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Novoroční pozdrav.
Za okolností nevalně utěšených vstupujeme do nového roku. Není nás
mnoho, a proti nám stojí celé řady zjevných i tajných nepřátel; máme nepříznivce
i mezi lidmi, o nichž se veřejně soudí, že jsou »naši«.
To vše nás nezmate. Nepřítel rád by hlavu sfal, ale Bůh ani vlasu nedá.
Jdeme do práce jako otužilí, bouřím a vichrům zvyklí námořníci; leda
jaký papírový útok z kterékoliv strany nás nezmate v našem snažení a pracování.
Nebudeme čtenářům a odběratelům svým slibovati hory doly: jen tolik řekneme,
že se vynasnažíme ze všech sil, abychom stáli na svém místě a byli užiteční
věci, jíž jsme se zasvětili.
Osobních polemik nebudeme nikdy pěstovati a věcných jen tolik, co nám
bude vnuceno, nebo k čemu mlčet; bychom pokládali za věc svědomí nebo
urážku pravdy. Ale ve všem zachováme slušnost; palmu championatu surovosti
a neurvalosti v té příčině s radostí přenecháme listům jiných táborů a jiných směrů.
Kdo sledoval naši přílohu v roce právě minulém, zajisté že poznal, že sna
žíme se místo planého polemisování, které má cenu od dneška do zítřka, podati
čtenářům výběr věcných, a jak si dovolujeme míniti, skutečně cenných článků
různých oborů paedagogicko-didaktických. Takové věci i po letech něco zname
nají, kdežto papírové kanonády polemik stanou se v nejkratší době úplně nesro
zumitelnými.
Ovšem, snad většině dnešního učitelstva jsou takové články k smíchu a
dávno překonaným stanoviskem, nebo chcete-li, starým copem. To dnes každý
ví a umí, a i dobrý metodický článek je dnes holou zbytečností, kdož pak by
četl nebo psal takové lapálie. Néjnenáviděnější muž by snad byl dnes i sám Ko
menský, nejen proto, že by se v osvětlení moderním jevil jako nejprohnanější
arciklerikál, ale i pro svou didaktiku; dnes je každý absolvent ústavu didaktik,
metodik, psycholog a filosof daleko dokonalejší než byl Jan Amos.
Přes to vše půjdeme klidně dále a budeme věrni programu, jaký se jevil
v letošní příloze »Vych.«; zásadou naší jest, jak jsme již naznačili, že věcný nebo
metodický článek vždy má a bude míti mnohem větší cenu, než sebe raffinovaněji pro získání velikých mas psaná úvaha, úvodník nebo polemika.
Prosíme své ctěné přátele a příznivce, aby nás ve'snahách našich podporo
vali, při nás stáli; posíláme jim srdečný pozdrav a vyslovujeme novoroční přání
z upřímné duše.
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Akademické vzdělání učitelstva.
Píše B.

Po -poslední úpravě učitelských platů ozvalo se volání po vyšším vzdělání
učitelů. Nezní ze řad protivných, jež učitelstvu závidí tu trochu snesitelného teď
živobytí; učitelstvo samo volá po vyšším vzdělání.
»Máme více platu, chceme více pracovati,« volá učitelstvo. »Nechceme, aby
nám kdo mohl vyčisti, že dostáváme více, než kolik zasloužíme.«
V tom je kus ryzí poctivosti. Jenže takové ideální vzněty dnes nedojdou
pochopení.
Dnešní upravený plat učitelův je přiměřen jeho práci, ale nikdo toho ne
uzná. Vůbec lid náš cení vzdělání ze všech věcí na světě nejméně, a kdyby
každý venkovský učitel byl doktorem filosofie, přece se mu bude vyčítati, že má
pěkný plat a nic nedělá.
Hledí-li tedy učitelstvo voláním po akademickém vzdělaní umlčeti tento hlas
masy, je snaha jeho marnou.
Nápravu zjednati může jen výchova lidu. Snaha učitelstva musí se v první
řadě nésti k tomu, aby lid jeho práci porozuměl a dovedl ji oceniti. Dosud
v tomto směru podnikáno málo. Kdyby se bylo v tom směru pracovalo, nemohlo
se státi, že lid dosud na velmi mnohých místech ve škole a učiteli spatřuje bře
meno; nemohlo dojiti ku kolisím při úpravě platu.
Po dvacet roků vysilovalo se učitelstvo pracemi mezi lidem, ve spolcích,
v zastupitelstvích obecních, v akademiích a přednáškách, v záložnách atd. Pra
covalo stále a všude, ale nedovedlo lidu vštípiti cenu vzdělání, vštípilo mu jen
pojem, že učitel je ku všemu dobrý, že je jeho povinností dělati zadarmo všechno
to, co jiné stavy nedělají, tedy jakýmsi druhem špatně placeného lokaje.
Degradací touto je učitelstvo vinno samo.
Nemůže nikdo říci, že učitelstvo nesnažilo se ve svém vzdělání pokračovali,
a lhal by také, kdo by tvrdil, že nynější učitelstvo je ve svém vzdělání pod
úrovní potřeb svého stavu. Připusťme také, že nynější učitelské ústavy neposky
tují učiteli všeho, čeho pro svůj stav potřebuje, že musí potom každý mnoho
doháněti, ale nemožno připustili tvrzení, že by akademické vzdělání dostačilo,
aby učitel byl učitelem, jakého náš lid potřebuje.
Něco jiného schází českému učiteli než vyšší vzdělání.
Jsou to v prvé řadě zkušenosti životní a v druhé řadě schází nám speci
elní výchova pro náš stav.
Porovnáme-li stav svůj se stavy jinými, poznáme hned, že je to pravda.
Podívejme se na stav vojenský. Důstojnický dorost vychovává se ve vo
jenských školách buď kadetních nebo akademiích, a mladík vyšedší z takové
školy, je skutečně důstojníkem nebo má alespoň všechny vlastnosti a schopnosti,
aby se jím mohl státi. Mladý poručík přímo ze školy nastupuje ku svému pluku,
netřeba mu návodu, zná dopodrobna své povinnosti, počíná si samostatně, že se
tomu musíme až diviti.
Kdo by mi snad vyčetl, že přeháním, tomu radím: »Postav, příteli, devate
náctiletého poručíka nastupujícího právě své povinnosti u pluku vedle devatenácti
letého učitele, který právě odbyl zkoušku dospělosti, a porovnej je co do zkuše
ností životních i co do toho, jak oba jsou pro svůj stav duševně vypraveni,
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co do samostatného počínáni si v úřadě! Poznáš rozdíl a dáš mi za pravdu,
že našemu dorostu chybí něco, čeho nelze dosíci ani akademickým vzděláním.«
Řekněme zkrátka: Důstojníka vychovali důstojníci a řekli mu všechno, čeho
bude mladík potřebovali. Všecky své zkušenosti sdělili s ním a nepustí ho k úřadu
dříve, dokud nejsou přesvědčeni, že mladík, opouštěje školu, je důstojníkem
celým, že je všechen prodchnut láskou ku svému stavu.
Kněz, opustiv seminář, je knězem. Nic už mu nechybí k celkové výchově
pro jeho stav.
Důstojník i kněz, ať už v povolání svém najde splnění svých nadějí nebo
trpké zklamání, zůstává přece tím, čím jest a dovede s neoblomnou energií čeliti
všemu, co by ho odvracelo od konání povinností přijatých, dovede zmoci všechny
■ překážky. Oba považují stav svůj za svůj životní úkol, nikoli za pouhé zaopa
tření. Jsou nadšeni pro své povinnosti, stav svůj považují za čestný úkol života
a odměnu vidí v něčem docela jiném — než v platu.
Je tomu tak u nás? Je kandidát učitelství vyšedší z ústavu už učitelem?
Ví, co ho očekává při plnění povinností svého stavu? Jsou mu vůbec ty povin
nosti známy?
Nu, řekněme upřímně, že ne.
Naše řady doplňují se lidmi dvou druhů: idealisty a chlebaři, Oboje je
chyba. Idealisté hnedle poznají, že není všechno tak, jak si to byli představovali,
poznají, že minuli se povoláním, stávají se nešťastnými nebo lhostejnými. O těch,
kteří v stavu našem hledali jen zaopatření, netřeba snad mluviti. Vlečeme jich
řadu jako železné pouto za sebou; pracují třeba s námi na společném úkolu,
ale jen tolik, co musí. Jiný stav nemá takových neurčitých pracovníků.
Ani stav úřednický. Úředníku než úřad nastoupí jest prodělali předepsanou
praksi. Během té pozná dopodrobna příští své povinnosti a může ještě v po
sledním okamžiku odstoupit!, kdyby se mu zdálo, že z nich není.
Ale potom, nastoupiv úřad, je úředníkem celým. Vždyť u nás také dvouletá
prakse dostačí, aby mladý muž poznal, čeho mu bude plniti, až stane se učitelem.
Jen se hned zase přiznejme, že ne. Mladý učitel ani za dva roky svých povin
ností nepozná. Vždyť povinností našich je tolik a tak rozmanitých, že i starý
učitel nad něktérou mnohdy stane zadumán a neví si rady. Kdyby byly naše
povinnosti přesně vymezeny, jako na př. povinnosti oproti škole! Ale jsou tu
ještě povinnosti oproti lidu, církvi, úřadům autonomním, vládě, všeobecnému
vzdělání národa, vlasti atd. atd. Porovnáme-li se s ostatními stavy, bez dlouhého
rozumování poznáme, že stav náš je ze všech nejtěžší, a že potřebuje více než
kterýkoli jiný lidí celých, mužů pevného charakteru, bojovníků nadšených, přece
však střízlivých a v první řadě zkušených.
A že tu třeba prohloubené, zvláštní výchovy, ještě důkladnější než u stavů
jiných, to je samozřejmé.
Jest třeba si zase uvědomiti, zdali dorost náš akademicky vzdělaný byl by
jiným než je teď. Ovšem. Měl by vyšší vzdělání, akademickým vzděláním obor
vědomostí učitelových by se rozšířil. Avšak, což cesta k vědomostem je teď
učitelstvu zavřena? Nemůže učitel i teď stále se vzdělávat! a dosíci těchže vědo
mostí, jako by studoval několik semestrů na universitě? Vždyť valná většina mlá
deže dochází akademických gradů soukromými studiemi.
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Proč by tedy nemohl učitel soukromě obor svých vědomostí rozšířiti? Jen
kdyby chtěl, může každý.
Akademické vzdělání není to, čeho potřebujeme. Toho můžeme dosíci každý
bez uzákonění.
My potřebujeme specielní výchovy pro svůj stav, a té nelze nabýti jinak
než na ústavě, ovšem ústavě účelně zařízeném.
V jiných zemích mají učitelské semináře.
Proč my jich nemáme? Vycházejí-li z ústavů vojenských vojáci, z kněžských
seminářů kněží, z lesnických učilišť lesníci, z hospodářských škol hospodáři polní,
z různých, škol odborných odborníci dotýční a vesměs lidé pro svůj příští stav
dobře vychovaní a připravení, proč z ústavů učitelských měli by vycházeti lidé
svému povolání nedostačující?
Hledejme příčinu!
Víme všichni, že je nám třeba něčeho, co by nám dalo sílu a samostatnost
v plnění povinností, abychom nepřišli v úřadě nikdy do rozpaků, jako do nich
nikdy nemůže přijití mladý kněz nebo mladý důstojník, víme, že z nynějších
ústavů vycházejí lidé s nepatrným rozhledem životním a s malým vzděláním;
obé pak musí rozšiřovat! v trpké škole života a mnohé namáhavě doháněti.
Pričiňujme se tedy o důkladnou reorganisaci ústavů, kde u výchově našeho
dorostu nehledělo by se tak přísně a jedině ku výsledku zkoušek jako spíše
k individualitě kandidátově a schopnosti jeho pro náš stav, jak tomu je v ústavech
vojenských, kde na prvém místě rozhoduje schopnost pro úřad důstojnický a na
druhém místě teprve vědomosti, jež možno časem pílí doplniti.
Naše zkouška způsobilosti vlastně o způsobilosti ku stavu nesvědčí, je to
jen složení účtu o nabyté dvouleté praksi. K tomu dostačilo by také dobře ně
kolik měsíců.
Zkouška tato stala by se zbytečnou, kdyby z ústavů vycházeli již hotoví
učitelé.
Přemýšlejme, kde vězí náš nedostatek a dospějeme jistě k úsudku, že
jedině ústavy účelně zařízené mohou nám dpdati pracovníků, jakých potřebuje
naše škola.

Dědictví po otcích.
Píše Z. ŽĎÁRŠKÝ.

Před mnoha lety dostal jsem se na školu do Z. Bylo po novém roce, víska
zapadlá sněhem, smutno — všude smutno. Vrhl jsem se zuřivě na práci, abych
zapomněl na truchlou náladu zimy. Než věc hnedle se změnila. Za několik dní
seznámil jsem se se svým sousedem rolníkem, v němž brzy poznal jsem člověka
moudrého a sečtělého.
Seznámení naše bylo zvláštní.
Pouštěl jsem děti po vyučování ze .školy, a soused stál na svém dvoře.
Pozdravili jsme se a-dali se do hovoru. »Jak se vám u nás líbí?« ptal se
soused,
»Líbí se mi tu,« povídám, -»ale-už-kdyby bylo jaro.«..
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»Ovšem, v zimě je tady smutno,« řeki zase soused. »Jsme tu vysoko v ho
rách. A do hospody nechodíte?«
»Nechodím,« řekl jsem. »Já také ne,« řekl zase on. »Ale tady všichni jak
jsou tráví zimní večery v hospodě. Člověk ani nemá kam vejiti večer na hrátky.
Mužští ze všech statků jsou v hospodě.«
V Z. totiž říkali »na hrátky« místo »na táčky«.
»Přijdťe k nám,« zval jsem souseda. »Jsem každého večera doma. Sezná
míte mne alespoň se zdejšími poměry!«
A soused přijal. Od toho dne měl jsem každého večera veselého společníka,
a zima mi rychle ubíhala.
Jednou se soused zmínil o tom, že by hospodáři ledacos mohli v hospo
dářství svém si poříditi, kdyby stále neseděli v hospodě a řeč svou zakončil:
»U nás mužští, jak není práce v poli, hned táhnou do hospody. Je to prokletá
vesnice. Všecko se u nás odbude v hospodě. V hospodě si mládenec udělá
s pannou známost, svatba odbude se v hospodě, a nevěsta odvádí si manžela
ráno z hospody na mol schmeleného, bába s kmotry nese dítě z kostela od křtu
rovně do hospody, v hospodě odbývají hospodáři smlouvy, koupě i prodej, a
když někdo umře, celý průvod pohřební jde ze hřbitova zase do hospody zapit
nebožtíka.«
Později jsem se dověděl, že můj soused je zapřisáhlým odpůrcem hospod,
a tento odpor jeho že je v celém okolí příslovečným.
Byl jsem tehdy ještě mladý zajíc; soused se svým odporem proti hospodám
se mi líbil, v duchu jsem s ním na puntík souhlasil, ale bál jsem se tímto směrem
působiti výchovně na lid, aby mne snad šenkýři nežalovali pro rušení živnosti.

Dnes ovšem pohlížím na věc jinak; nabyl jsem přesvědčení, že takových
obcí jako je Z. je v naší vlasti nezměrný počet a vím, že veškerá naše národní
výchova děje se v hospodě a dle toho také národ vypadá. Bez hospody u nás
nic se neobejde. Od kolébky až ku hrobu lid náš potácí se od hospody k ho
spodě. Je pravda: křty, svatby, pohřby, smlouvy, záležitosti obecní, schůze poli
tické, vzdělávací přednášky, zábavy, poučování lidu, spolkové schůze, zkrátka vše,
co s výchovou lidu souvisí, odbývá se v hospodě. Dle toho ten náš život ná
rodní je také učiněná hospoda.
Každá ušlechtilá zábava, každá poučná přednáška mine se účelem, koná-li
se v hospodě.
Když výpar alkoholu vstoupí posluchačům do hlav, ozývají se nadšená
hesla, dobré úmysly, ale všecko zmizí, když posluchači se vyspí; zmizí nad
šení, jako ta pára z piva.
Jinde mají veřejné místnosti, kde konají se poučné přednášky a veřejné
schůze; místnosti bez kouření a bez pití.
U nás takových není, a také jich nepotřebujeme na tak dlouho, dokud celý
náš veřejný život úzce bude souviset! s hospodou, a to bude asi hodně dlouho,
neboť i ta nejnepatrnější víska má alespoň dvě nebo tři hospody.
(Dokončení.)
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RŮZNÉ ZPRÁVY.

»

Theoreticko-praktická skladba hu
dební pro učitelstvo a ústavy učitelské.
Upravil Edmund Stolí, řídící učitel. V Praze,
tiskem české grafické společnosti »Unie«.
Nákl. vlastním. Sešit I. K 1’50, II. K 130.
Theoreticko-praktické dílo o hudební skladbě
nemůže býti nikdy i u nás zbytečným, třeba
bychom již měli několik prací z tohoto oboru.
Byť i látka ostala táž, různé jsou metodické
cesty, jimiž ji lze zpracovati, a každý autor
snaží se kráčeti cestou nejlepší, která se mu
zdá býti nejvhodnější. Nemáme sice celé
dílo Štollovo před sebou, ale na prvý po
hled poznáváme zkušeného metodika a od
borníka. Dosud vydané dva sešity obsahují
všeobecnou nauku hudební, různé spoje
trojzvukův, užití druhotvarů trojzvukových
a čtyřzvukových, užití zmenšeného čtyřzvuku
a pětizvuku, tóny neakordické. Obsah dalších
dvou sešitů bude: Užití sextového a kvartsextového druhotvaru (sextakordu a kvartsextakordu); užití čtverozvukův a jich dru
hotvarů (kvintsextového, terckvařtového,
sekundového); užití pětizvukův, užití zmen
šeného čtverozvuku-; průtah, průtah volný,
předjem, průchod, střídavý tón, prodleva;
alterace akordů: harmonická a enharmonickámnohostrannostakordůmodulace: přímo,
dom. čtverožvukem, trojzvuky na 2., 4. a
7. stupni, zmenšeným čtverožvukem; závěr:
všeobecně, celý, poloauthentický, klamný;
píseň: příprava ku její harmonisaci, všeobecné
ku její harmonisaci. určení její tóniny, určení
jejích závěrův, určení bašův a souzvukův,
určení středních hlasů, cvičení v určování
dobrého basu, harmonisace písně; skladba:
čtyrhlasá pro hlasy nesmíšené, trojhlasá,
dvojhlasá, vícehlasá; o starých církevních
tóninách. Jest sice pravda, že hudebníků
mezi učitelstvem ubývá, — dík přímé štva
nici proti učení se hudbě jen proto, že má
v prvé řadě sloužiti účelům chrámovým,
tedy, jak se teď dle mody říká, »klerikálním«,
— ale proto přece je stále ještě v učitelstvu
tolik hudebníku, že by při dobré vůli mohlo
býti rozebráno toto dílo, které autor vydává
svým nákladem. Až bude celek v našich
rukou, rozepíšeme se o díle podrobněji.
—Ä.
Kupujte hlínu! svátou hlínu! Kdo
nebudete míti dosti hlíny až umřete, komu
nezakopají dost hluboko jeho příbuzné, nechť
obrátí se na zástupce obchodu s palestýn-
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skou hlínou, Munnicha na Vinohradech,
Mánesova ul. 23. Dostane jí 1 kg. za 1 kor.
Prodává se v sáčkách nejméně ä 25 kg.,
pověřených ústavem Františkánského klá
štera v Jerusalemě. Doporučuje vám ji »Societas ad exportandam humum sacram Jeru
salem«. Že v tom není švindl, potvrzuje
svojí biskupskou autoritou, podpisem i pečetí
biskup Jerusalemský A. F. Popham Blyth.
Pro jistější spásu duší svých — kupujte si
tu hlínu! Vyděračská společnost pro koři
stění z lidské hlouposti, kterou patronisuje
klerikalismus tak nestydatě okatě, doprovází
svoji hlínu dojemným doporučením: »hledí
k tomu, aby plnila zbožný a šlechetný cíl,
zemi z oněch posvátných míst, kde stála
kolébka našeho vykupitele, jakož i kde krá
čela noha našeho spasitele a odkud vyšla
víra v jediného Boha do celého světa —
z Palestiny ■— vyvážeti, aby tak každému
dána byla možnost hroby svých milých
v uctivosti zdobiti. Žádná sebe nádhernější
okrasa nemůže krásněji ozdobiti hrob milých
zvěčnělých, jako ona hrst hlíny, která po
chází ze Svaté Země. Každý jednotlivec vy
plní svoji nejmilejší povinnost ku svým ze
mřelým, vloží-li na jejich hrob hrst této
země. Poněvadž se v této posvátné hlíně
květiny velmi dobře daří, mohou býti také
zasazené v popelnici, nebo v bedničce na
rovech krásnou ozdobou. Jak bude to kaž
dého těšiti, když uzří na rovech svých mi
lých zesnulých tak bujně kvésti krásné kvítí
v oné posvátné půdě!« Taková nastydatost
ještě je dnes možná. Máme v rukou tisko
pisy i vysvědčení uvedeného biskupa, s datem
5. srpna 1903, v Jerusalemě. A u nás se
děje pro to skrytá agitace. Hlupáci, hlaste
se o hlínu! Agenti jezdí po venkově, na
farách zvídají vaše adressy! — Tak čteme
v »C. Uč.« a přiznáváme milerádi, že i na
nás učinily křiklavé inseráty o svaté hlíně
nemilý dojem. Třeba však uvésti řádky tyto
na pravou míru. Tuto »vyděračskou společ
nost pro kořistění z lidské hlouposti« sotva
patroni suje klerikalismus&íz/oZ/c&ý, jak správně
napsaly »Kat. Listy«, které celou věc od
soudily jako nekalý kšeft israelský, nebo
evangelicko-klerikálni. A to měl »C. Uč.«
ve své lokálce konstatovat, aby se nezdálo,
že je to podnik katolický. Že by na farách
se pro to agitovalo, o tom velice pochy
bujeme. Pokud víme, všecky opravdu kato
lické listy se vyslovily o tomto »podniku«
odmítavě a velice nepříznivě.
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Dědictví po otcích.
Píše Z. ŽĎÁRSKÝ.

(Dokončení.)

Kam jsem se to zatoulal? Chtěl jsem vlastně psáti, jak hospoda působí na
školní výchovu mládeže. Když už jsem však článek nadepsal: »Dědictví po otcích«
nebylo možno vyhnouti se, že to »hospodaření« vlastně lid náš dědí po svých
tatících.
A jak to působí na děti, toho soudný člověk snadno se domyslí.
Všecka snaha dětí nese se jen k tomu, dostati se za starými nebo se starými
do hospody.
O venkovských muzikách ženská i mužská mládež obskakuje hospodu. Je to
sice zakázáno, ale co pak děti dbají zákazu! Vždyť uvnitř křepčí jejich otcové
i matky, bratři a sestry!
Do nedávna mnoho nedbalo se zákazů. Starostové obcí, jako hlavy místní
policie, byli zodpovědní za to, že školní mládeži přístup do hospody bude za
mezen. Ale starosta obyčejně tancoval také, a kde pak měl čas všímati si, zdali
školní děvče nebo hoch vklouzli do tančírny.

Poznal jsem jen jednoho starostu, který na to vzal hrubý kartáč. O masopustním bále poslal si domů pro bič a všechny školní děti z hospody vypráskal.
Na jaro ho potom za hlavu obce nezvolili, chtěl prý by s obcí orat, a také mu
tohle vypráskání dětí o volbě vyčetli.
Nejnověji některá okresní hejtmanství vydala výnosy, na základě kterých je
hostinský zodpověděn, že taneční zábavy ncsúčastní se nejen školní mládež, nýbrž
mládež pod šestnáctý rok vůbec.
Třeba výnos, vyhrožující při každém přestupku ztrátou koncese hostinské,
zdál se přísným, my, jimž mravní výchova mládeže leží upřímně na srdci, musíme
zvolati: »Požehnaná hlava, v níž tato myšlénka se zrodila!« »Žehnej Bůh ruce,
která měla dosti odvahy rázným řezem vysperovati hnusný vřed na těle našeho
pospolitého života.« Blahodárný účinek tohoto nařízení viděl jsem na vlastní oči.

V hospodě byla posvícenská muzika. Vraceje se pozdě večer ze sousední
dědiny, zastihl jsem kupu svých žáků a žaček před hospodou. Dováděli tu, vy
skakovali na zásep a obchvíli některý veběhl do hospody. Na zásep vycházeli
opilí tanečníci objímajíce rozpařené a upocené tanečnice. Co se tu na záspi mlu
vilo, nad tím já starý člověk jsem se rděl, a děti ty kluzké vtipy a posunky hltaly
ušima a očima.

Odháněl jsem je. ale obyčejná výmluva zněla: »Tatí a mami jsou tam.
Jsem sám doma a čekám na ně.«
Podařilo se mi konečně odehnati dětí od hospody, ale stály pozdáli, a byl
jsem přesvědčen, že vrátí se hned k hospodě, až odejdu.
V tom šel kolem četník. Do dětí jako když střelí. Četník přicházel sem
schválně na obhlídku na základě nového výnosu hejtmanství o tanečních zá
bavách. Vešel do šenkovny a za chvíli hrnulo se odtud asi dvacet matek s kojenci
na loktech.
2ý
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Seděly v šenkovně na lavici kolem zdi, na tak zvané soudní stolici, a malá
robátka dřímala nebo mrněla v jejich náručí. Bránily se, že takové malé děti
ještě z toho nemají rozumu, co při tančení v hospodě se děje, ale četník stál
neústupně na svém, dovolávaje se výnosu hejtmanství, kde návštěva taneční zá
bavy je všem dětem pod šestnáctý rok zakázána. Byl to nějaký moudrý muž,
neboť ženám vysvětlil, že kojencům je pobyt v tančírně, když ne v ohledu
mravním, tedy ohledem na zdraví stejně nebezpečným jako dětem větším a šen
kýřovi kategoricky zakázal, aby matky s dítětem v tančírně netrpěl, sic že ho udá.

A teď snad někdo řekne, že takové zakročení četníkovo je omezováním osobní
svobody. Je to smutné, že na takovou věc, jako je mravní výchova mládeže,
nedostačí škola, a musí zakročiti orgán veřejné bezpečnosti.
Prokleté dědictví po otcích, které ve všem nás odkazuje na hospodu. A my
se v tom hospodském životě motáme, vymotati se z něho nemůžeme, všecky naše
vůdčí strany naříkají na chabost našeho lidu, že není takovým, jakým by býti
měl a mohl, a kořen zla nikdo nevidí. Škole musí pomáhati přímá nařízení a vý
hrůžky trestem. To je smutné — velmi smutné. Ale jiné pomoci není. Na hrubý
cár — hrubý kartáč.

O školních zahradách.
Píše J. BROŽ.

Je někdy skutečně podivno, jak se lidé zuby nehty brání věci, směřující
kjejich dobru a jak snadno dají se přesvědčit!, že věc dobrá je vlastně škodlivou.
U lidí je vůbec velmi snadno černé prohlásit! za bílé, jen když člověk, který to
chce dokázati, je dosti obratným.

Příkladu k tomuto tvrzení poskytují nám naše školní zahrádky. Je nařízeno,
aby při každé škole obecné zařídila se zahrada školní. Někde je už mají, někde
za živý svět zahrady poříditi nemožno. Naskytne se tolik vážných překážek, že
ani nejpřísnější rozkaz nedovede jich odstranit!. Než o účelu školních zahrad
promluvím, zmíním se, proč tak mnohá škola ještě dnes své zahrady nemá.
Jediný příklad dostačí. Byla kdesi v naší vlasti obec, kde to bylo, na tom
nezáleží, je takových víc, a čtenář jistě ve své paměti podobnou vyhledá. Ta obec
po pruské válce skoro celá vyhořela. Chudý lid se po požáru vystěhoval, zámož
nější usedlíci vystavěli nová zděná stavení, vykoupili pozemky po chudině, a za
pět let dědinka vypadala jako panenka. Ale sličná ne. Ku sličnosti jí něco schá
zelo : stromy.
Staré štěpy a hrušně pradědy zasazené zahynuly při požáru a nových
nikdo nesázel.

Tak byla dědina jen směsicí bílých chalup s červenými střechami, měla
pěknou náves, pěknou zvonici, silnici a novou školu, ale k ladnému celku chy
běla ozdoba zelených stromů.
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Stromů nikdo nesázel. A proč také? Bude ovoce, přijdou děti, otlukou to,
za všechnu práci a ošetřování bude trochu zlosti.

Učitel šel ze školy rovně do hospody, ani ho nenapadlo nabádati k okrase
obce. Leda, že tak na ulici zastavil souseda, aby ho vyzval na hru v karty.
Potom v letech sedmdesátých nařídil okresní výbor, že nová silnice po obou stranách
musí se vysázeti ovocným stromovím. Ale kde stromky vžiti ?

Obec tedy koupila tisíc stromků z panské školky ze zámku, rozdala je ob
čanům, kteří měli pole u silnice a naříkalo se pak všeobecně na tu velikou vý
lohu, kterou okresní výbor obci způsobil.
A zase uplynula léta.
Starý učitel umřel a přišel nový. Nastoupil, přistěhoval se a prohlížeje svou
školu, plivl do trávy před školou rostoucí a odvětil starostovi, který se ho tázal :
»Tak jak se vám líbí naše škola, pane řídící?«
»Vypadá jako pohodnice.«
A už potom neříkal nic, ale dělal »správce« školy.
Spravoval totiž školní budovu jak mohl.
Na jaře objevila se u školy zahrádka. Učitel téměř z ničeho ji vykouzlil.
Na oplotění dostal od lesního dva kusy dřev, něco dali mu sousedé, tesaře
si zaplatil ze svého, potom s hochy školními sem nanesl zem v košíkách a udělal
záhonky.
A když slunéčko už začalo tepleji hřáti, vypravil se s několika hochy do
vzdálenější vesnice, kde už školní zahrádku měli.
»Darujte mi, pane kolego, co ve své zahradě zbytečného máte !«
A dostali toho dost.
V létě už škola, která ještě v zimě podobala se pohodnici, vypadala jako
nevěsta. V neveliké zahrádce zelenalo se několik keřů, květly dvě růže
a usmívaly se tři záhonky s petrklíči, sedmikrásami, kosatci, lilijemi a jinými
květinami.
»A je ta naše škola teď pěkná,« říkali sousedé projíždějíce se svými potahy
kolem školy.
»Dejte mi kus obecního pole a za pět let celá dědina bude vypadati jako
ta moje škola,« řekl učitel sebevědomě.
A sousedé mu je dali. Myslili, chudáci, že učitel bude dělati zázraky. Ale
těch on neuměl. Žádal zkrátka, aby mu obec ten pozemek ohradila. A zase obec
nechtěla. Sousedé si vzpomněli, že už nebožtík učitel říkal, jaká by to byla vý
loha, kdyby obec zakládala školku stromovou. Ale nový řídící stál neústupně na
svém a odvolával se na nařízení okresní školní rady A obec pozemek ohradila,
Stálo to hodně zlatých, a ty udělaly učiteli hojně nepřátel.
A potom na tom pozemku se školními chlapci kutil rok, dva a tři.

»Sliboval, sliboval, ale nedělá nic«, říkali sousedé.
»Co v té školce děláte?« tázal se otec svého synka.
»Roubujeme, a na přes rok už budeme vysazovat!,« odvětil hoch. »To bu
dete koukat, kolik budeme míti stromků.«

Strana 12.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Ročník Vil.

»Nevím, kde byste jich vzali«, řekl otec.
»No, ve školce«, řekl hoch. »Když vy tomu, tatí nerozumíte.«
»Co, já tomu nerozumím?« rozhněval se tatík. »Stromy nejsou zadarmo
a kde by na to učitel vzal.«
Na podzim zřídila obec širokou polní cestu, aby hospodáři po ní dostali se
ku vzdálenějším pozemkům, na jaře objevil se na té cestě řídící s několika žáky.
Dva hoši měřili po obou stranách cesty motouzem a jiní zapichovali v určitých
vzdálenostech do země kolíky. Téhož dne řekl řídící představenému: »Nařiďte,
aby sousedé, kteří mají pole při nové cestě, vykopali jamky na těch místech, kam
jsem dal zaraziti kolíky a dali ku každé jamce kůl. Vysázíme podél cesty štěpy
a hrušně. Ale do týdne musí býti jamky vykopané. Kdo si nepospíší, nedostane nic.
Představený údivem otevřel ústa. Ale nařídil. Potom bylo po několik dní
viděti učitele s dětmi jak vysazují stromky podél nové cesty. Hoši sázeli, přitlou
kali kůly, děvčata přihrnovala zem a přivazovala mladé štípky a hruštičky.
Do týdne vypadala polní cesta jako okresní silnice. A což potom, když se
to všecko zazelenalo?
»Náš pan řídící je chlapík,« říkali si sousedé jezdíce k jarním pracem po
nové cestě. »Tenkrát jsme ho tu měli míti, když jsme vysazovali silnici. Ty
stromy tehdy stály peněz a nestojí za nic. Nikdo jsme tehdy stromům ne
rozuměl.«
A potom už byl řídící miláčkem občanů. Byl to člověk celkem nemluvný,
trochu zamračený, ale pracoval jako včela. A po letech, kdyby byl chtěl modré
s nebe, občané by se byli jistě usnesli, že se mu musí zaopatřiti.
»Takového učitele kdybyste měli jako my!« říkali sousedům z okolních
obcí. »Ten rozumí věci. Co dělá, všechno je pro dobro obce.«
A za několik let zpustlá dědina byla vzorem ostatním i pokrokovějším.
Tak jak je to tedy s těmi školními zahradami? Proč nepomáhají ostré vý
nosy školních úřadů ?
Obec bojí se výloh. Má-li školní zahrada sloužiti školnímu vyučování, obec
se krčí. Uvidí-li však, že obec má ze školek užitek, povolí. Mnohde myslí, že
učitel chce zahradu pro sebe. Tu třeba, aby učitel byl eskamotérem a z ničeho
udělal něco pěkného. Malou školní zahrádku s trochu květin a keřů pořídí si učitel
bez velkých výloh, ale ovšem s mnohou vlastní prací. Zase tam, kde učitel ruky
nepřiloží a všechno chce, aby se mu dodalo a zaplatilo, nebude výsledek valný.
Školka stromová už vyžaduje větších vydání, a tu nesmí učitel zapomenouti, že školkou vychová docela novou obrozenou generaci v obci. Hoši, kteří
stromky vlastního pěstění vysazovali u cest a silnic nebo v štěpnicích za rodnou
chatou, milují je do pozdního stáří jako své děti, v těch stromech obrodí se celá
obec, je pěstění stromků mocným paedagogickým prostředkem a toho by učitel
neměl pouštěti se zřetele, ač chce-li v obci svého působení opravdu zanechati
po sobě památku nehynoucí a jednou tam na výsosti říci: »Pane, dobrý lid jsem
ti vychoval. Jsi spokojen ?« A tato myšlénka by snad měla býti vůdčí silou
každému učiteli. Tak, tu je drobný a osvědčený prostředek. Zkuste!
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O sociální výchově.
Vždy mě to nutí k ironickému úsměvu, slyším-li známé fráze: »učitelstvo
má národ v rukou,« »osud budoucích generací spočívá v jejich vychovatelích,
v učitelstvu« atd., jak zní ta různá stkvělá, ale falešná tvrzení. Byl to tuším Leibnitz,
který řekl: »Dejte domých rukou školství celých sto let, a budu vládnouti světu.«
Leibnitz byl sice veliký filosof, ale v téhle věci by se ukrutně mýlil. Zapomněl,
že učitel poměrně ze všech činitelů vychovává vlastně nejméně, že vychovávají
ještě jiné věci a okolnosti, že vychovává vše, co žáka obklopuje, a že výchova
tato někdy zcela a úplně kazí trochu oné výchovy, které se žákům ve škole
dostane. Fráze ona o osudech budoucích generací velice vzrostla po okřídleném
výroku, že u Hradce Králové zvítězili pruští kantoři; od té doby přisuzována
škole, co se dotýká vychování, moc přímo kolosální, kdežto do opravdy je —
mikroskopická. Každý zkušený učitel dobře to ví. Přijde-li mu žák do školy, tu
má s ním plno práce, aby ho naučil tomu, co osnovy předpisují a žádají. Pró
samé počty, samou mluvnici a pravopis, kreslení a výklady ze všech předmětů
— tedy pro samou činnost vyučovatelskou — nezbude mu kdy na stránku vychovávací. A ta trocha bývá často biblickým zrním, které padlo na skálu i vzešlo
trní a udusilo je.
Oním, trním bývá často celý okolní svět. Co je to plátno, když pan ka
techeta ve škole učí, že Bůh všecky věci stvořil, že svět zachovává a řídí, a když
tatínek doma před dítětem řekne, že je to zastaralá báje, všecko že je »příroda«;
řekne-li učitel, že náboženství je nejdůležitějším předmětem, a dítě slyší doma, že
by se mělo ze školy vyhodit a že jest jen »pro hloupé lidi«, neb že »jsou to
pověry«. Jak se tu příkře sráží výchova školní s výchovou domácí! A což teprve
máme říci o výchově ulice!
Slyšel jsem kdysi, že samotné vychovatelské činnosti mnohem lépe se daří
tam, kde jsou semináře, internáty. Snad lze říci: trochu lépe, malounko lépe;
připouštíme. Ale chovanec internátu není galejni trestanec, není vězeň na Špilberku;
přichází ven, třeba jen na tu kaceřovanou procházku v páru, dvojstup za dvoj
stupem, sledován učiteli neb učitelkami. A tu mu mnohdy ulice ,za vycházky,
trvající třeba jen půl hodiny, dá v některých věcech pořádná naučení; jako letem
vidí a slyší mnoho, co na něho mocně působí, co jej rozčilí, co dá hojně látky
k přemýšlení, zvědavému hloubání, tajnému dotazování a pátrání. Příklad: v in
ternátě mají pečlivě vybranou knihovnu; po něčem, co by mohlo chovance pokaziti, tu není ani stopy, i tituly knih musí býti bezvadné. Chovanci kráčejí na
vycházku, ubírají se kolem knihkupectví (ač není-li přímo proti internátu samému,
že jak vyjdou ze vrat, mohou prohlížet! výkladní skříň) a tu jim bijí v oči nápadně
vyložené knihy s těmito (často podtrženými) tituly: »Muž a žena v manželství.«
»Hygiena ženy těhotné a novorozeňátka« (a stačí-li čas přečisti, co je pod tímto nad
pisem, doví se o věcech ještě zajímavějších z pouhých označení kapitol), »Co
má každá žena věděti«, »Hygiena lásky«, »Tajné nemoci«, »Odkud přišel bratříček«
— a což kdybychom chtěli psáti dále! Myslíte, že i pouhé čtení těchto nápisů
a titulů knih nevzbuzuje myšlénky a chtivost knihy čisti, a že se tím rázem nepodvrací často vše, co dobrého chtěl vychovatel vštípiti v srdce chovanců vý
běrem četby dobré a ušlechtilé?
3t
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Ve škole pěstuje se hudba a zpěv, aby se ušlechtilo srdce žáků, aby cit
jejich byl zjemněn a přístupný i zaujatý pro vše krásné, pokud možno volí se
poetické texty písní, neb aspoň bezvadné: a na ulici slyšeti je často píseň tak
necudnou a oplzlou, až hanba mluviti a psáti. Pisatel těchto řádků slyšel sám
jednou a to ne snad v noci, ale před večerem, na veřejné ulici zpívati s nápěvem
písně »Přijde jaro, přijde,« text tak hanebný, až ošklivo si vzpomínati. A co je
takových písní! Co je vám plátno vštěpovat! ve škole chovancům vše nejušlech
tilejší, když jeden nemrava nebo opilec na veřejné ulici způsobí takové pohoršení,
že je ani kolik nejkrásnějších hodin hudebního cvičení nenapraví.

Nechať si nikdo nemyslí: přeháníš, činíš věc černější nežli je. Právě proto,
že jsou mladé duše tak vnímavé, tak chytlavé, vítězívá tu často zlo nad dobrem.
Ve škole dbáte správné mluvy, ušlechtilých posudků a rozumí se samo sebou,
nevypustíte z úst ani jediného slova, které by pohoršilo; a teď si všimněte, jak
»vychovává« veřejnost, jak se mluví ve vagonech železné dráhy, na parníku, na
výletech, při veřejných »zábavách« a shromážděních atd. atd. Kdo pak dbá, jsou-li
kde přítomny děti, čili nic. Samý tlustý »vtip«, necudný dvojsmysl, hrubý žert
a dávno již je známo, že se musí slušný člověk báti se svými dětmi sednouti
mezi »obecenstvo«. Do hospod ovšem děti nepatří, ale aby nejely po dráze, na
parníku, v elektrické tramwayi atd., aby se nikdy a nikde nestýkaly s lidmi, toho
naprosto nelze provésti. Byly snad doby, kdy platila zásada »maxima debetur
puero reverentia« — však čas ten minul; naše moderní doba chce míti za každou
cenu i moderní děti, a proto je kvapem zasvěcuje do věcí, na něž mají až tuze
dost a dost času.
Dětem mají se dostati do rukou nejen knihy bezvadných, povznášejících
textů, ale i takových illustrací, či jak nynější doba ráda říká, uměleckých, aby
výchova byla »umělecká«. Na našich veřejně na nárožích lepených plakátech, ná
stěnných kalendářích atd., jsou illustrace, že by člověk nad nimi zaplakal, jak
jsou ubohé a »vzdělávající«. Do školní knihovny nesměli byste připustit knihu se
závadným vyobrazením, ale na ulicích, kudy ubírá se denně tisíce dětí, je na
plakátě osoba v životní velikosti a třeba celá nahá, nebo celá skupina takových
osob — a to projde. Tak vychovává ulice. Vždyť jsme to viděli nedávno na
přístavbě vedle Františkova nádraží v městských sadech, kde byli dva athleti,
celí nazí, s údy Priapovými. Katolický tisk začal se důrazně o věc brát a div
divoucí, nemohli jsme ani věřit svým očím — tentokráte zvítězil. Přišli z nařízení
vyššího sochaři a objevily se známé fíkové listy. Od té doby tu sesurovělý lid
tak nečumí — račte odpustit tomu slovu, ale bylo tomu tak — od té doby tu
nepobíhají vyžilí hejskové a flámové, kteří čekali na dívky do škol se ubírající
a schválně je slovy necudnými a oplzlými na sochy upozorňovali. Uvádíme jen
malou ukázku, jak je veškerá »výchova« prý v rukou — učitelstva, tak že celý
osud příštích generací a celého národa mají v rukou pouze — učitelé!
(Pokračováni.)
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Více lásky!
Sežloutlé listy z denníku starého kantora. — Prozradil B. TRČKA.

Po letech sedmdesátých přívalem reformy hrnuly se do škol. Najednou
objevilo se v nečetných tehdy listech paedagogických tolik receptů, methodických
výkladů pro různé předměty učebné, že člověk musel si býti jist, že kdo říditi se
bude těmi recepty, jistě nepochybí a bude dokonalým učitelem.
Potom zkoumal jsem smýšlení starších svých kolegů a přesvědčil jsem se,
že většina se těmi radami neřídí. Bylo málo těch, kteří ve škole viděli něco
jiného, než fabriku na dobývání vezdejšího chleba. Některý řekl, ukazuje na
takový didaktický nebo paedagogický článek : »Tady N. zase vydal nějaký svůj canc.«
Jiný se vyjádřil podobně: »To píší, kteří chtějí míti na učenost patent.«
Byl jsem tehdy ještě mladý učitelský adept a neměl tolik životního rozhledu,
abych posoudil, že jsem zapadl v odlehlý kout okresu, vychovávaný sborem
chlebařů, v jakousi učitelskou Cayennu.
A nebylo tu nikoho, kdo by mne byl poučil, kde je pravda. Přestal jsem
věřiti článkům a počal věřiti starým zkušeným kolegům, jichž jednohlasný úsudek
vyzníval, že to všechno velmi snadno se napíše, pěkně se čte, ale v praksi roz
hodně provésti se nedá, a že ty děti ve venkovské škole jsou docela jinými tvory,
než jak si je ti páni představují. A paedagogická moje výchova šla jiným směrem.
Naučil jsem se pít, hrát v karty a mnoho jiných nezbytných věcí k ubíjení nudy
na vesnici, když zapadla sněhem a já neviděl oknem nic, než sousedovy slepice,
které už jsem všechny dávno znal.
Ale listů učitelských čisti jsem přece nepřestal. Nevěřil jsem všemu, ale
něčemu přece, co nemohlo býti lží, třeba že nad tím staří a zkušení kolegové
moji pohrdlivě krčili rameny.
Neslo se tehdy učitelskými listy něco jako vůně kadidla, co mne naplňo
valo nadšením a dodávalo síly, že nestal jsem se podobným svým rádcům a neobrostl mechem všednosti. Bylo to často se vyskytující slovo »filanthropie«, které
mne zajímalo, poutalo a dávalo mi látku k přemýšlení.
Láska k dětem — ta přece nemohla býti lží? Vždyť já děti miloval, třeba
byly otrhané a špinavé. Jen ta láska k dětem zavedla mne, mladíka, do zapadlé
horské vísky.
Od útlého dětství byl jsem sirotkem jedině na sebe odkázaným, člověka ze
mne udělal vlastně jen můj učitel, a tu myslil jsem, že nejlépe se mu odměním,
stanu-li se také učitelem a budu milovati děti, jako on miloval mne. A pojednou
byl jsem se svými ideály hotov. Nepoštěstilo se mi najiti člověka, který by mi
přisvědčil a ukázal cestu, po které bych se bral v před.
A nové zklamání následovalo v zápětí. Začal vycházeti nový list, měl býti
pokrokový a potírati všechen zastaralý šlendrián, uváděti v posměch všechno, co
starší listy udávaly za věc neomylnou, měl dokázati, že výchova mládeže má se
nésti docela jiným směrem a spočívati na docela jiných základech.
Jak se list zval, už ani nevím, zanikl brzy jako mnoho jiných v té době,
ale sáhl jsem po něm dychtivě, protože hned V prvním čísle byl článek, nadepsaný
• Filanthropie ve škole.«
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»Vida,« pomyslil jsem si. »List pokrokový zastává se lidumilství, zavede
lásku do školy.«
To bylo něco pro mne. Nebyl jsem se dosud vzdal přesvědčeni, že jediná
věc, která našim školám schází, je láska. Víc lásky, jen víc lásky a nebude třeba
tolika nařízení a zmizí ze škol byrokratismus. To bylo tehdy mojí zásadou.
A teď jsem to tu měl černé na bílém.
Jak jsem ustrnul, když list to líčil docela jinak. Ve všem pokrokový článek
přisvědčoval tvrzení mých kolegů, že učitel, který by se v lásce sklonil ku svým
žákům, špatně by pochodil, že tu třeba přísné kázně a prvním paragrafem všech
školních zákonů, že musí býti bezohledná přísnost. Článek byl psán ve formě
dialogu a hodně satyrický.
Začínalo to tak nějak: Inspektor vejde do školy, učitel se s dětmi pomodlí,
začne vyučovali. Po čtvrt hodině dvéře se otevrou, vchází malý opozděnec.
Učitel: »Proč přicházíš pozdě? Toulal ses?«
Inspektor filanthrop : »Počkejte pane učiteli! Tak se nesmí na děti vyjížděli.
Pojď sem, synáčku. Pověz mi, proč přicházíš pozdě? (Hladí ho po hlavě a po
máhá mu k výmluvě.) Jistě jsi Zaspal, není-li pravda?«
Kluk (cení se potutelně): »Ba nezaspal. Nesl jsem tátovi kořalku na stave
niště. Je zedníkem. Myslil jsem si, pro čtvrt hodiny nebude zle. Však se ve škole
ještě nasedím do poledne.«
Kluk jde na své místo, inspektor filanthrop píše něco do notesu, učitel se
usmívá.
Nad tímhle článkem jsem se zamyslil. Vida, jak jsou děti zkažené, potom
neste jim vstříc srdce, ony vám je rozšlapou. Sympatisoval jsem s inspektorem
a v duchu cítil s nim jeho pokoření. Ten výsměch učitelův žehal moji vlastní
duši, jako bych já byl tím zahanbeným inspektorem. A musel býti kubík, kdo
článek psal, že tak vystihl nejtajnější záhyby dětské duše. Od té doby kolísal
jsem do opravdy.
Miloval jsem své žáky, ale jako posedlý sháněl jsem se po dětech zvrhlých
a rafinovaných. Upadl jsem v jakousi mánii, abych mohl zůstati přívržencem
pokrokového listu, který zatracoval, co bylo zpruhou mého života, který lásku
k dětem a k lidstvu vůbec vyhlašoval za věc směšnou a pokrokového, moder
ního učitele chtěl míti jen učícím strojem. A já bych tehdy za smrtelnou urážku
byl považoval, kdyby mi byl někdo řekl, že nejsem pokrokovým učitelem.
Co teď? Ve škole zmocňovalo se mne nervosní rozčilení, že nemohu najiti
dítěte, které by mi laskavost oplatilo vzdorem nebo nevděkem a na otcovskou
domluvu dalo mi rafinovanou, drzou odpověď. A přece musel jsem věřili, že
většina dětí od přírody je zkažena. Byl v listu dále obšírný článek o tom. »Dů
kazy, důkazy,« volával jsem rozčileně. »Ať vím, jak se mám chovati k dětem:«
A hned třetího dne stala se mi příhoda, na vlas podobná té, jaká přihodila se
inspektoru filanthropovi ve třídě učitele materialisty, jak to černé na bílém líčeno
bylo v pokrokovém listu.
Bylo uprostřed zimy, ve třídě po osmé hodině ještě tma, neboť okna byla
malá a můj chef pokrokovec, kromě jiných pokrokových zásad měl také jednu
kardinální, »nepřetrhnout! se«. V zimě říkával: »Spatné cesty, stále tma, v té
tmě mnoho nenaučíme.«
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V létě zas, když bylo venku hezky, nechtělo se mu do třídy a obracel to
na ruby: »Inspekci máme odbytou, čemu jsme nenaučili v zimě, v létě toho
nedohoníme.«
Začínali jsme tedy až v půl deváté.
Jednoho dne tedy stala se mi ta příhoda. Dlouho po deváté vleze mi takový
malý opozdilec do třídy Bylo to v první třídě. V pravici nesl čítanku s tabulkou
a krajíc chleba, levicí točil čepicí v rozpacích, přestupoval u dveří a díval se na
mne ustrašeným zrakem.
»Zaspal jsi, není-li pravda,« napodobuji inspektora filanthropa z článku.
A kluk odpovídá mi, jako by ten hrozný článek byl četl: »1 nezaspal. Ale
tatí přišel ráno domů ožralý a bouchl mami do hrnců na plotně a mami to
všecko shodila na zem a křičela: »Nic nebudu vařit a ty nechoď do školy. Tak
jsem teda nešel.«
Teď kluk byl z rozpaků venku a já byl v nich. Najednou mi svitlo. Děti
mluví pravdu.
Není to rafinovanost, nýbrž přirozené vyvinování se myšlének u nezkušené duše.
»A jak to, že jsi přece přišel?« táži se.
»No, tatínek si potom lehl a maminka řekla, abych šel do školy. Kafe jsem
nedostal, ale dala mi chleba,« odpovídá upřímně.
»Sedni si tedy, a nikomu o tom nepovídej«, pravím.
»Maminka mi také řekla, abych to nikomu nepovídal,« hovoří hoch.
»Také já to nikomu povídati nebudu,« řekl jsem radostně. Byl bych v tom
okamžiku toho kluka umouněného a zalátovaného s chutí políbil, neměl jsem však
před ostatními dětmi dosti odvahy k tomuto projevu něžnosti, tak jsem jen kluka
po zádech poplácal a propustil ho na jeho místo. — —
Od této příhody, která v duši mojí provedla velkou metamoľfosu, uplynulo
více než čtvrt století. Nekonečná řada podobných příhod potkala mne ve školní
praksi, ale tato jediná zůstala živě vryta v mé paměti. Proč?
Přesvědčila mne právě v okamžiku, kdy nejvíce jsem pochyboval, nemaje
vlastních zkušeností, kdy kolísal jsem, nemaje upřímného rádce, že drsné od
povědi dětí, výstřední skutky jejich, hrubé porušení kázně a poslušnosti, nesmí
se hned počítati na vrub jejich zkaženosti, že dlužno je považovali za výsledek
okamžitého rozvinutí se nespoutané myšlénky a volné duše.
Není možné, aby hoch sebe více zatvrzelejší odolal učitelově lásce. Láska
je nepřemožitelná.
A často teď mi napadá: kolik takových nezkušenců, kolísavých a neustá
lených je v našich školách po širé vlasti, a zase, kolik je za nimi starých, zku
šených, kteří by jim upřímně poradili, zásady jejich utvrdili moudrým slovem?
Všechno čerpá se z listu. Tam to musí býti jedině pravé. Vždyť tam ukládají
zkušenosti své »osvědčení« pracovníci. Ale porovnáme-li ty snůšky, jeden článek
odporuje druhému. Jsou to prázdná hesla, bubliny z mydlin, a kdo se jimi řídí,
neporovnávaje jich s nahou skutečností, sám bublinou zmítanou se stává. Mladým
svým přátelům, nacházejícím se na rozcestí, jako já tehdy, vytrhl jsem tento list
ze svých vzpomínek. Je jen jediná věc, kterou každý může se utvrditi. Vneste
do školy více lásky k dětem! Kdo učíš bez lásky k věci, bez lásky k dětem,
odejdi a učiň místo jinému, který má srdce. Ve škole bez lásky pracovali nelze.
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Nesympatické děti.
J. BOŽEK.

Ze zkušenosti ví každý, že mnohý člověk hned při prvním seznámení hlu
boce v duši se nám vepíše, a proti jinému, s nímž v žití se setkáváme, cítíme
odpor. Nerozhoduje tu příjemná nebo nepříjemná tvář, nemá na naši náklonnost
vlivu uhlazené nebo drsné jednání. Někdy nakloníme se neurvalci s drsným ze
vnějškem, a jemný člověk s hladkými způsoby je nám protivným. Obyčejně ne
zkoumáme, co je příčinou naší náchylnosti nebo odporu. Kdybychom zkoumali,
našli bychom příčinu, než berouce věc jen povrchně, spokojíme se výsledkem
svých citů, řekneme: »Tento člověk je nám sympatický, onen nesympatický.«
Tím se věc obyčejně odbude.
V životě všedním snad to dostačí, ale učiteli nelze omlouvati se sympatií
nebo jejím nedostatkem.
Také není učitele, který by s dobrým svědomím mohl říct, že všecky děti
jsou mu stejně sympatické, čili, abychom to řekli jednoduše, že má všecky stejně
rád. Ale přední podmínkou zdárné výchovy je, aby všechny děti bez výminky
těšily se stejné přízni učitelově, aby žádné nemělo v srdci jeho přednosti před
ostatními.
Věc ta byla by ve skutečnosti nemožnou, kdyby učitel nedovedl sebe sama
ovládati a dal se ovládati svými city. Je nad pochybnost, že některé děti získají
si naší náklonnosti hned při prvním vstupu do školy, kdežto jiné dlouho zůstá
vají nám cizími. Jméno některého dítěte pamatujeme si ihned, kdežto jiný nováček
dlouho nechce se nám v paměť zapsati. Není tu příčinou jméno snažší nebo
známější, ale tvářnost žákova, která je nám na první pohled sympatickou. A ne
bývají to vždy nejlepší žáci, kteří se nám snadno v pamět vepisují. Mnohdy dobrý,
chápavý a tichý žáček sedí kolik dní námi nepovšimnut, než se s ním blíže
seznámíme.
A potom, po čase, když konečně všechny žáky jsme poznali, je mezi nimi
mnoho těch, kteří srdci našemu jsou bližšími ostatních.
Proč to? Je to záhada, kterou hned tak asi žádný psycholog nevysvětlí.
Než učitel musí tu přemáhati vlastní svoji duši. Musí svému srdci diktovati.
Za žádnou cenu nesmí děti poznati, že některé je mu milejší druhého.
V tom vězí učitelovo umění, jež třeba prováděti jemným taktem. Je třeba
se všemi dětmi zacházeti stejně, i s těmi, k nimž cítím odpor; jednám-li s dítětem,
k němuž sympatií necítím, musím se přemáhati, aby ani z jediného mého slova,
ba ani z posunku nevycítilo nedostatek vřelého citu.
Tu je učitel opravdovým umělcem. Požehnaná ruka, která dovede hladiti
hlavu, kterou by jiná ruka snad bila! Takový učitel-umělec je mučeníkem vlast
ního srdce, ale vychová mnoho krásných duší. Je to sebezapírání, v němž učitel
stane se velikánem, neviděným sice, nikým neoceněným, neboť za takové věci
nedávají se pochvalná uznání, ale odměnu nalezne v očích dítek a ve svém srdci.
A kdo toho nedbá, bude míti každoročně ve třídě několik nesympatických ošklivců.
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«

Z Jednoty katol. učitelstva. Antonín
Prokeš, řídící učitel v Chotěborkách, zasílá
členský příspěvek v obnosu 4 K. O další
příspěvky žádá Karel Jelínek, učitel v Starém
Kolíně, t. č. pokladník Jednoty česk. katol.
učitelstva v Cechách.
Reorganisace pokračovacího školství·
Letos učiněny v osnově učebné některé změny,
které však celkem do organisace pokračovacích škol ani hluboce ani zvlášť podstatně
nezasahují. A bylo by si mnoho přáti v pří
čině škol těchto. Souhlasíme úplně s poža
davkem, aby se učilo pouze ve dne a v ne
děli aby se vůbec nevyučovalo, dále, aby
zavedeny byly jako předměty náboženství,
a to hlavně mravouka, apologetika a dějiny
církevní, dále pak, aby se důkladně vyučo
valo sociologii. Učňové stávají se snadnou
kořistí agentů nevěrců, nejzuřivějších protiklerikálů a náhončí národních i beznárodních
socialistů. Nemíníme, že by se vyučováním
náboženství a sociologii proud ten snad za
stavil, ale čelilo by se mu zajisté více nežli
nyní, kdy oba předměty ty jsou z osnovy
škol pokračovacích zcela vyloučeny; za
chránil by se alespoň někdo, kdežto nyní
se nechává zuřivým kazitelům dorostu živno
stenského volné pole. Dále by mělo býti
vyučování více odborné a odborové, což
nesmírně stěžuje ta okolnost, že do jedněch
a těchže ročníků se dávají řemesla zcela
různá, pro něž nesnadno jest najiti stejnou
látku vyučovací. Jsou-li na př. v jednom a
témže ročníku zahradníci, dlaždiči, krejčí,
pekaři a řezníci, nesnadno je psáti na př.
písemnosti, aby byly jednotlivým odborům
těmto ku prospěchu a z jejich praktického
života voleny. Pracují-li jedni, musí zaháleti
druzí, volí-li se látka pro všechny, je znáti
na ní vynucenost, a že je přitažena za vlasy.
Vůbec by dosavadní pokračovací večerní
školy měly býti podrobeny důkladné revisi
a reorganisaci od kořene; je v nich mnoho,
co vyžaduje rychlé a pronikavé opravy.

Nadávají na regenschorství, ne však
na různá agentství. Největším trnem a
solí v očích liberálů je regenschorství. Každý
šestáček soukromě vydělaný je konečně dobrý,
jenom ne ten, který se vydělá u varhan, a
to proto, že varhany jsou v kostele, v ko
stele je farář, a tak je to dohromady pytel
klerikalismu, před nímž ovšem musí naska
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kovat husí kůže. Zcela jinak je to s agen
turami nejrůznějších druhů. Tu se uveřejní
inserát s nápadně vytištěnou klausulí: »Mimo
to získají si učitelé, již zprostředkují prodej,
značný vedlejší příjem.« A tu se naleznou
lidé, kteří se mohou utlouci, jak agitují, aby
»zprostředkovali prodej«, a to jednak pro
»značný« (?!) vedlejší příjem, jednak proto,
že některý obchodník dal inserát do »jejich«
orgánu, a tu ovšem je zájem organisace,
roztrhat si pro něho boty. O této věci máme
mnoho zajímavých dokladů. Kdo hraje var
hany v kostele, je klerikální otrok, kdo agi
tuje pro lecjakého hokynáře, ten jeho otro
kem není. Vždyť máme svobodu, proč by
nemohl »dělat« někdo někomu agenta.

Změna hlavních prázdnin. Není roz
háranějšího vyučování, jako přijde-li červen
a s ním »vedřiny«. Směle lze říci, že učení
v červnu nestojí za nic. Školáci toužebně
čekají, bude-li jim oznámeno odpolední
prázdno. Oznámí-li se, vystoupí vysoko ve
selá nálada; není-li, sklesne hluboko, a obé
překáží pozornosti a učení vůbec. Často
chybí tolikojeden stupeň do kýženého prázdna,
učí se, ale temperatura ve třídách je hrozná,
jako by bylo několik stupňů nad určených
osmnácte. Ze žáků teče, svlékají si kabáty,
několik jich spí, od mnohých aby odpověď
přímo kupoval. A je-li hodně prázdných
půldnů, ani dopolední vyučování nemívá
valné ceny; zkrátka: každý zkušený a upřímný
učitel přisvědčí, že v červnu bylo by nej
lépe vůbec již nevyučovati. S tím musí sou
hlasili každý lidumil a rozumný, své děti
opravdu milující otec. Červen je nejkrásnější
měsíc pro letní pobyt na venkově. Nikdy
není v lesích tak krásně a tak zdravo, jako
v červnu. Kdo rád pobývá o prázdninách
na venkově, nesmírně by získal, kdyby tam
mohl ztráviti již červen. Nejkrásnější ten
měsíc tráví však děti ve škole, nebo, mají-li
prázdno, v dusných a zapáchajících ulicích
velikého města. A uvažme dále: zač stojí
prázdniny od 1. do 15. září? Venku příroda
znenáhla vadne a umírá; kde je kdo na
letním pobytu, chystá se obyčejně již kon
cem srpna nebo po 1. září domů; pobyt na
venkově v září nelze ani vzdáleně porovnati
: pobytem v červnu. V zájmu všeho žactva
iprospěchu samotného vyučování bylo by
s ipřáti, aby hlavní prázdniny byly již v mě
síci červnu, a to alespoň — nebylo by lze
zatím jinak — od 15. června, školní rok
pak směle by mohl počínati dnem 1. září.
U nás se sice mnoho mluví o zdravovědě.

Strana 20.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

o tom, že ve zdravém těle bývá zdravý duch
atd., atd., ale pro zdraví žáků se celkem
velice málo dělá. Starší generace učitelská se
sotva dočeká změny hlavních prázdnin v tomto
smyslu. U nás se vždy myslí, že to chce
učitelstvo pro sebe, čili — jak se mluví mezi
lidem zvláště teď po úpravě platů — »ne
dělají bez toho nic, a i to nic je jim mnoho.«
Tak asi souditi se bude i o změně hlavních
prázdnin, o níž jsme zde psali.
Zase nová »éra« ve školství. Strana
socialně-demokratická ve svém boji proti
klerikalismu vymýšlí stále nové a nové věci.
Pořádá »schůze rodičů dítek školou povin
ných«. Věc sama sebou byla by rozhodně
dobrá, zvláště kdyby se schůzí těch účastnili
i učitelé, mnohé rodičům vysvětlili, objasnili,
různé dotazy zodpověděli, důležitých vychovatelských a vyučovatelských otázek se dotkli
atd. atd. Vždyť zákon sám doporučuje styk
školy s rodiči; jaký ve skutečnosti ten »styk«
je, o tom mohlo by se mnoho vypravovat!.
Nedávno byla taková schůze v jedné obci
u samotné Prahy a přijata jest následující
resoluce: »1. Prohlašujeme, že domáhati se
budeme všemi prostředky svobodné školy,
vyjmuté z rukou klerikálního vlivu a praco
vat! pro neodvislost a svobodu učitelstva
v ní. 2. Dále budeme se domáhati, aby
učební pomůcky byly všem žákům bez roz
dílu dávány zdarma. 3. Vyslovujeme se pro
odloučení církve od státu, pro odstranění
vyučování náboženství ze škol a zrušení po
vinné návštěvy kostela. 4. Prohlašujeme, že
nelibě neseme stálé přesazování učitelstva
z místa jejich dosavadního působiště, zejména
pak vyslovujeme sq rozhodně proti přesazení
učitele p. F. N., který, jak se domníváme,
přesazen byl jen na nátlak místního faráře.«
Kardinální požadavky tedy jsou tu určitě a
jasně naznačeny. Vyhození náboženství ze
škol, zrušení povinné návštěvy kostela! Toho
si žádají »rodiče dítek školou povinných« !
Není to ovšem poprvé, co slyšíme taková
přání. Ozývají se stále směleji a směleji,
podporovány duchem doby a větrem, který
k nám fouká z Francie. Jenže ten vítr nám
nikdy nic dobrého nepřinesl. Zrušte ještě
trochu toho náboženství ve školách, zavřete
kostely, sesaďte Boha, jako to učinili fran
couzští jakobíni, a octrete se před nevzratnou
katastrofou. Francie po revoluci ocitla se ve
jhu nejtužšího militarismu a despotismu. —
V našem školství pak věru nic jiného nám
neschází, než aby »schůze« lidu překládaly
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a dosazovaly učitele; to by byl teprve pěkný
zmatek a Babylon!
Smutné věci. Ředitel měšť. dívčí školy
v Plzni, Emanuel Štorkán, odsouzen byl ne
dávno k pětiletému těžkému žaláři pro zlo
činy vytčené v §§ 127., 128. a 132. tr. z.,
jichž dopouštěl se na nezletilé žačce. —
Každý stav má některé osoby, které jsou
mu k necti; chybou a nesprávností je však,
viniti celý stav. Tak tomu bylo v případě
s prof. Drozdem. Čeho se dopustil on, tím
stiženi všichni »klerikálové« vůbec a všichni
vystavováni na pranýř jako defraudanti, pod
vodníci a zloději. Poctivce ani nenapadne,
aby vinil stav učitelský vůbec pro jednoho
zločinného nemravu. Učitelstvu skutek Storkánův ovšem neposlouží; bude se stále uka
zovat! k tomu, aby se na dívčí školy do
sazovaly jen učitelky. Boj mezi učiteli a uči
telkami bude tedy ještě prudší a zjevnější.

»C. Uč.« se stává pomalu klerikálním; ani snad sám o tom neví. Alespoň
svědčí o tom tato solidní lokálka:
Třistadenní odpustky nabízí papež
Pius X. tomu, kdo se modlí jeho modlitbu
k Panně Marii. Též nařídil zvláštní kommissi
studovat! otázku,jak by mohlobýti padesátileté
jubileum prohlášení dogmatu o Neposkvrně
ném Početí Panny Marie co nejvíce oslaveno.«
Klerikální »Vychovatel« toto prohlášení o odpustcích a oslavě jubilea, prohlášení dogmatu
o Neposkvrněném Početí zcela přehlédl. Tím
více jej těší, že to neušlo pozornosti »Č. Uč.«,
z něhož s uctivým díkem a konstatováním
pramene zprávu tu přejímá.
Zaopatření ve stáří. Byl nám zaslán
návrh, aby zřízen byl při katechetském
spolku odbor ku pojištění ve stáří rodičů,
příbuzných nebo vůbec těch, kteří kate
chetům slouží; po smrti svého živitele mají
zajisté trudné postavení. Tato věc co do
meritorní stránky jest vážna, avšak spolek
jí nemůže provésti, poněvadž stanovy a ne
utěšené poměry hmotné tomu nedovolují.
Nejlépe možno se postarat! o zaopatření ve
stáří pro ony osoby, když se na ně ročně
vplácí určitý obnos do Jubilejního zemského
fondu císaře Františka Josefa v Praze-III.
»u Montágů«, který ochotně prospekty zašle.
Výhoda záleží v tom, že z vkladů se ne
platí režie, která se uhrazuje ze zvláštního
zemského fondu. Dle splacených obnosů
možno v 50., po případě v 55. nebo po
zdějším roku věku bráti důchod nejvýše
1000 K.
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O sociální výchově.
(Pokračování.)

Nebo vezměme v úvahu, prosím, divadlo.
Slyším hlučný souhlas i hlučný protest. Souhias volá: »Ano, divadlo velice
mnoho zkazí, co dobrá a pečlivá výchova pracně zbuduje!« Protest křičí: »Cože,
i divadlo, vy klerikálové, kaceřujete? Divadlo, školu života? Inu, jste vy přece
jen tmáři, zpátečníci a jezoví . . . .'«
Pozor! Neráčte se dát’uchvátiti ani hanou, ani chválou. Nevynášejte naprosto
a bez uvažování a rovněž tak neodsuzujte.
Příklad ze života: Pisatel těchto řádků měl nedávno právě o téhle věci
rozmluvu s váženou jednou dámou, matkou dcerušky, která navštěvuje v Praze
učitelský ústav.
Snad jste slyšeli a víte, jaký je to boj, než tam dítě dostanete. Upřímně
řečeno, musí hodně umět, jet přijímací zkouška jakási malá (a někdy i velká)
maturita a k tomu umění shání se obyčejně ještě protekce. Jiné už to na světě
nebude; bude to spíše ještě horší. Šťastní lidé, kterým se to podaří ani neřeknu
na první ráz, ale i na druhý a jak to sami známe, i na třetí!
Ale když to lidské srdce je tak podivné, tak nevyzpytatelné !

