tím živočicha trápí. Ovšem dítě nevidí a necítí bolesti
trápeného tvora, nemajíc o nich vědomosti. Obyčejné rýmovačky, jak shora na
značeno, nedovedou dítěti vysvětliti, že i ten nejmenší červík jest obdařen ústroji
pro vnímání bolestných pocitův.
Učitel musí v nejhorším případě odvážiti se posledního experimentu. Snadno
bude mu srdce citlivé naplniti soustrastí pro bolest malých tvorů, než i u su
rovce věc není těžkou, ovšem obratnosti učitelovy vyžadující.
Nutno u nechápavého, otrlého a sesurovělého dítěte užiti posledního pro
středku. Nechati je pocítiti bolest v celém rozsahu jejího působení a ukázati
soustrast na sobě. Nemyslím ovšem nějaké zúmyslné týrání, ale bolest duševní.
Té musí učitel výhradně užívati jako kázeňského a trestního prostředku. Pro
středků je tu dosti; umí-li jich vhodně užiti, pak netřeba mu ani metly, po níž
teď i věhlasní paedagogové zas volají.
Není možno trestati, aniž bychom nepůsobili bolest. I nej nepatrnější důtka,
má-li býti, musí boleti v duši. Trestáme-li, užijme trestu účelně.
»Co sám rád nemáš, jinému nečiň.« To je zlato, které učitel stále musí
zpracovávat! a obráběti. Poraníšúi duši dítěte trestaje, přilož hned balsám léčivý
na ránu. Neodpudíš pak dítěte od sebe, zavážeš šije díkem, získáš malého přítele
a hned jeho přátelství využij, abys v srdce jeho vložil soucit pro trpící tvory.
Událost pamatuje si dítě zase lépe než slova a budoucně bude jednati tak, jako
ty jsi jednal s ním.
Rozumí se, že dobrý návod, jak hmyz nutno sbírati a ve sbírkách ucho
vávat!, je kardinálním prostředkem proti týrání hmyzu, ale i tu poklesne dítě někdy
z nedbalosti, někdy z pouhého pohodlí.
Než se tedy odhodláme trestním způsobem napravovat! přestupek, přesvěd
číme se dříve důkladné o příčině, proč se stal. Nestal-li se ze surovosti, pomůže
obyčejně srdečnými slovy pronesené napomenutí a důkladné poučení.
Učitel, který by pro každý přestupek hned hněvnými slovy drásal duši dítěte,
byl by surovcem. Děti až na malé výjimky jsou velmi citlivý. Jen u notoricky
známých surovců nutno zakročiti s přísností.
Poměrně nejsnadněji bude učiteli vypěstovat! u dětí lásku ku květinám.
A tu je možno, komu by se všecko předeslané zdálo příliš těžkým a kombi
novaným, duševní námahy vyžadujícím, učitele o klid připravujícím, pokračovat!
cestou opáčnou.
Naučiti děti, aby milovaly květiny, a pak lásku svou a zálibu svoji znenáhla
přenášely i na ostatní věci v Boží přírodě.
Je mnoho kolegů, kteří nabádají svých žáků ku pěstování květin, udílejí jim
potřebných návodů a poučení, učí je milovati květiny a sami jim dávají semena
nebo sazeničky. Tací učitelé třeba úmyslu vypěstovat! u dětí lásku k přírodě ne
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majíce a pěstování květin dětmi jako třeba jen svoji zvláštní libůstku nebo sport
provozujíce, konají bezděčně práci Bohu milou, manipulují výtečným prostředkem
výchovným, neboť pravdivým je německé přísloví: »Kdo miluje květiny, je dobrý
člověk.«
Maně mi tu na mysl přichází poučná příhoda ze života mého žáka. Sloužil
jako desátník u pěšího pluku v Praze. Jednoho dne bylo nařízeno čistění všech
kasárních místností, protože si je přijde prohlédnout nejvyšší velitel posádky
pražské, kterým byl tehdy teď již zemřelý hrabě Líitzelhofen. Můj žák pro samý
dozor na mytí a vymetání, oprašování a čistění zapomněl na asi dvacet kvetou
cích petúnií a fuksií, které měl rozestaveny po oknech a které nutno bylo ukrýti
jako věc do kasáren nenáležící. Pro samý chvat se tedy stalo, že stařičký jenerál
vstoupil do jizby a květiny ještě stály po oknech. Prohlédl všecko, zastavil se
u okna a ptal se přísně: »Čí jsou tyto květiny?«
Nikdo neodpovídal. Mužstvo uleknuto hledělo na desátníka jako velitele čety,
setník provázející jenerála zbledl a změřil ubohého hříšníka zničujícím pohledem,
konečně desátník na celém těle se třesa, zmohl se na odpověď: »Jsou moje,
Excelenci.«

»A víte, že takovou věc voják nemá míti?« tázal se jenerál.
»Vím, Excelencí, ale jsem květinám tak zvyklý, že jsem zapomněl je nechat
odnésti,« řekl desátník.
»Tedy milujete květiny?« zase excelence se tázala.
»Už jako hoch jsem k nim přilnul,« nesměle řekl desátník.
A tu excelence vyslala k mladičkému desátníkovi pronikavý pohled z pod
šedého obočí a řekla úsečným sice, ale srdečným hlasem: »Behalten sie die
Blumen, Korporal! Wer Blumen liebt, ist ein guter Mensch. Ich liebe sie auch.«
A prohlídka kasáren toho dne vypadla nad obyčej příznivě. Něžné květiny otupily
nadobro přísnost starého jenerála.
A setník, bručivý starý sekavec, zacházel od těch dob s mladým desátníkem,
takto tovaryšem truhlářským, jako s intelligentem.
Vždyť desátník měl stejné přesvědčení s divisionářem, to bylo něco neslý
chaného.
Obyčejně užívá se květin k výzdobě oken ve školní světnici. Žáci po jaru
snesou po květináči s květinami, určí se žák, který bude květiny zalévati a při
tom zůstane. Ovšem jen tam, kde učiteli nezáleží na dětech a jejich poměru ku
květinám, nýbrž jen na výzdobě.

Ostatně výzdoba netrvá dlouho. Uprostřed léta, jakmile nastanou parna, po
táhnou se květiny za okny pavučinami, ztratí listy a jedna po druhé hyne. Pří
činou této choroby je druh velmi malinkých pavoučků, jimiž listy květin bývají
posety. Pavoučkové choroboplodní neobjevují se nikdy na rostlinách ve volné
přírodě, nýbrž jen na květinách za okny, když strádají nedostatkem čerstvého
vzduchu. A to bývá ve školní světnici pravidlem. Také prachem trpí tu květiny
hrozně.
A právě tyto okolnosti poskytují učiteli příležitosti ku vzbuzení lásky ku
květinám u žáků.
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Je třeba uchopiti se jen vhodné příležitosti. Nutno vybratí si žáka citlivějšího.
»Hleď, květina tvoje churaví,« upozorní učitel žáka. »Nedostačí jenom denně
ji zalévati, květinu nutno také ošetřovati, a to s láskou. Kdyby tebe rodiče jen
živili a nemilovali tě zároveň, žil bys život smutný. Tomu rozumíš? Je to právě
láska rodičů, která tě blaží, že víš jak oni všechno, co ti poskytují, dávají ti ze
srdce plného lásky a všechny ty starosti, jež jim tvoje vychování působí, přejí
mají od Pána Boha jedině proto, že tě milují.« A neuškodí tu, dodá-li učitel:
»Vidíš, i já jsem učitelem jedině proto, že miluji děti. A jako rodiče a učitelé
denně laskavě pátrají po tom, čeho děti potřebují, tak musíš ty denně po své kvě
tině se ohlédnouti, čeho je jí třeba. Nutno vynésti ji na déšť, aby s listů prach
se opláchl, a ona volně mohla dýchati, tak jako já otvírám vám okna, abyste
měly dostatek čerstvého vzduchu, a když dlouho neprší, musíš květinu vynésti
k pumpě nebo k potoku a tu ji postřikováním omýti. Květina ti ovšem nepo
děkuje, jako ty za všechno rodičům a mně děkuješ, nemajíc řeči, ale poděkuje
ti svěží svojí zelení, čerstvým vzhledem a svým květem. Květ její potěší tě i nás
všechny a budeš míti blahé vědomí, žes ty jeho příčinou.« Jediný takový případ
dostačí. I otrlejší žáci potom budou květin svých častěji si všímati a ujmou se
jich s láskou.
Ze bude častějšího upozornění po delších mezerách časových potřebí, to
uzná každý učitel a zavčas upozorní. Ale rozumný připočte to vždy na účet tě
kavosti dětí a nikdy nebude třeba hned souditi na sesurovění srdcí.

