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Do práce.
Opět jeden rok propadl minulosti. Každý z nás zažil v něm více méně
dobrého i zlého, ale všichni nabyli jsme spolu zkušenosti, že nastávají nám doby
vážné; doby tak vážné, že všeliká nerozhodnost, netečnost a nesjednocenost v řa
dách našich trestati nás bude měrou víc jak stonásobnou než za poměrů normálních.
My učitelé a přátelé křesťanského výchovu vůbec můžeme poukázati na
dva mocné útoky, které proti křesťanskému výchovu mládeže byly podniknuty:
jest to boj proti známým prováděcím nařízením zemské školní rady a s ním
spojená snaha po odstranění náboženství ze škol; druhý útok podniknut byl
proti nerozlučitelnosti manželství, ale výchovu mládeže též vážně se dotýká,
neboť oč těžší práci bude míti škola, jestliže rodina, základ zdárného vychování,
sama nebude státi na pevných základech ?
Dnes, kdy veškera příroda odpočívá, zdá se nám, jakoby nebezpečenství
pominulo. Ale nemylme se! Neboť to, co my vším právem pokládáme za útok
na naše náboženství a za boj proti němu, jest v očích nepřátel pouhým odbo
jem, obranou, jakoby předehrou k vlastnímu ději. »A tu jsme se právě dopu
stili taktické chyby,« píší »Uč. Nov.« dne 12. října m. r., »že jsme částečného
vítězství zastavením prováděcích nařízení nevyužili až do krajností. Omezujeme
se stále jen na obranu, odboj — a máme věru všichni co dělati, neboť úporně
se útočí! — Ale zapomínáme na výboj, na útok. Pokud nezdaří se nám rozdá
vat! pádné rány, pod nimiž chvěti se budou sloupové i základové klerikalismu,
pokud nezboříme celou tu budovu klerikální pevnosti plísní páchnoucí, potud
nebude volného rozvoje lidského ducha.«
Nuže, zde máme černé na bílém, co nás ještě čeká. Zcela dobře můžeme
užiti jejich vlastních slov a říci o sobě, že již dnes «máme věru všichni co dě
lati, neboť úporně se útočí« ze spojených stran nepřátelských. Co budeme dělati
potom, až porážeti budou »základy a sloupy klerikalismu?«
Maně přicházejí mi na mysl slova proroka Isaiáše (21., 11. n): Custos,
quid de nocte? Strážce, jak dalece pokročila noc? Strážce řekl: Přichází jitro a
noc: ptáte-li se, ptejte se: navraťte se, přijďte. — Jako tenkrát střídalo se jitro
a noc, ale osud Idumee záležel na vlastním jejím počínání, tak i dnes církev
katolická zůstane církví, majíc proti tolikerým útokům tohoto světa pevnou zá
ruku svého trvání ve slovech zakladatele svého: »A aj, já s vámi jsem po
všechny dny až do skonání světa« (Mat. 28., 20.); ale jak společenské poměry
se utváří, nemůže dnes říci nikdo z nás, vše závisí zase na tom, kterým prou
dem společnost lidská se vrhne své budoucnosti vstříc.
Ale to nemůže býti lhostejno nám, rodičům a vychovatelům mládeže, dospí
vajícího národa. Církev, jsouc dílem Božím, uhájí se sama; my doufáme s po
mocí Boží míti v sobě tolik síly, že i v nejtěžším zápasu za své náboženské
přesvědčení zachováme si víru pevnou; ale jaký byl by to národ, až dospěla by
mládež, moderní volnou školou vyučovaná, ale nevychovaná, o tom nikdo bez
obav opravdové představy učiniti se nemůže.
Protož nečekejme na výboj, na útok, až se přižene. Stavme již dnes hráze
proti těmto útokům řádným výchovem mládeže v rodině, pevnou organisací
všeho katolicky smýšlejícího lidu a dobrým tiskem.
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Právo vyčhovávati mládež přísluší i dnes v první řadě rodině; škola po
dává jí jen ruky pomocné tam, kde by rodiče z důvodů jakýchkoli nemohli nebo
nechtěli dáti dětem svým takového vychování a vzdělání, aby stali se z nich
řádní občané; odtud teprve vyplývá oprávněnost státu dozírati k tomu, zda rodiče
plní své povinnosti v té příčině a jak, a trestati, plní-li je nedbale nebo neplní-li
jich vůbec.
A tu buďme si my, katoličtí rodičové a vychovatelé, dobře toho vědomi,
že nikdo nemůže dáti dětem důkladného vzdělání, ignoruje-li, pomíjí—li základy
náboženské; takový vychovatel marně také chtěl by vychovati z mládeže řádné
vlastence a občany, svých povinností dbalé, kdyby nevštípil jim v srdce přesvěd
čení, že náboženské pravdy jsou základem blaha jednotlivce i celé společnosti.
Již Aristokles (Polit. 8., 8.. 1328 b, 12.) pokládá péči o náboženství za první
úlohu státu. Dobře známý Washington pravil na kongressu r. 1789 v řeči své:
»Náboženství a mravnost jsou nejnutnější opory státního blahobytu. Nadarmo
chlubil by se svým vlastenectvím ten, kdo by tyto oba základní pilíře společen
ské budovy chtěl povaliti.« — Ba i sám Rousseau ve svém »Contrat sociál«
(4., 8.) vykládá, že jest nemožno, aby někdo byl dobrým občanem a věrným
poddaným bez určitých náboženských dogmat.
Vším právem můžeme říci, že podkopává blahobyt národa a státu, kdo
beznáboženskou školu uplatniti se snaží, že sebevraždu páše národ nebo stát,
který k beznáboženské škole svolení dává. Pokud nás se týče, dbejme ve svých
domácnostech řádného výchovu náboženského, nedopouštějme, aby nám někdo
tuto práci bořil a proto společně s ostatními — buďme na stráži!
Co jednotlivec pracně vystavěl, může hravě zbořiti špatná společnost.
Hleďme tudíž dle svých schopností na zdravých zásadách vychovati i širší
kruhy společnosti a získati je pro záměry své. Mnoho bylo u nás zaseto již kou
kole, zatím co my jsme spali, mnoho promeškáno, ale mnoho dá se ještě napra
vili a dohoniti, chopíme-li se okamžitě díla. Jsou ještě mocné řady lidu smýšlení
náboženského, k němuž náboženská lhostejnost a nevěra pomalounku se vtírá;
k nim obraťme svoji pozornost, ukažme jim na hrozící nebezpečenství, probou
zejme u nich střízlivé stavovské sebevědomí a náboženské přesvědčení a zachrá
nili jsme mnoho.
Buďme nejen vychovateli mládeže, nýbrž i dospělých. Pojďme mezi lid, jenž
s radostí nás vítá, vida, že přinášíme mu pravdu, poučení a povzbuzení na rozdíl
od druhých, kteří hory doly slibují, ale víru a vnitřní klid berou. Konservativní
povaha našeho venkova způsobila, že nedostali se nepřátelé naši tam, kde již
jsou ve městech, konservativní povaha téhož lidu působí, že těžko hrozící nebe
zpečenství chápe, proti němu povstává, ale povstal-li jedenkrát, jest hlas jeho
daleko mocný.
Nedivme se, je-li lid proti intelligenci trochu zaujat. Težce nese, že skoro
nejlepší část duševního kapitálu z jeho řad odchází a bere s sebou i značné
kapitály hmotné a to jen proto, aby v bázni boží žila sobě samé bez ohledu na
to, jak lidu se vede; a když na krásně mezi lid se sníží, nepřichází tací proto,
aby poučili, pomáhali, nýbrž aby »překonaným stanoviskům« lidu se posmívali,
náboženské smýšlení jeho podrývali. Lid náš je příliš ještě opatrný, než aby hned
každému za pravdu dal, ale — nesmíme otáleli. »Rychlost je duší obchodu,«
praví Chesterfield ve svých »Napomenutí mému synu.«
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Konečně buďme šiřiteli dobrého tisku. Špatný tisk v nesčetném množství
zaplavuje všecky kraje a proniká již do každé téměř dědiny. I když těžko někde
získává si půdu, platí tu přece známé »Calumniare audacter, tamen semper
aliquid haeret,« jen směle tupit, však něco přeče vždycky se uchytí. Proti této
záplavě nelze jinak bojovat než dvojím způsobem : zabraňovat! špatnému tisku,
kde máme k tomu právo, jinde aspoň od něho zrazovati, s druhé strany dobrý
tisk čisti a doporučovat!. V té příčině máme vznešené pole působnosti, nenechme
ho ležeti ladem. Upozorňujme při každé příležitosti na význam tisku, na vhodné
knihy a časopisy pro ten který stav, upozorňujme, jak snadno každý může po
třebný haléř na tisk uspořiti na svých různých zábavách a náruživostech, jak
snadno každý může nalézti k četbě vhodný časopis. »Neznám lepší rady,« praví
Blackie, „Sebevýchovám'“, »již bych mohl mladým mužům dáti, než tu, aby nikdy
nezaháleli. Je to naučení záporné, jež nemá účinlivé síly na vůli; ale ačkoli zá
pory nebývají vždy spolehlivé závory k uzavírání ducha zlého, mohou přece posloužiti k tomu, že se dobrý duch snadněji dostaví.«
Odvržme od sebe ve společenském životě italskou zásadu »Dolce far niente«.
Mimořádné poměry žádají mimořádné práce a oběti, energie a rozhodnosti
v boji pro Boha, vlast a krále a svá práva.
— to —

Rozsazení žactva.
Není ani pro učitele ani pro zdraví žactva věcí zcela lhostejnou, kde který
žák ve škole sedí a jak dlouho na témže místě seděti musí.
Jest tedy povinností učitelovou, aby ve prospěchu svém vlastním i svého
žactva věnoval této věci vážnou pozornost, zejména tehdy, když pozná svěřené
chovance své jak v příčině chování, tak i po stránce zdravotní.
Až dosud všeobecné prováděna byla jen ta zásada, že žákům s chorobami
zrakovými nebo sluchovými vykazována byla místa v nejpřednějších lavicích, aby
na tabuli psané co nejlépe viděli nebo výklad učitelův slyšeli. Co se však s ostat
ními žáky stane, nebývá již mnohdy vážně bráno na váhu: jeden srovná je na
centimetr dle velikosti a dle toho rozsadí, jiný vykáže v předu místo žákům nej
pilnějším a nejhodnějším, jiný naopak posadí si rozpustilé a nepokojné do po
předí, aby je měl stále na očích a pod.
Říká-li se, že pravda bývá obyčejně uprostřed, můžeme i v této příčině
z každého názoru vžiti nějaké poučení a utvořiti si pořádek vlastní. Z vlastních
zkušeností dovolím si upozornit! na některé ještě jiné momenty, jednak nutné pro
zdraví žáků, jednak prospěšné pro kázeň a celkový dojem ve třídě.
Není s prospěchem pro zdraví žákovo, musí-li hleděti stále v témž úhlu na
tabuli, na stůl a pod. po celý rok; platí to zejména o pilných žácích, kteří pra
videlně do školy docházejí a zde seděti mají snad na nejzazším křídle lavic
pořád. Kdežto žáci, kteří sedí přímo před kathedrou nebo před tabulí, prostým
pozvednutím hlavy od knihy nebo sešitu vidí již na tabuli, musí žáci na kraji
sedící otáčeti při tom i hlavu a snadno upadají ve dvojí nebezpečenství: jednak
pohybují při tom i ostatním tělem, jež zkřiví, ale vždy zase nenarovnají, jednak
z pohodlí učí se šilhati.
Obé je pro tělesný vývoj žákův škodlivo a lze tomu odpomoci jen občasným
přesazováním žáků o místo na pravo (resp. na levo). Tím docílíme, že každý žák
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sedí po nějaký čas v místě pro něho nejpohodlnějším, mimo to zorný úhel, pod
nímž oko jeho patří na tabuli, přesazením se mění a oko nezvykne si hleděti ve
škole stále týmž směrem.
Zavedl jsem tento způsob ve škole a žáci sami, jakmile přijde den »stěho
vání«, zaujmou své nové místo.
Docela dobře dá se to prováděti i při odděleních nebo při koedukci, ba je
to tím spíše nutno, kde obě oddělení sedí rovnoběžně s podélnou osou třídy a
ne za sebou.
Doporučuji tento způsob stálého přesazování (školními lékaři schválený) la
skavé pozornosti pp. kollegů. Z počátku, pravda, plete se tím částečně lokáln1
pamět učitelova, kde ten který žák sedí, ale toho nesmí se učitel lekati, vidí-li,
že je to ku prospěchu žactva.
Rozsazuje žáky, dbám však nejen stránky zdravotní, nýbrž všimnu si i tem
peramentu jednoho každého. Marně vzpomínám již, kde jsem asi před čtyřmi léty
četl pokyn, dle něhož jsem si pak vedl a to s úspěchem. Jako květina potřebuje
k svému rozvoji světla a tepla, tak do jisté míry i člověk podléhá těmto vlivům.
Slunný jarní nebo letní den potěší každého, ale v pochmurný den podzimní
i smíšek trochu zvážní. Proto doporučuje se žáky veselé letory ceteris paribus po
sadit! ve škole v ústrani, podél zdi, žáky však až příliš vážné do největší svět
losti. Nesliboval jsem si mnoho od tohoto prostředku, ale pokus jsem učinil a to
s výsledkem příznivým. Rozumí se, že neposedů nadobro jsem tím neobrátil, ale
obrat k lepšímu v celkovém chování byl patrný, ač nebyli na to ani slovem upo
zorněni, proč se tak děje. Dnes počítám i s tímto výchovným momentem.
Konečně ani otázka prospěchu žactva není mi při rozsazování jeho bezvý
znamná. Seskupiti pilné a snaživé žáky v popředí před kathedrou, bývá pro ně
vyznamenáním a povzbuzením k další čilosti; avšak tím trapněji působí na nás
netečnost řad posledních, kde nikdo se nehlásí. Proto rozsazuje žáky, střídám
pilné a nadané s nedbalými tak, aby na všech stranách zastoupeny byly všechny
stupně prospěchu: v pravo, v levo, v předu, v zadu, uprostřed. Milým dojmem
působí pak na pozorujícího, hlásí-li se několik žáků na všech stranách třídy; i na
liknavé a nepozorné dobrý má vliv, jestliže v nejbližším sousedství brzy ten brzy
onen se hlásí a jest vyvolán, takže nemají tolik pokdy, aby oddávali se jen svým
myšlénkám, sedíce všichni pohromadě. Ovšem jest potom úkolem svědomitého
učitele, aby tento povzbuzující vliv snaživých žáků na méně dbalé živým před
nesem a udržováním součinnosti žactva stále utužoval a nedopustil, by zdravá
jablka brala zkázu od nahnilých.
Arci, ne všecko všude se hodí, ale zkoumejte všechno, a co dobrého, podržte.
____________

D.