Tak jako ona paní, s níž pisatel mluvil. Když byl prohlášen výsledek a dce
ruška šťastně přijata, tonula matinka v moři blaženosti a kdyby snad ji byl někdo
nevím jakou oběť uložil, nic by jí nebylo nesnadného vykonati. Plna nadšení,
naslibovala toho panu řediteli a koho na ústavu potkala na fůry. A teď ji potkáte
vážnou, zamyšlenou. »Co dělá slečna? Jak se jí daří ve škole?« táži se.
Matinka vzdychne a mávne rukou. »Nemyslila jsem, že je to tak přísné.
Jen považte, naše Lula tak ráda do divadla — vždyť též hraje a zpívá — a to
aby se pokaždé dovolovala; dvakrát ji dovolili, po třetí řekli, že se jim to zdá
býti příliš často. Holka mi celou noc plakala. Teď ale jde bez dovolení, vy to
na mě nepovíte, To by bylo, aby už ani do divadla nesměla, aby už od teďka
měla celý svět zavřený.«
Takové máte ty matinky. Ne všecky, ale mnohé. Praha je veliká, dozor na
posluchače a žačkv středních škol velice stižený, ne-li i nemožný, a na to se hřeší.
»Dovolte, milostivá,« odpovídám, »nerad bych si vás rozhněval, ale na ústavu
mají pravdu. Když ona ta častá návštěva divadla odvrací od učení, kdyby člověk
i na jiné stránky nehleděl. A potom : každá věc, která se hraje, se přece jen pro
slečnu nehodí.«
»Ale máte moderní věci, že o nich celá Praha mluví. Naše sousedky jsou
předplaceny na druhém balkoně; byly samá řeč o »Luise« a »Tosce«, a to naši
Lulu tak pobláznilo, že to musila vidět také. Pomozte si, mladá krev! Vždyť vy
jste asi také jiným nebyl.«

»Za mého mládí se takové kusy nehrály — právě tak, jako nebylo tenkrát
tolik všelijakých novin, knih a svůdných illustrací. Ostatně ani »Louisa« ani
»Tosca« není hra, již lze dívkám doporučiti. Vychovávejte své dítě co nejpečli
věji, a ono v »Louise« uvidí, jak dítě opouští otce i matku a chytí se — odpusťte
4t
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tomu slovu, ale je to pravda — flamendra a »Tosca« je krvavý román v hudební
výpravě, krvák, proti nimž všechny stavy obecenstva českého bez rozdílu svého
času pozdvihly varovný hlas. Není tedy vše vzdělavatelné a doporučení hodno,
co se v divadle představuje.«
Matinka se trochu zarazila a chystala se k nějaké námitce. Já však pokračoval:
»To bychom mohli ještě k »Louise« a »Tosce« přidali »Můstek«, jehož ne
mravný směr i samotné abonenty zarazil.« I dovolil jsem si přpčísti večerník
»Hl. N.« ze dne 1. února, kdež byla tato zpráva:
»Dnešního dne došel ředitelství Národního divadla z kruhů abonnentů
četně podepsaný protest proti dalšímu provozování veselohry »Můstek«. Tato hra>
přeložená z frančiny, pp. Grésaca a de Croisseta vzbudila při sobotní (30. lednaý
své premieře rozhořčení svou neomalenou lascivností a ničeho se neštítíci nesluš
ností. K protestu, v němž se s ohledem k veřejné mravopočestnosti (!) žádá za
neodkladné vypuštění jmenované hry z repertoiru Národního divadla, připojily
svá jména nejčelnější osobnosti české společnosti pražské.«

Z toho vidíte, velectěná, že má ředitelství ústavu nejen právo, ale v zájmu
vychovatelském přímo svátou povinnost, vyhraditi si právo, chovanku do divadla
dovoliti, nebojí povolení odepříti. Jsou výborné hry, opravdu povznášející, opravdu
vzdělávající — ale těch, bohužel, se dává čím dále tím méně, za to jo hojně her,
které mravnost otupují a přímo kazí. Neviděla snad slečna též »Past na muže«,
»Dámu od Maxima« a jiné podobné výtečnosti, které se s tak pronikavým úspě
chem hrají na Smíchově ?
Matinka zavrtěla hlavou a odcházela roztrpčena, nejspíš si myslila něco
o tyranství. Aťsijen nechá svou »Lulu« odchovat pouze divadlem a uvidí, jakou
z ní bude míti nulu. Věc kolikráte projednaná, uvažovaná — ale nic na plat. Je
to spíše horší. Denně uvidíte' v divadlech hochy, žabky, výrostky — a to na
představeních, která jich nezdělávají, ale přímo kazí. Vkus »velikého« obecenstva
se degeneroval a působí i na dorost. Našemu dorostu byly by hry, jimiž my za
svého mládí se obdivovali, až tuze naivní a hloupé, i vypukly by moderní naše
dětičky v ironický a posupný smích nad takovým haraburdím. Nemálo vychová
vají časopisy a žurnalistika.

Řekne se: nejsou pro děti. Ve větších městech bývají vyloženy za sklem
na veřejných ulicích, a co je hodně pikantního a tlustého, je modrou neb červenou
tužkou zaškrtnuto. Staví se před krámem velcí i malí a hltavě čtou. A doma
nebývá také odbíraný časopis zavírán pod sedmerým zámkem. Leží na posteli,
na stole, na skříni, děti si jej najdou a čtou. Vraždy novorozeňat, zatajení porodů,
soudní síň a ledajaké zajímavosti, kterých věděti mají děti dost a dost času, bývají
s pravou dychtivostí čteny a dále kolportovány. Ať si pak škola povídá co chce
a vychovává jak chce.
(Pokračování.)
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Loutková divadla.
(Zkušenosti staršího učitele.)

V Praze a předměstích jsou mnohá loutková divadla, označována jménem
»jesle«. Poněvadž tyto »jesle« většinou mládeží navštěvovány jsou, umínil jsem
si seznati, co se tam hraje a jak pečováno jest o mládež tam docházející.
Z návštěv, které jsem konal, seznal jsem, že se tam neprovozují hry, které
by opravňovaly jméno »jesle«, nýbrž že to jsou loutková divadla, kde hrají se
divadelní kusy všeho směru. Úsudek, jaký jsem si jak o volbě kusů, o hře, jakož
i o dohledu na návštěvníky učinil, nebyl a nemohl býti těmto »jeslím« příznivý.
Policie, jakožto orgán dohlédací, byla požádána, aby nepřístojnostem, které mlá
deži mravní záhubou i zkázou zdraví hrozily, mocí svého úřadu odstranila. Dle
šetření, které jsem opětně konal, seznal jsem, že žádost ta nebyla marnou. Poli
cejní ředitelství předvolalo všechny majitele jeslí a pod ztrátou koncese ku pro
vozování her přísně jim nařídilo, aby především mravnosti mládeže bedlivý pozor
měli, aby kouření v místnostech netrpěli, atd.
Bohužel musím přiznati, že za poměrů nynějších nedá se toho docíliti, aby
vše se odstranilo, co jest nepřístojné nebo škodlivé. Dohled při hrách nikdo z po
volaných kruhů nemá a přijde-li tam někdo, tu ovšem to majitel hned zví, ihned
se vše uvede do pořádku a pravý stav pozorovateli, zejména učiteli, jehož mládež
zná, unikne. Leč častým příchodem, jednou v tu a jindy v onu dobu seznal
jsem, že tu mnoho a mnoho, co jakožto vychovatelé mládeže, jimž blaho dítek
na srdci leží, dovoliti nemůžeme, a proto dovoluji si upozorniti na vše, co jsem
častými návštěvami divadel seznal.
Loutková divadla navštěvují zejména děti rodičů chudých a to jen chlapci,
zřídka jdou též děvčata. Proč ne děvčata, pozná ihned každý, vidí-li tam, ať tam
přijde kdy chce, nejzpustlejší žáky škole odrostlé, kteří se špatnou známkou
z mravů ze školy propuštěni byli, kteří jen zahálčivý život vedou a rozličných
přestupků, pro které policejně trestáni byli, se dopouštějí. Takové hochy nalezl
jsem vždy přítomné, ať jsem přišel do toho neb onoho divadla. Tito hoši snaží
se dětem tam přítomným vštípiti opak toho, k čemu je škola neb rodiče vedli.
Tak klackovitým chováním oproti bývalému svému učiteli snaží se autoritu jeho u dětí
snížiti; tam vedou se necudné řeči, utrácejí se peníze za cukroví a ovoce; po
představení jdou před dvéře a kouří, při čemž ovšem mladší v kouření zaučují.
Místnosti divadel jsou malé a návštěva skoro vždy tak četná, že úraz tělesný
není vyloučen. Následkem tlačenice při příchodu a odchodu pronášeny bývají
sldva druhu nejsprostšího. Mezi představením v jednom divadle hrál hoch na
harmoniku oplzlé písně a jiní je zpívali. Když herec, poněvadž jsem byl přítomen,
hochy okřikl, majitel jim to ihned dovolil — »že prý aspoň nebudou hlučiti« . . .
Z důvodů těch nedovolují pečliví rodičové dětí svých do těchto divadel;
děvčata sama se jich straní, ano i hoši jemnějších způsobů i z rodin chudých se
jim vyhýbají. V divadlech těch hraje se až i do 9 hodin večer a tu ovšem při
jdou tam starší hoši a děvčata pověsti třeba nevalné, a jak pak to dopadá, ne
třeba zde doličovati, ale svědkem jsem toho byl. Odrostlí tito hoši a děvčata mají
tam své schůzky; pořádné děvče tam nejde. Bohužel, že i v tak pozdních ho
dinách jsem tam nalezl děti škole náležející.
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Co se týče volby kusů, pokud jsem měl příležitost sledovati, vyhovovayl
by jak v buzení mravnosti, dobročinnosti a zbožnosti, tak i v pěstování lásky
k vlasti. Leč shledal jsem, že mnoho záleží na mravní způsobilosti toho kterého
herce. Tak skoro všichni herci mluvili řečí velice nesprávnou; mládež si jedno
tlivé státi neb výroky pamatuje a právě tak nesprávně je pronáší. Tu měl jsem
za svou povinnost upozorniti všechny herce na to se žádostí, aby hleděli správnou
češtinou mluviti.
Někteří herci pak, aby učinili kus zábavnější, vplétají do kusu pouliční
řeči (pepické výroky), čímž ovšem mnohé mládeži se zalichotí, ale i nejlepší kus,
všem zásadám mravním vyhovující, činí se tak-ilusorním. V jednom případě chtěl
jsem již majitele na to upozorniti, ale nechtěl jsem se prozradit!, za jakým účelem
tam chodím. Dětem lepšího vychování se opětně toto nelíbilo (ku velké mé po
těše) a do takového divadla nechodily, říkajíce, že je to tam sprosté. Ze to pravdou,
vysvítalo nejlépe z toho, že totéž divadlo, kde hrál potom jiný herec, bylo pak
velice četně navštěvováno a za pěkné od dětí prohlašováno.
Škodlivě pak působí na děti, že peníze na rodičích vymámené na potřeby
školní tam utrácejí, ve škole nemají na čem pracovati a školu, jakožto mnoho
nákladu vyžadující, do špatného světla u rodičů přivádějí.
Musím prohlásiti, že bych byl milerád pro pořádání těchto her, a že by byla
škoda, je zakázati; neb jak jsem již dříve podotknul, kdyby správně hráno bylo,
měly by veliký účin na pěstování zbožnosti, mravnosti, dobročinnosti a lásky
vlastenecké u dětí, však muselo by se to státi za podmínek, jež si tu dovolím
naznačiti
1. Nechť smí hráti jen ten herec, který prokáže způsobilost přednesením
několika kusů správnou češtinou.
2. Nechť určí policie, kolik osob smí býti do hlediště puštěno.
3. Nechť smí se hráti jen třikráte za týden a to ve středu, v sobotu a v ne
děli (též ve svátek) a to jen od 1. hod. s poledne do 4., nanejvýše do 5 hodin.
Však po čtvrté hodině'smí tam dítky školní jen v průvodu rodičů neb dospělých.
4. Nechť nejsou trpěni v divadlech hoši škole odrostlí, kteří určitého za
městnání nemají a jen krádeží neb nahodilými výdělky se živí za tím účelem,
aby na podobné zábavy a na jiné útraty měli a tam jsou ostatním jen ku pohoršení.
5. Nechť nesmí se v místnostech prodávati cukroví; leda jen ovoce.
6. Nechť dovolen je každému učiteli bezplatný vstup ku všem hrám, kterým
přítomen býti chce.
Podmínky tyto navrhuji z pozorování, jaký dojem činí na děti ne právě
mravností vynikající, ano — jak jsem seznal, i na ony povaleče — hra prová
zená mluvou slušnou, správnou, a hra pouliční řečí provozovaná.
Když majitelé vyhoví těmto podmínkám, nebude to míti pro ně za následek
ztenčení návštěvy a tedy i zmešení výdělku, nýbrž tím větší zisk, neboť pak
budou tam choditi i děti z rodin slušných se svými průvodci. My pak, přesvěd
čeni jsouce, že tam dítky nejen zábavu, ale i poučení najdou, mileradi tato di
vadla jim k návštěvě doporučovat! budeme.
K.
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Ve znamení pokroku.
(Kousek trpké pravdy.)

Před dvěma roky navštívil jsem svého přítele, řídícího učitele v malé vísce.
Deset let jsem ho neviděl, těšil jsem se na shledání s ním ; sám jsa znaven prací
na škole městské, byl jsem přesvědčen, že přítel mnohem je šťastnější na své
dvojtřídce mezi bodrým lidem venkovským.
Docela takovým, jak jsem si ho představoval, jsem ho však neshledal.
Také on naříkal. »Všecko mne mrzí,« spustil, když jsme začali o škole. „Obtíže
ve všem. Přijde inspektor, řekne: »Do této třídy musí se toto zaříditi, do oné
ono.« Snadno se to řekne, ale těžko vykoná. Potom přijde nařízení okresní školní
rady, a sedláci naříkají na výlohy, které jim škola působí. Půl roku musím čekati,
než se pořídí věc za zlatku. Ale napřesrok bude jinak. Máme tu oposiční stranu,
samé pokrokovce. Na podzim tu máme obecní volby, oposice jistě zvítězí. Pak
bude lépe. Pokrok v obci, pokrok ve škole. To je naše heslo. Já i můj kolega
pilně pracujeme, aby se pokrokovci dostali k veslu. Nesměj se! Je to v zájmu
školy. Nevíš, jak těžký život má správce venkovské školy. Chci-li něco pro školu,
říkají: »Počkejte, pane řídící! Nepotřebujete toho hned. Teď není peněz. Až budou.«
Myslí, co dají škole, že dávají učiteli. Stokrát jsem jim vysvětlil, že je to pro
jejich děti, a stokrát mi odpověděli: »Naše děti toho nepotřebují, ale školní úřady
to nařizují, tak to tedy musí býti.« Povídám ti; zabedněnci. Než hnedle jim bude
konec. Staří odstoupí a nastoupí mladí. Bude osvěž.ení a nový život. Všecko se
zvelebí, obec i škola. Přijdou kubíci. Kdybys je slyšel mluvit. Vesměs mladí a vy
školení hospodáři, skorém intelligenti. Stan mají v hořejší hospodě a staří chodí
do dolejší. Dva tábory. Já chodím sem i tam, aby se neřeklo. Ale můj kolega
chodí jen nahoru, bije se s otevřeným hledím a pracuje i za mne. Tak se těším,
až bude po volbách; to se mi v těžké službě odlehčí.«
»Přeji ti, aby ti s novým výborem vzešel nový život,« řekl jsem, chápaje
těžké postavení přítelovo. »Musí to býti hrozné, starati se, aby bylo učiněno
zadost úředním nařízením a nerozhněvat! si při tom sousedův. Jak jsi povídal:
»Pokrok v obci, pokrok ve škole,« to je něco, čeho bychom si všude přáli.«
*
*
*

Za rok o prázdninách zajel jsem si zase k příteli. »Tak co? Dostali se pokro
kovci k veslu?« bylo mojí první otázkou.
»Dostali,« odvětil přítel a pohlédl na mne smutným pohledem. »Ti lidé by
vypudili psa z kůže, neřku-li starý výbor.«
»A jak ty se při tom máš?«
»Jako nahý v trní,« spustil přítel dlouhou je.remiadu. »Hanba povídat; to
jsem si dal!«
»Ani svým uším nevěřím,« povídám. »Vždyť už zase naříkáš! Snad je ti
teď lépe ?«
»Lépe?« utrhl se na mě. »Špatně je mi s nimi! V obecním výboru i místní
školní radě zasedli vesměs »pokrokovci«, ale já jsem teď mučeníkem.«
»Jak to?« divím se, »přece ti lidé měli v programu pokrok, a rozumějí .snad,
co znamená moderní škola?«
»Právě proto, že tomu rozumějí, bijí mne, kde mohou,« řekl přítel. »A pokrok,
holečku, je na vsi něco docela jiného, než ty si myslíš.«
5t
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»Přece jsi pravii, jak pracuješ, aby ona strana nabyla vrchu,« povídám.
»To mi tenkrát snad ďas napískal, že jsem se jich chytil,« spustil přítel na
kvašeně. »Když vládli staří, šlo to spatně, ale šlo to přece. Když škola něčeho
potřebovala, říkával představený: »Teď na to nemáme, až budeme míti« a členové
místní školní rady mu přikyvovali : Tak, tak, vždyť on pan řídící počká. Potom,
když jsem je několikrát upomenul, dostal jsem to přece. Ale teď to jde jinak. Starosta
řekne: »Pánové, to nedáme. Po mém náhledu je to zbytečná věc.« A ostatní křičí :■
»Nedáme. Je to obtěžování poplatníků. Když někdo nařídí, co se má koupiti,
musí nám také oznámiti, odkud na to brát peníze.« Vidíš, tohle staří neznali.
V tom je »pokrok«. Starý představený měl jen strach, aby poplatníci nebručeli,
že mnoho vydává. Kolikrát jsem mu měl za zlé, že má málo energie, ale tenhle
nový jí má, až se toho děsím. Řeknu-li mu, že už před čtvrt letem došlo naří
zení, aby se věc dala do pořádku, odbude mne cynicky : »Když už to čekalo
čtvrt léta, počká to ještě čtvrt. Potom něco napíšeme, a zas bude čtvrt léta pokoj.
Pak přijde nové nařízení, proti tomu podáme rekurs a protáhne se to zase na
rok.« A hesel všelijakých mají ti lidé plná ústa. Jak se mi to kdysi líbívalo, tak
je teď nenávidím. A mluvit umějí všichni jako advokáti. Tuhle ve schůzi mne
jeden odbyl, když se jednalo o nějaké učebné pomůcce: »Ta věc je tak, pane
řídící. Když si zjednám na práci řemeslníka, musí si přinésti svůj »verkzajch«.
a když učitel učí, má si také napřed opatřiti všechno, čeho k učení potřebuje.
A kdo toho nemá, ať toho nechá.« Vidíš, to je »pokrok«. Předešlý starosta se na
takový výrok nikdy neodvážil a starostoval tu dvanáct let. Povídám ti, teď jsem
mučeníkem. A ti nahoře, jakoby věděli, jak mi je, posílají jedno nařízení za
druhým. A moje škola je jedna z nejlepších na okresu, obec pokročilá, lid pro
budilý. Ale nikdo neví, v čem vlastně ta »probudilost« kotví. Já to vím. Praštil
bych se vším, kdybych už nebyl tak stár, a chopil bych se něčeho jiného.«
Politoval jsem ho srdečně a odjížděl od něho pevně jsa přesvědčen, že každý
novinami hlásaný »pokrok« není pokrok, a že opěvaná »přízeň probudilého lidu«
ke »svému« školství je někdy až tuze podivná.
—ý.

Ve kterých spolcích pracuje učitel pro blaho lidu.
(Několik zkušeností učitelského veterána.)

Všeobecně převládá mínění, že učitel, chtěje se svědomitě věnovati svému
kulturnímu povolání a pracovali pro dobro a vzdělání lidu, musí býti také členem
všech neb skoro všech místních spolků, ve všech pracovali a býti radou nápomocen.
Mladý nezkušenec pracuje po několik roků v různých spolcích jako pod
řízený funkcionář, udolav při tom mnoho vzácného času a utrativ mnoho peněz,
nabude konečně trpké zkušenosti, že pro lid mohl vykonati za ten čas a za ty
peníze sám mnohem více, vypřahne . napořád, stáváse rozmrzelým, a teď má proti
sobě všechny členy spolků v místě; a protože dnes každý občan je členem ale
spon jednoho spolku, má učitel proti sobě celou obec.
Skoro z pravidla nejdříve zařídí se ve vsi spolek dobrovolných hasičů. Není
ani možné, aby učitel nestal se členem. Vždyť spolek má lidumilný účel a slouží
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ve prospěch obce. Za nedlouho ovšem věc se obrátí. O vynikající funkce rozdělí
se přední osobnosti, učiteli dá se zpravidla jednatelství.
Je-li nějaká práce, řekne se: »Pan učitel to udělá.«
A hned se k tomu dodá: »Má na to čas.«
A učitel pracuje, utrácí v hospodě při schůzích peníze, jezdí na sjezdy, je
tu smutnou figurou, dělající stafáž několika osobám, kterým nejedná se ani z da
leka o lidumilný účel spolku, jen o to, aby stály v čele nové instituce a mohly
časem druhému funkcionáři říci: »Řekni učiteli, ať to obstará.«
Potom o valné hromadě některý funkcionář není zvolen a z trucu založí
v obci spolek sokolský. Tu se teprve apeluje na učitele. »Pokrok, národnost, de
mokratická myšlénka.«
A učitel, jsa syt lokajování několika velikášům, chytá se té demokratické
myšlénky jako záchranného člunu. Přijde z deště pod okap.
Krásná myšlénka, vznešené zásady, ale provedení jako obyčejně v našem
národním životě.
Spolek je zase jen štítem několika místním pohlavárům, kteří založili spolek,
aby tu mohli obstarávat! funkce vynikajících velitelů, náčelníků a starostů, aby
se řeklo, že vodí lid, a učitel slízne íunkci jednatele nebo cvičitele, při které
je hojně práce, ale málo slávy.
A jako se říkalo dříve: Pán učitel to udělá«, teď se říká demokraticky: »Bratře,
obstarej to!«
A učitel po čase přesvědčiv se, že i tu vlastně je lokajem několika osob,
které přivlastňují si zásluhy a jemu strkají práci, vypřáhne zas. Jak jsem tu na
dvou příkladech vylíčil, bývá tomu i u jiných spolků. A dnes každá dědinka má
spolků a společků několik. A všude pracují učitelé v podřízených, ale hlavně
pracovních funkcích v přesvědčení, že pracují pro dobro lidu. Nechci říci, že
všechny, ale většina spolků slouží jen velikášství jednotlivých matadorů v obci,
a učitel je tu bezděčným nástrojem několika hlav slavomamem posedlých
A když pozná, že vlastně dělal někomu neplaceného lokaje a pomáhal vy
sazovat! do sedel lidi pod záminkou pokroku a vzdělávání, dostavuje se u něho
mravní kocovina a ochablost.
A to je chyba.
Učiteli přece zbývá široké pole ve spolcích, na němž možno mu s pro
spěchem působiti.
Jen musí býti opatrným u volbě a přesvědčit! se předem, slouží-li celku a
ne osobám, kyneli z práce jeho prospěch všemu lidu nebo jen jednotlivcům sna
žícím se ve spolkovém životě vyniknouti, když to nejde jiným způsobem.
Před úpravou platů ozval se z řad učitelstva návrh, aby vypřáhlo vůbec ze
všech národních spolků, ale návrh padl. Ozval se hned v zápětí výstrážný hlas,
že by se míst po učitelích zmocnily strany jiné. Jedni myslili socialisty, druzí
»klerikály«.
Která z těch stran by pracovala pro národ a která proti němu, to ať si každý
zodpoví sám.
Celkem tedy vzato, spolky s parádami, sjezdy a slety, při nichž učitel v pod
řízeném postavení dělá statistu smutné postavy, spolky takové pro učitele nejsou.
Práce jeho, někdy dosti namáhavá a lepší věci hodná, nenese žádoucího ovoce.
5ft
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Ale je dosti spolků, kde je třeba pronikavé a poctivé práce takové, jakou
dovede konati jenotn nadšený český učitel.
Jsou tu záložny, kde třeba rozhledu, poctivosti, zkušenosti a práce přesné.
Tu je učitel na místě. Veřejné čítárny, které by lépe vzdělávaly lid než všechny
vzdělávací spolky; ale neujímají se protože není člověka, který by se podjal těžké
a úmorné práce říditi knihovnu, půjčovati a věnovati ústavu čas, práci a celou
svou duši. Zde nezískal by učitel slávy, prýmků, ba snad ani díků, ale pro lid
vykonal by neocenitelnou věc. Jsou to humanitní spolky pro dobro a podporu
mládeže a chudiny vůbec; zde také nekyne sláva, ale tichá zásluha a blaživá
odměna pokojného svědomí. Členství spolků vincenciánských na př. nenese slávu,
trochu nepohodlí a snad i nevděku, ale škole i svým žákům může učitel-Vincencíán velice prospěti.
A takových spolků, kde by učitelova práce se uplatnila a ovoce dobré nesla,
je mnoho, nebo alespoň bylo by jich mnoho, kdyby učitelstvo hledalo jen pole
pro své působení a zřeklo se působení tam, kde pod rouškou pokroku, národ
nosti a podobných hesel vlastně skrývá se jen žádost jednotlivcův vyniknout!
nebo »truc« druhé strany v obci vládnoucí.

O sociální výchově.
(Pokračování.)

Anebo vezměme v úvahu události, které se stanou a hladinu denního života
hlučně rozvíří, jako byla nedávno vražda děvčete u Žižkova. Co tu řečí a nej
různějšího rozumování, co tu výkladů a povídání o všech možných i nemožných
věcech, ať již s vraždou tou souvisí nebo ne! A při té příležitosti se děti pře
mnoho dovědí a dychtivě novinky ty hltají; a jestliže přímo něčemu nerozumějí,
však neustanou pátrati a píditi se dále, až se obor jejich vědomostí do šíře i hloubi
znamenitě rozšíří. Pamatujeme si živě, jaké hnutí způsobila mezi žactvem zvláště
dospělejším dnes již skoro zapomenutá vražda, jíž dopustil se nezletilý Páv; toť
bylo přímé zelektrisování, a ovzduší bordelu dostalo se do škol na denní přetřes
více než řečtina a latina. Ejhle, jak se daří vychovatelskému působení školy a jak
mají učitelé osud příštích generací v rukou, jak jedině jen na nich záleží, aby
dorost byl mravný a v každé příčině dokonalý! A v době právě nynější jsou na
programu studentské sebevraždy, toť jsou daleko výmluvnější a působivější fakta,
než nevím jak pečlivě upravená a připravená paedagogická přednáška anebo pů
sobení osvědčeného učitele. Přemnohý z čtenářů zpráv o sebevraždách si myslí:
»nač bych se dřel, jestli mně to dopadne tak nebo onak, udělám to jako X.
nebo Y. a bude dobře.« A věru, zdá se, že příklad studentů-sebevrahů je velice
nakažlivým receptem. Takový jeden sebevrah — jakým je paedagogem !
Ostatně nemusí se zde mluviti právě jen o sebevraždách studentských. Po
kládáme je za úkaz, souvisící se sebevraždami vůbec. Vždyť již dávno pozoruje
se pravá sebevražedná mánie, která se tím více a více šíří, čím více se o věci
píše a rozvažuje. Dnes polykají ženštiny hlavičky sirek jako zmrzlinu, a přes četné
otravy fosforem prodávají se sirky dále a dále. Vždyť jest to nejlacinější způsob,
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sprovoditi se ze světa (jen utopení neb skok s okna je ještě lacinější). Obestírání zločinů a hříchů gloriolou romantismu se na lidstvu strašlivě mstí. Každé
uveřejnění dopisu sebevraha (jako v poslední době studenta H.) je věcí velice
povážlivou. Dle našeho mínění by se zprávy o takových věcech měly odbývati
co nejstručněji. Ale řekněte to dnes někomu, kdy časopisy vycházejí dvakráte
a třikráte denně! Ty »sensační« věci přímo hltají, škodily by si, kdyby o každé
»sensaci« nepsaly per longum et latum, počet abonentů a čtenářů by rapidně
klesal — vždyť široké kruhy, masy lidu, chtějí hned všecko vědět z gruntu —
a konkurenční listy by si špikovaly kapsu. Což na tom, jaký to má účin na ve
likou část lidstva — jen když se řekne, že »učitelstvo má v rukou budoucí
národ!« Nemálo přispívají též k výchově veškeré osoby, s nimiž se mládež mimo
školu stýká. Co se jen v té příčině služebné natropily zla! Jsou rodiny, kde otec
i matka si hledí svého a děti jsou odkázány z veliké části na služky. Ty s nimi
chodí po procházkách, ty s nimi tráví celé večery doma, tyje «baví« a »poučují«.
Jsou pod jejich vlivem a v jejich společnosti mnohdy déle, nežli za celého pobytu
ve škole. Jak je ten účin blahodárný, o tom mohly by se vypravovat! kroniky.
Jestli tyto osoby výchovu podporují nebo podkopávají, o tom nemůže býti sporu.
Neméně důležití jsou »přátelé a přítelkyně«, »kollegové«, »kamarádi a kamarádky«.
Mladá duše a samotářství — to se vylučuje; mladá duše je horoucí, živá, plane
po sdílnosti; jest nepřirozené, aby mladý hoch, mladá dívka neměli soudruha
a družku, s nimiž by radosti i žalosti své sdíleli. Nebývá však, bohužel, vždy
volba přítele neb přítelkyně šťastná a doporučení hodná. Platí tu všecko, co pří
sloví praví o zlých nebo dobrých tovaryších, o zlých nebo dobrých příkladech.
Co škola nebo rodiče s láskou a pracně zbudují, rozhází takový nedobrý soudruh
za chvíli: vždyť je známo, jak jeden druh věří druhému, myslí, že to ani nemůže
býti, aby to, k čemu ho navádí, nebo co mu povídá, bylo něco zlého, to jen ti
rodiče nebo učitelé jsou tak zlí, že si to tak vykládají!
Pozorujte všecky proudy a všecky dojmy, které mimo školu na dítě působí
a je unášejí, vezměte v úvahu veliký vyučovatelský úkol školy, který veškeré
síly učitelovy do únavy vyčerpá a musíte přisvědčili, že škola poměrně k jiným
činitelům sice hodně vyučuje, ale velice málo vychovává.

A tak mohli bychom mnoho a rnnoho věcí uváděti, které do vých,ovy mlá
deže velmi mocně a působivě zasahují a které ostávají od obecenstva a široké
veřejnosti vůbec beze všeho povšimnuti. Je to velmi pohodlné, veškeru odpověd
nost hoditi na školu. Patří to k nejoblíbenějším frázím moderní doby, právě tak
jako vyvracet! — ba což dím vyvraceli; ale co nejízlivěji a nejvášnivěji oponovali
proti tvrzení, že divadlo (alespoň větší část div. kusů), romány a moderní povídky,
časopisy, illustrace, některé výtvory sochařství a malířství atd. atd., výchovu pod
kopávají a kazí. Nedáme se zakřiknout! liberály a frázisty a klidně i věcně pro
bereme jedno po druhém a ukážeme, co z divadla, básnictví, malířství atd., atd.,
povznáší a vychovává, a CO kazí.
(Pokračování.)
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❖

RŮZNÉ ZPRÁVY.

*

Z Jednoty českého katol. učitelstva.
Členské příspěvky zaslali: Pan Václ. Symon,
říd. učitel ve Střihově 2 K; p. Jos. Šimůnek, řídící učitel ve Vápně 2 K; jeho
paní Marie Šimůnková, industriálni učitelka
ve Vápně 2 K. — Další příspěvky přijímá
Karel Jelínek, upitel ve St. Kolíně, t. č. po
kladník Jednoty česk. katolického učitelstva
v Cechách.

Požadavky industrialních učitelek.
Petice industrialních učitelek zní: »Vysoký
sněme království českého! V nejhlubší úctě
podepsané industriálni učitelky předstupují
v plné důvěře před vysoký sněm království
českého s uctivou žádostí, aby vykonav
dříve velké dílo kulturní — upravení platů
učitelstva škol obecných a měšťanských —
přistoupil nyní k řešení těžkých poměrů,
ve kterých žijí industriálni učitelky v Če
chách a ráčil dobrotivě zlepšiti postavení
jejich ve službě školní a zdokonalit! půso
bení jejich vyučovací těmito zákonnými
ustanoveními, pokud se týče novými zříze
ními. 1. Při obsazování míst industrialních
učitelek budiž v prvé řadě přihlíženo ke
svobodným kandidátkám ind. učitelství, ne
mající mužů-živitelů. Budiž jim dále při do
sazení na místo industr. učitelky buď ihned
aneb v době poměrně nejkratší vykázán
počet hodin opravňující k dosažení defini
tivy. 2. Počet hodin k dosažení definitivy
nutný snížen budiž ve svém minimu ze 16
na 14 hodin vyučovacích. Bude-li vyučovati
industr. učitelka více než 20 hodin, buďtež
jí tyto přespočetné hodiny zvlášť remunerovány. 3. Služné def. industr. učitelek škol
obecných budiž na 1000 K, ind. učitelek
škol měšťanských na 1200 K zvýšeno. 4.
Budiž def. industr. učitelkám poskytnuto
6 pětiletých zvýšení služného za těchže
podmínek a v téže poměrné výši ku služ
nému (12'5 procent), jako uděleno bylo
učitelstvu škol obecných a měšťanských.
5. Vyučování ženským ručním pracím budiž
všude, tedy i tam, kde působí literní učitelky,
svěřeno industrialním učitelkám. 6. Vysoký
sněme království českého, račiž dáti do
brotivý impuls, aby povzneseno bylo vyučo
vání ženským ručním pracím tím, že ve
zvláštních vyučovacích kursech pro industr.
učitelky c. k. školními úřady zřizovaných,
dána by jim byla možnost prohloubili své
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všeobecné i odborné vzdělání. V kursech
těchto, jež občasně zřídily by se při c. k.
ústavech učitelek, aneb při c. k. umělecko
průmyslových školách nebo podobných od
borných ústavech na dobu jednoho roku,
řízeno by bylo vyučování tak, aby nabyly
zde vědomostí i dovedností, jichž zužitko
valy by ve škole zdokonalujíce určitý ženský
lidový průmysl v krajině vyvinutý a vyho
vujíce zvýšeným požadavkům, jež na vy
učování ženských ručních prací kladou zá
sady, jež pode jménem »umělecké výchovy«
nová doba do školy uvádí.

Nejuctivější žádosti své dokládají pak
takto: a) Při dosavadních služebních po
měrech svých má definitivní postavení z okrouhlého počtu ind. učitelek 2000 toliko
271 učitelek. Ostatních 1729 učitelek ind.
žije v nynějších těžkých drahotních pomě
rech z roční remunerace 264 K až 660 K;
tedy měsíčně se 22 K — 55 K. Při tomto
těžkém postavení v přítomnosti nekyne jim
v budoucnosti zlepšení, tím méně zaopatření
ve stáří. Kdyby nyní všecky ind. učitelky
měly zajištěnou definitivu a zbaveny byly
mučivých starostí o své hmotné zaopatření
v přítomnosti a v budoucnosti, přineslo by
to užitek na prvém místě škole a národu;
neboť jinak než dnes -· nerušeně a ra
dostně — věnovati by se mohly svému
učitelskému působení ve škole a poslání
v národě, b) Většina provdaných industr.
učitelek jsou manželkami řídících učitelů a
učitelů a právě těmto zemský zákon ze dne
27. ledna 1903 upravil služné tak, že ne
jsou více nuceni hmotné postavení své zle
pšovat! krušným výdělkem své manželky,
učitelky žen. ručních prací, c) Čtvrtá zemská
porada českého učitelstva v království če
ském v květnu r. 1902 konaná ve druhé
své plenární schůzi dne 20. května za sou
hlasu všeho učitelstva též doporučovala,
aby vyučování žen. ručních prací svěřeno
bylo toliko industr. učitelkám, d) NiAy vyšší
zájem věnovaný lidovému — též i žen
skému — průmyslu vyžaduje si, aby in
dustriálni učitelky nabývaly různých, lido
vému průmyslu ženskému v místě jejich pů
sobení rozšířenému, odpovídajících vědo
mostí, jichž nelze nabýti v kursech pro
učitelky ručních prací, protože tyto dbáti
musí obecných dovedností v ženských ruč
ních pracích. Těchto zvláštních dovedností
— v některých krajích na př. pěstuje se
lidově a průmyslově bílé vyšívání, jinde
pestré, opět jinde paličkování krajek atd. —
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nabývati mohou učitelky ručních prací toliko
v speciálních kursech, o něž ad 6. tuto
žádají. Tyto posloužily by výborně též k zí
skání dovedností kreslířských, jichž vždy
více ind. učitelkám bude třeba a ovšem
i paedagogickému vzdělání, jelikož by jistě
paedagogika byla na nich základním vy
učovacím předmětem.
Nejuctivěji podepsané industriálni učitelky
doufajíce pevně, že svou snahou po vzdě
lání a zdokonalení se v působení školním
získají sympathii činitele rozhodujícího —
vysokého sněmu království českého — žá
dají znovu: »Vysoký sněme království če
ského račiž blahovolně k uctivé žádosti je
jich shlédnout! a jejich trudné poměry příz
nivým její vyřízením jinými lepšími nahraditi.
Dokonalá vděčnost všech, kterým se tím
umožní poctivou prací uchránit! se ve stáří
nouze a bídy, projeví se pak zajisté věrným
plněním povinností jejich.« (Podpisy.)

Péče o druhý zemský jazyk. Již
častokráte, ale vždy marně, žádalo učitelstvo,
aby do hodin tělocvičných nebylo bráno
více žáků než čtyřicet, že cvičení samo i
kázeň je při větším počtu žactva velice ztí
žena. Rovněž i při ručních pracích bývá
třída přeplněna, tak že není i tělesný úraz
vyloučen pro nedostatek místa, jak jsou
lavice nacpány. Za to vyúčování jazyku
německému těší se veliké přízni. Zde po
volují se beze všech obtíží, zvláště v mě
stech, četná oddělení, tak že jeden učitel
vyučuje 25—35 žáků. Přes to vše zůstává
však učení němčině mlácením prázdné slámy,
a kdyby i sám Bismark vstal z hrobu a
němčině učil, sotva by více pořídil.
Důvěrný oběžník. — Ve venkovské
skupině Hradec Králové - Jaroměř byla dne
19. února volba poslance do řříšské rady.
K volbě té rozeslali »důvěrníci učitelstva«
následující oběžník:
»NB! Dejte přečisti všem členům sboru!!

Kolegové!
Učitelstvo české při volbách do sborů
zákonodárných podporuje z kandidátů vždy
jen toho, který svojí činností osvědčil se
podporovatelem pokrokových snah ve školství
národním bez ohledu na jeho příslušnost
k politické straně.

V základě této zásady doporučujeme
učitelstvu, aby při volbě poslance, která
v nejbližších dnech koná se ve skupině
venkovských obcí okresů: Hradec Králové,
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Jaroměř, Česká Skalice, Úpice, Police n. M.,
Nové Město n. M. a Opočno, podporovalo
a volilo redaktora »Samostatnosti« v Praze,
p. dra. Ant. Hajna, jehož celá minulost
svědčí o tom, že snahy pokrokového učitel
stva českého vždy bude podporovali. —
Důvěrníci učitelstva.« — Byla tedy mobilisace učitelstva v oněch krajinách na celé
čáře, a jsme přesvědčeni, že se mnohý bil
pro doporučeného kandidáta jako lev. Nám
je to lhostejno, divy a zázraky neudělá
poslanec X ani poslanec Y; trochu prachu
zdvihne se právě jen při jeho volbě —
jiné neštěstí se při tom nestane. Kdyby
»klerikálové« agitovali pro »klerikála«, to
by byl rámus! Parou a všemi prostředky
by se pracovalo k umlácení klerikálního
kandidáta i jeho kortešů. Zatím celá ta
válka byla málo platná; p. Dr. Ant. Hajn
nezvolen.
V užší volbě mezi Srdínkem a hr. Štern
berkem zvolen Šternberk. Časopis »Český
Učitel« věnoval volbě té ostrou lokálku,
v níž na konec praví: »— hanbíme se ne
výslovně za to, co musíme napsat: Podpo
rovateli hr. Šternberka jsou dnes učitelé:
Fr. Jiřička a Moník z Jásené, řídící učitel
Vítek z Dolan, řídící učitel Volf a učitel
Špaček a Tesař z Hořiněvsi!« — Žasneme,
že v době »svobody« mohou se lidé ještě
divit, že někdo jedná podle svého přesvěd
čení, lišícího se od onoho, jež mu někdo
komanduje nebo suggeruje. Máme také
zprávy, jak se někteří učitelé angažovali
pro pana Hajna, ale věru že nám nena
padne, abychom jejich jméno uveřejňovali
a Bůh ví. jak se divili. V té příčině si příliš
vážíme svobody, jaká má býti při volbách.
Víme, že by byl zle ztepán každý, kdo by
podporoval volbu klerikála; to je ta v ča
sopisech hlásaná »svoboda«. Ano, přejete
»svobodě«, když je někdo stále takového
mínění, jak poroučíte vy, když však není,
tak — když nic jiného udělati nemůžete —
alespoň se »nevýslovně hanbíte« ... Ať
žije svoboda mínění a projevu!

Socialně-humanitní komise král. hl.
města Prahy a její subkomitét. Subkomitét komise sociální vzal v úvahu péči
o mládež, její vzdělání a ušlechtilou zábavu.
Referát o tom je obšírný a denní listy při
nesly některé ukázky. Právem uvádí se, že
naše mládež jeví nebezpečný nedostatek cha
rakteru a idealismu, a že je třeba s re
formou u každé jednotlivé rodiny zvláště;
nejen u chudiny. Dále uznává elaborát, že
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je třeba organisace velikého sboru pomocníků
výchovy, již by dbali o všechny vrstvy lidu,
o děti obého pohlaví, o mládež v době vy
učování i mimo ně a konečně o mládež ze
školy vystouplou aspoň od 14 do 18 let.
Návrhy, které v té příčině subkomitét
plenu činí, jsou následující:
1. Rodiče buďte poučováni přednáškami
o vychování mládeže v době před vstupem
do školy, v době školní, mimoškolní i po
14. roce možno by bylo k takovému cyklu
získati snad některé naše učitelské spolky.

2. Rodiče buďtež poučováni o dobré ži
votosprávě, aby tak nebohým svým potomkům
za úděl nedali různá zatížení, jež jsou příčinou
nynější degenerace.
3. Zřízen budiž spolek přátel mládeže
(který na mnohých místech v cizině již
existuje) a jehož povinností jest, podporovat!
školu v její vychovatelské i vyučovatelské
činnosti, sbližovat! školu a domov, aby pra
covaly společně. Spolek tento mohl by se
starati též o pořádání zábav a her mládeže,
nebo vésti aspoň dozor nad nimi, pokud jsou
jinými pořádány.
4. Útulky mládeže, jež s velikým ná
kladem král, hlavním městem Prahou byly
před lety zřízeny a dosud jsou vydržovány,
přeměněny buďte tak, aby vyhovovaly svému
vlastnímu účelu, a nebuďtež vlastně pokra
čováním vyučování školního. Přijímejtež
všechny žáky a žákyně, zvláště nehodné,
poněvadž pro ty jsou vlastně zřízeny. (Věc
tuto dlužno náležitě objasniti.) Útulky ne
buďte překážkou, aby mládež jiné ušlechtilé
zábavy súčastniti se nemohla.
5. Zřízeny buďtež aspoň v chudších čá
stech Prahy čítárny pro mládež, neboť do
savadní školní knihovny nepostačí pro veliký
počet dětí, zapsaných v jednotlivých třídách.

6. Požádán budiž »Hudební odbor vý
boru pražského učitelstva pro pěstování umění
ve škole« (předseda pan řed. Auer), aby
aspoň čtvrtletně v každé části Prahy jeden
umělecký koncert nebo dýchánek byl pro
veden při volném vstupu.

7. Buď spolek přátel mládeže nebo zvláštní
sekce učitelská obstarávej přednášky pro mlá
dež z oboru cestovatelství nebo zábavné vědy
(s obrazy promítanými skioptikonem nebo
s pokusy eskamoterskými. Pro mládež mě
šťanských škol zvláštní přednášky o škodli
vosti kouření, zneužívání alkoholu a nastí
nění budoucího života s výstrahami.
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8. Tělocvik jako racionelní prostředek
působící harmonicky na tělo i duši budiž
účinněji pěstován. Ve škole svěřujž se silám
odborně vzdělaným, u dívek budiž povinným,
a doporučeno budiž školním úřadům, aby
dovolily jednotám sokolským zřizovat! hodiny
tělocvičného cvičení školní mládeže obojího
pohlaví. Udílen budiž jednotě příspěvek, aby
mohla cvičení toto v chudých částech města
obstarávat!, nebo jiné výhody buďtež jí po
skytovány.
9. Hry zavedené »Českým spolkem ku
pěstování her mládeže«, na něž městská rada
král. hlav, města Prahy přispívá, buďtež při
škole prováděny a ne na vzdálených cvi
čištích, kamž rodiče bojí se nebo nechtějí
děti posílati.

10. Sadová komise, bdící nad sklenníky
městskými, učiň usnesení, aby každoročně
uděleno bylo školní mládeži něco květin
k vypěstování, jak činíval druhdy »Spolek
ku pěstování květin«, jenž pro finanční tíseň
zanikl.

11. Spolkům, jež chtějí pořádati zábavy
dětské, budiž policií nařízeno, aby úplné
texty podaly školním úřadům k cepsuře,
neboť stává se, že se provádí zábava strašná,
ač na plakátech stojí »postaráno bude o ušle
chtilou zábavu«.

12. Budiž rozhodně zakázáno, aby děti
účastnily se zábav, divadel a tanců pořá
daných pro dospělé. Na každé divadelní ce
duli budiž přitištěno: »Školní mládeži pří
stup dovolen — nebo nedovolen.« Vždyť
české Národní divadlo a Lid. divadlo »Uránie«
pořádají představení pro děti, na těch však
bývá málo dětí.
13. Rodičům budiž na srdce vloženo,
aby nedovolovali dítky po 8. hodině v létě
a po 6. hodině v zimě po ulicích běhati.
Nákup dějž se ve dne, nebo do zmíněné
doby.
14. Budiž zakázáno dětem čisti noviny
pro veliké (rodiče v tom smyslu buďtež vy
rozuměni), za to buďtež založeny noviny pro
děti, jež by se směly ve škole kolportovati.«

Není to žádným tajemstvím, že již delší
dobu se hledá lékař k ozdravění mládeže
a její výchovy. Jest jen otázka, zdali se
najde ten pravý; o tom nejpotřebnějším
alespoň elaborát se ani slovem nezmiňuje.
K celé té akci se ještě vrátíme.
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»Už jsou tu.«
Tažní ptáci, zvěstovatelé jara, sice ještě ne, ale jiní poslové jara: úlevy
v docházce školní.
Počítám školní zprávy žadatelů o úlevy. Samí dobří žáci, ne sice nejlepší,
ti za úlevu nežádají, ale dobří přece.·
Tolik let jsem s nimi pracoval, tolik se namáhal, aby něčeho užitečného
získali na tu pouť vezdejší, a teď vidím, že všecko moje namáhání bylo marné,
zbytečné, směšné.
Trpkého tohoto sklamání dostává se mi každoročně. Znám to již ze zku
šenosti. Dobří tito moji žáci přijdou v listopadu do školy a z toho, čemu letos
se naučili, nebudou věděti ničeho; někteří pak ani nepřijdou.
Za úlevu žádají žáci v posledních dvou letech školní docházky. Potom se
mluví o koncentraci učiva v posledním roce ! O přípravě žáka pro praktický život!
Je to možné ?
z
Loni měli úlevu třináctiletí; na zimu vtátili se mi do školy v takovém
stavu, že musel jsem začíti se vším znovu. Letos dostane úlevu půl třídy dvanácti
a třináctiletých. A tak to jde stále. Neukončím nikdy, každoročně musím v zimě
s úleváky doháněti, co přes léto zapomněli, a jde to tak od roku kroku a konce
a nápravy nevidím.
Alespoň kdyby úlevy měly smyslu.
Vyslýchám rodiče: »K čemu hocha potřebujete, jeto velká škoda pro něho.
Zapomene všechno, napřesrok musí začíti znovu.«
»Nemohu si pomoci, pane učiteli, hocha skutečně potřebuji,« odpovídá
každý. »A k čemu?«
Nastávají rozpaky, potom leze pravda.
Jeden je rolník. Je pokrokovcem. Každé třetí jeho slovo je »vzdělání«,
»osvěta«, »pokrok«. Zastává asi pět neplacených čestných funkcí v obci, je pořád
v městě na úřadech, u okresního výboru, ve schůzích a v hospodě. Když jde
do okresního města v obecní záležitosti, dostane pětku diety. Vytýká-li mu někdo,
že mnoho béře, řekne: »Co ti to napadá, vždyť mně to ani nestačí na útratu.«
Kluk musí míti proto úlevu. Bude poháněti čeledínovi voly při jarní orbě, po
máhat! poklízet dobytek a táta bude zastávati čestné funkce, dělati pokrok v obci
a piti plzeňské, které je tím magnetem do funkcí ho táhnoucím.
Přichází druhý. Horník v provisi, známý křikloun a socialista. Znám ho.
Před lety, když jsem měl čtyři sta služby a dvě děti, vysmál se mi: »A pane
učiteli, to já jsem jen havíř, ale denně mám za šichtu dva zlaté.«
»Proč strhujete vy hocha ze školy,« povídám mu. »Na programu vaší strany
je přece vzdělání na prvém místě. A jste už v provisi a polí nemáte.«
»Dám chlapce do služby k sedlákovi,« odpovídá suše.
»To nesmí býti,« vysvětluji mu. »Nedospělé dítě do služby nesmí. Oznámím
to, a nedostane úlevy.«
»Když nedostane, nedostane;« hrdě a s odvahou mi odpovídá. »Do služby
půjde. Bude přes léto pást krávy a vydělá si živobytí.«
»Nejednáte jako otec,« vysvětluji zase. »Čím vám to dítě ublížilo, že je
chcete připravit! o všechnu možnost, aby jednou chléb snáze si vydělalo? Ještě
ani života nepoznalo, a už se má plahočit ve službě?«
6f
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»Nemohu si pomoci,« odpovídá socialista. »Nemám mu co dát. Mám osm
zlatých měsíční provise, a z toho je mi živiti tři děti.«
Teď jsem vzal na to hrubý kartáč.
»Toto poznání přichází pozdě. Máte tři děti a než jste je měl, už tehdy
měl jste věděti, jakých budete míti povinností, až budete otcem. Je ohavností
strkat! nedospělé a nepřipravené děti do života, aby se samy živily. I dravá zvěř
je lepší člověka. Než mláďat vyvede, snaží se jim dáti návod, jak se budou živiti.
To, co vy chcete udělati, není ani pokrokové ani lidské.«
»Nebudu-li moci dáti dítě do služby,« povídá socialista nakvašen, »musí
chlapce živiti obec.«
»To také musí,« povídám klidně.
»To by se vám sedláci poděkovali, kdyby vás slyšeli,« směje se mi.
»Af by mi děkovali nebo ne,« povídám s naprostým klidem, »ale pravdou
je, co povídám. Kdyby tenkrát,, víte, jak jste mi říkal, že vyděláte dva zlaté i dva
zlaté padesát za šichtu, byla se obec starala, abyste místo pitek a bouření po
schůzích pamatoval předem na své děti, dokud jste měl, nemusela by si obec
vychovati řadu nemajetných příslušníků.«
Odchází bez pozdravu.
»S Pánem Bohem,« volám za ním.
Obrací se ve dveřích a zamračen beze slova odchází. Za úlevu chlapce ne
žádal. Zachránil jsem jednu duši, vybojoval si jednoho žáka. Ba skoro aby se
o ně s lidem pral.
Přichází druhý socialista.
Je okresním důvěrníkem, předsedou svazu a vzdělávacího spolku dělnického.
Má pěkný výdělek a chalupu. V neděli propije dvě zlatky beze vší újmy.
Přeje si, aby jeho dvanáctiletý hoch došel úlevy.
»Co s ním chcete?«
»Dám ho do dvora na panskou práci. Vydělá čtyřicet krejcarů. Bude míti
na zimu šaty.«
»Ale vy toho nepotřebujete?«
»Byl bych blázen posílat kluka do školy, když si může něco vydělati,« povídá.
»Ale tohle je přece v přímém rozporu s vašimi zásadami,« divím se. »Vy
přece chcete hojně vzdělání a málo práce.«
»E copak zásady,« odpovídá nedbale. »Hlavní věcí jsou peníze. Kluk už
dnes umí víc než já, a stojím v čele. Tak co? Jinak je věc v theorii, jinak v prakci.«
Pochytil patrně jen tu poslední frázi ze svého apoštolování. Ale pro celkové
posouzení je to poučné.
A tak to jde stále dál s malými změnami.
Jeden bude pást krávy. Když jsem řekl, aby prodal krávu a kluka posílal
do školy, otevřel na mne ústa v udivení. »Tak je vám tedy kráva milejší než dítě?«
»To vědí že je,« směje se. »Kluk je zadarmo a kráva mne stála stovku.«
Jiný půjde česat chmel k Rakovníku. Na zimu přinese dvacet zlatých a táta
za to koupí dvě podsvinčata na zimu. Jedno prodají a druhé zabijí na masopust. Bude z toho jaternic a flákoty až do jara.
Tenhle kluk bude vypadati, až se mi na zimu přihrne do školy! Už se na
něho těším.
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Tak, to je jen několik ukázek, k čemu jsou úlevy.
Jsem pevně přesvědčen, že kdyby kolegové místo všelijakého marného po
vídání, polemisování a bezúčelného filosofování provedli každoročně poctivou
razziu mezi svými úleváky a ukázali veřejnosti rub toho našeho moderního a po
krokového školství, vykonali by kus velice záslužné a Bohu milé práce ve prospěch
školy i ve prospěch povznesení mravnosti našeho lidu.
- ý-

O sociální výchově.
(Pokračování.)

Kdyby dobro líčeno bylo všude jako dobro a zlo jako zlo, pak nebylo by
zajisté tolik námitek, a to vážných a důvodných, proti navštěvování divadel mlá
deží výchově svěřenou. Ale v divadle děje se často dle slov čarodějnic Macbethových : »Nám krása šeredou, šereda krásou«; ctnost líčí se jako směšná hloupost,
jako přežilé copařství, poklesek a hřích jako něco nevinného, ba roztomilého,
vábivého. Nejsou ovšem všecky divadelní kusy takové — ale těch, jež by mohla
mládež bez závady viděti, je pramálo. Zkrátka: pro mládež dospívající mají býtí
pořádány zvláště pečlivě vybrané hry, za to však do představení pro všecko
obecenstvo vůbec by mládež přístupu míti neměla.

Pak bychom si mohli od divadla slibovati více prospěchu. Svět a lidi vněm
ukazují se mládeži na divadelních prknech v době, kdy mládež, právě proto že
je mládež, nemá pražádných životních zkušenosti a přijímá za bernou minci vše,
co.vidí; rozčílí se pro to, bila by se pro hrdinu nebo hrdinku kusu a pochybné
jejich zásady, prolévá slzy nad jejich osudem, a domnívá se mnohdy viděti před
sebou příklad, jejž následovat! ji nesmírně vábí a jejž nezřídka i ve svém mladém
a nezkušeném životě i následuje. Člověk starší, školou života prošlý, se však nad
tím útrpně a ironicky usměje.
Jisto jest, že ve mnohých divadelních kusech jsou prvky dobra a zla, šle
chetnosti a špatnosti, tak promíšeny, že nelze jedno od druhého rozeznati. Chyby
a špatnosti se často schvalují, slavověncem romantismu obestírají, a to je věc
velice nebezpečná.
Porovnejme s tímto úkazem na př. úzkostlivost, s jakou jest si počínati
učiteli, než zařadí knihu do žákovské knihovny nebo přísnost, s jakouž počíná
si komise, než některý spis pro žákovské knihovny schválí.

Je-li v knize jen dosti malá závada, již by čtoucí snadně třeba i přehlédl,
již se kniha nedoporučí, ba přijde i nařízení, a spis se ze všech školních biblioték
v Čechách vyloučí. Takový osud stihl i spisy docela dobré. Je-li na př. kluk líčen
jako zlý, ač mu to přinese v životě jen útrapy — tedy ne slávu a jmění, jako
vidíme často na divadlech — ač dospěje pak poznání a polepší se, přec se kniha
vyloučí, poněvadž mají býtí všichni hošíčkové líčeni jako hodni. (Viz: »Invalida«
od Jos. Ehrenbergra.) V tom je veliká nesrovnalost. Co se divadla týče, to nejsme
tak úzkostlivými. Někdy viděti jest v hledišti národního divadla plno dětí, -i když
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kus docela pro děti není — a kterýž byl by pro děti ? Snad to podle moderních
zásad náleží též k »umělecké« výchově.

Mnozí rodiče zcela správně tají před dětmi mnohé věci, jejichž existenci
neměly by ani tušiti a čím později se o nich dovědí, tím lépe; — vezmou je
jednou neprozřetelně do divadla, a snaha jejich je na hromadě.
Ovšem, jsou nyní proudy i ve vychovatelství, aby se dětem nic netajilo,
aby se jim povědělo o všem podle pravdy. Máme i brožury, které »poučují« děti,
odkud přišel bratříček; proudy, které vyhlašují za farizejství, pokrytství, za blbství,
řekne-li matka dětem, že dítě nosí vrána neb čáp. Kdo je takového mínění, ten
ovšem v prach zatratí naše mínění o divadle a jeho účinku na děti a 'mládež
dospívající. Ten ať vodí děti do divadel od nejútlejšího věku, ať se hodně »po
učí«, až jim bude patnáct let, bude z nich míti blaseované vyžilce, kteří mají
obyčejně k sebevraždě tak daleko, jako s hráze do rybníka.
Však ono se dítě o všech těch věcech doví, a čím později, tím lépe.
U dětí, které navštěvují často divadlo, bývá vývoj erotických vášní bud’
předčasně vzbuzen, nebo valně urychlen. Jest-li se tím dítěti poslouží, jest ovšem
jiná otázka. Vždyť máme v těch věcech různé smutné zkušenosti. Často si rodiče
myslí, že dítě »odkouká« od umělců nenucené pohyby, ladné chování, krásný
přednes a akcent, — a ono si zatím mnohem důkladněji všimne věcí docela
jiných, které jsou spíše ke škodě než ku prospěchu; jest-li však — jak často
vídáme — toho neb onoho herce nebo herečku imituje, stává se směšným a
' pitvorným. Takových protiv mezi dětmi je až dost, zvláště z »lepších« rodin.

Vkus velikého obecenstva žene se vždy za pikantním, sensačním; divadlo
z příčin kasovních musí tomu ovšem hověti, a proto dávají se hry přitažlivé, kde
se morálka na vážky nebéře; neodpovídá-li tomu původní literární produkce, sáhne
se k překladům, exotické plody dramatické jsou v té příčině velice bohaté.
Častá návštěva divadla odvrací od positivního života a znechucuje práci; —
máme na mysli hlavně mládež.
Hrají-li se hry příhodné, mládeži se hodící, nelze divadlu vzdělávacího mo
mentu upříti.
Z toho ovšem následuje, že hry pro dospělé a hry pro mládež jsou dvě od
sebe se lišící kategorie, které nelze slučovali, ale jež nutno přísně od sebe odlu
čovali. Rovněž i dobu, kdy se představení koná, třeba pro mládež jinak stanovití.
Večerní divadla s repertoirem konečně už tím nebo oním — píšeme jenom s hle
diska výchovného vzhledem k mládeži —, představení protahující se do jedenácti
hodin do noci — buďtež výhradně pro dospělé; občas však mohla by býti po
řádána pouze odpoledne pečlivě připravená a vybraná představení pro děti a mládež
dospívající. Nemusily by to býti snad nějaké kašpárkoviny (aby někdo nemyslil,
že dětem nelze nic jiného hráti), ale věci krásné a znamenité, ovšem — nezávadné,
A to snad provésti nebylo by tak velikou obtíží. Vždyť i v klasických jinak dílech
vynechávají se mnohdy věci »neklasické«. (Viz na př. některé sloky »Zuřivého
Rolanda«, vydaného překl. Vrchlického Českou akademií.
(Pokračování.)
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Venkovská mládež a školní čítanka.
Uvažuje N. ZÁBORSKÝ.

Ze článků školní čítanky má dítěčerpati nejvíce poučení. Články tyto mají
dítě seznámiti se světem, v němž jednou dítěti bude žiti a učitel, provázeje je
svým výkladem, má se s dětmi sdělovati o své životní zkušenosti, aby dítě ne
vstoupilo v život nepřipravené a netrpělo pak ranami drsné skutečnosti.
Čítanka má žákovi podati nesčetný počet poznatků.
Do jisté míry nepřihlíží se při výběru článků k této věci, ale na něco za
pomíná se přece, a zapomnělo se opět při sestavování nových čítanek.
Každé dítě přináší si do školy jistou zásobu vlastních zkušeností a známostí
o různých věcech ; mnohých dodělá se i během školní návštěvy bez přičinění
učitelova.
Poskytuje mu jich hojnost život mimo školu, domácnost, rodina, ulice, příroda
a život pospolitý vůbec.
A tu snad nebude nikdo tvrditi, že dítě venkovské má stejné zkušenosti jako
dítě městské. Vždyť život ve městě je docela rozdílný od života na vsi. A přece
čítanky pro školy městské jsou tytéž jako pro školy venkovské.
K některým různostem by se mělo přihlížeti.
Návrh, aby čítanka pro městské děti byla jiná než pro venkovské, ozval se
již jednou, ale nedbalo se ho; nebylo prý důvodů. A důvodů těch je přece dosti.
Málo nebo nic ví dítě městské o způsobu života na venkově, o pracech na
poli a na louce, o chovu dobytka, o volné přírodě. Články podobného druhu tedy
hodily by se pro děti městské, ale venkovské dítě, které ty věci zná mnohdy lépe
než učitel, ba lépe než autor dotyčného článku, čte stati takové bez zájmu a musí
se samo usmáti někdy nesprávnému líčení.
Venkovské dítě však nemá pojmu o městě. Do venkovských čítanek hodilo
by se tedy více článků o životě městském, o němž zpravidla venkovan se doví,
až když doroste a do města se dostane.
Seznamovat! venkovany s městským životem bylo by velmi záslužným ; pak
snad umlkly by také výsměšky, že každého venkovana lze poznati, jak do města
vkročí; a také venkované nesmáli by se měšťákům navenek zavítavším, kdyby si
přinášeli ze školy více zkušeností a vědomostí o životě na vsi.
Přirozeně -se tu objeví námitka, že je povinností učitele nedostatkům těmto
odpomoci.
Je to skutečně možné? Kolik je učitelů venkovských znalých života městského
nebo kolik naopak? Mnohý venkovský učitel, jsa sám původem venkovan, zná
město jen povrchně z času svých studií. A jako student měl málo příležitosti
seznámiti se s městem. Ale i učitel ve městě zrozený, dostane-li se na ves, rychle
na město zapomene, přizpůsobí se venkovskému životu, přijme i zvyky a způ
soby venkovanů a za několik roků je sám jako rozeným venkovanem. Spíše
městský učitel může něco dětem vysvětlit! ze života venkovského, zvláště tráví-li
prázdniny na venkově a má tudíž příležitost seznámiti se s tímto životem.
Ale jak má se venkovský učitel seznámiti s městem ? Za těch několik hodin,
co tu mešká v okresní konferenci nebo v úředním řízení u hejtmanství mnoho
poznatků o městě nezíská. Co o městě dětem venkovským říci dovede, je obyčejně
jen, že jsou tu velké domy, úřady, mnoho škol, velké kostely, mnoho řemeslníků
a také továrny.
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Potom se vytýká venkovanům, že ve městě na všechno dívají se tak, až
se tím stávají směšnými, že nevědí, jak se mají chovati, nováčkům z venkova
vytýká se neohrabanost. Odkud má venkovan nabýti známosti života městského
a způsobů s tímto spojených, když ani doma ani ve škole o městě skoro nic neslyší.
V té příčině by tedy čítanky měly býti dvojí.
Slyším už starou, otřepanou námitku, že pro dítě musí se voliti četba zvláštní,
že dítěti musí se podávali látka nejpřiměřenější z jeho okolí. Rozhodně nikoli.
Kdo to tvrdí, nerozumí dětské duši vůbec.
Jako každý člověk, čte dítě přirozeně to, co je zajímá. A to jsou vždycky
věci nové a neznámé. Přesvědčil jsem se o tom.
Krásný Raisův článek »Černá hodinka«, který se mi tolik líbil, a od kterého
mnoho jsem si sliboval, minul se u mých žáků úplně účinkem. Děti to všecko
ze zkušenosti znaly; všední, každodenní věc. Odbyly článek útrpným úsměvem.
Podobně i přírodopisné a přírodozpytné články nemohou býti stejné pro
venkov a pro město, články o známých zvířatech a. o zákonech přírodních, které
dítě zná ze zkušenosti, zabírají zbytečně v čítankách místo a mohly by ustoupiti
a to tím směrem poučným, aby ve městě nenašlo se dítě, které myslí, že na př.
na venkově krávy dojí máslo a doutníky tu rostou už hotové na polích. Nebo
aby dítě ve škole poznalo něco o potravě rostlin, potom nemohl by nastati případ,
že dospělý hospodář myslí, po každém umělém hnojivu že musí mu na poli přirůsti, a že je to jedno, jaké koupí. »Když je to moučka, je to vyzkoušené a musí
to dělati účinek. Vždyť je to dost drahé.«
Mnoho by se ještě dalo našim čítankám vytknouti, ale bylo proti nim už
tolik napsáno, že nechci, aby se zdálo, že přikládám polínko. Uvedl jsem jen to,
nač oprávnění i neoprávnění kritikové byli zapomněli.
Výtky formě článků jsou zbytečné; to si učitel opraví.
Měli jsme dvacet roků v článku »Dráteník,« že čekal chvíli za dveřmi,
a když pán přišel, řekl mu, že asi před hodinou sám pootevřel, a mnoho takových
formálních nesrovnalostí, a dobře jsme přes ně přeplavali.
Čítanková komise byla teď pečlivě sestavena. Čekali jsme něco, co by nás
vedlo, nadchlo nás k pronikavějšímu přemýšlení. Vidíme jen opravené vydání
Sokolových čítanek. Těšili jsme se, že uvidíme knihy dle cizích vzorů; byli
jsme zklamáni. Zase nebudeme míti to, co mají na př. v Německu už deset let.
Několik náladových a citových článků hnedle se otřepe, ten trochu poesie sevšední, hlubokého a praktického je tam málo, a při tom ostatním bude se zase
žabařiti jako se žabařilo dříve.