Zamiluje-li si dítě květiny, není ani možno, aby nemilovalo celou přírodu
jenom když bylo po celý čas školní výchovy na krásy přírody upozorňováno a
k lásce k ní nabádáno.
V místě, kde působím, a je to město průmyslové, převážná většina obyva
telstva přiznává se ku straně sociálně demokratické, a přece ženy a dívky v létě
po ukončení denní práce v polích pletou věnce z polního kvítí, aby jimi na cestě
k domovu ozdobily kříže v polích a sochy na náměstí. Je to krásný, poetický
zvyk, který dědictvím přechází z generace na generaci. Vyšel ze školy z podnětu
učitelova a udrží se tu na vždy.
A teď mi někdo snad namítne: »Všechno to silně závání filanthropismem.
Jsou ve škole děti, které sem chodí, jen aby učitele týraly. U takových všechno
mine se účinkem.«

Ano, jsou takové děti. Ale není možno jich napraviti?
»Není,« zní odpověď. »U některých dětí je všecko marné. Nepomáhají do
mluvy, ani tresty, ba ani rákoska. Některé děti jsou nadobro zkažené.«

Kdyby toto tvrzení bylo pravda, pak nesmělo by býti pravdou, že zkaženci
tito jsou dětmi. I to srovnává še se skutečností, že některé takové dítě rafino
vaností u vynalézání prostředků ku zlobení učitele předstihne dospělého člověka.
Ale mohlo by dítě býti zlým, kdyby učitele svého dost málo mělo rádo?
Hleďme si tedy dítě nakloniti. Že to není vždycky možno? Je-li možno mezi
dospělými učiniti si nejzuřivějšího nepřítele přítelem, musí to býti tím více
možným u dětí.
Děti jsou citlivější než dospělí, jichž srdce otupeno je ranami osudu.
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Učitel musí s dětmi stále sympatisovati. Není takového dítěte, které by ne
mělo nějakou strunu citovou, již možno učiteli s výhodou rozechvěti. Je třeba
jen důkladně prostudovat! všecky záhyby srdce, i ty nejtajnější, u všech žáků
dle jich duševní individuality, a tu najde se jistě místečko, třeba skrovňoučké,
kam možno vtipně zasaditi zlaté seménko lásky.
Není člověka na světě, který by nebyl schopen lásky. Ovšem je třeba ně
který druh lidí učiti milovat. A tu přicházíme k jediné v této věci smutné pře
kážce, které nelze napravili: »Nešťastný učitel-chlebař!« On vychová, považuje
svůj úřad jen za zaopatřovací prebendu a ne za vznešený úkol životní, tolik lidí
bez lásky, bez poesie, bez pravého pochopení života, tolik moderních otroků, že
hlouček lidí takového kalibru v životě společenském později zkazí veliký zástup
lidí, jež svědomití učitelé poslali do světa s dobrými názory a láskou v srdci.
Jako je snadněji vytrhnout! ze země květinu, kterou byl jiný s pílí vypě
stoval a zničiti ji pojednou, tak snadněji je někomu vyrvati lásku ze srdce, než
ji v srdci člověka vypěstovali. Ničivému duchu je po ruce více prostředků než
duchu budujícímu.
Světem protřelý člověk snadněji svede poctivce k zlému, než tichý pracovník
— učitel z uličníka vyvede svědomitého člověka.
Ale všechno to nesmí odstrašili učitele; je-li tu možnost vzbudili lásku
v srdci každého dítěte. Snad nebude možno někomu naklonili si žáka v lásce·
Jsou lidé různých povah, a žádný učitel není anděl. Jsou i takové případy, že
zlomyslný žák učitele hluboce urazí a přiznejme, že za našich dob učitel musí
urážku trpělivě vstrčili za límec, jsa oproti zlému dítěti bezbranným. Všecko to je
pravda, znám to ze zkušenosti, osud naházel mi do mé učitelské dráhy notné
procento uličníků. Připusťme tedy, že některé zlé dítě je učiteli antipatické a že
by bylo obětí pro učitele, kdýbychom žádali, aby i takového zlomyslníka hleděl pohnouti, aby učitele miloval. Než i tato okolnost nevylučuje možnost, že v srdci
takového dítěte učitel může vypěstovali lásku k přírodě.
Tedy v zájmu ušlechtění příští generace pěstujme u dětí úsilovně lásku
k přírodě! Vzbudivše při vyučování přírodopisném, které dětem obyčejně nejvíce
se zamlouvá, zájem pro přírodu vůbec, upozorňujme jich na krásy přírody a
stavme tu člověka jako pána přírody na stupeň ochranitele, pomáhatele a zachovatale, a nikoli ničitele a vykořisťovatele. Lov, sbírání přírodnin, polní hospodářství,
lesnictví, zahradnictví, těžba nerostů, spracování různých přírodnin bez nádechu
esthetického nebudiž líčeno, aby nevedlo k materialistickému vykořisťování přírody.
Naučí-li se děti naše milovati přírodu, přestane ničení ptačích hnízd, týrání
zvířat, ušlehování květů polních a lučních květin hůlkami výletníků městských,
nářek našich zemědělců, kteří dnes tu otcovskou hroudu nepovažují již za Boží
požehnání, nýbrž za pouto vězňovo a mnoho jiných věcí, které dnes ještě jsou
ideálem moderní školy, ale ideálem splnitelným.
Základní podmínkou je tu ovšem: »Aby učitel u dětí dovedl vypěstovat!
lásku k přírodě, musí přírodu sám nadšeně milovati.« Materialista by se tu na svých
žácích podvodu dopouštěl. V této věci nejvíce platí pravda: »Čemu učitel učí,
aby sám cítil totéž.«
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Učitel pedant.
Uvažuje J. N.
(Dokončení.)

Odpoledne přišel učitel Č. Ten učil reáliím a učil jim česky, snad proto,
že věděl, že bychom německému výkladu nerozuměli. Ale rádi jsme ho neměli.
Byl právě takovým puntičkářem jako ředitel. Chtěl, abychom všechno, co učil,
doslovně po něm opakovali, při krasopisu přál si, abychom i péro drželi jako on
a každé písmeno napsali právě tak jako on na tabuli, a byla ta písmena jeho
podivná, mající stín v podobě paličky na dolní své části, a kdo tu paličku na
svém předpisu zkomolil, býval bit.
Biti jsme byli vůbec dopoledne i odpoledne, že za šťastného se pokládal
ten, kdo některý den bití ušel.
Mnoho jsme se nenaučili ani z češtiny ani z němčiny. Důkaz o tom po
dává episoda, která se mi přihodila, když jsem z této školy přišel na české
reálné gymnasium.
Hrdě předložil jsem při zápisu svoje vysvědčení. Byly na něm samé »sehr
gut« a »gut«. A tu naplnilo mne podivením, když řekl mi ředitel: »O přijetí
vašem rozhodne přijímací zkouška.«
Byly toho roku poprvé na středních školách přijímací zkoušky zavedeny.
Bylo mi tehdy již dvanáct let, jako sirotek byl jsem sám na sebe odkázán,
a měl jsem tedy tolik energie, že mohl jsem si říci: »To by bylo, abych přijí
mací zkoušky neudělal. Přestál jsem už horší věci.«
Pamatuji se, že při zkoušce písemní psali jsme povídku »Lakomec a poklad«.
Napsal jsem tam všechno o tom lakomci, zloději i kamenu za poklad vyměněném
ale chyb tam asi bylo víc než slov, neboť při ústní zkoušce řekl mi zkoušejíc
profesor: »Vás mám v podezření, že nemáte ponětí o pádech.«
Vypnul jsem se hrdě.
»Vy jste z německé školy?« tázal se profesor. Přisvědčil jsem, a profesor
hned se ptal: »Kolik pádů má němčina?«
Na zdařbůh odvětil jsem : »šest«.
»A kolik čeština?«
Ani tu nebyl jsem uveden v rozpaky. Pomyslil jsem si: »Němčina má
všude přednost, není tedy možno, aby čeština měla více pádů než němčina. Toho
by Němci, kteří vládli vlastně městem, ač tam byla česká většina, netrpěli, a řekl
jsem tedy »pět«.
Přijat jsem byl, jakož i všichni moji soudruzi ze školy německé; po letech
teprve se mi vysvětlilo proč. Reálné gymnasium bylo městské, a že ze školy
podružské nikdo nešel studovat, vlastně jen škola německá a několik okolních
vesnic dodávaly kádr studentů a nebylo tedy možno synků měšťanských odmítati
z ohledu na měšťanstvo školu vydržující. Učili nás tedy raději celý rok češtině.
Profesoři byli všichni pedanti. Učili se vlastně na nás. Jeden chtěl zvláštní
šmičky při krasopisu, učili jsme se napamět dlouhým mluvnickým pravidlům,
profesor chemie odříkával dlouhé přednášky a my plnili sešity dlouhými poznám
kami, jiný sešit plnili jsme poučkami měřickými, knihy měli jsme vlastně jen
proto, abychom měli co nositi do školy. Každý profesor přednášel vše jinak, než
22-;·
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bylo v učebnicích a chtěl viděti sešity poznámkové. Z dějepisu a zeměpisu uklá
dány nám celé stránky k učení napamět bez výkladu.
Dnes na všechno vzpomínám, nikoli však s hořkostí.
Přišel potom život skutečný se všemi svými drsnostmi a střízlivostmi. Vy
střídalo se nade mnou mnoho představených různých povah a přesvědčil jsem
se, že více méně byl z nich každý pedantem. A tu teprve jsem poznal, jak ne
skonale nešťastným musí býti ten, kdo nedovede vyhověti rozličným zvyklostem
lidí a nemůže se proto vpraviti ve skutečný život, který není vlastně ničím než
dlouhou řadou všemožného puntičkářství. Jak často vděčně vzpomínal jsem ně
kterého svého učitele pedanta.
Všecky ty jejich podivné a začasté mi odporné manýry mne naučili jednomu:
pořádku.
Zvykl jsem si prozkoumat! povahu a zvyky svého představeného a konati
vše tak, jak on si přeje.
Kdyby to někdo nazval ramenářstvím a nedostatkem svobodomyslnosti nebo
pevné vůle, musel bych mu říci, že není zkušený. Právě v tom je umění vůlí
svojí ovládati sama sebe i své okolí. Člověk musí býti méně sobcem a pomýšleti
také na své podřízené.
v
Je-li můj představený pedantem nebo má-li svého oblíbeného koníčka, je
mojí povinností jako člověka poctivého hrot této pedanterie otupiti, aby jí netrpěli
lidé stojící za mnou, kteří snad nemají té dovednosti, aby věc náležitě pochopili
a v patřičném míru ji upraviti dovedli.
Trvám, že to není leda umění.
A teď mohl bych vrátiti se k počátku. Musí býti učitel pedant špatným
učitelem? Rozhodně nikoli. Přisvědčí mi zajisté každý, kdo si věc zrale promyslí.
V jistých věcech jsme všichni pedanty. Jeden lpí na tom, druhý na onom. Ale
jedné věci pedant-učitel přece žáky své naučí. Je to podrobovat! se vůli cizí
a hověti cizím zvyklostem. Toto jest největší kus paedagogického umění. Pedantučitel učí tomu žáky nevědomky, ani sám nechtěje.
Věc ta je vlastně psychologickou záhadou, jakýsi způsob duševní sugesce,
ale pravdou a užitečnou skutečností.
Z rukou učitelů-pedantů vycházejí vždy lidé pevné duševní síly, lidé celí
a otužilí a nikdy pedanti. Je to podivné, ale zkušenost učí, že tomu tak jest.
Tím není snad řečeno, že by učitel-pedant byl výborným učitelem, ale
dobrým býti může. Žáci jeho musí pak doháněti, na čem vzali ujmu při svém
vzdělání následkem jeho pedanterie. Je to dvojí práce, a ovšem zbytečná. Musí
doháněti, co na nich učitel zanedbal. Ale činí to houževnatě, navyknuvše úmorné
práci. Bývají z nich ve všech oborech dobří pracovníci, kteří však pracujíce
s nevšední energií, brzy sami sebe udrou. To je ovšem chyba, než život potře
buje takých lidí. Jsou zpruhou činnosti jiným, sami sebe ztravujíce. Ale musí tu
býti. Bez nich šel by život krokem pomalým. Všude se s nimi v životě setkáte.
Jsou to hodinová péra ženoucí stroj tak dlouho, dokud stačí jejich životní
energie. Usláblé péro nahradí se novým, pružným. Neodsuzujte tedy učitelůpedantů! I oni jsou v jistých příčinách dobří.
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„Volný sloh“.
Uvažuje J. R.