Omezení dětské práce.
Vážným zajisté konkurentem dělnictva pracujícího v továrnách i v průmyslu
domáckém jsou ženy a děti. Ale nejen že zdravé, práce schopné a práci také
hledající muže o práci zkracují nebo mzdu jejich snižují, prací žen a dětí trpí
hlavně vychování mládeže.
Žena-matka, jež by měla péči v první řadě věnovati zdárnému výchovu
svých dětí, odchází do továrny a děti ponechává na starost mnohdy nejstaršímu
neb osobě cizí, štěstí ještě, jsou-li v místě školky mateřské, zahrádky a pod.,.

Ročník X.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Strana 7

které děti za dne zabaví; jinak zůstávají volny jako ptáci ve vzduchu a místo
aby přiučovaly se dobrému, dle přirozenosti lidské pochytnou to nejhorší nejdříve.
A tento smutný obraz mohli bychom odhaliti ještě dále. Stane-li se nejstarší
chlapec nebo dívka po odchodu rodičů hlavou domácnosti, nemůže přece na školu
pamatovati, neboť nemožno dvěma pánům sloužiti.
Takovým způsobem zakrnuje duch, mohutnosti duševní se nezušlechťují,
nýbrž otupují.
Hůře ještě však jsou-li dítky nuceny vyhledávat! samy práci, hlavně do
máckou, aby zvýšily příjem rodičů. Tu hubí se i síly tělesné a schopnosti k vše
obecné práci v domácnosti nebo při hospodářství.
Pátrárne-li po příčinách tbhoto neblahého sociálního zjevu, musíme odlišovat!
a) proč se práce taková nabízí, b) proč se přijímá.
Na prvou otázku odpovíme jediným slovem: Stroj! Tím, že zavádějí se
v průmyslu i řemesle stroje stále dokonalejší a dokonalejší, vyžaduje práce taková
od dělníka méně síly tělesné, obsloužit! stroj dovede pak i síla slabší než mužská,
stačí tu žena, dospívající dítko. Zaměstnání těchto stavů jest usnadněno i tím,
že stroj předpokládá větší dělbu práce. Na každý oddíl výrobku zřízen zvláštní
stroj, obsluha jeho je zcela jednoduchá, i netřeba k tomu zvláštní dovednosti:
žena, ba i dítě vše obstará.
Poněvadž práce jest snadná, je také odměna za ni nabízená menší: prácedárce
volí raději levnější sílu ženskou neb dětskou, než muže, jejž by více musil
odměniti.
Vidí-li pak rodiče, že i matka může týdenní příjem manželův rozmnožovat!
a tím boj životní jaksi zmírniti, nebudeme se diviti, že nehledí ke ztrátám na
jiné straně, na duševním i tělesném rozvoji svých dítek, ba je-li to jen trochu
možno, i dítky do soustavné práce nějakého odvětví domácího průmyslu zaprahnou.
Proto vším právem domáhá se dělnictvo zákonité ochrany proti této soutěži,
aby práce žen byla omezena na minimum, práce dětí nadobro odstraněna. V tomto
spolupůsobit! jest povinnost: všech rozumných rodičův a vychovatelů.
Rakousko pospíšilo si v této věci před ostatními zeměmi, neboť již 18. února
1787 vydán byl dekret dvorské kanceláře, v němž se ustavuje, aby děti před
devátým rokem nebyly do tovární práce bez potřeby přijímány. Ještě jiná ustano
vení byla pak vydána, ale — pak konáno v té věci velice málo, vlastně nic.
Práce tovární jest u nás ovšem u dětí školou povinných vyloučena, po
něvadž továrník takových dělníků do práce nepřijme, za to však domácký prů
mysl zaměstnává v některých krajinách řadu děti ke škodě všeobecné, zvláště
na venkově.
Dobře ještě, chodí-li dítko při tom řádně do školy. Jsou-li však rodiče nesvědomití a mohou doufati, že zameškání školy všelijak vymluví, je to zjev po
vážlivější a tu jest povinností všech povolaných činitelů takové jednání přerušiti.
Domácký průmysl připoutává děti k témuž mechanickému zaměstnání, takže
ostatních prací zanedbává v neprospěch stavů jiných a později i vlastní. Tak na
př. v krajinách, kde kvete síťkování, těžko zjednává rolník dělnictvo zemědělské
na různé práce. Pro ně je pohodlnější síťkovat doma v chladu, než na úpalu
slunečním se potiti. Ba jest již mládež dorůstající, která nedovede se na rol
nickou práci ani podívati. Co bude dělati, až změní se móda, až přejde nynější
zdroj výživy?

Strana 8.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Ročník X

Stručnými a povšechnými rysy ukázal jsem na toto společenské zlo. Po
drobněji a s určitými návrhy věnujeme v tomto listě věci další pozornost. La
skaví čtenáři nechť též důkladněji všímají si tohoto zjevu, jenž zajisté neušel
jejich pozornosti, nechť uvádějí jednotlivá místní pozorování v soustavný přehled,
bychom časem ruku v ruce s jinými činiteli působili k nápravě.
a. B. D.

—«8» RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Jednoty českého katol. učitel
stva a přátel křest, výchovy. Ve výbo
rové schůzi Jednoty, konané dne 30. září
m. r. bylo obnoveno usnesení, uveřejňovali
opět jména nových členů a těch starších
členů, kteří příspěvky své zapravili. I složili:
p. Fr. Radouš, říd. učitel v. v. v Heřma
nově Městci 6 K; ThDr. Fr. Reyl, 'ředitel
Borromea v Hradci Králové 4 K; dp. Josef
Holzmann, kaplan ve Vejvanovicích 2 K;
p. Jos. Černý 20 h; p. Alois Černý 20 h;
p. Jan Soukup 20 h; p. Jos. Hais 20 h;
p. Hanuš 20 h; J. M. nejdp. Dr. Jos. Dou
brava stal se zakládajícím členem a zasílaje
celý příspěvek 50 K, sděluje, že »s radostí
přistupuje za člena našeho«; projev tento
nás velice potěšil a k další práci naší po
sílil. (Pokračování.) — Nové členy, jejich
vklady a dary přijímá Ant. Suchoradský,
katecheta Praha-IL, Karlov č. 1879.
Výbor Jednoty českého katolického
učitelstva a přátel křesťanské výchovy
konal dne 9. prosince m. r. pátou schůzi za
předsednictví říd. učitele p. Josefa Kafky.
Jako host byla přítomna sl. Marie Kohlerova
z Plzně. — Schůze byla zahájena a skon
čena modlitbou. — Jednatel dp. Antonín Su
choradský, katecheta, četl protokol předešlé
schůze, jenž byl probrán a schválen. — Po
kladník podával zprávu o provedené agitaci
ve prospěch spolku a o jejím hmotném vý
sledku a knihovník půjčovny katolické, pan
red. Tom. Jiroušek, referoval o činnosti této
nové instituce a projevil o ní spokojenost.
— S radostí bylo vzato na vědomí, že nám
Jeho Eminence navrhuje za předsedu Jed
noty vldp. dr. Frant. Kordáče, universitního
profesora v Praze. Výbor projevuje s ná
vrhem Jeho Eminence úplný souhlas, sestavil
kandidátní listinu pro budoucí výbor a pro
gram jubilejní valné hromady, která se bude
konati dne 27. ledna 1907, o 10. h. dopoledne
v domě družstva Vlast a při níž jednatel
podá zprávu o činnosti Jednoty za uplynulých

deset let. — Vydáno bylo 10. číslo Vychovatelských letáků: »Na půdě zákona*, obsa
hující několik poznámek k boji proti pro
váděcím nařízením. — Povstalá protiklerikální liga učitelská zasílá všem sborům uči
telským leták, vyzývajíc je, aby vstoupili
v její řady. Předsednictvo Zemského ústřed
ního spolku jednot učitelských v Praze a na
Moravě připojuje k tomuto písemné souhlasy.
Tento leták byl ve schůzi přečten a Jednota
vyzývá katolické učitelstvo a učitelky i ka
techety, aby i oni stáli na stráži, činnost
protiklerikální ligy učitelské všude maříce a
ničíce. — Čtena byla dále: Druhá odpověď
Volné myšlénky katolické hierarchii, mající
potupný název: 36 starých mládenců (roz
uměj ndp. biskupů) proti reformě manželství
a proti výchově dítek ve volné škole. Refe
renti rozebrali kriticky celý tento ničemný
pamflet a Jednota po důkladné debatě přijala
tuto ’resoluci:

Druhá odpověď volné myšlénky proti pa
stýřskému listu rakouských biskupů uráží
nás katolíky a celou církev, snižuje naše
kněze a biskupy, ukazuje úžasnou nevědo
most pisatelů v otázkách náboženských a
osobuje si v národe po většině katolickém
mluviti tónem, jakoby těch několik volných
myslitelů všemu rozumělo a všecko ovlá
dalo. Česká sekce Volné myšlénky ptá se
na konci tohoto pamfletu: povinností jest,
aby se každý rozhodl, chce-li státí s nimi
nebo proti nim, s biskupy nebo proti bisku
pům. My se rozhodujeme hned: mrzké a
mizerné útoky České sekce Volné myšlénky
proti pastýřskému listu rakous. biskupů co
nejrozhodněji odsuzujeme a s biskupy, s ná
městky apoštolů, držíme a od nich nepu
stíme. — S potěšením vzato na vědomí, že
Křesťan, lidový a národní spolek ve Skorenicích zasílá písemný souhlas s prvou resolucí Jednoty proti volným myslitelům. —
Tím byla schůze skončena.
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Biblický pastýř.
Populární obrázek z Orientu. Načrtl CYRIL ŠTEFAN.