® ® &
Někdejší „zpátečnictví“ ve staré škole.
Dávno již a často vyslovovalo učitelstvo přání, aby čítanka, mimo kate
chismus, bibl. dějepravu, mluvnici a početnici jediná a nejdůležitější učebnice
mládeže školní, obsahovala nejen pěkná, stručná a obsažná poučení o reáliích, ale
i nejdůležitější poučeni pro praktický život. Stále se sice říká: neučíme se pro
školu, ale pro život, ale tvrzení to ostává pouhou frází. V našich nynějších čítan
kách jsou sice články z reálií, ale poučení pro praktický život ostává marným
ideálem; daleká cesta naše — marné volání. A přece je toho tak svrchovaně třeba!
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Za starých »kněžských« dob bývalo jinak. Pisatel těchto řádků má dosud
ve své knihovně čítanku, kterou jako hoch do školy nosíval a z níž se učíval.
Je nadepsána: Druhá čítanka a mluvnice pro katolické školy v císařství Rakouském.
V Praze, 1863. V c. k. školním kněhoskladu v Karlově ulici č. 190—1.
Tedy kus opravdové retrospektivy školské, kniha, kterou učitel nejnovější
a nové generace vůbec nikdy ani neviděl, nadtož aby v ní byl četl. Člověk by ani
nevěřil, že je nyní dosti vzácná. Zachová-li se kdejaká, je to spíše pouhou náhodou,
než aby si jí byl kdo úmyslně nechal »na památku«. Vezme-li ji však do rukou
a prohlíží-li ji ten, kdo ji jako žáček do školy nosíval, prohlíží ji s pohnutím ;
mluví z ní k němu dnové dávno uplynulého mládí, vynořují se postavy učitelů
a spolužáků, školní budovy a třídy, rodičů dávno pod drnem dřímajících — vše,
nač se kdys, za dnů dětství, kniha ta s tebou dívala.
A se zvýšeným zájmem prohlíží ji učitel, který za dobu svého působení
viděl časté změny ve školních čítankách, a který má látky dost, aby—porovnával.
Stará tato »klerikální« čítanka rozdělena je na pět oddílů. Kdo z pánů nej
mladší generace si myslí, že zeměpis, dějepis, přírodopis atd. byly v »kněžské«,
»vikářské«, »klerikální« škole věcmi neznámými, velice se mýlí. Může si prohléd
nout! jen oddělení druhé, třetí a páté.
Oddělení první ovšem z dnešního hlediska moderního učitelstva je až po
vážlivě »klerikální«. Ukazujeme jen na články: »Sv. Augustin«, »Rok církevní«,
»Církev«, »Katolík«, »Pocta svátých«, »Chrám Páně«, »Sedmero svátostí«, »Jádro
křesťanských povinností«, »Kláštery a řády duchovní«, »Sv. Karel Boromejský«,
»Sv. Alojs na smrtelném loži« a jiné — ale tehdejší žáky, učitele, rodiče a tehdejší
národ články ony naprosto nepohoršily, jim závadnými nebyly, ba naopak : ony
povznášely, líbily se, zahřívaly, teplo i světlo náboženské útěchy a víry vanulo
ze škol do rodin — takového účinu dnešní čítanka nemá. To vědí a cítí učitelé
všichni.
Po stránce praktické přípravy a výchovy pro život nejvíce se nám zamlouvá
odděleni čtvrté; prohlížíme-li je, dospějeme k poznání, že někdejší »zpátečnictví«
ve staré škole bylo daleko napřed před nynějšími učebnicemi, namnoze tak vy
chvalovanými. Oddělení to podává hojnost poučení a pokynů pro život; byla-Ii
pak čítanka v rukou osvíceného učitele (a v »klerikální« škole právě jako v mo
derní nynější byli učitelé snaživí a liknaví, idealisti a chlebaři, pilní a líní, nadaní
a slabí atd.), tu jeho výklad, jeho živé slovo, jeho příklady učinily jednotlivé stati
oddělení toho tím cennějšími, významnějšími a záživnějšími.
Hned prvý článek toho oddílu ukazuje k poměru mezi rodiči a dětmi; ve
čl. »Chůva« krátce, ale velice pěkně shrnuta jsou poučení, jež dávala matka
Kristina své dcerce, když ji chtěla dáti do služby za chůvu. Takové věci se u nás
přehlížejí a považují za malicherné, tak jako by to bylo dívek kolik tisíc mil
vzdáleno, kdežto ve skutečnosti veliká část dívčího dorostu skutečně děti chová,
ať již cizí ve službě, nebo vlastní sestry nebo bratry; vždyť mnohá matka již na
dítě čeká, aby ji pomohlo chovati, když ze školy přijde. Dívky našich městských,
zvláště měšťanských škol, by se pohrdlivě usmívaly, kdyby jim učitelka vyklá
dala, co se ve článku doslovně praví: »Nos je brzy na levé, brzy na pravé ruce,
aby křivě nerostlo, abys i ty sama nezhrbatěla. Před časem neměj dítě k chůzi,
aby nedostalo křivé nohy. Ukazuj dítěti věci a jmenuj je dobře a správně. Uhodí-li
sc o něco, nechtěj biti tu věc, o kterou se narazilo, aby se neučilo býti mstivým
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atd. atd.« Naše dívky na měšf. školách jsou velice málo vychovávány pro praktický
život, a to, co je jednou čeká; vyhlíží to spíše, jako by z nich měly býti samé
Minervistky nebo manželky bohatých lidí, kteří mívají ku své posluze hojnost
lidí a sami ani praktickému životu za mák rozuměti nemusí. Ve článku »Škola«
ukazuje se k povinnostem, které školní zákony občanstvu ukládají. Instruktivních
takových statí v našich čítankách naprosto nemáme. A bylo by jich zvláště třeba,
aby také působily na lid. O vychovatelské ceně nebo bezcennosti her promlouvá
stať »Hry a kratochvíle«, o poměru čeledi k pánům a naopak článek »Čeládka«;
před lehkomyslnou vystěhovaleckou horečkou čl. »Vystěhovalci«.
V dalším článku jest velmi pěkné poučení o povinnostech a právech obecního
představeného. O tom naše školní mládež alespoň z čítanek se nedovídá pranic.
Jinak ve praktickém životě ovšem že asi často o představeném slyší; když nic
jiného, tedy alespoň jak mu lidé nadávají (a to dělají i tomu nejhodnějšímu) nebo
jak ho drbají v »novinách«. Je-li to poučné a vzdělavatelné, o to se nebudeme
s nikým hádati, od místní oposice počínaje až k panu redaktorovi nějakého míst"
ního, okresního nebo světoborného socínského listu. O živnostech a řemeslech,
bývalých cechách a »nynějších« živnostenských spolcích, o pracovní knížce, učební
smlouvě atd, mluví stará »klerikální« čítanka dosti podrobně. V našich školách
je pracovní knížka věcí docela neznámou; ukazují se sice všelijaké obrazy a obrázky,
modely a přístroje, ale aby se ukázala žákům alespoň na nejvyšším stupni pra
covní knížka a promluvilo o jejím významu — to se ve škole, která má učiti
pro život, ovšem díti nesmí a nemůže, a děje-li se tak někde, je to dobrá vůle
praktického a rozumného učitele. Moderní škola ráda a mnoho mluví o zdravo
vědě, většina škol má pěkné anatomické tabulky a mnohý učitel nový a nejnovější
generace vidí zajisté v té okolnosti velikou přednost a vymoženost moderní školy,
zvláště takový učitelský adept, který přísahá na slova novin a opravdu myslí,
že klerikálové byli a jsou od jakživa zapřisáhlými a největšími odpůrci všech
přírodních věd. Tomu bychom radili, aby vzal do ruky naši »zpátečnickou« čítanku
z vikářských hrozných dob, tedy z časů, kdy byl ještě na houbách, a pročetl si
články 139.—151., jak následují za sebou : »Šetři svého zdraví«, »Nemoci dětské«,
»Nezdravé pokrmy«, »0 nápojích«, »Oděv«, »Lékař a nemocnice«, »Obsluha ne
mocných«, »0 zkaženém vzduchu«, »Koupání a lázně«, »Pomoc utopeným«,
»Kříšení zdánlivě mrtvých«, »Úraz a poranění«, »Vášně a náruživosti škodí«. Zde
je dosti obšírný, k výkladům učitele vděčný materiál; seznamuje žáky se základ
ními pravidly zdravovědy, podává návod, jak se chovati k nemocným, jak vážiti
si lékaře, jak větrati, jak má býti pečováno o místnost, kde spíme atd., poučuje
o policejních opatřeních při novostavbách, o výstražných znameních, o nechávání
koní bez dohlídky na ulici, házení věcí s oken a mnoha jiných věcech.
Po bohaté této stati následuje čl. »Jmění« (kdo může a kdo nemůže svým
jměním vládnouti, movité a nemovité, pozemkové knihy, sirotčí peníze, ukazuje
na notáře a právního zástupce a varuje před pokoutníkem, který pro svůj zisk
často ke zbytečným a škodným rozepřím navádí.) Jak zacházet! s ohněm, uvádí
podrobně čl. 155. »Opatrujte oheň«; čl. »Dobročinné ústavy« poučuje vhodně
o spořitelnách, záložnách, pojištění úrod polních proti krupobití a pojištění domu,
nábytku a zásob proti ohni. To jsou věci veliké důležitosti — marně bys jich
hledal v nynějších čítankách. O takových důležitostech pohovořit!, žáky s nimi
seznamovat! a tak vhodně je upozorňovat! a připravovat! na život praktický,
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který na ně čeká a do něhož vstoupí, je mnohem záslužnější, než věnovati mnoho
drahého času věcem, které pro praktický život jsou úplně bezcenné. O chudin
ských ústavech a řádném opatření obecních příslušníků je zde též pěkně a účelně
promluveno. Jak důležité je před soudem svědectví, o tom se dovídají žáci ze
čl. 158.; o povinnostech a právech četníka ze čl. 159. To jsou všecko věci ne
malé váhy a důležitosti. Naši žáci vědí o povinnostech a právech četníka, policej
ního strážníka, cestáře, polního hlídače atd. tolik jako nic a dovídají se o nich
obyčejně příliš pozdě, t. j. když se dostanou do konfliktu s příslušným para
grafem, který jmenované osoby jako úřední bere v ochranu Příklady toho podává
nám skoro každý den, zvláště však bohatě illustruje tu nevědomost a neznalost
naší mládeže nějaký mimořádný případ shluknutí, pouličních nepokojů atd. Tu
nic neplatí obyčejný omluvný výrok: »Prosím, já to nevěděl« —proti tomu stojí
neúprosné: »Neznalost trestního zákona nikoho neomlouvá.« Není tedy lépe, když
se o některých — alespoň nejdůležitějších a nejobyčejnějších věcech — dovědí
děti přiměřeným způsobem již ve škole? Vždyť bylo ideálem učitelstva, míti
čítanku, která by byla jakýmsi občanským katechismem, poučujícím žáky o po
měrech obecného občanského života, o povinnostech a právech občanů. Zajisté
pěkné a významné to »zpátečnictví«, když stará klerikální čítanka, vydaná před
jedenačtyřiceti lety, hověla tomu požadavku mnohem lépe a více, než »nejlepšími
paedagogy a spisovately« sestavené čítanky nynější.
Socialisty a všelijaké modernisty a jiné —isty sotva by upokojil článek 161.
»Voják«, upozorňující na vojenskou povinnost každého občana a rozebírající po
vinnosti vojáka. To neupokojení však, jak známo, této snad nejtěžší povinnosti
občanské nezbavuje, proto mnohem lépe je, smíří-li se žák s myšlénkou, že vo
jákem bude, a když se na tu myšlénku připraví. Na daně slyší naše děti jistě
velmi často hubovati a naříkati (a to nejvíce od těch, kteří neplatí doce'la žádných
nebo velmi málo), ale aby se poučily již z čítanky, co daně jsou, jaké jsou a proč
se platí, o to postaráno není. Zpátečnická klerikální čítanka docela pěkně to vy
světluje ve čl. 163. »Daně« na str. 174. Naši žáci slyší nebo čtou rovněž často,
že rolnický stav je velice důležitý, ale naše čítanky —■ které mají býti školákům
»knihami knih«, je o pracích stavu rolnického tuze málo poučují. Páté oddělení
staré čítanky věnováno je docela tomuto oboru na stránce 177.—224. ve statích
165.—192.: Rolník, Půda, Zlepšování půdy, Mrva, Nářadí rolnické, Orba, Setí, Žeň,
Stodola, Sýpka, Louka, Pastvisko, Zahradník, Štěpařství, Semenisko, Školka,
Šlechtění stromů, O přesazování stromů ze školky, Která půda ovocným stromům
svědčí, Ošetřování stromů, Česání a ukládání ovoce, O koních, Hovězí dobytek,
Ovčí dobytek, O dobytčích nemocích vůbec, Vzteklina, Včely, Včelařství. Obsah
jednotlivých článků naznačen jest již nadpisy, a proto nebudeme jej ani stručně
rozebírati.
Zajímavo bylo by stopovati školní čítanky a jejich články v jejich poměru
ku katolickému náboženství. 1 za nových školních zákonů po r. 1869, kdy pře
stala být škola «klerikální«, zvláště v prvých letech sedmdesátých, bylo tu
dosti článků sympatických a opravdu katolicky psaných. Čím dále, tím více však
se články ty vytrácely. — A nyní ?
lnu, řekli jsme: »zajímavo bylo by stopovati školní čítanky a jejich články
v jejich poměru ku katolickému náboženství.« A snad někdy, dá-li Bůh, o tom
věcný a klidný článek uveřejníme.
janPavel.
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Vyučování reáliím ve škole obecné za pomocí levných učebnic.
Uvažuje M. B.

V obecné škole není dovoleno užívati jiných knih než čítanky. Ta má býti
kamenem moudrosti při všem vyučování. Víme všichni, že jím není a asi tak
hned nebude. Vidíme už zase na nových čítankách, že nejsou lepší starých.'
Čítanka, už jak teď je za korunu, je příliš drahá. Kdyby v ní bylo všechno
čeho potřebujeme, pak by si ji jistě mohlo koupiti jen dítě zámožných rodičů.
Učebná osnova vykazuje dosti objemnou látku vyučovací, zvláště pokud se
týče reálií.
Ale právě těm vyučuje se na různých školách obecných, ba i v jednotlivých
třídách nestejně. Některý učitel lépe učí zeměpisu, jiný přírodopisu. Pravdu tohoto
tvrzení dosvědčili by ředitelé a učitelé škol měšťanských. Oni na vlas vědí na
základě svých zkušeností, ze které vesnice jsou dobří dějepisci, ze které přírodopisci a odkud přicházejí na školu jejich dobří zeměpisci. Protože na té které
škole řídící pěstuje některý z těchto předmětů se zvláštní zálibou, buď že se mu
zamlouvá, nebo mu pro život praktický přikládá zvláštní důležitosti, nebo konečně,
že je v něm zvláště »versírován«. Máme konečně každý svého koníčka, a nikdo
nám toho nemůže míti za zlé.
Tu by dobře posloužily učebnice reáliím. Učení bylo by jednotné, děti by
už čtením doma a opakováním nabyly mnohých vědomostí, a učitel měl by tu
vymezenou hranici, pod níž by zůstati nemohl a k níž by dospěti musil. A tu
ozve se jistě hlas: vždyť takových učebnic máme už spoustu, a mnohé z nich
jsou velmi dobré.«
Je pravda, ale věc má přece svůj stinný rub. O své vůli jich učitel do školy
zaváděti nemůže. Alespoň nemá práva žádati, aby si jich dítě opatřilo.
Potom’ tyto učebnice, třeba i schválené, jsou vydány soukromými nakla
dateli a jsou pro děti drahé.
Třicet nebo čtyřicet haléřů za vedlejší učebnici je příliš mnoho, mělo-li býti
učebnic několik a k tomu čítanka za korunu nebo i dražší.
U porovnání s tím vidíme každého roku, jak různí nakladatelé vypravují
časopisy pro mládež arch nejvýše za dva haléře, platí přispěvatelům ještě honorář,
mají tučný výdělek a i s provisí sběrateli nevystoupí taková publikace přece nad
osm haléřů.
Co bychom tedy na učebnicích pro školy obecné žádali, byla by láce. Ale
žádali bychom zároveň, aby učebnice byly účelné, to jest, aby obsahovaly všechno,
čeho učitel k vyučování a žáci k opakování soukromou četbou potřebují; takových,
které tomuto požadavku nevyhovuji, máme více než dostatek.
Učebnice přírodopisu musely by obsahovat! zajímavě psané stati z biologie
živočichů, stati 0' pěstování a užitečnosti rostlin, stati o dobývání, zpracování ne
rostů a zužitkování jich v hospodářství a průmyslu. Suchopárné popisy těla
a zevnějších tvarů, jak je mají nynější pomocné knihy, obstará si učitel už sám.
Učebnice dějepisu obmezující se dosud na posloupnost panovníků a líčení
válek, které vedli nebo chtěli vésti, musely by obsahovat! kulturní obrazy doby
toho kterého panovníka a věnovati více péče kulturnímu rozvoji národů než jeho
panovníkům. V našich dějepisech mluví se všude jen o panovnících, kteří válčili,
nikde o těch, kteří válčiti nechtěli. A právě o těchto výtečných mužích nabývá
pak mládež pojmu jako o zbabělcích, bojících se pranice.
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Podobně učebnice zeměpisu musely by obsahovali pěkné články o lidu,
zvláštnostech jednotlivých zemí. Hory, řeky a města jsou vedlejší věcí. Ťo si
učitel i méně sběhlý vyhledá na mapě.
Největší potíž byla by při sestavení učebnice přírodozpytu, aby v ní byly
účelně vyloženy jen ty zákony, jež slouží všeobecně ku prospěchu lidstva nebo
jsou podkladem drobné práce nebo průmyslu. Pak představuji si učebnice, které
by se do škol obecných mohly zavěsti, tak mistrně psané, aby dětem i mimo
školu poskytovaly četby poutavé a tak podporovaly širší výklad učitelů a šířily
poznatky i mezi lidem dospělým, který dříve neměl příležitosti ve škole tímto
směrem vědomostí svých rozšířili.
Teď je jen otázka, kdo by za co možná nejmenší peníz opatřil takové
vhodné učebnice. Af už by to byl c. k. knihosklad nebo soukromý nakladatel,
nebo nějaká »komise pro učebnice škol obecných«; na osobě konečně nezáleží,
ale mnohému učiteli by pomohl často z nesnází a pro školství naše by vykonal
kus záslužné práce.

♦

RŮZNÉ ZPRÁVY.

«

Z Jednoty českého katol. učitelstva.
Členský příspěvek zaslali: Dp. Vilém Kneysl,
katecheta v Hoře Kutné 10 K, dp. Tomáš
Škrdle, redaktor »Vlasti« 2 K, sl. Augustina
Rozsypalova, učitelka z Blovic 4 K, pan
Václ. Bohdanecký, řídící učitel z Václavic
u Benešova 2 K.

»Vzdělávací četba katolické mlá
deže. Vydává »Jednota českého katolického
učitélstva« v království Českém. Redaktor
Frant. Jelínek, učitel v Maloticích u Kou
řimi. Administrace v Praze-II., Žitná ulice
čís. 26 nové. Vychází šestkrát do roka ve
volných lhůtách. Předplácí se na celý rok
40 h, do něm. zemí 50 h, do ostatních zemí
60 hal. Jednotlivá čísla za 7 h, do něm.
zemí za 8 h, do ostatních zemí za 12 h.
Ročník I.: Čís. 1.: Pokračuj. Několik
dopisů ku vzdělávání mládeže uveřejňuje
Fr. Jelínek. — Čís. 2.: Světélka a světla.
Napsala Aug. Rozsypalova. — Čís. 3.:
Blahost. Ivan, poustevník. Napsal Fr. Je
línek. — Čís. 4. a 5.: Překvapeni. Na
psala Aug. Rozsypalova. — Čís. 6.: Svatý
Václav. Napsal Fr. Jelínek. — Ročník II.:
Čís. 1.: Na cestu životem. Napsala L. Grossmannova-Brodská. — Kvítka z rajské za
hrádky od Fr. Jelínka. — Čís. 2.: Svatý
Prokop, zakladatel slovan. kláštera na Sá
zavě. Milé mládeži podává Ant. Mlynář. —
Čís. 3. a 4.: Drobné povídky. Napsal Jos.
Rychtařík. — Poučné verše. Napsal Fr.

Jelínek. — Čís. 5. a 6.: Blahoslavený
Hroznatá, patron české vlasti. — Tak se
chovej! — Pomlásky. — Ve »Vzdělávací
četbě katolické mládeže« již dříve o sobě
vyšly: Čís. 1.: Sv. Cyrill a Methoděj od
Václ. Pokorného. — Čís. 2.: Jedno po
třebné od Fr. Jelínka. — Čís. 3.: Svatá
Ludmila jest rozebráno. —- Každý sešit
stojí 6 haléřů. —
Požadavky, jež činí katolická veřejnost
na dítky v příčině katolické četby, jsou až
příliš skromné, porovnáme-li je s požadavky
moderního liberalismu literárního a jedno
tlivých jeho knihkupeckých representantů.
Věru, že všechno to, co katolický tisk mlá
deži podává, dostati lze ročně za pár k run
— tedy za tolik, kolik vydáš za několik
jen sešitů, vydaným tím neb oním naklada
telstvím, reklamou až k nebesům zdvihaným.
Jednou z nejskromnějších fialek katol. p1"
semnictví pro mládež je »Vzdělávací četba«,
vydávaná jednotou českého katol. učitelstva
v království Českém. Nedere se nikterak do
popředí, nikdo ji nehýčká, netluče jí buben
reklamy, ba, může se říci o ní, že přišla
k svým, a sví ji nepřijali.
A přece zaslouží upřímného přijetí nejen
pro svou neobyčejnou láci, ale zvláště pro
svůj obsah.
Zachraňme, co se ještě zachránit! dá.
Většina naší mládeže je, co se týče čtení,
úplně zliberalisována. Nečte, co nepáchne
romantismem a sensací. Není tím sama vinna;
nechť to uváží ti, kteří její vkus zkazili.
Následky toho jsou velmi neblahé, přenášejí
se se všemi svými důsledky do všech ostat-
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nich fásí života dětského, vlekou se do let
dalších.
Má-li míti jinoch zálibu v četbě opravdu
dobré a dokonalé, nesmí býti jeho veškerý
vkus od útlého dětství pokažen. V tom vězí
celá zásada. »Rozšiřujme »Vzděl. četbu« ;
zaslouží si toho. Učitelé k naší straně ote
vřeně nebo v srdci se hlásící, nezapomeňtež
četbu podpôrovati. Katechéti a duchovní ve
škole vyučující posilní tím jen své posta
vení i působení, budou-li si četby všímati
a ji rozšiřovali. Hojný odbyt způsobí, že
se zdokonalí, že bude vycházet! častěji a
v objemu rozšířenějším. Snad není úpadek
katolicismu v Cechách tak veliký, aby libe
rální, moderní literatura dětská měla do sta
tisíců fedrovatelů, a skromný, dobrý kato
lický podnik živořil až do zániku. J. Pavel.
Co je to? — »Vyzvání. Redakce t. 1žádá uvědomělé kandidáty učitelských ústavů,
aby jí posílali zprávy o poměrech tamnějších.
Žádá však za zprávy věrohodné, úplně spo
lehlivé.« Tak četli jsme v předním listu
liberálního, organisovaného učitelstva. K čemu
seto »uvědomělí kandidáti učitelských ústavů
vybízejí?«

Před volbou na Králové-Hradecku
psal »C. Uč.:« »P. post. Hynek Srdinko,
agrárník ve Svob. Dvorech příležitotsně prohl.,
že »učitel a kněz nepatří do zastupitelstva
vůbec« (Osvěta lidu 1. ledna 1904). Roze
bírat! tento výrok nebudeme, každý si o něm
pomyslí svůj díl. Uvědomělé učitelstvo na
Královéhradecku dojista dá p. Srdínkovi
odpověď náležitou : ohlašuje se právě jeho
kandidatura na říšskou radu.« — Jak volba
ta skončila, je známo. Nám jest jen s po
divením, že zde citováno je též slovo »kněz«,
neb co se toho dotýká, jak věci známe,
jsme přesvědčeni, že vzhledem k osobě
kněze by páni prohlášení pana Srdínka nej
ochotněji podepsali. Zde však se jednalo
o to, prohlášením tím i kněze proti Srdín
kovi popuditi, a tu ovšem citování i osoby
kněze se hodilo výborně do krámu.
„Zář“ a »Č· Uč.« se sešli. »Zář«
uveřejnila prudký výpad proti spolku sv.
Bonifáce, na nějž »Naše Listy« jak náleží
odpověděly. Také »Č. Uč.« přišel socínkům
na pomoc a napsal: »Svatý Bonifáci a
svátý Vojtěše, táhněte! To jest: Pomozte
nám k mamonu! Tak by asi bylo zařaditi
tyto svaté do řetězu litanií- pro lehkověrný
lid. Koho nepoučila afféra svatováclavské
záložny, je dobrým dojným materialem pro
klerikální vyděrače, kteří se kryjí nábožným
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účelem spolku »sv. Bonifáce« pro německé
i české hlupáky Sv. Václav se svou auto
ritou v záložně zkrachoval, nastrčili tedy
chytří klerikálové jiné dva svaté. Mistrem
tohoto tahu jest páter Albán z Emauzského
kláštera v Praze. Účelem spolku a hned
k tomu pro Čechy vydávaného časopisu
»Sv. Vojtěch« jest: chrániti katolíky před
hrozným neštěstím odpadnutí od pravé víry«
— a zatím sami, čtveráci klerikálové, vším
počínáním přičiňují se, aby jim, prostřed
níkům lidské správy, nikdo nemohl věřiti.
»Co se bojíte, malověrní?« pravil Kristus
zoufajícím na lodičce při bouři. — Malo
věrní hříšníci, kteří časem křičí, že pekelné
brány církve nepřemohou, najednou ztrácejí
důvěru a dávají návod ke škemravé »úpěn
livé modlitbě spolkové« : »prosíme za bratry
své a sestry, jež se nalézají v nebezpečí
hříchu: zachraň je před svůdci k odpadnutí
od pravé víry; vysvoboť ty, kteří už stojí
na kraji propasti; uděl všem světlo a po
znání pravdy, odvahu a sílu k boji proti
zlému, vytrvalost ve víře a účinnou lásku 1«
Když jsou se svou násobilkou u konce, na
jednou tento prostředek. O, páni páteři, víra
se musí upevňovat a zachraňovat jiným
způsobem. Kdybyste lépe znali život Kristův
a jeho ctnosti, kdybyste věřili, že tak možno
i jednat a žít, kdybyste se snažili podobně
žít, nemuseli byste volatí na pomoc Boha
ani svaté. Jakou potom budete mít vy zá
sluhu?« »Č. Uč.« má, jak viděti, velice
zbytečné starosti a přidělává si práce, která
by jinde mohla býti na místě, na př. aby
se mu nyní po úpravě jeho »věrní« nerozutekli, což by ho mrzelo zajisté více, než
i nejlepší úspěch sv. Bonifáce a sv. Voj
těcha.
Z našeho hnihkupectví. Kollegové,
kteří by chtěli sbírati inserty pro kalendář
učitelský na r. 1904—5 u firem, jež v něm
posud neinserovaly, (těm firmám, které již
inserovaly, poslalo cirkuláře příhlašné knih kupectví samo), přihlašte se co nejdříve
u knihkupectví o insertní cirkuláře a ob
jednací listy, jež jim v žádaném počtu ihned
budou zaslány«. Uvedené ohlášení bylo
v »Č. Uč.« Nenamítáme nic proti tomu,
chtějí-li organisovaní kollegové býti sběra
teli insertů; jen se divíme, že se to neprohlašuje za »nedůstojné«, jako na př.
hráti na varhany. Jinak nám po tom nic
není, doporučují-li sýry, agitují-li pro inserenty na splátky nebo pro inseráty samy.
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O sociální výchově.
(Pokračování.)

Veliká péče věnuje se ve všech školách a ústavech tomu, co mládež čte,
či správněji řečeno, co se má do školních knihoven zakupovati a mládeži půjčo
vali. Co se žactvu z těchto biblioték podává, je ovšem skoro napořád bezvadné,
ale za to co čte mládež mimo školu, to se učiteli a vychovateli úplně z dozoru
a evidence vymyká. A co čte mimo školu je mnohem důležitější pozorovati, než
to, co si nosí ku čtení ze školy.
Máme-li zaříditi školní bibliotéku, dostaneme obyčejně pravou spoustu knih
kupeckých katalogů s celým slovníkem knih »doporučovaných«, »schválených«
atd., ale máme-li voliti a vybírati, octneme se najednou v rozpacích. Pod vábivým
názvem skryje se často práce malicherná, a mnohé dílo do nebe vychválené
a vynášené objeví se, čteme-li je sami z hlediska svého, docela jinak. Výběr je
tak nesnadný, že by tomu nikdo neuvěřil, kdo sám toho nezažil. Mnohá kniha
je velice pěkná, čteme ji se zálibou, těšíme se tomu, teď že jsme našli něco
opravdu výborného ; v tom přijdeme na místo, které naši radost rázem zvrátí.
A tak je se čtením a jeho výběrem potíž nemalá.
Kdo čte dobré a pěkné knihy, bystřeji myslí a soudí, obraznost jeho je ži
vější, mluva správnější, uhlazenější. Zcela správně lze říci, že pěkná kniha je
kopií pěkné duše, ohlasem dobrého srdce. A jestliže se říká: »řekni mi, s kým
zacházíš, a já ti řeknu jaký jsi«, zcela analogicky lze i souditi: »co kdo čte
a jaké knihy čte, takový bývá i sám.«
Rodiče nejsou v té příčině dosti opatrní. Někteří nerozumějí, schází jim
potřebné intelligence, někteří pro práce stavu svého nemají kdy vše sledovati,
jiní by měli kdy a nevšímají si toho vůbec, opět jiní jsou rádi, když děti vůbec
něco čtou a nepídí se po tom, co je to; jen když sedí a dají »pokoj«, někteří
myslí, že se učí, když čtou. Toho, co se dotýká pokrmu tělesného, jsou mnohem
opatrnější, a sotva by dali dětem nezralé ovoce, zkažené maso nebo mléko.
A přece jsou mnohdy následky zkaženého nebo nedobrého pokrmu vzhledem
k čtení jedovatých knih nepatrné.
Vzpomeňme sami na svou minulost a najdeme, že máme mnohé upomínky
na knihy, třeba ledajakého obsahu. Mnohá uchvátila nás svou domnělou krásou
a způsobila v nás veliký a dlouhotrvající dojem, jiná nás na dlouho otrávila,
otrávila vše, co dobří učitelé naši nám v srdce kladli. A ti neměli ani tušení, že
čteme také jiné věci, než nám oni z pečlivých přihrádek školních biblioték vy
bírají. Vždyť osud pozdější nejednoho člověka byl jen výslednicí toho, co z mládí
svého četl. Poučují nás o tom nejvíce smutné případy ze soudní síně; vrahové,
lupiči, trapiči zvířat atd. doznali obyčejně, že bývali zuřivými čtenáři tak řečených’
krvavých románů; rouhači a nevěrci hltali atheistické brožury a spisy proti víře
a náboženství, smilníci a nemravové obeznámili se záhy s literaturou pornogra
fickou, atak bychom mohli věc rozvésti do podrobností, kdyby nemluvila a nebyla
sama ze sebe přesvědčivá.
A jak se dopídí mládež takových knih? Nejvíc od kamarádů. Zapovězené
ovoce nejlépe chutná; kdo sám nějakou takovou knihu má nebo si ji od jiného
vypůjčí a přečte, nemlčí o svém překrásném požitku a nedá si dříve pokoje,
pokud to nepoví kamarádu, pokud mu jí sám nepůjčí nebo mu nepoví, kde by
si ji mohl vydlužiti.
8f
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A mimo to: skoro v každém větším městě jsou knihovny pokoutní, jejichž
majetníci půjčují za krejcar, dva i více podle objemu knihy, a tu se málo hledívá
na jakost a obsah; obyčejně bývají to ničemné romány o kolika svazcích. Školní
mládež, zvláště dospělejší, hojně tyto bibliotéky navštěvuje, krejcárky tam nosí
a jestliže škola půjčování knih považuje též za částečné odměňování žáků
pilných a mravných, tuť bývá tatojejí činnost pokoutníky povážlivě paralysována.
Co je pak plátno úzkostlivé čtení a censurování knih, než se do školní knihovny
zařadí, když na druhé straně do pokoutních biblioték se přijímá vše, jen když je
to kniha, za jejíž půjčení dostane se krejcar nebo několik krejcarů.
Kniha, která se tak úkradkem do rukou dítěte dostane, je také »vychovatel«,
ale mnohdy špatný a zlý, proti němuž škola se všemi svými pomůckami a pro
středky je velice malomocná.
(Pokračování.)

Spolek na zakládání katol. knihoven.
Píše TOMÁŠ ŠKRDLE.

Do budovy katolického spolkového života zasazuji nový kámen : »Spolek na
zakládání katolických knihoven,« jenž mi byl k. a. Ordinariatem i c. k. místodržitel
stvím potvrzen.
Spolek chce rozšířiti veliké množství knih a brožur mezi katolickým lidem
a chce práci svou prováděti dle určitého řádu či systému.
K účelu tomu přijímá spolek členy, přijímá také dary na penězích a kni
hách atd., o čemž nás poučují první §§ stanov:

A) O účelu a prostředcích.
§ 1. Účelem spolku na zakládání katolických knihoven jest: zakládati ka
tolické knihovny v kterémkoliv místě království českého, nebo knihami doplňovati
bibliotéky již založené a vydávati tiskem knihy a brožury, které by se do takových
knihoven hodily. Knih může se dostati toliko členům, nebo takové obci, spolku
a korporaci, v níž má spolek několik členů.
§ 2. Prostředky k tomu jsou: vklady členů, dary nebo odkazy na knihách
a na penězích a čistý výtěžek z prodaných knih a brožur.

B) O údech.
§ 3. Údem spolku může se státi každý katolík, veřejně k víře se hlásící a ji
životem svým osvědčující, a vůbec všecky právní osobnosti, jež nesledují cílů
. protikatolických.
Členové jsou :
a) zakládající, kteří se zaváží splatiti v půlletních lhůtach po 10 K 100 K.
Také může býti přijat za člena, kdo daruje vhodných knih v ceně 100 K.
b) přispívající, kteří splatí každoročně příspěvek nejméně 2 K ve prospěch
spolku, nebo darují vhodné knihy v ceně 2 K.
Nuže, přátelé, hlaste se za členy buď zakládající nebo přispívající a darujte
vhodné knihy. Něco kapitálu se uloží na zlé časy, za ostatek zakoupí se knihj
a rozdají se členům tam, kde toho bude nejvíce potřebí. Někde založíme zcela
novou knihovnu, jinde ji doplníme, opět jinde jen něčím přispějeme,
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Pražská synoda nařizuje, aby všude farní knihovny byly zakládány, ale
nařízení to se až na nepatrné výjimky neprovádí, ba děje se nyní méně, než
konali knězi buditelé, kteří hojně knihoven zakládali, pro ně i domky stavěli,
fundace zakládali a vůbec velikou péči jim věnovali. — Náš spolek bude jakousi
zpružinou, aby to, co zanedbáno bylo, v hojné míře se provádělo, a aby řady
farních i spolkových knihoven katolických povstaly. Náš spolek bude v této
příčině liknavé k horlivosti povzbuzovat!, horlivost pilných pracovníků posilovat!
a bude tak v intencích synody pracovati.
*)

0

RŮZNÉ ZPRÁVY.

«

Výbor Jednoty česk. katol. učitelstva
konal schůzi dne 25. března t. r. Všichni
členové se dostavili, porada byla dlouhá a
srdečná. Změna stanov a reorganisace Jed
noty zabrala největší část rokování. Dne 15.
května bude mimořádná valná hromada a
večer důvěrná schůze. Kdož myslí, že škandalisováním a pranýřováním jednotlivých
členů spolek ubíjí, jsou velmi na omylu.
Jsou sice ještě lidé, kteří se trápí, jsou-li
v některém revolverovém žurnálu napadeni,
ale už je jich málo. Většina jich pokládá si
to za zásluhu, a takové přepadení je ještě
tím více utvrdí.

Z Jednoty českého katol. učitelstva.
Členské příspěvky zapravily slečny učitelky:
Viktorie Sedláčková, učitelka v Turnově 2 K,
Josefa Mrázová, učitelka v Turnově 2 K,
Žofie Hajná, učitelka v Semilech 4 K. O další
příspěvky žádá Karel Jelínek, učitel v Starém
Kolíně.

Diví se Jednotě česk. kat. učitelstva,
že »i tam jsou neplatové«. Zatím jsou
»neplatové« v každém táboře, v »klerikálním«
i »neklerikálním«. Kdyby na př. dlužníci

družstva Vlasť zaplatili, co jsou dlužni, mohlo
by družstvo zakoupili bez obtíží druhý dům.
Tak »C. Uč.« právem naříká, že mnoho
»organisovaných« jeučitelskému knihkupectví ■
dlužno a dokládá: A při tom jiným firmám
platí — a svému knihkupectví (snad proto
právě, že je naše, peněz nepotřebuje) zů
stanou klidně dlužni, zapomínajíce, že i ono
má své a značné povinnosti, kterým musí
řádně a v čas dostáti, aby jako reelní závod
mělo zase další bezpečný úvěr. Dluhy od
běratelů našeho knihkupectví dosáhly značné
výše a proto včasně upozorňujeme, aby kollegové je co nejdříve vyrovnali, mají-li
opravdu zájem na prosperitě našeho podniku
a nechtějí-li neplacením přivésti jich k ne
milým pro sebe následkům.« Tak se ozývá
z řad »neklerikálních«, a jak jsme řekli,
právem. Nedivte se však potom, že »i tam
(rozuměj: u klerikálů) jsou neplatové«. Nechť
si toho povšimnou členové naší jednoty a
dle toho jednají. Pan pokladník Karel Jelínek
bude míti radost.

Zdravotnictví v našich školách.
Již dávno a dávno si stěžujeme, že je naše
mládež čím dále tím více krátkozrakou.
O školních lékařích mluví se již všeobecně,
ale zdá se, že ani ta instance nedostačí, že
bude třeba i lékařů odborných, na př. očních
a zubních. V Norimberce konal se mezi

*) Pozn. 1. Místodržitelství povoluje stanovy jen pro jednu zemi. Musil jsem tedy Moravu vy
nechat!, ač bych rád i tam spolek na zakládání katol. knihoven rozšířil. Ve Slezsku již podobný
spolek mají. Přejí-li si bratří Moravané, aby i tam spolek na zákl. katol. knihoven působil, nechť mi
to laskavě písemně sdělí a já se postarám, aby stanovy i na Moravu rozšířené došly ministerského
schválení. Anebo: chtějí-li bratří Moravané samostatný knihovní spolek založiti, dám stanovy naše opsati
a ochotně jim je zapůjčím, aby si dle nich samostatné sdružení mohli zříditi. —
2) Dosud do 8. dubna za členy zakl. — 100 K — přistoupili: Tomáš Skrdle, red. Vlasti;
VI. Hálek, farář v LibocL Přispívajícími — 4 K ročně — členy stali se: Aug. Krčmář, farář ve Sto
důlkách; Alois a Josef Černý, sazeči v Praze; Ludvík Čaboun, farář v Roztokách; Ant. Mokráček,
kaplan v Úněticích; Fr. Stibor, farář v Jinovicích; Jos. Simek, kaplan v Písku. Spisovatel a farář Alois
Dostál splatí tento vklad knihami a řídící učitel Josef Flekáček daruje 20 knih. — Jeho Eminencí
ndp. Leo kardinál Skrbenský, kníže-arcibiskup, zaslal k témuž účelu 150 K »s nejlepším
přáním plného zdaru šlechetných snah* a předseda spolku katechetů, prof. Em. Žák, daroval 2 K.
— Nové členy, příspěvky a dary přijímá: Tomáš ŠkrdJe, Praha čp. 570-11.
3. Valná hromada tohoto spolku koná se v domě družstva Vlasť dne 28. dubna ve 2 hodiny
odpoledne.
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národní lékařský sjezd pro školní hygienu
za četné účasti lékařů z celé Evropy. Z před
nášek na sjezde proslovených zasluhuje
přednáška vratislavského profesora očního
lékařství dra Heřmana Kohna o krátko
zrakosti školních dítek pozornosti, ježto před
nášející, zkušený odborník, uvedl mnohé
prostředky, jimiž by bylo lze proti stále
více se rozmáhající krátkozrakosti ve školách
s úspěchem bojovati. Podav přehled o tom,
co posud přičiněním školních lékařů pro
zdravotnictví bylo ve školách vykonáno,
prohlásil přednášející, že mezi mládeží vy
cházející ze škol povážlivou měrou přibývá
krátkozrakosti. Následkem neblahého tohoto
úkazu jest nutno, aby vědecky byly zjištěny
příčiny, které k rozmáhání krátkozrakosti
školní mládeže pomáhají. Důkladným sta
tistickým šetřením a sbíráním dokladů o krátko
zrakosti ve všech zemích bylo přesně zjištěno,
že krátkozrakost možno nazvati nemocí školní.
Příčiny krátkozrakosti posud přesně a vesměs
zjištěny nebyly, leč jako příčina neposlední
zjištěna byla na prvém místě dědičnost,
v druhé pak řadě špatný návyk dětí, při
čtení a psaní dívati se z blízka na papír,
pak také špatné a nedostatečné osvětlení
školních místností. Pozoruhodnou jest ve
školách také otázka stojatého neb ležatého
písma, dosud nerozřešená, jakož i nutnost
odstranění obvyklých břidlicových tabulek
v prvých třídách škol obecných a nahražení jich papírem a perem, ježto písmo
inkoustové jest znatelnější, vyžaduje příměj
šího sezení a neklopení hlavy. Po čtyřicet
let zkoumá se sice vliv školních lavic, křivé
sezení při psaní a tisk školních knih, leč
důležité otázce osvětlení školních tříd nebyla
posud věnována náležitá péče. Přednášející
prohlásil, že již'před mnohými lety se snažil,
aby v Berlíně byli ustanoveni školní lékaři,
leč bylo mu vytčeno se strany úřadů školních,
že by zavedením školních lékařů byla otře
sena důvěra pěstounů ve školu. Aby krátko
zrakosti bylo odpomoženo, nutno počíti dů
kladnou revisí všech školních tříd. Za pra
vidlo musí býti přijata zásada, aby každé
dítě normálního zraku mohlo pohodlně čisti
písmo na vzdálenost 33 cm. Kde bude nutno
aby žák nebo žákyně následkem dědičné
krátkozrakosti užívali skel, musí býti přede
psána zvláštním školním očním lékařem.
Zkoušky očí žactva musí díti se nejen navzdálenost 6metrovou se školními tabulemi,
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nýbrž i na vzdálenost 12metrovou pod širým
nebem. Všechny zvláštní případy krátko
zrakosti žactva musí býti školnímu očnímu
lékaři bezodkladně sděleny. Rozumí se, že
žactvu musí býti vymezen dostatečný prostor
světlosti i místa při čtení a psaní. Při přesném
zachovávání nutných požadavků, aby školní
okna nebyla zacláněna zbytečnými záslonami
a vyúsťovala ve městech i na venkově
v prostor volný, vzdušný a světlý, bude lze
úspěšně čeliti rozmáhající se krátkozrakosti
a zabezpečovat! příští generaci zachování
zraku. Samozřejmo, že rukou v ruce se
školou musí jiti také rodina a pěstouni dítek
a nesmějí doma dovoliti to, co ve škole
bude zakazováno a nedopustit! zejména ne
přístojnosti, aby mládež četla při nedostatku
světla nebo v podvečer, jak ráda činívá.
Přednášející skončil svoje zajímavé vývody
heslem: »Žádná škola bez očního lékaře!«
O degeneraci nynějšího pokolení mohly by
podati nejlepší zprávy odvodní komise.
Příčiny toho jsou různé; myslíme, že by
zde bylo i jiné pomoci třeba, než pouze lé
kařské.
Květ z „C. Uč.“ »Proti všemu, co je
katolické« — prý vystupuje zvláště C. Uč.
— tak si stěžuje redaktor »Vych. Listů«
(list klerikálního učitelstva na Moravě) pan
Adamec. Musíme tomu pánovi říci, že předně
neděláme rozdílu mezi katolickým a neka
tolickým, když něco posuzujeme, nýbrž mezi
rozumným a nerozumným, případně i hloupým.
Je-li však za nerozumností nebo hloupostí
vidět kvadrátek — anebo kostelnickou tvář,
pak rozhodně význam hlouposti a nerozum
nosti je zcela jiný — to už je klerikalism,
a toho jsme opravdu nepřáteli. Kdy jenom
tyhle hlavy pochopí rozdíl mezi náboženstvím
a klerikalismem?« Konfusní tyto řádky, které
»nedělají rozdílu mezi katolickým a neka
tolickým, nýbrž mezi rozumným a neroz
umným, případně i hloupým«, ale dělají ihned
rozdíl, je-li »za nerozumností nebo hloupostí
vidět kvadrátek anebo kostelnickou tvář«,
mluví svou logičností a svým záštím samy
až příliš zřetelně. Co pak se týče rozdílu
mezi »náboženstvím a klerikalismem«, o tom
podaly některé orgány učitelské velice po
zoruhodné a jasné doklady, z nichž zřejmo,
že mezi katol. náboženstvím a klerikalismem
nečiní nižádného rozdílu. Každý je klerikál,
komu je katol. náboženství ještě svátým, a
kdo je veřejně vyznává.
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O sociální výchově.
(Dokončení.)

Časopisy učinily vpád do života moderního člověka a není snad daleká doba,
kdy mimo ně se nebude skoro nic jiného čisti. I ty působí nesmírně na vycho
vání člověka. Dnes je časopisecký tisk ve službách nejen dobra, ale i zla, a snad
více než dobra. Ze nynější děti čtou denní listy, to je obecně známo, že děti
socialistů již z mládí jsou doma k tomu vedeny, aby četly časopisy sociálně
demokratické strany, to ví každý učitel. Tu se mnohdy dočtou a dovědí věci,
jež škola z rozumných příčin před nimi pečlivě tají.
Řekne-li se: »škola má v rukou osud budoucí generace,« je to fráze velice
laciná a z veliké části nepravdivá. Než přijde dítě do školy, bylo již vychováváno
světem a lidmi, na něž neměla škola nejmenšího účinu, a když chodí do školy,
pracují na výchově té svět, lidé i všecky okolnosti dítě obklopující dále, a po
kračují i po jeho vystoupení ze školy. A pokud je dítě ve škole, převládá neustálé
vyučování. Činnosti vychovatelské staví se vstříc nesmírné překážky, někdy uta
jené, původu učiteli neznámého. Tak na př. podědí dítě mnohé neblahé vlastnosti
rodičů (atavismus, dědičná zatíženost), do školy přicházejí děti mstivé, vzdorovité,
zlostné, někdy i nepříčetné, s nimiž má učitel tuhou prácí. Každé je jiné povahy
a individuality. Kdyby přišly s dušemi, v nichž není již vášní nebo smutných
vlastností, kdyby se dostavily do školy tak, že by duše jejich se podobaly úrodné
zemi, která jen čeká, co do ní bude zaseto, tuť zajisté že by, pokud je dítě ve
škole, nižádné býlí, bodláčí nebo jedovaté rostliny od učitele a vychovatele tam
zaseto nebylo.
Vychovávací činost vyžaduje poměry, které vyrůstají ze skutečného života;
při neustálém vyučování ve škole může se jen zde onde dáti praktický vychovatelský pokyn slovem. Jsou učitelé, kteří považují za vychováváni výklady a čtení
mravoučných článků, odříkávání básniček a povídek. Ty děti i učitele velice
brzy omrzí.
Nemálo důležitý jest ovšem styk dětí s jinými lidmi, s nimiž rodiče jejich
jsou zpřáteleni. Jejich způsoby, názory a vlastnosti ssají děti často do sebe jako
houby; ti je neučí ani násobilce, ani mluvnici, čtení nebo dějepisu, a přece pů
sobí co do vychovatelského účinu na ně mnohem více, než učitel i škola.
Chudoba bývá mnohdy špatná vychovatelka. Pro přílišnou chudobu chodí
některé dítě velice málo do školy a jest křivda škole způsobená, řekne-li sé: »měli
jste jej osm roků v rukou, je to vaše vina, že jste z něho nic neudělali.«
Zeptejme se zkušených a lidumilných učitelů, kolik dětí na př. na venkově
dochodí do úplných 14 let; otažme se jich na »úleváky« a povědí nám, jak »vy
chováni« se vracejí z řípy, z polí, kde vodili vola, z ratejen, dílen a továren.
Vždyť víme, jak mnohý otec úpěnlivě prosí, aby bylo jeho dítě dovoleno »na
práci« jen na tak dlouho, pokud si na botky neb oblek nevydělá. A tu často
přijde do společnosti docela zpustlé, kde se naučí hrozným věcem.
Jak umí svět »vychovávat!«, o tom se přesvědčujeme na žácích pokračovacích škol průmyslových. Přemnohý, jehož jsme znali jako žáká obecné nebo
měšťanské školy, byl velmi milý a hodný hoch; setkáme se s ním jako učněm
ve škole večerní a nepoznáváme ho. Tak ho »vychovala« společnost v dílně nebo
továrně. V poslední době mnoho mluvilo a mluví se o tom, aby škola měla účin
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i na mládež ze školy vystouplou. Marné volání, pokud nebude míti škola spo
jence ve všech stavech společnosti lidské a pokud se i jiné stavy, nejen pouze
učitelstvo o skutečné vychování mládeže starati nebudou. Vše ostatní jsou laciné
fráze, které národu nepomohou. Pokud bude celé okolí dítě obklopující mařiti to
co katecheta, kněz a učitel ve škole pracně zbudují, konáme ve školách práci
Sisyfovu. A už je to znáti v celé naší národní společnosti, leč — nechceme býti
Kassandrou. Budoucnost to ukáže sama.
f, Z.

Ve prospěch chudých dítek.
Četli jsme v denních listech »zasláno«, jemuž i zde rádi místa poptáváme,
vítajíce myšlénku tu jako každou plodnou práci vůbec, která ku prospěchu dětí
směřuje.
(Zasláno.) Výměna dítek pražských a venkovských o prázdninách. — Jaro je
tu, ale jen ty šťastné dítky mohou se těšiti na léto, že popřáno jim aspoň nějaký
čas stráviti na venkově, ať již se svými rodiči, ať u svých příbuzných neb známých,
ať již ve feriálních osadách. Ale jak jsou ubohými ty dítky, jež musí nejen školní
rok, ale i celé prázdniny tráviti ve městě. Se srdcem soucitným pohlížejí na bledé
tváře ubohých těchto dítek nejen jich rodičové doma, ale i učitelé ve školách.
Co tu nadaných dítek hyne takřka bez pomoci ke škodě milého našeho národa.
Týká se to dítek z rodin nejen zcela chudobných, ale i jiných, jež buď pro ne
veliké příjmy neb pro větší počet dítek aneb pro různé příčiny nemohou dítkám
svým poskytnout! dobrodiní venkovského pobytu.
Proto obracíme se tímto ku dobrému srdci našeho lidumilného venkova, aby
zde laskavě vypomohlo výměnou svých dítek za dítky pražské, jsouc dobře toho
vědomo a zkušeno, kterak prospívá venkovský pobyt o prázdninách i jejich dítkám
v Praze studujícím!
A jako se nese tužba pražských dítek, aby na čerstvém vzduchu venkovském
pookřály, tak i venkovské dítky touží seznati Prahu, máti měst českých, jak tomu
nasvědčují četné výpravy venkovských dítek do Prahy.
Po příkladu Dánska a jiných zemí jest třeba vyjiti vstříc vyplnění vzájem
ných tužeb těchto a sprostředkovati vzájemnou výměnu dítek pražských a venkov
ských o prázdninách. Proto žádají se tímto venkovské rodiny, aby u nížepsaných
dvou učitelů pražských brzy a hojně přihlašovaly k této výměně své dítky a to
s přesnou adresou svého dítěte, jeho věku, zároveň s udáním, na jak dlouhou
dobu by to mělo býti (nejméně asi 14 dní) a zdaž by si přály k výměně hocha
neb dívku a v kterém asi věku, jakož třeba i přání jiná.
Prosíme pouze o přiložení lOhal. známky na odpověď, jež bude zaslána
ovšem později, avšak ještě před prázdninami.
Šlechetné příznivce naší milé mládeže v Praze i na venkově žádáme o vše
možné šíření této humánní myšlénky, zvláště tiskem, a za účinnou morální pod'
póru vůbec.
Ludvik Fassati, Praha-III.,
č. p. 607.

František Petřík, Praha-VII.,
č. p. 628,
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Návrh není nový. Ocitl se již několikráte ve sloupcích listů denních i učitel
ských; ale jak se podobá, nebyl proveden, leda snad v případu ojedinělém. Nyní
snad je provedení jeho bližší, když se věci ujali dva pražští učitelé, o jejichž
dobré vůli a horlivosti nemůže býti nejmenší pochybnosti. A v zájmu dětí jak
pražských, tak venkovských jest si přáti, aby se ony výměny děly měrou nejhojnější; venkovské děti touží po Praze, naší máti, o níž slyší jako o kouzelné
báji, a naše pražské děti nejen že neznají venkova, ale ony jeho vzduchu a jeho
přírody nejhojnější měrou potřebují. Co zde dítek chudokrevných, anemických,
chorých, na něž má zdravý venkovský vzduch účin přímo zázračný! To se řeklo
a psalo již kolikráte, a netřeba to opět znova a znova dokazovat.
Náš spolek pro feriálni osady sleduje účel velice lidumilný; vysílá pražské
děti na venkov. Je tedy v prvé řadě záležitostí Prahy samé, aby jej co nejhojněji
podporovala, a záležitostí každého přítele dítek a chudiny, aby mu svou hřivnou
přispěl. Ze takové podpory nedochází, ví každý. Má mnoho příznivců, pravda,
ale kdybychom měli po ruce spolehlivý adresář těch, kteří by mohli přispěti
a nepřispívají ani haléřem, užasli bychom nad velikým procentem.
Každý humánní spolek kráčí cestou trnitou. Přináší hodně práce a žádnou
slávu, samou kritiku, jak a co by mělo být nebo se dělat, a to od lidí, kteří
sami prstem nehnou. Za všecko namáhání bývá pracovníkům v humanitních
spolcích údělem nadávka, ne-li kopnutí. Členství též není spojeno se žádným
zněním trub a kotlů, nekouká z něho sinekura, volba za purkmistra, radu neb
poslance, jako ve mnohých spolcích s velikolepými národními účely; proto se do
takových spolků lidé o překot nehrnou. Je to ohromná práce, sehnat každého
roku takové peníze, jako musí sehnati spolek pro feriálni kolonie; všecka čest
jeho činnosti. Při tom všem má tolik nabídnutí ze škol, dochází ho tolik proseb
od jednotlivců, že by musily býti jeho příjmy desateronásobné, kdyby měl každého
potřebného přijati, který za to žádá.
Ve »výměně dítek pražských a venkovských o prázdninách« spočívá notný
kus zdravé svépomoci, a tím, že venkovské děti přicházejí navzájem do Prahy,
jest i program tohoto zařízení rozšířenější. Jen záleží velice na tom, do jakých
rodin ony vyměněné děti přijdou: aby jedny užily hojně venkova a druhé hojně
Prahy, ve smyslu, jak si jako vychovatelé a dobří přátelé mládeže představujeme.
Ale zbývá ještě jedna cesta a to mimo výměnu i mimo spolek feriálních
kolonií. A to je cesta dobročinnosti. Ta by mohla býti chudým dětem pražským
i venkovským velice ku prospěchu. Dobročinnost, která řekne; »Jási vezmu dítě přes
prázdniny zdarma, z lásky k bližnímu.« A takových hlasů mohlo by se jak v Praze
tak na venkově hodně ozvati.
Pravíme: Mohlo. Neboť zámožných a řekněme hned: též dobrých lidí, kteří
by tak učiniti mohli, jest pořád ještě hodně. Máme na venkově rolníky, statkáře,
vrchnostenské úředníky atd., kteří by učinili záslužný a v pravdě milosrdný skutek,
kdyby jedno chudé pražské dítě přes prázdniny u sebe pohostili. Co by jim to
udělalo! A je to almužna, která věru neochudí, ale nese stonásobný užitek.
A naopak, v Praze je hodně dobře situovaných lidí, kteří by zdarma mohli u sebe
venkovské dítě přes prázdniny ponechati, aby naši královskou Prahu poznalo. Mluvíme
mnoho o vlastenectví, ale prakticky je málo .pěstujeme. Vidíme-li putovati zemdlené
a unavené venkovské děti odněkud z daleka v páru po tom pražském dláždění,
děti, které jednou se nají a napijí z milosrdenství v té restauraci a podruhé zase
9ft
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v jiné, bývá nám jich líto. Potácejí se tři, čtyři dny po Praze, v krátké té době
musí co nejvíce viděti, a takový spěch, je-li člověk zmalátněn a unaven, nebývá
k žádnému užitku. Proto vítáme myšlénku »výměny« a prosíme za dobročinnost.
To je ovšem většinou hlas volajícího, daleká cesta a marné volání. Myslíme,
co se týče té dobročinnosti. Lidem není o ten kousek jídla nebo přístřeší; spíše
se bojí, že by se s dítětem musili zaměstnávat, vodit je po Praze, což kdyby se
dítě rozstonalo, atd. A pro takové úvahy ke kýžené dobročinnosti alespoň ve
větší míře nedojde; snad tak učiní šlechetný jednotlivec.
»Výměna« poskytuje více naděje. Budu-li já hodně úslužným a vlídným
k tvému dítěti, budu-li se o. ně starati v každé příčině, aby mu pobyt u mne byl
k užitku a prospěchu, budeš totéž činiti i mému dítěti. A tak z toho obě budou
míti prospěch.
Jsme žádostiví, dojde-li návrh »výměny« praktického uskutečnění. O tom
zajisté dají navrhovatelé svého času veřejnosti zprávu; lidumilné učitelsvo v Praze
i na venkově mělo by myšlénku tu fedrovati, k dobročinnosti vzbuzovat!. Méně
polemiky a více plodné a ušlechtilé práce.
r.

® ® ®
Volné kreslení.
Píše BEN. BOŽEK.

Volné kreslení, okřídlené heslo našich dnů, vyvolalo ve mně starou vzpo
mínku. Nebude mi snad nikdo zazlívati, začínám-li článek reminiscencí. Mám
ošklivý zvyk, že se žáky svými konám rozličné »průby«. Už kolikrát se mi to
nevyplatilo. Jsem na učitele trochu příliš volným duchem, asi tak něco, čemu
u nás vzhledem k osnovám a četným nařízením říkají »liberál«, ale jen takový,
který pracuje a při tom nekřičí. Tak jsem jednou chtěl zliberalisovati kreslení ve
své třídě. Měl jsem pátou třídu, hochy vedl jsem od prvé nahoru, vybral si vždy
nejlepší a brak nechal opakovati, jak se to u nás docela liberálně dělává, a tak
měl jsem třídu, že jsem skoro o každém žáku věděl, co v něm vězí.
Je tomu už patnáct let nebo snad i více; tenkrát o volném kreslení nebylo
ani vidu ani slechu, já sám ani nevěděl jak to pojmenovat!, ale dělal jsem to.
Hoši kreslili napřed vylisované listy rostlin, později celé rostliny s květem,
haluze stromů, šišky smrkové, plody stromů vesměs dle přírody. Potom našel
jsem v kabinetu tmavou komoru, dar to okresní školní rady, o níž můj řídící se
mi posteskl, že neví, nač mu tohle poslali. Upokojil jsem ho, že to přece na něco
bude dobré a vzal jsem komoru do třídy spolu s několika praeparáty vycpaných
ptáků, které už léta ve skříních stály jako kořist ničivé činnosti molů a kožejedů.
Pomocí kamery obscury nechal jsem žákům promítat! kontury vycpaných
ptáků a dle preparátů kontury stíňovati. Potom i střechu kostela, faru a kostel
níkovu chalupu s velikou hruškou hned vedle fary nechal jsem kresliti oknem.
Bylo při tom běhání a křiku ve škole, dost a dost, jako v židovně to tu vypadalo
při kreslení. Řídící několikrát sem přišel podívat se proč mám při kreslení »rámus«,
potom kolegům vysvětloval: »To on, blázen, provádí s kluky zas něco moderního.«
Ale mně se srdce smálo radostí, když jsem viděl, jaké zdařilé výkresy svedli
moji junáčtí hoši, a všechno volně, dle přírody. Jednoho letního dne však přišla
inspekce, a tu mi spadl hřebínek jak náleží.
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Kde pak, odvážiti se na takovou věc deset let nebo patnáct před tím, než
se to narodilo. Starý pán všecek byl hněvem rudý. Nic nepomohlo všecko moje
vysvětlování a objasňování. Sešity kreslící byly ušpiněné, ušmourané, každý výkres
jiný, ovšem některý žák načrtal věc tak, jiný jinak. Ovšem nebylo tu jednoty,
ba ani měřítka, dle níž bylo by možným posoudili práci žáků a pokrok v kreslení.
Na to jsem ovšem během roku zapomněl, jakož i na to, že můj pan inspektor
je historik a pokrok žáků v kreslení posuzuje dle toho, jak dovedou dělati rovné
čárky v stigmatech. Mně se to věčné půlení a čtvrcení mezer hnusilo.
Bylo zle. Maně si teď vzpomínám na tehdejší svůj nezdar. Kdyby tento můj
inspektor, který jinak měl mne rád, dnes byl živ, jistě dal by mi za tehdejší můj
výkon, který považoval za ztřeštěnost, pochvalný dekret. Tenkrát však dostal
'jsem pořádný »nos« a můj řídící, chudák stará, který mých reformátorských po
kusů ani nechápal, dostal jej též. A potom mi ten nos často vyčítal, ale já trpělivě
mlčíval, připomínaje mu, že jsme dostali oba nevinně, on víc než já.
Dnes, když sníh pobělil moji skráň a černý můj plnovous proměnil ve va
tovou bradu svátého Mikuláše, jak si ho moji kluci strojí na počátku prosince,
hrne se volné kreslení do školy, razí si cestu slovem nadšených mladých borců
i tiskem vědeckých publikací, a já nemohu k věci přičiniti nic, než přidati úhrnné
sumy jako kupec uzavírající konto o zisku a ztrátě.
Volné kreslení nepřišlo tak náhle, jak se zdá. Kdo věci věnoval pozornost,
mohl už před lety poznati nespokojenost inspektorů s kreslením ve stigmatech.
O okresních konferencích na mnohých místech vybízel inspektor učitelů : »Začněte,
pánové, dříve s kreslením křivočárným. Snad už na třetím, nejpozději na čtvrtém
stupni upusťte od výkresů přímočárných.«
Jinde zněla vybídnutí v tom smyslu: »Při kreslení užívejte pravítek, naučte
žáky užívati kružítka. Žádný rozumný člověk v praktickém životě nebude kresliti
přímku nebo kruh od ruky.«
Jako při každé nové věci, je i při volném kreslení třeba přihlíželi k přednostem
a vadám, shrnouti všechno a spořádati konečnou bilanci.
Ukázalo se, že volnému kreslení každý jinak rozumí. Volání po volném
kreslení nalezlo nás nepřipravené; není tedy jinak možno, než že je všichni nepo
chopili.
Někde učitel dá žákům tištěné předložky a žáci dle nich kreslí; to je volné
kreslení. Posud kreslil na potečkované tabuli přímočárné výkresy a žáci to na
podobovali po něm. Považuje tedy kreslení z předloh za veliký pokrok.
Je pravda, podle předloh provedou zručnější kreslíři pěkné výkresy, ale je
tu třeba veliké opatrnosti a stálého dozoru, jinak žáci výkresy otiskují nebo jiným
podvodným způsobem si při kreslení pomáhají, nemajíce pak z něho užitku.
Volné kreslení je docela něco jiného než kreslení z předloh. To je jen
zlepšený obyčejný způsob obyčejného kreslení. Místo vzoru učitelem na tabuli
někdy i vadně kresleného nastupuje vzor tištěný a snad bezvadný.
Je pravda, kreslení dle vzorů, třeba dle předloh, jež žák sám si volí nebo
jež mu učitel určí dle jeho schopností, má své vady.
Ve škole nebývá taková zásoba předloh, aby žák měl stále výběr. Na po
sledním stupni, kde žák několik roků vytrvá, stává se, že všecky předlohy už
zná, všecky kreslil loni a předloni, a kreslení přestává ho baviti, neposkytujíc
práci jeho nových tvarů. Z mnohých škol kreslení jediná Hessova je sestavena
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vzestupně dle schopnosti a dovednosti žáků až po vytvoření takořka malého
umělce. Také se všem těmto pomůckám vytýká, že málo tu pamatováno na děvčata
vzory výšivek. Než učí zkušenost, že zrovna takové vzory děvčata ve škole nerada
kreslí a skoro úzkostlivě se jim vyhýbají.
O kresleni přímočárném netřeba snad mluviti. Vyslovily se o něm autority,
že bylo zbytečným mařením času. Vždyť ani švec nemůže ho užiti. Hoch kreslil
osm roků ve škole, z kreslení měl jedničku, a když šel potom na ševcovinu,
musel ho mistr učiti znovu, aby učeň dovedl na podešvici narýsovat! podrážku,
kterou měl seříznout! pod děravou botu.
A vina přičetla se zase jen škole.
Než i na volné kreslení třeba pohlížeti s náležitou opatrností. Ono vyžaduje
mnoho na učiteli i na žácích.
Na učiteli předně, aby sám byl dovedným kreslířem, ba do jisté míry i nadán
uměleckým instinktem, aby mohl opravovat! chyby žáků, a těch je při volném
kreslení nepoměrně více než při obyčejném kreslení, aby mohl opatřiti žákům
kdykoli dostatečných vzorů ku kreslení a mohl návodem svým vésti žáka až
k dokonalosti, jaké sám v kreslení dosáhl.
Secesní pravidlo: »Kresli jak to vidíš a zobraz jak se ti představa před du
ševním zrakem vytvořila,« může platiti snad pro umělce, nikoli však pro dítě. Víme,
že dítě bez návodu vytvoří vždy věci špatné, protože představy jeho jsou ne
dokonalé.
Moderní malíř může snad namalovat! hubenou vílu s červenýma očima a
modrými vlasy, když se mu tak v duši zjevila, ale hranaté krávy s modrou srstí
nesmíme malému umělci ve škole trpěti, protože víme jistě, že před svým du
ševním zrakem má krávu vypasenou, červenou straku s lysinou na čele, jak ji
byl včera na louce viděl, a jenom nezkušenost jeho při znázorňování tvarů a volbě
barev byla příčinou jeho secesního výtvoru.
Je také třeba zvláštní dlouhé předpravy žáků, než možno přikročit! k volnému
kreslení. Zvláště chce-li učitel, aby žáci kreslili dle přírody, je k tomu více třeba,
než pročisti některou o tomto předmětu jednající knihu a hned začíti. Je třeba
napřed cvičiti ruku i zrak žáků, odhadování vzdáleností, poměrné zmenšování a
zvětšování, poměrné přenášení rozměrů na papír, náležité posouzení rozměrů na
kresleném předmětu samém, vůbec hluboké a pronikavé předpravy. A bez této
předpravy nemožno učiteli pustiti se do věci.
Ale jak již řečeno. Věc našla nás nepřipravené. Nejsměšnější při tom je, že
dnes každý hlasuje pro volné kreslení a před rokem ještě ani nevěděl, co to je.
Dnes tomu »rozumí« každý. Protože nás zastihla věc nepřipravené a je to už tak
naším zvykem, že se každé novosti chápeme zuby nehty, budeme několik let
hudlařiti, než nadejde doba, že bychom mohli výsledkem dobrým se pochlubit!,
zatím přijde k nám z Ameriky zase něco nového a budeme hudlařiti znovu.
V tom napodobování hned tak nikdo se nám nevyrovná, ale vlastního velkého
nedovedeme ■ vytvořit! nic.
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O pozornosti ve škole.
Pise B. TROKAVECKÝ.

Slýcháme často a třeba už v první třídě na drobné žáčky volatí: »Dejte
pozor!« To je fráze, při níž učitel na nic nemyslí, a jíž žáci nerozumějí. Kdyby
místo »dávejte pozor« volal jakýkoliv povel, mělo by to asi stejný účinek.
Malý žáček neví, co je »dávati pozor« a mnohý učitel takto žáků svých
k pozornosti vybízející, mohl by z vlastních zkušeností vypravovali dosti případů,
kdy se proti pozornosti prohřešil již jako dospělý a rozumný muž. Ať si jen každý
vzpomene, kolik chyb nadělal, když jako záložník konal cvičení ve zbrani, a přece
i tu každému povelu předchází nezbytná fráze »Habt acht«.
Pozornost je vnitřní pochod duše, jehož nelze dosíci pouhým rozkazem. Žák
sice sedí, nehýbá ssebou — ale pozor přece nedává. »Máme docela jednoduchý
prostředek vzbuditi pozornost žáků,« hned mi někdo namítne, »Uč zábavně a za
jímavé, budeš míti ve své třídě jen pozorné žáky.«
Tento prostředek je skutečně považován za neomylný. Pěkně se to čte nebo
povídá, ale ve skutečnosti to selhává, jako každý jiný didakticko-paedagogický
recept. Učitel připraví se svědomitě, ví, že učí zábavně i zajímavě, a přece se
mu nepodaří, aby všech svých žáků upoutal.
Nepátrá-li po příčinách nezdaru, stává se nervosním a přičítá vinu své ne
dostatečnosti. Je-li svědomitý, cítí se nešťastným, myslí, že minul se povoláním,
plodná, poctivá práce ho omrzí. Anebo nastane opáčný případ. Učitel nepřipustí
si nezdar k srdci a pomyslí si: »Ať to jde, jak chce!« Oboje je chyba.
Žádnému pracujícímu stavu na světě, ať je to dělník, řemeslník, úředník
nebo kdokoli, pravím směle, žádnému při práci není překonávali tolik překážek
přímo na práci působících a ji mařících, jako učiteli. A nejhorší při tom je, že
skoro nikdo překážek těch nechce uznati, že nikdo nevěří, že jsou obtíže buď
těžce odstranitelné, nebo vůbec nepřekonatelné. A učitel, jsa si vědom úplné své
osamocenosti a opuštěnosti, marně se vysiluje a rozčiluje, a to mnohdy nad věcí,
která není vůbec v jeho moci.
Kolik papíru už bylo popsáno o výchově dítěte a o jeho vyučování a všechno
je pěkné, na vlas vypočtěné; při skutečném živém dítěti však to selže!
Všechna naše paedagogická literatura má velikou kardinální chybu; autor
měl na mysli dítě vnímavé, k učení disponované, takové, jakého pro svůj spis
právě potřebuje.
Pro směry odchylné, pro výjimky, abnormality, výlučné stavy, pro děti různé
není receptů. Myslím, že nebude mi vykládáno ve zlé, odbočím-li trochu z cesty
pohodlně vyšlapané a ukáži na věci, vymykající se vší učitelově dovednosti.
Doufám, že někdo alespoň v duchu mi přisvědčí. Je tu tedy předem to zlaté
heslo: »Uč zajímavě, získáš pozornosti«.
Přiznejme se upřímně: kolik je nás takových umělcův, abychom všemu do
vedli učiti zajímavě. O této věci bylo už mnoho psáno a hovořeno. Řeklo se také,
že některých učebných předmětův nelze vůbec zajímavě podati; zase se však
namítalo, že opravdový a zkušený učitel každou věc dovede podati žákům v rouše
zajímavém a zábavném.
Tu bychom mohli směle říci, že takový učitel musel by býti eskamotérem.
Někdo z nás dovede mluvnické pravidlo žákům skoro hračkou vpraviti, jiný za

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Strana 56,

Ročník VIL

jímavě vypravovat! přírodopisnou stať nebo úryvek z dějin. Ale není asi nikoho,
kdo by tak dovedl činiti všechno. Také by se mohlo uvésti, že na př. mnohou
látku učiva zeměpisného ani nelze zajímavým způsobem podati. Než vyhněme
tomu, aby se na nás nekřičelo obvyklým odbýváním: »Každé učivo dá se podati
zajímavě, a opravdový učitel musí býti ve všech předmětech stejně pevný.« Když
musí, tedy ať je. Připouštím i to.
A přece odvažuji se tvrditi, že ani takový učitel neučil by bez překážek
a měl by ve své třídě nepozorné děti. Snad méně než učitel-břídil, ale byly by
tam přece.
A tu už jsme tedy s učitelem hotovi, abychom mnoho o sobě nemluvili:
vytýká se nám to poslední dobou beztoho; všimněme si tedy raději dětí. Příčina
kotví spíše v nich, než v nás.
(Dokončení.)

♦

RŮZNÉ ZPRÁVY.

«

Jednota českého katol. učitelstva
pro království České bude míti dne 15.
května t. r. v domě Jednoty katol. tova
ryšů v Praze, Anenské náměstí I., o půl
desáté hodině dopolední mimořádnou valnou
hromadu s následujícím programem: 1. Za
hájení valné hromady. 2. Schválení zápisu
o minulé valné hromadě. 3. Návrh na roz
puštění odboru Králové-Hradeckého a MladoBoleslavského. 4. Změna stanov — (Spolek
se mění na Jednotu českého katolického
učitelstva a přátel křesťanské výchovy pro
království České, staví se na širší základ.)
5. Volné návrhy. 6. Přijímání nových členů.
— Návrhy buďtež předem písemně poslány
předsedovi do 8. května. Nesejde-li se v ur
čenou h dinu dostatečný počet členů, za
hájí se o hodinu později nová valná hromada,
která rozhoduje při každém počtu členů.
Žádají se členové, aby se v hojném počtu
dostavili. Jsou dva svátky, může každý vy
konat! pouť, súčastniti se valné hromady
a schůze večer, nakoupit! v Praze potřeb
a tak spojití vše dohromady. Za výbor

Ant. Jdkubse,

Fr. Jelínek,

jednatel.

předseda.