Naše školství je samý pokus. Ovšem, nelze činiti pokusům žádné výtky ;
je to dobré znamení, znamení horlivosti, snahy, prospěti škole, žákům. Hledá se
to nejlepší, hledají se cesty, kterými jest jiti, aby se našel toužený cíl, aby se
došlo účele. Něco podobného snad najde se jen v lékařství. Tam je samý pokus,
samá zkouška. Interní therapie zná několik osvědčených léků, účinku třeba jen
palliativního; ostatní se stále hledá, zkouší. Ostaňme u porovnání. Nedávno bylo
po světě ukrutně hluku s Kochovým tuberkulinem. Už se jásalo, že je kámen
mudrců a elixír života nalezen, že jím tuberkule na hlavu poraženy. Ale jásot
byl předčasný; Kochův epochální vynález se neosvědčil. A před lety mnozí lékaři
se radovali, že se našel účinný prostředek proti úplavici cukrové : pilulky, zvané
»Pilullae Myrtilli Jasper«. Vyráběly se v Berlíně, psalo se o nich dost a dost;
zkoušeli je na klinikách — a výsledek? »Nestojí za nic, nemají pražádný účinek.«
A byl pojednou konec celé slávě.
I ve školství dějí se podobné pokusy a rovněž se křičí plnými ústy »sláva«
mnohem dříve, než se věc osvědčí, ba mnohem dříve, nežli se vůbec pokusy
konati počnou. Když začala v kreslení stigmata a Grandauerova škola, jaký to
byl poplach : teď že to půjde na celé čáře! A dnes ? »Vyhoďte každé stigma, jsou
to berličky, a nikdo se nenaučí chodit, bude-li míti stále berle!« tak se volá už
kolik let. A což »strmé« písmo? Ještě než se vyzkoušelo, hřměly se všech stran
salvy pochval, hygiena prý udělala hlavní výhru — »nikdy již křivá páteř!«
»Nikdo nemůže při psaní křivě seděti« atd. — tak a jinak zaznívala ta různá
»aleluja«. Zatím však celé strmé písmo a veškeré sny a naděje do něho kladené
rozpadly se v nivec, rozplynuly se jako pára a dým, a zanechaly po sobě toliko —
posměch.
Dnes ozývají se ve školství jiné hlasy. »Umělecká výchova« — »volné kre
slení.« — »volný sloh« atd.
Sloh jest jedním z nejnesnadnějších předmětů na obecné škole (i na mě
šťanské) právě proto, že se neví, kudy a jak do toho. Vyšlo sice až dost knih,
»methodických« návodů a ukázek, dle nichž se učí, ale každý skoro učitel je
přesvědčen, že to ten pravý sloh není. Vytýká se : učíme stále dle šablon, co žáci
při slohu dělají, není samostatná práce, je to stále a stále více méně pouhé opi
sování a patvoření, thema opakuje se tak dlouho, až je skoro všichni umějí
z paměti — zkrátka, sloh, jak se mu většinou učí, nic není, žák je tu sešněrován
řadou otázek, které nepřipouštějí žádné jen poněkud samostatné tvoření, osnovou
tak podrobnou, že vlastně sám nic nedělá, jen mechanicky píše, co už skoro celé
hotové, uvařené a upečené se mu dalo do pera. Pryč s takovým slohem ; ať žije
volný sloh!«
Nuže, co jest volný sloh, a jak mu většina učitelstva rozumí?
Žák píše o daném thematu docela volně, sám, přirozeně, jak v něm my
šlénky vznikají a proudí, bez daných otázek, bez osnov, bez těch pověstných
a hrozných šněrovadel, které každé samostatné hnutí v něm ubíjejí. Tak na př.
dá se thema: »Co jsem včera vykonal dobrého.« Nebo: »Náš kanárek.« »Návštěva
u babičky,« »Co se mi líbilo v lese.« »Moje panenka« atd. atd. Neupíráme, že
toho někdo opravdu dovede, ale právě jen někdo, a neváháme říci: ten nejlenší
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ten nejnadanější. A kolik je takových žáků ve třídě? A co budou při tom
dělati ti ostatní? Je-li ve třídě 60 žáků a dovede-li takto pracovali — řekneme
počet dosti značný, — dvanáct, což bude dělati ostatních čtyřicet osm žáků?
S thematy při volném slohu je značná potíž. Tak na př.: »Co jsem vykonal
včera (nebo kdykoliv) dobrého?« je látka velice choulostivá. Neuvádíme ji jen
tak na Bůh zdař, víme, že se objevila na několika školách. Látka ta může žáka
snadno svésti ku lži a pokrytectví. Dejte thema »Náš kanárek« a tři čtvrtiny ne-li
devět desítin žactva vám řekne, že doma žádného kanárka nemají. Rovněž i po
lovina, ne-li více žáků babičky již nemá, nebyla v lese, nemá panenky a podobně.
Dáte-li látku, již chcete mít volně zpracovanou, pozorujete úkaz, jejž jste
jíž velmi často viděli sami na sobě a na jiných. Máte psáti někomu list, jenž vám
právě nejde od srdce. Několik dní nebo týdnů váháte, konečně však nastane
chvíle, že již k tomu zasednout! musíte. I obratný stylista, jemuž je hračkou
napsati dopis, neví kolikráte jak do toho. Známe lidi, že sedí nad papírem, pře
mýšlí, namáčejí, dělají všeliké prostocviky s držátkem a povzdychnou: »Nevím,
jak do toho.« A konec konců je, že buď dopis vůbec nenapíše, neb že je velice
nucený, jako bys jej za vlasy přitáhl. Nebo i dobrý stylista požádá známého :
»prosím tě, poraď, jak to mám napsat, co mám říci« atd. atd. Taková je i situace
žáků, dá-li se jim thema, aby je volně zpracovali. Thema ono ještě nejlépe se
najde, vyhledá-li se dle individuality dětské, dle individuelních zkušeností dítěte,
tedy o něčem, co dítě samo a dokonale zná, co samo vidělo, zkusilo, zažilo,
o tom nejspíše ještě — ač nedělá-li mu správný spisovný jazyk a forma slohová
značných obtíží — se volně proslovit! dovede. Ale opakujeme znovu : dovede to
i potom jen dítě nejnadanější. Nejen poeta nascitur, ale také stylista nascitur. Býti
výborným stylistou je věc nadání, je to, abychom nejsprávněji řekli, dar Boží,
dar Ducha svátého, něco, co se pouhým chtěním se strany učitele, dovoláváním
se nutnosti moderních forem a cest v učbě slohové způsobili a vyvolati naprosto nedá.
Uvažme, může-li z pouhých školních styků učitel své svěřence tak doko
nale znáti, aby věděl, co to které dítě samo prožilo, co zná, co umí, co ví, o čem
volně psáti dovede, jak toho reformní myšlénky volného slohu žádají. K tomu
je prostá odpověď, že učitel žáků svých tak nezná. Volným slohem psáti je in
timní vnitřní pochod duše, založený na individualitě každého jednotlivce.
Již z toho je patrno, že dáti celé třídě jediné thema, aby bylo žáky vypra
cováno dle zásad volného slohu, je věcí velice problematickou, leda by se napřed
učitelem s nimi propracovalo, ale tu potom stojíme zase na starém stanovisku,
jež přátelé a zastanci volného slohu docela zamítají. Jak jim naznačíš cestu, už
jsou to pouta, už je to maršruta, už je to zase ono šněrování, nepřítel a vrah kýžené
»volnosti«.
(Dokončení.)

❖

RŮZNÉ ZPRÁVY.