Nelze si mysliti krásnější a vznešenější knihy nad Písmo sv. Vždy a všude
bylo uznáváno od nepředpojatých lidí za vrchol světové literatury. Takového
svědectví dostává se mu i od nepřátel církve, jako od Voltaira, který přece ne
mohl najiti slušného výrazu pro pojmenování katolické církve. Tento nevěrec
napsal: »Ctěte knihy Starého Zákona kapitolu za kapitolou a přesvědčíte se
snadno, že není knihy zajímavější .... Není stránky v ní, která by nepodávala
vhodné látky k tomu, abyste si celou knihu zamilovali . . . Šťasten, kdo lační
po četbě Starého Zákona; je to nejdrahocennější skvost ze všech starobylých
památek.« V ní obsažen jest nejen souhrn hlubokých pravd víry a zásad mrav
ních, nýbrž též mnoho prvků historických a historicko-kulturních. Jedním z těchto
prvků je věrné vylíčení života pastýřského v Orientě.
My představujeme si pastýřství obyčejně idyllicky, jako život klidně a ve
sele plynoucí, bezstarostný. Pastýř orientální však nezná této představy, život
jeho je ustavičný boj o existenci, v němž jasných chvil je dosti málo. Od rána
do večera musí se namáhati a snášeti útrapy, působené podnebím a povahou
přírody. Sotva objeví se první červánky na obloze, již vstává z libého spánku
a kráčí do kamenné ohrady, kde přes noc hoví si stádo. Zatluče na uzoučké
dvéře zevnitř závorou uzavřené a sluha, který dlí v ohradě ustavičně, vpustí
jej, uslyšev zvuk známého hlasu.
Ovce okamžitě na hlas svého velitele běží za ním jako věrný pes za svým
pánem. Pastýř volá je jménem a ony poslušně jedna za druhou jej následují.
Cizímu hlasu však sluchu nedají. Pastýř kráčí napřed oděn hrubým šatem a
maje přes sebe přehozený plášt, který ho chrání před nepohodou. V ruce třímá
silnou hůl, sloužící k opoře a ještě více k obraně; na zádech nese měch, kam
směstnal n.ejnutnější potřeby a nástroje. K těm patří zbraň, totiž prak. I naše
nadějná mládež umívá s ním dobře zacházeti, ale takové dokonalosti v jeho uží
vání přece nedosáhne jako pastýř na východě, který se prakem ozbrojen nebojí
čeliti i nej hroznějšímu nepříteli a často s úspěchem. — Za stádem jako zadní
stráž cupe ovčácký pes a jiskrným zrakem bedlivě sleduje každé hnutí ve stádě
i mimo ně, objeví-li se pak něco podezřelého, nemešká to oznámiti hlasitým
štěkotem svému pánu.
Hlavní starostí pastýře je vyhledati svému dobytku potravu. Vyhlídne si
nějakou dolinu porostlou zelenou a tučnou travou, takových však je v poušti
velmi málo, a daleko od sebe, tráva pak bývá řídká. Proto nelze uprostřed pouště
každý druh dobytka chovati. Neboť když tráva na jednom místě je spasena
musí stádo býti zahnáno na nové pastviny, které bývají daleko vzdáleny. I ně
kolik dní trvá, néž se najde místo, kde aspoň skrovná travička vyráží. Ovce však
by nevydržely tak dlouhého pochodu, proto lze v takových krajinách chovati
jenom koně a velblouda — korábem pouště zvaného, — který dlouhý čas vy
drží bez vody a spokojí se skrovnými bodláky, tu a tam v písku se vyskytujícími.
Naproti tomu ovce stěží dokáže podniknout! jednodenní pochod.
Při tom pastýř musí býti velmi opatrný, aby o některé kusy stáda nepřišel.
Proto když vidí, že některá ovce je příliš znavena a nemůže dále, nebo zůstává
pozadu, bere ji do náručí a s otcovskou péčí ji ošetřuje. Stává se to nejčastěji
u ovcí březích, na kterých pastýřům nejvíce záleží. Vždycky však nedaří se poV čís. 2. »Vychovatele,« »Učitelská Příloha« má míti stránku 9—12, proto zde str. 13.
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chod tak v pořádku. — Mnohé dobytče vyniká přílišnou bujností, rádo si
vyhodí z kopýtka, zaběhne někam a ubohý pastýř musí všeho nechati a hledati
je. Nedá si pokoje, až objeví nezvedenou ovci nebo krávu, nedočkavou již po
chutné zeleni a vřadí ji opět k ostatním. Nejdivočejší ze stáda jsou berani, takže
pastýři jsou nuceni krutěji s nimi nakládati a dobře je na uzdě držeti, ano i do
ohrady je zavírá, aby ohnivost jejich poněkud ochladla.
Neméně leží na srdci pastýři kromě zásobování potravou též opatřovat!
dostatek vody pro stádo. S tím spojeny jsou veliké obtíže, protože na stepích a
pouštích předoasijských jest voda velikou vzácností. Proto veliká radost povstane
v táboře pastýřském, když se roznese pověst, že služebník přichvátal se slovy;
»Nalezli jsme vodu.« Kde se nějaká stopa vlhkosti v písku pouště objeví, tam
vykope se studně. Pastýř, který ji objevil, dělá si také na ni právo, nedovoluje
cizím z ní napájeti a je hotov pro to i svůj život nasaditi, neboť závisí na tom
jeho existence. Boje o studně i posud nejsou mezi syny pouště řídké; ovšem že
při nich vítězí pěst silnějšího. Když nepřítel vidí, že nemůže se za živý svět
zmocniti studnice, na kterou měl zálusk, aspoň se pomstí tím, že ji zákeřně
zasype.
Aby slunce vodu nevypilo, přikrývá se studně balvanem. Když stádo jeví
žízeň a stává se malátným, zahání je pastýř ke studni, kolem níž si uléhají.
Teprv, když všechen dobytek se shromáždí, odvalí se kámen se studně a čerpá
voda, která se vylévá do koryt, aby se dobytku pohodlně pilo. Pak se opět otvor
zadělá a stádo vrací se zpět na pastvu.
Jak slunce přestane vysílati zžíravý oheň a vnoří se do písku pouště, pastýř
pomýšlí na návrat do ohrady. Tam pouští dobytek po jednom kuse a rukou
nebo holí jej přidržuje, koná přehlídku, zdali nic neschází. Běda pastýři, doví-li
se majetník stád, že nějaká ovce se ztratila, tu bývá oheň na střeše. Proto
dbá každý pastýř úzkostlivě o každého beránka a střeží ho jako zřítelnici
oka svého.
Toho zapotřebí je zvláště za doby noční, kdy z kolika stran nebezpečen
ství číhá. Pastýři sice střídají se v hlídkách, přece však není divu, že se po celo
denní únavě snese na víčka jejich příjemný sen a pak běda stádu, které je takto
vydáno na pospas nepříteli. Divá šelma, jako lev, medvěd, vlk, rys a j., hnána
touhou ukojiti hlad, vniká smělým skokem do ohrady, poděšené stádo rozutíká
se po všech koutech, dravec nedbaje toho uchvátí tučný kus do krvavých spárů
a mocným rozmachem ocitne se opět na volné prostoře. Pastýř však není také
bázlivec, nebojí se ani krve »královské«, neboť dobrý pastýř dá život za ovce
své. Dovede čeliti šelmě i s holýma rukama, ozbrojen pouze pádnou holí. Ne
ohroženě usiluje, aby vychvátil kořist ze spárů odvážného dravce, ale jen veli
kým hrdinům podaří se rozdrtili ji a kořist zachrániti. Když šelma vyjde ze zá
pasu vítězně, pastýři nemohouce jinak pomstíti se šelmě, vylévají si všechen
hněv zasypávajíce vítěze proudem ne příliš vybraných nadávek a proklínání,
kterých na štěstí jazyky semitské nemají nedostatek.
To však není jediný nepřítel, který ohrožuje klidný spánek stáda. I jiný
zrovna tak hrozný, ba snad ještě strašnější lidský nepřítel napadá za příhodného
okamžiku spící ohradu. Lupiči Istně vrazí přes ohradu, neprosí, aby jim otevřeli
dvéře. Pastýři ničeho netušíce, nemají času k obraně a vzpírají-li se poddali se,
nešetří zločinná ruka dobrodruhova ani jejich života. Loupežnictví jest zakořeněno
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do nynějška u četných pastýřských kmenů, takže vskutku jako bílá vrána je ten
z nich, který by mohl se pochlubili, že ani jednou nesáhl bezprávně na stáda
cizího kmene. —
Veselým ostrovem v těchto starostech a strastech byla doba stříhání ovec,
za které příležitosti pořádány kvasy, při nichž pastýři, jak se samo sebou roz
umí, nelenili. Neboť jindy nebyla jejich strava příliš skvělá. Živili se tím, co jim
skytalo stádo, tedy hlavně mlékem ; skopce dovolil si zabiti jen nepoctivý pastýř,
ovšem za zády pánovými. Jinak nečinili v tomto ohledu velkých požadavků,
spokojiliť se i s planými fíky. Bývaly doby, zvláště později, kdy pasák se ani
dosyta nenajedl, ba ani nesměl ukojili hlad tím, co se dávalo dobytku.
Za mzdu musel bráti to, co mu pán nabídl, nemohl si vybírati, nebo do
nutili ho, aby mzdu zvýšil, vždyť neznal moderních vymožeností, totiž stávek.
Odměna spočívala většinou z části dobytka, kterého mohl snadno oželeti, který
se mu nelíbil. Na příklad dostal brav hnědý nebo strakatý, kdežto pán si pone
chával ovce celé bílé, kozy celé černé. Jindy místo mzdy nabyl jiné výhody od
pána; tak mohl si vžiti za manželku dceru jeho a p. Tenkráte nevěsta nemusela
míti věna, ale ženich musel ji si ještě něčím od otce vykoupili. Vždycky však
nežil ve shodě s pánem, neboť tento mu rád zadržoval mzdu a všemožně jej
utiskoval. Když se nemohl pastýř oprávněných požadavků domoci, pomáhal
si lstí.
Zajímavým výsledkem života pastýřského jest jeho poesie. Pramenem jejím je
stálý styk s přírodou a pozorování krás jejich, jako je čarokrásná a zároveň
strašná fata morgana, jasně modré nebe s tisíci třpytných světel, tajemný svit
bledé luny, půvab oas, rájů vykouzlených uprostřed širých plání pouště a jiné
vábné zjevy. K tomu přimysleme si celou ohnivost fantasie Orientálce a pocho
píme, že dojmy, které celou duši jeho pronikají, vtělí věrně ve slova, nesoucí
na sobě týž ohnivý ráz. To vše obráží se pěkně v poesii krále Davida, který,
stav se pastýřem Israele, zbásnil milé vzpomínky na dojmy, které na něj činila
velebnost přírody, dokud ještě byl pastýřem ovcí na pláních betlémských. Zpěv
provázejí pastýři hrou na jednoduché nástroje, které sotva lze srovnati s hudebními
nástroji v našem slova smyslu. Takovou hračku dovedl si každý pastýř zhotovili
.a monotónními zvuky z nich vylouděnými se v samotě obveseluje.
Pastýřství mělo v životě Hebreův veliký význam, můžeme říci, takřka s nimi
srostlo. Už nejstarší jejich předkové zabývali se pastýřstvím. Nejprve se choval
jen drobný dobytek, ovce a kozy, v pozdější době ochočeni též k chovu velbloudi
a osli. Stádo pásti nebylo hanbou ani u boháčů ; dcery vznešených náčelníků
kmene jako Ráchel, Sefora poháněly ovce na pastvu. Časem pastýři vlád
nouce ohromným počtem stád, sami již netrudili se na pastvě, nýbrž svěřovali
svůj majetek v ochranu najatých služebníků. Jakou vrozenou náklonnost měli
i pak k pastýřskému zaměstnání, nejlépe vidno z jednání Mojžíšova, který, ač
vzdělán na dvoře faraónově v Egyptě, přece volil hlídali stáda na poušti. Čím
více Israelité přivykali životu usedlému, ráz pastýřký ponenáhlu mizel, až posléze
stav pastýřský pokládán za něco nízkého, takže býti pastýřem pokládal si již
Hebrej za nečest. Prorok Sofoniáš hrozí pomořským městům v Palestině, nebudou-li
činiti pokání, že kraj jejich zpustne a promění se v obydlí pastýřův a chlévy
dobytka.
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Jest pravda, pastýřství zabráním stálých sídel pozbylo své důležitosti a svého
významu, ale zůstalo po něm mnoho stop, které se nedaly setříti, mysl nebyla
s to, aby se z nich vymanila. Hebreové viděli pastýře nejen v králi, ale i Boha
představovali si jako starostlivého pastýře, který milostivě bere do náručí beránky
své — své věrné. I Messiáše zobrazují proroci jako Davida pastýře, za jehož
vedení lid bude choditi v přikázáních. Zajisté sám Spasitel nemohl lepé znázorniti Israelitům poměr svůj k apoštolům věřícím než obrazem pastýře s beránky
a ovcemi.
Pastýřům dává se v Písmě sv. přednost přede všemi jinými stavy; neboť
u nich zachovala se neporušeně v každé době upřímná zbožnost a prostota
mravů s vírou v jediného Boha. Za to neminula jich skvělá odplata. Bůh dopřál
jim toho, co již nikomu za života nebude dopráno, spatřili tváří v tvář vtělenou
Lásku Boží — Syna Božího. Pastýři první spatřili Božské dítě, které tím uká
zalo, že učení jeho zakládá se na chudobě, na rovnosti, na pohrdání bohatstvím.
V této chvíli položen základ k epoše nové, epoše lásky a odpuštění.

Školní zprávy.
Uvažuje B. TRČKA.
(Dokončení.)

Dle čeho klasifikuje se zpěv a tělocvik?
Přece na škole obecné nepěstuje se zpěv jako umění, k tomu jsou jiná
učiliště. A poněvadž je zpěv uměním, darem od Boha a vrozenou schopností,
jak možno tedy dáti špatnou známku dítěti, které není obdařeno hudebním
sluchem, nebo nemá pro jinou organickou vadu schopnosti, aby dovedlo pěkně
přezpívat! obyčejnou píseň.
Věc tato došla povšimnutí i zemské školní rady a na základě jeho inspek
toři okresní udělili pokyny učitelům, aby děti zatížené vadou sluchu nebo mluvidel klasifikovali mírněji než děti zdravé. Věc je ovšem spravedlivá, ale v ohledu
didaktickém ne zcela správná, protože dítě řekne: »Pěkně zpívám a mám dvojku,
tamhle Franta bručí a koktá a má také dvojku.«
A učitel ani neví, že dítě ho považuje za stranníka a že pozbyl jeho úcty.
Ještě hůře má se to s tělocvikem. Do školy obecné byl tento předmět za
veden z čistě zdravotních ohledů. Tělocvikem má učitel docíliti u žáků svých
správného vyvinování svalstva, docíliti když ne ladných pohybů, tedy alespoň
jakéhosi stupně obratnosti v pohybech. Jak tedy možno tu věc klasifikovat!?
Nedovede-li dítě provésti některou sestavu prostocvičnou, selže-li mu některý
cvik na nářadí, je tím vinno dítě nebo učitel.
Buď dítě nedávalo pozor, nebo dobře nepochopilo, když cvik byl vysvětlo
ván a proto ho nedovede. Ale celou řadu jiných třeba těžších dovede hladce. Nebo
nemůže věc provésti nemajíc k tomu dosti síly nebo obratnosti a tu by špatnou
známku musil učitel dáti sobě, že ten který sval u dítěte dobře nepřivedl k ná
ležitému vývinu.
Poněvadž nelze na dětech žádati, aby stále dávaly pozor, ani na učiteli, aby
ze svých žáků vychoval dobré borce, nelze na obecné škole tělocviku vůbec
klasifikovali.
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Sevšednělý.
Píše M. B O U Š E K.