Jednota čes. katol. učitelstva pořádá
v neděli dne 15. května o 6. hodině večerní
v sále Jednoty katol. tovaryšů v Praze schůzi
pro členy a hosty, přátele křesťanské vý
chovy s následujícím programem: 1. Zahá
jení schůze. 2. Schválení zápisu o poslední
schůzi. 3. Rozhovor o liberálním učitelstvu
a náboženské výchově školy. 4. Případná
resoluce, jako výsledek rozhovoru. 5. Při
jímání nových členů. 6. Volné návrhy. —

Žádají se všickni přátelé a zastanci kře
sťanské výchovy, aby se súčastnili, všecky
katolické spolky pražské i venkovské, aby
své delegáty do schůze vyslaly a tak uká
zaly, že jim na křesťanském vychování mlá
deže záleží a že není správný způsob, jakým
liberální učitelstvo o věcech náboženských
píše. Vstupenky ke schůzi lze si vyzved
nout! v papírnickém závodě družstva Vlasť
v Žitné ulici 570. (Neznámým účastníkům
třeba se legitimovat!', v neděli pak v re
dakci Vlasti v 1. poschodí, pak před valnou
hromadou dopoledne v domě katol. tova
ryšů a večer v místnosti samé.) Výbor.

Z Jednoty českého katolického uči
telstva. Členské příspěvky zaslali: Důst.
pán Josef Forman, katecheta v Chotěboři
4 koruny. Veledůstojný pán Štěpán Dvořák,
děkan ve Skutči 4 kor. —· O další příspěvky
žádá pokladník Jednoty Karel Jelínek, učitel
v Starém Kolíně.

Ke spolku na zakládání katolických
knihoven přistoupilo za člena zakládajícího:
družstvo Vlasť a splatí 100 K knihami;
mimo to dostane se novému spolku od druž
stva po 1 ex. všech budoucích jeho tisko
pisů. — Přispívajícími se 4 K stali se: Jan
Hejtmánek, bisk. vikář v Něm. Bělé; Josef
Vávrů, em. farář v Slabšicích, a Ant. Plaček,
měšťan v Pacově. Tento píše: S velikým
uspokojením jsem četl zprávu o založení
spolku katol. knihoven. Tím se moje usta
vičná tužba splňuje. Tot pravá rána na
hřebík. Tak se to patří: nelenit a bude se
zelenit. — Vikariátní skupina Plánická daro
vala 2 K a K. Jindřich, faktor v Moskvě
5 K. — Nové členy a dary na knihách a pe
nězích přijímá: TomášŠkrdie,Prahačp.570-11.
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O pozornosti ve škole.
Píše B. TOOKAVECKÝ.
(Dokončení.)

Učebné předměty jsou roztříděny důmyslně na různé hodiny vyučovací. Těžší
na dopolední, lehčí na odpolední, kdy dítě už je dopoledním vyučováním znaveno.
Tak z reálií zvláště zeměpis, dějepis a přírodopis jako snadné předměty trůní
na rozvrhu hodin odpoledního vyučování.
Tyto předměty jsou skutečně snadné; lze jich žákům vpraviti poměrně snad
něji, než mluvnici nebo některé pravidlo početní. Je tu také třeba uvážiti, vládne-li
učitel na škole obecné pro reálie takovými pomůckami učebnými jako pro mluv
nici, počty a sloh, k nimž v nejhorším případě vždycky dostačí tabule a křída
s trochu obratností vyučujícího.
A teď už všimněme si okolností učiteli nepříznivých.
Zmíněné vyučovací předměty jsou snad snazší v době zimní. Teď však
představme si třídu v létě. Přespolní žáci vysílení dopoledním vyučováním ne
nabyli sil nových krajícem chleba, který si byli na oběd přinesli, a jak obyčejem,
už o přestávce mezi druhou a třetí hodinou snědli a odpoledne jen čekají, aby
se vyučování nějak odbylo a dostali se hladoví domů. Domácí žáci doběhnou na
poledne domů a v nejčastějším případě nenaleznou plného stolu.
Na venkově v létě pro samou práci odbude se oběd všelijak. Leda tak něco
že při úklidu v hospodářství musí děti rodičům pomoci.
A teď vmysleme se v třídu našich moderně zařízených škol se vší tou
špínou, prachem, zkaženým vzduchem, chatrným nářadím, nevhodnými, před
potopními lavicemi, přidejme k tomu vedro první odpolední hodiny letního dne,
křik hus na návsi před školou, práskání biči, hrčení povozů, pokřikování lidí,
bučení dobytka, což všechno vniká do učebny otevřenými okny, neníf jiné ven
tilace a postavme sem učitele vykládajícího zeměpis nebo dějepis.
Najde se snad někdo, kdo by tvrdil, že žáci budou výklad učitelův sledovati
s pozorností? Jsem přesvědčen, že každý řekne ochotně: »Ne, za těchto okolností
není to ovšem možné. To by učitel musel umět dělati zázraky.«
Je pravda, v takovém případě učitel nedocílí pozornosti a namáhá se zby
tečně. Zkušený člověk pozná, kde příčina nezdaru kotví a nebude zbytečně a marně
žáků volatí k pozornosti. Je však dosti těch, jimž třeba okolnosti ujdou v zápalu
výkladu a ti moří sebe i děti zbytečně.
»Tu je snadná pomoc,« řekne mnohý. »Začnu s něčím jiným, ještě snazším
Máme tělocvik, zpěv, kreslení.«
Náhrada nedostatečná. Znavené dítě nebude ani s chutí kreslili, nebude rádo
zpívati a tělocvikem, při němž je třeba pozornosti i námahy tělesné, dítěte ne
oživíme.
A pak je tu železné pouto — rozvrh hodin.
Kdyby směl učitel voliti učebnou látku, kterou za daných okolností může
dětem vpraviti, lépe by se nám ve školách dařilo. Ale to nejde. Museli bychom
býti předem všichni svědomitými. Pak by také nebylo třeba přísné kontroly. Ale
toho my se asi nikdy nedoděláme. Zkrátka nevěří se nám, že bychom učební
osnovu probrali i bez rozvrhu hodin. Mnohý by si snad polevil. To nejde. Rozvrh
hodin je jako zákon. Vždyť tomu není dávno, co inspektoři znamenali do kvali
fikací učitelských i to »že učí přesně dle rozvrhu.«
lOf
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A kolik je dnes inspektorů, kteří řeknou učiteli v přátelské radě: »Učte jak
chcete a můžete: jen hleďte, abyste tomu naučil, čemu učíte.« Dnes neplatí pří
sloví, »že všecky cesty vedou do Říma.«
Než nechrne parna letního a vstupme do třídy v zimě. První hodina je vě
nována počtům. Děti musí býti pozorný. Zotavily se spánkem, dušinky jsou čilé,
svěží. Půjde to dobře. Učitel počíná s odvahou a pevným přesvědčením, že docílí
povšechné pozornosti. A přece i nyní musí počítati s případy, pro které jedno
tlivci nemohou učení pozornosti věnovati.
Jeden má omrzlé kotníky, které teď ve vytopené světnici bolí, jiný má
chatrné boty, vnikl mu do nich sníh a teď roztává a teplem promáčí ponožky
a nepříjemně studí, některý nachladil se na klouzačce a trpí bolestmi v břiše.
A což když za největšího ticha rozkašle se několik žáků?
Bylo by směšným chtíti takových žáků volatí k pozornosti. Nemohou při
nejlepší vůli vyučování sledovati. A takových případů vyskytne se na sta. Takové
případy považují se zhusta za nedostatek kázně a připíší se na vrub učiteli.
Pak je tu také pravidlo: »Při vyučování dbej individuality žáků!«
Má-li učitel ve třídě šedesát žáků, je to šedesát různých povah, šedesát
individualit.
Je možné, aby učitel zařídil chování své dle povah jednotlivcův?
Bylo by to ovšem možné, pak by však vyučování vleklo se déle, než je mu
vyměřeno podrobnými osnovami. Málo všímanými příčinami nepozornosti žáků
jsou také choroby. Jsou některé, o nichž neví rodiče ani učitelé, ba ani sám
pacient. Lehké choroby, které neupoutají sice pacienta na lůžko, přece však rozruší
celý stav dítěte tak, že stává se nepokojným a tudíž i nepozorným při vyučování.
Velmi častou takovou chorobou je předčasná dospělost dívek, která v neřídkých případech nastává často už po dvanáctém roce.
Dívčí dospělost neosvobozuje od návštěvy školy. Ovšem lze učiteli zameškané
půldny omluviti dívkám nemocí. Stává se nezřídka, že dívky občasnou chorobou
dospívání postižené školu navštěvují. Na venkově je to pravidlem. Zvláště když
děvče několikrát tuto chorobu svého pohlaví bylo přestálo a přesvědčí se že není
nebezpečí, rádo chodí do školy a přijde i v tomto stavu, je mu však nevolno,
bývá podrážděno a k učení špatně disponováno.
Zkušenému učiteli dostačí jediný pohled v obličej dítěte a ví co mu chybí,
a dle toho zařídí své jednání s ním. Je tu třeba veliké opatrnos.i. Jediné drsnější
napomenutí, nevlídné vybídnutí, ranilo by takové dítě do hlubin duše a odvrátilo
by srdce jeho od učitele na vždy.
Tu snad mnohý kolega se útrpně usměje a řekne: »1 tohle mám věděti?«
Jak pak ne, to patří k řemeslu. Celé dítě, se všemi jeho duševními i tělesnými
přednostmi a vadami musí dobrý učitel znáti. To je samozřejmé. Vychováváme
mládež obého pohlaví, snad dobře rozpoznáváme probudilou pubertu u hochů,
ale o dospělosti dívčí víme málo. Žádáme si akademického vzdělání, ale to, co
už teď máme věděti, toho nedbáme, odbývajíce to výsměchem nebo frivolními
narážkami. A mnohdy zdar vyučování vezme zmar povrchností učitelovy vědomosti.
Učili nás tělovědě, než o této přirozené chorobě dívek snad učící nás pán
ani nevěděl. A kolik je nás, kteří poučení o tom zjednali si z knih odborných.
Směle tvrdím, že rozumný hovor s praktickým a lidumilným lékařem zjedná
učiteli více poznatků než mnoholeté nákladné studium.
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Psal jsem o pozornosti ve škole. Aby odpověď vyzněla paralelně k vývodům
tohoto článku, může býti jen jednoho znění: »Učitel, chtěje pro svůj výklad docíliti náležité pozornosti, musí počítati předem se všemi okolnostmi pozornost
rušícími, dle možnosti je odstraňovat! nebo jim povolovali, své jednání dle nich
zařizovali, což vrcholí v tom, že musí v dítěti vždy a bez výminky spatřovat!
člověka a ne vyučovací materiál.«

Zakládání katolických biblioték.
Přísloví »inter arma musae silent« lze dobře užiti i na naše české poměry.
Jsme samá novinářská a časopisecká vojna, neustálá polemika. Jsou listy, že by
se nemohly ani udržeti na nohách, kdyby z každého jejich sloupce nečíhal re
volver. Při tom všem uniká nám opravdová, vážná a skutečná práce; ta bude
čím dále tím vzácnější. Polemika národ nespasí, rovněž jako jej nespasí sáho
dlouhé fráze a řeči, byť byly by sebe ohnivější. To vše se přežilo, to je planou a
marnou ranou do vody.
Právě tak, jako naříká-li někdo na zkaženost světa a nynější generace, ale
sebe menším skutkem k zmenšení jejímu nebo k nápravě nepřispěje. Takových
prolévačů slz a vzdychalů máme přemnoho. Jsou to pouze směšní herci, kteří
si pouhým bědováním pražádných zásluh nezískají.
Základ k nové, bohdá plodné a výsledku plné práci položen zřízením spolku
pro zakládání katolických biblioték. Knih ve smyslu katolickém psaných, urážek
víry a mravů prostých, je mnohem více, než si kdo myslí. Ukázala to před lety
knihovní komise při družstvu Vlasť zřízená, která uveřejňovala seznamy spisů,
hodících se do katolických biblioték. Nechť si nepřátelé a uštěpační vysměvači
nemyslí, že literatura katolická je chudičká. V posledních dvaceti, třiceti letech
vzniklo mnoho nového a dobrého. A do katolických biblioték míní nový spolek
zařaďovati nejen oblíbené a osvědčené věci starší, ale i vše dobré, co napsáno
v posledních desetiletích. Tím se prospěje lidu, nakladatelům i literatuře, v prvé
řadě bude to však ovšem ve prospěch víry a náboženství samého.
Protož ruce k dílu! Kdo může, ať spolek podporuje: přistoupením za člena,
darováním knih. Kdyby každý katolík daroval jen jednu vhodnou knihu, sešlo
by se knih na tisíce; kdyby spolek měl několik set členů, koupilo by se hojně
knih, a jaký význam má kupování knih pro literaturu, víme všichni. Kniha chce
býti koupena, nejen čtena. Kdybychom se měli omeziti na pouhé darování knih
staršího data, mohli by katoličtí knihkupci a nakladatelé směle zavřití krám.
Posléze ještě slovo o zakladateli nového spolku. P. Tomáš Škrdle je ener
gický muž, u něhož od slova ke skutku nikdy není daleko. Neběduje, nenaříká:
pracuje. Neustálá a plodná práce je charakteristikou jeho života. Nezastrašilo jej
posmívání, pranýřování v novinách a nesčíslné urážky, jichž užil jako málo kdo.
Každý jiný byl by již unaven a uštván. Jed, jenž na něho byl stříkán, mu však
neublížil. Važme si takového muže a podporujme ho v jeho pracích a snahách.
To mu všecky ústrky a všecko pronásledování nahradí. Upřímně řečeno: važme
si ho, dokud ho máme. Potom je marné vzpomínání; potom přispěchá i mnohý
nepřítel a odpůrce s kytičkou uznání, když už je — pozdě.
Nuže, lidé dobré vůle, ať učitelé, katechéti či jakéhokoliv zaměstnání —
podporujte spolek pro zakládání katolických biblioték.
(Dokončení.)
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Na stráž! K obraně! Vychovatelských
letáků č. 3. — Kdo by vydal veškeré výroky a
články našich svobodomyslných a radikál
ních učitelských časopisů o víře, náboženství
a duchovenstvu v brožuře, učinil by záslužný
skutek. Mnohým by se otevřely oči, hlavně
těm, kdo celý čas nedostanou takový uči
telský list do ruky a domnívají se, že »to
není tak zlé«, o čem snad jen někdy tak
na půl ucha zaslechnou.
Doporučujeme poslední leták vydaný Jed
notou katol. česk. učitelstva bedlivé pozor
nosti. Necituje všecko, jak píší některé učitel,
listy o náboženství a víře, cituje pouze něco
— jinak by bylo třeba objemné knížky a
nikoliv čtyřstránkového »letáku«, ale co ci
tuje, je důkladné a tne do živého. Tak na př.
uvádí spisovatel, předseda Jednoty p. Jelínek:
»Časopis »Český Učitel« doporučoval ku
čtení učitelstvu rouhavý spis, v němž Božství
Krista Pána bylo popíráno a z mrtvých vstání
Ježíše Krista za podvod vydáváno. — »Skol.
Ob.« vá 11. a 12. r. 1903 píše: »Musíme . . .
před knězem s hostii smeknouti, musíme
v určité dny jiti do kostela; na venkově
musíme ještě smeknouti před každým
dřevem, kamenem, papírem, také když
slouha vezme za zvon, když potkáme pro
cesí bigotních babek, atd.«· Učitelstvo »svo
bodomyslné« utvořilo si svůj program kul
turní, v němž jest mimo jiné: »Považujeme

to za těžké proviněni, prohlašují-li se
ve škole takové pověsti za důležité pravdy
náboženské, jejichž nevěření odsuzuje
člověka k trápeni věčnému.« — »Učitelské
Noviny« v 2. čís. r. 1902 píší ve výňatku
z většího spisu: »Skutečně věřím, že není

ve veškerém pohanstvu věty, jež by tak vy
zývala k posměchu jako tato věta o sku
tečné přítomnosti.«· (Rozuměj Ježíše Krista
v Nejsv. Svátosti) a potom hned přináší
rouhavou anekdotu, již opakovati tuto ne
chci, abych čtenáře nepohoršil.
Učitelské časopisy nazvaly slavnost Bo
žího Těla »klerikálním vejšlapem«, je jim
proti myslí, když učitel přispěje na stavbu
chrámu, brojí proti tomu, aby se v den du
šiček dávalo na modlení za zemřelé, nechce,
aby učitelé psali do katolických časopisů
pro mládež, aby účastnili se hostin na farách,
aby přítomni byli katolickým sjezdům. Ano
jsou známy i případy, že učitelstvo mládež
pohoršuje slovem i příkladem. I o tom mohl
bych podati doklady.«
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Přáli bychom si v zájmu věci samé, aby
leták p. učitele Jelínka rozšířen byl co nej
hojněji. František Jelínek je neohrožený
osvědčený katolík, výborný předseda Jednoty
katol. učitelstva, o níž právem píše, že čle
nové její byli (a jsou) hanobeni slovem
i tiskem, spíláno jim, v posměch uváděni,
ze spolků učitelských vylučováni tak, že
mnohý byl od činnosti odražen, ano býva
lého předsedu spolku toho (Karla Skultéty-ho) útoky ty uštvaly až k smrti.

Prapor z vychladlé ruky zemřelého před
sedy Skultéty-ho převzal s myslí chrabrou
a odhodlanou a drží jej vysoko.

Tento leták je za 4 hal., oba předešlé:
Matka — dítě Dobrá matka—dobrý otec pro
dávají se po 2 h. — Objednávky vyřizuje:
administrace družstva Vlasť v Praze, č. 570-11.

»Polévkové ústavy«. Název ten do
cela se nám nelíbí, než to je vedlejší. V po
slední době hojně se brojilo proti polévkám,
a za důvod bylo též uváděno, že je vůbec
známo, že je děti nerady. Možno, zeje ne
rady, ale právě jen děti dobře živené, vyhýčkané, ne však takové, jimž je polévka
dosti velikou vzácností, děti, které pojídají
kávu nejbídnější jakosti nebo brambory. Kdo
chce vidět, jestli děti polévku rády nebo
nerady, ať se jen přijde podívat do žižkovské
žákovské kuchyně v době její činnosti (zač.
prosince — konec března), kde denně jí
1100—1300 dětí, a učiní si úsudek sám.
Píše se jaksi už ustáleně, že polévka ve
školní kuchyni je »chutná« a »záživná« —
no budiž; v té věci bylo by si mnohé ještě
přáti, ale nechrne toho být. Jiná věc je, že
se zařizování takových kuchyní skoro na
pořád dává na starost učitelstvu, vaření na
př. obstarávají většinou manželky řídících
učitelů. Zájem o chudé má býti všem stavům
společný, není to pouze záležilostí učitelskou.
Dobré jest, když učitelé na tomto humanitním
díle spolupůsobí, ale aby to bylo výhradně
jejich starostí, to je špatně pochopeno; pro
jiné stavy je to ovšem — náramně pohodlné.
— Kritiku provádějí obyčejně lidé, kteří od
celé nemalé té práce a starosti jsou hezky
daleko. Ostatně jsme přesvědčeni, že se s tě
mito zařízeními poněkud přestřeluje, zvláště
tam, kde se udílí jídlo všem, ať jsou chudí
nebo ne, jako je tomu mnohde na venkově;
v městech pak zvláště velikých má býti do
brodiní to omezeno na sirotky, opuštěné, a
na nejnuznější děti vůbec. A těch je ně
kolik set; pro kuchyni dost starostí i dost práce.
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Zakládání katolických biblioték.
(Dokončení.)

Pozorujeme-li dnešní běh věcí, musíme býti naplněni obavou, že není dlouhá
doba, kdy mimo noviny nebo časopis nebudou lidé snad čisti dočista nic. Časopis
vniká dnes do všech vrstev lidu; někdo jej musí míti hned ráno k snídaní, jinému
dostačí číslo třeba několik dní staré. Až přeříká všecko, až na místo, odkud je papír,
kde se tiskne a kdo je odpovědný redaktor. Pro nesběhlého, lidového čtenáře
práce dost, a přečte-li denně neb občas číslo neb několik čísel, má toho věru
dost a po jiné lektuře se neshání. V tom však vězí veliké nebezpečí. Jak některý
»časopis« vychovává, to víme všichni. Běda lidu, bude-li čistí jenom noviny a
časopisy.
Bude-li v každé nebo skoro každé farní osadě knihovna (pium desiderium),
zmenší .se značně obava, že lid přilne jenom k časopisům. Už v tom je veliké a
vznešené poslání nového spolku: zabránili, aby z nedostatku jiného čtení hltal
pouze a pouze »noviny*.
Co pak se dotýká ostatních účelů a cílů, nemůžeme je lépe charakterisovati,
nežli řečí, již pronesl zvolený první předseda nového spolku, farář Vlastimil Hálek
z Liboce. Promluvil takto:
»Velectěné shromáždění! Na literárním sjezdu »Vlasti« r. 1900 byl mi svěřen
úkol, bych pojednal o zakládání »katol. knihoven«, jichž účelem by bylo nejen
zmařiti vliv špatné knihy, ale i positivní práce, šířiti a utvrzovat! zásady kře
sťanské. Vždyť každ mu z nás jest známo, co v poslední době povstalo po mě
stech i po nejodlehlejších vesnicích knihoven a knihovniček s pochybným vý
běrem knih špatných co do víry i mravů, které neušlechťují, ale kazí. Výsledkem
tehdejšího sjezdu měla býti dle přijaté resoluce akce k zakládání katol. knihoven
na každé farnosti, aby tak proti špatné knize staly se lékem knihy dobré, které
rozšiřují pravdu, dobro a mravnost. Než ve přípravných pracích se shledalo, že
nelze této myšlénky uskutečnili než systematickou a řádně organisovanou práci
A tu když r. 1903 slavil své padesátileté narozeniny redaktor »Vlasti« dp. T. Škrdle,
seznav ze své bohaté zkušenosti, že jen pomocí spolkové půdy lze tuto myšlénku
se zdarem provésti, prohlásil u příležitosti svého jubilea, že pokládá ještě za úkol
svého života na poděkování Bohu a z lásky k Bohu položití základy ke spolku
pro zakládání katolických knihoven po vlasti naší. Tím vyplnil poslední část dě
dictví zvěčnělého biskupa Ed. Brynycha: »Proti knize knihu.« Vypracovav
stanovy, jež došly schválení, položil dnešní ustavující schůzí do budovy katoli
ckého spolkového života nový kámen, »Spolek na zakládání katol. knihoven«
který by velikou práci svou prováděl dle určitého řádu či systému. Tímto novým
spolkem, který dnes vchází v život, má býti vlastně provedeno nařízení provine,
sněmu pražského, část IV., »by ve farnostech byly zřizovány knihovny k půjčování
knih, z nichž by mohli věřící bez nebezpečí užitečnou četbu k zábavě duševní
si opatřovali.« Spolku tomuto dostalo se vedle státního povolení i schválení nej
důstojnějšího kníž. are. Ordinariátu Pražského a uvítán byl hned v prvních dnech
radostným souhlasem katolické české veřejnosti. Vždyť kniha jest dnes thermometrem života, a kde není dobré knihy, upadá náboženské uvědomění, mravný
život a naopak, a proto přistupujeme dnes v té atheistické a frivolní záplavě
literární k budování vlastních svých pevnůstek, dobrých knihoven, a vynasnažíme
Uf
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se, by obsah jich byl vybraný, třeba objem knihoven byl z počátku menší. Avšak
žádná pevnost neobstojí bez nepřátel a dodavatelů prostředků. Proto v dnešní
zahajovací schůzi obracíme se na všecky přátele dobré české knihy, by rozmnožili
řady našeho- spolku a svým členstvím jej podporovali v nastávajících úkolech.
Zmnohonásobený příval špatné četby vyžaduje naši energii a obětavost a nikoliv
skleslost mysli a upjatost tam, kde situace vyžaduje spolupomoc. Cekáť nás,
velectění přátelé, v této akci práce veliká. Nedbejme však obtíží a překážek.
Vždyť i první kněží-spisovatelé a křísitelé musili překonávat! velké překážky. Ale
oni nedbali toho a pracovali ve prospěch českého lidu. I my chceme.tímto novým
spolkem pracovati pro blaho své vlasti, neboť milujeme český katolický lid,
z něhož jsme vyšli, mezi nímž pracujeme, a chceme mu dobrou knihou zdravou
duševní stravu poskytovat!. Tím zajisté nejplatněji přispějeme k ideálnímu kul
turnímu, povznesení lidu českého. Přijde zajisté doba, kdy i tato práce naše na
tomto poli dojde lepšího ocenění, až se přestane podceňovat! vše, co jest kato
lickým. Proto volám u kolébký tohoto nového spolku: »Práci této žehnej Bůh!«
—A.

Vliv učitele na mládež škole odrostlou.
Uvažuje K. STRÁNSKÝ.

Naříkáme si, že naši turisté dávají přednost letní dobou cizím zemím před
naší vlastí, ukazujeme na to, že krajiny naše honosí se tolika krásami a kreslíme
obrázky pěkných partií, uveřejňujeme články s reprodukcemi našich tichých dědin
a divíme se, že to všechno nepomáhá. Ovšem, obrázek vypadá hezky, protože
na něm není viděti naši dospělejší a dospívající mládež, náš dorost, naději ná
roda a jak se jí ještě všelijak říká.
V neděli ta tichá dědinka naše není ani dost málo tichou. Hned na kraji
u silnice zastihneme zástup pacholíků od čtrnácti do osmnácti let. Hrají tu u sto
doly o dvouhaléře, házejíce »k čáře«. Při tom klejí,, vzájemně se častují nejvy
branějšími nadávkami a nezřídka končí hra pranicí. Na mezi sedí několik starších
chasníků s děvčaty. Žertují spolu, a někdy bývá žert takového způsobu, že se
nad ním zardí i dospělý člověk, má-li stud v těle. Posloužil bych několika uká
zkami, ale věci toho.druhu nedají se napsati ani veršem ani prosou.
V neděli konají měšťáci vycházky do vesnic. Uprostřed návsí stojí zástup
mladíků a děvčat, kritisují výletníky, pokřikují po nich a ozve-li se některý z na
padených, dostane se mu hrubství a výsměchu. Venkovská mlád’ není vybíravá
při .používání takových slov.
Jinde sedí zástup kluků škole odrostlých na mezi a hraje v karty.
Nechci tvrditi, že je tomu tak v každé vesnici, ale to mohu potvrditi, že
jsem nebyl tak šťastným působiti na vsi, kde by toho nebylo.
Namítne se, že podobné nešvary má odstranit! starosta, místní policie. Sta
rosta na vsi má jiné starosti, než rozhánět: bujnou chasu. Chasa celý týden pra
cuje, chce se v neděli vyraziti — starosta také. Zasedne do hospody a chase
náleží celá ves. Teď mají skoro všude obecního policajta. Ale jak by mohl takový
ubohý dědek dostačit! na nezvedenou mlád’? A kdyby i dostačil/ Rozhněvá si prc
takovou hloupost některého strýce, aby ho potom vypíchl ze služby, nebo příštím
rokem nedal mu nasázet na svém poli řádku brambor?. A mnohý starosta by se
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asi divil, kdybyste mu řekli, že náleží k jeho povinnostem také dozor nad po
řádkem na ulici.
Není tedy nikde prostředku, kterým by se dalo odpomoci těmto ošklivým
obrázkům v našich dědinách.
Za nynějších poměrů není. »Ba je,« slyším stohlasý křik. »Učitel musí působiti svým vlivem na mládež škole odrostlou, a tu, kterou má ve škole, musí
věsti tak, aby se nezvrhla, až ze školy vyjde.«
Je to zvláštní, že se všude tak soudí. I tam, kde je dobře známo, že je
učitel teď osobou beze všeho vlivu. Často objevují se nařízení různých hejtman
ství v listech úředních, na př.: »Má se dbáti, aby mládež nekladla cyklistům na
cestu kameny a cvočky«. Divíme se, kde se výnos pojednou vzal, tušíme, že se
někde na okresu mládež tímto způsobem provinila, a vždycky je nařízení adreso
váno starostům obce a správcům škol, aby ve škole v tom směru působili.
Školní mládež se skoro nikdy tak neproviní, ale vždy je to mládež škole
odrostlá, která je úplně bez dozoru a sama sobě ponechána: učitel nemá na ni
pražádného vlivu. To platí nejen o vsi, nýbrž i o městě. Jakmile vyjde dítě ze
školy, nemá učitel na ně již žádného vlivu, ba ani práva na ten vliv, nemá ani
práva starati se, zda-li dobře vychované dítě nezkazí se ve společnosti špatných
soudruhů. Děti jsou si toho dobře vědomy, že vystoupením ze školy stávají se
skoro svéprávnými občany. A přece v té době má ještě výchova pokračovat!
a dítě má býti pod stálým dozorem, aby bujností svojí nezašlo na zcestí. Kdo
má ten dozor konati? Učiteli se to sice přisuzuje, v poradách atd. se učitelstvo
samo o tom radí, jak do toho, ale vše je mamo. Snad kněz? Ten je v tom hůře
než učitel, zvláště nyní, kdy ho znectí v novinách pro nic za nic kdo chce a kdy
chce, kde se má potom brát vážnost k jeho »autoritě«? A jak dítě vyjde ze školy,
vymyká se vlivu učitelovu i knězovu jak může. V tom hledá kus samostatnosti.
Počátek učiní se s pozdravem. Ze školy vystoupnuvší děvče, potká-li učitele,
neví honem, jak má pozdraviti. »Pochválen Pán Ježíš Kristus,« to už se stydí
říci. Znamenalo by to jako, že ještě je žačkou, a tou už není. Ještě děvčata po
zdraví svého učitele a řeknou mu: »Má úcta«. Ve městě to mají lepší, tam po
zdravují »Kulíbám«, kterýž »pozdrav« by vůbec neměl býti trpěn.
Kluci jsou horší. Je jich po venkově málo, kteří by pochopili, čím jim byl
po osm roků laskavý a svědomitý učitel. Je málo, velmi málo těch, kteří chápou,
jakým dobrodiním jim byla škola. Více je těch, kteří školu považují za moderní
vězení, za ústav donucovací, kteří doma slyšeli stále, celých osm roků, že kdyby
návštěvy školy nebylo, děti by doma nadělaly hojně práce. Tím není vinen ani
učitel, ani dítě, nýbrž okolnost, že v našem osvíceném století lid ještě školu ne
považuje za ústav vzdělávací, nýbrž za zákonem nařízené břemeno. Kdyby nebyla
návštěva školy zákonem nařízena, nenašlo by se mnoho rodičů, kteří by dítě do
školy posílali jinak, než když by ho doma nepotřebovali a chtěli se ho zbaviti.
Lid dobrodiní školy nechápe, jak by je mohly chápati děti.
Hoch ze školy vystoupivší ani učitele nepozdraví, ba mnohý maje ho potkati,
honem tahá z kapsy cigaretu a sirkou škrtá o kalhoty, aby si zapálil a učiteli
dokázal, »že už je na něho krátký«. To je smutné.
Jsou případy, že už úleváci hledí vymknouti se vlivu školy.
Je mi znám případ, že děvčata požívající úlevy v docházce školní, tancovala
o pouti v hospodě. Ale šťastnou náhodou byl učitel statečný muž. Opíraje se
lift
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o výnos hejtmanství, jímž zakázána nedospělé mládeži návštěva hospod a hostin
ským pohroženo tresty peněžitými i ztrátou koncese, nestaral se, rozhněvá-li si
některého vlivuplného strýce, a nařídil zkrátka, aby dotýčné provinilé přišly si do
školy odsedět trest.
Z toho bylo veliké vzbouření ve vsi.
»Byl tam u muziky představený a neříkal nic, tak co je učiteli do toho?«
říkali rodiče provinilých i jiní rozumní lidé ve vsi.
Ale učitel nepovolil a provedl svou. Více mu záleželo na tom, aby konal
svoji povinnost, než na hněvu všech. Pohrozil, že zažádá k okresní školní radě,
aby úleva dotýčných žákyň byla zrušena a ony musely navštěvovat! školu.
Bylo by zajímavo věděti, jak by se byly školní úřady zachovaly v této zá
ležitosti, kdyby je byl učitel požádal o intervenci. Byl by to výnos směrodatný
pro všechny podobné případy. Škoda, že se tak nestalo. Neboť učitel, vehnaný
v úzké, aby uplatnil svůj vliv a dokázal, že dokud je mu ručiti za mravní vý
chovu dětí, má také nad nimi právo trestní a obávaje se, že by školní úřady
snad přece našly nějakou střední cestu, která by se mu na tento případ nehodila,
sáhl k prostředku nejkrajnějšímu, který všem protivníkům odňal odvahu.
Prohlásil, že nepřijdou-li úlevačky do tří dnů nastoupit přiřčeného trestu,
oznámí hostinského pro přestupek proti zmíněnému nařízení hejtmanství a mla
díky, kteří se školačkami tancovali, že udá soudu. To pomohlo. Určeného dne
přišla všechna děvčata do školy, stala se zase na půl dne žákyněmi a odpykala
kajícně svůj trest.
Ale kolik je, prosím vás, takových, jako byl tento, dle mínění kolegů »vý
střední« člověk, aby dovedli uplatniti svůj vliv na děti — za každou cenu. Je
víc těch, kteří si pomyslí·. »Co je mi do toho? Kluk už do školy nepatří, co bych
se k vůli němu, rozčiloval?«
A teď otázku. Může učitel za nynějších poměrů působiti výchovně účinem
svým na mládež škole odrostlou? Odpověď vím, že vyzní stejně: »Nemůže.«
K tomu dodávám: »Ani nesmí, nemaje k tomu práva.«
Kdo tedy má a může? Ovšem zase jen učitel. A jak? V jiných zemích mají
různá zařízení, aby mládež škole odrostlá ještě dále se vzdělávala. My máme
školy pokračovací a odborné. Tam však všechna mládež nepřichází, vesnická
vůbec ne. A pak naše školy pokračovací mají ráz více praktického zdokonalení,
než mravní výchovy.
V Německu mají »Bildungsvereine«, v Americe a jinde veřejné knihovny
a čítárny pro mládež, některé náboženské sekty mají veřejná cvičení, zavedená
pro dorůstající mládež. My máme kostel a školu, ale žádného prostředku, kterým
bychom dorůstající mládež tam přivedli.
Za starých cechovních pořádků bylo přední povinností mistrů, bdíti nad
mravným chováním učňů a tovaryšů, jindy hospodář měl právo starati se o svého
chasníka, jak se chová na ulici. Teď toho není. Chlapec opustivší dílnu, nebo
čeledín vyšedší ze statku, je svým vlastním pánem a za přestupek není svému
chlebodárci zodpověděn. To by bylo obmezování osobní svobody.
Dnes jen učitel má míti vliv na mládež škole odrostlou, který prý vychoval
své žáky tak, aby ho ctili a milovali i potom, když školu opustili a ještě potom
dbali jeho rad a napomenutí a nosili je v srdci. Ale výtečníků takových je
málo a kde je který vidí, že dobré jeho símě a poctivou práci mnoholetou zmaří
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svět za jeden rok nebo ještě dříve, a kdyby si oči vyplakal, nic mu to plátno není,
protože dospívající mládež je mimo jeho dozor a také mimo jeho vliv. Snad by
tu pomohla četba? Ovšem. Ale zděsili byste se, co mládež dospělejší dnes čte.
Instituce katolických knihoven za několik zim vykonala by kus Bohu milé práce.
Ale tu je kámen úrazu. Musela by knihovna býti v každé i nejzastrčenější dě
dině. Nemáme knihoven! Není třeba báti se křiku. I liberální učitelstvo pozná
hnedle, že knihovna bude pojítkem mezi ním a dorůstající mládeží a chopí se
toho prostředku, nemajíc jiného. Pozná hnedle, co zmůže dobrá kniha. Vždyť po
venkově nemáme žádných. A učitel jiné zbraně nemá než knihu.

změna stanov; Jednota rozšířila se na »Jed
notu katol. učitelstva a přátel křesťanské
výchovy,« mohou býti tedy členy i neučitelé.
Téhož dne o 6. hodině večer konala
Z Jednoty českého katolického uči Jednota českého katolického učitelstva schůzi
telstva: Starý příznivec Jednoty zaslal opět pro členy a hosty, přátele křesťanské výchovy.
deset korun, za které mu výbor srdečné
Učitel p. Fr. Jelínek, předseda Jednoty,
vzdává díky. — Další příspěvky přijímá:
Karel Jelínek, učitel v Starém Kolíně, t. č. zahájil schůzi a přečetl pozdravný telegram,
který ke schůzi zaslal Jeho Eminencí, ndp.
pokladník Jednoty čes. katol. učitelstva.
kardinál: »Šlechetným snahám ze srdce žehná
Ve prospěch Jednoty českého katol. kardinál Skrbenský.« Tato vzácná pozornost
učitelstva. Zemský sbor křesť. soc. strany Jeho Eminencí přítomné potěšila. — Protokol
usnesl se pod předsednictvím kons. rady poslední schůze četl řídící učitel p. Jos.
dr. Rud. Horského, kníž. arcib. vik. tajem Kavka; byl bez debaty schválen.
níka a faráře, na tom, že bude všemožně
Po přečtení protokolu ujal se slova před
podporovat! snahy a účely Jednoty českého seda Jednoty učitel Fr. Jelínek a mluvil
katol. učitelstva v král, českém. Za tou pří o liberálním učitelstvu a náboženské vý
činou přistoupili ihned ze členy přispívající: chově školy.
předseda družstva Vlast Dr. Rud. Horský,
»Lituji, že tak málo účastníků se sešlo.
II. místopředseda farář Vlast. Hálek, člen Nepracujeme pro sebe, nýbrž pro dobré snahy,
výboru družstva Vlast, duch, správce Em. pro uplatnění zásad víry katolické ve škole
Stárka. Clen výboru red. Tom. Skrdle jest a u vychování vůbec. My přinášíme- oběti,
údem Jednoty od začátku. — Ostatní čle co konáme, stojí nás mnoho práce, peněz
nové sboru pp. horník Jos. Brož, red. Tom. a času. Běží tu o naši mládež. Stýskalo se
Jiroušek, spisovatel Jan Křt. Maštalíř a stří častěji na to, že vysoké, ano i střední školy
brník Václav Zižka přistoupí k téže Jednotě v ohledu nábož. mládež kazí. Dnes hrozí
ihned, jakmile budou změněné její stanovy nebezpečí toto i ve škole obecné. Když jsme
schváleny; dle změněných stanov mohou' zakládali před léty Jednotu českého kato
býti členy vedle učitelů a duchovních také lického učitelstva, byli jsme uvítáni salvou
všickni přátelé křesťanské výchovy.
potup a posměchu. Mnoho členů se tím od
Jednota katol. učitelstva v král, radilo, někteří zlhostejněli, jsou nečinní, kde
českém konala v neděli dne 15. května kdo přistoupil za člena, byl pranýřován v ča
mimořádnou valnou hromadu v místnostech sopisech a trhán jako lotr. Nebyla to
Jednoty katol. tovaryšů v Praze. Jako vládní vhodná doba se zakládáním spolku; mělo se
zástupce dostavil se c. k. policejní komisař vyčkati do dneška. Byli jsme to jen my,
p. dr. Mil. Buďárek. Schůzi řídil předseda někteří učitelé a někteří kněží, kteří potřebu
Jednoty učitel p. Frant. Jelínek. Protokol spolku uznávali; veřejnost širší neměla pro
o poslední valné hromadě ze dne 11. března snahy naše smyslu. Tehdy tvrdilo učitelstvo,
1903 čten a schválen. Královéhradecký a že spolek náš jest zbytečný, podezřívali nás,
Mladoboleslavský odbor po návrhu před že chceme zavléci stav náš do otroctví kněží
sedově zrušeny, ježto nejevily žádnou činnost. a mnohé jiné nesmysly. Vylučovali nás ze
Dále přijata ve výboru již dříve projednaná spolků učitelských, vyslovovali nám po-
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litování a opovržení, tvrdili, že jsou také
katolíci. Dnes nemohou to tvrditi. Dnes mnozí
náboženství tupí, v posměch uvádějí kněžstvo
a obřady církve, brojí proti článkům víry,
ano i loni podali návrh na vyloučení ná
boženství ze škol.«
Potom citoval přednášející doslovně místa
z učitelských časopisů, jež měl ssebou, aby
tvrzení svá doložil. Nejeden úryvek citovaný
z časopisů učitelských vzbudil úžas a bo
lestné překvapení u přítomných.
»Ač téměř veškerá katolická žurnalistika
v poslední době pilněji všímá si neblahého
působení nevěreckého tisku učitelského, zů
stávají snahy naše nepovšimnuty. Rozšiřujeme
právě stanovy našeho spolku tak, aby mohli
býti členy spolku všichni katolíci, nejen
učitelé, a příspěvek stanovili jsme nejmenší
na 20 hal. ročně, aby nikdo neměl výmluv,
že pro chudobu členem býti nemůže. —
Přáli jsme si dnes zde v širší známost uvésti
snahy naše a na ně upozorniti. Zvali jsme
v novinách, psal jsem některým spolkům a
pánům, a ani ti všichni nepřišli. U nás
venku, když někde hoří, vše se vyburcuje
ze spánku a spěchá ku pomoci, aby z ho
řícího stavení zachránili, co se dá a chrá
nili sousedy. Nyní také zuří požár proti
křesťanské výchovy ve Francii. Tam však
zažehnut požár ten s hora. Tam byla to
vláda, která vnucuje lidu školy beznáboženské. U nás také chytá, doutnalo déle
uvnitř, nyní plameny prorážejí ven a kouř
se valí z budovy. U nás jsou to samy uči
telské časopisy, které zaněcují požár vý
chovy protikřesťanské. Nemyl se nikdo, že
zákon školní stanoví nábožensko-mravní vy
učování a vychování, že se tudíž proti
nábožensky vyučovati nemůže. Ve »Skol.
Obzoru« kdosi již zřejmě napsal, že žádný
zákon nedonúti učitele — ovšem nevěrce —
aby všeliké plané obřady, pověry a kejkle
klerikální u mládeže šířil a podporoval. Co
těmi planými obřady, pověrami a kejklemi
míní, o tom není pochyby; nazván na př.
průvod o Božím Těle »klerikálním vejšlapem.«
Kdosi projevil, že nám nutně třeba muž
ského katolického ústavu učitelského. Ne
pochybuji, ale liberálové z toho nemusí mít
strach. Při osvědčené činnosti u nás to zítra
ještě nebude, a kdyby bylo, ovoce hned
neponese. Co však nutně třeba a neodkladně
se vykonati musí, to jest to, aby celá ka
tolická veřejnost jako jeden muž proti neznabožským proudům v učitelstvu zahřměla:
»Až potud!«

Ročník VII.

Mnoho se mluví o otázce sociální. Při
pravuje se společný program katolíků českých.
Avšak já tvrdím, že není palčivějšího bodu,
na němž by se všecky síly katolíků sou
středit! měly než ochrana křesťanské výchovy
a křesťanského rázu školy proti bezbožeckým
snahám vůbec a se strany učitelského tisku
zvlášť. Mluví se dlouho o katolické organisaci.
To však podobá se rozladěným varhanám
o několika rejstřících, z nichž každý jinou
barvitostí se ozývá. Já však představuji si
organisaci jako dobře zladěné varhany, kteié
v souladu, byť různou barvitostí každý rejstřík
pro sebe hrál, v tak důležité otázce by zavzněly plným, mohutným souzvukem.
Je to smutné, že v otázce tak důležité
mimo novináře katolické téměř nikdo si toho
nevšímá. Jedinou výjimku činí dnes pozor
nost J. Em. nejdůst. pana kardinála, jenž
nás poctil telegramem. Proto chtěli jsme dnes
o tom pohovořit! a netajím se svým zkla
máním. Já tedy mám jako učitel první to
být, který odváží se ukázati na zhoubné
působení učitelů-nevěrců. Budou tvrditi snad,
že pálím do vlastních řad, do svého stavu.
Nikoli! Jen chyby kárám a na ně poukazuji.
Liberálové zhusta si pochvalují Husa, že
káral bez milosrdenství chyby svého stavu
a proto že ho upálili. Nuže, mně se to na
něm také líbí, a proto ho v tom následuji.
Upálení se nelekám! Nebojím se nepřátel,
byť by jich bylo celé legiony proti mně,
proti nám a našim snahám. Jsem již ostřílený
jelínek, v boji tom jsem sešedivěl a při zá
sadách křesťanské výchovy vytrvám do smrti.
Nelekám se tisíců střel nepřátelských, ale
bojím se neupřímných přátel; z celého spolku
zbylo nás vytrvalých pracovníků málo. Ne
snese každý tolik potup jako my, prvního
předsedu přivedly útoky ty do hrobu. Síly
naše ochabují, a proto-volám ku každému
upřímnému katolíku: Sem v naše řady, vzhůru
hlavu, nám ku pomoci, sice buď padneme,
nebo odstoupíme. Odstoupíme čestně a jen
tehdy, donutí-li nás nevšímavost vlastních
řad a činitelů katolických, kteří si nás ne
všímají, nebo klidně k boji našemu s útrpným
úsměvem přihlížejí, případně i nepříznivě
kritisují aneb nám pomáhají s rukama v kap
sách.«
Vývody řečníkovy pečlivě propracované
a s procítěním přednesené, odměněny byly
na konec potleskem všech přítomných. —
Předseda Jednoty katol. tovaryšů vldp.
kanovník Fr. Vaněček vítal účastníky schůze
a pravil, že místnosti katolických tovaryšů
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jsou nejen pro tento den, nýbrž pro každou
budoucí schůzi k službám Jednotě, která tak
záslužně a statečně hájí věc svátou. »Mluvím,
praví pan kanovník, pod dojmem řeči páně
předsedovy. Obraz, který nastínil citáty, jest
tak smutný, že musíme žasnout nad černí
jeho. Vždy jen vidíme ty známé listy tupit
a hanobit víru katolickou — proti nim po
ukazuji na slova světového Lacordaira, jenž
takým lidem říkával: co má člověk proti
vire — než své zkažené srdce! Katechismus
jest předmětem úsměšků v jejich ústech a
časopisech; větší nad ně filosof Brentano
dětem svým na smrtelné posteli odkazoval
katechismus jako knihu, která zodpovídá
všechny otázky, které filosofie nikdy nezod
poví. Však co mne hluboce žalem dojalo,
jest onen rouhavý výrok o Nejsvětější Svá
tosti Oltářní, panem řečníkem citovaný, dů
kazu to nekonečné lásky Ježíše Krista, který
tak pustým způsobem byl zneuctěn a po
rouhán. To není řeč vzdělaného člověka, to
jest řeč, jakou bylo slýchati toliko na Kal
várii pod křížem od lotra. Onomu muži, kdo
to psal, budiž Bůh milostiv! Jací jsou to
smutní Husité1 Ti žádali, aby směli přijímati
Tělo Páně pod obojí způsobou, a když jim
to konečně bylo povoleno, rozhlaholily se
všechny zvony po království českém a svěcen
radostný svátek. Kdož se dnes toho jména
dovolávají, rouhají se! Co mají z Husa a
Komenského, jehož se dovolávají tolikrát!
My ctíme (u Komenského) jeho víru a kře
sťanského ducha, kterého učinil základem a
vrcholem vší výchovy. Ač byl mimo církev,
přece ctíme jej a jeho víru křesťanskou. Proti
také spoustě staví zde Jednota sebe jako
hráz. Dílo těžké, mnohdy bez velkých pa
trných výsledků, jak pravil p. řečník, ale já
dokládám — dílo ne bez zásluhy! Hrstka
jest zde na straně křesťanské a zástup proti.
Pravá to pavučina proti zdi. Ale kde jest
Bůh, jest pavučina zdí pevnější než Jericho.
Proto neztrácet! ducha a vytrvati: práce jest
naše - výsledek Boží,« (Pochvala.)
Slova se ujal redaktor Tomáš Jiroušek
a mluvil takto: »Velectěné shromáždění!
Co jsme zde slyšeli o liberálním a radikál
ním učitelském tisku, to už není vzdělávací
methoda, ale to je už hotový paedagogický
nihilismus a anarchismus! Nuže a tu nám,
křesťanským sociálům, kteří jsme odpůrci
každého aihilismu a anarchismu, nastává
povinnost ozvati se veřejně a říci katoli
ckému lidu, aby netrpěl co dnes se děje a
tiskem připravuje. Jest ha nás, účinně pod
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porovat! snahy učitelstva katolického, které
dbá toho, aby škola byla národní a kato
lickou. Naproti nevěreckému učitelskému
tisku jest pak na nás odhodlaně vystoupit!
a na místech kompetentních a zvláště na
zemské školní radě domáhati se toho, aby
škola byla a zůstala alespoň tak katolickou,
jak nám toho zaručují zákony, které aby se
překračovaly, nedovolíme. Sjednoťme se, máme
po ruce tisk, spolky, živé slovo, a vyvolá-li
proti sobě radikální učitelstvo dosud nevídaný
boj, ať přičte následky samo sobě. Ukažme těm
některým liberálně-radikálním učitelům, že
už nás dochází trpělivost, aby k náboženství
a duchovenstvu chovali se na dále jako
dosud — zvláště ve škole, která musí býti
národní a katolickou. Katolíci, ukažte, že jste
katolíky a nebojte se za sebe jednat.«
Potom promluvil dp. farář Vlastimil
Hálek: »V zastoupení družstva Vlasť a jeho
části Tiskové Ligy, která po léta trvání svého
obhajovala vytrvale na poli tiskovém ducha
křesťanského v našem školství ve smyslu
snah spolku katol. učitelstva českého, a jej
svými sympatiemi provázela, prohlašuji, že
i na dále budeme všemi našimi prostředky
podporovat! snahy a cíle spolku katol. uči
telstva, tak veledůležitého. Tím více pak se
vynasnažíme nyní, kdy spolek novou úpravou
stanov postaven byl na širší lidové základy,
takže lze se státi jeho členem za roční pří
spěvek 20 haléřů, · sesíliti jeho organisaci
a pracovat! k jeho hlubšímu u nás zakot
vení. Proto volám: Nechť žije, roste a
zkvétá!«
Ke slovu se přihlásil pan učitel Nepokoj,
který prohlásil, že není stoupencem této
strany, že však uznává, že tisk, o němž
řečník p. Jelínek mluvil, nevede si slušně.
Dp. red. Skrdle, který měl na starosti rozdá
vat! legitimace ke schůzi té, prohlásil, že
legitimace vydána p. uč. Nepokojoví nedo
patřením krámské, a uznal ji za neplatnou.
Předseda p. Jelínek udělil sice p. učiteli
slovo, ale týž si již mluviti nepřál a odešel
ze schůze, projeviv politování, že musil celou
přednášku vyslechnout!. Potom přijata ná
sledující resoluče, již přečetl předseda p.· Fr.
Jelínek :
»Jsme přesvědčeni, že liberalismus na
poli náboženském vede k pochybovačnosti
a lhostejnosti náboženské, ano i čiré nevěře.
Proto zásady liberalismu nelze nikdy s pro
spěchem uplatniti při náboženskQ-mravním
vyučování a vychování mládeže, jak je zákon
školní stanoví.
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Litujeme proto velice toho, že liberální
tisk učitelstva českého vůbec, mezi ním pak
»Český Učitel«, jako orgán Ústředního spolku
jednot učitelských zvlášť, o záležitostech ná
boženských nevážně, ano i posměšně píše a
vážnost náboženství katolického podrývá a
nevěru v učitelstvu šíří.

Ohražujeme se slavně proti jakémukoli
podezřívání, že bychom snad stavovské organisaci učitelstva nepřáli, naopak uznáváme
její důležitost, avšak protestujeme proti tomu,
aby s organisací tou souviselo tupení víry,
podporování rozkolu mezi kněžstvem a uči
telstvem a šíření nevěrj' v učitelstu, jak se
dosud děje. .
Litujeme, že tisk tento pranýřováním
učitelů nábožensky smýšlejících docílil toho,
že veškeré organisované učitelstvo, ač jsme
přesvědčeni, že v řadách jeho značný počet
je těch, kteří náboženské přesvědčení mají,
k zhoubnému řádění tomu mlčí a tím vý
střední živly protináboženské posiluje.

Prohlašujeme slavně, že k učitelům libe
rálním nemáme důvěry, že nepokládáme je
za schopné k tomu, že by mládež náboženskomravně vyučovali a vychovávali, a proto
chceme; se přičiniti o to, aby zhoubnému
řádění jich přítrž učiněna byla.
Úkolem školy jest nábožensko-mravní
vyučování a vychování mládeže a toho může
poskytovat! jen ten, kdo sám náboženské
přesvědčení má. Katolíci nepřejí si, aby děti
jejich vzdělávali učitelé atheisté.

Vyzýváme nábožensky smýšlející učitel
stvo, aby odvrhlo bázeň před terorismem
nesvedomitých štváčů, zanechalo vší obojet
nosti a přiznalo barvu. Proti každému škod
nému přehmatu učitelů-atheistů, jichž zajisté
mnoho není, se vší rozhodností se ohražujeme
a neustanou-li ve svém řádění, budeme po
ctivým a veřejným způsobem proti přehmatům
těm vystupovat!.
Učitelstvu sdruženému v Jednotě českého
katolického učitelstva a přátel školství pro
jevujeme svou plnou důvěru a prosíme všecky
upřímné katolíky, aby za členy spolku toho
přistupovali. Nejedná se zde o osobu neb
stavovský zájem tohoto učitelstva, nýbrž
o zájem katolických rodičů vůbec; sami pak
budeme všemožně o uplatnění zásad kře
sťanských ve výchově vůbec a školní zvláště
horlivě pracovati.«
Předseda poděkoval pak všem účastní
kům a vyzval přítomné, aby provolali slávu
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sv. Otci Piu X., Jeho Vel. císaři a Jeho Em.
nejdp. kardinálu Skrbenskému, čemuž s nad
šením vyhověno.

Ještě víc budou učitelům nadávat,
neboť pivnídávka bude ještě zvýšena. Schodek
zemského rozpočtu obnáší na r. 1904 11 a
půl milionů korun. Zemský výbor se snaží
aby našel prostředky, jimiž by bylo lze tuto
výši snížiti. Finační komise zemského výboru
vypracovala již k tomu účelu řadu návrhů.
V první řadě, aby v rozpočtu se ponechaly
jen potřeby nejnutnější, vše ostatní aby se
prozatím škrtlo. Jednotlivá oddělení zemského
výboru již škrtání provedla, čímž schodek
byl zmenšen o 2,100.000 korun. Zbývá
tedy ještě deficit 9,400.000 korun! K zmen
šení jeho navrhuje finanční komise, aby
zemská dávka z piva byla zvýšena z 1 K
70 hal. za hektolitr na 2 koruny, jak již
zemský výbor na vládě žádal. Poněvadž
zemská dávka z piva vynáší ročně 12 mil.
korun, získala by země tímto zvýšením
2,100.000 korun a schodek zemského roz
počtu by se tím snížil na 7,300.000 korun.
Konečně činí finační komise návrh na nové
dávky, aby jimi zbytek deficitu byl snížen.
Zbývající část schodku bylo by lze uhraditi
půjčkou, že by nebylo třeba sáhnouti k zvý
šení zemských přirážek. Návrhy finanční ko
mise musí býti ještě schváleny zemským
výborem a sněmem království Českého. Projdou-li, dá se očekávati, že se strany vládynebudou se činiti žádné obtíže. Šenkýři si na
mažou kapsu. Veřejnost mlčky snesla, když
tito páni o své újmě zvýšili dávky z hl. piva
z 1’70 K na — čtyři koruny. Bude-li nyní
zvýšena o třicet haléřů, zvýší ji šenkýři
zajisté o korunu, tedy celkem o 5 K. Dvě
koruny země, tři koruny šenkýři. A při tom
to nejžajímavější jest, že právě hostinští to
jsou, kteří na zvýšené platy učitelské nejvíce
hubují; oni jsou tím totiž velice »zkráceni«.

Žebravá mládež. Turisté a výletníci
vůbec velmi si stěžují, že jsou oblébáváni mlá
deží, která na ně křičí, aby jí dali »krejcar«.
Zvláště zeptá-li se někdo z turistů na cestu,
kudy kam jiti, slyší zároveň s odpovědí
stereotypní »dejte mi krejcar«. A nedá-li,
křičí zvedená mládež za ním nejsprostší na
dávky. To škole a nám Čechům činí ostudu.
Škola ovšem nemůže činiti nic jiného, než
upozorňovat! mládež na toto počínání a jeho
nepřístojnost.
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Vážnost školy.
Uvažuje J. HRADECKÝ.

Dostal jsem se jednou na místo, kde lid pranic školy si nevážil. Byla to malá
obec; škola už proto, že byla nejvyšším stavením ve vsi, poutala pozornost malých
i velkých, jak jen vyšli z chalup. Hned první týden mne překvapilo, že po vsi
koluje o mně množství klepů a přece nikoho jsem dosud neznal a nikdo neznal
mne. Přišel jsem z daleka.
Hnedle jsem seznal, že v místě všechno točí se kolem školy. Lidé si poví
dali jen o ní a to s takovým despektem, jako o pohodnici.
Každý krok učitelův kritisovali, a bylo tu ve vsi několik stran, každá kritisovala dle svého, potom se o to hádaly, a klepy a pomluvy kolovaly vsí, slyšely
je i školní děti, a dle toho chovaly se ve škole.
Dlouho pátral jsem po příčině tohoto úkazu. Vždyť přece jsem tu nikomu
neublížil ?
Po dlouhém zkoumání jsem to uhodl. Lid zdejší na to během dlouhých let
uvykl: vychovali ho tak moji předchůdcové.
Působil tu přede mnou starý řídící a starý učitel. Oba staří pánové neměli
se rádi. Jeden chodil do hořejší hospody, druhý do dolejší. Hnedle rozštěpila se
obec ve dva tábory, v »dolejšáky« a »hořejšáky«. Oba páni pili; což by nebylo
právě žádným neštěstím. Pijí jinde také a zůstanou řádnými učiteli, ale tito dva
patronové měli společnou nectnost, že v hospodě všechno vyklábosili, co se ve
škole stalo.
Vytkl-li řídící něco učiteli, chlubil se tím večer v hospodě. »Dnes jsem mu
pověděl. Já ho naučím, jak si má ve škole počínati.«
A pravidelně druhého dne učitel už věděl, co řídící o něm povídal a v druhé
hospodě večer referoval: »Ale jámu dnes řekl, zač je toho loket. Mne bude ně
čemu učit! Já rozumím všemu lépe než on.«
A tak to šlo stále. Jednou začal ten, podruhé onen. Bylo dosti lidí, kteří
donášeli z jedné hospody do druhé a ti dva staří neměli tolik rozumu, aby se
isolovali od toho hospodského povídání a smířili se ku společné práci. Lid navykl
si povídati o škole, protože jim denně skytala novin a látky k rozhovoru a pak
jsem do toho sedl já jako do vosího hnízda.
Když jsem sem přišel, čekaly obě strany, ku které se přidám. Že jsem se
nepřidal k žádné, vrhly se na mne obě.
Nešťastnou náhodou zastihl jsem tu kolegu, který se už byl v tyhle poměry
vžil. Předělati a přesvědčit! jej nebylo možno. Byl tu několik let se starým řídícím
a choval se právě tak jako nebožtík starý učitel.
Rok jsem v těchto poměrech vydržel. Vida však, že marně bych se snažil
napraviti, co jiní pokazili, hodil jsem flintu do žita a vyměnil si místo. Navazuje
na tento svůj obrázek z učitelského života, chci ukázati, že učitel je vinen, poklesne-li u lidu vážnost ke škole. Ve styku s lidem musí býti učitel velice opa
trným. Mluví-li se někde o škole, je první povinností učitelovou, aby se jí zastal.
Mluví-li se o kolegovi, byť by to byl největší jeho nepřítel, v zájmu školy je, aby
kolega na kolegu ničeho nedal dopustiti.
Jak má býti učitel lidu vzorem, vidí-li lid, že učitelé sami nejsou vzorní.
Totéž týká se poměru učitele ku knězi. Kněz se s lidem méně stýká, než učitel.
12f
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Má-li učitel nějaké nedorozumění s knězem, nechť si nikdy nedovolí kritisovati ho před lidem. Byť by se i mohl před ním pochlubit! nějakým morálním
vítězstvím, škola z toho přece vždy odnese porážku.
Vzájemný poměr učitelů, ať světských, ať duchovních, na veřejnost má vždy
býti dobrý, aby nepodával látky ku klepům a uštěpačným úvahám.
Běda škole, o které lid ví, že se učitelé její nesnášejí. Vážnost její poklesne
v očích lidi, děti slyší doma od rodičů, jak o škole mluví lehkovážně a přestanou
si jí také vážiti, a toho pak už nikdo nenapraví.
Ať nikdo neříká: »Vyroste nová generace za nového vedení, a ta bude jiná.«
Také jsem si to myslil. Ale není to pravda. Dorůstající kazí se stále od
dorostlých. Nevážnost ku škole kotví tak hluboko, že není možno ji lidu vžiti.
Nad takovou dědinou udělati jen kříž. Jeden nebo dva lidé ji zkazí, a kdo se sem
po nich dostane, je každý mučedníkem. Proto všechno snažení učitelovo má se
nésti k tomu, aby lid neměl příčiny přestátí si vážit školy.

0

RŮZNÉ ZPRÁVY.

0

Ke článku »Ve prospěch chudých
dítek.« Akce výměny dítek venkovských a
pražských začíná mnohoslibně. Pražské denní
listy uveřejnily tuto lokálku: »Praha a venkov
— svým dítkám! S povděkem zaznamená
váme, že po uveřejnění této zprávy došel
veliký počet nabídek venkovských. Myšlénka
výměny s dítkami pražskými došla na našem
venkově všude nadšeného souhlasu Přihlásili
se hoši a dívky ze všech stavů ve stáří od
8—17 let a to z různých krajin českých
blízkých i vzdálených. Též se nabízí vý
měna bytu pro celou rodinu o prázdninách
a jiné nabídky. Kdož by z Prahy chtěl jedno
neb i více dítek ze své rodiny vyměniti o prázd
ninách letošních na venek, nechť se dostaví
i s dítkami svými, ovšem jen hodnými, ve
čtvrtek dne 12. neb v neděli dne 15. t. m.
do chlapecké školy u sv. Petra od 9—11
hod. dopoledne, kdež se vše ústně vyjedná.
Nabídky z venkova k výměně s pražskými
přijmají až do konce května pražští učitelé
Ludvík Fassati čp. 607-111. a František Petřík
čp. 628-VII. s výslovným podotknutím na
učiněné dotazy, že veškeré práce s výměnou
spojené konají se v zájmu dobré věci zcela
bezplatně, pouze žádá se 10 h známka na
odpověď.« Budeme věc sledovati jakožto pod
nik velice sympatický, z něhož vzejde mlá
deži opravdový prospěch.

Bulharští učitelé proti nábožen
skému vyučování. Ve venkovském městě
Ferdinandu konala se porada učitelů, na níž

usneseno, domáhati se, aby vyučování ná
boženství z obecných škol bylo vyloučeno.
Následkem toho došlo k projevům odporu
proti učitelstvu na venkově v celém kní
žectví. Obyvatelstvo žádá, aby proti učitelům,
kteří neuznávají náboženství, bylo zakročeno.
Mnoho bulharských učitelů hlásí se ku straně
socialně-demokratické. Tedi' je tomu už
skoro jako u nás. . Jen že naše »obyvatel
stvo« zatím nechá klidně do náboženství
kopat. Veliká část jeho ovšem neví, jak
učitelské časopisy o víře a náboženství píší;
neodbírá a nečte odborný učitelský tisk.
Budou mu však také otevřeny oči a to beze
všeho »denunciantství«, přímým citováním
krásných oněch vět a článků náboženství
napadajících.

»Vychovatelské listy« píší: »V 15.
čísle napsal »Věstník«: »Za boje o místo
ředitelské ve Frenštátě byl nám. zaslán dopis,
kterým mělo býti kol. Kálalovi uškozeno.
Odložili jsme ovšem. Dověděli jsme se však
později, že pisatel není vůbec organisovaným
členem, naopak činným členem -»patent,
katolíků«. Jak to máme nazvati? Žádáme
»Vychovatelské Listy«, aby řekly mu samy
vhodný název. Nám se vtírá v péro ostré,
tuze ostré slovo.« Naše odpověď: »Škodí-li
úmyslně učitel učiteli, je to ničemnost. Avšak
ještě politování hodnější jest, kdyby skutku
takového se dopustil člen spolku, který má
název »Katolický spolek učitelský«. Smýšlí-li
však »Věstník« s učitelským stavem poctivě,
měl by napřed důrazně promluviti s učiteli
organisovanými, z nichž mnozí neštíti se
Žádných prostředků, jen když jim kyne na
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děje na lepší místa, Na př.: Jistý organisovaný učitel, smýšlení rozhodně protikatolického, ucházel se nedávno o místo správce
školy ve vzdálenějším místě, kde ho neznali.
Poněvadž členové místní školní rady a za
stupitelstva obce byli »klerikály«, dal ža
datel v dotyčné obci o sobě rozhlásit!, že
v dosavadním svém působišti (doslovně!)
mnoho pro víru vytrpěl. O tom pak, kdo
více doprošuje se na farách, zdali členové
Katolického spolku učitelského neb organisovaní, dala by se uvésti pro vás organisované fakta přímo zdrcující. A jak nedů
stojným, nízkým způsobem se to děje! Do
kladů máme mnoho po ruce.« I my máme
mnoho dokladů, jak mnohý na venek radikál
a »organisovaný« není tak opravdu »zlý«,
jak vyhlíží, a kompetuje-li o místo, styk
s farami a děkanstvími horlivě vyhledává. Na
opak zase: mnohý stydí se na veřejnost
prohlásit! se katolíkem a bojí se říci, že je
členem Jednoty katol.-učitelstva. Tak jeden
člen Jednoty po několik let neplatil příspěvků;
byv upomínán, členství popřel; odepsal, že
nikdy členem nebyl a není. No, s pánem
Bohem! pro takové věci se nechodí krychtáři,
a o takového »člena« konečně není co státi.
Ale pojednou uprázdnilo se místo říd. učitele
na škole v obci nábožensky smíšené, kde
však je starostou rozhodný katolík. Milý
pan »člen« šel k panu starostovi — uka
zoval mu členskou legitimaci Jednoty katol.
učitelstva, prosil, aby ho starosta podporoval,
by se stal říd. učitelem, dokazoval, jaký je
katolík, co vše proto vytrpěl atd. Politování
hodní lidé.