*

Školní mládež v pondělí. O tom kte
rýsi učitel napsal do»Koln. Volksztg«. Často
čítáme v socialistických a jiných listech:
dělník, jenž po všední dny musí od rána
do večera býti mimo dům, může se svým

dítkám věnovati pouze v neděli. — Jak se
tomuto věnování se dětem rozuměti má,
lze poznati z následujícího: Působím po více
let v bohatérii průmyslovém kraji blíže Rýna.
Zde právě učitelstvo má příčiny do modrého
pondelka u dítek si stěžovali. — Jedna
holčička přijde v pondělí ráno do školy a
sotva že si sedla, již dříme. — Kdy pak
jsi včera šla do postýlky ? — Teprve o půl
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druhé. — zní odpověď. — A proč tolik
pozdě? — Já a má sestra — 10 a 61etá
— byly jsme s tatínkem a maminkou na
svatbě. —· Svatba byla přece již v sobotu?
— Ano. — Kdy jsi šla spát v sobotu? —
To jsem vůbec nespala. Sli jsme ze svatby
hned ráno do kostela na mši. — V druhé
řadě lavic vidím dřímati chlapce.,— Kdy
pak jsi ty včera šel spát? — Hošík mne
si rukávem oči a tlači ze sebe: Včera jsme
byli na výletě a přijeli jsme domů až v 10
hodin, pak jsme šli ještě do hospody. Mne
dnes z toho bolí hlava. — Mnoho-li jsi jich
vypil ? — Já nevím, tatínek mi pořád dával
pít. — Slovem, skoro polovička dětí času
letního koná s rodiči výlety, vrací se z nich
pozdě domů a stěžuje si v pondělí ve škole
na bolení hlavy a na spavost. — Jaké pak
řeči od starých při výletě se vedou ? Od
koho učí se děti sprosfáckým, nemravným
slovům ? Rodiče myslí, že s rodinou užijí
na výletě čistého vzduchu, a zatím dětská
duše do sebe vssává největší otravu mravní.
Co při tom bývá nejhorší, že i rodičové
jinak pořádní lichotí si, že vezmou-li s sebou
děti na výlet, pod jejich dozorem ničemu
zlému se nenaučí. Avšak co se na výletech
děje u rodičů méně spořádaných? — V pon
dělí též pravidelně ve škole vyspávají ho
spodští stavěči kuželek, často až do 3 hodin
ráno. Nejeden z nich honosil se, mnoho-li
vypil piva a vykouřil cigaret. Co tu bývá
vždy v pondělí bledých, nevyspalých tváří,
zapadlých očí! A dokonce slaví-li se někde
výroční památka založení spolku hasičů, ve
teránů atd. atd. Tu obyčejně vyrukuje s otcem
celá rodina, jež vytrvá při jubileu až do půl
noci a děti pak přinášejí si do školy koco
vinu. (Při těchto jubilejních slavnostech,
hlavně v Cechách, děti často hrají hlavní
roli. Dívky jsou přistrojeny do moravských
krojů a chodí od hostů vybírat — prodá
vat koláčky, všelijaké lutrie a pod.) Na žebřinovém voze sedají 10 — 1 21eté děti a zpí
vají a křičí o závod. Stává se též často, že
dětem při takových slavnostech dává se i ko
řalka. — Potud učitel z Německa. — Což
by teprv u nás učitelové mohli si stěžovati
na ospalé a vybledlé tváře mládeže o každém
pondělí. Pravidelně scházívá též v pondělí
dopoledne ve škole nejvíce dětí. Jednak vy
spávají, jednak zaspaly, mnohé z nich se
pak omlouvají, že chodily tatínkovi (a snad
někdy i mamince) pro slanečka, pro okurky,
rum atd. Děti účastní se též často schůzí
lidu, v nichž slyší divné věci. Rodičové
z lidu často diví se, odkud vzala se přílišná
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vzdorovitost dorůstajících synů a dcer? Ro
diče sami děti si zkazili. Ale běda učiteli,
jenž by se opovážil jim do očí to říci.
Ocitnul by se možná u soudu pro urážku
na cti. — Byla by veliká kniha o tom,
kterak se rodičové v neděli a ve svátek

ditkám svým věnují.
Také tam jsou neplatové? Vespolku
katol. učitelů 44 členové nezaplatili vůbec
žádného příspěvku, mnozí dluhují za více
let. Myslili jsme, že tam je horlivost větší.
Anebo jí ubývá, když se přesvědčili, že ne
našli země zaslíbené? Tak se táže a diví
»Č. U.« Je tomu tak v jednotě kat. učitelstva
jako ve všech spolcích a jednotách vůbec.
Neplatové jsou všude a byli vždy všude
dávno před založením jednoty katolického
učitelstva i před vycházením »Č. U.« Admi
nistrace každého listu klerikálního i sociali
stického, liberálního i konservativního má
celý index svých neplatů a hrozí uveřejněním
jejich jmen. Zeptejte se knihkupců a ti vám
sdělí, co je mezi učitelstvem odběratelů-neplatů. V jednotě katol. učitelstva je zase
dosti členů, kteří platí více, než jsou povinni,
tak se to alespoň trochu urovná. V jednotě
naší ubita je horlivost mnohých neustálým
pranýřováním a insultováním; co pak se
týče neplatů, alespoň mnohých, možno že
má »C. U.« úplně pravdu: přišli snad ně
kteří v domnění, že jdou ke žlábku, kde se
jim dostane hojně semence nebo kněžské
protekce, a když vidí, že to nejde, neplatí.
Jakýsi Bassermann, prof. theologie
a »církevní rada« v Heidelberce, žádá za
odstranění katechismu ze škol. Je prý to
vychovatelský »přežitek«, psychologická ne
stvůra, která musí býti již jednou odstraněna.
Teprve potom si učitelé, i žáci a rodiče
oddechnou. Učením katechismu ve škole ne
budíme zbožnost, ale ubíjíme ji. To je ovšem
voda na mlýn mnohých našich učitelů, kteří
sice katechismu neučí, ale jimž je solí
v očích. Jen se nám zdá, že celé to pro
hlášení pana církevního rady týká se nej
spíš — katechismu katolického, nebo aby
chtěli odstranit ten heidelberský, to by nám
bylo s podivením.

Paedagogia ve správě klášterních
kongregací. V posledních 14 letech zří
zeno v Rakousku 13 paedagogii, jež jsou
ve správě klášterních kongregací a mají právo
veřejnosti — oznamuje »C. U.« a ptá se
— »Nevidí naši »svobodomyslnici« co se
u nás děje?« — Kdo to mají býti, ti -»naši«
svobodomyslnici!?« — A co mají ti »svo
bodomyslnici« dělat? Patrně to zamezit,
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zrušit, překazit a tak podat důkazy své »svo
bodomyslnosti! « Míníme, že svobodomy
slnost má přáti svobody každému, aspoň
při nejmenším tomu, co je i zákonitě do
voleno. Ovšem, pány svobodomyslníky pálí
právě to, že to ještě smí býti. Přáli by si
něco tak »francouzského«, nějakého Combesa, vyhánění kongregací a pod. Račte si
zatím nechat zajít chuť na zavedení fran
couzských poměrů.

Oddělení pro mladistvé vězně v

Ročník VI.

trestnici na Pankráci. Na základě výnosu
předsedy ministerstva zřízeno bude v muž
ské trestnici na Pankráci zvláštní oddělení
pro mladistvé t.estance. Za to příčinou bude
asi 100 trestanců z této trestnice dopraveno
do trestnice v Borech, aby získalo se po
třebné místo pro zřízení oddělení pro mla
distvé vězně v trestnici pankrácké. Ovšem
lépe bylo by, celou výchovu tak zaříditi, aby
tohoto smutného opatření bylo co nejméně
třeba. Preventivní péče, to je to hlavní.

„Volný sloh“.
Uvažuje J. R.
(Dokončení.)