Před několika lety odcházel můj přítel jako řídící učitel venkovské trojtřídky
do výslužby. Zákonitou čtyřicítku odslouženou neměl, bylf už z těch mladších,
kteří celou pensi nemohou dotáhnouti. Udrou se před časem. Právě tak tomu
bylo s mým přítelem. Vleklá choroba donutila ho opustiti pole působnosti, ač učinil
to nerad. Ale patnáct roků přece působil na posledním svém místě. A když od
cházel, obec loučila se s ním způsobem okázalým. Obecní výbor doručil mu ve
škole diplom čestného měšťanství ve skvostném rámci a starosta vylíčil dětem ve
škole shromážděným, jaký význam měl můj přítel v obci, probral dopodrobna
těch patnáct roků jeho působení a řekl dětem ne sice hledanými slovy, ale
upřímně, kolik práce přítel můj za tu dobu vykonal ve škole a v obci a děti
plakaly nahlas loučíce se se svým řídícím učitelem.
Oslzel jsem také. Ne, že přítel můj odchází z místa, věděl jsem, že odpo
činek bude mu úlevou v chorobě, ale že ten starosta to tak pěkně povídal a já
poznal, že liší se tento člověk poctivý, uznávající práci učitelovu, tak podstatně
od mnohých starostů obecních.
Téhož dne obec uspořádala oslavenci na rozloučenou večírek. Přítel seděl
vedle starosty na čestném místě, já jako host na dolním konci stolu s dvěma
místními kolegy.
Po řadě pronesených přípitků rozproudila se volná zábava. Jedlo se, pilo
se. Přítel usmívaje se, mluvil s tím, brzy s oním.
»Věříte-li, že je to poprvé, co pan řídící je v hospodě?« řekl mi kolega
vedle mne sedící.
»Dejte pokoj!« divím se.
»Skutečně,« vysvětloval mi s vážnou tváří. »Za těch patnáct let, co tu pů
sobí, ani jednou nebyl v hospodě, ba nesúčastnil se ani jediné zábavy zdejší!«
»A přece je tak oblíben,« povídám.
»To je skutečně s podivením,« přisvědčil kolega.
Řídící odešel a místo dostal učitel z místa téhož, který mi o svém před
chůdci povídal, že za patnáct let v hospodě ani jednou nebyl.
Ale nástupce jeho byl tam každého dne. A potom stala se tu ještě zvláštní
věc. Vesnice byla trochu »rozbouraná«, jak se říká. K vůli obecním záležitostem
jednotlivé rody se nenáviděly a všecky ty hádky a spory bezúčelné točily se
kolem školy. Nový řídící byl stále jako muzikant mezi opilou chasou. Nevěděl,
komu má hráti a všichni chtěli jeho muziku.
Postěžoval si na kompetentním místě a tu mu bylo řáděno : »Hleďte spory
urovnati! Vejděte mezi občany, poraďte, rozsuďte a hnedle bude dobře!«
Radící snad ani netušil, že panu řídícímu rady takové třeba není. Byl v ho
spodě skoro víc než ve škole. Než doma, to nelze říci. Sem chodil se jen vy
spat. Už jako učitel zaháněl nudu venkovského života seděním v hospodě.
Předešlý řídící po vyučování pracoval doma zase pro školu. Ale nový byl
přesvědčen, že povinnost jeho končí každého dne třetí hodinou odpolední. Bál
se, aby na vsi neobrostl mechem a proto po skončeném vyučování šel rovně do
hospody, v neděli tam byl celé odpoledne, každého dne dlouho do noci a po
malu upadal ve stav, jemuž v Praze říkají »zbumlování«.
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Sporů občanů nevyrovnal, »rozbouranou« vesnici nedal »dohromady«, ale
sevšedněl všechněm. Skoro všichni sousedé mu tykali. To byl následek při
píjení na bratrství v hospodě.
A dle toho vypadala škola. Viděl jsem hnusnou scénu. Řídící musel utéci
z hospody, protože tu jeden sedlák vyváděl bandurskou za to, že ho řídící udal
pro nedbalou návštěvu jeho dítěte.
Tenkrát vzpomněl jsem si na svého chorého přítele. Povznešen nad všechny
spory osobní, staral se jen o školu a úzkostlivě se bránil, aby nesevšedněl. I on
stýkal se s občany, ale rozuměl tomu jinak než jeho nástupce. Při všem styku
staral se, aby nepozbyl úcty a vážnosti osobní, věda dobře, že na osobě jeho
závisí také vážnost školy a jeho úřadu.
Tento řídící byl přeložen z příčin služebních. Nechtělo se mu odtud, proto
obec podala žádost, aby přeložen nebyl.
Musel jsem se v duchu usmáti slyše, jak o jeho přeložení ve vsi soudí.
»Byl tuze s lidem a to se pánům na úřadě nelíbí,« říkali mi občané. »Měli
jsme ho rádi, ale toho páni nedbají.«
A když se stěhoval, sousedé vybíhali z chalup a podávajíce mu ruce,
říkali: »Tak buď zdráv! A dobře ať se ti vede.«
A on, podávaje ruku, říkal jen »S Bohem« a bylo mu do pláče.
A dědeček jakýsi u krajní chalupy řekl: »Byl to hodný pán, ale málo dal
na sobě záležeti. Proto ho asi páni přeložili.«
Zdá se mi, že ten stařík jediný z celé vsi dobře vystihl situaci. Řídící se
všedněl a stal se ve vsi nemožným. Jen že stařík nedovedl se tak vyjádřiti.

Školní zprávy.
Uvažuje B. TRČKA.

Bude asi málo učitelů skol obecných, kteří by si do způsobu nynějších
školních zpráv nestýskali. Kdo nestěžuje si do jejich úpravy, stěžuje si zajisté,
že to mnohé písaření, jež zprávy vyžadují, v žádném poměru nestojí k výsledku,
jakého udílením zpráv chceme dosáhnouti.
Zprávy školní mají účel oznámiti rodičům, ve kterých předmětech dítko
jejich prospívá, a ve kterých neprospívá. A proč se jim to oznamuje? Zdali o tom
přemýšlí učitel vyplňující číslicemi rubryky celého svazku zpráv? Obyčejně nikoli.
Věc je nařízená a proto se dělá.
Zajisté chce se zprávami docíliti, aby rodiče nápomocni byli učiteli v nápravě
špatného prospěchu svých dítek.
A tu by mohlo odpadnouti oznamování rodičům dobrého prospěchu jako
věc zbytečná. Či mají zprávy také účel působiti rodičům radost z dobrého pro
spěchu dítek? Skoro se tak zdá. Ale tato věc nebyla by účelnou v době,
kdy pochvaly a odměny jako prostředky nevhodné odsouzení docházejí všech
zkušených pedagogů a dětem má se vpraviti přesvědčení, že učiti je se jejich po
vinností a k jejich vlastnímu prospěchu.
Spíše lze věřiti, že rodiče zpraveni o nedostatečném prospěchu svých dítek,
mají učiteli býti nápomocni v nápravě.
Mohl by někdo z vlastní zkušenosti uvésti případy, že se tak stalo a rodiče
dorozumívali se s učitelem o vhodné nápravě?
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Troufám si tvrditi, že takových případů je málo,' a to jen u rodičů na nejvýš
svědomitých a rozumných. Ale vždycky takové případy budou velikou vzácností.
Obyčejnější jsou případy hrubě učitele urážející. Který pak venkovský
člověk vezme si práci, aby studoval na zprávě stupnici známek, kde tytéž číslice
jinou známku značí v pilnosti, jinou v chování, jinou v pilnosti a jinak se to
konečně musí čisti, označuje-li se číslicí zevnější úprava prací písemních.
To už by dalo velké lámání hlavy, a k tomu není trpělivosti ani času.
Tak tatík jen kouká po číslicích. Má radost, má-li dítě samé jedničky; ta
radost jest ovšem tuze přirozená. Je-li mezi jedničkami někde dvojka, řekne tatík: »To
už ti učitel mohl dáti všechny jedničky.« Stává se ovšem také, že tatík zlostně
dodá: »Když máš už tolik jedniček, to už bys byl ty dvojky také na jedničky
dotáhl, kdyby si učitel s tebou vzal práci.« Někdy také matka dodá: »Za to, co
jsem mu do školy poslala, mohl na tebe dohlédnout!.«
A dítě nabývá přesvědčení, že učitel je člověk nespravedlivý.
Hůře ještě bývá, kde dítě přinese čtyřky a pětky. Každý soudný člověk
pochopí, že není větší bolesti, než když rodiče vidí, že mají dítě ničemné, lenivé,
nenadané a pro některé z těchto příčin špatně prospívající. Ale zase je málo
rodičů takové duševní síly, aby dětem vytkli, že jim bolest tu působí svým
špatným prospěchem. Bolest propuká v hněv a odnesou ho n'ešťastné čtyřky a pětky.
Otec řekne: »Jsi chudý, spokoj se s tím, co ti učitel dal.« A je-li pětkář
náhodou z rodiny zámožné, křičí matka: »Kdybych učiteli posílala máslo a vejce,
jistě dal by ti jedničky. A zrovna nic mu nedám.«
A tu zas dítě nabývá přesvědčení, že dobrých známek lze dosíci za dobrý plat.
A je tu ještě jedna potíž se školními zprávami.
Čím řídí se učitel při klasifikaci žáků.
Odpověď je na snadě. Skutečným prospěchem žáků. Zkoumáme-li tu věc,
má také svoje háčky, a má jich mnoho. Jisto je, že učitel při klasifikaci podléhá
i jiným vlivům. Spíše některému žáku přidá než ubere, a tu žák dostane známky,
kterých si nezasloužil.
Že věc se skutečně, a asi dosti často děje, toho důkazem je časté napomí
nání inspektorů v okresních konferencích, aby učitelé klasifikovali dle skutečné
zásluhy, že potom rodičové myslí, že mají dítě nadané, prože nosí na zprávách
jedničky a dvojky, a když je pak chtějí dáli dále vzdělávali, přesvědčí se, že
hoch nebo děvče vlastně přes své dobré známky nic neumí.
Na jednom okresu strhla se k vůli této věci pravá bouře mezi učitelstvem.
Několik žáků obecních škol přinesše vysvědčení frekventační s velmi dobrými
známkami nebylo sto obstáti při přijímací zkoušce na školu střední a ředitel téže
se vyslovil, že škola obecná nepřipravuje děti dostatečně pro školu střední. Byl
jsem tehdy také mezi uraženými učiteli. Ale dnes tomu rozumím.
Povstání zavinilo nešťastné přidávání na známkách. Za dva roky dožil
jsem se téhož sklamání na vlastním dítěti a ve všem dal jsem za pravdu pocti
vému inspektoru a poctivému řediteli střední školy.
Po čtyři léta chodil můj hoch k učiteli s akademickým vzděláním a nosil
mi jedničky a málo dvojek. Byl jsem jíst, že hoch je chlapík, když tak dobře
prospívá, ale když jsem s ním došel ku přijímací zkoušce na školu střední, nabyl
jsem ku svému zděšení přesvědčení, že hoch dostával dobré známky jedině proto,
že byl syn učitelův. Při přijímací zkoušce se ukázalo, že neumí násobilky
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a mluvnická pravidla má v hlavě všecka popletená. Za měsíc jsem dostal od ře
ditelství dopis, že hoch byl kárán pr’o nedostatečný prospěch z latiny a špatný
prospěch z počtů. Bylo po studiích.
A kdyby per inconcessum všichni učitelé na výsost byli v té věci sprave
dliví, kdyby na klasifikaci vůbec nic vliv nemělo, ještě je tu otázka, dle čeho
učitel posuzuje prospěch žákův? Věc provádí se různým způsobem. Někdo píše
známky dle toho, jak žák během čtvrtletí odpovídal. Tato věc je chybná. Je v nej
častějších případech možné, ne-li dokonce jisté, že polovina těch dobrých a správných
odpovědí byla mu napověděna spolužáky.
Tento způsob klasifikace lze provésti jen tenkrát, má-li učitel žáky po kolik
roků a zná duševní schopnosti jejich dopodrobna, pak je však znají rodiče také,
vědí, že mají dítě nadané a pilné, nebo chabé a lenivé, a tu teprve posílání zpráv je
zbytečným a konečně v druhém případě jen opětovným drážděním a v nejmírnějším
případu roztrpčováním rodičů.
Jiný učitel zkouší celé partie zaokrouhleného učiva před čtvrtletními zprávami.
To dělají pilní pracovníci. Ale k takové svědomité a namáhavé práci není na
škole obecné času. Zmaří se tím čtrnáct dní i více, a věc je konečně vzdor vší
dokonalosti přece jen pochybnou. Zprávy takové vypadnou pak jako vysvědčení
středních škol a nalezneme na nich v jednotlivých předmětech třeba všechny
číslice od jednotky do pětky.
Jiný kolega zkouší pokusmo, zvláště má-li žáky první rok. Nahodilými
otázkami hledí se přesvědčit o vědomostech žáků v tom kterém předmětu. Ale
i toto je věc tuze omylná.
Třeba žak náhlé otázce neporozumí a špatně ji odpoví, kdežto jinak v před
mětu je dosti pevný. Nebo naopak zrovna danou otázku zodpoví a mimo tuto
věc z celého předmětu .málo zná.
Pak jsou tu věci, nad nimiž učitel stane v rozpacích, a to i ten nejzku
šenější.
(Dokončení.)

RŮZNÉ ZRRÁVY.
Z Jednoty česk. katol. učitelstva.
Valná hromada Jednoty koná se v neděli
dne 27. ledna 1907 o 10 hod. dop. v domě
družstva Vlast. Novými členy stali se, aneb
z dřívějších členů zaplatili své příspěvky:
Zakládajícím členem se stal a členský příspěvek
50 K hotově složil dp. Tomáš Skrdle, re
daktor v Praze; dále členské vklady složili:
Jos. Bednář, správce školy ve Vlčkově, Václ.
Symon, říd. učitel ve Střihově, Josef Beran,
bisk. vikář a děkan ve Dvoře Králové n. L.
(2 K), Jos. Ruml, osobní farář v Praze (4 K),
Nejmenovaný učitel (12 K), Jan Pelikán,
říd. učitel v Borovanech u Bechyně (2' K),
dp. Gerlach Dvořák, farář v Kmetňovsi, nyní
převor na Strahově (6 K), dp. Jindřich No
vák, katecheta v Golč. Jeníkově (6 K), Sv.
Jos. jednota v Roudnici (K 2'40), Václav
Železný, katecheta v Praze (2 K), Antonín
Prokeš, říd. učitel v Chotěborkách (2 K),

Václ. Kafka, učitel v Radimi (2 K), Marie
Chabrova, em. učitelka v Praze (2 K), vdp.
Fr. Blažko, em. vikář a farář v Noutonicích
(2 K), N. z Bechyně, dp. Bedřich Kračmera,
katecheta v Praze (2 K), Jos. Hnátek, soukr.
ve Skorenicích (1 K), Ant. Tůma, kaplan
ve Lhenicích u Netolic (1 K), sl. Klára Černovická, pěstounka v Turnově (4K); dále:
sl. Karolina Adoltová, ind. učit v Družci,
sl. Marie Adoltová, uč. jaz. francouzského
v Litoměřicích, Alois, Josef a Matěj Černý,
Robert Bouřek, Fr. Wurm, sl. Marie Skrdlová.
Jan Blíženec, Jan a Václav Havelka, Fr. L.
Buk, Ferd. Maruška, Vilém Loskot, K. Rádi,
Jan Staněk, Frant. Wurm a Josef Zavázal.
Z Příbrami zaslala Katolická jednota 1 K a
členové této jednoty 2 K. Další nové členy,
členské vklady a dary přijímá pokladník a
jednatel Jednoty Ant. Suchoradský, katecheta
Praha-II. Karlov č. 1879.
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Proto známka z tohoto předmětu udílená obyčejně »od oka« bývá na své
hodnotě nejvíce pochybnou.
Vždyť těla všech dětí nevyvinují se normálně, pak také třeba slaboučké
a obratné dítě městské hravě dokáže, na co nestačí silné, ale od časné práce
neohrabané dítě venkovské. A konečně vždyť ani každý učitel není dobrým
borcem.
A jaké zprávy školní tedy byly by účelné pro školu obecnou?
Docela takové, jako na středních školách.
Dostačilo by oznámiti rodičům: »Vaše dítě neprospívá v tomto předmětu.«
Aby snad někdo nevyčetl, že bych se rád zbavil zbytečného písařem'! To
není mým úmyslem Píši rád. Tento článek je toho důkazem.
Ale vzpomněl jsem, že teď, když ve škole všecko se opravuje, mohlo by
se už počíti také s opravou zastaralého způsobu vydávání čtvrtletních zpráv. Ve
výkazech by se mohly známky zanésti za celý rok. Za ten čas už by učitel
poznal, co v jeho žáku vězí.
A žáku obecné školy úplně by dostačilo vysvědčení na propuštěnou ze školy,
kde by měl známky za všech osm roků. A důležitým je dnes vlastně jen toto
vysvědčení: ostatní zprávy se pohodí. A jde-li žák na jinou školu obecnou, je
posílání jeho zprávy úplnou zbytečností. Nový učitel hnedle pozná, jaký žák je,
a může se také státi, že shledá, že známky na zaslané zprávě nesouhlasí se
schopnostmi žákovými, a to je zase chyba.