»Právo lidu« první a po něm všecky
časopisy pražské i mnohé krajinské přinesly
výnos zemské šk. rady ze dne 20. dubna
1904, jejž tuto podáváme doslovně: »Výnos
zemské školní rady o pěstování církevního
zpěvu na školách národních ze dne 20. dubna
1904, svědčící ředitelstvím, správám škol a
všemu učitelstvu: »Nařízením ministerstva
záležitostí duchovních a vyučování ze dne
8. června r. 1883 čís. 10.816, čl. I., 5
(»Věstník vl.« r. 1883, str. 124) ustanoveno
jest, aby při vyučování zpěvu na národních
školách vedle zpěvu vlasteneckého a ná
rodního pěstován byl také zpěv církevní.
O důležitosti zpěvu církevního pro výchovu
mládeže a lidu nemůže býti pochybnosti,
jakož také samozřejmo jest, že nejlepších
výsledků ve zpěvu církevním bude dosaženo
v těch případech, kde nacvičení písní ve
škole a přednes jich v kostele řízen jest
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týmiž osobami. Nelze tudíž schvalovat! popokusy některých učitelských časopisů; pří
měti učitelstvo k tomu, aby vzdalo se ří
zení kůru a vůbec účinkování při hudbě
chrámové. Rovněž nelze souhlasili s počí
náním některých okresních školních rad, jež
vydaly správám škol v té věci oběžníky,
které mohou způsobiti, že mnozí učitelé vzdají
se řízení kůru, jež dosud beze škody pro
školu zastávali, což by v menších obcích,
kde není možno ustanovit! zvláštního řiditele
kůru, mělo za následek úplný úpadek zpěvu
chrámového, jímž právě naše vlast povždy
slynula. Počínání toto příčí se právě vy
nesení zemské školní rady ze dne 24. dubna
1871 č. 2650 (Věstník vl.« 1871, str. 42),
jehož okresní školní rady, jichž se týče, při
tom se dovolávají, poněvadž výnos tento
okresním školním radám ukládá, by zakročily
jen jednotlivě a vždy jen v takových pří
padech, je-li zjištěno, že vykonáváním služby
kůrové vyučování skutečně se ruší. Dotčené
výnosy okresních školních rad mohou však
vedle úpadku zpěvu chrámového přivoditi
také ještě jinou škodu ; jsou totiž s to, aby
porušily dosavadní dobrou shodu mezi učiteli
duchovními a světskými, kteří společně mají
pečovati o výchovu mravně náboženskou,
a kteří tomuto úkolu stanovenému národní
škole říšským zákonem školním s úplným
zdarem vyhověti mohou jen tenkráte, když
působí v dobré shodě a svornosti. Vzhledem
k tomu očekávám, že pan předseda, zvláště
pak okresní školní inspektor, vhodně čeliti
budou snahám shora vyznačeným, zvláště
kdyby v okresní školní radě učiněn byl pokus
přivést! je ku platnosti. Nemohu při této
příležitosti opominout!, abych nedotkl se také
toho, že některé listy učitelské ve snaze,
způsobiti rozluku mezi duchovenstvem a uči
telstvem, uveřejňují články, jimiž náboženské
přesvědčení učitelstva otřeseno býti má. Jest
úkolem všech, jimž správa škol jest svěřena,
zejména pak úkolem okresních školních in
spektorů, aby zjevu tomu věnovali zvláštní
pozornost, aby vhodnými prostředky proti
oněm snahám pracovali a ze všech sil se
přičiňovali zabrániti, by učitelstvo v poctivé
snaze o mravně náboženskou výchovu mládeže
působením dotčených časop.zviklánonebylo.«
Podotýkáme, že tento zde citovaný výnos
dosud ředitelstvím a správám školdodán nebyl,
a také nebyl dosud ve »Vládním Věstníku«
uveřejněn. Proč, toho nedovedeme pověděti,
ale »C. Uč.« a jiné listy již naň reagují.
Tak uvádíme z »C. Uč.«:
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»Výnosem c. k. zemské školní rady ne
změní se podstatně nic, především nezmění
se nic na dosavadním postupu našem. Jsme
tolik povinni kulturnímu prospěchu svěřené
nám školy a kulturnímu prospěchu svého
národa, že již dovedeme snésti, budeme-li
na svém postupu zadržováni, omezováni.
Výnos c. k. zemské školní rady mluví
řečí, která je patrně nadiktována z klerikálního tábora. Výchova »nábožensko mravní«,
»shoda mezi učiteli duchovními a světskými«
a podobné obraty stylistické zakrýti mají
pravý účel výnosu: zachraňovat, církevnímu
obřadnicrví spolehlivé a laciné posluhy a
udržovali učitelstvo v stálém područí kněžstva.
Ze by varhanictví mělo co společného
s výchovou nábožensko-,nravní a to v kladném
smyslu pro výchovu snad příznivém, tomu
snad žádný rozumný člověk neuvěří. Sbor
tak vážnou funkci zastávající, c. k. zemská
školní rada, neměl se propůjčovat! k takové
servilnosti vůči klerikálům a činiti podobné
nesmyslné výroky.
Výnos obrací se proti časopisectvu uči
telskému a vytýká mu mimo jiné, že »uve
řejňuje články, jimiž náboženské přesvědčení
učitelstva otřeseno býti má.« To je mluva
Čecha nebo O.bnovy. Pokud se nás týče,
odmítáme toto tvrzení. Připouštíme, že máme
jiné ponětí o náboženství, než má jezovitský
klerikalismus; avšak úctu k ryzímu nábo
ženství neporušovali jsme a neporušujeme
nikde. Ale boj proti utrhačné klerikální žur
nalistice, boj proti výpadům na čest, svo
bodu a rodinný klid jednotlivců, klerikálům
nepohodlný, boj proti duchovní tmě, proti
intelekt, i mravnímu zpátečnictví, třeba ukrý
valo se za záda přežitých a spukřelých
dogmat, povedeme dál neodvolatelně a beze
strachu před líčenými následky.
Věci klerikální nazveme vždy pravými
jmény a neustaneme odkrývat! to pokry
tectví, které jménem náboženství maskuje
své vedlejší prospěchářské cíle.«
Přestáváme jen na této ukázce, dosti
zajisté výmluvné a charakteristické.
Jsouť u nás poměry, které opravdu celý
tento výnos učiní illusorním, zvláště pokud
se týče »uveřejňování článků, jimiž nábo
ženské přesvědčení učitelstva otřeseno býti
má.« —
Jaké články to byly a jsou, dalo by se
snadně ukázati, kdyby se vydala brožura,
v níž by byly tyto články nebo ukázky
z nich doslovně citovány, aby je poznal
i ten, komu učitelské časopisj' nikdy do
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ruky nepřijd u. Ať by pak o nich nejširší
veřejnost rozhodla sama.
Výnos z. š. rady nezpůsobí, aby takové
články se dále nepsaly; vždyť kdo je píše,
se nepodpisuje; konfiskaci nepropadnou (leda
snad, kdyby měly censuru školní úřady
samy) a kdyby byly konfiskovány, snadná
pomoc; interpelují se na říšské radě a otisknou
se pak bez závady. Snadně psáti pod zá
štitou anonymity, poslanecké imunity, za
redaktora, jehož osoba je mnohdy nastrčena,
za objektivního řízení. Ty věci kdyby byly
urovnány, nebylo by ovšem citovaného vý
nosu třeba. Jsme toho přesvědčení, že boj
proti náboženství rozzuří se ještě více. Snadně
psáti u vědomí úplné bezpečnosti; co záleží
na tom, je-li článek více nebo méně paličský!

Pokusy z přírodozpytu a methodické výklady přírodozpytné pro obecné
školy. Příruční kniha pro čekatele učitelství
a učitele obecných škol. Sepsal Jan Hroník,
ředitel měšťanské dívčí školy v Žižkově. Spis
tento, vydaný nákladem čes. graf, akciové
společnosti »Unie«, jest velmi dobrou pří
ruční knihou pro učitele obecných i měšť.
škol. Obsahuje veliké množství jednoduchých
pokusů, kteréž jsou znázorněny 302 obrazci
většinou nových, provedených nedávno ze
snulým akademickým malířem V. Bízou. Velká
část pokusů v knize uvedených jest úplně
nová; nenalezneš jich v žádné jiné příručce
ani učebnici; také německé učebnice jich
nemají. V knize jest popsáno, jak si může
učitel některé jednoduché přístroje sám se
stavit!. Doporučujeme našemu učitelstvu knihu
tuto vřele, jsouce přesvědčeni, že se vyučo
vání přírodozpytu zdokonalí a učiní zajíma
vějším, kde se bude spisu toho užívati. Cena
vázané knihy 4 K 50 h. Koupiti lze v každém
knihkupectví, zvláště v nakladatelství »Unie«.
B. Z.

Ke spolku nazakládání kat. knihoven
přistoupili dále za členy zakládající — 100 K
— Dr. Ant. Podlaha, metrop. kanovník u sv.
Víta v Praze; Jan Blíženec, mistr knihařský
v Praze; Sv.-Josef. Jednota v Chotýšanech;
Johanna hraběnka Nosticová a její komorná
Augusta Podroužková v Praze. Členy přispí
vajícími — 4 K ročně —stali se: Jan Křt.
Maštalíř, spisov, v Žižkově; Ant. Keppert,
em. farář v Tuchlovicích, P. Václ. Váchal,
farář v Nebušicích, a vikariátní skupiny Planická a Příbramská. — 10 K věnoval
Václ. Macek, kanovník v Č. Budějovicích.
— Další dary a vklady přijímá: Tomáš
Škrdle, Praha čp. 570-11.
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O vyučování obyčejným zlomkům.
- (J. H.) -

Vyučování obyčejným zlomkům působí často značné potíže, a to jak žákům,
tak učitelům.
Příčina toho není však látka sama jako spíše způsob, jakým se někde
vyučuje.
Vyučování tomu daří se však dosti dobře tam, kde šetříme několika prakti
ckých zásad, jež si dovolím ze své zkušenosti uvésti.
1. Probírejme jen příklady, které se naskytují v obyčejném životě; uměle
sestavených příkladů nedbejme. V skutečném praktickém životě není příkladů
těch mnoho a pozorujeme-li je, shledáme, že se v nich objevují vesměs jen po
lovice, třetiny, čtvrtiny, osminy. Proč tedy počítati s patnáctinami, šedesátinami
a jinými zlomky, které se v životě vůbec neobjevují? Proč mařiti čas zbyteč
nostmi a ubírati jej počtům důležitým a potřebným?
2. Volme jen přirozený způsob řešení a vynechme způsobů, třeba správ
ných, ale zbytečných; na př. při násobení zlomku celým číslem násobme čitatele
celistvým číslem a jmenovatele nechrne beze změny. Druhý způsob v početnici
Močníkově uvedený je zbytečným; svádí i učitele k nemoudrostem.
3. Učme názorně buď na věcech, dělíce je před žáky, neb také na zlomko
vých počítadlech a to nejen na počátku tohoto vyučování, ale vždy a všude,
kde názor přispěje k porozumění.
4. Cvičme veškeré učivo na mnohých, krátkých příkladech.
5. Srovnávejme počítání se zlomky s počítáním s čísly celými; na př. máme-li
násobiti 3/4 kg pěti, řekněme, že dostaneme 5X3 kusy, které mají jméno čtvrtiny.
Pro snadnější pochopení můžeme někdy takový zlomek napsati ve formě celého
čísla: 3 čtvrtiny kg.
6. Vycházejme vždy od počítání ústního.
Jak si počínati na př. při násobení zlomků:
Učitel připrav si zásobu krátkých, praktických příkladů. . Bez dlouhých
úvodů a výkladů začne:
A) Na 1 krabičku spotřebuje lepenkář 3/4 archu papíru, x na 10 krabiček?
Opakuj? Usuď! Když na 1 krabičku spotřebuje lepenkář 3/4 archu papíru, na 10
krabiček lOkrát 3/4. Vypočítejte si to každý sám pro sebe — v duchu! Chvíli se
čeká, x archů spotřebuje? Dokaž to! Dokáže se počítáním, je-li výsledek správný.
B) Na jinou krabičku spotřebuje se Y4 archu, x na 10 krabic? Týž postup
jako u A. Velmi důležito jest stále ukazovat! a nazíráním na části věci přesvěd
čovat!, že počítání se zlomky je velice podobné počítání s čísly celistvými. Mnozí
žáci mají z počítání se zlomky strach a nerozumějí mu; zdá se jim býti ne
smírně nesnadným, ba pravou trýzní. A to všecko nemusí býti.
C) Na jedny spodky spotřebuje krejčí 4/5 m látky, x m na 4 spodky.
Postup jako u A. Pravidlo může se abstrahovat!, ale ať je žáci sami vyhledají,
kterým početním způsobem jsme vypočítali poslední přiklad? (Bližší otázka: Vy
počítali jsme jej sečítáním, odčítáním, násobením nebo dělením? Které číslo kterým
jsme násobili? Jak se tedy násobí zlomek číslem celým? Až dosud nic se ne
psalo a není dobře, aby se při ústním počítání zpaměti něco poznamenávalo.
13ý
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Učitel však má míti příklady k ústnímu počítání napsány a nechybí, má-lí
je i vypočítány, aby přemýšlením po příkladech netratil čas a mohl spíše věn^vati
pozornost kázni.
Po vývoji pravidla nastane cvičení. Nebylo by žádné neštěstí, kdyby žáci
pravidlo zapomněli; jen když dovedou vypočítati příklad.
Některé příklady:
1. V 1 bedně 3/6 q škrobu, x v 8, 10, 20 . . .
2. V 1 pytli 4/5 7 klihu, x v 5, 6 . . .
3. V 1 lahvi 3/8 l rumu, x ve 20, ve 100 . . .
4. V domácnosti spotřebuje se průměrně denně 2/5 i uhlí, x za týden?
5. Krejčí potřebuje k olemování kabátu 4/6 m lemovky, x na 6 kabátů?
Při tom sluší přihlížeti ku všem obyčejným měrám a váhám.
Násobení celého čísla zlomkem.
Vychází se opět od ústních praktických příkladů. Na př.:
1. 1 kg zboží za 4 K, x y3 kg?
2. 1 m sukna za 5 K, x y4 m.
3. 1 Z vína za 80 h, x 3/4 Z.
Při podobných příkladech hledí se, aby žák sousudkovým počtem vypočítal
příklad, hledě zbaviti se při první příležitosti zlomků a nahraditi je celistvými
čísly řádu nižšího. (Což platí hlavně při násobení zlomku zlomkem.) Asi takto:
Je-li 1 kg za 4 K, y3 kg je za třetinu ze 4 K.
Třetina ze 3 K je 1 K,
třetina z 1 K je 33 h,
třetina ze 4 K jsou 4 X 33 h = 1 -32 K.
Násobení zlomku zlomkem.
Zde se objevují příklady, které lze všechny vypočítati rozkladným způsobem
a které v praktickém životě také tak se počítají; proto netřeba, aby se žáci na
učili odříkávati, že zlomek se zlomkem násobí, když se . . . atd. Povedeme je,
aby rozkladným způsobem úkol rozhřešili, na př.:
1 kg zboží za 3/4 K, zač 3/4 kg.
a) 1 kg za 3/4 K = 75 h; */4 za čtvrtinu ze 75 = 183/4 h; 3/4 za třikrát 18 a 3/4 h.
b) Za 1 K dostaneme U/4 kg·, x kg za 3/4 K.
J/4 K je čtvrtý díl z 1 K, proto dostaneme za ni 74 z p/4 kg- y4 z u/4 kg
(125 dkg') je 31'4 dkg, za 3/4 K dostaneme 3 X 3U/4 dkg = 933/4 dkg.
Dělení zlomku celistvým číslem.
1. Ve dvou rovně velikých sešitech je 6/s archu, x v 1 sešitu?
2. Ve 3 balíčkách 3/4 kg, x v jednom? A podobné příklady. Pak následuje
pravidlo, po něm další cvičení.
Dělení celistvého čísla zlomkem.
Ze 3 kg zboží béře se denně 2/3 kg·, x dní vystačí?
Abych mohl bráti třetiny z celků, musím je proměnit na třetiny. 3 kg = -g2/3 z 9/3 mohu vžiti 4krát a */3 zbude.
Dělení zlomku zlomkem.
3/4 m je za 27/10 K, x 1 wt. 4/4 m za třetí díl z 2’70 K = 90 h. 4/4 4 X 90 h =
360 K. —
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O výkladu článků čítacích.
Napsal V. Novák.

Z každého číťacího článku čerpají žáci nové poznatky, jestliže jim vyložíme,
o čem myslíme, že žákům není dosti jasné. Bude tedy užitek z článku tím větší,
čím obsáhlejší, propracovanější a zajímavější bude učitelův výklad.
Vyložiti článek zajímavě, je věc zvláštní dovednosti. Někteří kolegové jsou
v tom mistry, jak svědčí množství knih, obsahujících výklady článků čítanek. Knih
takových je celá literatura.
Porovnáme-li dvě knihy stejného obsahu, přesvědčíme se, že výklad téhož
článku není stejný. Někdo té, někdo jiné věci více si všímá a větší důležitosti jí
přikládá, jak to neb ono se mu zamlouvá.
Není tedy možno říditi se ve všem dle některé knihy a výklady a nepřičiniti nic ze svého. Výklad vlastní má vždy přednost před nacvičenou věcí cizí.
Při výkladu článku předem je dbáti toho, čeho chci výkladem docíliti.
Jím také musíme se říditi už při volbě článku. Volba podmíněna je různými
příčinami.
Jedná se mi na př. o to, vpraviti dětem některou partii z reálií. K opakování
hodí se mi výborně článek zeměpisný, přírodopisný nebo dějepisný. Takových je
v čítankách hojný výběr. Není-li tam právě článek, kterého potřebuji, dá se opako
vání navázati na článek jiný, příbuzný.
Takový článek lze vyložiti ovšem po stránce čistě reální a zabije učitel dvě
mouchy jednou ranou. Opakuje učivo a cvičí v četbě.
Těžší práce je, chci-li působiti na cit žáků, vypěstiti některou dobrou vlastnost,
zušlechtiti duši, založiti podklad k výchově mravní.
Článků náladových je v našich čítankách pořídku. Buď to neumíme napsali,
nebo v nás vůbec není citu, nebo konečně nerozumíme duši dítěte. A to bude
asi pravdou.
Není tedy možno říditi se nějakým výkladem, kterému bych se z knihy byl
naučil, leda bych našel právě takový, který by hověl mému účelu. To by však
byla zvláštní náhoda.
Nejprve tedy vyložím článek, upozorňuje na význačné momenty čteného pří
běhu, kterými chci působiti na žáky. Pozoruji-li, že jsem účelu svého dosáhl,
následuje výklad věcný. Než i k tomu je potřebí důkladné přípravy. Pouhé odříká
vání k daným otázkám, aby se tím opakoval obsah článku, je věcí učiteli i žákům
fádní a tudíž zbytečnou. Lépe jest dotazovat! se žáků tak, aby sami řekli, čemu
nerozumějí, a to jim pak vysvětlili. Po té následuje třetí výklad, totiž slovní, při
němž vyložíme význam slov méně obvyklých, věnujíce náležitou pozornost i české
fraseologii. Na konec pak zkusíme, dovedou-li žáci samostatně obsah článku reprodu
kovat!. Dovedou-li toho, třeba dosti stručně, vykonal článek svou povinnost a my též.
Potom přečteme článek sami ještě jednou, čtouce s přízvukem i pathosem.
To proto, že když jsme četli článek poprvé před výkladem, žáci více pozornosti
věnovali jeho obsahu než způsobu četby. Teď upozorňujeme jen, jak má se článek
správně čisti a můžeme nechati čisti žáky, k čemu dobře dostačí půl hodiny
i méně, protože při četbě jest nám stále opravovat! chyby žáků. Čisti celou ho
dinu, neopravovat! a vyložiti jen povrchně, je maření času.
Žáci nechť nikdy nečtou, čemu dobře nerozumějí. Taková četba nezajímá.
13n
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Glossy časopisecké k výnosu c. k. z. školní rady
ze dne 20. dubna 1904.

Zaznamenáváme, že výnos ten, správám a ředitelstvím škol vůbec dosud
dodán nebyl a ve »Věstníku vl.« taktéž nebyl uveřejněn. Za to však časopisy
všech barev a odstínů přehorlivě se oň starají a každý dle svého jej přetřásají.
Mluva jejich ie tak určitá a rozhodná, že není třeba něco k článkům těm přidá
vat! na vysvětlenou. To si učiní každý soudný čtenář sám.
»C. Uč. píše :
»Výnos c. k. zemské školní rady vzbudil v řadách učitelstva zasloužený
odpor na celé šíři. Do redakce naší docházejí spousty dopisů, svědčících, jaké
hnutí výnos vyvolal. »Něco tak zpátečnického,« píše se nám v jednom dopisu,
»nebylo tu již dávno. Nejvyšší úřad školní v zemi spěchá na pomoc těm, kdo
den ze dne denuncují učitelstvo způsobem nejhnusnějším. Dlouhé ruce klerikálů
opět mohou se honositi úspěchem. To jest odpověď úřadu školního na oprávněné
volání učitelstva po svobodě občanské! Otrokem kostela buď, varhaníkem předně
a pak teprve učitelem, tak nařizuje nejnovější výnos úřadu, od něhož spíše mělo
se učitelstvo nadíti zastání v soustavném boji klerikálů proti novodobé škole
a jejímu učitelstvu. Zní to jako výsměch snahám učitelstva po zlepšení školství.
O práci učitelstva za povznesením školství nikdo se nestará, zemská školní rada
nesúčastňuje se vážných porad učitelstva (viz loňský náš sjezd !), ale klerikálům
spěchá ihned na pomoc.« Tak a podobně píše se nám se všech stran. Je to je
diná radost z naděleného nám výnosu, že'působí pravým opakem svého cíle.
Tam, kde dosáhne snad účele svého, byla půda pro každý pokrokový postup již
dávno ztracena.
»Čas« praví:
»Klerikální úspěch, který ale v důsledcích psychologických bude míti u uči
telstva zcela opačný výsledek, než jaký klerikálové očekávají, jest výnos c. k. zemské
školní rady z 20. dubna 1904; výnos ten nařizuje kromě vyučování zpěvu svět
ského i zpěv církevní a staví se proti některým výnosům okresních školních rad,
které ponechávají učitelstvu na vůli vzdáti se řízení kůru. Výnos tento znamená
ohrožení osobní svobody učitelstva, jemuž se již staví dozorce, nad tím, jaké
časopisy má odbírati, a hrozí pak za to ohrožením jeho postavení. Klerikálové
provedli sice tah, kterým učitelstvu hodili jedno pouto na ruku, ale zároveň uká
zali, že mezi nimi a učitelstvem žádný smír není možný, ale že nutný jest krajní
boj rázu toho, když běží o sebezáchovám'. Takový výnos jest semenem, z kterého
pomalu, ale jednou přece vyroste strom s plody, které klerikálové nijak neztráví.«
»Samostatnost« píše mezi jiným :
»Zemská školní rada v zájmu »shody a míru učitelstva s duchovenstvem«
štve tedy okr. hejtmana, jako předsedu okr. školní rady a okr. inspektora proti:
a) okr. školním radám, které chtějí se poctivě starati o to, aby učitel ne
sloužil dvěma pánům : škole a kostelu.
b) proti učitelským časopisům, za kterými stojí vždycky pevný šik odda
ného učitelstva, za jedním z nich dokonce celá mohutná jeho organisace a
c) na konec nepřímo i proti učitelům, kteří se budou vzdávati míst řiditelů
kůrů, ježto toho místa někteří nepotřebují, ježto jsou jím uráženi a vázáni, ježto
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jím poškozují školu. A tomu se říká — moderní školská politika. A zatím jest
to — c. k. byrokraticko-policejně-klerikální školská politika.
Opakujeme: klerikálové jsou teď na koni. Jejich denní orgán ukončuje ví
těznou zprávu z bojiště šikovným naznačením, jaký další výnos by si teď zase
přáli: Většina t. zv. »pokrokových« učitelů prý zpěvu církevního nepěstovali, proti
duchovenstvu hrubě si počínají a shodu s učiteli náboženství svévolně porušují.
»Většina z nich dopisuje do listů pokrokářských a socialistických.« Nuže, pane
předsedo zemské školní rady, Vaše Excelencí pane místodržiteli, konejte svou po
vinnost! Klerikálové si tak přejí, klerikálové tak chtějí, tak poroučejí!«
»Č. Uč.« píše dále:
»Před tváří naší veřejnosti po čtvrt století odehrává se ten pozvolný zápas
za osvobození školy, za její emancipaci od vlivů škodlivých. Dvě, tři generace
učitelstva zakusily, co ten zápas je, zakusila ho i škola. Éra varhaníků dosazo
vaných na nejlepší místa, vrhá na naše školství těžké své stíny. Dala nám varha
níky a nikoliv učitele, zatlačila intelligentní pracovníky a na přední místa posadila
pravidlem a většinou prázdné lidi, kteří by se jinak uplatnili než tím, že stali se
služebníky svého vedlejšího příjmu, služebníky kóru a fary na úkor školy.
Na ten stále pokračující zápas školy s klerikalismem nesmí ďívati se veřej
nost lhostejně. Předem jsou povolány okresní i místní školní rady, kde většinu
mívají autonomní členové, aby energicky opřely se smyslu vydaného výnosu.
Na činitelích veřejných jest, aby nahlas pověděli, že to, co skrývá se ve
výnosu pod slovy nábožensko-mravní výchovy a pěstování církevního zpěvu, není
nic jiného, než obvyklý tah černých klcrikálů, jimž dala se zemská školní rada
do nešikovných služeb.
Že je to pokryté reakcionářství, které něco jiného chce, než mluví, po jiném
touží, než po čem jezovitsky obrací zraky.
Naše veřejnost také ponese těžkou toho vinu, nepomůže-li učitelstvu v tomto
krutém boji.
Tam, kde sahá nečistá klerikální ruka, ta, jež již jednou strhla národ náš
na pokraj propasti, na duchovní statky národa, na svobodný, nezávislý vývoj
jeho školství, tam má cit tuhnouti v ocel, srdce prudčeji biti, tam povstati má
proti tmářské smělosti jako jeden muž všecko opravdu svobodomyslné, pokroku
a humanity milovné.
Mlčení jest slabost a ústup, jichž zlé důsledky pocítíme všickni.«
Věta, »že se stali služebníky svého vedlejšího příjmu .... na úkor školy«
přímo svádí k odpovědi, jež by nevyzněla ani kórem ani farou, ale jiným vedlejším
příjmem, rovněž na úkor školy. Leč řekli jsme kolikráte : nechceme býti osobními,
tím méně'snad »denuncianty« ; neboť teď je všecko denuncianství, leda snad to
ne, co se udá na — klerikály. To je »dovolený« boj.
Jak se hned všecko jinak líčí než je pravda a jak se ze všeho vytlouká
kapitál pro partaj, toho důkazem jsou řádky týdenníku socialně-demokratického·
Zde ukázka:
»Udavačství klerikálních plátků a farské razie nesou již ovoce. Zemská školní
rada vydala v těchto dnech správám škol a všemu učitelstvu výnos, v němž
nařizuje, aby ve školách pěstoval se také církevní zpěv, učitelům má se nařídit,
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aby v kostele šlapali měchy, odsuzuje se psaní učitelských listů proti kněžským
udavačům a pranýřování jich, když si vodí do bytu žačky a nařizuje se, aby
proti tomuto psaní »vhodnými« prostředky pracovali ze všech sil a hleděli zabrá
nit!, aby učitelstvo ve svém přesvědčení těmito listy (.»Školským Obzorem«
a »Českým Učitelem«) zvikláno nebylo.
Není pochyby, že nastanou štvanice proti učitelům, kteří někdy nepozdravili
farskou kuchařku a že učitelstvo jde vážným dobám vstříc. Klerikálové vědí, že
škola je nejdůležitějším činitelem ve státě a proto chtějí ji získati do svých rukou,
aby z příští generace vychovávali národ idiotů, jejž by vychovávali sakristií a nad
nímž by vládli zpovědnicí. Je to taktika, kterou přinesli do Čech r. 1556 Jezoviti
a která skončila r. 1620 Bílou Horou. Ferdinandové byli vždycky hlavními fedrovateli jejími.«
Bez Bílé Hory a Jezovitů by to ovšem nešlo. Slyšme dále:
»Místní školní rada dělá co chce farář, bude tedy také na jeho rozkaz pro
následovat »nevěrecké« učitele a jejich časopisy. Ti, kteří mají chránit svobodnou
školu, sami ji nejvíce zotročujú
Tímto neslýchaným vynesením zemské školní rady se však také míří na
všechny pokrokové strany české a zejména na sociální demokracii, která ve svo
bodně škole chce miti hlavní svoji páku pro osvobození lidstva. Škola, která vy
učuje přírodním vědám, je nejúhlavnějším nepřítelem klerikalismu. Stádo poslušných
ovcí chtějí mít klerikálové, ne svobodné lidi.
V boji o školu, jde o boj mezi vědou a pověrou. A tu jest, životním zájmem
všech pokrokových lidí, aby napnuli všechny síly a přispěli k vítězství pokroko
vého učitelstva, k vítězství vědy. Čím k tomu může dělnictvo socialně-demokratické přispěti, když nemá hlasovacího práva do obcí ?
Nic jim nevěřit a nic jim nedávat! Tenhle Havlíčkův prostředek je posud
nejúčinnějším. Stačí vzít kus papíru a napsat: Vystupuji z vašeho ovčince. Jest
třeba dále věnovati velikou péči dítkám, co jim ve škole katecheta povídá a dítku
to náležitě vysvětlit!. To jest nej důležitější zbraň v boji našem s klerikály. My
však musíme zasáhnout! i do místních školních rad, třebas bychom tam neměli
zástupců. Dávati pozor na jejich usnesení a členy jejich pohánéti k zopovědnosti
před veřejností, pranýřovat je v časopisech a na schůzích. Jsou to po většině
živnostníci a obchodníci, závislí na nejširších vrstvách lidových, a ti si musí dva
kráte rozmyslit, než budou vystupovat proti snahám dělnictva.
Klerikálové napínají všechny síly, aby se zmocnili školy a tím vlády nad
příští generací; používají k tomu udavačství. násilí a nadvlády, kterou mají
v úřadech. Dělnictvo musí do boje za svobodnou školu a svobodné učitelstvo.
Všech zbraní, které má, musí použiti, neboť v Rakousku· se připozdívá. . . .«
Uvádíme jako malý důkaz, jak závidění hodné postavení má dnes učitel
konservativního nebo snad dokonce katolického přesvědčení a každý horlivý kate
cheta. Věru, nedivíme se, že se mnohý za takových okolností bojí vystrčit! hlavu.
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Z Jednoty českého katolického uči
telstva. Za přispívající členy přistoupili a
členské příspěvky po 2 K složili veledůstojní
páni: Dr. Rudolf Horský, farář v Šárce,
Vlastimil Hálek, farář v Liboci, a Emil Stárka,
duchovní správce na Pankráci. — Slečna
Alba Fortýnová, učitelka v Čakovicích, za
slala členský příspěvek v obnosu 6 K, důst.
pán P. Václav Váchal, farář v Nebušicích,
stal se přispívajícím členem a zaslal 4 K,
a p. školní rada dr. M. Kovář splatil 4 K
za r. 1903 a4K 1904. Dary naší Jednotě
zaslali vdpp.: V. Macek, kanovník v Česk.
Budějovicích 10 K, Štěpán Šťastný, farář
v Loučeni 10 K a Václav Opelt, děkan
v Libochovicích 10 K; po 2K složili dpp.:
F. Bejček, farář v Štěpánově, V. Engler, farář
v Radošovicích, F. Kamaryt, farář v Hrádku,
V. Kočka, farář ve Zdislavicích, F. Pašek,
farář v Domašíně, F. Šmidt, farář v Chotýšanech. Konečně přispívajícím členem stal
se dp. Ant. Suchoradský, katecheta v Praze.
— Nové členy, příspěvky a dary přijímá
pokladník Jednoty Karel Jelínek, učitel ve
Starém Kolíně.

Návrh nového řádu školního a vyu
čovacího nikdo neviděl a nečetl, ale »pro
slýchá se,« že prý je — zpátečnický a,
hrůzo hrůzoucí, zavání — klerikalismem.
Proto je proti němu odpor na německé
i české straně, a deputace dostavily se již
k ministru vyučování. Denní listy referují
o tom takto:
Dne 18. června t. r. byla přijata mi
nistrem vyučování deputace zemských ústřed
ních spolků Jednot učitelských z království
Českého, Moravy, Slezska a rakouského
svazu německého učitelstva. Říšský poslanec
dr. Wolffhart představil účastníky deputace
a sice p. Viktora Rašína, starostu Zemského
ústředního spolku jednot učitelských v král.
Českém, p. Josefa Úlehlu, starostu »Ústřed
ního spolku učitelstva moravského«, p. Ši
mona Němce, předsedu »Ústřeního spolku
učitelstva slezského«, p. F. Kesslera, presi
denta »Rakouského svazu učitelstva němec
kého«, p. Karla Franka, zástupce němec
kého učitelstva z Moravy a G. Herbeho,
zástupce německého učitelstva z Čech a
uvedl ministrovi vyučování, že návrh no
vého řádu školního a vyučovacího a jeho
tajení před učitelstvem jest pohnutkou, proč
tato deputace žádá za slyšení. President pan
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Fr. Kessler promluvil jménem všeho pokro
kového učitelstva rakouského, jež v počtu
přes 30.000 učitelů organisováno je v zem
ských ústředních spolcích učitelských. —
V řeči své poukázal na to, že učitelstvo je
velice znepokojeno tím, že návrh nového
řádu školního a vyučovacího před učitelstvem
se tají a konečně žádal, aby zemským organisacím učitelským byl dán návrh tohoto řádu
k diskusi a aby dříve, než ministerstvo ně
jaké rozhodnutí učiní, svolalo anketu znalců
ze škol obecných a měšťanských, do níž by
zemské organisace učitelské své zástupce
ochotně zvolily. Na to odevzdal panu mi
nistrovi pamětní spis »Rakouského svazu
učitelstva německého«, jenž se omezuje na
změny zastaralého nynějšího řádu školního
a vyučovacího. Předseda p. J. Úlehla pro
mluvil za učitelstvo české ze zemí kor. České
nejdříve v řeči české, v níž odůvodnil, proč
učitelstvo zástupce své k ministru vyučování
vyslalo a dále v řeči německé zdůraznil, že
připojuje se ke všemu tomu, co předcházející
řečník uvedl a dodal, že nejen české uči
telstvo, ale i veškerá uvědomělá inteligence
českého národa jest velice znepokojena, neboť
se obává, že novým tímto školním a vyu
čovacím řádem má se připravovat! cesta ku
škole konfesionálni. V odpovědi své ministr
vyučování pravil, že ani zdaleka mu vůbec
nenapadlo, aby z celé této záležitosti dělal
nějaké snad tajemství.
Celý návrh byl zaslán všem zemským
školním radám, aby jej odborníky stavu uči
telského posouditi daly a vše to, co v ča
sopisech o návrhu nového školního a vy
učovacího řádu bylo psáno, jako na př.
o oslovské lavici, o používání správců škol
za tajné policisty vůči ostatním učitelům,
jsou úplnou nepravdou, ale on že spatřuje
nebezpečí v tom, když by neúplnou předlohu
dal veřejnosti k diskusi. Po té podáno mi
nistru vysvětlení, že učitelstvo nepožaduje
předlohu pro veřejnost, ale že je též v zájmu
samotné věci, aby učitelstvu byla dána, aby
se o ní vyslovit! mohlo, neboť posudky, jež
dosud pana ministra došly od některých
znalců, jsou prostá mínění — jednotlivců.
Vůdce deputace říšský poslanec pan dr.
Wolffhart podporoval přání zástupci učitelstva
přednesená, neboť splněním těchto uspokojeno
bude nejen učitelstvo, ale také přátelé školství
v celé říši. Ministr poukázal deputaci na p.
sekčního chefa Kaněru, aby také jemu opa
kovala přednesená přání a slíbil, že v ně
kolika dnech se rozhodne, jak daleko přáním
učitelstva bude možno vyhověti. Deputace
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odebrala se na to k sekčnímu chefu p. Kaněrovi a žádala ho za podporu svých po
žadavků. Pánové: Rašín, Kessler a Úlehla
promluvili i zde o smýšlení v učitelstvu
i občanstvu, jak byli učinili již u ministra
vyučování. Pan sekční chef ubezpečil je,
že není možno, aby předloha počátkem pří
štího roku platnosti nabyla a zdůraznil, že
poškození školy a požadavků učitelstva
novou předlohou se nijak nezamýšlí, nýbrž
že předloha v duchu pokrokovém a ve
prospěch školy zpracována bude. Dále při
slíbil, že veškeré požadavky učitelstva pod
porovat! bude a v každém případě pracovati
pro to, aby, jakmile všecky návrhy došlé
srovnány budou, svoláno bylo učitelstvo
k poradě, jak samou deputací bylo poža
dováno.

Vynesení c. k. z. šk. rady ze dne
7. června 1904 č. 53.831 v příčině žá
kovských výletů. 1. Při kratších vycház
kách nechť návštěva hostinců odpadne, leč
by se objevila zvláštní nepředvídaná nutnost
(na př. déšť, bouřka, onemocnění a pod.)
2. Při polo- a celodenních výletech nebuďte
vyhledávány hostince častěji, než je třeba,
a v hostincích budiž žákům k pití doporučena
čistá, čerstvá, jako neškodná uznaná voda,
po případě svařené mléko, ovocné šťávy,
káva, čaj, čokoláda nebo minerální vody.
Poněvadž při celodenních výletech obyčejně
se objednává v některém hostinci oběd již
předem, budiž vždy hostinský v čas také
vyzván, aby připravil pro žáky nápoje bez
alkoholu. Kde by takových nápojů vůbec
nebylo lze obdržeti anebo jen v nedosta
tečné míře, budiž pití piva, ve zvláštních
případech i vína, v mírném množství dovo
leno, při čemž ovšem dozírajícímu učiteli
bude o to pečovati, aby nebyla překročena
míra k tělesnému zotavení nutná. Pití lihovin
veškerého druhu se bez výjimky zakazuje.
»Vychovatelské listy« píší: »Má se
na ústavech učitelských učiti hře na var
hany a klavír? Většina liberálního učitelstva
je proti těmto předmětům, Ozývají se sice
hlasové, že venkovským učitelům to bývá
často jedinou duševní zábavou a kyne z toho
ač nepatrný, přece dobrý groš na menší
běžná osobni vydání. Převážný počet učitelů
praví: »učitel ať je učitelem, varhaník pak
varhaníkem.« Z mnohých mluví závist,
z jiných nenávist proti kostelu, jemuž při
veřejných bohoslužbách uměním posloužit!
pokládají pod stavovskou důstojnost. Proto
hlas jejich: »Ven s klavírem a varhanami
z ústavů učitelských«, aby učitelé pak ne
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mohli se státi varhaníky. Ani tím se snad
země ve svém pohybu ještě nezarazí.« —
Má-li platit zásada, »převážného počtu uči
telů«, aby učitel byl jen učitelem, pak ať
zásada ta platí také v jiných věcech a ne
pouze, jedná-li se o varhanicím. O té věci
docházejí nás četné doklady, které zatím ne
uveřejňujeme; vyhýbáme se polemice jak
jen můžeme, a nechceme nikdy býti osob
ními.

Organisované učitelstvo a pojišťo
vací banka »Praha«. »Obrana zemědělců«
napsala: Naše učitelstvo honositi se může
velikým úspěchem, jakého dobylo při valné
hromadě velké pojišťovací banky »Praha«.
Po dobře promyšlených, tichých a cíle vě
domých přípravách vzalo útokem správní
radu velikého tohoto a důležitého českého
peněžního ústavu. Dnes zasedají v ní sami
učitelové. Jako Césarové přišli — a zvítězili,
odstranivše bezohledně a zcela správně z cesty
dosavadní pilíře správy bankovní. Tak se
to sluší' a patří. Stavovsky uplatňovat se
všude, kde máme na to právo. Jest zajímavo, že veřejné mínění mlčením přikrylo
tento veliký úspěch učitelské organisace.
Patrně v úžasu nad tím »poklizením« veličin,
na něž učitelstvo pranic se neohlíželo, jak
všeobecně v Českém životě' šývá neodpusti
telným zvykem. Čin tento může býti dobrou
pobídkou všem agrárníkům k vlastnímu sna
žení naší organisace a velmi dobrým vzorem!

Hrozné provinění, aneb: ať žije
svoboda! »Na farách. V době zostřeného
boje, jenž nám byl klerikály našimi vypo
vězen, zdálo by se, že na dobro zanikne
docházení na fary v době visitac. Není tomu
tak. Punktace s klerikály trvají dále. Bez
ohledně otiskovat! budeme jména těch kollegů, kteří zapomněli se nad ctí svého stavu
a punktují se s klerikály za nějaký úsměv
nebo najedení. Oznamuje se nám, že farských
hostin se súčastnili kol.: Jezdinský a Halík
ze Stříbce, Karlec ze Staňkova, Dvořák z Mirochova, Malý z Lutové (vesměs na Tře
boňsku).« Tak píše »Č. Uč.« A což když
některý kollega nechá za sebe platit do rána
od některého rolníka, starosty, mlynáře, les
níka neb místního jiného velikána? O tom
mohly by se též »bezohledně otiskovat« celé
kroniky, jak se mnohý »zapomněl nad ctí
svého stavu«. A honem za tepla napsati
a posiati listu jména učitelů, kteří přijali
pozvání farářovo, to není denunciantství?
To je snad tak zvané »svobodomyslné«
denunciantství!
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Svobodomyslná výchova.
(—ý·)

Myslili jsme stále, že není svobodnějších škol nad naše a teď pojednou vy
rojilo se spisů o výchově svobodomyslné a všechny dokazují, že mládež tím
způsobem, jak teď se děje, není vychovávána svobodomyslně.
V čem tedy chybujeme ?
Svobodomyslné výchově nesmí býti podkladem nižádná autorita. To je zá
kladní zásadou. Tedy žádné náboženství, protože tu nejvyšší autoritu představuje
Bůh, musí odpadnout! i autorita otcova i učitelova. Dítě má býti od kolébky již
vedeno takovým způsobem, aby učilo se milovati dobré a nenávidět! zlé, a to
jen pro dobro samo, bez naděje na nějakou odměnu, ani tedy ne pro věčné spa
sení. Svobodomyslnou výchovou má dítě dospěti k mravní dokonalosti, nikoli však
pro život posmrtný, nýbrž pro svět. Je ovšem pravda, kdyby svobodomyslnou
výchovou vypěstovali se lidé vesměs mravně dokonalí, pak by svět byl rájem.
Věc týká se nejen nás katolíků, nýbrž stejnou měrou všech ostatních vy
znání. Nedovedeme si představili člověka mravně dokonalého bez víry.
Také nelze si mysliti člověka dokonalého, který by neuznával nijaké autority.
Dle dosavadních zkušeností víme, jací jsou to lidé, kteří nijaké autority ne
uznávají. Není ani jinak možno, než že je jim autoritou jejich vlastní já.
Jak by život vypadal, kdyby každý řídil se svým vlastním rozumem. Tu
přestává všechna mravní dokonalost. Svobodomyslná výchova na místě autority
klade lásku. V tom je veliká nesrovnalost.
Což se teď vychovává jinak? Žádá naše nynější výchova slepou poslušnost
nějaké autoritě? Nenese se tím směrem, aby dítě učilo se všechno milovati? Ne
žádá se láska k Bohu, k rodičům, učitelům a bližním ?
Vždyť přece je ideálem paedagoga učitel, který v lásce dovede si děti na
klonit!, vzorem otce ten, který má dítky milující.
Co je tedy ve svobodomyslné výchově nového?
Nic než těch několik frásí o výchově bez náboženství. Kdo však dokáže,
aby duše náboženstvím nezušlechtěná byla schopna lásky?
Bylo by možno bezvěrecké dítě příměti k milování něčeho ? Kdybyste mu
na základě bezvěreckých zásad vysvětlovali, že nemá duše a všechen jeho život,
že je podmíněn neustálým lučebním procesem, zda-li dítě nebude se tázati, kdo
to tak všechno ustanovil? Pozná hnedle, že otec, který ho zplodil, té moci nemáTakovým způsobem nevychovávali by se lidé mravně dokonalí, nýbrž rozervanci, lidé ochablých nervů, lekající se, že některou chvíli ten lučebný proces
selže, a bude všemu konec, člověk bez duše, že stane se hmotou složenou z ne
účinkujících chemických sloučenin.
Takový odchovanec, nemající v ničem mravní oporu, odkázaný sám na sebe,
bez naděje na odměnu za své dobré skutky, jistě by ani vlastního otce ne
miloval za to, že ho zplodil k životu tak bědnému, kdyby mu výchovou suggerováno bylo přesvědčení, že není života lepšího.
Vždyť mnohý člověk na světě žije život takový, který ani za žití nestojí
a jedině naděje v život věčný jej sílí a nabádá k vytrvalosti.
Vezměte mu tu naději a učiníte z něho zvíře.
14f
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Mudrci všech věků vyslovili se o tom : »Vezměte lidem náboženství, a pře
stanou býti lidmi.«
Vždyť dnes ani tomu největšímu muži, který hrdě se chvástá: »Ničemu ne
věřím,« nesmíme na slovo věřiti.
Dosti malá nehoda životní zlomí jeho hrdost a učenec, který jako protiklad
na misku váhy hrdě házel své »já« a ono převážilo všecko, skroušeně volá
k Bohu o pomoc.
Ještě něčeho žádá svobodomyslná výchova.
Dítě u svém duševním vývoji ničím nemá býti zdržováno. Má se mu v ro
dině poskytnout! neobmezená svoboda.
Netřeba snad podotýkati, že děti takto vychovávané hnedle by se staly
trýzniteli svých rodičů. Že učitel, mající plnou třídu svobodomyslných odchovanců,
nesměje užiti své autority, musel by ze školy utéci, je zřejmé.
U chudších tříd nelze tedy o výchove bez autority ani mluviti. Chudý tatík,
živící poctivě rodinu svoji prací rukou svých nedá se žádným doktrinářstvím
příměti, aby v rodině své zavedl výchovu jinou, než jakou uznává za jedině
pravou, totiž, že otec je v rodině autoritou nejvyšší, které musí se podříditi všichni
máma i děti. A bývá už rodina špatná, kde tomu tak není. Rozumný otec vrátiv
se z denní lopoty, chce míti pořádek. Děti ať vykonají drobné práce v domácnosti,
odříkají, čemu se ve škole naučily, najedí se, pohrají si, potom pomodlit a spát.
No, to je to, jak to chce svobodomyslná výchova!
To dělají děti z lásky k otci! Ba ovšem, ale tato láska je podmíněna auto
ritou otcovou, on si lásku dětí vypěstoval a děti ho milují, protože ho ctí, spa
třujíce v něm vrchol lidské dokonalosti, majíce ho tedy za autoritu A Boha ctí
a milují, protože Ho ctí otec, a děti vycítily, že to je autorita vyšší otce, a jakmile
by se přesvědčily, že otec Ho nectí, nebudou Ho ctíti také, ale otce také ne,
protože vycítí, že otec není tak dokonalý, když nemůže jim opatřiti živobytí ta
kového, jaké mají na př. u bohatých sousedů, kde děti mají všeho hojnost a tatík
jejich ani nepracuje.
Tedy snad se hodí svobodomyslná výchova jen rodinám intelligentů ? Ne"
myslím. Poctivě pracující intelligent přichází domů právě tak prací znaven jako
poctivě pracující nádenník a chce doma míti klid a pořádek, chce v rodině po
okřát!, chce míti děti a ne vlčata. Uznává autority nad sebou a žádá, aby rodina
uznávala autoritu jeho, věda, že nemohl by býti ani intelligentem, kdyby nebylo
autority. Autorita ducha je také jen autoritou Snad někde v bohaté rodině, kde
mají jedináčka, vychovávají ho na základě úplné svobody, ale člověka mravně
dokonalého z něho nevychovají. A na konec ještě něco.
Svobodomyslná výchova žádá, aby v dítěti záhy budily se city ušlechtilé
a špatné duševní vlastnosti ničily, náruživostem a vášním nedalo se vzniku ro
zumným vedením. A tu přestává svobodomyslná výchova býti svobodomyslnou
a jsme zase tam, kde jsme začli, a je ona totéž, k čemu spějeme všichni, po
různých ovšem cestách.
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Na výměnu do Prahy, (nejraději Nové
Město) dám svoji 131etou dceru do lepší
rodiny, kde je piano k použití. Zde čtyřtřídní dívčí škola (klášter), zdravý kraj a
spolehlivý dozor. Adresa: Zámecký zahradník,
Zákupy. — Tenhle inserát přinesl »Český
učitel«. Opět nový důkaz, jak kšeft přetrumfuje i tak zvané »přesvědčení;« v úvod
nících nebo předních stranách listu je pře
svědčeni, tam se bije do klerikálů a klerikální výchovy; v zadních stranách listu
doporučuje se německý klášter v Zákupech
»na handl«. A ještě výnos ze dne 20.
dubna i. r. »Osvěta lidu« píše: »Zemská
školní rada nedbá niterného prospěchu vy
učovacího v duchu a pravdě, nedbá dosud
platného »Rádu školního a vyučovacího«,
jenž zakazujn jakékoli zkracování vyučo
vání, ale dává nařízení »kulatými« slovy,
které nemá býtí chápáno dle toho, co napsáno, ale co stojí mezi řádky. Kdo jen
poněkud blíže si všiml řídících regenschoristův a škol jimi spravovaných, každý viděl
zřejmě, že vyučování se zkracuje na úkor
cíle vyučovacího. Řídící-regenschori jde na
pohřeb a konal-li se tento ráno před 8. hod.,
přichází o 5—15 minut později a vyučo
vání později začíná; je-li pohřeb o desáté
hodině, končí vyučování dříve a vyučování
opět zkracuje. Chlapce ministranty pouští
beze všeho na hodinu i více k funkcím ko
stelním skoro denně; ministranti jsou pra
vidlem nejhorší a nejuličničtější žáci. Všed
ního dne v letních měsících a na podzim
chodí se denně do kostela, zdlouhavý kněz
mši protahuje a vyučování zkracuje se o 5
až 10 minut pravidelně, řídící regenschori
proti tomu neodváží se slova, věze v klerikálním chomoutě. Toho všeho by nebylo,
kdyby učitelé nezabývali se varhanictvím a
kantorováním. Učitelstvu byly nyní snesi
telněji platy upraveny, nechť ve smyslu zá
konných nařízení jsou proti veškeré činnosti,
kterou cíl vyučovací se oddaluje. Občanstvu
opravdově pokrokovému musí o to jiti, aby
učitelstvo a škola vyzuly se ze vlivů kněž
ských vůbec a klerikálních zvláště; učitelé
odvislí plodí školy a zdržují vývoj i v jiných
směrech, než tuto dotčeno.« Ó, té věru
něžné a dojemné péče a starostlivosti o to,
aby vyučování nebylo zkráceno ani o pět
minut! Nešťastný »zdlouhavý« kněz, který mši
protahuje a tak o 5—10 min. vyučování zkra

Strana 83.

cuje. Každý upřímný a zkušený učitel by
mohl vypravovati, jak se vyučování »zkra
cuje« i těmi, kteří nejsou řiditeli kůru, var
haníky nebo dozorci při školní mši svaté.
Což když někdo začne učiti 5 —10 minut
po osmé, až si přehlédne »Politiku« nebo
»Nár. Listy« nebo až se rozejde s kollegy
na chodbě? Což natáhne-li přestávku po 9.
nebo po 10. hodině o těch nešťastných pět
nebo deset minut, nebo pouští-li děti dříve
než má? A pak jsou umělci, kteří si mezi
vyučováním pracují své soukromé věci,
píší dopisy, nebo jsou — horlivými slu
žebníky svého vedlejšího příjmu. Chlapci mi
nistranti se ovšem mnohde pouštějí dříve,
ale každý ví, že mnohý učitel má ku své
soukromé posluze též hochy, kteří mu ko
nají různé posílky a jsou proto někdy hodinu
i více ze školy pryč, (na př. jdou poselstvím
z jedné vesnice do druhé). O tom daly by
se psáti kroniky. Dále píše »Osvěta lidu«:
Učitel patří škole a ne kostelu. Kostel má
své kněze, kostelníky a svíčkové báby. Uznává-li církevní obřadnictví nutným, aby bylo
provázeno hudbou a zpěvem, dobře, ať si
vydržuje zvláštni zřízence, kteří výhradně
službě té se věnují. Ale uvědomělým lidem
jest jasno, že varhanictví je na škodu pů
sobení učitele ve škole, a proto nutno se
strany prozíravých naléhati na to, aby učitelé
nebyli škole odcizováni. Pak ovšem by ne
směl být učitel též obecním písařem a ko
nečně, jde-li snaha ta, aby nebyl škole »odcizován« tak daleko, nesměl by být ani spi
sovatelem, ani redaktorem, a už dokonce ne
poslancem, poněvadž, učí-li ve škole jen
trochu poctivě, koná tisíckráte plodnější práci,
než je dnes plané a bezvýsledné poslan
cování.

Naděje vlasti. Napíší-li »klerikální« listy
něco o zkaženosti mládeže, je to stará »kle
rikální« zášť proti moderní škole a mládež
vychází z toho čista jak padlý sníh. Odpo
lední »Politika« ze dne 7. července přináší
tuto lokálku: »Hodná mládež. Na velké in
validovně zastavilo a obklíčilo asi 15 malých
školáků Mletého studujícího Josefa Pazderku
a jeho soudruha Františka Vyhnanovského
a urputně na ně naléhali, aby jim dali pe
níze na cigarety. Pazderka se vykoupil celým
svým jměním čtyřmi haléři a proto ho pustili.
Vyhnanovský jim však nic nedal a proto
ho jeden z nich udeřil kusem dřeva do hlavy
a do krve ho zranil. Na to se rozutekli, ale
pět jich bylo zjištěno a odevzdáno rodičům
k potrestání. Zraněný hoch byl na strážnic
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lékařem obvázán a odkázán do domácího
léčení.« »Nár. Listy« přibarvily tuto událost
nimbem banditovského romantismu a píší:
»Zahráli si na bandity. Na velké invalidní
louce v Karlině hrálo si několik školáčků
na lupiče a tuto hru pojímali velmi vážně.
Po 5. hodině odpolení ubírali se kolem jich
lupičského tábořiště dva gymnäsisté a sice
Josef Pazderka a Frant. Vyhnanovský ze
Žižkova. »Lupiči« obklopili tyto pocestné a
žádali na nich výkupné na cigarety. Pazderkovi dařilo se dobře, neboť měl sebou 4 h,
které lupičům odevzdal. Ale ubohý Vyhna
novský neměl vůbec peněz a nemohl se vy
koupili. Pazderku »lupiči« zahnali a na Vyhnanovského počali útočit. Jeden z útočníků
klackem dal mu ránu do hlavy, načež se
všichni rozprchli. Přivolaná stráž čtyry
z útočníků vypátrala a poněvadž jsou příliš
mladí, odevzdala je rodičům k potrestání.«
— Že pojímali tuto »hru« velmi vážně,
o tom svědčí rána klackem, která způsobila
krvavé zranění. Slovo lupiči není naprosto
třeba dávat do husích nožiček, neboť celá
ta věc je lupičský kousek. Banditi jsou
»příliš mladí,« z toho lze souditi, že ž nich
něco může být. Inu mládež — naděje vlasti.

Naše školy jsou uvnitř mrtvola,
hniloba, hnus, vně zlato, mramor a
poetické nápisy. Kdyby tohle napsal »klerikální list«, strhl by se takový pokřik, že by
korybantský rámus byl proti němu pravým
pianissimem. Ale to nenapsal ani klerikál,
ani to neuverejnil v klerikálním listě: kterýsi
pan učitel uveřejnil to v »Čase«. Sociální
demokraté mu dávají docela za pravdu a
píší: k tomu (ovšem bez souvislosti s cito
vanými řádky). ». . . — Nucená návštěva
kostela školními dětmi je jistě nepřístojuost,
kterou každý odsuzuje a zejména učitelstvo.
Proti mstivosti katechetů, kteří trestají děti
za nechození do kostela, mohou však rodiče
se ohražovati. Trestá-li se dítě, které kostel
omeškalo, klečením, stáním na místě hany,
karcerem, může se proti tomu vésti stížnost
k vyšším školním úřadům, neboť zákon nikde
takový trest nestanoví. Ještě nesprávnější

je, trestá-li se špatnou známkou zmravů!
Mravnost žáků je něco jiného a chození do
kostela též. Chození do kostela je část po
božnosti vnější, pro život jednotlivců i pro
potřebu společnosti úplně zbytečná — a ke
které kdyby někdo nutiti chtěl, příčilo by
se to i v nynější ústavě jejím základním
zákonům. Nezákonné je, aby obmeškávání

kostela trestalo se špatnou známkou z ná

boženství. Náboženství,'" z kterého” 7zak' ve
škole dostává známku, je učěbný předmět
a rozhoduje o něm znalost katechismu a
bible. Kdo ještě něco jiného žádá, jedná

proti školním zákonům a mělo by se
s ním dle toho naložiti. Nutno klerikálům
vypovědět! boj ten nejkrajnější a sbory zá
konodárné měly by vůbec nucenou návštěvu
kostela zakázati. Kdo chce, ať tam jde sám,
ale. hnáti tam někoho násilím, je nesprávné.«
Nechodí-li žák úmyslně do kostela ze
vzdoru, neposlušnosti a pod., patří to do
mravů, neb takový žák, vzdorovitý a ne
poslušný, nemá vzorné mravy. Aby zákono
dárné sbory zakázaly nucenou návštěvu
kostela, to zůstane asi dlouho zbožným
přáním. Kdyby na př. »zákonodárné sbory«
zrušily nucenou návštěvti školní, jsme pře
svědčeni, že by sotva 10°/0 nynějších dětí
chodilo do škol. Tak se u nás »přeje«
školství. Jenom ať se to udělá na zkoušku,
jak by to dopadalo. Proti návštěvě kostela
marně se bojuje; atheistických rodičů je
pořád ještě — málo, a máme důkazy, že
i sociální demokraté velmi pilně své děti do
kostela posílají. Proč tedy ten rámus!
Zřetelná slova. »Vychovatelské listy«
píší: »Sprostým a bezohledným způsobem
bojuje se už i proti víře a náboženství1
Vůdcové organisace vyhlásili veřejně boj
náboženství: »Náboženství utlouká nás du
ševně, proti němu třeba spojití všechny po
krokové síly v ucelený boj.« (Roč. VIL
čís. 17., str. 356.) Dokladů najde každý
v »Českém Učiteli«, v »Školském Obzoru«
a j. mnoho.« A potom se křičí: My nic!
To oni nás nenechají!

Ze Spolku na zakládání katolických
knihoven. — Přispívajícími členy stali se:
Ant. Štenc, kaplan v Divišově, obec Slabčice
a Redemptoristé v New-Yorku v Severní
Americe. — 2 K daroval Bedřich Pachta,
zám. kaplan v Litomyšli. — Knihy byly
darovány: do Stodůlek, do Divišova a do
Slabčic. — Knihy darovali: Jan Groh, farář
ve Zvoli, Jos. Flekáček, řídící učitel v Žižkově (dvakrát), Ant. Plaček, měšťan v Pacově, družstvo Vlasť a Tisková Liga. —
Další členy, peněžité příspěvky a dary na
knihách přijímá: Tom. Škrdle, Praha, čp.
570 II.
Upozorňujeme na vychovatelské letáky,
jež vydává Jednota katol. učitelstva v král.
Českém. Prodávají se po 2 a 4 h.
*
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Epištola
mnohým členům Jednoty českého katolického učitelstva.
Nej milejší 1
Rok mého předsednictví chýlí se ku konci. V roce tom svolány tři schůze
výborové, mimořádná valná hromada a jedna členská schůze a ani na jedné schůzi
neviděl jsem Vás všecky, ba ani většinu z Vás, ano ani slušnou menšinu jsem
nespatřil, ani jednou neměl jsem příležitost, abych k Vám jako předseda od srdce
k srdci promluvil, proto Vám píši, abych Vám připomenul, že jste členy spolku.
Jaký však to spolek, kde členové nikdy spolu se nesejdou, jako to činíte Vy?
Či je to snad nemožno, abyste aspoň někdy se do schůze dostavili? Přihlásili
jste se za členy Jednoty buď z přesvědčení nebo bez něho! Již v Hradci Králové
r. 1897 o ustavující valné hromadě pronesl jsem mínění, že snad někteří přihlásili
se ze spekulace, domnívajíce se, že pomocí kněží dostanou se na lepší místa.
Někteří nelibě nesli tento náhled a opírali sc mu. Zkušenost však mne přesvědčila,
že jsem se nemýlil. Z přihlášených asi 20 učitelů ani haléře nedalo, ani jednou
ve schůzi se neukázalo nejspíš proto, že byli ve svých nadějích zklamáni. Vy
loučili jsme tyto pány a získali jsme členy neučitele, kteří nyní v rozšířeném spolku
více se uplatniti mohou.
Nyní pak jest ještě celá řada těch, kteří schůzí spolku se vůbec stranili
a příspěvky zaplatili pouze za jediný rok. Jaká toho je příčina?
Není snad nepravdou, domnívám-li se, že hlavní příčina je tato: Sotva spolek
v život vešel, bylo na nás se všech stran liberálních, pokrokových a sociálních
hanebně útočeno. Členové napadáni, ostouzeni, pranýřováni, z organisace vylu
čováni. Nedivíme se, že mnohého to omrzelo a proto přestal se k nám hlásiti, ano
snad se nás odřekl před světem, avšak v srdci zůstal věren svému přesvědčení.
Není ta věru dnes maličkosti zřejmě a veřejně hlásiti se k táboru katolickému
v učitelstvu. Proto je v našem spolku tolik bojácných. Než, milení přátelé, odložte
bázeň! Jste-li věrni zásadám katolickým, přicházejte k nám aspoň jako Nikodé
mové. Vzhledem k terorisování, jakému byli jsme vystaveni, neuverejníme dnes
jméno žádného učitele, který si toho nepřeje. I ta hrstka nás, kteří v popředí
stojíme, byla tupena, pranýřována více než Vy a jsme tu ještě, neubylo nás. —
Dnes, kdy lid již počíná rozeznávat! mezi učitelem pokrokovým bez náboženství
a mezi učitelem katolickým, netřeba se Vám báti. Nevylučovali jsme Vás, ač snad
některý se za člena nepokládá, máme uznání. Mějtež tedy uznání i Vy.
Přiznali jste se k táboru katolickému mužně, avšak zaraženi hrozným a ne
očekávaným útokem, stanuli jste. Snad Jste nás mnohý ze strachu zapřel; než
vraťte se, nebojte se! Však oni Vás nepřátelé nesnědi! Či platí snad i o Vás, co
tak rádi někteří nám neprávem vyčítají, že jste přišli, abyste »zobali klerikálni
semenech, a když se Vám ho nedostalo, hodlali jste mlčky odejít tam, odkud jste
přišli, do tábora liberálního ?
Je-li tomu tak, nepřistoupili jste z přesvědčení, jste-li muži, jimž čest je ničím,
pak jděte tam, kam patříte. U nás pro Vás místa není! My chceme členy čestné,
členy z přesvědčeni a ne chameleony, kteří mění barvu dle okolností, aneb lidi,
kteří převlékají kabát pokaždé jiný jen proto, aby se líbili těm, s nimiž právě do
styku přijdou. Ve spolku katolickém není místa pro ty, kteří vyhledávají osobního
prospěchu ať hmotného, ať morálního. Spolek náš žádá na členech obětavost.
15f
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Členové musí býti připraveni na urážky a potupy od lidí předpojatých, neroz
umných a zlých. A toho hledíme nyní ušetřiti. Členové naši musí přinášeti oběti
krásnému účelu z lásky k dobré věci, z přesvědčení, z lásky k bližnímu, z lásky
ku vzoru našemu, Učiteli Božskému, Ježíši Kristu.
Dnes v učitelstvu, a to především v kruzích vedoucích, vzmáhá se ruch
protikatolický v značné míře a zkušenější učitelstvo, ač v rozhovorech soukromých
s tím nesouhlasí, na veřejnosti bojí se proti tomu vystoupit, aby nebylo prohlá
šeno za zpátečníky a klerikály. Však již začíná se probouzet! lid a ten na stranu
nevěrců se nepostaví. Máme v rukou již více projevů souhlasu se snahami našimi.
Za krátko bude učitelstvo donuceno lidem samým rozhodnout! se. Nečekejte tudíž
na toto donucení a rozhodněte se již dnes, chcete-li členy zůstati nebo ne. Dnes
účel náš dle požadavků a potřeby času rozšířen. Dnes nemusíme se báti, že by
se stanoviska stavovského proti nám učitelstvo organisované mohlo vystupovali
s odůvodněnými výtkami. Zde vizte účel náš dle nových stanov.
a) Šířiti vědomosti vychovatelské a pravé vzdělání v lidu českém.
b) Pečovati o nábožensko-mravní vychování a vyučování mládeže vůbec
a o to, aby rodinné vychování dálo se dle zásad katolických zvlášť.
c) Dbáti toho, aby veřejnost mládež nepohoršovala, nýbrž na náboženskomravním vychování mládeže s rodinou a školou dále spolupůsobila.
d) Nabádati odrostlejší mládež k sebevzdělání a sebevýchovám' a pečovati
o zavedení ušlechtilých, v duchu náboženském a vlasteneckém se nesoucích
zábav pro ni.
e) Hájiti práv a zájmů katolického učitelstva vůbec a členů Jednoty potud,
pokud k účelům spolku toho třeba bude.
f) Mravní a dle možnosti i hmotné podporováni katolických ústavů vychovávacích a vzdělávacích, po případě i jich zřizování nebo' vydržování.
Náš účel je nepopiratelně dobrý, naše snahy jsou šlechetné, naše prostředky
jsou poctivé, jen třeba dobré vůle ku provedení, čistého srdce a Bůh nám po
může, požehná a zdaru udělí. Vítězství jest, bude, musí býti naše, poněvadž na
naší straně jest pravda a pravda vítězi, Proti dobrému nebojuji lidé dobři. Proti
nám zůstanou jen lidé zli, se snahami nešlechetnými, prostředky nepoctivými, se
lži, pokrytectvím a srdcem zkaženým. Odpovídáme všem protivníkům: Buď nám
jasně, přesně, určitě a nezvratně dokážete, že chceme něco zlého a pak máte
právo proti nám a naší věci bojovati, anebo nedokážete toho a pak práva
toho nemáte a budete při nejmenším mlčet!!
Suďte sami, přátelé, co v našich snahách špatného, usuzujte a pak se teprve
rozhodněte! Nedejte se strhnout! v řady protivníků a nepřátel církve, nestůjte
však také dále lhostejně jako dosud. Proberte se z ustrnutí, do něhož jste upadli
následkem ohlušujícího křiku nepřátel.
Nežádáme od vás mnoho, jen malou oběť. Zaplaťte dlužné příspěvky, které
ostatně v každém případu jako lidé čestní jste povinni zaplatili, nemůžete-li na
jednou, tedy po částkách a přijeďte aspoň jednou za rok, ba za několik let, abychom
se spatřili tváří v tvář, abychom si upřímně ruce stiskli a se posílili. — Roz
hodněte se konečně jednou! Takové přešlapování se strany na stranu je muže
vůbec a učitele zvlášť naprosto nedůstojné. Proto žádám, prosím a vyzývám Vás
důtklivě, abyste se konečně rozhodli. Dnes ještě jsou poměry takové, že my sto
jíme na straně pro náboženskou výchovu horující, druzí jsou proti ní a třetí
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přešlapují nerozhodně sem a tam. Za krátko budou tito strženi buď k jednomu
z obou táborů, nebo jak smeť z obou stran vymetáni. Nechtějte býti mezi těmito.
Převzal jsem předsednictví spolku v době velice kritické. Předseda a jeden
horlivý člen výboru zemřeli, dva nejčelnější funkcionáři z různých důvodů se
funkcí svých vzdali, mnozí členové se ke spolku nehlásí. Celý spolek podobal se
přetíženému, rozlámanému vozu, který na nesjízdné cestě uvázl a od něhož tažné
síly odcházejí. Podařilo se nám s pomocí Boží vůz opraviti a na pevnější půdu
postaviti. Nyní třeba ochotných rukou, třeba se připřáhnouti, a půjde to. Kdo
uchopí se otěží, do čí rukou svěříte řízení povozu, záleží na Vás. Rád bych, aby
to byl někdo jiný, kdo má k tomu více prostředků duševních i hmotných i více
času a vhodnější posice nežli já, aby to byl muž, který by i nepřátelům impo
noval. Já milerád chopím se kdekoli a potáhnu dál nebo potlačím, kde se co dá.
Neštítim se ničeho, ale řídit povoz a skoro sám pořád také táhnout, to je přece
trochu mnoho na člověka, který jen část volného času může věnovati spolku
tak důležitému, jakým je Jednota naše a který by vyžadoval celé síly jednoho
silného karakteru jedině k svému účelu. Jak tedy bude dále, záleží na Váš.
Čiňte, co svědomí Vám káže! Kdo chceš, opusti nás, kdo chceš, přijď! Přijď třeba
tajně do valné hromady. Ku práci nebude nikdo nucen, ale pro ruce ku práci
ochotné práce dost a dost pro všecky, byť nás bylo tisíce. Nyní je každému
možno pracovat dle chuti a přání.
Kdyby však slova má padla přece v uši hluché, v srdce lhostejné, pak
odpusťte, nechci a nebudu Vás rušiti, jen holedbejte v sladkém spánku, až
z něho budete vyburcováni! Volám Vás posledně; -»Kdo jsi katolickým učitelem
z přesvědčení, přijď a konej svou povinnost dle možnosti. Kdos dosud nerozhodnut,
rozhodni se a přidej se buď k nám nebo k protikatolickým pokrokářům, nezůstávej
však nikdo chameleonem, kterých se nestrpí za krátko nikde! Organisovaní, pokrokářští učitelé se ještě o ně bojí! My ne! Za krátko budou je vyhazovat
všude. Lépe padesát členů činných, nežli na sta takových. Některým pánům
přikládám složní listy ku splácení příspěvků.
Stálého zdraví a všeho dobra Vám přeje, na Pánu Bohu žádá a na shledanou se těší Váš
Frant. Jelínek,
t. č. předseda.

Valná hromada Jednoty českého katol. učitelstva a přátel křesťanské
výchovy pro království České bude v úterý dne 16. srpna 1904. Před valnou hro
madou o 8. hod. bude v kapli »Červeného kříže v Žitné ulici (vedle domu družstva Vlasť)
obětována mše svata za v Pánu zesnulé členy. O 9. hod. bude v místnosti redakce
Vlasti v I. poschodí čís. 570-11. v Žitné ulici valná hromada s tímto programem:
1. Proslov předsedy. — 2. Schválení zápisu poslední valné hromady. — 3. Čtení nových
stanov. — 4. Zpráva jednatelská. — 5. Zprávy pokladníka a revisorů účtů. — 6. Zpráva
dp. P. Skrdle o prodeji letáků vychovatelských, odbytu Vzdělávací četby a agitaci spolku.
— 7. Volba předsedy, 8 členů výboru a 2 náhradníků z učitelstva a 4 členů výboru
a 2 náhradníků z přátel křesťanské výchovy a revisorů účtů. — 8. Volné návrhy.
Všichni členové zvou se uctivě k laskavému účastenství. Jeť tato valná hromada prvni
v novém složení spolku a záleží velice na tom, aby byla slušně zastoupena. Mají-lí
aspoň dosavadní síly se udržeti v činnosti, nesmějí býti aspoň deprimovány, jak se úplnou
nevšímavostí a lhostejností členů v poslední době děje,
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Malou tu oběť aspoň za několik roků by mohl a měl přinést každý, komu jenom
trochu zdar a prospěch spolku na srdci leží. Vždyť do Prahy se podívá rád občas každý
Čech, tím více učitel. Můžete při tom různé věci v Praze si obstarati a přesvědčit! se
o upřímnosti, jaká v kruhu našem vládne. Nenechte pracovat! stále jen několik lidí za
sebe. Buďte členy opravdovými, živými.

Jak činiti, aby lid přilnul ke škole.
Uvažuje B. Kálecký.