Jakmile dá se thema, sedí žáci zaraženě, jeden dívá se na druhého, nikdo —
mimo snad dva, tři — neví jak do toho, a tázavě patří na učitele se znatelným
výkřikem na líci: »Samieli, pomoz!« A jestliže učitel dětem se nedostavující my
šlénky suggeruje, nejen že už je po veškeré volnosti, ale už je i po onom individuelním zbarvení, na kterém si přátelé volného slohu tolik zakládají a jež tak
vysoko vynášejí. A mělo-li by i bez onoho suggerování ono vyučování slohu
býti individuelné a dle zkušeností žáků, pak by bylo učiteli dáti bezmála tolik
látky, kolik je žáků samých; i odpovězme si sami, zda-li je to možné. A co
tomu říká doba, cvičení takovému vyměřená? Někdo nenapíše za celou hodinu
vůbec nic, protože neví jak do toho ; jiný je hotov za deset minut, nejdéle za
čtvrt hodiny; co si myslil a věděl, to napsal; dále vynutit se to nedá. Upřímní
a zkušení učitelé, kteří s »volným slohem« začali, doznávají, že četli převeliké
nesmysly, které žáci napsali, když byli úplně sami sobě ponecháni; věci směšné
a podivuhodné, které k thematu nenáleží, ba věci úplně neslušné a neomalené.
Dítě, které se učí hudbě, nemůže hráti samostatné skladby a jimi koncertovat!;
dítě, které zápasí s mluvnicí a pravopisem, ba i písmem, jehož myšlénkový fond
je nepatrný a chudý, citový fond nevyvinutý, vědění téměř žádné, nemůže samo
statně psáti souvislé a zdařile slohové celky. Škola učí všemu, má učiti každého,
má tedy učiti i slohu a snažiti se, aby každý dovedl alespoň něco, a nikoliv jen
ten nejnadanější; kdyby však tak řečený . »volný sloh« měl býti jediným cílem
naší školy, pak bychom učili či lépe řečeno vzdělávali ve slohu jen asi 3% nej
nadanějších dětí a ostatní by seděly ve škole na piano. Kdyby psali jen nejlepši
písaři, zpívali jen žáci nejlepšiho hlasu a sluchu, počítali jen nejlepši počtáři atd.,
pak byla by škola ubohá, 90 a více procent dětí by tam chodilo nadarmo.
Stále se říká: neučíme se pro školu, ale pro život. Byť i všecko, co se slohu
dotýká, nemohlo býti přímo pro život a jeho potřeby, přece se má stále hleděti,
aby škola tomu, čeho žáci nejnutněji pro život ze slohu potřebují, opravdu alespoň
velikou většinu žáků naučila. A tu se obáváme, že by se to při pěstování vol
ného slohu nedělo a nestalo, že by se tu snadno mnohdy, a dosti často, zabředlo
do různých bezcenných pozlátkových titěrek pro vnější effekt a pro plané a lživé
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pochlubení před ostatními: »já jsem přívrženec volného slohu a daří se mi to
ve škole velmi dobře.«
Odpovídáme klidně: »Nikoliv, nedaří se velmi dobře, ani dobře,« a vracíme
se k tomu, co jsme řekli: u tří, čtyř dětí, těch nejnadanějších.
Volný sloh stal se zde onde požadavkem na školách také jen proto, že ně
který okresní školní inspektor si toho přál nebo to snad přímo nařídil; víme, co
se děje, když se vysloví takové přání. Málo kdo má tolik přímosti, aby vyslovil
své zkušenosti a hájil své názory. Spíše se najdou lidé, kteří dovedou předklá
dat! ukázky »volného slohu« a chválí se, že »to jde«, zamlčí ale, jak to mani
pulují. Jděte k takovým chlubičům do třídy, dejte sami thema volného slohu,
o němž dříve nebylo řeči, nechte je »vypracovat!«, buďte celou hodinu ve třídě
a pak seberte výsledky a prohlédněte sije, pak nejlépe uvidíte, jak se tomu
»výborně daří« a zpláčete, jaké »práce« jste dostali do rukou. Nezbývá nám než
znovu opakovat!: snad čtyři, pět prací nás uspokojí.
Co tedy s osudným tím slohem dělati ?
U nás ve školství ženeme vše hned do závratné výše a křičíme tuze před
časně »Victoria«., mnohem dříve, nežli se boj strhne a výsledky jeho jsou známy.
Tak je tomu i s volným slohem. I u slohu platí zásada: »zlatá střední cesta«.
Úplné sešněrování je chyba, a úplná volnost je chyba druhá. Ale dobře lze
věc přizpůsobit! tak, aby se alespoň poněkud vyhovělo oběma stranám. I při
pečlivě vypracované osnově a postupu myšlénkovém lze některé věty i odstavce
vypracovat! dosti volně, ba zcela volně. Učni práce, učiteli řízení, a na tom nej
více záleží. Nechť nikdo tak naprosto paušálně neodsuzuje osnovy, otázky a roz
vrhy k slohovým cvičením. Vždyť i geniální básník a spisovatel, píše-li drama,
veliké epos atd., učiní si podrobnou disposici děje, rozvrhne jej na dějství, dějství
na výstupy. A naši maličtí, nezkušení žáčkové mají psáti »volně«, bez přispěni.
Končíce toto pojednání, činíme závěr: »učme slohu pomáhajíce žákům, ale
tak, aby jim podána byla i příležitost alespoň poněkud vésti si samostatně, aby
učba slohová se nestala naprostým opisováním nebo šablonovitým bezmyšlénkovitým zaměstnáním, majíce na mysli i život praktický, cvičme všecky žáky, i méně
nadané, jichž bývá ve škole nejvíce, sloh pak řečený »volný« budiž spíše milým
zaměstnáním z pilnosti žáků nejnadanějších, kterých bývá ve třídě vždy velmi málo.«

Školní hygiena.
Uvažuje BEN. BOŽEK.

Předem podotýkám, že nepíši »pro domo«, neboť věci, o nichž chci se zmí
nili, přímo mne se netýkají, ale tak leckde jsem to viděl, a pozná-li člověk, že
tak mnoho věcí jinak vyjímá se na papíře a jinak ve skutečnosti, pak těžko
»nepsati satiry«. Není snad na celém širém Božím světě odvětví, kde theorie
byla by tak krásná a prakse tak směšně ubohá, jako naše školství. Ze školství
našeho strhl si pošklebky už kde kdo, každý mu něco vytýká, ale nikdo z vysměváčků nestará se o nápravu. Míním tu v první řadě školy obecné. Každá
politická frakce chce, aby jí byla škola obecná kádrem, který by jí dodával
stoupence a bojovníky. Žel Bohu, že k tomu došlo v našem národě! Jinde tomu
tak není.
23ft
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Požadavky hrnou se na obecnou školu odevšad, ale pomoci jí není odnikud.
Potřebuje-li škola něčeho, každý říká: »Je tam učitel.«
A ten chudák je v obci figurou tak směšnou, o niž všichni se tahají, až
s ní sedrou poslední kabát, kterého mu potom nikdo z nich nenahradí.
Nejvíce přemílaným thematem je zdravotnictví ve škole obecné.
Člověk by se dal do smíchu, kdyby věc nebyla skutečně příliš vážná tak,
že smích takový nebyl by ničím jiným, než, čemu Němci říkají »Galgenhumor«.
Někde nařídili, aby ve školách umístěna byla plivátka Má se tím zameziti šíření
tuberkulosy. Ba ovšem, kdyby jen jiných věcí tuberkulosu podporujících nebylo.
Tu by bylo třeba náprav! Podívejme se na naše školní budovy.
Jsou čestné výminky, a obce, které škole věnují péči, jaká jí náleží, měly
by býti zlatým písmem někde na veřejnosti zapsány. Ale těch je málo. Obyčejně
škola je obci břemenem.
Budova vystaví se co možno nejlevněji a nářadí opatří se jen tak, aby to
vyhovovalo předpisům; »aby se vlk nažral a koza zůstala celá.«
Vždyť všude skoro je jednomyslné přesvědčení, že je to pro učitele. A ten
by si toho naporoučel, kdyby obec dávala 1 Ale ona na štěstí nedává, než co
musí, a to ještě po několikerém úředním nařízení.
A učitel? Ten chudák, aby nepoštval na sebe sousedy, fretuje se všelijak,
ba ještě hledí ostří nařízení okresních školních rad všemožným způsobem otupiti. To je přirozené.
Bůh je vysoko, okresní školní rada daleko, a učitel měl by peklo na zemi,
kdyby houževnatě trval na požadavcích předpisů a zákonů. Raději povolí a co
může, opatří a udělá sám a mlčí.
Škola stojí na bažině, kolem tekou splašky ze dvorů širokou strouhou,
nad školou na návsí je rybník naplněný hnojůvkou, kde brodí se dobytek naplňu
jící nečistou vodu svými výkaly. Nádržka taková je občanům nezbytnou po
třebou, škola ne.
Škola stojí jako na ostrově uprostřed louží, zdi její jsou nasáklé jako houba
vlhkostí. Nechá-li dítě krajíc chleba přes noc v lavici, chléb do rána zplesniví.
Snad tomu pomůže plivátko, které místní školní rada ráda opatří; je laciné.
Jen když se nežádá víc, aby děti měly ve škole zdrávo.
Okna jsou na capart. Učitel nemůže větrati. Kdyby okno otevřel, vypadne
mu na náves. Bylo třeba zatmeliti tabule v oknech, ale sklenář žádal mnoho,
tak se to nechalo zatím tak. Zatékalo potom za okna, rámce shnily, a teď to
teprve nespraví, stálo by to ještě víc.
Na dvoře jsou záchody a jeden nebo dva, přepychem bývá třetí, děti ne
chtějíce čekati jedno na druhé, posedají na otevřeném mrvišti, hoši vedle dívek,
jako králíci. Šťastná mládež ve své nevinnosti! A učitel vida to tak denně, chytá
se zoufale za hlavu a střeže se upozorniti mládež na rozdíl pohlavní a na ne
slušnost, s jakou po mrvišti posedají. Jinak nevěděl by si potom teprve rady.
Ještě dnes připomínám si komický výjev ostře charakteiisující zdravotnictví
v našich školách venkovských.
Byl jsem mladičkým podučitelem, když uprostřed zimy vstoupil do mé třídy
v době vyučování okresní lékař, aby tu vykonal inspekci.
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»Tohle je mučírna,« řekl, podávaje mi ruku a rozhlížeje se udiveně po
rn é třídě.
Usmál jsem se. Co mi povídal, věděl jsem dávno. Třída těsná, osvětlení
bídné, ventilace žádná, kamna chatrná, lavice bídné, dětí plno, vzduch hrozný,
zkrátka jedna z venkovských přeplněných tříd. »Tak to nesmí zůstat ani týden,«
rozhorlil se starý pán.
Byl jsem tehdy ještě mladý zajíc a věřil jsem na slovo, že pan doktor
okamžitě zjedná nápravu. Tehdy ovšem nebylo mně ještě známo, že ku každému
rozkazu musí také býti někdo, kdo by ho poslechl. Na té škole učil jsem potom
ještě deset let, a všechno zůstalo při starém.
Poznal jsem také venkovskou školu, pod jejímž dvorem vedly dva kanály,
odvádějíce vodu ze sklepů sousedních budov. Škola tím stále podmokala. Učitel
si ztěžoval, přišlo nařízení, ale odpovědělo se, že nic se tu dělati nedá, protože
sousedé jinam vody svých sklepů svésti nemohou, a bývalo tak, co škola stojí.
Ve škole tedy vlhlo dál, plíseň šířila se celou budovou, a za rok rozsypaly se
schody, zahnivše ve zdech. Obec dala schody spraviti a dovolila zároveň třetímu
sousedu, aby ku starému kanálu ve školním dvoře připojil kanálec ze svého
dvora a odváděl tudy přebytečnou hnojůvku ze svého mrviště.
Také jsem poznal školu, která neměla ani dvoru a pozemky až ku zdem
školní budovy byly soukromým majetkem. Na jedné straně skládal si soused ke
zdi školy popel, a druhý soused měl na opáčné straně mrviště právě zas při
zdi školy.
Tu si také učitel stěžoval, že hnojůvka sákne se do zdí a je ji cítiti i ve
třídách a hromada popele ulehlá a vlhká na druhé straně vede vlhkost do zdí.
Chudá obec pozemků vykoupiti nemohla, nařízení místní školní radě bylo
také bezvýsledným, neboť místní školní rada je také obec, a tak nezbylo učiteli
nic jiného, než sáhnouti k svépomoci. Měl sousedovo mrviště pod okny svého
bytu. Aby se tedy zbavil stálé té nepěkné vyhlídky, šetřil, a koupil potom od
souseda šest metrů pozemku pod svým oknem a zařídil tu malou zahrádku.
Měl potom pod okny zahrádku a sousedovo mrviště hned za plotem.
V takových případech musel by se o zdravotnictví ve škole starati někdo
jiný než místní korporace; někdo, kdo by měl nejen právo naříditi, ale moc a pro
středky takové závady vykoupením pozemků odstraniti.
Řekl jsem, že takové poměry nepanují všude, ale na venkovských školách
našlo by se mnoho, čeho nelze odstraniti pouhým nařízením.
A dokud takové závady, jako jsem vylíčil (a je jich leckde ještě všelijakých
jiných dost) nebudou odstraněny, dokud zlo nebude potřeno z kořene, dotud
zdravotnictví ve školách našich nebude pokračovat! paralelně se zeměmi jinými,
dotud všeliké ty předpisy nařízení, týkající se hygieny ve škole, vyloudí ubohému
čtoucímu učiteli na hubené tváři jen trpký úsměv.
)
*