Jubilejní valná hromada Jednoty českého katolického učitelstva
a přátel křesťanské výchovy
konána byla v domě družstva »Vlast« dne 27. ledna 1907 v 10. hod. dopoledne.
V půl desáté před tím zasedal výbor, aby sestavil návrh na jubilejní dary Jed
noty. K této slavnostní schůzi vyslali své zástupce všickni ndpp. biskupové
čeští, a to: Jeho Eminencí ndp. Leo kardinál Skrbenský, kníže arcibiskup: vsdp.
praeláta Dr. Jana Sedláka, jenž zastupoval také vždy věrnou metropolitní kapi
tolu pražskou; dále: Jeho Excell. ndp. biskup Dr. Em. Schoebl: vldp. Msgr. Dr.
Fr. Kordáče; Jeho Excell. ndp. biskup Dr. M. Říha a vysoce důst. kath. kapitola
v Českých Budějovicích: dp. far. VI. Hálka; J. M. ndp. biskup Dr. Jos. Doubrava:
vldp. kanovníka a dvorního radu Dr. Fr. Kryštůfka; král, kolleg. kapitolu na
Vyšehradě zastupoval: vldp. kanovník Fr. Vaněček a starobylou kolleg. kapitolu
ve Staré Boleslavi místo vdp. kanovníka Karla Kmocha dp. Tom. Flusek; dále
zastupovali: Katolickou besedu v Praze pp.: školní rada Dr. Mat. Kovář, Frant.
Vrat. Buk, J. Moravec a Jan Staněk; Českou ligu akad.: p. PhC. Fr. Drobný;
Katechetský spolek dpp. prof. Em. Žák a katecheta Fr. Žundálek; Piův spolek
a Jednotu katol. tovaryšů: vldp. kanovník Fr. Vaněček; Patronát mládeže: pan
Jan Švec-Blanický ; Kongregaci katolických učitelek slečny učitelky : M. Stráhlova,
Zdeňka Marýskova, Marie Liškova a Teresie Trojánova; Všeodborové sdružení
katol. dělnictva: typograf p. J. Černý; Tiskovou ligu: red. p. Tom. Jos. Jiroušek;
Spolek na zakládání katol. knihoven: dp. farář VI. Hálek; družstvo »Vlast«: dp.
red. Tomáš Škrdle a Školské bratry v Bubenči: Frá M. Gardavský a František
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Josef. Mimo to byli přítomni: celý výbor Jednoty a její náhradníci; učitelka sl.
Albína Fortýnova, spisovatel p. Jos. Hais-Týnecký, p. Jan Havelka, sl. Teresie
Urbanyi, učitel p. Vlastimil Jelínek, p. Tomáš Roháček a dp. školní rada Joset
Šauer z Augenburgu, jenž se těšil všeobecné pozornosti.
Pozdravné dopisy zaslali p. t. pp.: J. Osv. Vojtěch hrabě Schoenborn
(telegram); p. Václ. Kotrba za sebe a za Cyrillo-Methodějskou tiskárnu; Josef
Hnátek ze Skorenic, Ant. Plaček, měšťan z Pacova, kaplan Fr. Petráček z Liboce;
c. a k. polní kurát Dr. Rudof Zháněl, gymnasialní prof. Ant. Drápalík z Hradce
Králové; Josef Řihánek, ředitel kníž. arcib. semináře v Praze; Plzeňské členy
Jednoty; ze spolků: okresní organisace pražských katolíků (předseda pan Václ.
Dvorský), Literácký sbor v Pacově (náměstek starosty p. Ant. Culík), Katolická
organisace v Liboci (p. Václ. Křížek), »Vlastimila«, spolek katol. paní a dívek
pro Liboc a okolí (pí. Anna Beránková), Křesťansko sociální vzdělávací a vzá
jemně se podporující spolek českých žen a dívek pro Kladno a okolí (předsed
kyně pí. Anna Marešová), Křesťansko sociální spolek katolických mužů a jinochů,
žen a dívek pro Hostivici a okolí (předseda p. Antonín Nachtmann, člen dp. Jos.
Ptáček), Odbočka všeodborového sdružení křesťanského dělnictva v Praze I.,
(předseda p. Ant. Muller, jednatel p. Jos. Rezl, pokladník p. Jos. Černý). Zvláštní
zájem budil pozdravný dopis z Moravy od p. Martina Zháněla, nadučitele na výs.
a jeho syna dp. Ign. Zháněla, faráře v Troubsku.
Dopisy četl člen výboru p. M. U. Dr. Ot. Rožánek, lázeňský lékař v Praze,
a obsah jejich byl provázen radostným souhlasem.
Schůzi zahájil I. místopředseda říd. učitel p. Jos. Katka, křesťanským po
zdravem. Zmíniv se o naší jubilejní valné hromadě, vítal všecky přítomné, hlavně
dp. škol, radu Josefa Šauera z Augenburku a především zástupcce ndpp. biskupů
a delegáty spolků.
Zástupce Jeho Eminence vsdp. praelát Dr. Jan Sedlák povstav, pravil:
»Jest mi zvláštní ctí a vyznamenáním, že mohu zde zastupovat! našeho nejdůst.
arcipastýře, Jeho Eminencí kardinála Leona ze Skrbenských, který při každé pří
ležitosti projevil této slavné Jednotě své nejvřelejší sympathie a který s radostí
uvítal zprávu o této dnešní valné hromadě jubilejní. Jeho Eminence jako při
jiných příležitostech vyznamenal Jednotu katol. učitelstva, tak zvláště dnes svým
dopisem, jejž zasílá zasloužilému místopředsedovi p. říd. uč. Josefu Kafkovi.«
Tento připiš zní:
Velectěný pane!
Slaví-li dnes Jednota českého katolického učitelstva své desítileté
trvání uprostřed poměrů tak nepříznivých a druží-li se dnes ještě byť ne
tak veliký, jako nadšený a neohrožený sbor učitelů pod prapor církve
sv., jest děkovati za to předem těm, kteří od prvopočátku Jednotě této
své šlechetné snahy zasvětili a jí se obětovali.
Jest mi dobře známo, že Vy, velectěný p. místopředsedo, jste byl
od kolébky Jednoty čes. katol. učitelstva horlivým a vytrvalým jejím
pracovníkem a že i tato činnost Vaše krásně se druží k oněm výsledkům
působnosti Vaší učitelské, jichž jsem byl sám svědkem při generál, visi
taci konané v Nových Benátkách a jež v dobré a vděčné paměti
uchovávám.
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Račte přijati, velectněný pane místopředsedo, za tyto důkazy věrné
oddanosti k naší víře katolické a za obětavé hájení práv jejích při vý
chově katol. mládeže můj nejsrdečnější dík a žádám Vás, abyste tyto
mé díky všem těm pánům laskavě tlumočil, kteří dnes za příčinou valné
hromady se shromáždili a Vám čestně po boku stojí, aby i v těchto
těžkých dobách neochvějně kráčeli za cílem sobě vytknutým.
Přeji na konec z toho srdce, aby Bůh Vás sílil, Vám žehnal a řady
Vaše rozmnožil.
V PRAZE, dne 25. ledna 1907.

, r ,
,
ý Leo kardinál ze Skrbeuskycli,
kníže-arcibiskup.

Vldp. prof. a děkan české boh. fakulty msgr. dr Kordač: »Jsa pověřen Jeho
Excellenci nejdp. biskupem litoměřickým dr. Schoblem, abych tlumočil jeho
upřímné přání a jeho vzácnou prozíravost oproti ocenění této Jednoty, budu míti
během schůze příležitost vysvětlili jeho snahy a smýšlení, kterými sleduje otázku
katolického školství; a proto přestávám na tom, že konstatuji, že Jeho Excellence
přeje si z plna srdce, aby Jednota katol. učitelstva žila, rostla a vzkvétala.«
Dp. far. VI. Hálek: »V zastoupení Jeho Excellence, ndp. biskupa Budějovického,
sděluji slavnému shromáždění laskavý pozdrav Jeho bisk. Milosti k dnešní jubi
lejní slavnosti. S radostí a živým účastenstvím jest Jeho Excellence aspoň duchem
přítomen a projevuje vděčné uznání desítileté práci česk. katol. učitelstva, jež
majíc za vzor božského Učitele Ježíše Krista, pracovalo neohroženě a vytrvale,
aby dcera církve —- škola — nezadatelný to majetek katolického lidu, zkvétala
na základech křesfansko-katolických, a mládež ve škole nejen slovem ale i skutkem
a příkladem vedena byla pravou vědou k studnici nepomíjejícího světla k pravdě
jediné, věčné — k Bohu. Jeho Excellence žehná další činnosti slavné Jednoty
s přáním, aby české katolické učitelstvo seřaděno v Jednotě pod praporem Ježíše
Krista kol svých velepastýřů dopracovalo se v díle za ideály křesťanské školy
požehnaných výsledků. Všemohoucí žehnej snahám slavné Jednoty!«
»Splnomocněn vysoce důstojnou kathedrální kapitolou Budějovickou mám
projevili slavné Jednotě českého katol. učitelstva k jubileu lO.letého trvání Její
srdečný a upřímný pozdrav. Se srdcem radosti plným oceňuje vysoce důstojná
kapitola desítiletou nadšenou práci v slavné Jednotě čelící k tomu, aby katolická mládež
ve škole byla vyučována a vychovávána na základech víry Kristovy, jež jest
prámem vší pravé osvěty, vzdělanosti, pravé lásky k vlasti a jedinou bezpečnou
zárukou časného blaha i spásy duší. Jako s vděčným uspokojením pohlíží na
vykonané dílo desíti let, tak přeje vysoce důstojná kapitola, aby nový vzlet a nad
šení vzbudil dnešní den. Nechť působí toto jubileum v duchu proroctví o sv. Otci
Piu X. jako ignis ardens na všecky členy a přátele Jednoty a získá jí nových
a nových podporovatelů! Kéž štědrý Dárce všeho dobra sílí naše učitelstvo
a členstvo v Jednotě shromážděné, aby všecky práce její na poli křesťanské vý
chovy padly jako dobré símě na půdu úrodnou a přinesly ovoce stonásobné
k oslavě Boha, k rozvětu církve sv. a k blahu národa!«
Dvorní rada vldp. kanovník a prof. dr. Fr. Kryštůfek: »Jeho Milost njdp.
bisk. královéhradecký, dr. Jos. Doubrava laskavě mne zplnomocnil, abych vyřídil
Jednotě, že jí vzkazuje vřelý pozdrav a prosí Boha, aby svým hojným požehnáním
provázeli ráčil veškeru působnost Jednoty,«
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Vdp. kanovník Fr. Vaněček: »K blahopřáním nejd. episkopátu našeho při
pojuji také upřímné přání kapituly vyšehradské. Malý je sice zástup našich učitelů,
kteří se hlásí neochvějně pod prapor katolické církve, ale jest nadšením svým
veliký a můžeme volatí k němu s nejvyšším Učitelem: Nolite timere, pusillus
grex — nebojte se, stádce malé. Dokud Gedeon měl veliký zástup, byl sláb; když
však měl nepatrný houfec 300 mužů, kteří byli plni nadšení, zvítězil nad četnými
nepřáteli. Proto prosím pánů, kteří se druží k Jednotě, aby svou horlivostí na
hradili tento počet; neboť požehnání Boží nezávisí na počtu, nýbrž na čistotě
úmyslů při výkonu. Přeji proto mnoho zdaru tomuto neochvějnému zástupu nad
šených mužů.«
Dp. Tomáš Flusek: »Jako zástupce vsdp. děkana kapituly staroboleslavské
Františka Srdínka a vdp. kanovníka a řidítele K. Kmocha dovoluji si vyříditi
dnešní slavnostní valné hromadě srdečný pozdrav a přání všelikého zdaru.«
Místopředseda říd. učitel p. Jos. Kavka poděkoval vřele nejdůst. episkopátu
za vzácnou přízeň, kterou projevil vysláním zvláštních delegátů i prosí těchto
zástupců, aby nejd. episkopátu tlumočili oddannost Jednoty katolického učitelstva
i nemalou vděčnost s prosbou, aby nejd. episkopát naše snahy svou účinnou
mocí i dále podporoval. Zvláště vřele poděkova' předsedající J. Eminencí nejdp. kardi
nálu Leonu ze Skrbenských za vzácný blahovolný projev, kterým uznává spol
kovou i učitelskou činnost místopředsedovu.
Místopředseda p. J. Kafka věnoval pak vzpomínku zemřelým členům Jednoty.
Členové v posledních dobách zemřelí: Josef Flekáček, řídící učitel na Žižkově. — Josef Barvíř, farář v Morašicích. — Karel Geringer, farář v Modré
Hůrce. — Josef Hubáček, kaplan v Brozanech. — Msgr. Antonín Hora, probošt
vždy věrné metropolitní kapitoly u sv. Víta. — Vojtěch Kameš, děkan v Ledči.
— Ferdinand Maruška, mistr krejčovský v Praze. — Josef Pubal, učitel v Něm
čících. — František Klapal, děkan v Kladrubech n. Labem. — Josef Ron, hodi
nář v Turnově. — Václav Spěvák, farář v Rábí. — Vincenc Šorejs, rolník
v Havlovicích. — František Tlustý, řídící učitel v Břevnicích. — František
Vohnout, děkan v Žlunicích. — Předsedající dodal: »Odpočinutí věčné dej jim
o Pane a světlo věčné ať jim svítí.«
(Pokračování.)