O této palčivé otázce napsalo se už tolik, že by z popsaného a potištěného
papíru byl celý archiv. Ale ze všech článků o této věci jednajících vyzírá buď
veliký idealismus nebo velká nezkušenost.
Náš lid nikdy tak snadně ku škole nepřilne: mám tu na mysli ovšem školu
obecnou, a kdo dnes přítelem školy se staví, nemluví upřímně a činí to jen proto,
aby platil za člověka pokrokového a ukázal, že pokračuje, jak je dnes běžnou
frází, s duchem času. A přece věc je jednoduchou, a je možno lid sblížiti se školou,
ale nebude to brzy a také se to nedá provésti způsobem, jaký mnohde naznačen.
Obyčejně to bývá: »Poučujte lid! Vychovávejte lid! Snižte se k lidu!« a
podobných hesel bez počtu.
Ty rady všecky známe a víme také, že nám je udílejí osobnosti, které lidu
našeho neznají, třeba že snad z lidu vyšly a mezi ním působí. Lid náš má ustálené
zásady, pevné předsudky, je nedůvěřivý a celkem v úsudku dosti samostatný.
Je to jeho štěstím. Kdyby bylo možným vžiti mu tyto vlastnosti, dávno už
národu českého by nebylo. My po česku vlastnostem těmto souborně říkáme »pali
čatost«, ale tato paličatost nás už kolikrát zachránila.
A jedním z těch podivných ustálených přesvědčení našeho lidu jsou různé
předsudky proti škole.
Je to taková divná věc. Školu obecnou vydržuje země, ale dozor a poručenství nad ní má stát.
Lid náš nedovede si tuto věc srovnati. Řeknete: »vždyť autonomie na ni má
také vliv.«
»Kdyby to bylo pravda, viděli byste teprve babylonské zmatení. V každé
vesnici vypadala by škola jinak a byla by průchodícím domem, kde střídali by
se učitelé i učení jako v kaleidoskopu. Vždyť už dnes, kdy autonomie ná školství
má jen nepatrný vliv, i v té nejzapadlejší české dědině, počátek i konec všech
sporů obecních mele se okolo školy. Jak by to asi vypadalo, kdyby obec sku
tečně o své škole rozhodovala, domyslí se každý. Někde by snad školu zrušili
jako věc docela zbytečnou.
A tu je ještě jiná pozoruhodná věc. Obce vydržují budovu školní, poplatníci
musí kupovati školní nářadí, zaopatřovat! i školní pomůcky, ale za vyučování
svých dětí musí přece platiti školní plat.
Zámožní sousedé, někdy třeba bezdětní, platí za dítky chudých příslušníků
své obce.
Řekněte někomu z takto postižených, že by nebylo spravedlivo, aby děti
chudých rodičů vyloučeny byly z dobrodiní, jež poskytuje škola, řekne vám jistě:
»Ale to není také spravedlivé, abych já platil za jiného.«
Tyto a podobné věci jsou to, proč lid nemůže přilnouti ku škole. Nynější
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pokolení, které platí a samo už školy nepotřebuje, nechápe, čím je vlastně škola
dorůstajícímu pokolení.
Než uvidí na svých dětech užitek školního vzdělání, uplyne dlouhá doba,
a zatím stále bude škola lidu našemu jen nutným zlem.
Národ náš je rozeštván v nesčetné strany a frakce, a každá z nich chce,
aby jí škola vychovala bojovníky. Bylo by velikou chybou, kdyby se tak dělo.
Mohlo by se pak státi, že každá víska měla by své vlastní politické přesvědčení
dle způsobu učitelovy výchovy.
Než ani tato věc nepřiblížila by lid škole.
Je jen jediný možný způsob, jak by lid ku škole přilnul. Nestane se za
našich poměrů tak brzy, ale je jisto, že se někdy tak státi musí.
Bude tomu tak, až učitelé, zřeknuvše se všeho strannictví a osamotivše se
od všeho všedního, věnují se jedině a výhradně výchově dorostu národa, budou
z mládeže školní vychovávat! lid docela jiný, než jaký teď při sklenici piva pře
třásá nejdůležitější otázky životní našeho národa, o pokroku a osvětě řečni v ho
spodě v dýmu tabákovém a výparu alkoholu. Ze škol musí vyjiti jiné pokolení,
lepší, které by ve škole spatřovalo základ všeho života, semeniště všech vzne
šených myšlének, pramen všeho krásného a dobrého, v učiteli svém vidělo doko
nalého, laskavého člověka, otce duševního, neochvějný charakter, za jehož pří
kladem každý by jiti musil.
Lid takový považuje školu za jistý druh lidumilného a Bohu milého zařízeni,
jež sice vyžaduje obětí, ale musí tu býti proto, aby všichni lidé mohli spětí ku
své dokonalosti a celá lidská společnost k dobru, a takovým zařízením vlastně
škola je; lid takový shlížel by pak ku škole s úctou, jsa přesvědčen, že škola je
tu proto, aby bylo na světě co možno nejméně lidí špatných, a tento lid by potom
ku škole přilnul.
Je na učitelích, aby snažili se takový lid vychovati z mládeže školní, všechno
ostatní namáhání ukázalo se býti marným, všecky jiné pokusy selhávají buď pro
povrchnost provádění nebo pro staré předsudky lidu proti škole.

Boj proti tuberkulöse.
Český pomocný zemský spolek pro nemocné s plicními chorobami v krá
lovství Českém a místní odbory jeho za účelem poučení nejširších vrstev lidových
vydaly a rozšiřují leták následujícího znění:
Poučení o tuberkulöse a pokyny k ochraně proti ní:
I. Tuberkulosa plic jest nakažlivá nemoc a může se objeviti v každém
ústroji těla lidského, na př. jako skroíulosa neb křtíce ve žlázách, jako kostižer
na kosti, jako žíravý vřed na kůži, jako souchotiny neb úbytě v plicích atd.
II. Příčinou tuberkulosy jest zvláštní tyčinka — bacillus — tuberkulosní.
III. Nákaza se přenáší hlavně chrkly nemocných. V chrklích tuberkulösen
plieni nemocných jest nejvíce bacillů.
IV. Nejčastější cestou nákazy bývají plíce a ústrojí dýchací. Též cestou
zažívacích ústrojí — stravou — mohou vniknouti bacilly do těla, poněvadž mléko
z tuberkulosních krav, máslo vyrobené z tuberkulosní smetany, maso z tuberkulosních zvířat mohou obsahovat! bacilly tuberkulosní. — Požívejte jen svařeného
mléka! — Také otevřenou ranou mohou bacilly do těla vniknouti.
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V. Tuberkulosy lze se uchrániti. Proto neplivejte nikdy na zem, ani na ulici.
Chrkel souchotináře na podlaze, na zemi neb na stěně zaschlý a rozprášený do
stane se do vzduchu a může býti vdechnut do plic aneb způsobí tuberkulosu
cestou jiných ústrojí. Doma plivejte do plivátka naplněného vodou. Na ulici do
šátku. Vodu z plivátka vlejte denně do záchodu a plivátko naplňte zase čerstvou
vodou. Při kašli a kýchání přidržte si šátek před ústy, abyste nikoho nepotřísnili.
VI. Neprašte. Neprodlévejte v prachu. Prach obsahuje cesto zárodky tuber
kulosy. Prach s nábytku stírejte vlhkým šatem. Podlahu postříkejte před metením
vodou neb obalte smeták nebo koště vlhkým hadrem.
VII. Otužujte se. Dbejte čistoty těla. Denně se myjte studenou vodou, třete
tělo vlhkým, drsným šatem a vysušte je pak suchým šatem. Vyplachujte si denně
ústa. Zuby čistěte kartáčkem. Ruce myjte vícekrát denně, vždy však před jídlem.
Čistěte si nehty. Neberte vše do úst (peníze, předměty ze země atd.). Netrpte,
aby cizí lidé líbali vaše děti.
VIII. Nebydlete v tmavých vlhkých bytech. Větrejte. Pohybujte se ve volném
zdravém vzduchu. Nespěte s nemocným s plieni chorobou v jedné posteli, ba
možno-li ani v jednom pokoji.
IX. Žijte střídmě. Nepijte lihovin. Požívejte silné, dobré stravy, nejlépe smíšené;
maso, zelenina, moučné příkrmy, chléb, sýr, máslo, mléko, tvaroh jsou nejvhod
nější. Pijáci a silní kuřáci jsou zvlášť k tuberkulose náchylní. Dětem vůbec žádných
lihovin nedávejte a kouření tabáku netrpte.
X. Tuberkulosa je vyhojitelna. Čím dříve je lékařem poznána a léčena, tím
rychleji a bezpečněji se vyhojí.
Tento leták, jak se dovídáme, byl vydán ve velkém množství výtisků a bude
dán do všech škol a do každé třídy; také má býti rozdán dětem. Celkem je dobrý,
ve stručné formě obsahuje mnoho důležitého. Ale té nejhlavnější akce, preven
tivní, měly by se s veškerou energií chopiti úřady. Pozorujeme velmi často, že
se u nás myslí, že se učinila alfa i omega, když se věc dá do škol, školami a
dětmi chce se působiti na dospělé. Mohlo by se však pracovati mnohem inten
sivněji, s výsledkem mnohem patrnějším a jistějším, kdyby se věc vzala za jiný
konec; kdyby —
Inu, tady to právě vězí: kdyby. Kdybychom se nebáli, že jsme zpátečníci,
že utiskujeme »svobodu«, že jí nepřejeme; kdybychom se nebáli, že se řekne:
to je vyložené zpátečnictví, jezovitství, klenkalismus, nebo totéž v jediném slově:
»nepokrokovost«.
V IX. odstavci »poučení« se praví: »silní kuřáci jsou zvlášť k tuberkulose
náchylní.«
A kdybyste řekli: nechať se vydá zákaz, prodávati školní mládeži cigareta
a doutníky, už by to na vás zahřmělo: »Zpátečníci!«
Dnes bylo by »zpátečnictvím« i nejmoudřejší opatření. A přece zákony a
nařízení mají vždy a všude brániti zlu a raziti cestu dobrému.
Ptejte se, kolik cigaret se dnes prodá, a užasnete nad těmi miliony. Dobrou
polovici všech vykouří školáci. Pisatel pamatuje se dobře na postup, jak se v té
věci chovala škola. Když přišel do primy, četlo se v disciplinárním řádu: »Kouřiti
se přísně zakazuje.« V quartě byl passus ten již silně rozředěn: »Kouřiti se zra
zuje.« A dále: »Kdo už chce kouřit, ať nechodí s cigárem po městě; za městem
k tomu má místa dost.« A to se četlo všem na počátku roku shromážděným
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gymnasistům; dle toho výkladu mohl i primán za městem si beztrestně zakouřit.
Dnes jsou učitelé a profesoři proti kouření žáků úplně málomocni, a kdyby
se tisícktáte řeklo: nikotin je jed, kouřeni kazí plíce, bývá příčinou tuberkulosy,
bude se kouřiti dále. Tady je třeba ostřejších opatření.
Právě tak jako alkoholismus. Dnes máme alkoholiky i mezi školáky. Měli
by býti trestáni rodiče, kteří krmí děti kořalkou a lejí do nich pivo, Hospody na
venkově o poutích, muzikách, posvíceních atd., jsou přes všecky výnosy a zákazy
okresních hejtmanství dětmi přeplněny. Učitelovo zakročení nic nepomáhá. Udělal
by si jím množství nepřátel a na konec by se mu mohlo státí, že by se ho úřady,
které samy to »přísně« zakazují, — pranic nezastaly.
V odst. VIII. píše se: Nebydlete v tmavých, vlhkých bytech. To je ovšem
dobrá a moudrá rada; ale pokud tmavé, vlhké byty a rozličné sklepní díry budou
zdravotními úřady trpěny, pokud i z takových doupat budou majetníci domu
vydírati hodné činže, pak nebudou nic platné veškeré sebe lepší rady. Taková
doupata by se měla z úřední moci zavřít. To by vydalo. Af si nikdo nemyslí,
že v takových děrách bydlí jen nejchudší lidé. Jsou požíválkové, kteří mají pěkné
příjmy, za pivo, tabák, rybičky, mlsky atd. není jim líto dáti peníze: raději špatně
bydlí, než by to dali »domácímu do krku«.
Něco podobného vidíme i v ratejnách a místnostech živnostníků, kde v jediné
nezdravé díře spí hromada lidí, a zajisté často i nejeden tuberkulosní. A kdy
slyšíme, že zdravotní komise takové noclehárny zakázala, že poručila zavřití dílny,
kde v morovém vzduchu pracuje mnoho lidí?
Práce žen a dětí je skvrnou našeho »humánního« století. Máme sice živno
stenské inspektory, živnostenské úřady atd. atd., dělnické řečníky a časopisy, ale
ti všichni činitelé nezmohli a nezpůsobili, aby se učinila přítrž práci dětí, noční
práci vůbec, práci vysílených žen, těhotných, šestinedělek a kojících matek.
Nejednou bývá příčinou tuberkulosy, rhachitidy, anemie, chlorosy atd. umělé
živení dětí, a to má zase svůj původ v tom, že matky děti kojiti nemohou, buď
že chodí do práce, buď že k tomu vůbec nejsou způsobilé. Umělé živení je za
biják dětí a vraždí je více, než všechny epidemické nemoci.
Pravým semeništěm tuberkulosy jsou pověstné tančírny a dupárny, kde se
při pianě několikráte za týden tančí do bílého rána. Jsou místnosti, kde se tančí
od sobotního večera až do pondělí do rána a v pondělí k večeru se začne na
novo. A v jakém kouři a puchu! Mladíci a dívky škole sotva odrostlí utrácejí tu
čest, peníze, zdraví, život. Smutné tyto špelunky dodávají nejbohatší materiál
nemocnicím, porodnicím, žalářům, nalezincům, blázincům. Bez počtukráte se na
to již poukazovalo, ale marně. Naše úřady to vidí, ale tam, kde by bylo třeba
bezohledně energického zakročení, všecko mlčky trpí. Nebylo by »svobodomyslné«,
zavřít takové putyky, které šíří syfilis, tuberkulosu, odkud vycházejí zločinci a
sebevrazi. Co lidumilný katecheta a učitel vštěpuje po osm let dp dětského srdce,
to vyvrátí šmahem první návštěva takové hrozné místnosti. Ale jenom ne zavřít
a zakázat takové morové místnosti! Co by tomu řekla »svoboda«?
Dobře praví IX. odstavec poučení: »Požívejte silné, dobré stravy.« Někomu
vůbec to nebylo možno pro chudobu, dnes však pomalu to bude nemožno i těm,
kteří nejsou právě nejchudší. Příčina toho je bezdůvodné, nemírné a neustálé
zdražování všech nejpotřebnějších a nejnutnějších potravin. Žádný úřad se neptá,
jaké jsou důvody toho, že se potraviny tak děsně zdražují. Dnes na př. je kilo
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telecího masa až za 1'80—2·— K; dříve — a není tomu dávno — bylo za 1’16
až 1’20 K. Nejspíše proto, že »je v Japonsku ta válka.« Jak si může člověk
s četnější rodinou a nevalnými příjmy dopřáti »silné a dobré stravy?«
A co se týče škol, bylo by si mnoho přáti. Naše školy dostávají často hrdého
názvu »paláce«. Dívá-li se na ně člověk několik set kroků z povzdálí, budiž. Ale
ve vnitřku jsou to často pravé brlohy, kde se tísní jedno dítě na druhém ve
vzduchu přímo hrozném, buď bez ventilací nebo s ventilacemi předpotopními.
A jak se mete, čistí, myje atd„ to jsou poměry někde přímo žalostné. Odst. VI.
praví dobře: »neprodlévejte v prachu,« ale skutečnost jest jiná.
Kdož by tu mohl říci známou frási, že jsme tím ještě »nevyčerpali všecko.«
Zbývá ještě sta a sta věcí. Ale co plátno. Nejdřív se všecko dovolí, a když z tančíren, přeplněných dílen, otrav alkoholu, nikotinu atd, odnášejí mrzáky, pak se
o ně teprve společnost stará. U nás to jinak nejde. Spolek na spolku. To je
universální medicína pro všecky a pro všecko.
X. Y.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Jednoty českého katolického uči
telstva. Veledůst. pan Jan Duben, děkan
na odpočinku v Sušici, zaslal Jednotě dar
10 K. Pan AI. Brynych, řídící učitel ve Hlavečníku, zaslal členský příspěvek za 2 roky
v obnos 4 K. Za členy přistoupili: dp. Frant.
Pilný, c. k. profesor v Plzni, (5 K), dp.
Gerlach Dvořák, farář v Kmetňovsi (4 K),
dp. Vincenc Němeček, farář v Kněžicích, dp.
Karel Kotrbelec, farář v Pouchově u Hradce
Kr., Katol. spolek pro Jindřichův Hradec (1 K),
red. Václ. Myslivec; z Mělníka přistupují
za členy přispívající: Sv. Josefská Jednota
(1 K) a s příspěvkem 20 h: F. Čumpelík,
řezbář, C. Somer, obchodník, V Slavík, ka
techeta, F. Pokorný, funkcionář, Jos. Vacek,
krejčí, Jan Paprt, úř. sluha, F. Vaněk, ko
šíkář, Fr. Žežulka, tesař, Jos. Linek, rolník,
F. Dvořák, pomocníkobuvnický, V.Procházka,
obuvník, F. Srazil, c. k. poříční, V. Žežulka,
rolník, Petr Buchta, rolník,oba z Bousovic.
Konečně přistoupila za člena Katolická ná
rodní beseda pro Karlín a okolí. — Další
členy a příspěvky přijímá Karel Jelínek, učitel
ve Starém Kolíně, nebo administrace družstva
Vlasí v Praze č. 570 — II.

Výbor Jednoty čes. kat. učitelstva
pro král. České měl schůzi 17. července
dopoledne v místnosti redakce Vlasti. Ně
kteří členové se nedostavili, aniž by příčinu
toho oznámili. Z jednání uvádíme 1. Sta
novy změněné schváleny od Nejd. kníž.
arcib. konsistoře a zadají se zítra (18.) velesl.
c. k. místodržitelství. 2. Z vychovatelských
letáků četným spolkům zaslaných byly mnohé
ku podivu našemu vráceny. Zašlou se spolkům
jiným. Podivná to organisace, když ani nej

lacinější věci v poloviční ceně nabízené ne
najdou u nás odbytu. — 3. Předseda čte
obsah agitačních dopisů, jež spolkům roze
slány. I tu shledány smutné úkazy. Čtyři
spolky zanikly vůbec a čtyři spolky zá
silky nepřijaly. Na jedné dokonce podepsal
se farář. Nevíme, jestli členové by zavřeli
i uši před tím, co jim jiný spolek píše, jako
jejich farář. — Za to potěšitelně působí, že
projevily některé spolky projev s resolucí
na schůzi 15. května přijatou. Dosud tak
učinil Politický klub křesfansko-socialní pro
západní Čechy a zaslal darem 1 K. — Jed
nota sv. Vojtěcha v Kutné Hoře zaslala
souhlas a přistoupila za člena. — Katolická
jednota v Mříčné projevila rázný souhlas
s protestem proti nevěreckým snahám po
krokového učitelstva. — Katolická Jednota
sv.-Josefská v Mělníku projevila souhlas,
a přistoupila za člena. — Další projevy
a přihlášky se očekávají. — Mimo spolky
přihlásil se za člena p. V. Myslivec, redaktor
Čecha a Meče. 4. Dlužný příspěvek zem
skému sdružení katol. spolků se zapraví. 5.
Valná hromada bude 16. srpna v místnosti
redakce »Vlasti« 570-11. v Žitné ulici. Sta
noven program její. — 6. Sestaví se řádná
matrika členů. — 7. K valné hromadě pozvou
se členové učitelé osobními pozvánkami. Při
tom se povšechně žádají o zaplacení dlužných
příspěvků. Těm, kteří zaplatili pouze za 1 rok,
zašlou se po valné hromadě druhé upomínky.
— 8. Přijato zásadně, aby snížení příspěvku
na 20 h platilo jen pro jednotlivce, pro
korporace 1 K. — 9. Předseda napíše členům
epištolu. — 10. Vzdělávací četby vydá se
trojité číslo po prázdninách. — 11. Vycho
vatelských letáků vydá se číslo 4
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Zkáza dorůstající mládeže.
Obrázek z přítomnosti. J. K.

Krátce před prázdninami mluvilo se ve sboru obecních starších v Praze zase
jednou o toulavé a žebravé mládeži. Bůh ví již po kolikáté se o tomto smutném
thematu mluví, a to nejenom v této korporaci, ale ve sborech učitelských, lidu
milných spolcích a jinde. Možno tu dobře s Hamletem říci: »Slova, slova, slova!«
Vydala sice zemská školní rada již před několika lety výnos proti tomu, aby děti
školou povinné prodávaly různé věci po hostincích; výnos se přečetl, uložil do
archivu, do protokolu poradního se napsalo, že byl čten a tím věc odbyta.
Děti prodávají po hospodách jako by nic dále řetkvičku, pomeranče, ořechy,
sirky, květiny atd. a to dlouho do noci. Nesvědomití rodiče je posílají, sami koli
kráte nepracují nic a dávají se od ubožáků těch živiti. Pisatel sám ví o případu,
kde matka vdova žila s chlapem v konkubinátě a všechny své tři děti posílala
po celé Praze po hostincích prodávat. Ona ani její galán nedělali pranic a děti
jim nosily peníze. Nejednou se stalo, že byly pozdě v noci stráží zadržány a
košík jim zabaven. Ráno si šly pro něj na komisařství, matce snad se dostalo
nějakého napomenutí, a odpoledne táhly děti prodávat zase.
Jak se daří děvčatům při tomto prodávání, o tom netřeba psáti do podrobná.
Od mnohých starších zpustlých mužů lákána a sváděna jsou k nemravnostem
za peníze a pamlsky: činí se jim různé návrhy a věci, o nichž takové zkáze již
propadlé nebo na nejlepší cestě k ní se nalézající dívky vypravují, jsou přímo
do nebe volající.
Kdo tu nese vinu? V první řadě rodiče, kteří děti posílají prodávat, ve
druhé řadě hostinští, kteří to trpí, a konečně zpustlí lidé, kteří zvláště dívčí mládež
kazí a svádějí.
Proti všem těmto měly by příslušné úřady nejen v rukavičkách a limonádově,
ale s celou, důraznou energií zakročiti. V té příčině jsou v Německu bezohledně
přísní, a mají pravdu. Vidí-li na př. strážník bosonohé dítě, zapíše si jeho jméno
a vyšetří se, jsou-li rodiče jeho tak chudí, že mu ani botek opatřiti nemohou;
nejsou-li, přinutí je úřad, aby mu je koupili, jsou-li, dostane je od obce nebo
spolku kú podpoře chudých. Proto tam neuvidíš polonahých, bosých, otrhaných
dětí; kočujících prodavačů dětských po hospodách rovněž nikde nespatříš. V té
příčině jsme v Praze chlapíci, orient nezačíná v Pešti, ale už u nás.
Kdyby bylo každé takové dítě zadržáno a proti rodičům přísně zakročeno,
zalekli by se, mnoho by se omezilo, a co by se nezpůsobilo jednáním proti ro
dičům, dokázalo by se zákazem hostinským, aby naprosto takového obchodování
v místnostech svých netrpěli. Pak by se učinila věci přítrž pojednou. A což kdyby
se proneslo, že ten neb onen, který takové ubohé děvče lákal k nemravnostem,
nebo je svedl, měl nemilý styk s trestním soudem; to by působilo!
Takové zakročení úřadů by bylo něco plátno, ne však nějaký výnos škol
ních úřadů správám a ředitelstvím škol, které v této příčině jsou úplně inálomocné a pranic nemohou činiti. —
I naše žurnalistika by vykonala kus čestné a poctivé práce, kdyby proti
tomuto zlu bojovala nejen stálým občasným ukazováním k tomu, jaká je to zkáza
pro mládež samu, jaké zlo z takových dětí celé lidské společnosti vyrůstá; ale
16f
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uveřejňováním místností a lokálů, kde se takový nešvar trpí a kde přímo bují;
a pak — alespoň někdy — pomohla by i smutná rubrika »ze soudní sině«.
Každý rozumný a bystře pozorující člověk vidí tu zajisté zvláštní úkaz.
Často se octne před soudem ubožák, který se dopustil nepatrného deliktu; buď
bývá osvobozen nebo vychází s pramalým trestem. Ale celé jeho jméno je uve
řejněno, věc se kolikrát ještě humoristicky nebo sarkasticky vyšperkuje, a to tako
vého chuďasa, který snad ve svém životě poprvé octl se před soudem, nesmírně
mrzí. Daleko shovívavější bývá rubrika ze »soudní síně« ke zpustlým nemravům;
obyčejně uveřejní se jen začáteční písmena jména a příjmení jeho; — jaké to
něžné ohledy! Těch zajisté takový člověk naprosto nezasluhuje.
Ve mnohých větších hostincích platí prý dětské prodávačky a prodávači
domovníkům či portýrům jakýsi pevný poplatek za to, aby tam směli; je-li tomu
skutečně tak, pak je to trestuhodná nemravnost, která by se nejen neměla trpěti,
ale přísně trestati.
Podomní prodej budiž výhradou starších, neduživých, k práci neschopných lidí.
Další zvízel je žebrání dětí po ulicích a veřejných místech. Je určitě proká
záno, že jsou to obyčejně děti rodičů nepořádných a zahálčivých, kteří se jimi,
dávají živiti. Děti poznávají, jak dovede člověk snadně a dobře býti živ bez práce;
že to pak vede ku zkáze, je samozřejmo. Z takových dětí vyrůstají společnosti
lidské pobudové, tuláci a nevěstky.
Takové žebravé děti, jakž ani jinak býti nemůže, stýkají se též s hodnými
školními dětmi, jimž své různé příhody vypravují, ať již skutečné nebo smýšlené.
Jak je tím kazí, lze si pomysliti. Nezkušené děti slyší tu celé romány a dobro
družné příhody a nejednou se stalo, že se až dosud hodné dítě dalo svésti nejen
k toulce, ale i ku krádeži, ba uteklo i z domu, jak se často v novinách dočítáme.
Sem lze zařaditi i ony různé sensační indiánské a cizokrajné křiklavé po
vídky, které snadně vznětlivou dětskou mysl jen a jen kazí.
Školou povinní tuláci scházejí se obyčejně na určitých místech za městem
(máme zde na mysli Prahu a předměstí), kde od starších, škole již odrostlých
tuláků, zahalečů, povalovačů a zlodějů bývají poučováni, na různé darebácké
výpravy přibíráni, zkrátka: kde se zdokonalují, ale ve všem špatném. Takové
děti do školy nechodí a chodí-li, tedy děje se to nedbale a bývají učiteli metlou,
spolužákům zkázou. V okolí Prahy jsou místa těchto schůzek notoricky známa;
žádný slušný člověk nemůže tam ani v povzdálí jiti okolo.
Takoví školou již nepovinní výrostkové mají tu schůzky s druhým pohlavím
zpustlého druhu, celé dni nepracuji, a přece se mají dobře: kouří, nosí různá
jídla a pamlsky — ovoce drobných i větších krádeží — chlubí se tím, což ovšem
jen svádí jiné.
Nikdo se těch lenochů neptá: »od čeho jsi živ,« »co jsi vůbec od té doby
dělal, kdy si ze školy vystoupil?«
Opět ukazujeme na příslušné úřady, které mají právo i moc. Taková místa
za městem, třeba byla pod širým nebem, rovnají se úplně podzemním brlohům
a špelunkám nejhoršího druhu; a jako tato doupata alespoň občas bývají prohle
dávána, rovněž neměly by se takové zlodějské školy a tábory zlodějů trpěti. Za
jisté, že by tu byl mnohdy lapen i mnohý ptáček, po němž úřadové již dlouho
marně pátrali.
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Učiňme si jednou obchůzku kolem Prahy a s podivením zpozorujeme, že
na některých místech jsou stabilní fldlovačky ve velikých rozměrech. Jsou zde
střelnice, kolotoče, houpačky, panorámy, komedianti, panoptika atd. atd. Povolí-li
se už tolik zábavných »atrakcí« (jak se teď říká) na jednom místě, nechť se alespoň
učiní opatření, aby se produkce směly provozovat! nedlouho do noci. Účinek
těchto stabilních fidlovaček- je dvojí:
Děti snaží se vymámiti na rodičích nějaký krejcar na tyto zábavy. Poněvadž
by mnozí rodiče na takovou věc ničeho nedali, žádají to na různé učebné po
můcky, které si pak ovšem nekoupí, ale za »atrakce« utratí. Tak učí se klamati
a lháti; záhy poznají, že často se lží se dojde dále nežli s pravdou.
Veškeré tyto zábavné podniky lákají obecenstvo velmi různým způsobem.
■ Bubny, kolovrátky, rozličné aristony a nástroje se ozývají, a tak od 5. hodiny
odpolední naplňují se ta místa výrostky obojího pohlaví bez práce nebo práce se
štítící a školní mládeží, večer pak lidmi všeho druhu, a to trvá pozdě do noci.
Přijď tam za jasné pohody k desáté hodině večerní, najdeš tam ještě školní děti
— a mnohdy i rodiče — a tolik lidu, že se sotva protlačíš. A jaké se tu mluví
řeči! A co si zde výrostkové všecko dovolují! To se musí viděti a pozorovat!,
aby si člověk o tom učinil náležitý a spravedlivý úsudek.
Jak vzdělávací to momenty pro mládež, posilující namáhání katechety a
horlivého učitele!
Starý stesk je, že by se nemělo povolovat! tolik tanečních zábav. Podívejme
se, co je před takovým hostincem školních dětí, které vidí, jak se tanečníci před
takovým hostincem »baví« s druhým pohlavím různými nemravnými řečmi a posuňky. Vždyť je dávno dokázáno, jak takové »zábavy« působí zhoubně na mravy
a zdraví mládeže (co je souchotinářů! Co tomu říká boj proti tuberkulöse?) Vy
dělané peníze se zde probíjejí, nestačí-li, dělají se dluhy — obraz nepořádného
a nemravného života. Těch několik korun, co obec získá povolením těchto »zábav«,
zaplatí pak několikráte do nemocnic, porodnic atd. -- a to zvláště za nyní plat
ného zákona o domovském právu.
Zrušení brlohů prostitutek, které celé okolí otravují, bylo by ovšem nejvýš
žádoucí.
Mnoho se volá po zřizování vychovatelen a ústavů pro děti zpustlé a zka
žené. Ale máme-li dáti pravdě průchod, musíme uznati, že takové vychovatelny
jsou drahé a rodinný život přece jen nenahrazují. Mnohem lépe by bylo, dávati
takové ubohé děti za plat do řádných křesťanských rodin, takových, kde by se
nehledělo pouze na výdělek, na zisk, ale kde by se také něco činilo pro odplatu
Boží. A rodin takových našlo by se dost; více, než si kdo myslí.
Jsou mnohé věci, které se dějí a mlčky trpí, ač hrozí zahubiti lidskou spo
lečnost do základů. To je charakteristickým příznakem naší doby, která spíše
všecko snese, než aby se ublížilo »svobodě« a »pokroku«. Smutná to »svoboda«
a smutný to »pokrok«, který vede lidstvo do propasti. Pomalu, půjde-li to takhle
dále, přeroste zlo dobru přes hlavu, a dočkáme se té podivuhodné abnormality,
že budou dobří trestáni a zlí odměňováni, zlo bude soudcem a dobro obžalovaným.
Ať se děje co chce, jenom, pro Bůh, neubližte »svobodě« a »pokroku«!
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Budova na písku.
(K útokům liberálního učitelského tisku proti náboženství. Podává J..H.)

Století devatenácté i dvacáté rádo a s chloubou nazýváno je stoletím svobody
a pokroku. Svobody ku všemu zlému je, pravda, až dost a dost; že pak ve
všem všudy je veliký pokrok, toho nikdo popírati nebude. Pokrok ve vědách,
průmyslu a vynálezech, ve všech oborech lidského vědění a poznání. S pokrokem
pak zároveň ruku v ruce kráčí humanita : filantropismus se svými paprsky zavítal
do žalářů, soudních síní, způsobil, že zařízeny početné spolky a ústavy ku vzá
jemné podpoře, zkrátka: nikdy nebylo tolik snahy, učiniti toto slzavé údolí jeho
méně šťastným obyvatelům pobytem snesitelným a zpříjemněným. Jak »svoboda«
tak »pokrok« — a tak se alespoň všude volá — podmíněny jsou vzděláním;
nikdy nečinilo se pro vzdělání i nejchudších vrstev prostého obyvatelstva tolik, jako
se dělá v dnech právě přítomných a nedávno minulých.
Školství mohutně zasahuje v život jednotlivce i v život národů. Kde bývala
dříve škola jednotřídní, dnes je škola o několika třídách ; měšťanské školy budou
znenáhla i v každé větší vesnici, na středních ústavech je žactva nadbytek.
Universitní profesoři přednášejí obecnému lidu — není tak zhola bez podstaty
známý vtip, že polní hlídač bude bezmála muset býti absolvovaným právníkem.
Podobá se tomu. Pravda, škol je všude dost, pokroku a svobody nadbytek;
jiná však je otázka, jak se při tom lidu a národu vede
Co se dotýká hlediska národnostního, vidí i krátkozraký člověk, že při ve
škerém tom pokroku pracujeme od devíti k pěti. Jsme sice samá slavnost, samý
prapor, samé odvolávání se na to, že jsme »potomci Husa, Žižky, Prokopa, Jiříka
Poděbrada, Komenského, atd.«, zaznívá refrén písně »Cechové jsou chlapíci«,
fráze »Co Cech, to Sokol« atd., ale mapa národnostní ukazuje, že jsme po čertech
špatní chlapíci, a hrozně málo »bodří«. Stále a stále zatahuje se kolem nás temnou
barvou položená mapa, která znamená, že uzavřeného území stále přibývá a kruh,
který byl kdysi náš, že se stále súžuje a'súžuje. Velkostatky, továrny, usedlosti,
zámky atd., na rozhrání národnosti napořád zakupují Němci, zatím co u nás bijí
do klerikálů a pořádají »národní slavnosti«, kde se při pivě opěvá naše junáctví.
V té příčině nám tedy celá svoboda a pokrok nepomáhají pranic. Jednotlivec snad
se při tom povznese, ale lidstvo klesá hlouběji, než si lze mysliti.
Pokud pokrok; a svoboda se snahami po vzdělání se nesou k tomu, aby
byl řád společnosti lidské zachován, potud lze s takovým pokrokem souhlasili;
kde však svoboda, pokrok a vzdělání podaly si ruce, aby řád společenský rozbily,
tu nelze mluvili ani o pravém vzdělání, ani o pravém pokroku a pravé svoboděModerní a liberální pokrok se všemi svými proudy pracuje zuřivě proti
náboženství, které je uhelným kamenem veškeré autority, pracuje tedy též proti
řádu celé society, který trvá jen tak dlouho, pokud založen je na autoritě.
Kdo pracuje proti náboženství, podrývá autoritu Božskou, a zároveň i auto
ritu lidskou, která zakládá se na důvodech, vyplývajících z náboženství samého
i autority Boží.
Moderní tisk učitelský, za nímž napapířestojí ovšem veškeré snad učitelstvo,
ve skutečnosti (v srdci) však značná menšina, bojuje už delší dobu neobyčejně
zuřivě proti náboženství, a to hlavně katolickému a proti církvi, proti všem ze
řad učitelstva, kteří veřejně se k náboženství a církvi hlásí; ba jemu dostačí
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vrhnouti se neurvalým útokem i na každého, kdo je s knězem dobře, kdo příjme
pozvání jeho k obědu neb k večeři.
Evangelíci a židé mají od liberálního učitelského tisku svátý pokoj. Přísluš
níci obojího tohoto vyznání zakládají si své školy, a nenapadlo učitelským časo
pisům útočiti ještě na žida nebo evangelíka, učitele, byl-li dobře s panem rabínem
nebo dvojctihodným pánem. Stále dovolávají se Komenského a tomu náboženská
škola byla přece ideálem a vzorem; ideálem, bez něhož si školu vůbec představili
nedovedl. Naši páni učitelé jej sice všude citují (a spíše frázovitými hesly, než
skutečnou znalostí jeho spisů), ale o tomhle jsou pěkně zticha, a svými útoky
proti církvi a náboženství i samotného Komenského, ač synem církve katolické
nebyl, důkladně políčkují.
Komenský dobře věděl, že škola bez náboženství je budovou na písku. Auto
ritu náboženství mnozí naši liberální učitelé a zvláště předáci jeho neuznávají, za
to však tím více chtějí a přímo si vynucují, aby celý národ uznával autoritu jejich
a je považoval za nejpřednější muže v zemi. Neděje-li se tak, zle se zlobí, sami
však svým vystupováním proti náboženství (jak dodatečně bylo poukázáno ukáz
kami liberálního učitelského tisku) porušují autoritu Boží, a s úctou k ní mizí
i autorita lidí.
Moderní škola stále jen vyučuje a vyučuje, ale vyšší své poslání — vychovatelský úkol — nevykonává, nebo jen nepatrně, nebo i špatně, a to zvláště tam,
kde náboženství buď ignoruje, nebo přímo proti němu pracuje. Proto tolik ztra
cených existencí, poněvadž se nenaučily poslouchali, podrobili se autoritě, sklo
nití vůli svou pod vůli cizí; nejvyšší autoritou stává se takovým jejich vlastní
já a jejich vlastní chtíče, místo náboženství nastoupilo v moderních dobách ctění
požitků všeho druhu, šílený chvat za penězi, za každou cenu, jen proto, že jsou
cestou a klíčem k požitkářství.
»Co chcete?« volají liberálové. »Vždyť se náboženství učí! Kdo pak a kdy
je ze škol vyloučil?«
Dosud ovšem vyučování náboženství ze škol vyloučeno není, ač se po tom
z mnoha stran vášnivě volá. Učí-li se však náboženství pouze dvě hodiny týdně,
tedy právě tolik, jako na př. tělocviku, není mu věnováno naprosto tolik času,
kolik pro svou důležitost a rozsah své látky vyžaduje. To není ani tolik, aby
se učebná látka promrskala, natož aby se učivo stalo majetkem duše a srdce
každého žáka. Dostačí to, aby náboženské učení pronikalo celou bytost a povahu
žákovu, zvláště když při jiných předmětech se o náboženství nebo náboženský
moment ani slovem nezavadí, neřkuli, pracuje-li se proti tomu, co kněz a kate
cheta v útlá srdce dětská zasévá?
Mnohý z liberálních moderních učitelů se svým protináboženským (říká se
ovšem protiklerikálním, aby to nebylo tak okaté) stanoviskem přímo chlubí a ho
nosí. Jak může kdo komu dáti to, čeho sám nemá? Všecko udělá, jen aby nějaký
zkažený student, potom »redaktor« některého plátku, jej nevrazil do »svých«
novin, že je »klerikál«. A tak se děje, že přemnohé naše školy, ač se v nich
náboženství učí, jsou přece beznáboženskými, t. j. budovami na písku, byť i měly
plné kabinety, hromadu učebných pomůcek, obrazů, map a modelů. Jak úporný
boj se vede od liberálního učitelského tisku proti návštěvě školy, kostela, je do
statečně známo.
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Generace z těchto budov na písku založených vycházející stává se velmi
snadnou kořistí socialně-demokratických vůdců, a jaká je to škoda nejen pro
církev, ale i pro národ, to každý ví a nikdo, tuším, toho nebude upírati.
Z našich moderních škol, zvláště těch, kde působí stoupenci liberálního uči
telského tisku, vycházejí lidé nábožensky docela vlažní, ne-li náboženství úplně ne
přátelští, Ti pak ovšem s každým stejné kvality brzy sympatisují — zvláště proto,
že sami jsou nezkušeni a žádný svůj úsudek nemají. Náboženstvím opovrhují,
o společenském pak zařízení, o řádu society nemají ani nejmenšího pojmu, proto
běží za křiklouny, kteří mimo potrhlé fráze v mozku ničeho nemají.
Ať je to škola obecná střední, odborná či vysoká, každá, která není zalo
žena na náboženských základech, je budovou na písku. Každý zkušený, rozumný
a lid svůj upřímně a opravdu milující člověk dávno již po tom volá, aby nábo
ženství bylo zavedeno do všech škol, a aby se mu všude vyměřilo alespoň tolik
času, jako jiným důležitým předmětům.
V nynější době je to ovšem hlasem volajícího na poušti. Nechceme býti
Kassandrou, ale jsme jisti, že se lidstvo rádo zase k náboženství vrátí — bohužel
však nejspíše až po hrozných zkušenostech a děsných katastrofách společenských.

«

RŮZNÉ ZPRÁVY.

*

Z Jednoty čes. katol. učitelstva a
přátel křesťanské výchovy. — Za člena
zakládajícího přistoupil: Jos. Sauer z Augenburgu, c. k. školní rada a em. profesor
v Praze. — Činnými členy stali se: Frant.
Vaněček, sídelní kanovník na Vyšehradě;
Jan Rihánek, ředitel kníž. arcib. semináře
v Praze; Frant. Blažko, k. a. vikář v Noutonicích; Lambert Ludvík, vikář v Domažli
cích; Jiljí Březina, učitel na Smíchově; Em.
Čvančar, kaplan v Plzenci; Jan Ptáček, kaplan
v ' Uhlířských Janovicích; Adolf Wagner,
farář v Úhonicích, jenž mimo to věnoval
10 K jub. podpůrnému fondu. — Přispíva
jícím členem stal se: Josef Hnátek ze Skorenic.· — Dále přistoupily za členy: Katol.
Jednota v Úpici, Odbočka všeodborového
sdružení v Úpici a 55 jednotlivců, a Křest’.sociální spolek žen a dívek v Příbrami. —
Dary zaslali: Jan Klein, arcikněz v Činěvsi
(2’50) a po 1 K: Fr. Kondelík, arciděkan
a Jos. Hradec, koop. ve Mšeně; Jan Tyrichtr, farář v Přepeřích 2 K. — Nové členy,
členské vklady a dary přijímá pokladník:
Ant. Suchoradský, katecheta měšťanských
škol v Praze-IL, Táborská ulice,, čp. 1879,
nebo administrace družstva Vlasť v Praze,
č. 570-11.

Valná hromada Jednoty českého
katol. učitelstva v království Českém a

přátel křest, výchovy konána byla dne 16.
srpna v domě družstva Vlast. — V 8 hod.
sloužil red. Tom. Škrdle v kapli Červeného
kříže za zemřelé členy Jednoty mši sv., na
čež scházeli se spolkoví údové ke schůzi
do red. místostí družstva Vlast. Mezi jinými
přítomni byli školní rada prof. Jos. Sauer
z Augenburgu, kons. rada dr. Rud. Horský,
farář P. Adolf Wagner, duch, správce Ant.
Postřihač, katecheta Antonín Suchoradský,
z Kladna Jos. Brož, horní naddozorce, zá
stupce Křest, sociál, spolku a jiní. Přítomné
pp. učitele z taktických důvodů zde uváděti
nebudeme. Sl. Albína Fortýnova a řídící
učitel Bednář se písemně omluvili. Jako
host byl přítomen P. Arnošt Tuček, ředitel
Mar. družiny v Praze.
Schůzi zahájil křesťanským pozdravem
a modlitbou pan předseda Fr. Jelínek. Líčil
význam spolku a jeho účel, přimlouval se
za hojnou přízeň k spolku a sliboval si
zvláště od nově změněných stanov rozkvět
a dobrou jeho budoucnost. Vítaje členy vy
zýval je k činnosti a účastenství v podni
cích spolku. Sliboval zároveň, bude· li výbor
členstvem jednosvorně pracujícím a jednotě
přejícím podporován, že celá Jednota dojde
vytknutého cíle. Reč předsedova provázena
byla hlučným souhlasem. Po přečtení pro
tokolu, který byl schválen, následovala zpráva
jednatelská, která taktéž schválena. Památka
zemřelých členů uctěna byla povstáním všech
přítomných. Zprávy pokladní a revisorů účtů
došly též všeobecného souhlasu a schvá
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lení. Spolek má 395 členů, a to 18 zaklá
dajících, 201 činných a 176 přispívajících.
Jmění je 61 5 K 27 h, mimo to má podpůrný
jubilejní fond 3917 K 02 h kapitálu.

Následoval referát o rozvoji a rozkvětu
spolku. Referent red. Tom. Skrdle rozvrhl
si naši agit činost: a) na prodej »Vychovatelských letáků«, b) na rozvoj »Vzdělá
vací četby katolické mládeže« a c) na agitaci
pro spolek: aby býlo více členů a více peněz.

Letáky byly roseslány Křesfansko-socialním spolkům — akce ta se zdařila a vy
nesla již 141 K 68 h. — Vzděl. četba je
dobře redigována, líbí se, je dosti rozšířena,
ale přece ne tak, aby byla aktivní. Agitace
pro spolek se rozvinuje utěšeně a přinese,
doufáme, hojného užitku.
Předseda přečetl řadu dopisů od různých
spolků křesť.-socialních, které dávají na jevo
souhlas s resolucí Jednoty proti nevěreckému
učitelstvu a které dýší neobyčejnou láskou
k našemu spolku.
Při volbách nového výboru, které byly
svorně a jednomyslně provedeny, zvolen byl
za předsedu p. učitel Fr. Jelínek. Z činných
členů voleno bylo osm členů a čtyři ná
hradníci. Nově zvoleni byli; za výbora ka
techeta Ant. Suchoradský a za náhradníka
katecheta Boh. Jiráček. Z přátel křesf. vý
chovy zvoleni byli do výboru: k návrhu
p. předsedy: Jos. Hnátek ze Skorenice a
k návrhu kons. rady dr. Rud. Horského
zvoleni byli: a) za další tři výbory: re
daktor Tom. Jos. Jiroušek, redaktor Václav
Myslivec a mistr obuvnický Václav Průša;
b) za náhradníky: spisovatel Jan Kř. Maštalíř
a stříbrník Václav Žižka.

Předseda přečetl dopis ordinariátního se
kretáře, který byl zaslán Jednotě jménem
Jeho Eminence. Dopis tento zní: »Sl. spolku
katolického českého učitelstva v Praze! —
Jeho Eminence, nejdůst. pan kardinál a knížearcibiskup slyšel s živým zájmem o nastá
vajícím sjezdu spolku katol. učitelstva a na
řídil mně, abych vyslovil ve jménu Jeho
srdečné přání zdaru konaných porad a kýže
ného prospěchu podniku tak potřebného a
časového. Zároveň přikládám z rozkazu Jeho
Eminence dárek (50 K) na spolkové potřeby,
— S veškerou úctou znamenám se Mořic Píchá,
k. a. sekretář. — V Roželově, p. Rožmitál, dne
15. srpna 1904.« Dopis ten způsobil mezi
členy všeobecné radostné vzrušení. Krásný
dopis zaslal také předseda výkonného výľ
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bóru strany katol. národní J. O. Vojtěch hr.
Schoenborn. Při tom žádá stanovy Jednoty,
chtěje se státi jejím členem. ·— Katolický
spolek českého učitelstva na Moravě koná
dne 22. srpna na Velehradě valnou schůzi
a zve k ní členy naší Jednoty. I bylo usne
seno, aby se tam odebrali: předseda Jednoty
učitel Fr. Jelínek a říd. učitel Jos.'Kavka.
K návrhu předsedově bude v den sv. Václava
dopoledne výborová schůze a večer spolková
schůze, kdež se pojedná o úkolu Jednoty.
Bylo projeveno přání, aby mimo učitele pro
mluvil na této schůzi také Dr. R. Horský,
jenž by mocným slovem vzpružil ráz schůze.
Předseda ukončil schůzi za povznešené
nálady, provolal s přítomnými třikráte sláva:
Jeho Svatosti, papeži Piu X., Jeho Veličenstvu
císaři a králi Frant. Josefu I. a Jeho Eminencí
ndp. kardinálu Leonu Skrbenskému.
Jednotu čekají veliké úkoly a práce. Kéž
se práce ta zdaří a přinese pro křesťanskou
výchovu hojného užitku.
O škodlivosti starého papíru přinesly
denní listy tyto zajímavé zprávy: »Usnesení
zdravotní rady král, hlavního města Prahy
v příčině zákazu zabalovati do potištěného
nebo popsaného papíru potraviny, bylo s po
vděkem přijato všady, kde na tuto nepří
stojnost často byly pronášeny stesky. Jest
dokázáno, že sešity žáků, staré knihy účetní,
staré papíry a knihy sebrané na stolech a
v příhradách ,knihoven, impregnovány jsou
mikroby, přilepenými na jich povrchu ru
kama pochybné čistoty, jež jich používaly.
A posud slouží škodlivé papíry bohužel
ještě za obal na potraviny u mnohých ob
chodníků. Strach před znečištěním zboží
pouhým dotekem papírů špinavých a to nejen
papírů popsaných, ale i potištěných, není
snad výtvorem duchů stižených bázní cho
robnou před mikroby ! Četnými pokusy analysovány byly staré papíry, byly seřaděny
dle větší nebo menší škodlivosti a učenci
o pokusech těch podali zprávy vědecky odů
vodněné. Tito bakteriologové odsoudili bez
odvolání staré noviny, prospekty, brožury atd.,
že mají býti spáleny, což jest jediný způsob
jich použití, aby neškodily; mají se proto
odstranit! z krámů kupců, ovocnářů, řez
níků atd., a nemá jich býti užito ani na
obal zboží suchého ani vlhkého. Stará re
gistra z archivů městských bývají prodávána
na váhu čas od času a zdají se nejméně
škodlivými ze všech starých papírů. Příčinou
toho je, že je málokdo prohlíží, nebývají
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špiněna dotekem prstů, a mikroby nemají pří
ležitosti usaditi se na listech téměř nikdy
otvíraných. Není-li papíru bílého, mohlo by
se jich snad používati, lec toliko za obal
potravin suchých. Na ostatních papírech byli
nalezeni mikrobi tuberkulosy, difterie, tyfu
a j. Když se jich dotýkali nemocní, bylo
jich na 1 čtver. cm. přes 43; počet mikrobů
byl menší, když novin atd., ještě nebylo po
užito. Mikrobi na papíru nalezení vyznačují
se znamenitým zdravím a dlouho podržují
schopnost života. Tak bacil tuberkulosy 103
dni, bacil difterie 28 dní a bacil tyfu 50
dní. Morčata strávila beze škody papír z knih
nových, ale zhynula, když snědla sešity žá
kovské nebo knihy z veřejných knihoven.
Staré papíry jsou škodlivé a zákaz jich po
užívání proto jest velevítaný. Podobný zákaz
měl by býti vydán i pro venkov, kde sta
rého papíru v obchodech za obal na potra
viny doposud velmi mnoho se používá. —
Z učit, kruhů pak bylo psáno v »Č. Politice« :
»Usnesení zdravotní rady král, hlavního města
Prahy, aby do potištěného papíru nebyly
zahalovány potraviny, setkalo se všude s po
vděkem. Bylo by však žádoucno, by po
všimnuto bylo také potištěného papíru ještě
jinde. Jsou to naše žákovskéknihovny a knihy
pro chudé, jež se v našich školách půjčují.
Kdo viděl na konci školního roku v našich
školách stohy knih pro chudé žactvo, pře
svědčil se, že bylo by tu potřebí také dů
kladné »očisty«. Mnohá ta učebnice po celý
rok byla používána nejednou dítětem churavým, jindy zase byla domovem ve pří
bytku, kde děti měly spálu, záduchový kašel
nebo jiné infekční nemoci, po případě kde
i ten který dospělý strádal povážlivou cho
robou. Kolik tu mikrobů tuberkulosy, diíterie,
tyfu, a pod. obsahují tyto haldy knih! Po
dobně knihy ze žákovských knihoven kolují
po celý rok po příbytcích soukromých; listy
obraceny bývají nasliněnými prsty dětskými
atd. Zajisté nebylo by spojeno se značným
vydáním, kdyby všecky tyto knihy v našich
školách byly v době prázdnin desinfikovány,
aby zničeny byly zahnízděné v nich mikroby.
Co jsou platňa všecka opatření zdravotnická
v našich školách, když na počátku roku tyto
knihy jsou zase žactvu půjčovány, aniž by
zárodky chorob v nich byly umrtveny. Máme
za to, že by zdravotní rada král, hlavního
města Prahy měla velikou zásluhu, kdyby
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si této věci povšimla a věnovala jí zaslou
ženou pozornost.«·
»č. Uč.« cituje z »Nár. Listů:« Také
sjezd českých učitelek. Na adresy některých,
patrně jen těch »věrných a spolehlivých«
učitelek Pražských a snad i venkovských,
zaslány byly těchto dnů tištěné oběžníky
následujícího obsahu: »Pozvání k duchovním
cvičením, která konati se budou pro učitelky
od 26. — 30. srpna 1904 v klášteře SacréCoeur na Smíchově, Karlova ul. č. 103.
Účastnice přihlastež se zavčas přímo do
kláštera. Poplatek za celé stravování i nocleh
6 K, bez noclehu 3 K. Po ukončení koná
Mariánská družina učitelek valnou hromadu
a volbu představenstva. Mariánská družina
učitelek. — Klerikální učitelky české, organisované v Mariánské družině, přijdou tedy na
čtyřdenní cvičení do kláštera jako by na
posměch pokrokovým snahám, jimiž ovlá
dáni jsou dnes vychovatelé a vychovatelky
mládeže všech národů kulturních. V klášteře
Sacré-Cour zmrzačila se duševně nejedna
česká dívka, měly tedy klerikální učitelky
vhodnou příčinu, když právě tento ústav
zvolily za místo, kde získati mohou při du
chovních cvičeních žádoucích pokynů a po
vzbuzení pro své, tak vznešené povolání.
Bude to zajímavý sjezd účastí i účastnicemi.
Klerikální propaganda zdvihá v král, českém
hlavu, má už své studené bratry, proč by
tedy z českých učitelek nechtěla zříditi legii
studených sester. Snad se jí i to podaří.«
Co pak je ta »klerikální propaganda« proti
té, která chytá každého do ústavu vstupu
jícího »absolventa« měšťanské školy, aby
»podával zprávy o poměrech na ústavu«,
proti té »neklerikální« propagandě, která
pořádá schůze abiturientů, aby je získala
pro svou partu a štve je proti představeným
a úřadům ještě dříve, než do praktického
života vstoupili a jej poznali. Všechna čest
učitelkám mariánské družiny, že se nedají
odstrašiti pranýřováním. Kdyby takhle dělaly
dvorní dámy při oslavě mladočeských pře
dáků, při husitských komediích, kdyby vy
bíraly na »organisaci« — to by bylo něco
jiného! Vztekejte se, jak chcete, všichni a
všechny ve vašem vleku nepůjdou! Váš
kult, kult vašich osob není na světě, bohu
dík jediný; však oni též prohlédnou, kdo
dnes pro vás a pro vaše pohodlné sinekury
lámou kopí!
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Přespolní žáci.
Píše B. SEMOV.

Městský učitel neví o mnohém soužení, které působí venkovskému učiteli
výnos školních úřadů. Tak loni objevil se z čista jasna výnos, že nesmí se dítě
po vyučování nechati ve škole bez dozoru, protože se přihodilo několik neštěstí.
Městští učitelé pomyslili si zajisté: »Nač nám tohle připomínají? To se přece
samo sebou rozumí. Nenechám přece dítě po škole z trestu samotné ve třídě!«
Ale na venkově výnos vyvolal veliký rozruch a mnohému svědomitému plniteli
nařízení přivodil o několik šedivých vlasů na ustarané hlavě víc. Na venkově
jedná se při tom o přespolní žáky.
Po českém venkově je málo škol, které by neměly jednu nebo více přiškolených obcí
Děti z přiškolených obcí zůstávají přes poledne bez dozoru.
V létě to ještě ujde. Hrají si před školou a správce školy má je na očích.
Ale v zimě sedí ve třídě od jedenácti nebo dvanácte hodin, v nejnižší třídě do
konce od desíti až do jedné nebo do dvou — úplně bez dozoru.
Není možno posílati jich po dopoledním vyučování domů. Mají někdy i ho
dinu cesty.
Co tedy s nimi? Na štěstí se na výnos brzy zapomnělo, tak jako na mnohé
jiné podobné, a přespolní děti sedí ve třídách přes poledne samy jako po všechna
léta. Ale když výnos přišel, způsobil veliký rozruch. Nechybělo ani dotazů
k okresním školním radám, jak se v té věci zachovati.
Odpovědi byly různé. Nejzajímavější byla, aby přespolní obce opatřily pro
své děti místnost, kde by přes poledne mohly prodlévati.
A právě tato odpověď ukázala, že i dobrý úmysl může způsobiti mnoho zlého,
Byl přece shora zmíněný výnos vydán školními úřady jen v dobrém úmyslu;
na ochranu školních dětí.
Po většině nejsou školním úřadům poměry na venkově známy. Přijde na
řízení okresní školní rady, aby se ve škole zařídilo to nebo ono.
Ale k takové věci vždy náleží dva. Jeden, který nařizuje, a druhý, který
poslechne a nařízení vykoná.
Ve věcech školy ten druhý obyčejně schází.
Místní školní rada odpoví, že se věc časem udělá, a tím je celá záležitost
odbyta. Neudělá se nic. Až prý přijde upomínka; beztoho prý to chce učitel
a navedl inspektora, aby to nařídil. A když přijde upomenutí, zas se najde vý
mluva, a tak se věc mnohdy po léta oddaluje.
Tahle procedura je venkovským učitelům dostatečně známa, a teď měli na
obcích přespolních žádati místnost pro žáky na poledne.
To tak! Řekli by občané: »Dost se naplatíme na školu, a teď máme ještě
dětem zřizovati čekárny? Což nemohou děti býti ve škole přes poledne jako
bývaly, co škola je školou? To si zase řídící něco vzpomněl, aby mu děti přes
poledne nedělaly ve škole »rámus«.
Jak povídám, tento výnos způsobil mnohému hojně starostí.
Ještě více však pokynuti okresních školních rad ohledně přečkávacích míst
ností. Stálo v těch pokynech: »místnost, kde by dítky za náležitého dozoru do
čekaly počátku odpoledního vyučování,«
18j-
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Tohle vypadalo jako pasť. Kdo má dozor v těch najatých místnostech
obstarávat!? Obec jistě ne!
Učitelé hnedle vycítili, že by se řeklo: »Ať se učitelé v dozoru střídají!«
»A pěkně děkuji,« pomyslil si každý. »Mám hodinku k zotavení přes po
ledne a na tu zase měl bych býti zabaven novou povinností. To raději ne!«
Proto v praksi zřízení místností přespolním žákům nikde neprovedeno,
a praktikovala se věc tak, že učitel po skončeném vyučování vyvedl všecky děti
ze třídy před školní budovu a šel domů.
Při tom si myslil: »Děti jsem poslal domů, nevím, poslechnou-li všechny. Vrátí-li
se přespolní do třídy, co mi po tom? Já o nich nevím a nemohu tedy za ně ručiti.«
Tak se to dělalo všude a já to dělal také tak. Ale zatrolený výnos zkazil
mi přece několik obědů. Jsem totiž trochu nervosní a dobíhal jsem proto přes
poledne stále do všech tříd, nestal-li se tam úraz.
Stále jsem o té věci přemýšlel. Kollegů k dozoru nutiti jsem nechtěl, sám
tam prodlévat! také ne. Konečně napadla mi dobrá myšlénka. Děti může stihnouti
úraz jen tehdy, nejsou-li zaměstnány.
Svedl jsem tedy všecky přespolníky do jedné třídy, abych je zaměstnal.
Podotýkám, že zatím se dávno na výnos o dozoru na děti ve třídě pobý
vající všude zapomnělo, mně však stále vězel v hlavě. Dal jsem dětem nejdříve
několik tabulí lepenky, nakreslil jim na tabuli síť krabice a po čtrnáct dní přes
polní děti lepily mi krabičky na sbírku nerostů.
Potom našel jsem ve skříni padesát nevázaných knih žákovské knihovny, na
jejichž vazbu jsem nikterak nemohl potřebného obnosu od místní školní rady vymoci·
První dni dal jsem dětem knihy roztrhali na archy, druhého dne lepiti na
krajní archy plátna a záložky, potom děvčata šila a hoši svými i mými noži
ořezávali. A tak postupně v práci pokračováno, až knihy byly vázány. Práce
trvala do jara, až zase děti mohly přes poledne na náves. Stálo mne to denně
asi deset minut po dvanácté, než jsem mladým knihařům ukázal, co teď na
knize nutno pracovati, ale měl jsem potom pokoj. »Rámusů« ve třídě nebylo,
a úrazu neutrpěl nikdo. Za celou zimu jenom jeden rozpustilec omázl děvčeti
štětec s mazem o ústa. A to ještě měl býti trest za prostořekost.
Od těch dob dávám v zimě přespolníkům na poledne nějakou práci ve třídě
a mám pokoj. Kdo nechce dělat, vytratí se ze školy sám a jde na klouzačku.
Tam za něho nemohu ručiti.
Děti provedou mi správky na školních pomůckách, jako podlepování map,
správku knih atd. Není to právě pěkná práce, ale stačí to. Je lépe nějak spravené,
než nijak. Venkovským kollegům radím, aby mého příkladu následovali a opatřili
přespolníkům na polední přestávku zaměstnání, chtějí-li býti zbaveni obavy,že
některý neposeda by si mohl o lavici hlavu rozrazili.

*)
Učitel-voják.
Píše R. S.

Vysvědčení učitelské dospělosti opravňuje učitele, že může vstoupili do
armády jako jednoroční dobrovolník.
Loni si na to vzpomněl někdo a vyzval v »Českém učiteli« kolegův, aby
podali svá dobrozdání, bylo-li by s prospěchem českým učitelům, aby odbývali
*) Uveřejňujeme s podotknutím, že ve všem s názory p. spisovatele nesouhlasíme.

(Pozn. red.)
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si službu presenční jako jednoroční dobrovolníci nebo obyčejným dosud způ
sobem sloužili jako náhradní záložníci a cvičení ve zbrani konali o prázdninách.
Jak věc dopadne, věděl jsem napřed.
My už jsme tací kubíci, že pro nějaké to heslo dovedeme se zříci všaké
výhody, byť by nám ji někdo i po lopatě strkal.
Zuby nehty budeme se jí brániti, jen abychom dokázali, že chceme zacho
vali svoje češství.
Články v »Českém učiteli« vyzněly vesměs kategorickým »ne«. Podporoval
by se tím militarismus.
Byl jsem osudem odsouzen sloužiti delší dobu ve vojště a od prostého do
pracovat! se až k zlatému střapci, který odložil jsem hned, jak to bylo možno',
a vrátil se opět ku svým dětem do školy, ale viděl jsem kolik roků své kolegy
v »Lehrerabteilungu« a vím, co to znamená, slouží-li intelligent jako prostý vojín.
Z té příčiny mne věc zajímala. Ze abstinence českého učitelstva milita
rismus nezničí, to ví každý. Čekal jsem, jak se zachovají Němci.
Německé listy jako na povel počaly přetřásat! tutéž otázku; jen že ta věc
dopadla jinak. Radily učitelům, aby vstupovali do vojska jako jednoroční dobro
volníci, dosáhli potom hodnosti poručíka nebo kadeta v záloze a odbývali si cvi
čení ve zbrani v hodnostech. Že by to byla u Němců láska k militarismu, to snad
nebude nikdo tvrditi.
Ale je to nový důkaz, že Němci jsou národ superiorní. Německým učitelům
sluší, aby sloužili jako hodnostáři a nám zase, abychom zákonitou službu od
bývali jako prostí.
Bůh suď, kdo to tenkrát »Českému učiteli« poradil, aby naše mladíky zra
zoval. Vždyť hned potom německé listy vypočítávaly materielní i morální výhody.
Ovšem, my na takové výpočty nemáme času. Jen když si provedeme svou.
Každé výhody v říši zmocní se jiný, my si zůstaneme důslednými, třeba ku své škodě.
Německý učitel narukuje do cvičení ve zbrani o prázdninách jako poručík,
dostane pěkné měsíční služné, větší než má jako učitel doma v zapadlé vesnici,
a náš člověk »narukuje« jako jeho podřízený, utratí během cvičení svoje měsíční
služné jako učitel i mnohé úspory, často se i k vůli vojenské povinnosti zadluží,
ale zůstal si důsledným.
Aby se neřeklo, že podporuje militarismus, přinese mu hmotně v oběť všechno:
své zdraví, poslední groš a poslední pár bot.
Je to důslednost? Což nemůže zůstati Čechem i na vojně, jako zůstane
Němec Němcem a Rumun Rumunem? To je přepjatá choulostivost, ve které si
libujeme.
Nerozumíme životu, to je naší velikou chybou. Za maličkost zříkáme se
prospěchu. Němci jsou nás chytřejší, toho jim nikdo nemůže upříti.
Naši se lekli, jak by to bylo drahé, než by se český učitel stal důstojníkem.
Němci umějí lépe počítati. Po maturitě musil by učitel sloužiti rok jako
jednoroční dobrovolník. Tento rok byl by tedy pro službu ztracen.
Kdo by sloužil na státní útraty, stálo by ho to přece trochu peněz, kdo by
sloužil za své, toho by to stálo hojně. Ale tu se musí počítati s tím, že každý,
kdo dnes z ústavu vyjde, hned místa nenajde. Kandidáti čekají čtvrt, půl roku,
ba některý i celý rok na místo. Není daleká doba, kdy absolventi učitelských
ústavů budou učitelům platiti, aby jim dovolili vyučovati, jen aby mohli dokázati,
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že po dva roky na veřejné škole působili, a bylo jim dovoleno podrobiti se
zkoušce způsobilosti.
Mohl by tedy učitel ucházeti se o místo v době, kdy koná presenční službu
a věděl by alespoň jistě, že místo má nebo nemá. Nenašel-li by místa, může se
po roce, když učiní zkoušku důstojnickou, dáti aktivovati a má pěkné místo a jisté.
Takto v občanském životě je jisté nemá, ani stane-li se někde výpomocným
nebo zatímním.
Už dnes kolik roků mnohdy vandrují mladší učitelé z okresu na okres, než
se někde uchytí. A kolik jich v té době je nuceno ohlédnouti se po jiném za
městnání! A to jsou ztracená léta.
A což stihne-li někoho doba odvodu právě, když místa nemá a nemůže
dokázati, že jako učitel působí? Je odveden pak na tři roky. Takový ztratí mnoho.
Němci vypočítali, že peníze, které by stál rok služby, nahradí dostatečně
cvičení o prázdninách. Neboť tu učitel-poručík dostává poručíčkou gáži, nebo
kdyby byl jen záložním kadetem, dostává takový plat, že z něho může býti živ,
poručík může i z vojny peníze přinésti a služné jeho jako učitele zůstane doma
rodině jeho neztenčené, kdežto učitel, prostý vojín, utratí ve cvičení celé své
služné, a žena doma žije z hotového nebo na dluh.
Pro českého učitele má dobrovolnická služba jedinou stinnou stránku, že
by dobrovolník po roce neobstál při zkoušce a musel sloužiti druhý rok. A tato
nehoda stihla by asi mnoho našinců pro neznalost němčiny. Na tuto eventualitu
Němci také pamatovali. Učitel-dobrovolník byl by však druhým rokem poddů
stojníkem a dostával by plat, a ve službě učitelské nemohlo by mu to nikterak
vaditi. Rok tento musel by se mu počítati, protože svou vinou nezameškal rok
učitelské služby a jistě by dosáhl dispense, že by po roku služby při školství
připuštěn byl ku zkoušce způsobilosti.
Nechci snad nikoho přemlouvali, aby se věnoval stavu vojenskému, kdo
k němu necítí chuti a náklonosti, chtěl jsem jen ukázati k tomu, jak Němci do
vedou využiti lépe než my, každé výhody, která se jim naskytne a jak snaží se,
aby v každém stavu obsadili příslušníky svého národa místa prvá a nám nechali
místa poslední.
*)
Opakuji: nikomu neradím; už jsem řekl, že jsem sám z vojště vystoupil a ku
kantořině se vrátil, ač jsem tu dostával jen třicetšest zlatých místo šedesáti na
vojně. Není každý člověk rostlý pro uniformu. K tomu patří víc než maturitní
vysvědčení.
. Ale není také správné raditi všem: »Nečiňte toho! Zřekněte se výhody!
Podporovali byste militarismus!« Zřekneme-li se všech výhod, které se nám v říši
naskytují, pak se nesmíme diviti, že se nám všechno zmate a nic se nám nedaří
a cizina na nás pohlíží jako na národ muzikantů, lokajů, služek, sedláků a děl
níků, vůbec národ inferiorní.
Český učitel nechce býti důstojníkem, aby nepodporoval militarismus a slouží
potom jako prostý vojín. Jak se to srovnává? Či opravdu si výše netroufá? Je
nám skutečně vrozeno jen’ poslouchali, protože poroučeli nás nikdo neučí?
Skoro se tak zdá.
*) K této stati mohly by se přidali vhodné glossy, ale každý myslící si je zajisté
přičiní sám.
(Pozn. red.)
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Jednoty českého katol. učitelstva a přátel křest, výchovy pro král. České.
§ 1. Jméno, sídlo a jednací řeč spolku.
Spolek se jmenuje: »Jednota českého katolického učitelstva a přátel křesťanské
výchovy pro království České«. Jest nepolitický, sídlo má v Praze. Jednací řeč
jest česká.
§ 2. Účel spolku.
Účelem spolku jest:
a) šířiti vědomosti vychovatelské a pravé vzdělání v lidu českém.
b) Pečovati o nábožensko-mravní vychování a vyučování mládeže vůbec a o to,
aby rodinné vychování dálo se dle zásad katolických zvlášť.
c) Dbáti toho, aby veřejnost mládež nepohoršovala, nýbrž na nábožensko-mravním
vychování mládeže s rodinou a školou dále spolupůsobila.
d) Nabádati odrostlejší mládež k sebevzdělání a sebevýchovám a pečovati o za
vedení ušlechtilých, v duchu náboženském a vlasteneckém se nesoucích
zábav pro ni.
e) Hájiti práv a zájmů katolického učitelstva vůbec a členů Jednoty potud,
pokud k účelům spolku toho třeba bude.
f) Mravní a dle možnosti i hmotné podporování katolických ústavů vychovávacích a vzdělávacích, po případě i jich zřizování nebo vydržování.
§ 3. Prostředky.
K dosažení vytknutého účelu slouží:
a) Příspěvky členů, dary, odkazy a výtěžek ze spolkových podniků.
b) Schůze s přednáškami a rozhovory, účelu spolku přiměřenými.
c) Vydávání a rozšiřování letáků, časopisů a vhodných spisů.
d) Zřizování místních neb farních okrsků vzdělávacích a zábavných, nebo spolků
pobočných čili filiálních.
§ 4. Členové.
Jednota se skládá z členů zakládajících, přispívajících, činných a čestných.
—· Zakládajícím členem může se státí každý katolík, který buď najednou, nebo
v pěti ročních lhůtách splatí 50 K. — Přispívajícím členem může se státi každý
katolík, který 1 K ročně platí. Příspěvek tento může se snížiti až na 20 h ročně. —
Činným členem může se státi každý katolický profesor neb učitel, kněz, kate
cheta, učitelka literní, industriálni, neb pěstounka kteréhokoli druhu škol, který
nejméně 2 K ročně platí. — Čestnými členy jmenuje valná hromada bez debaty
k návrhu výboru ty, kteří si zjednali o spolek zvláštních zásluh.
a)
b)
c)
d)

§ 5. -Práva členů.
Všickni členové mají právo účastnit! se schůzí spolkových.
Rokovati o záležitostech spolkových, hlasovati o usneseních a návrhy podávati.
Voliti a volenu býti do výboru.
Mají nároky na výhody, povolené členům při odebírání tiskopisů, aneb jiné
členům získané. — Práv těchto požívá člen, pokud platí příspěvky.