®
*) Poz. red. Panu pisateli může býti útěchou — ovšem jen slabou — že ani v městech mnohdy
není lépe. Dávat’ se škole skoro obecně hrdý název »školní palác«, a skutečné, na mnohou školu je
pěkný pohled, 200 — 300 kroků od ní z ulice, tedy zevně. Ve vnitřku však to bývají kasárna se
špatnou ventilací, žactvem přeplněná, tak že člověku mimoděk napadne podobenství o »obílených
hrobech«.
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Jak působí sport na mládež.
Uvažuje VÁCLAV MARTIN.

Je třeba předem si uvědomiti, že všechno, co dnes sportem zveme, sportem
není, sportu skutečného je několik druhů, podstatně se lišících.
Je druh sportu, při němž angažovány jsou jen jednotlivé končetiny lidského
těla, druhý druh, kde působí jen hrubá síla fysická a konečně třetí, při němž
mimo síly tělesné je třeba i napjetí duševního.
Ku všem třem druhům má mládež přístupu, všechny tři provozuje více
méně vášnivě, pak je to sportem v pravém smyslu, provozuje-li se vášnivě.
A tu bychom byli již hotovi, mohli bychom říci: »Každý sport je mládeži
záhubným, protože budí vášeň, a mládež musíme stříci všech vášní.«
Ale věc ta je tak podivná a složitá, že třeba souditi a rozhodovat! opatrně.
Přihlédněme k jednotlivým druhům sportů. J<aždý působí na mládež jinak,
na duši i na tělo, a soudný paedagog utvoří si o sportech úsudek sám a roz
hodne se, který z nich mládeži doporučí a který zakáže.
Rozhodně tu pozná, že každý sport, i nejnevinnější, je-li nemírně provo
zován, stává se hroznou vášní a je mládeži záhubným. Mírné provozování ně
kterých druhů sportu však je nemalé důležitosti pro vývoj těla i duše. Některý
druh je i dobrým paedagogickým prostředkem.
Ale o tomto prostředku platí totéž pravidlo jako o jedech v medicíně.
Mala dávka působí jako lék, o něco málo více, a nastane smrt.
Sportu jako prostředku výchovného smí tedy užiti jen zkušený učitel, znaje
potřebnou míru a jsa sám s druhem onoho sportu dokonale obeznámen.
Nejobyčejnějším sportem je dnešního dne jízda na kole.
Je bez odporu pěkným sportem a skytá jezdci mnoho výhod. Nehledíme-li
k tomu, že jezdec dosáhne zvláštní tělesné dovednosti, že nutně musí nabýti ji
stého stupně obratnosti, ba že i mnohé svoje povinnosti životní snadněji lze mu
vykonali na kole než pěšky, je jízda na kole pro nás učitele už z té příčiny
důležitou, že jezdec vůbec nervosou trpěti nemůže.
Cyklista, když jede na kole, nemůže na nic jiného mysleti. než aby neztratil
rovnováhu, musí hleděti, aby udržel mathematický bod, jímž rovnováha kola je
podmíněna, a tu je samozřejmo, že nemožno mu mysliti na své ochablé nervy.
Jsou nesčetné případy, že lidé chorých nervů brzy sé vyhojili, když se
stali cyklisty.
Byla by tedy jízda na kole prostředkem pro choroby čiv, pro naši skoro,
vesměs nervosní mládež.
Ovšem, byla by, kdyby jako skoro každý sport nevymykala se všemu do
zoru a všemu řízení lidí rozumných Máť jízda na kole mimo tuto jedinou paedagogickou výhodu mnoho vad. Výhodou je, pokud provozuje se účelně, jakmile
stane se výstředním sportem, výhoda přestává.
Při jízdě na kole je celé tělo v klidu a pracují jen dolejší končetiny, a to
namáhavě. Práce taková, dle výroků lékařských autorit, působí silně na srdce.
U všech cyklistů-sportsmanů vyvine se veliké srdce.
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Než cyklista-sportsman vystaven je ještě jiným nebezpečím. Odečteme-li
pády jako nahodilé nešťastné příhody, jsou plíce cyklistovy v stálém nebezpečí.
Trochu rychlejší jízda proti chladnému větru, zapocení při jízdě a pak náhlé vy
chladnutí nebo neopatrné napití, bravurní vyšlapání vršku, namáhavější zašpurtování může přivodili zápal plic.

Kdyby někdo sestavil statistiku mladých lidí, zemřelých chorobami plícními,
seznal by, že velké procento lidí dojede ku hrobu na kole. Sama sebou dere se
tu v popředí námitka, že u dětí a lidí mladých možno přece jízdu regulovali,
může mladého ztřeštěnce někdo rozumný pamatovati, a dospělý cyklista má
přece svůj vlastní rozum.
Tak se zdá, ale zkušenost učí, že tomu tak není, a právě při tomto sportu
býti nemůže.
Znáte přece, že každý hoch, má-li jen trochu odvahy, a tu musí míti každý,
kdo na kolo sedne, má také snahu vyniknout! a ukázati svou dovednost. Jak
možno zabránili, aby hoch-jezdec někdy přes svou sílu si nezašpurtoval a na
zdraví si neublížil?
A hned tu bude odpověď: »Ale to je snadné.
dozoru staršího, zkušeného cyklisty nesmí vyjeti.«

Mladý cyklista zkrátka bez

Ano, to je jediný prostředek, aby mládež jízdu na kole neprovozovala bujně,
totiž dle své náchylnosti k přepínání sil. Než i tento prostředek ukáže se ve své
nedostatečnosti, prohlédneme-li si ho blíže.
O prázdninách vidíme tak mnohého otce-cyklistu, jedoucího zaprášenou
silnicí a za ním na menším kole junácky šlape jeho synek, mnohdy hoch dva
náctiletý, někdy starší. Je to hezká podívaná. Otec je-hrd na dítě, z jehož zardělé
tvářinky vyzírá dvé oček plných odvahy a sebevědomí. A kolik krajin takový
malý cyklista spatří, jak se jeho obor vědomostí zeměpisných rozšíří poznatky
skutečnými! A nic se mu státi nemůže. Vždyť je stále pod ochranou starostlivého
otce! Opravdu?
Pozorujme jen síly obou jezdců! Jistě hoch nevydrží tolik, jako otec.
Z toho ovšem nenásleduje, že by otci v namáhání' nestačil. Odvážný a hrdý
na své umění, jistě hoch bude se nutiti, aby dokázal tolik, jako jeho silnější otec.
Mládež je vůbec bujný oř, jemuž stále třeba udidlo řeménky přitahovat!. Přepínání
sil je mládeži vrozeno. Je tím vina snaha po vyniknutí, žádost vyrovnati se do
spělým a trochu hrdosti nezkušenců. Je otci skutečně možno posoudili, neškodí-li
jízda malému synkovi?
Na otázku otcovu: »Jsi unaven?« bude malý cyklista vždycky odpovídali:
»Ani trochu, tatínku,« třeba by únavou již sotva v sedle se držel.
Druhy oblíbený sport, kterému i mládež nedospělá holduje, je »kopaná«.

Je dosti nadšených doporučovatelů této zábavy, ale má i stejně velký počet
odpůrců. Dalo by snad velkou práci vypočítávat!, na které straně jsou hlasy
vážnějších autorit. Lépe bude, prohlédneme-li si sport íootbalový sami.