—RŮZNÉ ZRRÁVY.
Výrok ministra kultu. Do slavnost
ního jubilejního čísla (XXVI. roč. čís. 1.)
vídeňského časopisu »Das interessante Blatt«
zařazena i podobizna Dr. Gustava Marcheta,
ministra kultu a vyučování, s otiskem vlast
noručního písma a podpisu pro toto číslo
časopisu. Ministr napsal: »Škola národní má
dítko nejen vyučovati, ale i vychovávali.«
Nic nového ; ale v dnešní době vzhledem
k § 1. zákl. zákona školského a jednání
ministra v příčině prováděcích nařízení, stojí
za povšimnutí.

Ukázali barvu. »Čes. Učitel« otiskl
21. listopadu z »Času« »Zasláno« Volné
Myšlénky, kde páni Pelant, Myslík, Barto
šek konstatují za Ústřední výbor české sekce
Volné Myšlénky, »že ani bez Ústředí, ani
bez mnohých Jednot a ani bez četných jedno
tlivců z učitelstva českého nebyla by česká
sekce Volné Myšlénky mohla vydatí a roz
šířili svých 100.000 „Odpovědí“«. — Zde
máme zcela zřetelně, kdo pomáhal rozšiřo
vali pamflet proti arcipastýřskému listu.
L. f 9.

Upozornění! Jedn. česk. katol. učit, rozdá mezi členy po čas voleb 50 ex.
,,Našich Listů“ a za 50 K vych. letáků. Přihlášky přijímá administr. družstva
Vlast v Praze čp. 57O-II.
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Jubilejní valná hromada Jednoty českého katolického učitelstva
a přátel křesťanské výchovy.
(Pokračování.)

J. M. prelát Msgr. dr. Jan Sedlák uchopil se pak slova, by tlumočil též
pozdrav v. v. metrop. kapitoly a spolu k osobnímu pozdravu: »Jest mi zvláštním
potěšením, že mám čest býti zde nejen jako zástupce Jeho Eminence, ale též
jako zástupce v. v. kapituly metropolitní. Kapitola Svatovítská sleduje cíle této
slavné Jednoty, schvaluje práce její, blahořečí pracím těm, váží si jich a přeje
jim mnoho zdaru. Jestliže však k minulým schůzím Vašim nevyslala zástupce
svého, není toho příčinou snad nedostatek porozumění pro vaše šlechetné snahy,
nýbrž zavinila to kollise povinnosti. Vy konáváte schůze své zpravidla v neděli,
kdy my jsme při službách Božích ve velechrámu sv. Víta. Mimořádně bylo
mi dnes dovoleno, abych se mohl této schůze účastnili, že právě mne ta volba
stihla, stalo se as, že právě zastávám úřad preláta scholastika, školního mistra.
To je zbytek z oněch dob, kdy církev měla dozor nad školami a kdy jeden
kapitulár měl nejvyšší dozor nad veškerým školstvím. Sám osobně jsem upřímným
přítelem vašich šlechetných snah, což jsem i tím osvědčil, že jsem jeden z prvních
zakládajících členů vašeho spolku a milerád bych se účastnil každé vaší schůze,
kdyby možno bylo. Do školství jsem také poněkud zasvěcen. Byl jsem po 14 let
v duchovní správě a tu stýkal jsem se denně s učiteli, v nynějším pak svém
postavení mám příležitost býti přítomen zkouškám z náboženství v městech a vsích.
Ve více než 150 farnostech provázel jsem již Jeho Eminencí nebo jeho zástupce
a tu jsem měl příležitost poznati mnoho výborných učitelů. Mohu tvrditi, že mi
jest vždy velikou radosti, slyším-li, aniž bych se na to tázal, od starostů obcí:
Máme zde dobrého učitele, vede nám dítky dobře, vede je k Bohu, žije v dobré
shodě s duchovní správou. Působí mi zvláštní radost, když mohu pak ve shodě
s vikariátním úřadem činiti návrh, aby takovým učitelům bylo dáno pochvalné
uznání. Ano, jest ještě mnoho hodných, zbožných a řádných učitelů, jakými býti
mají. Jen ta je chyba, že nejsou dosti stateční, neohrožení, že podléhají terroru.
Mnohý v duchu zcela jinak smýšlí, ale torror, který se všemožným způsobem
provádí, jest příčinou, že svého náboženského přesvědčení mnozí nevyznávají
tak, jak by bylo potřebí. Vaše jednota shromáždila značný počet neohrožených
vyznavačů’náboženského přesvědčení, vy chcete hájiti praporu Kristova a pracovali
v tom směru. Není vás dosud mnoho, ale díky Bohu, že je vás tolik. Jest chvályhodno, že vaše Jednota vznikla a že se dočkala trvání 10 let, že dnes můžete
oslavovat! první své jubileum. Dobře tak činíte, když se přidržujete tohoto pravého
praporu Kristova. Vždyť víme dobře, že není jiného základu také pro školství
kromě toho, který byl položen Kristem.
Škola není k tomu, aby se v ní konaly různé pokusy pochybné a učilo
nejistým hypotésám. Onať má položití pevný základ pro celý život, posilnili člo
věka pro boje životní, a tu vědí všichni, že není motivu pevnějšího, účinnějšího,
hlubšího a stálejšího nad motiv náboženský, který dodává síly, útěchy a podpory
pro všecky životní boje a svízele. Jen jediným příkladem to dotvrdím. Čeho
dokáže se motivem náboženským, vidno z toho, když hoch vzdorovitý, urputný,
kterého není možno ničím zkrotiti, přijde sám před sv. zpovědí a prosí se slzami
v oku učitele: Odpusťte mi, pane učiteli, já už to víckrát neudělám . . Ať hledá
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vychovatel jiného motivu tolik mocného .... Když vy tedy, pánové, hájíte
nábožensko-mravní výchovy, když Chcete, aby vyučování se dělo ve smyslu
náboženském, činíte dobře, stayíteť na tom pevném základě, jejž položil Kristus.
Stará škola měla ovšem také některé vady, ale aby tak před rokem 1867 byl
někdo veřejně vystoupil a prohlásil: »Dejte nám na školství 15—18 milionů zl.,
vystavte nám v každé vsi nádherné budovy, v městech paláce;« — jak by byli
asi takového člověka uvítali ? Byli by ho prohlásili za šílence. Nedocílila-li
škola některých úspěchů jako nynější, vinou toho bylo, že byla popelkou. Zej
ména česká škola byla odstrkována. A tu potřebovala opory, jako mladý strom
potřebuje kolu, aby ho vichr nevyvrátil. Touto oporou byla škole církev, která
podporovala školství. V té době působili mužové, jak je nám líčí Rais ve svém
»Západu«.
Teď škola ovšem zmohutněla. Není to již stromek, je to strom silný, mohutný.
Bylo by však nevděčností, kdyby tupila svou dřívější oporu. Může snadno přijití
bouře tolik mocná, že vyvrátí i silný dub. Nechť se nikdo nemýlí. Již nyni klestí
si cestu jiné názory. Jsem členem školské komise na sněmu království Českého
již více let a zároveň jejím místopředsedou. Působil jsem při tom, když se praco
valo o zvýšení platů učitelských a tu vím, že padlo mnohé slovo, které nesvědčilo
těm, kteří hlásají jen moderní snahy, nesvědčilo těm, kteří se domnívají, že se jimi
musí odívati. Ten protináboženský nátěr začíná se už nelíbiti mnohým. Starostové
měst i venkovských obcí nejsou zrovna nadšeni pro takové učitele, kteří svůj
hypermoderní názor stavějí na odiv. Nechť se tedy někdo nemýlí; tyto názory
nepříznivé mohly by nabýti snadno převahy .... Nynější neshody dlužno jen
velice litovati. Jak krásný byl to poměr, když v dobré shodě pracovala škola
a církev. Duch, správce a učitel jsou na venkově tolik a tolik na sebe odkázáni.
Jeden má podporovat! autoritu druhého. Jen pak může škola zdárně působiti.
Proto učitelé, kteří proti náboženství brojí, jsou namnoze isolováni. Od církve
se vzdálili, k občanstvu nepřilnuli, občanstvo k nim důvěry nemá. Bývají na
venkově stavem zcela pro sebe a to není na prospěch mládeže.
Vy, ctění pánové, vyznáváte bez bázně své náboženské přesvědčení a ne
necháváte se svésti terrorem; dobře tak. Tím právě jste průkopníky lepší bu
doucnosti. Prosím vás snažně, setrvejte jen ve svých snahách, ve své horlivosti!
Jděte cestou, která jedině je správnou. Já milerád jménem svým i jménem vždy
věrné kapitoly Svatovítské blahopřeji k vašemu dnešnímu jubileu, prose Boha,
aby další činnost vaše byla hojně požehnána a šlechetné snahy došly plného zdaru.«
Řeč byla odměněna zaslouženým potleskem.
Jednatel dp. katecheta Antonín Suchoradský podával výroční zprávu
a mluvil takto:
Velectěné shromáždění!
Dnešního dne zahájil velect. p. místopředseda vhodnými a vzletnými slovy
jubilejní valnou hromadu a já k tomu připojuji, že dp. redaktor družstva »Vlast«
Tomáš Skrdle sloužil dnes za zemřelé členy Jednoty a za zdar její mši svátou.
Započali jsme tedy ve jménu Božím a s prosbou k Bohu a nemám jiného přání,
než aby nás požehnání Boží i dále provázelo.
V uplynulém roce konali jsme pět výborových schůzí, v nichž o zájmech
a rozkvětu Jednoty bylo rokováno. Schůze naše oživoval vhodným způsobem
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p. místopředseda řídící učitel Jos. Katka svými vzpomínkami z cest po Moravě
a po Slovensku. Dotkla se nás v tomto roce rána bolestná; dne 22. září 1906
doprovázeli jsme k hrobu svého vzácného předsedu p. říd. učitele Josefa Flekáčka,
který měl v úmyslu činnost Jednoty položití na široké základy, jak jsme se z řeči
jeho při poslední výborové schůzi, které předsedal, přesvědčili. Než zákeřná,
dlouho trvající nemoc jeho a smrt tyto jeho krásné a vznešené úmysly překazily.
Vývoj a činnost Jednoty přirozeně touto ranou velice byly ochromeny, než
snažili jsme se, pokud síly naše stačily, býti prospěšnými Jednotě a vykonali
jsme toto:
Především jsme hleděli upraviti své finance a proto jsem z usnesení výboru
rozeslal veliké množství upomínek (asi 300), aby dluhy byly splaceny a neméně
žádostí, abychom nové členy získali. A mohu s radostí říci, že práce tato nebyla
marnou: veliká část dluhujících členů dluhy své (někteří i za více let) zapravila
a řady naše rozmnoženy byly novými vzácnými členy i zakládajícími, i činnými,
i přispívajícími. Potěšitelné jest hlavně to, že mezi činnými členy nově při
stouplými jest několik učitelů a hlavně sl. učitelek z Prahy i z venkova; v řady
zakládajících členů vstoupili: Jeho Excell. ndp. Dr. Emanuel Jan Schoebel, biskup
v Litoměřicích; Jeho Milost ndp. Dr. Josef Doubrava, biskup v Hradci Králové;
Jeho Milost ndp. Dr. Frant. Krásí, světící biskup a probošt v. v. metropolitní ka
pitoly v Praze u sv. Víta; Jeho Milost ndp. Msgr. Ferdinand Kalous, světící biskup
a probošt starobylé kapitoly sv. Kosmy a Damiana ve Staré Boleslavi; slovutný
Pán MUDr. Otakar Rožánek, lázeňský lékař v Praze; vdp. Jos Tangl, kanovník
a vikář ve Chválenicích; dp. Tomáš Škrdle, redaktor v Praze, a dp. Stanislav
Bambas, c. k. gymn. profesor v Příbrami. Celkový stav členstva jeví se takto:
Máme 214 členů činných, 37 členů zakládajích a 137 členů přispívajících,
celkem 388 členů. Ze stavu učitelského máme mezi členy 56 učitelů a 39 učitelek.
Bohužel, že i loňského roku odešli ze středu našeho, smrtí byvše nám
vyrváni, někteří členové, a to počtem 15. Památku jejich uctili jsme tím, že,
jak na počátku této zprávy jsem řekl, byla dnes za ně sloužena mše sv. a že
povstáním věnovali jsme jim zbožnou vzpomínku.
Z Jednoty během roku loňského někteří členové vystoupili, a to 14. Celkem
tedy ubylo nám 29 členů. Dosti veliký to počet za jeden rok; než, co jsme
ztratili, bylo nám, abych tak řekl, i s úroky nahrazeno : přistoupili k nám členové
noví počtem 43; tak že možno mi na místě tomto podati potěšitelnou zprávu,
že máme o 14 členů více než roku předcházejícího.
Co se našich financí týče, o těch promluvím při zprávě pokladní.
Další činnost naše týkala se hlavně obrany sv. víry naší proti pokrokovým
učitelům a volným myslitelům. Činnost jejich bedlivě jsme stopovali, zvláštními
resolucemi jsme proti ní vystupovali a když volní myslitelé a pokrokoví učitelé
napadli samého našeho nejdp. arcipastýře pro jeho krásný pastýřský list proti
volné škole, dali jsme rázným protestem a výzvou podnět na obranu Jeho Emi
nencí nejdp. kardinála. Proti volné škole a volným myslitelům vydávali jsme
dále vychovatelské letáky, a to celkem 10, které se veliké přízni těšily a těší.
K návrhu člena výboru p. Jos. Hnátka odhodlali jsme se vydati svůj vlastní
kalendář pod názvem »Štítný«. Vyšel redakcí řídícího učitele p. Josefa Kafky
ročník I. Úprava jeho je velice pěkná a i obsah přiměřený. Byl to první pokus
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toho druhu a jak se zdaril, sděleno bude, dá-li Pán Bůh, až budoucího roku,
neboť obchod jeho není ještě ukončen.
Po smrti redaktora »Vzdělávací četby« a učitelské prílohy při »Vychovateli«
pana říd. učitele Josefa Flekáčka zvolili jsme za redaktora Vzdělávací četby dp.
Františka Zundálka, katechetu z Prahy, a za redaktora »Učitelské přílohy« při
»Vychovateli« p. prof. Ant. Drápalíka z Hradce Králové. Oba dva vedou své listy
správně a byla tedy volba jejich šťastná.
Byli jsme v tomto roce pamětlivi i účelů katolicko-kulturních a udělili jsme
na účely ty mnohé dary. Tak založili jsme dvě knihovny v ceně přes 200 K;
jednu z nich darovali jsme dobrovolnému sboru hasičskému v Horkách Kosteleckých a druhou konferenci sv. Vincence v Bechyni; na desku spisovatele Frant.
Pravdy věnovali jsme 10 K, Všeodborovému sdružení křesť. dělnictva 10 K, sdru
žení katol. spolků pro král. České 8 K, Tiskoskové Lize 30 K, dp. Jos. Pelnářovi,
faráři ve Spoj, státech Sev. Ameriky, na zakoupení knih 40 K, na katol. půjčov.
knih 10 K, na katol. paedagogium Školních Bratří 100 K a Spolku na zaklá
dání knihoven členskou splátku 10 K.
I přednášky naši členové konali a to mluvil p. místopřeseda Josef Kafka
vEadvanicich, Turově a Koldíně a hojně přednášek v Praze i předměstích v katol.
organisacích konal náš mladý sice, ale horlivý člen p. učitel Vlast. Jelínek.
K slavnostem spisovatele Frant. Pravdy poslali jsme pozdravné přípisy.
Rovněž zmínky zasluhuje, že súčastnili jsme se společně s družstvem
»Vlast« a se Spolkem na zakládání katolických knihoven otevření a vydržování
katol. půjčovny knih. Jak tato půjčovna působí, sdělí nám p. knihovník red.
Tom. Jos. Jiroušek. — Konečně dlužno připomenout!, že jsme vzali v ochranu
kapitál nejmenovaným knězem z Moravy na zřízení paedagogia Školských Bratří
složený a že tento kapitál vlastními dary a sbírkami rozmnožujeme a kdyby
paedagogium zřízeno bylo, že celý kapitál i s úroky Školským Bratřím odevzdáme.
Účetní zprávu o fondu tomto podá dp. red. Tomáš Škrdle. To by tak byl přehled
činnosti naší v posledním správním roce.
Letošní valná hromada jest valnou hromadou jubilejní; slavíme letos
desetileté trvání naší Jednoty; i byl jsem v poslední výborové schůzi naší po
žádán, bych dnes podal stručný přehled činnosti Jednoty v těch lOtiletech. Plním
tedy úkol na mne vznesený a dovoluji si velectěnému shromáždění sděliti toto:
Jednota založena byla r. 1896. Další práce převzalo Polit. Tiskové družstvo
sv. Jana Nep. v Hradci Králové a svěřilo její agendu vdp. děkanu Tomáši
Střebskému z Mikulovic. To vše se dělo r. 1896. Zvěčnělý biskup Jan Nepomuk
Ed. Brynych jevil o Jednotu naši veliký zájem. — Když byly všecky práce pří
pravné vykonány a stanovy schváleny, konána byla první ustavující valná hromada
v Hradci Králové. Učitelové a kněží ubytováni byli v bisk. semináři, učitelky v ženském
klášteře. K valné hromadě této mezi jinými pozdravný telegram poslal i vdp. Msgr.
Dr. Fr. Kordač. V té době měla Jednota členů mezi učiteli 111, mezi učitelkami
16 a z duchovenstva 40.
(Dokončení.)
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Jubilejní valná hromada Jednoty českého katolického učitelstva
a přátel křesťanské výchovy.
(Pokračování.)