§ 6. Povinnost členů.
Povinnosti členů jsou: Zachovávat! stanovy a usnesení spolková, přičiňovati
se o dosažení účelu spolku a platiti řádně příspěvky.
19f
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§ 7. Valná hromada.
Řádná valná hromada schází se jednou za rok, a to v srpnu; v případech
nutných svolá předseda mimořádnou valnou hromadu, žádá-li za to výbor Jednoty
nebo čtvrtina všech členů. Členové zvou se k řádné valné hromadě na 14 dní,
k mimořádné na 8 dní napřed ve »Vychovateli«, »Čechu«, »Obnově«, »Našich
Listech“, nebo i osobními pozvánkami. —· K platnému usnášení valné hromady
jest třeba, aby byla nejméně pětina všech členů přítomna; není-li v ustanovený
čas dostatečný počet členů, koná se nová valná hromada o půl hodiny později
a usnáší se při každém počtu členů, což však třeba v pozvání oznámiti.

§ 8. Působnost valné hromady.
1. Valná hromada volí předsedu, členy výboru, náhradníky a revisory účtů
a dle potřeby i jiné funkcionáře.
2. Přijímá výroční účet pokladníka, jakož i zprávy jednatele a zvolených
revisorů účtů a usnáší se ô udělení absolutoria.
3. Vykládá a mění stanovy, jež výbor Jednoty zeměpanským úřadům ku
schválení předkládá.
4. Jmenuje po návrhu výboru čestné členy. Rozhoduje o rozpuštění Jednoty
nebo filiálních spolků a odborů dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů.
§ 9. Výbor.
Výbor voli se ve valné hromadě na rok. Do výboru volí se z činných členů
osm, mezi nimiž aspoň 1 kněz a 1 učitelka a čtyři náhradníci. Z ostatních členů
čtyři členové do výboru a dva náhradníci. Výbor pak zvolí z činných členů dva
místopředsedy, jednatele a pokladníka.
§ 10. Působnost výboru.
1. Výbor určuje místo a čas valných hromad a schůzí spolkových i jich
program. Schůze mohou se konati ve všech místech království Českého.
2. Usnáší se o zřízení filiálních spolků nebo místních odborů vzdělávacích.
3. Přijímá a vylučuje členy a navrhuje čestné členy.
4. Ustanovuje jednací řád schůzí a valných hromad a pravidla odborů.
5. Rozhoduje o veškerých nutných vydáních spolku a určuje ústavy, kam
se mají uložiti peníze spolkové, ručí Jednotě za správnost pokladny a účtování.
6. Provádí usnesení valných hromad jemu odkázaná a radí se o veškeré
k dosažení účelu vhodné činnosti.

§ 11. Jednatel.
Jednatel píše veškeré listiny, sestavuje roční zprávu o činnosti spolkové,
obstarává kancelářské věci a dopisování, vede knihu protokolů a matriku.
§ 12. Pokladník.
Pokladník přijímá veškeré spolkové peníze a stará se o jich bezpečné uložení,
o pravidelné placení členských příspěvků a vyplácí účty spolkové na poukázku
předsedou podepsanou. Vede řádně účty o příjmech a vydáních spolkových, před
kládá je ve valné hromadě a podrobuje je revisi, jakož i přehledu pokladny,
který má právo vykonati každý člen výboru. — Roční závěr účtů a bilanci zre
vidují dva valnou hromadou vždy na příští rok zvolení revidenti, kteří mají též
právo o správnosti účtů a pokladny kdykoli se přesvědčit! a navrhují valné hro
madě, když účty za správné uznali, aby se pokladníku dostalo absolutoria.
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§ 13. Předseda.
Předsedou je učitel; voli se ve valné hromadě na jeden rok. Týž zastupuje
Jednotu ve všech případech na venek, přijímá veškeré dopisy a návrhy členů
a dává je ve výboru nebo valné hromadě ku projednání, sdělává program schůzí
výborových, svolává je a předsedá v nich i ve valných hromadách a jiných schůzích.
V případě potřeby dává se ve své činnosti zastupovat! místopředsedou.

§ 14. Usnesení a volby.
Veškerá usnesení a volby dějí se dle předchozího usnesení buď aklamací
nebo lístky prostou většinou hlasů vyjma rozhodnutí a rozejití spolku; kde třeba
většiny dvoutřetinové. Při stejném počtu hlasů rozhoduje předseda.
§ 15. Vystoupení a vyloučení z Jednoty.
1. Vystoupit! z Jednoty lze každému členu kdykoli; má to však oznámiti
správě Jednoty a zapraviti vše, čím spolku až do svého vystoupení jest povinen.
2. Za vystouplého považován jest člen; který povinnosti členské neplní a po
dva roky ani po dvojím upomenutí příspěvky nezaplatil. Výbor Jednoty má však
právo lhůtu tuto prodloužit! a takového člena zase znovu přijati.
3. Člena, jenž by stanov těchto nedbal, zájmy spolkové poškozoval nebo
se jim protivil, může výbor vyloučiti. Vystouplí a vyloučení pozbývají všech ná
roků na vrácení zaplacených příspěvků.
§ 16. Smírčí soud.
Spory osobní, vzniklé mezi členy z poměru spolkového, vyřizuje smírčí
soud, do kteréhož každá strana jednoho důvěrníka z členů si vyvolí a výbor,
jemuž spor oznámen býti musí, předsedu ze svého středu jmenuje. Předseda
určí stranám a jich důvěrníkům čas a místo stání; nedostavění se svědčí ve
prospěch strany dostavivší se. Z nálezu soudu smírčího není odvolání. Kdyby
byl výbor sám spornou stranou, rozhodne o sporu valná hromada. Smírčí soud
rozhoduje většinou hlasů.
§ 17. Zrušení spolku.
Má-li se Jednota rozejiti, o tom rozhoduje valná hromada za tou příčinou
a s tím programem svolaná dvoutřetinnou většinou přítomných členů. Jednota se
rozejde sama sebou, klesne-li počet členů pod 20. V tom případě věnuje se
zbylé jmění řádu školních bratří sv. Jana de La Salle v Bubenči.

§ 18. Náboženský ráz Jednoty.
Jednota odporučuje se v ochranu Sv. Rodiny a svátých patronů českých.
V den valné hromady obětuje se mše svátá za zemřelé členy a dobrodince spolku.
§ 19. Různá ustanovení.
Spolek, stanovy a každá změna v nich podléhají zákonům o spolčování
vůbec. — Spolkový rok počíná dnem 1. srpna a končí 31. července; tím dnem se
účty uzavírají. —Spolková úřední zadání a sepsání podpisuje předseda a jednatel.

Za výbor:

Antonín Jakubše,

František Jelínek,

t. č. jednatel.

t. č. předseda.

Upozorňujeme své příznivce na spolek ten s prosbou, aby jej pod
porovali a cleny jeli o se stali.

W
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Jakou práci koná žákovská knihovna.
Sděluje V. DUBSKÝ.

O žákovských knihovnách napsalo se už tolik, že by se snad zdálo zby
tečností rozepisovat! se o věci té ještě teď, když každá frakce, v něž je teď uči
telstvo rozštípeno, má své ustálené zasady o výběru knih, určité předpisy, které
knihy má knihovna obsahovati a které je učiteli zatratiti. Rozkazy dávají se od
štábu, odtud se nařizuje, které knihy se mají koupiti, ale věc praktikuje se přece
jinak. Jsou obce, kde učitel nedostane na zakoupení knih pro žákovskou knihovnu
ani haléře, a snad se mnohý podiví, budu-li tvrditi, že právě v těchto obcích se
žákovské knihovny nejvíce užívá.
Chudé dědiny, obývané po většině dělným lidem, jsou s četbou svojí odká
zány jedině na žákovskou knihovnu školní. Z pravidla v dědině takové je spolek
hasičský, několik rolníků je soustředěno v hospodářské besedě, dělníci v besedě
občanské, omladina v ochotnickém spolku, ale ani jediný spolek nemá vlastní
knihovny.
V létě ovšem nikdo po knize se nezeptá. Ale v zimě, když dědina zapadne
sněhem a špatnými cestami odříznuta je od celého světa, každá i nepatrná kní
žečka nabývá veliké ceny. S prvním popraškem sněhovým začne se v chalupách
dráti peří. Dere se dlouho do noci; aby čas ucházel, někdo předčítá.
Teď nastane shon po knihách. Nejdříve přijdou na řadu kalendáře. Půjčují
se po chalupách, mnohý proběhne do vánoc celou ves. Úhledná knížka s barevnou
obálkou objevila se na listopadovém výročním trhu, ale do vánoc vypadá jako
ošumělý vandrovník. Ale účelu svému dostála. Posílám na tuto pouť po vsi každé
zimy asi třicet takových ubožáků záhubě zasvěcených Aby mi snad někdo ne
vyčetl, že jsou to jen kalendáře katolické čili tak zvané »klerikální«, přiznám se,
že jsou mezi nimi i jiné, těm »klerikálním« sice navlas podobné, ale jako takové
neoznačené a proto tedy pardonované. Lid chce čisti, nikdo se mu o četbu ne
stará, ani nikdo z těch, kteří stále tvrdí, jak rádi by lid náš spasili, a já mohu
mu poskytnout! jen toho, co mne nic nestojí. Knihovnu svoji, kterou jsem dvacet
let střádal, dávno už jsem obětoval. Zbyly z ní cáry. A když mi k vánocům
ošumělé kalendáře vracejí se do školy, pohlížím na ty otrhance s úctou, věda, že
každý vykonal kus záslužné práce a život svůj nežil darmo.
A teď se začne útočiti na žákovskou knihovnu. »Smím si vypůjčit! dvč
knihy?« táží se děti.
»Vezmi si dvě,« řekne učitel. Ví už, proč dítě chce dvě knihy. Čtou je doma
při dračkách.
Tak to jde celou zimu. Celá ves užívá žákovské knihovny.
Obsah drobné dětské lektury baví lidi všech možných odstínů politického
přesvědčení, lidé všech možných zásad spokojí se povídkami a pohádkami, mnohdy
dosti chatrně psanými nebo naivními. Z nouze žere čert mouchy.
Básně a deklamovánky rozhodně netěší se oblibě ani u dětí ani u do
spělých. Největší poptávka je po povídkách historických.
Kdyby jich jen bylo! Ale není jich. Knížečka za čtyřicet haléřů musí vydr
žet! tři i čtyři roky. A potom není z čeho doplňovat!. Obec nemá. Nedá proto
ani na knihy ani na vazbu. Něco přijde od okresní školní rady a to je každo
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ročně vítáno jako nový, svěží bojovník, přicházející, aby posílil řady již ustupu
jících a unavených spolubojovníků. A učitel pomáhá si jak může.
Už o prázdninách připravuje se na zimu. Pečlivě prohlédne knížečku za
knížečkou, raduje se z těch, které vracejí se z boje s poměrně ještě zdravou
kůží a rmoutí se nad těmi, které přinesly si z výpravy smrtelné rány, potrhané
listy a přelámané desky jako důkaz, že věrně plnily své povinnosti.
Chatrný stav takových knih je nejlepší kritikou svědčící, jak obsah se líbí.
Kdyby autor viděl své dílo v tomto stavu, jistě by ho pohled ten naplnil spokoje
ností, třeba že, když kniha vyšla, strhal ji některý opravovatel světa svým
břitkým perem.
A tu učitel pečlivě sestavuje seznam borců, které bude moci na podzim vy
siati na výpravu do vsi.
Šťasten ten, který dostane od místní školní rady několik korun na správku
žákovské knihovny. Ve většině případech tak nebývá, a učiteli nezbude než dáti
se do práce sám.
Lepí a klíží, kde se to ještě dá, shledává přetrhané listy, a je ještě dobrá
kniha, scházejí-li dva nebo tři listy, jen když taková mezera není příliš na závadu
celkovému porozumění obsahu.
O této věci musí se učitel přesvědčit! četbou.
Znal jsem také šťastného smrtelníka, který měl na opravu deset korun, a když
o prázdinách pohmožděné knihy poslal knihaři do města, vzkázal mu, že
takových hadrů nespravuje.
To bylo sklárnám'! Chudák učitel myslel, kdo ví co má a zatím — hadry·
Ale vyzrál na to. Staré hadry spravil, jak uměl, a za deset korun koupil
knih nových a knihaři se potom vysmál.
Jistě mi někdo přichvátá na pomoc a řekne : »Žákovská knihovna je jen
pro žáky a ne pro dospělé. Zkrátka se dětem zakáže, že knihy z ruky dáti ne
smějí a za vrácení nepoškozené ručí.«
Příteli, měl bys srdce, takový zákaz vydati, když víš, že celá dědinka je
odkázána jedině na několik svazečků tvé žákovské knihovny?
Před lety, dokud jsem měl asi sto svých knih pro dospělé a půjčoval je
lidem tak dlouho, až staly se úplně nepotřebnými pro sešlost, přinesl mi jeden
tatík pěknou povídku zpět s prosbou: »Půjčte nám, pane řídící, nějakou knížku,
jak jsou pro děti. Předčítá nám večer chlapec, a v téhle knize je moc o namlou
vání. Musel jsem to klukovi vžiti z ruky.« Tatík byl sociální demokrat a kniha
byla dosti nevinná povídka jedné naší renomované spisovatelky.
V létě jedna redakce odborného listu, jehož jsem spolupracovníkem, učinila
mi present, poslavši mi balík knih, které dostala na recensi. Měl jsem radost.
Knihy byly vesměs nejnovější výplody naší literatury. Samá zvučná jména
na obálkách.
Na zimu jsem knihy rozdal, jakmile se první petenti dostavili do školy.
Druhého dne vracel mi jednu z půjčených knih člověk, který platí v obci
naší za nejpokročilejšího.
»Půjčte mi něco jiného,« řekl. »Na tohle je škoda času.«
»Ale už nemám, než povídky pro děti,« povídám.
»Půjčte mi dvě nebo tři takové knížky,« řekl. »To jsou perličky. Člověk se
pobaví. Aie tohle? Všední děj a mnoho zbytečné řeči.«
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Vzal jsem mu knihu, kterou mi vracel, a obličej se mi prodloužil údivem.
Na desce stkvělo se jméno renomovaného spisovatele našeho. Byla by se mu
také jistě brada protáhla, kdyby byl mohl tuto kritiku vyslechnouti. Povolaní kri
tikové v listech zasypali knihu chválou, když spatřila světlo světa.
Někdo řekne — vkus, já pravím: instinkt. Vtipkář řekne : »To je asi zabed
něná vesnice, kde takto soudí o četbě.«
Daleko od cíle střeleno. Ve vsi je jen sedm rolníků a ostatní vesměs hor
níci, stoupenci strany socialně-demokratické, tedy lidé pokrokoví. Z příhody té
soudím, že není kritikou to, co napíše se o knize v listech, nýbrž jaké se těší
oblibě u lidu.
Četl jsem kritiku o dětské povídce. Strhal jj někdo až běda. Já také. Tři
exempláře této povídky četly se u nás po dva roky tak, že třetí zimu jen jeden
byl k potřebě. Tenkrát jsem se nasmál slabosti lidské. Jsem jist, že nakladatel
dobře .vyprodal celý náklad toho spisu a měl pěkný výdělek.
Chtěl jsem tedy upozorniti na žákovské knihovny. Pří doporučování spisů
pro mládež nemělo by se zapomínati, že knížky ty čtou se také v rodinách, ba
v mnohých zapadlých dědinách českých, a je jich podnes slušný počet, jsou
jedinou četbou lidovou.
Došlo to tak daleko, že náš lid nemá na knihy peněz. Ale chuti ku čtení
mu proto neubylo.
Nedostane-li ani ze školy dětskou knihu, čte potom všechno, co mu do
ruky přijde. Naříká-li dnes některá politická strana, že se lid náš stává lhostejným
ve věcech národnostních, že se šíří národnostní indiferentismus a internationála,
která nás jistě brzy zahubí, ať hledá kořen zla. Věci ty šíří se tiskem. A četba
tato zhoubná dostává se do lidu z nedostatku dobré četby. Posíláme knihy na
Slovač a jinam, ale na své české krajany zapomínáme.
Kdo může věnovati větší částku rozličným pochybně lidumilným účelům,
jako je zaopatření propuštěných káranců, napravení pijanů, zpustlých dívek, tedy
lidí, kteří sami se z lidské společnosti vyloučili, mohl by snad také ze
svého přebytku věnovati balík knih pro školu své rodné obce. Ale tomu
nikdo neporozumí.

Ruční práce dívek ve školách vesnických a postavení industrialních
učitelek.
Uvažuje A. VOLNÁ.

Vyučování ručním pracím dívek je povinný předmět, a dívky mají jím získati
dovednosti, aby až jednou stanou se hospodyněmi, dovedly si poříditi samostatně
alespoň správky.
Tolik let už se vyučuje ručním pracím na škole obecné a stále slyšíme
stesky, že dívčí mládež v něm nepřináší si ze školy potřebných dovedností.
Výtky této nemožno činiti všeobecně; byla by nespravedlivou. Někde se
děvčata naučí, čeho potřebují, někde snad méně, a tu třeba všímnouti si příčin.
Často vidíme hocha nebo děvče ve škole se zalátovaným šatem, že spravka
vynutí úsměv nad tou »dovedností«. Několik hrubých stehů třeba jinobarevnou
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nití svědčí o veliké neumělosti. Mladá matka vychodila už moderní školu a soudě
dle záplaty, neumí jehly pořádně ani vžiti do ruky.
Přišila záplatu velikými stehy, dle známého vtipu: »Kamarádi, držme se, je
nás málo.«
Přesvědčily bychom se, že matka učila se ve škole háčkovati, plésti, vyšívati,
ale nenaučila se přišiti záplatu. Přesvědčila jsem se, že děvče, které se naučilo
ve škole pěkně vyšívati, nedovedlo si uplésti punčochu. Jak je to možné? Vy
světlím.
Kde je zkoušená učitelka ustanovena na několika školách současně, vidíme
ji cestovati ode vsi ke vsi jako obecního posla nebo listonoše; to nikterak ne
může býti vyučování ku prospěchu.
Je sice pravda, že osnovy nařizují, aby děvčata získala jakési zručnosti ve
správkách v domácnosti potřebných, a také inspektoři kladou na tuto věc všude
váhu. Ale zase je v. tom veliký rozpor.
Industrialka má předložití při inspekci žákovské práce. Rozumí se, že to
nemohou býti předměty, které děvče zhotovilo pro domov, chatrné věci domá
cího prádla, které vyspravilo.
Někde jsou zavedeny i celoroční výstavy ručních prací. Na takových ovšem
nemůže děvče vystaviti zalátované otcovy nohavice, nýbrž věc pěknou a novou.
A tu přicházíme k novému bolavému místu tohoto vyučování. I tabulky,
mající znázorňovat! látání, jsou vlastně kabinetními kousky a nikoli skutečnou
prací. Kdyby děvčata po celý rok do školy nosila věci, na kterých by skutečně
pracovala, tedy správky prádla, nové prádlo ve škole hotovila a pak všechno
zase pro potřebu v domácnosti odnášela, neviděl by pan inspektor, co dívky pra
covaly, a rozumí se, že pro výstavu by ve škole také nebylo ničeho.
Že to jde opačným způsobem, hromadí se ve školní skříni nové předměty
celý rok, a když dítě něco pracuje, do konce roku zapomene, jak to dělalo. A že
tu třeba ku pracem stále nových látek, bavlny, nití, jehlic i hedvábí, a ve vsi toho
nelze koupiti, industriálni učitelka objednává ty věci sama a prodává je dětem.
To má také své všelijaké stránky. Lid okolnost tu všelijak vykládá a posuzuje.
Napadne tu mimoděk, zdali to pak nesvádí k tomu, aby žákyně robily práce
nákladnější? A kde mají chudé dítky vžiti peněz na věci, jichž v životě nikdy
nebudou potřebovat!?
Je skutečně bolestný pohled na dcerku nádenníkovu, jak mozolnou rukou
vyšívá moravské národní vyšívání na zástěrku z »kongresu«, kterou nikdy ne
bude nositi; punčochy má podšité suknem z tatíkovy kazajky, protože je pro
chodila v trepkách a připlést! jich neumí.
Je třeba důkladné reformy ve vyučování ručním pracem dívek a to v ně
kolika směrech.
■Není jistě účelem školy obecné, vpraviti dívkám dovednost hraničící na
umělost. Spíše myslím, že by účelu školy obecné hovělo naučiti dívky všeínu,
čeho potřebí v chudé domácnosti. A to jsou jistě správky poškozených věčí,
pletení punčoch a menší šití nových věcí. A tu musí se dítky učiti na skutečných
věcech. Af přinášejí z domova, na čem se mohou učiti. To je bez výloh.
Učení na nových věcech je nákladné, mnohým dětem nepřístupné.
Tu třeba opravy osnov a pochopení jich se strany vyučujících,
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Odstraněním ročních výstav přestalo by také hotovení parádních kusů a vě
novalo by se více péče praktickému výcviku než práci na oko. I ješitnost dívek
by se tím krotila a pěstil smysl pro hospodárnost a šetrnost.
Tímto směrem musel by se nésti i dozor a musela by dostačiti ústní zpráva
učitelčina a záznam v třídní knize místo vyložených prací, jimiž mnohý pán se
spokojí, netuše, že je tu více práce učitelky než žákyň.
Nejdůležitějším bodem je však úprava platů industrialních učitelek. Má-li
dnes kočující industriálni učitelka za den 80 haléřů platu a zaplatí ve vsi za
oběd šedesát, slouží tu skorém jen za tu polední stravu. Za ten plat by ani
dráteník tolik hodin nedrátoval.
Kuchařka v lepší rodině má větší plat ke stravě a skoro žádnou zodpo
vědnost.
To byl by nejdůležitější krok ku zlepšení vyučování ručním pracem dívek.
I v tomto platí přísloví: »Za málo peněz málo muziky.«
Je-li vyučování ručním pracem povinný předmět, musí se najiti prostředky,
aby se ho mohly účastniti všechny dítky, tedy i chudé, a všechny aby z něho
měly stejný užitek.

DROBNÉ ZPRÁVY.
Zkušební komise pro obecné a měšťanské školy.
Pro tříleté funkční období od počátku školního roku 1904—1905 až do
konce školního roku 1906—1907 jmenováni byli členy zkušební komise pro
obecné a měšťanské školy:
v Praze s českou vyučovací řečí: řiditelem řiditel českého učitelského ústavu
v Praze Bartoloměj Číhař; jeho náměstkem řiditel českého učitelského ústavu
v Praze dr. Frant. Blanda; členy profesoři učitelských ústavů českých v Praze
Jan Kamelský, Vladimír Milan, Kar. Vorovka, František Zachystal a Jaroslav
Zdeněk, Bohumil Biba, Josef Fišer, Bohumír Patera a Emanuel Rufer, cviční
učitelé učitelského českého ústavu Ferdinand Bachtík, Bedřich Halaburt, Karel
Mikovec a Václav Procházka, profesor státní reálky české v Praze na Starém
Městě Josef Jícha, okresní školdozorce v Praze Rudolf Jedlička, okresní školdozorce
na Smíchově František Pich, okresní školdozorce na Žižkově František Svácha,
okresní školdozorce v Karlině Antonín Sohnler, profesor české státní reálky v Praze
na Starém Městě Jan Sládek, řiditel měšťanské školy na Král. Vinohradech Leopold
Nejedlý, řiditelé měšťanských škol v Praze František Sládek a Karel Steinich,
učitel hudby na českém učitelském ústavu v Praze Stanislav Jiránek, učitel hudby
na českém učitelském ústavu dívčím v Praze Václav Mladý, učitel tělocviku na
českém učitelském ústavu v Praze Václav Svácha, cvičná učitelka českého dívčího
učitelského ústavu v Praze Anna Brunnerova;
v Jičíně s českou vyučovací řečí: řiditelem řiditel učitelského ústavu Josef
Letošník: jeho zástupcem profesor učitelského ústavu Josef Rosický; členy pro
fesoři učitelského ústavu Karel Navrátil a Josef Jakubička, profesor státní reálky
Adolf Mach, cviční učitelé učitelského ústavu Jan Paťha, Alois Housa a Augustin
Šindelář, učitel hudby učitelského ústavu Rudolf Jelínek a okresní školdozorce
František Hladký, vesměs v Jičíně;
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v Hradci Králové s českou vyučovací řečí: řiditelem řiditel učitelského ústavu
Joseí Novák, jeho náměstkem profesor učitelského ústavu Eduard Beránek: členy
profesoři učitelského ústavu Emanuel Miřiovský, Frant. Zdařil, Karel Feuerabend
a Jan Veverka, okresní školdozorce Jan Dunovský, cviční učitelé učitelského
úst.tvu Jaroslav Oehm, Karel Smrž a Josef Tittelbach, učitel; členy učitelského
ústavu Stanislav Dobš, vesměs v Hradci Králové; řiditel měšťanské školy v Tře
bechovicích Eduard Erben ;
v Kutné Hoře, s českou vyučovací řečí: řiditelem řiditel ústavu učitelského
Josef Šimek, jeho náměstkem profesor učitelského ústavu František Frydrych,
členy profesoři učitelského ústavu Bedřich Kurš, Ladislav Richter a Rudolf Sokol,
okresní školdozorce Karel Kovář, učitel tělocviku státní reálky Ed. Zoubek, cvičný
učitel učitelského ústavu Oskar Nezbeda, učitel hudby na učitelském ústavu Jan
Jandera, vesměs v Kutné Hoře;
v Plzni, s českou vyučovací řečí: řiditelem řiditel ústavu učitelského Julius
Paulus, jeho náměstkem profesor učitelského ústavu Josef Šimla, členy profesoři
učitelského ústavu Karel Boháč, Cyril rytíř Purkyně a Jan Mašin, okresní škol
dozorce Josef Weger, profesor státní reálky české dr. Antonín Pleskot, cviční
učitelé učitelského ústavu Matyáš Vobořil, Stanislav Šotek, Bohuslav Beneš,
Jan Kupka a Jan Hrdlička, učitel hudby na učitelském ústavu Alois Mikš,
vesměs v Plzni;
v Příbrami, s českou vyučovací řečí: řiditelem řiditel učitelského ústavu Karel
Domin, jeho náměstkem profesor učitelského ústavu Josef Vacek, členy profesoři
učitelského ústavu František Šiorka, Jan Klos a Jan Zahradník, okresní škol
dozorce František Šafránek, cviční učitelé učitelského ústavu Alois Krulíš a Jan
Vašta, učitel hudby učitelského ústavu Alois Kučera, vesměs v Příbrami;
v Soběslavi, s českou vyučovací řečí: řiditelem řiditel učitelského ústavu
Jos. Vojta, jeho náměstkem profesor učitelského ústavu Engelbert Novák, členy
profesoři učitelského ústavu Antonín Krpálek, Antonín Cákl a František Ruffer,
cviční učitelé učitelského ústavu Karel Partl, Josef Pešek a Karel Adámek, učitel
hudby učitelského ústavu František Novák, řiditel měštanské školy Karel Ludwik,
vesměs v Soběslavi;.
v Poličce (nově zřízena), s českou vyučovací řečí: řiditelem řiditel učitelského
ústavu Josef Šebesta, jeho náměstkem profesor učitelského ústavu Josef Huml,
členy profesoři učitelského ústavu Josef Novák a Alois Till, cviční učitelé učitel
ského ústavu Josef Brtoun, Jindřich Fiala, Cyril Samohrd a Antonín Vorreith,
učitel hudby učitelského ústavu Jan Kordík, vesměs v Poličce.

Podrobné osnovy škol ménětřídních.
Píše V. JIZERSKÝ.

Před několika roky stěžovali si v okresních konferencích učitelé do po
drobných osnov pro jich přeplnění, nazývajíce je »překrvenými« a prosadili sku
tečně jich úplné přepracování. Přepracování dělo se různým způsobem.
Někde vybrali z každé kategorie škol nejlepšího učitele okresu a dali mu
osnovy vypracovat!. Tento způsob byl ještě dosti dobrý.
Hůře pochodili, kde pracovaly sekce dle různých kategorií škol. V sekci
zastoupeni byli všichni učitelé své kategorie, každý přispěl nějakým návrhem,
20f
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aby se pochlubil, že také něco ví, každý chtěl míti něco svého v osnovách a tak
tyto vyšly ze sekcí ještě plnější a obsažnější než byly staré »překrvené«.
Kdybychom porovnali podrobné osnovy jednotlivých okresů, našli bychom
mnoho růzností. To by se snad dalo odůvodnili, že nehodí se pro všechny okresy
stejné rozdělení učebné látky; nejsouť ve všech okresích stejné poměry.
Ale musí se uznati, že i v témž okresu nejsou stejné poměry na všech
školách.
A tu jsou vlastně podrobné osnovy zbytečností. Učiteli jest vyznačen cíl
normálními osnovami vládními a pod tím nemá zůstati. Podrobné osnovy jsou
učiteli mnohdy jen kamenem úrazu.
Je pozoruhodné, jak se jim na venku rozumí.
Slyšel jsem inspektora, který řekl učiteli: »Naučte, čemu můžete, dokud
máte děti! Podrobné osnovy jsou jen jakýmsi měřítkem pro nováčky mezi vámi.
Vy starší máte své zkušenosti, těmi se řiďte!«
Zase jem znal jiného, který svědomitě porovnával zápisy v třídní knize
s podrobnou osnovou a bylo zle, nesouhlasilo-li všecko na chlup.
A zase našel se učitel-chytrák, který podrobnou osnovu opisoval do třídní
knihy, pěkně, aby obsah každého měsíce rozdělen byl stejnoměrně na listech
třídníku a konání své odůvodňoval: »To dělám, abych měl pokoj. Starý to tak
chce.« Ale učil jinak. Někdy víc než bylo v osnově, někdy méně; dle příležitosti
a možnosti.
Celkem vzato, podrobné osnovy pro školy ménětřídní nemohou býti mě
řítkem vyučování. Je v nich sice někde pamatováno na různé eventuality, ale
těchto je tolik a přiházejí se tak nepravidelně, že jich ani napřed tušiti nemožno.
Učitel na venkovské dvoj- nebo trojtřídce pokračující dle podrobné osnovy,
hledí nejvíce naučiti v zimních měsících, kdy má nejvíce dětí. S tou okolností
počítáno i při sestavování osnov, proto zimní měsíce vykazují nejvíce látky. Ale
uprostřed zimy uhodí vánice, zavějí se cesty, po několik dní, než se silnice prohází, nepřijdou přespolní děti do školy. Učitel má mezeru. Naopak zase, v letních
měsících, kdy látky je méně a více osnova vykazuje »opakování«, udeří několik
dní deštivých, v poli se nepracuje, a učitel má plnou třídu, protože přijdou i úleváci, nemající doma co na práci. Kdyby opakoval, jak osnova nařizuje a nepo
užil toho dne nebo dvou, kdy mu děti hromadně veběhly do rukou mimo všechno
nadání, byl by nesvědomitým. Jsou ještě jiné okolnosti.
Na jedno- a dvojtřídkách musí učitel dále pamatovali na děti nejvyššího
oddělení, které ze školy vystoupí.
Nesmí k vůli nim zanedbávat! oddělení nižších, i s těmi nutno pracovali
a pokračovali, ale nejvyšší oddělení přece musí míti v stálé evidenci, doplňovali
tu mezery, koncentrovat!, pamětliv jsa toho, že děti na venkově velmi nestejně
chodí do školy; jednou to, podruhé ono schází, tak to jde celých osm roků,
poslední dvě léta se k tomu přidruží úlevy. Dítě má vědomosti neúplné, rozkouskované, a proto svědomitý učitel hledí využiti každé příležitosti, aby tyto dospí
vající děti nepropustil do života, nedosáhnuv účele normální osnovou vytčeného.
Kdyby řídil se podrobnou osnovou, snadno by se mohlo státi, že by tyto
děti po dvě zimy slyšely totéž, ale nikdy by nezvěděly toho, čemu učiteli naři
zovala osnova učiti v létě a na jaře.
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Jistě moudrý a zkušený byl inspektor, který radil mladému učiteli: »Učte
jak chcete, docela podle svého, jen hleďte, abyste tomu naučil, čemu učíte! To
je hlavní věc, naučiti. Kdy a jak, na tom nezáleží.«
Ale kolik je jich, kteří takto soudí?
Ba i s nižším oddělením nelze pokračovat! dle podrobné osnovy.
Měsíc duben je tu pokládán ještě za dobu, kdy děti pilně chodí do školy.
• Ale na počátku nebo v polovině tohoto měsíce’ nastane pěkná pohoda, začne
jarní šije, sázení bramborů, a potrvá-li povětrnost stále příznivá už od dubna, je
návštěva špatná. Ale učitel má přece prostředek docíliti dobré návštěvy! Může
udati nedbalce!
To je věc už tolikrát oplakaná a přece nevede při nynější praxi k cíli.
Jak se to donucování provádí, o tom by nám mohli kolegové vypravovat
mnoho veselých i mrzutých historek.
Správce školy oznámí nedbalce místní školní radě, a předseda zavolá si
rodiče k výslechu.
Z pravidla rodiče už mají nějakou výmluvu chystanou a do rubriky o dobrozdání napíše se, že tomu tak bylo.
Správce školy, který k tomuto výslechu volán nebývá, je šťastný člověk.
Je-li však výslechu přítomen, špatně se mu vede. Nemá-li dosti energie opříti se,
trápí se potom, pozoruje-li, že mnohý nedbalec uklouzne na základě vymyšlené
výmluvy. Než ještě hůře je, má-li správce školy dosti energie, aby se opřel a setrvá-li
pevně na potrestání rodičův dětí do školy nedbale posílajících.
Ve městě ovšem nelze správce školy nikterak se dotknouti, proto tu také
návštěva školy bývá lepší. Na malé vesnici však hned se rozkřikne, jak ten řídící
je přísný, kolik už lidí připravil do trestu; předešlý řídící že takový nebýval
a tenhle že sem zrovna scházel, aby dělal v obci rozbroje.
Bývají obyčejně všechny rody ve vsi spřízněny, a tak zášť a nenávist proti
správci školy je skoro všeobecná. Málo najde se lidí, kteří řeknou: »Řídící nemůže
si pomoci; děti musí choditi do školy.« Více už je těch, kteří řeknou: »Tak přísnč
by to přece nemusel bráti.«
Nejvíce je těch, kteří řídícího odsoudí a na něho zanevrou.
A teď nastává pro řídícího nekonečná řada útrap, útisků a pronásledování.
Žádný nadřízený úřad nemá tolik moci ani prostředků, aby ubožáka v za
padlé dědině dovedl tohoto hořkého kalicha ochrániti.
Kdyby tedy učitel měl se říditi podrobnými osnovami, muselo by býti v první
řadě odpomoženo této věci. Dlužno ještě uvážiti, že je ještě mnoho jiných naho
dilých okolností, pro které není učiteli možno vyhověti podrobné osnově.
Sezná učitel pojednou, že pro některou věc, kterou je mu právě dle osnovy
probírati, nemají žáci náležité předpravy. Nebude jistě pokračovat!, aby probral,
co osnova pro ten měsíc předpisuje, a vrátí se jistě hezky daleko nazpět, aby
žákům vpravil, čeho někde omeškali.
Nebo všimněme si reálií. Je v osnově pěkně napsáno, co se probrati má,
ale učitel bude se jistě říditi jen dle zásoby pomůcek mu dostupných a vynechá
z osnovy všechno, k čemu nemá pomůcek.
Je samozřejmo, že tu v třídní knize budou jiné zápisy než v podrobné
osnově a předce nikdo nemůže učitele viniti z nedbání předpisův.
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Ještě jiná věc zasluhuje uvážení. Učitel vázán jsa podrobnou osnovou, ne
pracuje samostatně. Snad by rozvinul docela jinou činnost, dospěl by vlastní pílí
na lepší cestu k dosažení celkového výsledku vládními osnovami vytčeného, ne
popře jistě nikdo, že je dosti skrytých talentů, které by potom vynikly, kdežto
teď vědouce už na celý rok napřed pořad, dle něhož je jim učiti a čeho je jim
probrati, dřímají, nespoléhajíce se na sebe, nýbrž na pravou osnovu. Bez po
drobných osnov musel by učitel.více mysliti o látce, kterou chce probrati, lépe
by se seznamoval s učebným programem své třídy a také lépe by se připravoval.
Nikdo by nám nemohl vyčítati. že jsou mezi námi také lenoši. Teď je tomu jinak.
Komu právě práce nevoní, podívá se do podrobné osnovy, a ví už na měsíc
napřed, čemu bude učiti a řekne si: »Byl bych blázen, abych na tohle se při
pravoval, když to všechno znám.«
Učitelé, kteří sestavovali podrobné osnovy pro celé okresy, zařadili do nich>
zvláště v reáliích, také mnoho místních zvláštností. To se také nehodí pro každou
školu, třeba v témž okresu. Co je důležito v Újezdě, je třeba úplně bez významu
pro Lhotu.
Nelze-li se bez podrobných osnov již obejiti, bylo by snad nejpraktičtějším,
aby si je zhotovil sbor učitelský každé jednotlivé školy sám. On jediný je kom
petentním pro tu věc, protože by mohl látku rozděliti dle místních poměrů na
základě zkušeností minulých let, z reálií vybratí, co pro místo jest nejdůležitější.
Že by se pak na každé škole vyučovalo jinak, toho netřeba se obávati. Vždyť
konečný výsledek musel by odpovídati vládní osnově normální.
Cesty mohou býti rozličné, jenom vůli mějme všichni rovnou.

♦

RŮZNÉ ZPRÁVY.

«

Z Jednoty čes. katol. učitelstva a
přátel křesťanské výchovy. — Za člena
zakládajícího přistoupil: pan Vojtěch hrabě
Schönborn. Za činné členy přistoupili: dpp.
Dobroslav Orel, vicerektor v Hradci Králové,
Josef Holzmann, kaplan ve Vejvanovicích,
Fr. Bárta, knížecí arcib. vikář v Potvorově,
Prokop Vávra, katecheta měšťanské školy
v Praze-VIII., Josef Ruml, os. farář v Praze
a sl. Aloisie Matoušová, učitelka v Železném
Brodě. Přispívajícími členy stali se dpp. Jan
Divíšek, farář v Uhlíř. Janovicích, Vincenc
Setina, kaplan ve Žlunicích a pp. Jos. Je
línek, rolník v Hlavenci, který splatil členský
příspěvek na 5 roků napřed, Alois Hanuš
v Praze, Fr. Sebesta v Praze a Ant. Hladký
v Praze. Dále vyslovují, odsuzujíce jednání
nevěreckých učitelů, souhlas s resolucí Jed
noty čes. katol. učitelstva a na důkaz toho
přistupují za členy Jednoty: Jednota katol.
jinochů a mužů pro Sopoty a okolí s 18

členy, Živnostenská jednota katol. jinochů a
mužů v Jilemnici se 16 členy a Odbočka
všeodborového sdružení křesf. dělnictva v Par
níku. Konečně přistupují za členy: pp. Ant.
Svoboda, tkadlec z České Třebové. Jan Vasátko, Fr. Horský, Jan Stránský a Antonín
Rypka, vesměs z Parníku. Členský příspěvek
splatil dp. Jan Ptáček, kaplan v Uhlířských
Janovicích. Další nové členy, členské pří
spěvky a dary přijímá pokladník: Antonín
Suchoradský, katecheta měšťanských škol
v Praze-II., Táborská ulice, čp. 1879, nebo
administrace družstva Vlasť v Praze, 570-11.

Jednota českého katol. učitelstva
v král. Českém vydává Vychovatelské
letáky:
Číslo 1. Matka — dítě od slč. Aug.
Rozsypalové, učitelky. — Cena 2 h.
Číslo 2. Dobrá matka — dobrý otec.
Cena 2 h.
Číslo 3. Na stráž! K obrané! Cena 4 h;
na 10 exemplářů dává se jeden zdarma.
Objednávky vyřizuje obratem pošty: ad
ministrace družstva Vlasť, Praha, čp. 570-11.
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Za uměleckou výchovou.
Píše B. B. NUSELSKÝ.

I.

V poslední době objevilo se něco na obzoru, co se může nazvati pouze
ideálem, k jehož dosažení jest velice daleko. Ano, cesta dlouhá, plná kamení
a trní, úskalí a klamu, trpkých a bolestných zklamání a konečného vysílení.
Jest to cesta za umeleckou výchovou. Ve vábných těchto slovech jest skryta
myšlénka přetvořili nynější šablonovité vyučování a vychovávání na výchovu
uměleckou ve všech směrech a oborech, jež se ve škole obecné pěstují, anebo
dají se jen trochu se školou spojití. Však ve významných těchto slovech skrývá
se také kámen úrazu pro toho vychovatele, který v neblahých okolnostech po
staven, chtěl by jiti za uměleckou výchovou. A těchto v neblahých okolnostech
postavených učitelů jest mnohem větší procento než těch, kteří mají i své okolí
a poměry příznivěji k této snaze utvářeny. Nejprve jest třeba ukázati, jak si mnozí
idealisté uměleckou výchovu představují. Dítě má míti okolí své tak utvářeno,
aby se krása a půvaby ze všeho, s čím se doma, ve škole a cestou do školy
stýká, znenáhla do jeho duše vpíjely a nadchly ji pozorovali vždy jen pro krásu
a půvab z ní vyplývající. Má mít byt doma tak upravený, aby vidělo kolem sebe
jenom krásno, má mít cestu do školy tak zidealisovanou, by nic nerušilo soulad
jeho duše, má míti vše, co vidí, ve škole, ve třídě a na chodbách tak umělecky
uspořádáno, aby stálý pohled při vyučování i mimo ně na tyto umělecké tvorby
vléval do jeho duše myšlénky o kráse a umělecké dokonalosti. Vyučování všem
■předmětům má se díti jen ve formě umělecké dokonalosti, k vyučování'náboženství,
dějepisu, zeměpisu, přírodopisu atd. má míti každá škola nejumělečtější obrazy
k dotyčnému vyučování se vztahující, neboť mazaninou a křiklavými barvami
nezvýší se nikterak zájem dítěte o osoby a děj, o němž učitel vypráví, ani se
neuměleckými obrázky neušlechtí dětská mysl, ani se vyučování nezpříjemní, ani
se pak nepokračuje v navržené umělecké tendenci. Rovněž i ve všech ostatních
předmětech jest nutno opatřiti se nejdokonalejšími pomůckami; modely znázor
ňující stroje, tělesa a jiné věci mají býti umělecké, vkusné, jemné, ne hrubé,
čisté, ne umouněné, nebo neforemné, mají býti dokonalé formou, barvou i sestro
jením. Osoby, s nimiž se dítě zvláště ve škole stýká, mají býti mu vzorem jak
co do vystupování, chování, pohybů a oděvu, tak co do mluvy a jednání, spra
vedlnost má tu biti do očí dítěte a nikdy nemá spatřovat! v jednání a v řečech
lidí, jež má ve škole ctíti, nadutost, pánovitost, chlubnost, nevraživost, strannickost
a vyvyšování se nad jiné. Kdyby všechno to, co jsem zde uvedl, dělo a řídilo
se přesnými zákony umělecké tvorby a společenské dokonalosti lidi majících
přímo i nepřímo s dětmi, se školou a s učitelstvem jednati, pak by se ovšem vy
plnily všechny podmínky, kterých je nutně potřebí k žádané umělecké výchově.
Ale v tom právě vězí ten neúspěch, že žádané podmínky tu rozhodně nejsou, že
nemáme ani moci si jich opatřiti, ano že i dosavadní nařízení, týkající se školství,
neprospívají po stránce umělecké škole, omezujíce učitele v jeho snahách nesoucích
se k dokonalosti vyučování a uměleckého tvoření. V následujících odstavcích vy
světlím naše poměry zvláště na vesnicích, které nejsou nikterak s to, aby spolu
působily při umělecké výchově, ano jsou jí dokonce na újmu a na překážku.
21ý
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II.
Umělecká výchova dítěte musí se pěstovati všestranně a ne jednostranně jen na
jednom místě (ve škole), nebo jen v jednom odvětví nebo v jednom předmětě. Takové
jednostranné vychování nebylo by však žádným vychováním a umělecká tendence
minula by se tu úplně cíle. Duše dětská, tak snadno přístupna různým dojmům
a tvořící si snadno v nestřežených okamžicích samostatný úsudek o věcech jí se
dotýkajících, uvedena by byla na zcestí, neboť snadno by se dala oklamati jedno
stranností a svedena by byla k tomu domnění, že v tom nebo onom předmětě jest
jen třeba dokonalosti a v tom druhém, třetím atd. že toho už třeba není, tam že
se to odbude jen povrchně, bez umělecké propracovanosti, bez uměleckého sna
žení a zdokonalování sebe a své duše. Taková jednostrannost měla by pak pro
jeho život neblahé následky.
Umělecká výchova musí se bráti tak, aby se v tomto duchu působilo na dítě :
a) doma, v rodině, ve světnici;
V) na domácím dvoře, v zahradě, na poli;
c) v nazírání na sousedovo stavení, na celou ves;
d) na cestě do školy;
e) ve školní budově, v síni, v učebně, ve školní zahradě, na tělocviku a
ve dvoře;
f) ve styku s učitelem a jeho rodinou;
X) ve styku s knězem:
h) ve styku se členy místní školní rady a obecního výboru, hlavně při ná
vštěvách těchto ve škole;
ch) ve styku učitele s knězem;
i) ve styku učitele a kněze se členy zmíněných autonomních korporací:
j) ve styku dítěte s kostelem a s církevními obřady:
Ä) ve snahách učitelstva o poškolnim dozoru na mládež mimo vyučování;
Z) v zamezení zbytečných úlev žákovských;
m) v dozoru na mládež ze školy vyšlou, (aspoň do 16 let):
n) v nedotknutelnosti učitele a kněze v jejich úřadě naproti nevzdělaným
členům autonomie a rovněž takových občanů;
o) ve spravedlivém obsazování učitelských míst;
p) ve změně disciplinárního řádu učitelstva se týkajícího;
q) v otázce řádné úpravy bytů učitelských;
r) ve zvýšených požadavcích učitelstva po vyšším vzdělání.

III.
Mnohému se bude zdáti, že mnohá tu uvedená věc nemá co dělati s umě
leckou výchovou mládeže. Já naproti tomu pravím, že všechno to souvisí velice
úzce s uměleckou výchovou, neboť ve všech těchto případech jest učitel vystaven
dětem jako terč a tyto na něm jako svém vzoru se učí buď mravům, či nemravům,
buď svobodně pohlížeti na svět a lidi, nebo se úzkostlivě před každým vyšším
pánem krčiti a hřbet ohýbati, učí se od něho buď národní a občanské hrdosti
a statečnosti, nebo podlízavosti, poklonkování, bezcharakternosti a bázni, učí se
od něho samostatnému úsudku a jednání, nebo nejistotě a nesamostatnosti. Vše
uvedené souvisí tudíž velice úzce s uměleckou výchovou. Tato se může zdařiti
jen výhradně v těle mladém, jarém, zdravém, s duší šlechetnou, přímou, ne
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bojácnou, právě tak asi, jak obsaženo jest v hesle: »Zdravý duch ve zdravém těle.«
Zdravý duch dovede chápati vše dobré, krásné, vznešené, nezdravý duch jest malátný,
sobecký, špatnému nakloněný spíše než dobrému, snažící se dosáhnout! dobrého
bydla za cenu i špatných skutků, za cenu své vlastní zkázy. V takových dětech mine
se účinkem snaha po něčem krásném, vznešeném, dobrém, proto i otázka umělecké
výchovy závisí na tom, jak učitel žije, jak se s ním nakládá se strany jeho nad
řízených orgánů a jak se k němu chovají orgány samosprávné, kteréžto bohužel
na našich vesnicích nejsou právě vybrány a sestaveny vždy z lidí vzdělaných, plných
charekterů, příznivých učitelstvu a škole. K tomuto vrátím se ještě při probírání
jednotlivých odstavců napřed jmenovaných.
a) Pravil jsem, že prvním a důležitým momentem při umělecké výchově
jest, jak dítě žije doma. Je-li jeho domov neuspořádaný, špinavý, podlaha nemytá,
obrázky na zdi zčernalé, zaprášené, plné štěnic a jiného více méně nepěkného
hmyzu, šaty roztrhané, nečisté, nábytek nemytý, stůl s uraženou nohou, ve
světnici loužičky od slepic a hus, pod kamny prasátka, v koutě kukaň se slepicí
na vejcích, na stropě a zdech pavučiny, na stole po celý den zbytky jídel, kousky
chleba, slupky bramborů, rozlitá polévka, vylitá mastnota, káva, na čemž na
všem pasou se roje much, nad kamny na bidlech visící strakaté pleny a hadry, ve
dveřích díry a okna beze skla, (na místě tabulek špinavý papír), v podlaze díry, do
kterých se stéká kal z celé světnice, v tratolišti leččehos brodící se nebo sedící dítě,
jehož košilka byla bílá, když byla ušita, otec vracející se domů z pole nebo z práce ve
stavu nachmeleném, se surovým a zblblým výrazem v opuchlém od pití obličeji, s na
dávkou a klením na oduřelých rtech, nadávající mu matka, žena, rendlíkem nebo
hrnkem ho vítající, rámus, křik, rány, chrapot na špinavé posteli usínajícího
opilce, atd., atd. ... z takového domova a z takové domácnosti pochodící dítě
nepřináší do školy ani nejprimitivnějších základů ctnosti, mravnosti a náklonnosti
ku umělecké výchově a učitel má s takovými dětmi tuhou práci a pravý kříž,
než je aspoň naučí tomu, co rodina zanedbala. Takové dítě, které večer usíná
ve strachu na své rozedrané posteli, slyšíc místo slov večerní modlitby surové
nadávky opilcovy a rozvášněný hlas hubující matky, nemá v duši své nejnut
nějších a nevyhnutelných podmínek a základů, na nichž může učitel stavětí.
Zde jest nutno obrátiti zřetel společnosti na takové rodiny a starati se, aby
zlořády ty zamezeny byly zákazem prodávat! kořalku aspoň ve velkém. Dokud
bude u nás bujeti kořaleční mor, nedostaneme se se svými ideálními myšlén
kami nikam.

b) Nepořádek na dvoře, rozházené nářadí, neuspořádané střechy na obytném
stavení, stodole, chlévu, vyvrácený plot ležící na dvoře jako po povodni, visící
dvířka na jednom závěsu, rozházený hnůj, volně tekoucí hnojůvka, nesrovnané
dříví, neuhrabaná zahrada, polámané větve u stromů, odřené kmeny, sem tam
po trávě roztroušená dobytčí lejna, pole samá pýřovka atd., to vše rovněž na
mysl dětskou nedobře působí a nenavnadí ji nikdy ku řádnému pojímání krásy
a uměleckého souladu. Víme to podle sebe, jak na nás působí takový dvůr, za
hrada a pole, když tam poprvé vkročíme a celý ten nelad, nepořádek a nevkus
spatříme. A naše útroby jsou přece otužilé a dovedou již něco snésti a mysl
naše dovede rozpoznati příčiny tohoto neladu a tím zameziti, by se duše naše
nestotožňovala s neuměleckým a neharmonickým tím neladem, ale slabá a pod
21*
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dajná mysl dětská tomuto vlivu podléhá a jsouc neustále ve styku s nepořádkem
tím, zvyká tomu a těžko pak v její duši zašiti harmonii krásy a souladu.
c) Vidí-li dítě nesoulad tento doma a vidí-li jej na sousedově stavení a spatří-li
tytéž nepořádky na ostatních staveních ve vesnici, přivyká té myšlénce, že to je
tak dobře, že to tak býti musí a nedovede si zvyknouti na pořádek a soulad
ani ve svých věcech, ve své školní tašce a v peráčku. Poznáme také ihned,
v jakém ovzduší žije dítě, vezmeme-li jeho tašku do ruky. Čítanka rozdrbaná,
špinavá, denník deskami do vnitř, listy zohýbané, vytrhané, psaní podobné hiero
glyfům nebo čínštině, tabulka rozbitá, taška bez řemenu, se špagátky plnými
uzlů, v peráčku kousky kamínků, bouchačka, jádra, kapslíky, péra bez nožiček
atd. U takových dětí s tou uměleckou výchovou mnoho nepořídíme.
d) Dítě, jak vyjde ráno z domova a jde do školy, má v duši první ranní
dojmy, které si doma a po cestě do školy nasbírá. Ranní mysl bývá nejschop
nější k přemýšlení. Víme to ze své zkušenosti. Učili jsme se nejvíce ráno, kdy
nám do hlavy to učení lépe lezlo než večer. Duch po noci odpočinutý ráno lépe
a lehounce chápal i nej těžší lekce. Dítě, jdouc do školy, sbírá po vsi první dojmy.
Rozházené ploty, kaluže močůvky tekoucí po návsi, spadalé štíty a omítky, roz
cuchané slaměné střechy, husí, kravské a jiné pozůstatky v nemalé hojnosti po
pěšinách, cestách, návsi a silnici se povalující a nesnesitelný puch za horkých
dnů vydávající, rozházené hnojníky podél cesty, děvečky, jichž bosé tlusté nohy
pokryty jsou spoustou hnoje a špíny a jichž jediná suknice vyzvednuta a vykasána až nad nečistá kolena; tyto dojmy nasbírané po cestě přináší dětská vní
mavá duše do školy a v těchto dojmech usedá do lavice a očekává vyučování.
To není přece vábná příprava. Lépe jest dítěti městskému. Ve městech se více
dbá na pořádek a čistotu, těchto pojmů, které jsou s krásou a uměleckostí v nejužším styku. Ulice se v časných ranních hodinách kropí a zametají, chodníky
spadající do pravomoci domovníka musí býti čištěny, není nikde vidět žádnou
kaluž nebo smrdutou stoku, domy jsou moderně stavěny, tu onde nový dům
skví se krásnou uměleckou fasádou, krámy s různým zbožím harmonicky a souladně rozloženým táhnou se po obou stranách ulice, v některém průčelí domu
umístěny rozsáhlé skříně s krásnými uměleckými obrazy, před kterými po celý
den zastavují se malí i velcí chodci, tu krásná opět gotika chrámová poutá oko
pozorovatele malého i velkého, jindy opět nádherné divadlo atd.
Takovéto okolí napomáhá velice ku zušlechtění duše a učí patřiti s oduševnělou pozorností na krásu a uměleckou tvorbu lidí a pobádá zvláště mládež
k následování mužů, kteří dovedli tuto krásu vytvořiti. Ptejme se ve městech dětí,
čím chtějí býti? Tyto otázky jsou na denním pořádku starostlivých rodičů. A co
namnoze odpoví hoch? Já chci býti stavitelem, malířem, profesorem, spisovatelem,
inženýrem, sochařem a pod. Jak docela jiné jsou odpovědi dětí vesnických! Tak
ubohé, komickožalné, svědčící o nevyspělosti duševní po něčem krásném.
Jaká zde náprava? Působiti k tomu, aby obecní správy dbaly na vesnicích
toho, by občané udržovali svá stavení, ploty, střechy, cesty, silnice a návse
v pořádku a čistotě. Nežádám snad, aby na vesnicích stavěli moderní domy,
dláždili cesty a pěšiny, stavěli železné ploty kolem svých dvorů a zahrad, ale žádám
aby udržovalo se všechno v čistotě, pořádku, souladu, což lze úplně dobře dokázati, jak jsme mohli už na mnohých spořádaných vesnicích se přesvědčiti.
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Jak pohlíží obecenstvo na učitele a jeho práci.
K. ZEMAN.

Je hlavně dvojí druh lidí. Jedni vidí ve škole věc dobrou a druzí zlou.
Jedněm je škola vhod, druhým nevhod. Ale jako každý druh má zase své podřády a čeledi, tak i lidé pokud se týče názoru jejich o škole.
Jsou lidé, kteří ve škole vidí vzdělávací ústav, to jsou intelligenti s pře
svědčením, že dítě jejich bez školy nedosáhlo by vzdělanosti. Jsou to poctivci
milující své dítě, obrodivší se, ale toho druhu lidí je dosti málo.
Pak je druhá třída intelligentů; ta už je četnější. Lidé tohoto kalibru uzná
vají důležitost školy, ale nedostačuje jim. Rádi by, aby jejich dítě vědělo všecko,
co oni, a to hned. Každá methoda, každý volný postup je jim nedostatečný, nejvýtečnější učitel břídilem.
Takový člověk trápí své dítě stálým zkoušením, stále je nespokojen a končí
zkoušku pravidelně: »Tohle není nic. V tvých letech věděl jsem už víc.«
Činí z dítěte svého otroka učení, béře mu k němu chuť, neboť dítě je na
dáno jemným citem a pomocí jeho hnedle pozná, že i přes své přičinění nespl
ňuje naděje, které v ně otec klade a tak nerozumný otec kazí nevědomky všechny
výsledky přičinlivého dítěte a svědomitého učitele.
Třetí třída intelligentů je spíše politování hodna nežli zlá. Jsou to intelli
genti se zklamanými nadějemi nebo takoví, kteří minuli se svým životním
cílem. A za to teď trpí dítě.
»Marně se namáháš,« říkává takový otec s trpkým přízvukem. »Nic ti všecko
nebude platné, byť bys se sebe více přičiňoval. Podívej se na mne! Byl jsem
pilným jako ty, a kam jsem to přivedl? Mnohý hlupec a lenoch mne daleko
předstihl. Přičinlivost se dnes ve světě málo cení.« A dítě na vlas věří, že otec
má pravdu a nerozumný otec takovými zásadami otravuje útlou duši svého dítěte,
béře mu chuť ku práci a olupuje o všechnu energii, potřebnou pro krutý zápas
se životem, kterou svědomitý učitel pracně hledí dětem vočkovati.
Pak jsou tu vrstvy neintelligentní. Každý druh prostého člověka pohlíží na
učitele a jeho práci jinak.
Je druh lidí, kteří učitele považují za dobře placeného pána, který nic ne
dělá a dobře se má. Ti práci učitelovu vůbec nepovažují za práci a vzdělání
školní je jim věcí úplně bezcennou. Jsou největšími nepřáteli školy. Jeden takový
mudrc vypočítal, že učitel má dvacet korun platu za hodinu práce.
Pak je několik kategorií lidí, jimž vyučování ve škole a vzdělání mládeže
je vedlejší věcí, ale druhý úkol školy, totiž výchova, věcí hlavní.
Tito lidé by chtěli, aby škola byla kádrem, který by vychovával bojovníky
za různé přemrštěné zásady a doplňoval řady harcovníků různých stran a frakcí,
v něž národ náš je teď rozštěpen.
A která škola tak nečiní, je špatná, učitel, který povznesen na všechny ty
strany a stranečky snaží se z dětí vychovati jen poctivce a přímé charaktery, je
nevědomcem, zpátečníkem a tmářem. Lidé tito mají svobodu v každém třetím
slově, jsou však zatím bídnými otroky několika chytrými lidmi placených propa
gátorů a nevidouce otrockých okovů, jimiž sami jsou spoutáni, nejraději by i do
školy zavlékli tu otročinu.
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Jiný druh lidí ve škole vidí jen překážku svého hmotného zisku. Škola je
věc, která zadržuje po léta materiál levného dělného lidu. Lidé tito jsou nej
přísnějšími kritiky školy a učitele.
»Tak vidíte! Co ten náš kluk?« mluví takový člověk. »Proseděl šest hodin
ve škole a co z toho má? Nic. Pan učitel jim tam něco povídá a bez toho by
kluk dobře mohl býti. Ale kdyby balil cukroví nebo plnil krabičky sirkami, vy
dělal by osmdesát haléřů, a nám by to naskočilo.«
A tatík věří pevně, že má pravdu. Vždyť hlavní věcí jsou peníze.
Pak je tu jedna třída lidí neintelligentních. Naprostí nevědomci, ale kritikové
nejhrubšího zrna. Těm je ve škole všechno špatné, ač ničeho ve své nevědo
mosti posouditi neumějí.
»Povídám vám, že učitel ve škole ničemu ty děti nenaučí. Tak vidíte, dnes
je vedl do lesa místo učení, a má takový plat. A včera ten v první třídě už ne
věděl čemu učiti, tak se ptal dětí, co měly k obědu.«
A zase se najde někdo, který takovému mudrci přisvědčí.
Jak často četl jsem, že kněz je největším nepřítelem školy.
Zbývá tedy zmíniti se jen o tom, jak kněz pohlíží na učitele.
Kdybychom soudili dle tisku, myslili bychom jistě, že všude po venkově
učitel s farářem vězí si ve vlasech. Ale ve skutečnosti tomu tak není. Je známo
několik případů, že učitel nepohodl se s farářem, ale žádný, kde by kněz útočil
na školu nebo vyučování ve škole kritisoval před lidem na př. jak to činí učitelé
vzájemně o působení svém.
Farář naopak vždy zastane se učitele a v místních školních radách mívá
učitel ve faráři jediného spojence, chce-li něco prosadili.
Řídícímu učiteli obyčejně nezbývá nic jiného než dojiti k faráři a říci:
»Zítra je, důstojný pane, schůze místní školní rady. Potřebuji toho i onoho, půjde
to ztěžka, ale je to věc nutná. Všichni se budou stavětí na odpor. Račte přijití
do schůze a sousedům věc vysvětlit!.«
A potom věc jde. Knězi odporovat! si nikdo netroufá a sousedé řeknou:
»Když to pan farář uzná, tak to škola jistě potřebuje.« A z pravidla to bývá
materielní záležitost řídícího jako náhrada za topení a čištění, kterou by místní
školní rady srazily 'na minimum, kdyby nebylo intervence farářovy.
A tak v odlehlých českých dědinách kněz s učitelem žijí ve shodě, třeba
že tvrdí se opak. Vždyť tito dva lidé, mnohdy jediní intelligenti v celé osadě,
mimo nějakého lesníka, který třetí tvoří úzkou společnost, jsou odkázáni sami
na sebe ve všem, sestarají na svých místech v zastrčené osadě, proživše tu celý
svůj život. A bývají to nejlepší pracovníci. A ptáte-li se organisovaného učitele,
řekne: »Náš pan farář je už starý pán, má své chyby, ale my mu vyhovíme
a žijeme v přátelství.« A farář odpoví vám na tutéž otázku: »Od těch dob, co
celý náš národ mezi sebou se rve, chovají se ke mně méně důvěrně než dříve,
ale já tomu rozumím, vyhovím jim a žijeme tu přece v přátelské shodě.«
A tak obyčejně vesnická škola méně trpí spory,, které se okolo ní točí ve
městech a to jen z té příčiny, aby se stala děvečkou té nebo oné strany. —
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ČASOPISECKÁ HLÍDKA.
K návrhu předsedy Jednoty česko-katolického učitelstva a přátel křesťanské výchovy
usnesl se výbor jednomyslně, otevřití ve
»Vychovateli« novou rubriku: »Časopisecká
hlídka«. Budeme tedy z různých učitel

ských listů uveřejňovali pozoruhodné
ukázky, a to bez poznámky: tu si zajisté
každý učiní sám.
»Vychovatelské Listy« ze dne 5. října
č. 19 přinášejí zajímavou stať: »Nestranné
hlasy o beznáboženské škole,« z níž vyjí
máme :
Není nikterak vzácným zjevem, že v uči
telstvu, jež jest vedle kněžského stavu téměř
jediným v nejširších vrstvách lidu žijícím a
působícím, pronikly na povrch strany divným
způsobem pojímající svůj úkol mezi lidem.
Za cíl svého kulturního poslání považují boj
proti církvi a proti náboženství.
Jelikož náboženství Kristovo jest to, kteréž
zušlechťuje člověka, učíc ho vážiti si bliž
ního jako bratra, odpouštět! nepřátelům, vděč
nost na jevo dávati dobrodincům, za ne
dotknutelný považovati majetek cizí a svo
bodně, z dobré vůle a přesvědčení, bez do
nucení, bez bázně z trestu rozhodovat! se
pro pravdu, mravní dobro a krásu, následuje
z toho, že, kdo náboženství podrývá, zastává
místo hrobaře spořádané společnosti lidské.
Žalno mysliti, že právě v ideálním stavu
učitelském, jenž samým učitelským úřadem
Kristjvým byl nad jiné povznesen a posvěcen,
nacházejí hojně bojovníků strany ohrožující
bytnost křesťanské společnosti lidské
Příklad dán ne jeden. Bulharské radi
kálně pokrokové učitelstvo přijalo do svého
programu heslo: »Ven s náboženstvím ze
školy!« Po nich v Bukovině pozvedla část
učitelstva hlasu svého proti náboženské vý
chově- na školách národních. A nedávno na
schůzi německého učitelstva štýrského ve
slovinském Mariboru rovněž velmi hlučně
hovořeno o tom, domáhati se vyloučení ná
boženství ze školy, žádati školu beznáboženskou.
Všude naříká liberální a radikálně pokro
kové učitelstvo na nepřízeň lidu. Nač se
diviti. Zapomíná-li onoho vznešeného po
slání v národě a místo k dobrému, chce
vésti národ na scestí, jest svátou povinností
národa hájiti si zděděných statků nejvzneše
nějších. jaké jsou náboženství a národnost.
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Vychovatelé staví se proti svým chovancům,
jaká může býti mezi nimi důvěra a vespolná
láska. Hroznou zodpovědnost berou na sebe
zbloudilí; svým neprozřetelným jednáním při.pravují o důvěru a náklonost lidu převážnou
většinu učitelského stavu.
Ve škole beznáboženské bude lid, který
ještě víře své věrným zůstal, pozorovat:
urážku svých náboženských citů, instituci
za jeho příspěvky násilně jemu vnucenou,
tudíž jemu nepřátelskou, do duše protivnou.
A není to jen lid katolický, který se
beznáboženské škole brání a do posledního
dechu brániti bude. Sami nekatolíci jsou
toho přesvědčení, že škola beznáboženské
jest mravním surovým násilím páchaným na
duchové podstatě člověka.
»Katolische Schulzeitung« zaznamenává
hlasy některých význačných mužů jména
světového o škole beznáboženské.
V anglickém parlamentu pravil slavný
Sullivan: »Beznáboženské škola jest největší
neštěstí, jaké může národ stihnout!.«
Francouzský protestantský ministr Guizot
pravil ve sněmovně : »Nábožensko-mravnímu
vzdělání se musí všechny ostatní předměty
podrobiti. Samotna věrouka nedostačí Vzdě
lání čistě rozumové bez spojitosti s věrou
jest zlým principem a vede k nezměrné pýše,
revoluci, egoismu a následkem toho ku veli
kému neštěstí pro společnosti idskou.«
Důležitost náboženské školy dobře vy
stihli protestanté a zejména židé, kteří urputně
hájí své školy konfesijní, a také ve městech
moravských, kde mají své obce náboženské,
až na výjimky ji zachovali. V Německu pro
školu náboženskou — ovšem svého vyznání
—■ prohlásili se židovští učitelé na sjezdu ve
Vestfálsku r. 1887. Svobodný myslitel fran
couzský Dident napsal: »Věrouka má býti
prvním cvičením, a to cvičením každodenním.«
Anglický státník Disraěli dí: »Beznáboženská výchova je velikým neštěstím; daleko
nebezpečnější státu jako církvi.«
Známý Gladstone řekl: »Každý výchovný
systém, jenž klade víru na druhé místo, jest
pochyben.«
Jiný pak státník anglický, předseda mini
sterský lord Salisbury, vždy přál tomu, aby
každé náboženské vyznání mládež po svém
způsobu, ve své víře vyučovalo. Všenáboženskou nebo dokonce beznáboženskou vý
chovu nazval systémem hanebným. Chtěl,
aby všechny děti dokonale ve pravdách své
víry se vzdělávaly.
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Náboženská škola našla velmi vřelého
ctitele a přítele v anglickém státníku, rovněž
tak vzdělaném jako přímém, Stafford Northcoteovi. Týž pravil: »Raději chci zemříti, než
bych své děti svěřil špatným rozmarům bez7
náboženských učitelů.«
Lord Denbigh 15. listopadu 1869 pravil
v Birminghamu: »Kdo chce lidstvo vychová
vat!, aniž mu dá positivní, dogmatickou víru,
je blázen; učiní z lidí nejnebezpečnější a
nejnešťastnější tvory, jací mohou býti na
božím světě.«
Školská radikální komise ve Svýcařích
r. 1883 beznáboženskou školu odsoudila
jednohlasně.
V Itálii, kde státní školy jsou úplně beznáboženské, takže náboženství vyučují se

*

RŮZNÉ ZPRÁVY,

e

Celibát učitelek. Zemský výbor na Mo
ravě podal sněmu osnovu dvou zákonů, dle
nichž provdání literních a industriálních uči
telek má se pokládati za dobrovolné vzdání
se služby učitelské.

Na c. k. českém ústavě ku vzdělání
učitelek v Praze konaly se přijímací zkoušky
od 12. do 20. t. m. Do I. ročníku přihlá
silo se 321, do kursu industrálního 87 a
do kursu pro pěstounky 68 kandidátek. Do
I. ročníku konala jedna zkoušku po páté,
5 po čtvrté, 26 po třetí, 94 po druhé, 193
poprvé a 2 odstoupily. Přijato bylo do
I. ročníku 60, (z nichž vykonala 1 zkoušku
po páté, 1 po čtvrté, 12 po třetí, 34 po
druhé a 12 poprvé), do kursu industriálního
40 a do kursu pro pěstounky 37 kandidátek.
— Na mužském c. k. ústavu učitelském
v Praze přihlásilo se do I. ročníku 188 kandi
dátů, z nichž přijato bylo 50. Nával do
specielního kursu byl zvláště veliký ; došlo
přes 200 přihlášek ; přijato však též pouze
50 kandidátů.