Kopaná poskytuje hochům hojně volného pohybu na vzduchu, dosti osvě
žení mysli; je pravda, že působí i na vývoj některých svalů, je také pravda, že
nabádá hráče k pozornosti a nutí ho k samostatnému úsudku.
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To všecko jsou výhody. Ale při kopané jsou také vady. Každý opravdový
paedagog bude se rozmýšlet! doporučovat! dětem něco, co není bez vady a škodli
vých účinků, kde vůbec zlo a dobro nutno paralysovati.
Ředitel hry »kopané« nemá na hráče vůbec vlivu. Každý hráč jedná tu sa
mostatně, jsa jen a jen na sebe odkázán. V kopané není kázně. Avšak každá
hra bez kázně přestává býti hrou, stává se surovým zápasem, a sesurovění mlá
deže musíme se brániti zuby nehty. Už proto učitel musí kopanou zavrhnouti.
Ale jsou tu ještě jiné závažné věci. Při kopané je hráč vystaven nesčet
nému nebezpečí úrazu a vychovatel, byf by i hře dohlížel, nemůže svěřence
svého nikterak před úrazem chrániti. Při kopané není možný nijaký návod, ni
jaká rada, nijaká záchrana, nijaká pomoc.
Řvavost, šílené přímo zápolení o výhodu, naprosté nešetření protivníka, do
cílení úspěchu za každou cenu, ·— to jsou podmínky vítězství při footbalu.
Tento sport, už proto, že při něm přiházejí se nejčastěji úrazy a nehody,
poranění způsobená protivníkem, že nejlépe při něm dovede se uplatniti surová
bezohlednost, že nemožno šetřiti slabosti soupeřovy, že je vlastně jen zápasem,
při němž protivníka nemožno šanovati, zasluhuje se strany učitelovy úplného
zavržení.
Potom přijde šerm. Podobá se trochu footbalu. Také tu soupeři zápasí sa
mostatně. Také šerm vyžaduje námahy tělesné a neobyčejného duševního napjetí.
I on budí odvahu, spoléhání ve vlastní sílu, dovednost a obratnost. Ale tu je
přece rozdíl. Silnější a obratnější šermíř může svého soupeře šetřiti, aniž by tím
sobě zadal. Naopak, takovým nevyužitím slabosti soupeřovy ještě více vynikne
zdatnost dovedného šermíře. Tím budí se velkomyslnost. A to je vlastnost, které
hned tak jinými prostředky u mládeže dosáhnout! nelze. Jistě ne mluvením
a přednáškami. Velkomyslnost manifestuje se jen skutky. Šerm je tedy krásný
sport. Ale u nás ne. Nelíbí se nám. Je v něm mnoho středověké rytířskosti, a
středověk vůbec nenávidíme. Líbí se nám jen, co je hodně surové, pro něco
vyššího nemáme smyslu.
Románští národové pěstují místo footbalu šerm. U nich se kopaná neujala.
Vycítili hned, že nedovede šermu nahraditi. I na školách je tu šerm zaveden.
Ve Švédsku také. Na středních školách vyučují mu důstojníci. U nás šerm po
važuje se za věc vojenskou; odtud nechuf k němu.
Footbal přišel k nám z Anglie přes Německo. Doznal při tom mnohé poruchy
Nemáme my ku hře této klidného temperamentu jako Angličané, proto tento
sport pro nás vůbec se nehodí.
Vzali jsme ho z druhé ruky od Němců, zapomněvše úplně zlatého přísloví,
našich opatrnějších předkův, kteří říkávali: »Vezdy nám súsedé Němci«. Co tím
chtěli říci, ví každý.
Kdo chceš tedy v dětech vypěstovat! odvahu a sílu duševní, uč je šermo
vali; footbalem docílíš toho také, ale vypěstuješ odvahu surovou, bezohlednou,
beze vší ušlechtilosti myšlének.
Šerm je ovšem trochu kavalírským sportem. Což však není možno mládež
naši navykati trochu kavalírským, abych tak řekl, způsobům? Musíme sáhnouti
bez rozmyslu vždycky jen potom, co hodí se pro sluhy, a to snad jen z toho
důvodu, že nás zovou národem čeledínů, muzikantů a lokajů?
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Sami jsme vinni. Či by snad tím utrpěl demokratický ráz našeho národa,
kdybychom nesáhali vždycky hned po tom sprostějším? Nemyslím. Francouzové,
Belgičané, Italové jsou vesměs šermíři, ale špatnými tootbalisty, ale demokraty
jsou lepšími než my. U nás demokratismus kryje se holým štítem a je vlastně
jen pěkně napsanou firmou některých neurčitě zbarvených stran. Tedy šerm
místo footbalu. Nahradí ho úplně, a učiteli není tu odňata možnost dozoru
a návodu.
Další moderní sport je athletika. Nemyslím, že by mládež nedospělá mohla
z toho sportu něco jiného provozovati, co by jí prospívalo, vyjímaje zdvihání
břemen a vrhání jich do dálky. A toto ještě musí zůstati jen cvičením tělocvičným
a řízeno býti učitelem. Athletika ze všech sportu nejvíce svádí člověka, aby stal
se ve své libůstce umělcem; u artistů tohoto druhu nejvíce produkuje se v různých
místnostech určených zábavě lidí.

Naskytuje se tu samovolně otázka, je-li zábavou dívati se na člověka na
pínajícího k nemožnosti své síly, vystavujícího se těžkému poranění, a napínají
cího i nervy diváků na nejvyšší stupeň Vyhýbaje se všemu úsudku o tomto
druhu zábavy, jak ji poskytují obecenstvu různí artisté athleti a akrobati,
troufáme si tvrditi, že žádný učitel nebude pěstovati se svými žáky sportu,
ba ani tělesných cvičení vůbec, která by v žácích jeho mohla vzbuditi žádost
vyniknouti v tom až k takové dokonalosti, aby mu to vůbec zaopatřovalo
chléb. Je pravda, všechno, čemu mládež učíme, má jí pomáhati k snažšímu přemáhání různých břemen, které nám ukládá život. Ale učitel musí žákův
nabádati ku práci užitečné vší lidské společnosti, objeví-li u žáka vlohy k někte
rému ušlechtilému umění, bude jistě velkou zásluhou učitelovou, vychová-li ze žáka
svého umělce. Kdyby však vychoval akrobata nebo athleta až k výši umělecké, nikdo
by mu za to nežehnal. Umění toto slouží zábavě mas, ale nepovznášejí jí, nezušlechtí ducha.
Lid se na výkony podobných artistů rád dívá, ale neváží si jich, věda, že
není takový produkující se artista umělcem rozeným, nýbrž že nabyl umělosti
své dlouholetým cvičením nebo nahodilou silou svého těla, že je to vlastně všechno
jen prostředkem k snadnému živobytí, dokud Bůh dá sílu a štěstí junácké.

Potom, když síly zmizejí, stává se takový artista buď milionářem nebo po
budou. K obému pomáhá mu lehkomyslnost vlastní a lehkomyslnost jistých tříd
společnosti lidské.
Jako sport provozuje se také lov. O tom snad netřeba mnoho slov šířiti.
Možno ho provozovati jen mládeži náležející zámožnějším třídám. Ale i tu ne
bylo by radno, přes to, že lov podmíněn je zvláštní dovednosti ve střelbě a zna
losti zákonů zemských i říšských, aby mládež lovila bez dohledu starších. I tu
je třeba krotiti bujnost mládeže a nabádati k umírněnosti. I tento ušlechtilý sport
mohl by z nezkušeného hocha vypěstovat! surovce. Nehledě ani k tomu, že jako
u každého sportu, mohla by mládež proto zanedbávat! ostatních svých
povinností a pro samý sport vlastně zlenivěti. Na pohled zcela nevinný sport je
chytání ryb na udici a přece ani toho nelze mládeži doporučili, ač právě ten skytá
jí mnoho zábavy, ba i hmotného užitku.
24f
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Není tu príčinou zamítavého stanoviska snad strach před úrazem nebo ublí
žení si na zdraví. Při neopatrnosti může si mládež na zdraví ublížiti, jak již ře
čeno bylo, při provozování každého sportu, ba i při docela nevinné hře.
Trochu jinak vypadá to s chytáním ryb na udici. Kdo čte některé německé
pojednání s názvem: »Der Angelsport« je přesvědčen, že tento druh sportu sky
tající tolik zábavy a užitku, musí býti dojista nejnevinnější ze všech sportů.
Před dvaceti lety chytal v řekách na udici ryby, kdo chtěl. Nájemci řek lo
vili ryby sítí a do vrší. Byly to zejména děti, které jak přišly ze školy, odhodily
knihy, popadly prut s udicí a hajdy k řece.
Chytáním ryb zmařila mládež mnoho času, dospělí k vůli rybám i svých
zaměstnání a denní práce zanedbávali. Mnohý mistr hodil prací v okamžiku, když
snesl se nad krajinou déšť a běžel k řece, protože po dešti ryby dobře berou.
Mladí i staří vystáli nebo vyseděli na břehu řek mnoho hodin, ba i celých
dní, hledíce napjatě na brčko udice, brzo-li ryba zabere. Velmi mnoho lidí stalo
se pro tento sport lenochy.
Úžasný úbytek ryb v našich řekách vyvolal zákon rybářský. Zemský výbor
prohlásil řeky za majetek země, ustanovil zvláštní říční hlídače, a tím zamezeno
chytání ryb na udici.
Kdo však sportu tomuto holdovati chce, najde přece zadní branku otevřenu.
Koupí si za deset korun od nájemce řeky lístek, že je jeho rybářským pomoc
níkem, a může pak chytati na udici. Lístek platí rok, za deset korun ryb nechytí
nikdo, kdyby seděl u řeky dnem i nocí, ale přes přísný zákon najdeme ještě dnes
dosti mladých i starých lidí, kteří s prutem v ruce vysedí každého dne kolik
hodin u řeky a nechytí nic nebo jen rybku, jejíž cena není v žádném po
měru k ceně lístku a utraceného času.
Pro mládež je tedy tento nevinný sport jedním z nejzáhubnějších, sváděje
k nečinnosti a lenivosti. Ostatně dozor ustanovenými zřízenci provádí se jen
na řekách; na venkově na odlehlých potocích vesská mládež ponejvíce z bujnosti
chytá na udice mnohdy dosti primitivní malé střevle, hrýzky a bělice, které potom
leklé zahodí. V tom je dvojí zlo.
Mimo lenivost cvičí se mládež ještě ničivosti a měla by od tohoto druhu
sportu včasným napomenutím a poučováním býti odvrácena. Mohli bychom tímto
způsobem pojednati ještě o jiných druzích sportu; předeslané ukázky snad do
statečně naznačují, oč se jedná.
Účelem našeho článku je uplatniti zásadu, že každý sport, ať slouží zábavě,
nebo tělesnému cvičení, nebo vývoji u některé duševní vlastnosti, je u mládeže
nepřípustný, jestliže není možno prováděti ho za dozoru vychovatelova. A okolnost
tato v menší nebo větší míře naskytuje se u všech v naší době oblíbených sportů.
Jako prostředku výchovného nelze žádného sportu doporučiti, leda šerm, který
možno vřaditi do tělocviku.
Co jednotlivé druhy sportu jednostranně u mládeže vypěstují, toho lze docíliti tělocvikem souborně. Tu cvičenec podrobuje se tuhé kázni, musí syste
maticky cvičiti jednotlivé části těla i jednotlivé svaly za stálého dozoru a návodu
vychovatelova. Při tělocviku nelze konati více, než co žádá vůdčí duch zkušeného
učitele. Tělocvik je jediným tělesným cvičením u mládeže přípustným, protože je
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zároveň prací. Při tělocviku pracuje tělo pro svůj vývoj a duch nezahálí. Tělocvik
vyžaduje bystrosti ducha, stálé pozornosti a při tom i tělesné námahy. Je řízen
určitými pravidly, je tedy vědou a ne sportem.
Pro mládež tedy jen tělocvik, ale promyšlený, skutečný, na vědeckém pod
kladu spočívající, který by vyvinul silnou duši v silném těle. Tělocvik je krásnou
výchovnou pomůckou k vypěstování silných charakterů. A to je vlastní účel
školy. Více nic.