Při jiné valné hromadě v Hradci Králové byli přítomni vzácní Moravané;
předseda tamní katol. učitelské Jednoty nadučitel K. M. Kadlčák, učitelka sl. Marie
HofTmannová a profesor paedagogia Adolfy Fux. Návštěvu tuto naše Jednota
bratřím Moravanům v pozdějších letech na Velehradě oplatila. — První výborová
schůze naší Jednoty konána byla v Kolíně, další v Praze za vůdcovství prvního
předsedy p. Karla Skultéty-ho, řídícího učitele ze Šestovic, a dne 27. prosince
1897 přeloženo bylo sídlo Jednoty do Prahy. Usadivši se v Praze, zřídila si Jednota
odbory: jeden v Hradci Králové, druhý pro okresy: Mlado-Boleslavský, MnichovoHradištský a Turnovský. Vedle toho zřídila spolkovou knihovnu a 20. března 1900
podpůrný fond. — Činnost Jednoty jevila se v tom, že konala vedle valných
hromad a výborových schůzí schůze občasné, spojené s přednáškami. Přednášky
nejvíce konali pp.: Josef Flekáček, Karel Skultéty, Dr. Matěj Kovář, Karel Jelínek,
sl. Aug. Rozsypalová, Josef Šauer z Augenburku, Dr. Rudolf Horský, Josef Hnátek;
nejvíce však: Frant. Jelínek a Václav Špaček. — Členové Jednoty súčastňovali
se exercitií v Praze u sv. Ignáce, měli podíl na katol. sjezdu v Praze a sjezdu
družstva »Vlast«. Jednota začala vydávati brožury: »Vzdělávací četbu katol.
mládeže«, kterou dne 9. dubna 1901 proměnila v časopis. Podobné zařízení stalo
se při »Učitelské příloze« »Vychovatele«. Dne 16. února 1902 usnesl se výbor
Jednoty vydávati vychovatelské letáky; vyšlo jich posud 10, dobře působí a dva
z nich jsou úplně rozebrány. Co vykonala roku minulého, pověděno dříve. —
Jednota súčastňovala se vždy všech katolických projevů a manifestací a sv. víru
akřesf. výchovu ve školách vždy neohroženě hájila. Jednota jest členem i mnohých
katolických spolků a korporací, jako dědictví sv. Prokopa, družstva »Vlast«, Spolku
na zakládání katol. knihoven, sdružení katol. spolků, uděluje podporu Tiskové
Lize, vdovám a sirotkům po členech, podporuje katol. dívčí gymnasium na Král.
Vinohradech, spravuje íond na katol. paedagogium a j. Toť by tak byly ty nej
stručnější dějiny Jednoty, jejímiž předsedy byli j· Karel Skultéty, František Jelínek
a f Josef Flekáček. Konče tuto výroční i jubilejní zprávu jednatelskou, děkuji
všem, kdož nás jakkoli podporovali a volám další činnosti: Zdař Bůh!
Jeho Magnif. dr. Fr. Kryštůfek blahopřál pak jménem školského spolku. Před
12 lety, kdy nynější biskup dr. Doubrava byl členem činným, podařilo se nám
pomocí f nejdp. kardinála a nejdp. kapitoly Svatovítské a nejd. kníž. arcib. konsistoře, že jsme uvedli školní bratří do Čech a ti založili obecnou školu. Ta měla
býti jako vzor. J. M. praelat dr. Sedlák pronesl myšlenku, že Jednota katol. učitelů
jest průkopníkem nové doby výchovné. Avšak kdybychom sebe více pracovali,
dokud nebudeme míti svého ústavu učitelského, nebudeme míti úspěchu. Vyzývám
přítomné členy, aby k tomuto cíli ze všech sil pracovali, abychom se dočkali
dorostu katolických učitelů.
Dp. redaktor Tomáš Skrdle podal vysvětlení, že k tomu konci věnoval
jeden tarář na Moravě základní kapitál 1000 kor. Vyzývá všecky, aby každý
přispěl svou hřivnou k dosažení tohoto účelu. Naše jednota přidala k tomu 100
korun, pan děkan Duben též 100 kor.- a jiný také 100 kor., dnešní schůze
určí rovněž 100 kor., takže začátečná částka činí 1400 kor. Ze všech sil budeme
podporovat! tento vznešený cíl bratrského spolku školského.
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Ctih. pán podředitel Svatováclavského konviktu podal pak v té věci sou
kromé informace, jež přítomné plně uspokojily.
Vdp. kan. František Vaněček ze své zkušenosti podal zprávu o zřízení katol.
učit, ústavu dr. Giese ve Vídni ve Wahringu, kde za podpory země byly všecky
výlohy kryty. Zřízení jeho nebylo spojeno s velkými obtížemi. Podal pro náš
nový ústav praktické návrhy.
Dp. red. Tomáš Skrdle podal pak základní rysy dějin Jednoty: Jednota má
dvoje členy, učitele a přátele křesťanské výchovy. Na návrh p. uč. Jelínka máme
proto ve výboru učitele a neučitele. Původní naše sídlo bylo v Hradci Králové.
Tam jsme byli šťastni. Biskup Brynych nás zasypával přízní a láskou. Jsme
ve výboru jen dva od počátku trvání Jednoty, totiž pan řídící Josef Kafka a já.
Já a zesnulý Skultéty chtěli jsme zachovati sídlo v Hradci. Někteří však chtěli
je míti v Praze, aby to měli blíže. Děkan Střebský by se toho byl rád zbavil
a pracoval též k přeložení spolku do Prahy. Byli jsme přehlasováni. Přišli jsme
do Prahy a byli jsme tu jako Popelka. Až nynější ndp. kardinál si nás počínal
všímati. Biskup Brynych stěžoval si mi trpce, že jsme se proti jeho vůli odebrali
z jeho diecese a dodal, že by nás byl penězi zasypal. Bylo však už pozdě. Sídlo
své jsme měli v družstvu »Vlast«. Prožili jsme dosti bídných časů. Členů ubývalo
a utíkali i výboři, protože se obávali, aby si neškodili na karieře. Teď chvála
Bohu se nám hezky daří, poněvadž výboři i členové bez bázně trvají při našem
praporu. Zvláště veliká zásluha náleží p. řídícímu Kafkovi, který jest odhodlaný
a dobrý katolík. Pracujeme neohroženě a bez bázně. I prosím, abyste nás pod
porovali hmotně i morálně. Poukazuji při tom na smutný zjev, že zvláště přátelé
kněží z kruhů učitelských, bratří nebo synovci kněží, se nám vyhýbají z obavy,
že by jim naše členství škodilo.
Red. p. Tomáš Jos. Jiroušek podal zprávu z Katolické půjčovny knih v Praze,
již zřídilo družstvo »Vlast« ve vlastním domě, Jednota katol. učitelstva českého
a Spolek na zakládání katol. knihoven. Od 15. října m. r. do 26. ledna t. r.,
tedy během čtvrt roku, půjčeno bylo 47 čtenářům (22 mužům a jinochům a 25
ženám a dívkám) celkem 251 vázaných svazků knih, v nichž nacházelo se na
500 různých poučných brožur, románů katol. spisovatelů a j. poučných literárních
pojednání ze života, historie a náboženství. Z časopisů půjčeny ročníky »Vlasti«
a »Obzoru«. Knihy půjčují se dvakrát v týdnu. Celkem má knihovna 104 svazky
kromě vázaných »Vlastí« a »Obzorů«. Na vazbu vybírají se z knihy do 500 str.
2 hal. a přes 500 str. 4 hal. Dosud vybráno celkem 5 K 60 h. Nečlenové katol.
spolků skládají zálohy 1 K. Členové katolických spolků a organisací záruky
neskládají.
Pokladník dp. Antonín Suchoradský podával pak zevrubnou zprávu účetní;
účty revidoval p. Boh. Subrt, nalezl je ve vzorném pořádku a proto valná hro
mada udělila pokladníku jednohlasně absolutorium.
Následovaly volby výboru.
Dp. red. Tomáš Skrdle-. Umřel nám vzácný předseda, říd. učitel Jos. Flekáček,
a v tísni a nejisté situaci žádali jsme Jeho Eminencí ndp. kardinála, aby nám
navrhl nadšeného předsedu a Jeho Eminencí navrhl podle našeho srdečného přání
vdp. prof. a děkana dr. Fr. Kordače. Navrhuji, aby byl zvolen aklamací za
předsedu.
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Volba byla vykonána jednomyslně a za všeobecného souhlasu.
Bouřlivým potleskem uvítán ujal se slova vdp. msgr. Dr. František Kordač,
aby poděkoval za volbu svou a pronesl programovou řeč:
»Velectěné shromáždění! Důvěra, která mi byla s nejvyšších míst autority
církevní vzhledem k této schůzi a k této volbě mé osoby za předsedu Jednoty
katol. učitelstva projevena a aklamací všech ctěných členů dotvrzena, mne zava
zuje k vděčnosti, ale zároveň mne uvádí do rozpaků o programu naší činnosti;
neboť s jedné strany vidím velké zorganisované řady stoupenců »volné školy«,
kteří »volnou myšlenkou« a nevolnou čili »determinovanou« vůlí hledí naši mládež
vychovávali ve škole k »volnému« životu beze jha zákona Kristova.
S druhé strany vidím toliko malý hlouček, »pusillum gregem«, členů »Jednoty
čes. katol. učitelstva«, kteří myšlenkou, řízenou nutnými zákony logiky a vůlí svo
bodnou, ale Bohu, spravedlivému soudci, zodpovědnou (Výborně!) hledí navázati
pokrok přítomné kultury k výtěžku dvoutisícleté kultury křesťanské, křesťanským
vychováním ve škole. (Souhlas.)
Ale právě v tomto organickém spojení s celkovým ustáleným výtěžkem
veškerého rozvoje kulturního, jímžto se Evropa honosí a veškerému světu vévodí,
právě v tom, že jsme členy velkého organismu osvěty křesťanské a světové v církvi
katolické, nabýváme sily tohoto celku. Slova Kristova, pronesená kdysi k církvi
na počátku jejího rozvoje: Nolite timere, pusillus grex — Nebojte se, že je vás
málo, platí i nám.
Záloha a čestný výtěžek dvoutisícleté kultury křesťanské svědčí zároveň
i nám; skála církve katolické, na níž světový názor křesťanský je založen, jest
zároveň i základem naším. Síla zvláštní ochrany božské, zaručené církve katolické,
je silou naší. Pročež: Nolite timere, pusillus grex. Nebojte se!
Že se střetnou v otázce školské konečně dva od věků protichůdné názory,
atheistický v materialismu a názor křesťanský v theismu, k tomu dohání volné
myslitele a pokrokáře neúprosná logika pochodu myšlenkového, doložená nepopi
ratelnými fakty rozvoje historického. Neboť od XVI. století, kdy z klenby velechrámu
kultury křesťanské byl vyrván nejprve svorník autority božské »docete omneš
gentes* — Učte všecky národy, tříští a drobí se i celá budova života společen
ského až k úplnému jeho atomisování. XVIII. stol., tak zv. filosofické, rozdělilo
křesťana od člověka, ničilo a ponížilo křesťana, aby prý povzneslo člověka. Doba
pak naše pokročila již značně dále a dělí člověka na člověka a zvíře. Obraz Boží
v člověku tupí, snižuje, aby vynášeti mohla zvíře.
Na doklad toho poslyšte jen proroka našich volných myslitelů, vědecky sice
již dávno odpraveného, ba již i pochovaného, ale u nás ještě moderního —
Haeckla. Ve své antropogonii prohlašuje theorii o původu člověka ze zvířete »za
nejvýznamnější páku ušlechtilého vzdělání. A jelikož výchova mládeže skýtá nej
důležitější bod, kde nutno v tomto směru páku nasaditi, proto musí rozvojová
theorie, jakožto nejdůležitější vzdělávací prostředek svůj vliv i ve škole uplatňo
vali. Zde musí býti nejen trpěna, nýbrž musí se státí i směrodatnou.«
Ujišťuje sice, že »pečlivé vzdělávání mravního charakteru (známe ty fráse
o mravech!) a náboženského přesvědčení zůstává i nadále hlavní úlohou vycho
vání«; ale výklad těchto »mravů« a takového »náboženství« doslovně udává takto:
Mravy a náboženství »neodvislé od kteréhokoli vyznání církevního, které žije
v prsou každého člověka jakožto zárodek náboženství přirozeného, .... jehož
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nejvyšším zákonem jest láska .... Tento přirozený zákon jost mnohem starší
než náboženství církevní a vyvinulo se ze společenských instinktů (pudů) zvířat.
Máme však za to, že dalekosahající reforma vyučování v tomto směru je nezbytnou
a nejlepším výsledkem bude korunována .... Jak zcela jiné poiozuměni svého
organismu obdržíme, když ho již nebudeme více poznávati v temném a kouzelném
zrcadle mythologie jakožto vybájený obraz a podobenství anthropomorfického stvo
řitele, nýbrž v jasném denním světle fylogenie jako nejvýše vyvinutou formu zví
řeny; jakožto organismus, který během mnoha millionů let ponenáhlu z řady
svých předků obratlovců se vytvořil a všecky své příbuzné v boji o existenci
daleko překonal.«
Za vzor tohoto náboženství přirozeného uvádí Haeckl sám pospolitý život
mravenců, papoušků (»Inséparables«) a psů.
Tu máme, velectěné shromáždění, náboženství budoucnosti, o než usiluji
volní myslitelé a pokrokáři. To jest ovšem náboženství non plus ultra. »Hoher
gehťs nimmer!« A já tvrdím: »Tieíer gehťs nimmer!« Hlouběji, než je to bahno
materialismu, nelze již sestoupiti. A z tohoto bahna zbankrotilé vědy materialistické
proskakují bludná světélka až do kruhů naší české intelligence pod heslem »re
formy veškerého školství na základě přírodovědeckého.«
Pánové, i my jsme pro pokrok veškerého života kulturního na základě
opravdové vědy. (Tak jest!) Takto ještě nedávno velký papež Lev XIII. ve své
encyklice »Immortale Dei« ze dne 1. listopadu 1885 prohlásil. Nechť si ji přečtou
volní myslitelé.
Ale proti pseudovědě, která ničí obraz Boží v srdci dítka našeho národa,
snižuje člověka ke zvířeti, proti této vědě postavíme se na odboj jménem rozumu
osvíceného vědou pravou a osvíceného zároveň i věrou Kristovou (Výborně!),
posilněnou milostí, která jest plodem stromu kříže. (Pochvala.) Proti náboženství,
které se nám vykládá jako rozvoj pudů a instinktů zvířecích, řadíme se pod prapor
kříže, volajíce: »In hoc signo vinces!« (Hlučná pochvala.) Neboť, velectěné shro
máždění, tato síla činí vítězem i malého Davida, přicházejícího ve jménu Páně
proti Goliáši, který se rouhá Bohu živému.«
Tato řeč dokonale promyšlená a mistrně i nadšeně přednesená byla vy
slechnuta s nemalým zájmem, ne mť rozohnila všecky přítomné k dalšímu boji ve
prospěch křesťanské školy a proti proudům podvratným. Hlučná pochvala a ne
utuchající potlesk byl odměnou nadšenému řečníku, kterému se všech stran bylo
gratulováno.
Jednotě katol. učit, může se opravdu blahopřát!, že na popud Jeho Eminencí
ndp. kardinála Leona ze Skrbenských dostalo se jí předsedy, jenž svou osobou
již představuje určitý, vyhraněný program.
(Dokončení.)