Výměna pražských dítek a venkov
ských. Ludvík Fassati, učitel v Praze, dává
ve veřejných listech zprávu o své akci, o níž
jsme svého času též přinesli oznámení: Do
Prahy podařilo se letos o prázdninách dostati
výměnou 105 dítek venkovských a na venek
1 38 dítek pražských výměnou i bez výměny.
Vzdor vší snaze nedošlo pro různé vážné
i malicherné příčiny přece ještě k 36 výmě
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děti, chtějí-li, pouze v kostelích — státní bez
náboženskou školu haní sami listy církvi ne
přátelské. Tak píše »Fanfulla«: Veřejné školy
posílají rodičům domů papoušky, ne-li zrovna
— osly !
Tím, že zavedeny byly ve Francii a Itálii
školy beznáboženské, byli katoličtí státní
občané nuceni postarati se o náboženské
vzdělání svých dětí školami katolickými, jež
zřízeny namnoze nákladem různých klášterů.
Dvojí druh lidí vychází ze škol v zemích
jmenovaných : úplní nevěrci, veškerým nábo
ženstvím pohrdající, a na druhé straně horliví,
za víru a náboženské úkony se nestydící
katolíci. V katolickém Rakousku o mnohých
by se mohlo říci: »půl onoho, půl toho,
jak netopýři mají.«

nám již vyjednaným, čehož litovat! jest, ježto
následkem toho, že v poslední chvíli, ba
u některých až o prázdninách odřeknutí se
stalo, zůstala tato místa, většinou velmi pěkná,
vůbec neobsazena. Dosud zjistilo se dle ústních
a písemných zpráv, nebo dle osobního pře
svědčení se o prázdninách, ovšem dle mož
nosti, že zdařily se feriální výměny až asi
na 6 všechny velmi dobře. Dle věrohodných
zpráv jako každá nová věc nenašla i my
šlénka tato všude přátelského přijetí, jak by
byla zasluhovala a potřebovala; za to však
mohu s potěšením konstatovat! uspokojení
a uznání veřejnosti, což kromě slušného vý
sledku dosvědčuje i to, že ze spousty nad
šených a děkovacích dopisů byly jen 2 ne
přívětivé od rodičů, jichž dítky byly s vý
měnou nespokojeny, a pouze 1 dopis byl
hrubý a ten byl ještě — anonymní!
Dobré knihy pro mládež. Knihtiskárna
benediktinů rajhradských v Brně vydává mimo
jiné knihy a spisy též tak zv. »Knihovnu
naši mládeže«. Knihovna vychází ve volných
lhůtách a přináší pěkné, pro mládež schválně
vybrané povídky původní a též překlady.
Dosud vyšlo 6 čísel: 1. Výbor ze spisů
Václ. Kosmáka, 4 díly, stran 438, cena K 2'90.
2. Světlušky a jiné pohádky, stran 11 2, cena
K 1'—. 3. Ze života malých hrdin, stran 96,
cena K ■—-‘60. 4. Róza, stran 320, cena
K 1'80. 5. Uličník, stran 208, cena K 1’20.
6. Ze života dětského, stran 196, cena K 1'10.
Všechna zde uvedená díla jsou pěkně illustrována a hodí se výtečně do knihoven, za
odměnu nebo dárek k svátku.
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Za uměleckou výchovou.
Píše B. B. NUSELSKÝ.
(Pokračování.)

IV.
e) Tam, kde dítě učí se všemu pro lidský život potřebnému, má panovati
největší příklad umělecké dokonalosti, souladu a čistoty. V síni školní budovy ne
mají býti necky, škopky, dřezy, putny, konve, hrnce, plecháče, vany, almárky se
spíží mnohdy až odporně čpící a zapáchající, na zdech visící staré sukně a ušpi
něné zástěry děvečky, na oknech v síni kartáče na boty, leštidlo a mazadlo, střepy
s loupačkami z bramborů, kosti, v koutě staré pantofle, košťata a smetáky, atd.
To působí dojmem nesmazatelným a mládež úplně pak ztotožňuje tento »pořádek«
se svým »pořádkem« doma. I ta síň musí jim býti vzorem souladu, umělecké'
dokonalosti a vábným útulkem. Vždyť v létě i v zimě školní síně bývají mládeží
mezi vyučováním navštěvovány při předpolední přestávce, při chození na záchod,
atd. Budiž zde čisto a útulno jako ve třídě, nebo v bytě učitelově. Buďtež tu stěny
omalovány, nebo aspoň čistě obíleny, na zdech buďtež zavěšeny obrazy dokonalé
umělecké ceny a mimo škrabad.lo na obuv a plivátko, v koutě postavené, nebudiž
tu žádného jiného hamparátí. Doporučoval bych, aby každá škola měla několik
větších pěkných rámců s pohyblivou zadní stěnou, do nichž by se vkládaly každý
týden pěkné obrazy biblické, dějepisné, zeměpisné, podobizny, atd., o nichž a ději
tomto se právě ve škole mluví. Takovým stykem síně školní se třídou připravuje
se dětská mysl k tomu poznání, že i ostatní místnosti, nesloužící přímo k vyučo
vání, mají povznášející účel a učitel může snadně pak ukázati na jejich domácí
místnosti, síně, chodby, atd. a nabádati je k tomu, aby je samy udržovaly v či
stotě a souladu.
Učebna bud ovšem vzorem umělecké dokonalosti a krásy. Radil bych, aby
byla vymalována. Na obílené zdi spíše znát je kaňka nebo jiná pokaza, způsobená rukou
nezbedného žáka, než na malované. Kříž, obrazy a mapy buďtež umělecké krásy
a souladně a úspěšně po zdech rozvěšeny. Prach pečlivě každý den stírán, skříně
vkusné, ne nemotorné staré »šifonéry«, do kterých by se vešly tři metry polen.
Pomůcky, diagramy, modely přírodopisné, přírodozpytné a lučebné buďtež doko
nalé, ne hrubé, rukou neumělou zhotovené. Na jedné škole měli vycpaného ptáka,
ale nikdo pro jeho veliké stáří, které zničilo tvar a barvu, nemohl určití, jaké to
je zvíře. Na konec moli jedno křídlo užrali, tak že odpadlo. A přece zůstal ten
podařený exemplář na skříni. Patřil na hnůj; raději býti bez takových pomůcek
a nemíti žádných. Lavičky mají býti zeleně natřené a ne bílé. Stůl vzorem čistoty
a uspořádanosti, počítadlo s natřenými a ne odřenými kuličkami.
Školní zahrada buď pěkně a ladně upravena, ozdobnými květinami vyzdo
bené záhonky, buď opatřena několika keři růžovými, neboť kdo miluje květinky,
z nichž růže pro svou krásu a vůni přední místo zaujímá, jest povahy ušlechtilé
a dá se tato povaha šlechtiti a pěstiti. Žáci nechť sami za dozoru učitelstva v za
hradě pracují a budiž jim ponechána vůle, jak ten či onen záhonek upraviti
a ozdobiti. Je-li zahrada větší, nechť každému staršímu žákovi dostane se jednoho
záhonu a budete vidět, jak se budou hoši činit, jak budou pracovat, jak budou
chtít jeden druhého předělat, předhonit vkusnou úpravou svého záhonku. Zna
menitý to prostředek povzbuzovat! tímto způsobem soudnost, uměleckou tvorbu
a vkus Žáku.
(Pokračování.)
22f

Strana 126.

. UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Rošník Vil.

Funkce místního školdozorce na venkově.
V několika vsích napaběrkoval MIK. ANTOŠ.

Jsou tři druhy místních školdozorců: jeden, který o školu vůbec se nestará;
takových je nejvíce; druhý, který hledí všemožným způsobem práci učiteli zne
snadnit], těch je trochu méně; a konečně třetí, který skutečně škole rozumí, pro
ni se namáhá a její prospěch na srdci má, a těch je nejméně.
První bývá volen jen proto, že je to vůbec nutno, aby v obci byl někdo
školdozorcem, protože je to nařízeno, a tak strčí to někomu z obecního zastupi
telstva, který ještě žádné vedlejší funkce nemá, »aby taky něčím byl«. Takový
člověk obyčejně o svém úřadě nemá ani ponětí, neví, jaké povinnosti ssebou při
náší, nehledí se s nimi ani seznámiti a o školu po celý čas svého úřadování ani
nezavadí, buď že se ostýchá, nebo že opravdu neví, co by tam dělal.
S takovým školdozorcem vycházejí učitelé vždycky dobře.
Nejhorší je kategorie druhá. Dá se zvoliti, aby byl v obci nějakým pánem
a nastupuje úřad svůj s tím pevným úmyslem, že škole nedá nic, co právě ne
bude muset, a učitelé, že uvidí, »jak on s nimi bude točit«.
Tato kategorie místních školdozorců rekrutuje se z naprostých nevzdělanců,
je pro učitele hotovou metlou a škole spíše na závadu, než ku prospěchu. Třetí
konečně jsou intelligenti, chápající úkol školy, nebo alespoň polovzdělanci, kteří
tuší, čím škola má obci býti, při svém zvolení pevně si umiňují, že budou prospěch
školy hájiti, všemožně se o ni starati a učitele v jeho snaze podporovati. Tito
bývají nejlepšími přáteli učitelů a získají si mnohde o zvelebení školy velikých
zásluh, kterých však mimo učitele nikdo neocení.
A teď po řadě nakreslím místní školdozorce, jak jsem je byl za své prakse
poznal. Venkovští kolegové to znají z vlastní zkušenosti a mohli by jistě přispěti
několika potrefnými obrázky, městským kolegům však článek můj snad poskytne
zábavy a poučí jich o radostech venkovského učitele, kterých kolega ve městě
nikdy nezažije.
Do kterého druhu školdozorců který vylíčený patří, o tom nechť laskavý
čtenář rozhodne sám. Občan L. byl už šestý rok místním školdozorcem, když
jsem se dostal do vesnice, kde on v tomto úřadě působil. Představil se mi na návsi:
»Já jsem při školní radě. Už šestý rok chodím se dívat do školy, je-li tam čisto.«
A přišel se skutečně do mé třídy podívat, dal-li mi řídící učitel vymésti. Ten
člověk tedy myslil, že je školdozorcem proto, aby dohlížel, zda-li řídící učitel
skutečně třídy dává vytápěti a čistiti a nebéře těch 120 zl., které mu obec za tři
třídy platila, zadarmo.
Poznal jsem jiného, který byl spíše směšný. Býval v mládí pastýřem, potom
začal šenkovat, a konečně při šenku provozoval obchod se stavebním dřívím.
Když jsme se ponejprv viděli v jeho hospodě, představil se mi dosti komicky.
»N. N., místní školdozorce a dřevěný obchodník.« Ten měl školu rád a učitele
také, pokud chodili k němu na pivo. Ale jak zapadli jinam, bylo zle. To ho potom
v místní školní radě měli proti sobě a že nemohl brojiti proti učitelům, že tu byl ná
hodou energický, o svou poctivou práci se opírající řídící, obracel rozezlený pán
útoky své na školu. Tato byla pětitřídní a v prvé třídě učila podučitelka. Když
se sem dostala, vítal ji dosti nelibě. Dosazením podučitelky připravila ho okresní
školní rada o jednoho tahouna, jak sám se vyjádřil. To byla pravda. My té jeho
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břečky vytáhli dost, abychom s ním měli pokoj. Proto však přece dřevěný obchodník
na ni nezanevřel, že je ženská a nepije, ale potom, když ho urazila v jeho hodnosti.
Přišel do její třídy po jaru, když návštěva ochabuje. Nasadil si cvikr, což
činil vždy, když se podpisoval do třídní knihy, jinak ho nepotřeboval a koupil si
ho, až když se stal školdozorcem. Potom, aby slečně ukázal, jak se o školu stará
a jak svému úřadu rozumí, napomínal dětí k pilné docházce a vyhrožoval trestem.
Vzal to hodně zostra a řekl dětem, že budou tělesně potrestány, kdo do škol}'
nebude choditi rád a končil: »Kdo svévolně školu zanedbá, dostane: ne na ruce,
ale —« A teď řekl kam, jmenuje místo, které má sice dosti slušných a aesthetických pojmenování, ale on užil právě toho nejobecnějšího, aby mu děti dobře
rozuměly.
Rozumí se, že děti vybuchly v hlasitý smích, a slečna všecka zapýřená
zdvořile podotkla, že to pan školdozorce snad měl dětem říci jinak.
Ale to si dala! Nahlas jí řekl: »Tady poroučím já, a jak to dětem řeknu, to
je má věc. Já jsem od toho.«
A od toho okamžiku měla v něm zuřivého nepřítele.
Měl jsem také štěstí, že jsem našel školdozorce takového, jaký má býti. Byv
jako učitel dosazen do S., zastihl jsem tu starého známého, který tu byl škol
dozorcem. Byl to pan V., s kterým jsme se znali z vojny. Sloužil jsem totiž
v mladých letech několik roků jako poručík u pěchoty a pan V. vysloužil své tři
roky u mé setniny, byv potom propuštěn jako desátník. Byl sladovnickým, ale
převzal později statek po zemřelém starším bratru, začal rolničili a zařídil si také
obchod ječmenem. Do školy chodil rád a do mé třídy zvláště. Když mne ponejprv
při vyučování navštívil, řekl, odcházeje dětem: »Učte se, děti, dokud k tomu máte
příležitost. Dnešní doba vyžaduje v každém oboru mnoho vědomostí. A učte se
rády! Máte hodného pana učitele, kterého znám už mnoho let. Také jsem se na
vojně mnohému od něho naučil, co je mi teď při živnosti k užitku.« (Dokončení.)

ČASOPISECKÁ HLÍDKA.
O Mariánské výstavě psal »Č. Uč.« pod
názvem Klerikálni výstava v Klementinti
mezi jiným: Veřejnost sotva si ji povšimla,
ale tisíce osob ji navštívilo. Pozorujme:
svrchovaně naše umělecky cenné výstavy
»Manesa« navštěvuje několik osob,'do klerikální výstavy klementinské, nevkusné, od
rážející klerikálni neomaleností, urážející cit
českého člověka, do té hrnou se davy. Vidíme,
jak klerikalism, přese všecko hřmotné protiklerikálničení po tichu vzrůstá, mohutní,
především v oborech, kde nám je nejméně
milý.
Klementinská výstava je poučná. Její
vyložený obsah ukazuje celou fysiognomii
kierikalismu : na venek opar jakýchsi kultur
ních idejí, uvnitř duše příživná, jako houba

trávící z kultury zdravé. Vidíme, kolik úsilí
lidského ducha upravovalo kierikalismu stezičky, které vedou do Říma, ať již vědomky
či nevědomky. Ale věc ukazuje klerikálni
rafika: totoť jest dílo mé. Tudíž vizte to
dílo! Užíváme k tomu cíli referátu »Práva
lidu« (ze dne 26. srpna), kde nejostřeji
osvětlena byla klerikálni propaganda vý
stavní. Čteme tu:
Klerikálni výstava. Ráz výstavy je na
prosto klerikálně agitační; jef pořádána jen
pro uctění jubilea dogmatu o neposkvrněném
početí p. Marie a nikoliv ze stanoviska histo
rického nebo ryze uměleckého. Nakupeno
tu bez ladu a skladu množství nejhoršího
braku klerikálního (viz: Steinbrennerovy ka
lendáře, barevné poutní obrázky, poutní »lite
ratura«, knížky, jichž »výnos určen pro
dobrý účel«, dále »modlící knížky pro ženské
pohlaví« obyčejně z literárních oficin jezovitských). Vedle toho klerikálního kšeftaření,
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vystupujícího neobyčejně drze (jedna knížka
z nakladatelství známého německého šovéna
pátera Opitze má titul » Volksaufklárung« (!)
(»Lidové vzdělání«) a obsahuje — lourdské
zázraky — »Die Wunder von Lourdes«,
jsou tu české neméně blbé svatoborské, tuřanské a jiné poutní škváry.
O úpravě místnosti škoda řeči. Člověku
je nevolno v těch ponurých chodbách a
sálech — jakoby tu strašily stíny jezovitů
a opršalé malby nástropní podobají se velikým
skvrnám zaschlé krve. Napsali-li jsme, že
výstava je urážející, řekneme hned, proč.
Hned v parádní části sálu, tam kde stra
hovští »bílí synové« umístnili své špatné
verše, staré knihy, několik mizerných i lepších
starých obrázků, špatných kopií i šeredně
nově »oštafíro vanou« starou sochu marián
skou, najdeme zajímavý rám. V něm jsou
obrázky panny Marie z Bílé hory, na pa
mátku bitvy, jež »byla dobyta proti kacířům«
(wieder die Ketzer) á na památku »zachowani Chatolickýho Náboženstwj w Čžechach
w Roku 1620«, jak hlásá doslova nápis.
Pak je zde výšivka: obraz bělohorské p.
Marie obklopený válečným materialem, děly
a kulemi, jimiž kult Mariánský v Čechách
se uvedl. Český lev dole už drží kříž.
Kdyby měli klerikálové špetku taktu, ne
vystavovali by věci takové. Ale aspoň uka
zuje se pravé ledví jejich: ta bělohorská
panna Maria v rámci z děl a kulí vypravuje
mnoho o »blahodárném působení otců jezo
vitů, oněch nejhorlivějších šiřitelů marián
ského kultu. Na té světské moci staví dnes
klerikálové stejně jako skoro před čtyřmi
stjMety. Člověk se otřese, vidí-li tu spoustu
poutních míst a zázračných sošek a obrázků,
jež jsou rozety po tolika dědinách, jedna
soška nevkusnější než druhá, s korunami
většími než hlava, obalené šátky, jichž je
plná jedna vitrína, vyšívanými, křičícími,

|

*

RŮZNÉ ZPRÁVY.

0

Škola a tuberkulosa. Na sjezdu proti
tuberkulöse v Berlíně bylo uznáno, že škola
má míti přední úlohu v boji proti tuberku
löse. Jest choroba ta za prvé infekční a za
druhé je léčitelná. Protože tuberkulosa může
býti vyléčena, radno děti, které jsou stiženy
tuberkulosou, ze školy vymýtiti na jistou
dobu, aby se mohly vydatně léčiti. Nejlépe
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nevkusnými. A právě ty nejnevkusnější sošky
jsou ty pravé, »zázračné«; k nim putují
tisícové lidu a ožebračují se ve prospěch
chytrých jezovitů, stavících si za krejcárky
chudičkého nešťastného lidu velkolepé mona
stýry. Ty sošky zrobené co nejhruběji, jako
by vyšly z ruky černocha, vyrábějícího fetiše,
staly se nejvýnosnějším předmětem klerikálního kšeftaření.
Umělecká díla, pokud jsou na výstavě,
jsou tam »jako prodaná«, vyjímají se na
prosto cize. Nemůžete v tomhle okolí, v tomhle
ovzduší míti vůbec nějaký požitek umělecký.
Výstavy »Manesa« delikátní úpravou a harmo
nickým okolím samy vyvolávaly náladu,
zvyšovaly vnímavost ducha lidského pro
umění. Zde se utlouká. Díváte se — vbodnou
se vám v mysl uhrančivé oči jakési straši
delné baby či jeptišky. Myslíte, že je to
podoba duše nějaké pro urážku p. Marie
za živa do pekla odnesené, ale katalog vám
poví, že tato strašidelná fysáž je podobizna
doksanské jeptišky Maxmiliány Zásmucké,
horlivé ctitelky mariánské, zemřelé v pověsti
světice r. 1718.
Velká monstrance loretánská, celá po
sázená diamanty, jejíž napodobenina je zde
vystavena, ukazuje alespoň, jakými poklady
klerikálové vládnou. Originál jistě by přispěl
hodně na sanaci vyloupené Svatováclavské
záložny, jsouť tam diamanty zvící lískových
ořechů, mimo nesčíslné množství drobných
zářivých kaménků.
Jsme zvědavi, zaujmou-li některé listy
— třebas už jen z vlastenectví odmítavé
stanovisko proti klerikálnímu podniku, jehož
ovzduší jakoby člověka přenášelo do oněch
dob, kdy andělé nosili »svaté chatrče« a
zázračné obrazy samy se stěhovaly přes
moře. Aspoň ve jménu zdravého rozumu
lidského bylo by třeba odmítnouti rozhodně
klerikální »jubilejní« podnik.«

by bylo umístiti je ve zvláštním ústavu. Tuberkulosní učitelé mají býti zproštěni, pokud
se léčí, všeho vyučování a měly by se do
školy vrátiti teprve tenkráte, když jich stav
nebude buditi obav, že by mohli nákazu
tuberkulosní šířiti. Aby se žactvo uchránilo
tuberkulosy, třeba prováděti všecko, co pů
sobí přímo neb nepřímo proti postupu tuber
kulosy (fysická výchova telesná, otužování,
volba vhodného povolání a pečlivý život dle
zásad hygieny).
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Funkce místního školdozorce na venkově.
V několika vsích napaběrkoval MIK. ANTOŠ.

(Dokončení.)

To se mi líbilo. Nebylo mi posud přáno, abych někde zastihl místního
školdozorce, který by takto s dětmi mluvil a o práci učitelově tak trefně se byl
pronesl.
Když přišel ke mně podruhé, shledal, že nestačí mi jediná tabule, protože
jsem učil ve dvou odděleních, a do čtrnácti dnů měl jsem ve třídě tabuli druhou.
Po třetí zastihl mne při vyučování zeměpisu. Vysvětloval jsem dětem pohyb
zeměkoule, otáčeje svým kloboukem-zemí, kolem stolu, na němž na hromádce
knih trůnil můj kalamář jako slunce.
V. usednuv, sledoval pozorně můj výklad a odcházeje, tázal se.mne: »Prosím
vás. pane učiteli, což pak naše škola nemá globu?«
»Nemá,« řekl jsem.
»Tomu se divím,« řekl a dodal žertovně: »Budete-li několik roků tak učiti
jako dnes, bude obec povinna vám připláceli na klobouky.«
Za čas škola naše skutečně globus dostala, ale povídal mi řídící učitel, že
se pro to strhla v sezení místní školní rady prudká patálie, kterou V. jako stará
vojna vyhrál strategickým tahem. Náš řídící nebyl toho zrna, aby škole něčeho
vymohl, atak, když proti globu všichni vystoupili, že je to věc patrně nepotřebná,
když se bez ní učilo taková dlouhá léta, mlčel. Ale V. řekl: »Největší přirážky
v obci platím já a dětí školou povinných nemám. Uznám-li tedy já, že ta po
můcka je škole naší tak potřebnou jako sůl, tím spíše měli byste to uznati vy,
kteří tam posíláte děti. Řeknu vám upřímně, co si myslím. Lekáte se výloh na školu
a to jest šetrnost na nepravém místě. Když jste ustanovovali nového obecního
pastýře, propili jste z obecních peněz patnáct ztatých a já mlčel. Teď když já po
třebuji pět zlatých pro vaše děti, zase mlčte vy!«
Po čtvrté už V. do školy mi nepřišel. Vypršela mu totiž lhůta jeho úřado
vání a už zvolen nebyl. Prý by chtěl stále něco nového pro školu.
Bylo mi toho líto. V. byl nejvzdělanějším člověkem celé obce.
»Co se to stalo, příteli?« oslovil jsem ho po volbách.
»No, vidíte,« řekl svým žertovným způsobem. »Pro ten váš globus byl jsem
nucen odložiti portepé. Nerozumějí mi. Myslím, že je tomu leckde tak, jako u nás.«
»Skoro všude,« musel jsem mu říci.
V jedné své štaci zastihl jsem školdozorce dobráčka. Ale také s ním bylo
soužení. Byl to stařeček, který školu opravdu miloval a chodil sem často. Funkci
školdozorce měl jako spachtovanou; jiného mimo jeho nevolili. Kdykoli přišel do
školy, žádal, aby mu děti zazpívaly.
Vyhověli jsme mu vždy a on, pochváliv děti i nás, odešel.
Ale dostali jsme podučitele, kolegu zrovna z ústavu, který měl všechny zá
kony a předpisy ještě v živých barvách v paměti. Školdozorce přišel k němu prvn1
hodinu, přál si, aby dětičky zazpívaly, ale kolega řekl zkrátka, že má teď počty
a odchylka od rozvrhu hodin že není možná. Bylo z toho mnoho mrzutostí.
Stařec došel k řídícímu žalovat a plakal. O konferenci bylo pak nutno mladému
kolegovi vysvětlili, že funkce místní školní rady jinak vypadají na papíře a jinak
ve skutečnosti a požádati ho, aby podruhé stařečkovi byl po vůli.
23ý
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A takových příběhů bylo by možno napsati celou knihu a ještě zajímavějších,
ale tyto myslím dostačí. Ostatně každý nějaký ví. Co jsem tím chtěl? Napřed jsem
měl v úmyslu napsati, že funkce místního školdozorce je ve většině míst zby
tečnou, rozešlo mne to však. Autonomie by přišla o jeden úřad. Platí na to, ať
si má tedy funkcionáře, třeba bez významu. Potom při obsazování míst, učitel
chtěje se dostati do terna, musí také místního školdozorce požádati o hlas, to
stojí také za veliké peníze.
Pak jsem přemýšlel, kdo by se na vsi nejlépe hodil za místního školdozorce,
a napadlo mne, že by ta funkce nejlépe se hodila faráři. Chtěl jsem to také na
psati, ale rozmyslil jsem si to. Vím, že by hned o mně psali: »Hleďme, on také
přemýšlí, a něco ho napadlo! A právě to ho napadlo, vehnati školu kněžím do
rukou !«
Proto budu se chrániti, něco podobného napsati. Hned by mne vyhlásili za
klerikála, už bych nebyl liberálním učitelem a také bych neplatil za vzdělance.
Než by se měl o mé potřeby starati farář, tož raději ať se o ně nestará nikdo.
Náš Čelakovský sebral v »Mudrosloví« tolik přísloví slovanských, než není jedi
ného mezi nimi, k,eré by se sem hodilo.
Ale Němci je mají. Řekli by jistě o našem případu: »Stolz auswendig, L . . s
im Pelz’ inwendig.«

O školní lékárně.
Uvažuje O. SAZIMA.

»Věc velice žádoucí,« slyším tak mnohého kolegu. Řekne to, a článku
čisti nebude.
Bodejť by nebyla žádoucí. Už proto, že se o školní lékárně mluvilo a že
ji ve škole nemáme, tak jako ledacos »velmi žádoucího«.
Abych čtenáře přinutil ku čtení článku o školní lékárně, nebudu vypočítá
vat!, co všecko by v ní mělo býti a tak brzy tam asi nebude, protože tu není
člověka ani korporace, kdo by na tuto dle všeobecného mínění zbytečnou věc
dal peníze.
Ale já jsem si již před lety pořídil příruční lékárničku, ne sice školní, nýbrž
vlastní, ovšem ku potřebě školní, a mám věci v ní v stálé evidenci. Proč jsem
ji koupil sám ze svého, ač jsem jeden z nejchudších, musím vysvětlili.
Škola moje je v zapadlé dědině, poslední na okresu. Zapadl jsem sem, že
jsem slyšel, že svět je tu obit prkny, a já tehdy na ten hamižný svět byl tak
dopálen, že bych byl s chutí přelezl i ten plot, kterým je ohražen, jen abych se
s ním nemusel stýkati. Klid a spokojenost našel jsem v tiché dědince, je pravda.
Ale několik stinných stránek měla přece tato moje odloučenost od ostatního světa.
Jednou z nich bylo, že u nás nikdo nesměl stonat. Stálo to hned hromadu
peněz,, protože lékař byl v městečku půl druhé hodiny cesty vzdáleném a v zimě
pro závěje a špatné cesty ani k nám dostati se nemohl. Zkusil jsem s tím mnoho,
zvláště pokud byly děti malé.
A tu jedné zimy staly se mi ve škole dva případy, které mne přiměly, že
jsem si opatřil za vlastní peníze příruční lékárničku.
Hoši klouzali se o polední přestávce na rybníku za vsí. Dvanáctiletý hoch,
trochu neobratný, jsa obut v trepky s dřevěnými podešvy, pozoroval, že se mu
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to dobře neklouže, protože měl v podešvech natlučené cvočky. Vypůjčil si od
soudruha zavěrák a jal se cvočky vytahovati. Ale hned první pokus se mu ne• zdařil, protože si neobratně počínal. Rozevřel nůž jen trochu, že tvořil se střen
kami pravý úhel. Do toho sevřel hlavičku cvočku a mačkaje nůž i střenky na
koncích k sobě, hleděl cvoček ze dřevěného podešve vypáčiti. Ale nůž sjel s hla
vičky cvočku, zavřel se, jak hoch silou tiskl a při tom uvízl hochův ukazovák
mezi čepelí a střenkami. Hoch prořízl si prst až na kost. Zavázal ránu ledabyle
nějakým hadříkem nemaje ani kapesníku a tak mi přišel do školy.
Hned po modlitbě položil si hlavu na lavici. Sel jsem k němu, tázaje se,
co mu je, a tu jsem se dověděl o nešťastné příhodě. Zároveň spatřil jsem pod
hochem louži krve a když nešťastník hlavu zdvihl, byl smrtelně bledý.
Odvedl jsem ho do svého bytu, ránu jsem mu obvázal a poslal hocha domů.
Přišel po chvíli do třídy, oznamuje, že u nich nikoho není doma. .Otec, horník,
pracoval na důlu hodinu cesty vzdáleném a matka někam odešla.
Vystál jsem tehdy úzkosti s malým nešikou. Rána byla hrozná, stále krvá
cela, neměl jsem nic, čím bych ji zalepil, a hoch bledl, dělalo se mu mdlo. Měl
jsem celé odpolední vyučování zkažené a v úzkosti a strachu, aby mi hoch ne
omdlel, čekal jsem třetí hodinu a poslal několikrát pro matku zraněného; nebyla
doma ani ve tři hodiny, teprve o čtvrté přiběhla a hocha odvedla si z mého
bytu, kde ležel na pohovce třesa se horečkou od té rány.
V pět hodin za úplné tmy v mrazu a sněhové vánici vezl ho otec na sáňkách
do městečka, kde mu lékař prst sešil a zavázal.
Tenkráte jsem si pevně umínil, že si opatřím malou příruční lékárničku.
Kdybych byl měl jen kousek kompresu nebo preparované vaty, nemusel hoch
zkusiti tolik bolesti a já tolik strachu.
Ale než jsem úmysl svůj provedl, přihodil se mi případ na vlas podobný.
Když děti šly jednoho jitra do školy, větší hoch táhl po návsi předek vozu
ku koláři do správky. Jeden dobrosrdečný hoch vida, že vůz je těžký, chtěl táhnou
címu soudruhovi pomoci, opřel se vzadu o vůz, noha mu uklouzla a palcem
přišel hoch k šroubu sloužícímu krejdování. Hoch táhnoucí vůz vtom okamžiku
zarejdoval, uskřípl ubožáčkovi tak, že kůže i se svaly od kosti se odloupla. Myslel
jsem, že hoch mi vykrvácí a domů posiati jsem ho nemohl, hoch byl přespolní,
z vesnice půl hodiny cesty vzdálené. A já neměl při ruce nic, než vodu
a kus plátna.
Nikterak nechtělo se mi podařiti rozmáčknutý prst ovázati a napraviti a krev
zastaviti. Mořil jsem se s hochem sám jsa blízek mdlobě, když v tom spatřím
oknem četníka jdoucího obchůzkou naší dědinou.
Vzpomněl jsem si, že když jsem býval vojínem, spolek červeného kříže
rozdal celé armádě balíčky s obvazadly a balíček tento, že patřil k úplné výzbroji
každého vojína.
Hned jsem poslal jednoho hocha: »Běž za panem strážmistrem, že ho
prosím, aby zašel do školy. Přišel hned, a když jsem mu vysvětlil, co se
mi stalo a tázal se, nemá-li takový balíček, řekl mi: »Mám něco lepšího,
úplnou Verband-patronu.«
Vyňal z poboční torby malé pouzdérko, utrhl víčko a tu jsem se divil, co
všechno vtom pouzdérku bylo. Velký kus karbolové vaty pevně stlačené, kus gázu
o jistě pět metrů dlouhý obvazek.
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Ochotně mi dal od všeho půl, pomohl mi zručně hochu prst srovnati, obložil
jej vatou, zavázal, a bylo po krvácení. »A teď to vydrží, než ho dovedou k lékaři,«
řekl usmívaje se.
Potom mi ukázal, co všecho má sebou v torbě, kdyby se mu na cestě něco
stalo, nebo bylo třeba někomu pomocí přispěti.
.»Vida, jak o vás je postaráno a o nás nic,« řekl jsem. »Já jsem tu na
„Vystrkově“, stane-li se něco, jedině na sebe odkázán a nemám takového nic.
kdybyste dnes nebyl přišel, snad by mi tu hoch byl vykrvácel.«
»Takovou „Verband-patronu“ si kupte, pane řídící,« radil mi. »To je
výborná věc.«
»Tu si koupím hned,« rozhodl jsem se.
Následkem těchto dvou rozčilujících případů stihlo mne oslabení nervů,
které mne dlouho trápilo. Ale potom jsem na to vyzrál. Došel jsem si k příteli
lékaři do města a řekl mu zkrátka: »Tuhle mi napiš do zápisníku, co všecko
potřebuji, víš, kdyby se mi stalo tohle, nebo tohle.«
Napsal mi to hned a připsal k čemu co je a vysvětili mi jak čeho užiti.
Mnoho toho není, tak malá zásuvka ve stolku. Ale dostačí to pro první pomoc.
Od těch dob jsem klidnější, neboť moje lékárnička koná dobré služby mé ro
dině i škole.
Když v zimě pohlédnu oknem na ves a spatřím závějemi zaváté chaloupky
a v závějích jen úzké uličky proházené od chalupy k chalupě, nestraší mne už
myšlénka jako dříve: »Můj Bože, co bych si počal, kdyby se mi dítě roznemohlo
ve škole nebo někdo v rodině ? Vždyť by se dnes nikdo nedostal dolů do města
k lékaři. Silnice je celá zavátá.« Zjedná mi klidu myšlénka: »Však bych si něčím
ze své lékárničky pomohl.«

Už je po nich !
Píše BEN. BOŽEK.

Je po nich, totiž po úlevách. Řekl bych : »Zaplať Pán Bůh«, kdyby po nich
bylo navždy. Ale přijdou na přes rok zas, a s nimi nové soužení venkovského učitele.

Kollega, který po jaru psal článek, (»Už jsou tu!«) načrtl, kolik soužení
způsobí úlevy učiteli, když se po jaru udělují. V přítomném článku chci stručně
načrtnouti, jak působí úlevy ve svých následcích. Úleváci přišli tedy 15. října.
Ale jak vypadají! Nejinak, než jako by je byl pochytal v indiánských vigvamech
a přímo do třídy mi je přivedl. Hoši hledí na mne zarputilým pohledem. Konec
úlevy znamená konec svobody. Jeden sloužil za pasáka, druhý byl na řípě, třetí
chodil s tátou na rampu do důlu, všichni vydělávali peníze, směli kouřit a s tátou
?ajiti do hospody, a teď všechny ty příjemné věci přestaly a kluci jsou toho
pevného přesvědčení, že jsem já tím vinen. ·
Horší je to s děvčaty. Třináctileté děvušky na mé dvoutřidce měří mne
drzými pohledy a mluví se mnou usmívajíce se zvláštním způsobem. Rozumím.
Děvčata byla s táty na chmelu, a přinesla si z této výpravy hojnost vědomostí,
jichž by nebyla nabyla v mé třídě, kdyby sem byla chodila do sedmnácti let.
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Ale tyhle vědomosti snad patří k moderní výchově děvčat. Takové rozví
jející se žábě má už věděti všecko. Doporučuji tedy kollegům, kteří chtějí dětem
všecko říci, aby je každého léta vypravily k Hakovníku na chmel.
Děti nabyly nových vědomostí během léta, co jsem je neviděl, je tedy přira
zeno, že zapomněly všecko, čemu jsem je byl loni naučil.
Na jaro a v létě většina jich dospěje, a nezbývá mi tedy nic jiného, než
začíti s nimi znovu pracovati, na úkor nižších oddělení, abych tyto své nejstarší
žáky nepustil do života nepřipravené, jak zní běžná fráze, ačkoli bych ji mohl
opraviti, že úlevy po dvě léta se opakující připraví děti pro život »praktický«
až hanba dobře.
Ale všichni úleváci mně ještě nepřišli. Schází ještě ti, kteří se dali najati
za pasáky v okolních vesnicích. Ti musí ve službě vydržeti do Martina. Přicházejí
mi tatíci do školy s prosbou, abych ještě počkal a úlevu prodloužil, že kdyby
kluk teď musil do školy, hospodář by mu strhl desítku na službě. Ubožáci myslí,
že úlevy uděluje učitel. Několik cizích kluků potlouká se dosud po vsi. Jsou to
úleváci z jiných škol.
Na jaře dali se najati za pasáky nebo i za čeledíny v naší vesnici. Jsou
všickni vybraní uličníci. Po celé léto po práci večer tropili po vsi neplechy. Mínil
jsem, že neplecha přestane, až přestane úleva, a cizí kluci, že ze vsi zmizí. Než·
chyba lávky. Je konec úlevy, ale tato chasa ze vsi nezmizela. Ale také ona musí
dodržeti do Martina.
A nejhorší při tom je, že uličníci tito insultují děti, ze školy jdoucí, aby
jaksi dokázali svou povýšenost nad dětmi školními a spráskáním jich dokumen
tovali, že na ně je učitel »krátkej«. V té věci jsem úplně bezmocným. Pomoci
dovolávat! se nelze nikde, neboť kdybych na uličníky dokročil přísně a zasadil se,
aby odebrali se do škol, kam patří, nevím zdali bych nezpůsobil nepříjemnosti
někomu nevinnému. Nezbývá mi tedy nic, než denně po škole doprovodit! přes
polní děti, přes pastviště, kde cizí pohunci pasou, nechci-li na sebe uvaliti jednak
hněv hospodářů, že jsem jim před časem zapudil pohunky, jednak hněv okolních
kollegů, že jsem před časem přihnal do školy vybrané uličníky.
Dělám tedy obecního policajta, nemaje za tuto funkci platu.
Ještě něco pěkného mají úlevy do sebe. V některých okresích trvají do
15. října, v některých do konce tohoto měsíce. Požehnaná hlava, která tuto ne
srovnalost vymyslila.

Potřebuje kluk jenom jiti za pasáka do sousední vesnice patřící náhodou
do školního okresu, kde je úleva o 14 dní delší, táta ho odhlásí, že se zdržuje
tam a tam a za opatrovníka udá hospodáře, u kterého kluk slouží. Do školy tam
kluk nechodí, požívaje úlevy, a po Martině přijde domů, ovšem v stavu zbědo
vaném sedřený a zanedbaný a přihlásí se k návštěvě školy domácí. Prodloužil
si zanedbání školy na základě dobrodiní zákona. Kdyby to alespoň dobrodiním
někomu bylo! Ale kluk z toho nemá nic. Jenom ničemní rodičové dávají děti do
takových služeb. Mzdu chlapcovu shrábne tatík, aby si přilepšil. Chudý poctivec
raději se dře, aby děti mohly choditi do školy. Úleváci—pohunci rekrutují se
vesměs z dětí chalupníků a rolníků a potom se stále mluví o »vyšší úrovni«
vzdělání našeho lidu. Muselo by vzdělání míti podobu horun, aby se jeho důle23ft
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žitost uznala. Na učiteli se žádá,
školní, dokud však bude možno i
nebude zákon učiteli pomůckon,
Proto pravím upřímně: za
zbavil úleváků.
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aby docílil pokud možno nejlepší docházky
přes přísný zákon povinnosti této se vyhnouti,
nýbrž zdrojem soužení a mnohých starostí.
toho bych se zbožně pomodlil, kdo by mne

Za uměleckou výchovou.
Píše B. B. NUSELSKÝ.
(Pokračování.)

Tělocvik působí našim venkovským školám mnohé starosti. Zimních tělo
cvičen není a ty letní za mnoho nestojí. Dbalost některých místních školních rad
o tělocvičné nářadí jest naprosto špatná. »Ach, ještě budou učit kluky lézt, jak
mi na hrušku vylezou, ani se to nemají ve škole učit.« Vykládejte těm strýčkům,
že tělocvikem zušlechťuje se nejen tělo, ale i duše člověka a že zvláště soustavný
a pravidelný tělocvik má pro dítě dalekosáhlý význam, neuvěří vám. »Ech, co pak
je do toho,« řeknou a mávnou pohrdlivě rukama. »My jsme se tomu také ne
učili ajsme chvála Pánu Bohu také zdraví.« Na vesnických tělocvičnách, aby cvi
čili lidé mající dlaně jako lopaty. Hrazda, bradla a šplhadla bývají tu tak nemo
torná a silná, že hoch celou rukou tyč neobsáhne. Pohled na takové hromotlucké
neforemné nářadí nevzbudí v dětech libý a milý dojem a pro účel tělocviku ná
řadí takové nemá pražádné ceny. A mimo to je nářadí takové i nebezpečne ži
votu a zdraví žactva. Dítě, nemohouc ovládat nemotornou tyč, může snadně spad
nout! a ublížiti si, nebo do ruky i těla zadrhnouti třístku z nářadí takového vyční
vající. A stal se i případ, že celý rok uplynul od nařízení daného c. k. okr. školní
radou, aby tělocvik v té či oné škole byl náležitě spraven a přece pan starosta
tomu nevyhověl a stěžoval-li si učitel na toto jednání, dostal ještě nos a obdržel
napomenutí, aby hleděl s místní školní radou vyjít a shodu zachovat. Takovýmto
způsobem a za takových poměrů nedojdeme nikdy k vytknutému cíli.
Při tom odstavci musím také ukázat k tomu, že i dvory při školních bu
dovách musí býti upraveny tak, aby neurážely svým neladem. Některý ten dvorek
vypadá hůř než u mnohého chalupníka. Viděl jsem takové a opravdu se mi to
zhnusilo. Husy, králíci, kachny, prasata, kozy, holubi, slepice a nevím co ještě
pletlo se mi na tom učitelském dvorku pod nohoma a když jsem šel, chtěje vy
hovět! dotyčnému kolegovi chlubícímu se mně svým hospodářstvím, za ním.
uvázl jsem pod kotníky v takovém hustém kalu, který se po celém dvoře rozléval,
že se mi žaludek obracel na ruby. Je to sice pěkné, když může učitel míti své
hospodářství, když si může zabiti kuře, husu, prasátko, ale tak znešvařiti okolí
školy není na místě a neomlouvá nikterak ten prospěch z toho učiteji plynoucí.
Žáci, vidouce školní dvůr tak znečistěný, nabývají o čistotě prapodivného pojmu
a může pak dotyčný učitel sebe krásněji ve škole mluviti o čistotě, vkusu a umě
lecké tvorbě, ta slova jsou v křiklavém odporu s příkladem, který žáci denně na
své vlastní oči na dvorku školním vidí.

V.
Styky žáka s učitelem a jeho rodinou buď napomáhají uměleckému vznětu
žákovu, buď ho úplně kazí. Vidí-li žák svého učitele, paní učitelovou a její dítky
čistě oblečeny, vidí-li v jich konání uhlazenost a vkus, tu duše dětská lehce
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chápe tyto ideálně stránky povah lidských a snadno se jim přizpůsobuje, aniž
by bylo k tomu třeba nějakých dalekosáhlých, mnohomluvných a mnohdy za
vlasy přitažených výkladů a poučování. Vidí-li však žák svého učitele v ošumělém
kabátě, s odřenými lokty, bez knoflíků, bez límečku, v bačkorách nebo pantoflích,
na boso obutého, s dýmkou v ústech po vsi chodícího, paní učitelovou v zama
zané zástěře, bosou, klepající s tetkami na návsi, její děti létající v roztrhaných
šatech po plotech a slézající v divokém útoku sousedovu hrušku, slyší-li z jejich
úst škaredá slova, hádku ze školy se rozhléhající, křik svárlivě paničky, bouchání
dveřmi ze zlosti a podobné výlevy podrážděné mysli, pak výchova za takových
poměrů v takové škole nemůže se bráti těmi nejjednodušími principy školských
požadavků, neřku-li aby se pěstovala ta umělecká výchova žáků. Řeč učitele
a členů jeho rodiny buď uhlazená a klidná jak ve stycích rodiny mezi sebou,
tak i ve stycích s dětmi školními.
g) Rovněž platí mnoho z předešlého odstavce pro styk žactva s knězem.
I kněz nedávej se svésti rozpustilostí některých nezbedů ku zlosti, ve které
pak propuká sice oprávněná zloba nad neúspěchem namáhavé vychovatelské práce,
ale která svádí člověka k prudším projevům nespokojenosti a mnohé slovo pro
klouzne z úst, které nemá býti proneseno a které pak mnohého mrzí, ale odvolati
je nelze. Tedy klid zachovati v každém případě jest velice nutno a žádoucno.
h) Žák vidí v každé starší osobě a zvláště v učiteli, knězi, starostovi, míst
ním školním dozorci a vůbec v těch, kteří nějaké místo zaujímají, buď jako
orgán vyučovací nebo autonomní, jistý vzor, který hledí dostihnouti aspoň ve
svých myšlénkách a hrách. Vidíme to zcela dobře na hrách mládeže, děti si hrají
na pana učitele, na kněze, na vojáky, na tatínka a na maminku, vaří, dělají buchty
z hlíny, trestají neposlušné děti, na starostu a policajta, zavírají zloděje, na soudce,
na myslivce, atd. Zvláště ve škole vykonané návštěvy od různých hodnostů
zanechávají v dětské vnímavé duši trvalý dojem, který dle toho, jak působil, dává
směr jejich myšlenkám. Vstoupí-li do třídy starosta nebo místní dozorce školní
bos, v odřených nohavicích, které dole jsou vysoko zahrnuty a klátí se mu na
nohách jako plachty na stěžni, nohy má zamazané, že by na nich mohl brambory
sázet, s bičem v ruce, bez kabátu, ve špinavé košili s vlajícími natrženými rukávy
bez knoflíků, tu ten dojem úřední osoby takto vysoustruhované a vymóděné, na
žáky nezůstane bez vlivu na jejich pojmy o slušném vystupování a se chování.
Že se takové případy děly a dosud dějí na mnohých vesnicích, kde vzdělání ani
tak nepokročilo, aby naučilo představitele autonomní moci o slušném vystupování
a jednání aspoň v úředních záležitostech, jest jisto.

ČASOPISECKÁ HLÍDKA.
Důvody klerikální. Jedním z nejpád
nějších důvodů, jimiž listy ve službě kleri
kální bojují proti pokrokovosti vzdělání
učitelského, jest, že prý žádáme odstraněni
náboženství ze škol. Důvod takový ovšem,
provázen všemi hrmotivými důsledky, má

jistý účinek na nemyslící údy církve kato
lické, zvlášť když z novin předčítán je s ka
zatelny, o níž udržuje se ještě mínění, že
na místě tom nelze než pravdu mluviti. Když
pak se strany učitelské poukazuje se na
mohutnění klerikálního vlivu a následky jeho
ve škole, zůstává v lidu jisté mínění, že tím
hubitelem náboženství jsou učitelé. Důvod
ten zvláště výtečné služby konal letos při
poutích moravských, kde lidu páterem Sto

Strana 136.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

janem namlouváno, že tu jde jen a jen o ná
boženství. Divíme se věru, že moravští pokrokovci mají tak málo energie, aby lid,
jinak dobrý, takového bludu uchránili a ve
řejně pověděli, že v boji osvětovém jde
o zcela něco jiného, než o potírání nábo
ženství, kterýžto pojem je dnes vlastně už
tak zatemněn, že i urážka farské hospodyně
pokládá se za útok proti náboženství. Mělo
by se lidu na schůzích důkladně povědíti,
čím klerikalism liší se od náboženství a co
jest vlastní jeho podstatou. Mělo by se ukázati, že straně pokrokové nejde o ničení citu
náboženského, ale o ty panstvílačné snahy,
jimiž bojovníci klerikální potírají vše, co není
z jejich tábora, pod rouškou náboženství a
to nejen v politice, ale i životě soukromém.

Mělo by se příklady ukázali, že na boji
klerikálnim není pranic svátého, pranic
mystického, že jsou to zcela obyčejné snahy

*

RŮZNÉ ZPRÁVY.

«

Nový výnos o školních sešitech na
psaní a kreslení. Vzhledem k stále se
množícím stížnostem na špatnou jakost, vy
soké ceny a nestejnou úpravu školních se
šitů na psaní a kreslení rozhodl se ministr
kultu a vyučování, s ohledem na dřívější
nařízení a výnosy, vydali zásadní pravidla,
týkající se vnější úpravy sešitů užívaných
na obecných a měšťanských školách ku psaní
a kreslení. Zemské školní úřady mají dle
těchto předpisů po vyslechnutí obchodních
a živnostenských komor pevně stanovití nejvyšší ceny sešitů pro různé druhy škol a
pro různé stupně výchovy a rovněž dbáti
o to, aby u každého školního úřadu a na
každé škole byla sbírka sešitů na ní uží
vaných, aby si je mohli výrobci a obchod
níci, rovněž však rodiče školou povinných
dítek prohlédnout!. Při každém druhu sešitů
má býti zavedena pouze jediná jakost. Při
vyhlášení příslušného nařízení má býti
z ohledu na zásoby papírníků a na zásoby
sešitů pro chudé žáky, stanoven čas pro
zavedení nových normálních sešitů nejméně
o dva roky později. Správy škol jsou po
vinny firmy, jež by dětem prodávaly sešity,
předepsaným vzorům neodpovídající, nad
řízeným školním úřadům oznámiti za tím
účelem, aby podobné méně cenné sešity
mohly býti z dalšího užívání odstraněny.

Ročník VIL

politické strany církevní, která od centralisační německé liší se jen tím, že směřuje
k Rímu a potom teprve k Vídni. Boj proti

stoupencům klérikalismu, není bojem proti
citu náboženskému, ale proti nepravdivým
důvodům, svatosti se dovolávajícím, tedy
proti falši, která Boha a mravnost, tyto dva
vysoké pojmy náboženské, ve svých cílech
má až na poslední straně. A to učitelstvo
moravské udělati mohlo a udělati mělo; pak
by se klerikální listy nemohly chlubiti, že
pořadatel poutí morav. p. Stojan měl kolem
sebe na Velehradě 40.000 duší. »Moravan«.
»ces. Učitel« píše : Národní Politika,
noviny pro všecko a pro všecky, přináší bulle
tiny mariánské výstavy, kde vybízejí se správy
škol, aby výstavu navštěvovaly za nižší vstup
né se žactvem a t. p. Myslíme, že by se to
muto kšeftovnímu listu mělo se strany naší
inteligence již jednou řádně odpověděli.

Úprava vedřin a hlavních prázdnin
na pražských školách. Zdejší okresní rada
školní dotazuje se ředitelství škol, aby na
základě statistiky o vedřinách z posledního
tříletí proslovila se, nemělo-li by odpolední
vyučování v době od 1.—30. června vůbec
odpadnout! a neměly by hlavní prázdniny
posunout! se na dobu od 1. července do konce
srpna. Nepochybujeme, že všecky správy škol
vysloví se v ten rozum, že bude jen s pro
spěchem tyto změny učiniti, neboť pro ně
mluví mnoho důvodů, z nichž nejpřednější a
nejzávažnější jest důvod hygienický. Ostatně
změny ty budou i na prospěch samého vy
učování.
Také o lidových kalendářích. »Bylo
by hračkou rozšířit! mezi lidem trojnásobný
náklad těchto výborných kalendářů, kdyby
bylo jen trochu více — dobré vůle. Máme
styk s rodiči dítek, víme, kde by kdo ka
lendář koupil, máme své přátelstvo, jsme
v různých spolcích, kde do roztrhání dáváme
sebe využívat! k věcem často méně hodnot
ným — tu by malé slovíčko stačilo a kalen
dáře by se kupovaly! Upozorněte na pěknou,
vzornou úpravu našich kalendářů! »Je-li ten
který klerikální škvár silnějšího objemu, je
to odtud, že má nejen hrubší obsah, ale
také hrubší, lacinější papír. Větší objem tu
klame na úkor nezkušeného lidu. Tak psal
»Čes. Uč.« Také katecheta má styk s rodiči
dítek, ale kdyby jim doporučil katol. kalen
dáře, byl by zajisté ihned udán pro nedo
volenou kolportáž.
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Za uměleckou výchovou.
Píše B. B. NUSELSKÝ.
(Pokračování.)

Učitel a kněz, tyto dvě důležité osoby, musí býti ve svých stycích žactvu
svému příkladem shody, svornosti, lásky a snášelivosti. A myslím, že není k tomu
potřebí mnoho práce, jen trochu úcty a lásky jednoho ke druhému a pokud se
učitelstva týče, když bychom si jen co nejméně přáli, neurážení církve a nábo
ženství, neb na odiv stavění nepřátelství ku kněžstvu vůbec. Žádný svobodo
myslný učitel v pravém toho slova smyslu nestaví se proti náboženství a církvi.
Všichni opravdoví přátelé mládeže jsou rozhodně pro to, aby byla mezi učitel
stvem a kněžími shoda. Jak pak mají oba klidně pracovat, když mysl jejich jest
zaujata nepřátelstvím !
VI.
i) Až bude náš lid tak vyspělým, tak vzdělaným, že bude moci sám sebe
spravovat! a říditi, pak bude také autonomie či samospráva tím, čím býti má, ale
čím dneska na mnohým místech není. Má býti podporou vzdělanosti, ušlechtilosti,
snášelivosti občanské, má býti vzpruhou našeho národního života. Nevzdělaný
a neuvědomělý (ač jinak často »svobodomyslný«) starosta staví se proti snahám
kněze a učitele, maří jejich práci různými překážkami, neznaje osudné toho konce
a nedovede si pomysliti, že sám je pak vinen, že vycházejí z takové školy lidé
poloviční, poněvadž to ani jinak býti nemůže. Zde zmíním se jen o následujícím:
Kde najde kněz ochrany, když nevzdělaný člověk nechce vyhověti nepatrnému
požadavku kněze, žádajícího za mírný honorář za vykonanou funkci? Vždyť za ny
nějších, drahotou se vyznamenávajících časů ten příjem kněze jest na mnohých
chudých vesnicích tak nepatrný, že člověk, kněz, který tolik roků musil studovat
s nákladem několika tisíců zlatých, nemůže býti ani pořádně živ. To má tedy
býti údělem za jeho námahu a za léta ztrávená na studiích? Pak aby se s lidmi
nevzdělanými hrdloval o ten nepatrný honorář, který si za svůj výkon požádá.
Kdyby autonomní orgánové vesničtí byli vzdělaní, vzali by takového kněze sami
bez pobídnutí do ochrany a vysvětlili by občanům jejich povinnosti vůči knězi.
j) Veliký význam při umělecké výchově přikládám, jak jsem už předešle
uvedl, v nazírání dětí na umělecké výtvory v malířství, ve stavitelství, v sochařství
a v řezbářství. A jako dítě ve škole má nazírati jen na krásné umělecké obrazy,
tak tomu má býti i v kostele. A přimlouval bych se velice za to, aby tomuto
odstavci věnována byla veliká pozornost zvláště tam, kde se tyto dále uvedené
nedostatky objevují. Patří-li dítě na umělecky provedený kříž s tělem Ukřižova
ného, vidí-li v té milé, ušlechtilé tváři Jeho ten nesmírný výraz neskonalé lásky
k lidstvu a spolu zároveň zračící se v Jeho tváři bolest, která způsobena mu
hrozným mučením a smrtí na křiži, vidí-li umělecky provedené tělo a svaly chvě
jící se smrtelnou mukou, krev řinoucí se z ran a z pod trnové koruny, tu duše
dítěte se při pohledu tom zachvěje a se zanícením patří jeho oči na Krista
to, co se o něm ve škole učilo, tak jasně mu v tom okamžiku tryskne myslí a zjeví
se mu celé ve své velikosti a vznešenosti, že ani slov není ke vzpružení jeho
paměti a chápavosti třeba. Umělecká socha, ať vyřezávaná, ať vytesaná z ka
mene působí nesmazatelným dojmem na každého člověka, tím více na dítě. Cit,
pochopení, láska, úžas, vzor napodobovací, vznešenost v pojímání, smysl pro
krásu, to vše probouzí se ve člověku při pohledu na takové umělecké dílo. Rovněž
24f
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tak se to má i s obrazy v kostelích. Ať jsou umělecké, krásné, raději méně, ale
uměleckého, než všecky stěny pokryty, ale výtvory neuměleckými. Cit člověka
i surového se pohne při spatření uměleckého díla.
Do jednoho kostela dal se uzavřít zloděj. Chtěl ukradnouti zlatý kalich a jiné
věci. Dočkal se večera. Když měsíc plul již po nebeské prostoře, vyšel zloděj
z úkrytu svého pod kruchtou a tichými kroky bral se středem kostela ku hlav
nímu oltáři. Tam na levé straně pnul se na stěně kříž s uměleckým tělem Kri
stovým. Zář měsíce padla zrovna na Jeho hlavu a ozářila ten nevyslovitelný výraz
Jeho tváře. Zloděj v okamžiku tom podíval se nahoru a ztrnul. Ta hlava sama
mluvila, tak se mu to zdálo. A nemohl udělati ani krok ku předu a nemohl z té
hlavy zraků svých odvrátiti. Pak se obrátil a šel zpět ku hlavním dveřím, kdež
dočkal se rána, aby mohl utéci, až kostelník chrám otevře. Ničeho se více v onom
kostele nedotknul, ač byl to zloděj nebezpečný, který v minulých letech pro
vedl mnoho kostelních krádeží. Od té doby loupení v kostelích zanechal a když
naň zase přišlo to pokušení, vešel do tohoto chrámu a zadíval se na uměleckou
hlavu Kristovu.
(Pokračování.)

ČASOPISECKÁ HLÍDKA.

Nedostatek literárních pracovníků
v učitelstvu.
Pod tímto záhlavím píší »Učitelské No
viny« ze dne 14. října 1904: Člověk by
ani nevěřil, že v naší době, kdy brzo bude
spisovatelem každý, kdo umí vžiti péro do
ruky, jsou veliké nářky na nedostatek literár
ních pracovníků i v učitelstvu. P. A. Wimmer
ve »Škole měšť.« naříká: »Ač jest nás skoro
1000, se zvláštními odbornými zkušenostmi
a hlubším odborovým vzděláním, přece nepo
dařilo se nám zdvihnout! spolkový časopis
do té výše, která odpovídá našemu fondu
vědnímu. Redakce honoruje lépe než jiné
listy (!) a přece stále vidí, že usilovná její
práce nenese žádoucího ovoce.« A zároveň
navrhuje, jak to zařídit, aby list byl zdoko
nalen. »Marné volání! V učitelstvu českém
vládne v naší době takový marasmus, ta
ková lenost, nečinnost a odpor ke vší po
někud namáhavější práci duševní zrovna tak
jako v celém našem národním tělese a ze
jména v naší »inteligenci« tak zvané.

Mluví se pořád: my musíme, my chceme,
my budeme atd., a zatím nikdo skoro nechce,
nikdo nepracuje. »My musíme, my chceme«,
ale tím se myslí ne: my, nýbrž my to jen
říkáme, ať to dělá někdo jiný. Vezměte tako
vého mluvku za slovo, řekněte mu: prosím,
udělej toto, napiš tohle, zpracuj nebo přelož

tuto pěknou věc, má hned sto výmluv, nemá
kdy, je prací přetížen! Ano, je možno, že
je přetížen: buď si nabere hodin vedlejších,
že je z nich všecek zpitomělý, není vážné
práce schopen, a proto chodí se do hostince
zotavit, nebo po způsobu naší nedovzdělané
buržoasie utlouká čas moderním sportem,
hrou v karty, planými žvasty atd. A druhá
věc! schází nám duševní fond, chybí nám
vzdělání, a to i těm s »hlubším vzděláním«.
Dříve jsme naříkali, že bídné hmotné po
měry nedovolují nám zbaviti se různých ve
dlejších hodin, různého zaměstnání, které
nám v našem sebevzdělání a učitelském půso
bení překáží, nedovoluje nám opatřiti si spisy,
jichž bychom k dalšímu vzdělání potřebovali.
Dnes není třeba již tolik naříkat, ale náprava
nepřichází, ba zdá se, že jsme na tom nyní
hůře. V učitelstvu zakoreňuje se jako v ce
lém národě úplná lhostejnost, zbahnělost,
přímo degenerace, a to je příčinou, že se
na vrch dostávají lidé nevzdělaní, křiklouni,
nepoctivci atd., kteří omamují davy lesklými
frázemi a zdánlivými úspěchy, zatím co stav
náš klesá mravně hlouběji a hlouběji. A jako
v širé veřejnosti naší dále, tím častěji z toho
národního bahna vynořují se sopky, jež odpor
ným zápachem osvětlují všecku tu naši hni
lobu, podobně v českém učitelstvu nyní téměř
denně opakují se hnusné výjevy, svědčící
o mravní schátralosti, ba zkaženosti velmi
mnohých, v podobě různých špatností všeho
druhu, jimiž se pak i veřejnost zabývá. Ne
jmenujeme, vždyť každý to kolem sebe vidí
a může prstem ukazovat«.
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Jak mnoho místa a látky popral
»Ces. Uč.« ve svém VI. ročníku boji
proti klerikalismu, vysvitá z jeho ob
sahu. V. Klerikalismus: Arcibiskup Kohn

páce! Kramerius. Okresní inspektoři ve vleku
organisovaných. Organisovat katolíky. Ot
covská péče o abiturienty učitelské. O zby
tečnosti katolických spolků. 50.000 pokro
sesazen. »Ať žije svoboda!« Bez zázraku to kových kalendářů Havlíčka a Palackého. Paráda
nepôjde? »Bílý Prapor« o zednářích. Bolí? při instalacích. P. Svozil už nesmí konat!
Bývalý šk. inspektor a katecheta P. Poštulka. • přednášky. Dekret č. 2. Pod záštitou církve.
Pobouření. —chý— Pochvalná uznání konCti otce svého i matku svou. Čas. »Čech«
denunciantem na všecky strany. »Čech« to sistoři. Portrét klerikála. Pověrou. Po zvolení
umí. Denunciant »Čech«. Dokument žurna papežově. —X. Projev proti snahám kleri
listický. Drozdovy dejiny katolické církve. kalismu o val. hrom, delegátů. Pro koho
Důsledky klerikalismu. Expanse klerikalismu. jsou katolické spolky učitelské? Pro oči ne
Hlas venkovského faráře. Hlídka. Jak píše mocné a zdravé. »Proti všemu, co je kato
»Obnova« o nás. Jednota katolického du lické«. Pro zlost klerikálům. Přečiny pro ru
chovenstva v Čechách. Jezovitská praktika. šení náboženství. Ruský synodální missionář
Kalendáře klerikální. Katecheticko-paedago- — a proklaté okurky. Slov. Přehled. Různá
gický kurs. Katolické spolky učitelské. Ka rychlost. Spolek katolických učitelů. »Sta
tolický sjezd v Brně. Klerikalism a hygiena. novisko vydatné obrany katolického ducho
Klerikalismus na postupu. Klerikální pokry venstva«. Steinbrennerovy klerikální kalen
tectví. Klerikální požehnání. Klerikální pro dáře. Sternberg. Svatý Bonifáci a sv. Vojtěše,
vokace. Klerikální výstava v Klementinu. táhněte! Také tam jsou neplatové? Také
Klerikálové na postupu. Klerikálové ve svém sjezd českých učitelek. »Nár. Listy«. Te
živlu. Kněžský dozor nad školami. K obsa ploučko? Theodor Kohn. Třistadenní od
zení olomouckého arcibiskupství. Kohn. Ještě pustky. Učitel a kněz. Už to jde! Za 40 let
Kohn. Kostelničení. Ku karakteristice Koh100.000 korun. Za peníze i katolické nebe.
nově. Kupujte hlínu! svátou hlínu! Liga Vlasti Záslužná činnost »Čecha« ve příčině udržo
potáhne proti P. Svozilovi. Mezi anděly. vání dobré shody 'učitelstva s kněžstvem.
Z činnosti členů sv. Bonifáce. Z literární po
Moderních klerikálův orgán. Modlitby pro
muže. Můžeme kopírovali. Na Habrsku. Na zůstalosti dra Ant. Lenze. Znamení doby.
vysvětlenou »Vychovateli«. Nejde to? Ne Znaky klerikalismu. Z nové papežské ency
sejdeme se. Nezachovali jsme se. Nezaprou kliky. Z papežského cenníku. Z úvah o pa
se. Nová agitace. Obnova. Odloučení církve pežově světském panství. Zvláštní názor a
od státu. Odpočívej v pokoji! Requiescat in
zvláštní morálku.

« RŮZNÉ ZPRÁVY. «
- ----—
-—Pense učitelstva obecných škol po
třicíti pěti letech. O otázce té píší zcela
správně »Nár. L.« ze dne 16. října t. r.:

«Třicetipetiletá služba učitelů národních
Škol, opravňující k odchodu na odpočinek —
je věru požadavek spravedlivý. Učitelstvo
domáhá se uskutečnění jeho již řadu let,
ukazujíc k namáhavé, vysilující práci své
a ke smutné statistice, dle níž jen nepatrné
procento učitelů pense vůbec se dočká. A přece
naskýtají se případy, že jednotlivci mezi nej
staršími učiteli ani po čtyřicetileté službě
neodcházejí na zasloužený odpočinek, na nějž
mají plný nárok. Ačkoliv odsoudili musíme
všechno netaktní a nešetrné vystupování proti
učitelům-starcům, a nikdy neschvalujeme,
když pranýřováním, posměchy a jakoby ná

silím nutí se tito staří učitelé k odchodu,
přece musíme uznati, že takové vytrvalé setr
vání ve školské práci, zvláště za nynějších
zvýšených požadavků není ku prospěchu
škole, a že ani není vzhledem ke zlepšeným
učitelským poměrům hmotným nutné a omlu
vitelné ! Sluší také uvážiti, že setrváním přes
povinnou dobu ve službě školní nejen za
mezuje se postup mladších učitelů, ale i pře
káží se snaze po zmenšení povinných služeb
ních let. Učiní jistě dobře sami ve svém pro
spěchu, a v prospěchu ostatního učitelstva
a jeho oprávněného požadavku, odstoupí-li
zasloužilí staří učitelé v čas, ochotně, bez
trapné pobídky a zahanbujícího donucování
druhům mladším. Ušetří tak sobě mnohou
těžkou chvíli a prospějí svému stavu!« K tomu
dodáváme: Od takových, kteří majíce hmotný
život úplně zabezpečený, od lidí zámožných,
kteří ještě přes čtyřicátý rok slouží, jest zcela
na místě žádati, aby ustoupili jiným a ne
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překáželi snaze po zmenšení služebných let.
Ale jsou mezi nimi — řekněme »přesloužilci«
i lidé, kteří utrpěli v životě těžké rány ro
dinné a jiné, a kteří by odchodem na pensi
vydali se v šanc bídě a nedostatku. Není
jich třeba mnoho, ale jsou tací mezi nimi.
Tolik jest jisto, že každý hokynář, jemuž se
obchod jen trochu dařil, zachová si po čtyřiceti
letém působení peníze — co však lze za
chovali dnes z učitelské služby? Učitel, odchá
zející do výslužby, má mnohem méně, nežli
měl když sloužil. To zasluhuje také povšim
nuti. Kdo však má slušné hmotné poměry —
ať neslouží ani o hodinu déle. Úřady samy
by se měly té věci chopiti a postarali se,
aby se dostalo každému zaslouženého odpo
činku — třeba proti jeho vůli. Mělo by to
býti vůbec zákonitou normou : po třiceti pěti
letech služby — celé výslužné, aniž by kdo
teprve za to žádal.
Asyl pro dospělé slepé dívky. »Dru
žina bl. Anežky České v Praze« otevře ještě
během tohoto roku v blízkém okolí pražském
filiálku svého »Jubil, ženského asylu cis. a
král. Alžběty,« a to zejména pro trvalé za
opatřeni slepých dívek chudých a práce
neschopných. Na 5 chovanek povolen plat
výborem král. Českého. Žádosti za tato bez
platná místa, doložené křestním listem a vy
svědčením chudoby, buďtež co nejdříve za
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slány správě »Jubil, ženského asylu v Praze
(na' Kampě).« — Mimo tyto bezplatné cho
vanky mohou za mírný poplatek, a pokud
místo stačí, býti přijaty i jiné slepé dívky.
— Sebe menší dárky pro nový ten dobro
činný ústav přijme a dotazy zodpoví správa
»Jubil, ženského asylu cis. a král. Alžběty
v Praze (na Kampě).«
Co je podařené? Když »Osvěta Lidu«
»vyčítá« »Česk. Učiteli« šosáctví, hotové
jesuitství a učitelský klerikalismus!
Protest. V zemském sněmě moravském
poslanec p. dr. Stránský troufale — smíme-li
souditi ze zpráv časopiseckých — odsoudil
duchovní cvičení Velehradská a odvážil se
k výroku, že se jimi účastníci znemravňují.
Upírajíce mužům, kteří o duševním životě
náboženském nemají ani ponětí, práv zase
dat! na soud v otázkách takových, rozhodně
a důrazně odmítáme ničím nedoložené výtky
a protestujeme, aby se duchovních cvičení,
jichž cenu smí a může posuzovat! jenom
ten, kdo se cvičení súčastní v dobré vůli,
pod ochranou poslanecké nedotknutelnosti
tak nedůstojným způsobem snižovala a hano
bila, jak se to stalo — soudíce podle časo
piseckých zpráv — v projevu p. dra. Strán
ského. Předsednictví Katol. špulku českých
učitelů na Moravě. — Ténto protesČpřinesly
»Vych. Listy« ze dne 5. listopadu-L904.
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