M

M

---- Mr RŮZNÉ ZPRÁVY.
Vyznamenání. Blahorodému panu Jos.
Kafkovi, řídícímu učiteli v Zdětíně. Jeho
Eminence nejdůstojnější pan kardinál a knížearcibiskup ráčil při generální letošní visitaci
nabýti o Vás, blahorodý pane, milého pře
svědčení, že mládež péči Vaší svěřenou
zdárně vychováváte, zásady sv. víry naší
jí do srdce vštěpujete a svým příkladným
životem ji předcházíte a tím spolu snahy
duchovní správy podporujete. Za toto bla
hodárné působení Vaše vyslovujeme Vám
tím zasloužené pochvalné uznání. — K. a.
konsistoř. V Praze, dne 25. září 1903. —
Frant. Brusák, gen. vikář. Ant. Wünsch,
kancléř.
Z Jednoty katol. učitelstva. Slečna
Marie Chabrová, učitelka v Praze, zaslala
členský příspěvek v obnosu 4 K.
Divadelní představení pro děti po
řádána budou v Národním divadle každé
soboty odpoledne. Záležeti ovšem bude, jak
upraveno bude vstupné. Přimlouváme se,
aby bylo nízké, tak aby i rodiče méně zá
možní mohli dětem svým ušlechtilého po
žitku dopřáti, a přiměřený počet vstupenek
aby rozdán byl vždy hodným chudým dětem.
— Tak píše »C. Uč.« a divíme se, že se
tu klade váha jen na vstupné a o obsahu
chystaných her se vůbec nečiní zmínka.
Jsme ovšem též pro nejnižší vstupné, ale
rovněž i pro vybraný, promyšlený a pečlivě
připravený repertoir. A to je věc velice
důležitá a dosti nesnadná. Jestliže se některý
kus upraví ad usum delfíni, není to proto
ještě žádné dětské představení.
Jak mluví sami o sobě. Jednou ří
kalo se: »uvědomělé a národní učitelstvo« a
my jsme se za ten titul velké politické strany
bili jako lvi a dobrovolně pálili své prsty
pro horké cizí kaštany z ohně. Dnes se říká:
»pokrokové učitelstvo« a za tento titul pozdvi
hujeme zase kde koho, zvláště toho, kdo nás
hodně potřebuje a proto hodně tituluje.

----

A naše děvečka slouží dál! Panu fabrikan
tovi žitnou kávou, obchodům semenářským,
štýrskými kosami, šicími stroji, Kremličkovu
laku, závodům krejčovským, bicyklistickým
a jiným a jiným. A mohlo by se k tomu
ledacos dodati: na př. jak se svého času
starali jednotlivci, aby rozšířili sýr, »výtečný
Camembert«. Kdyby to tak řekl »klerikální
list«! to by byl rámus! Každému tedy slouží
»ta děvečka«, a ještě to jakž takž projde,
ale když slouží na kůru a za plat — ne,
to se nesmí dít, takový klerikalismus se musí
na prášek umlátit!
„Č. Uč.“ píše: »Liga Vlasti potáhne
proti P. Svozilovi. Jeho projevy budí vklerikálech »úžas, a je prý s podivem, že proti
nim dosud nikdo nevystoupil.« Už vystou
pili. Zdali jen P. Svozil vydrží?« »C. Uč.«
má věru prazbytečné starosti o »Vlasť« a
její »ligu«. Vlasť si jde svou cestou již dva
cátý rok, dávno před tím, než se narodil a
vybarvil »C. Uč.«, a vydržela jiné útoky a
rány, než jí papírovou svou šavlí s papí
rovou čákou na hlavě zasazuje »C. Uč.«.
A vydrží-li P. Svozil, o to se »C. Uč.« na
prosto starati nemusí. Ať se raději stará
o to, jestli při něm »vydrží« veliká část
oněch »věrných«, jimž je po dosažené úpravě
platů »Č. Uč.« vymačkaným citronem, Hekubou, a mouřenínem, který svou práci vy
konal — a může jít.
Důslednost. »C. Uč.« psal o vánočních
hrách, pořádaných školními dětmi a odsoudil
jejich provozování. Uč. příloha »Vych.« na
str. 31. se o tom zmiňuje: »Klerikální cho
botnice,« psal »C. Uč.« s nesčetnými cha
padly každé doby i příležitosti užije, aby
získala pro své zájmy široké vrstvy lidové
a volí k tomu zdánlivě nevinné, ve skuteč
nosti však velice chytré, raffinované pro
středky. Zejména v čase vánočním, zdá se,
že svou činnost rozmnoženými chapadly
zvyšuje, zabavujte tendenčně poesii vánoc.
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Z far vystrkuje svá chapadla, aby i venku
i v hospodách v kleště sbírala a svírala
ovečky. (Ubohé ovečky!) Mnozí třeba i »obrýlení světlem organisace« ve službě klerikalismu k podobným představením své síly
propůjčují — a »C. Uč.« naříká, že se to
děje v době, »kdy pravé umění do školy
vstoupiti usiluje.« Tím větším podivením nás
naplňuje nápadný inserát, jejž »C. Uč.« už
delší dobu uveřejňuje: »Vánoce 1903. Ne
zapomínejte na český, umělecky provedený
Alešův : Betlem. Tři archy, tvořící celek, 60
haléřů, poštou 65 haléřů. Vánoční hry, ko
ledy a zpěvy. Flekáček Jos. : Čarovná noc.
Vánoční hra ve 3 jedn. Zpěvy a průvod
složil Ant. K. Knorr., kor. 2 40. Grossmannová-Brodská: Slavnosti vánočního stromku,
kor. 2'40, váz. kor. 4' —. Hausmann V. V. :
Vánoční hra. Pro školu a dům. Česky upr.
K. Křivý, kor. 1'—. Horák Lad.: Devět
vánočních koled. Pro dva dětské hlasy s prův.
harmonia neb varhan, kor. 2'—. — Národní
koledy. Pro dětské hlasy s prův. harmonia,
kor. 1’50. — Jos. AI.: Za matkou. Dětská
hra se zpěvy. Partitura kor. 2'—. Chramosta Fr.: Tři stromy. Vánoční hra ve 3 obr.
pro dosp, mládež. Hudbu složil Fr. Musil.
Partitura kor. 3'20, text kor. —'40. Košťálek: U Jesliček. Dětská zpěvohra ve dvou

Ročník VI.

dílech, kor. —'30. (Partituru bez průvodu
obstaráváme v rukopise.) Kozánek: Zpěvy
vánoční. S průvodem harmonia nebo varhan,
kor. 2' —. Malát Jan : Posvátný čas vánoční.
Písně, hry a koledy pro 1 i více hlasů,
s průvodem harmonia. Sešit 1.—Jíl. po
kor. 3’—. Nejedlý R.: Čtyři zpěvy vánoční.
Pro dva hlasy a bas s průvodem varhan
neb harmonia kor. 2'40. Říhovský : Mše
vánoční. Partitura kor. 1'80, orch. hlasy
kor. 3' —, zpěvní hlasy po 30 hal. Studnič
ko vá-Tesařová: Vánoční písně a koledy
kor. 4’—. Zavadil Ant. J.: Pastouškové.
Hra jesličková pro žáky škol obec. 2. vy
dání. Průvod pro harmonium nebo piano.
Partitura kor. —'80, text kor. —'40. — A. :
Vánoční květy. Sbírka koled a písní vá
nočních, kor. 1’12. Zelinka Jar. E.: Naro
zení Páně. Vánoční zpěvohra o 2 jedn. s pře
dehrou a dohrou. Veršem napsal Dr. M.
Kovář. Partitura kor. 8‘ —, úplný text s ná
pěvy kor. —'70. Na skladě má Ústřední
nakladatelství, knihkupectví a papírnictví uči
telstva českoslov. v Praze (Josef Rašín) Hološovice-Bubna, Bělského třída čís. 769.«
Dělá tedy reklamu vánočním hrám, koledám,
a konečně i »slavnostem vánočního stromku«
a nabízí světu spisy prononcovaných klerikálů. Jasnosti, to je »cu moc«!_...
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