Sociální význam napodobivosti.
Mocným prostředkem vychovávacím jest zajisté příklad, který chovanci dá
vají vychovatelé v užším slova smyslu (rodiče, učitel) nebo celá společnost. Již
Seneka (ep. 6, 5) dotvrzuje pravdu těchto slov pravě: »Longum iter per praecepta,
breve et efficax per exempla« = zdlouhavá je cesta předpisy, krátká a účinná
příklady. A naše přísloví praví: »Slovo zní, příklad hřmí.«
Pud nápodobovací jest známkou nevyspělého ducha a nesamostatného úsudku.
Dítě od nej útlejšího věku koná a mluví to, co vidí nebo slyší u jiných a koná
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tak, jak vidí, že konají ji druží. Teprve postupem času, rozvojem mohutnosti
rozumových a sebepOznáváním stává se člověk od Svéhb okolí heodvisléjší, ač
nadobro z tohoto vlivu nevymaní se nikdy. Svérázným pak nazýváme toho, kdo
co nejvíce se přiblížil ideální metě naprosté ňeodvislosti.
Chceme-li v dnešní úvaze promluvit! o této vlastnosti hlavně v dětském
věku tak živé, máme na mysli dvojí cíl: předně všeobecně ukážati, jak důleži
tým činitelem jest napodobivost ve výchovu vůbec a pak, v konkrétním případě,
jak dnešní škola a společnost svými pOkrOkářskými proudy škodlivě působí ha
nynější mladé pokolení svým příkladem.
Pozoruje a napodobuje jednání jiných, podléhá člověk postupně všem čini
telům : z počátku jsou to rodiče a nejbližší okolí; těm později na pomoc přichází
škola, učitel a posléze širší veřejnost. Štěstí, jestliže na prvním stupni položeny
zdravé a pevné základy a když na nich svorně budují další dva činitelé^ škola
a společnost čili když skutečně v dobrém směru přicházejí na pomoc.
Nejen škola obecná, nýbrž i školy vyšší sledují dvojí cíl: vyučují a vycho
vávají, nebo lépe, jak dnes můžeme říci, mají nejen vyučovali, nýbrž i vychová
vali. A čím pro vyučování jsou názorné výklady, tím pro výchovám' jest
přiklad. Daleko snáze, důkladněji a trvaleji vytvoří si dítě představu ptáka nebo
zvířete, má-li před sebou jeho Obraz nebo živočicha samého, než kdybychom mu
jej sebe lépe a barvami sebe sytějšími popisovali. A podobně má se to i ve vý^
chovu. Dávejme dětem i dospívajícím sebe krásnější naučení, hlásejme jim sebe
dokonalejší pravidla životního jednání, marně anebo těžko vštěpují se slova naše
v dětská srdce, jednáme-li sami jinak, nebo dokonce proti těmto pravidlům.
Napodobování působí na nás, jak již řečeno, dvojím směrem: z příkladu
bližního poznáváme, co se koná a jak se koná.
Dobrý příklad zajisté jen úspěšně působí, jest pro nás vzorem povzbuzu
jícím. Ale toho nelze již říci o příkladu špatném, který vždy zanechává v nás
dojem nepříznivý a to i tenkrát, když jako odstrašující příklad, jako výstraha
ukazuje nám nepřímo cestu dobrou. Jestliže v dosavadním životě působilo na
nás hojně vznešených vzorův a příkladů povzbuzujících, máme-li tolik rozumo
vých schopností, abychom poznali v činu skutek špatný a tolik vůle, abychom
poznanému dovedli se vzepříti, jest ještě dobře; ale to jsou podmínky, jež těžko
je vždycky nalézti. Obyčejně špatný skutek stává se pohoršením, nevzdělává ani
nepovznáší, nýbrž svádí a kazí, co dobrého bylo až dosud zf>o.
Špatný čin jest ovšem pro nás i výstrahou, kam dospěti mažeme, jednáme-li
také tak. Avšak každý vychovatel, af jednotlivec nebo společnost, vždycky se
vynasnaží, aby veškerým svým jednáním dával přiklad dobrý, neboť ten jediné
vede bezpečně k žádoucímu cíli. Špatný příklad, pohoršující, vždycky žhoubně
působí; chtíti pak vlastním odstrašujícím příkladem působiti k nápravě bližního,
znamenalo by drahé výkupné ža nějaký vychovatelský úspěch dosti po
chybné ceny.
Majíce toto na mysli, dáme snadno za pravdu tvrzení, že úřad vychovatelský jest jeden z nejobtížnějších; naprostý soulad mezi theorii a praxí; mezi tím,
co hlásáme a jak sami žijeme, musí býti ustavičnou snahou dokonalého VychíH
vatele. Naučili něčemu není zrovna tak nesnadné; již vé starověku vyskytovali
se mudrci, kteří s vážnou tváří a logikou dokazovali, že jedna a táž věc je Černá
a hned Zase bílá; to jest věcí rozumu, pb případě víry chovancovy, abý opřed-
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neseném ,thematě uvažoval, rozumoval-anebo mu věřil, přísahaje na slova učite
lova;. Ale zcela jinak, je tomu při výchovu. Zde neběží o pravidla logická, o zá
kony -lidského myšlení; nýbrž o city ethické, jež provázejí naše posuzování, je-li
ten který čin dobrý či špatný. Vychovatel nepůsobí jen na rozum, nýbrž i na
cit i na vůli lidskou a to zrovna tak — ne-li měrou větší — jako právě na
rozum, Nesrovnávají-li se pravidla lidského jednání, jež jiným doporučujeme, s na
ším vlastním životem, ač pro nás také platí, pak chovanec také pochybuje, ba
přímo nevěří, že doporučované zásady jsou., vážně myšleny a zaručují oprav
dový úspěch.
Pozorujeme-li účinky napodobivosti při výchovu, třeba si povšimnout! ještě
jednoho momentu : každý příklad, áf dobrý, ať zlý, nejen že -nás učí, co a jak.
kdo koná, nýbrž z příkladu mnohdy poznáváme, že se lecos vůbec konati může.
Leccos zdá se nám nemožné, neproveditelné jen z- toho důvodu, že máme na
mysli neblahé účinky takových činů buď pro pachatele nebo pro bližní, zkrátka
proto, že čin spáchati se bojíme ze strachu před následky, jež v zápětí se dostaví.
Ba mnohé činy jako by pro nás neexistovaly a stanou-li se, tážeme se s údivem :
Je to možno ? A jediný takový případ postačí, aby shroutil řadu napomenutí a
výstrah, zejména tehdy, když v zápětí nepřichází trest hned, af už ze světa ze• vnějšího nebo z vnitra našeho, ze svědomí. Naše city ethické, provázející náš
soud o vykonaném činu, jsou seslabeny a člověk si namlouvá, jakoby vykonal
čin zcela správný a prospěšný.
Proto každý člověk, poněvadž každý jest trochu vychovatelem, (ne-íi dítek,
tedy svých bližních) musí věnovati opravdovou pozornost svému chování a ce
lému životu ; a to pozornost tím větší, úzkostlivější, čím mladší svět nás obklo
puje, při každém pohybu sleduje a měřítko pro své chování do jisté míry v nás
hledá. Buďme tedy vzorem dobrým !
A nyní si všimněme, zda opravdová péče je této věci u nás věnována, zda
jest si dnešní společnost i škola toho vědoma, že mládež své vychovatele sle
duje. A s druhé strany musíme uvážiti, zda a jaká profylaxe proti těmto smě
rům se podnikají.
Již výše bylo řečeno, že dobrý (nebo zlý) příklad člověku dává rodina,
škola, celá společnost. Plní tito činitelé dnes svědomitě svoji povinnost ke svým
svěřencům?
Uvažujme!
Nemůžeme si arci stěžovati, že by již rodina zanedbávala svůj vychovatelský úkol, ale přes to máme dosti podstatných příčin býti nespokojeni. Pozorujme
jen život rodinný po stráce náboženské a hospodářské.
Nikdo nebude nám upírati, že náboženský duch v rodině poklesá.a to jak
po stránce zevnější, tak i vnitřní, co do náboženského přesvědčení. Bohu díky,
že ještě naše matky pevně chrání ducha náboženského v domácnosti proti vpá
dům zevnějšího světa, které tam na mnoze muž nebo dospělí synové zanášejí.
Ale kdyby dojiti mělo k tomu, by i ženě, matce stalo se náboženství překona
ným stanoviskem nebo pouhou formalitou, běda lidské společnosti. Představte
si jen některé soudružky, které pomáhají mužům spílati posvátným pravdám
božského učení. Zdá se vám to sice proti lidské přirozenosti, ale postavte je do
samostatné domácnosti, jak ta by potom vypadala? A proto můžeme směle říci,
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že hlavně ženám přísluší zásluha, že udržují teplo náboženského života u rod
ného krbu.
Ale to jest málo! Nemůžeme-li si snad stěžovali, že v rodinách již přímo
potírán jest náboženský živel, musíme přece prohlásiti, že positivně pracuje se
málo, aby činnost vnějšího světa byla tak paralysována, jinými slovy, není-li
v rodině dosud nadbytek pohoršení a příkladů špatných, nelze také s druhé strany
říci, že by bylo mnoho příkladů dobrých, povzbuzujících a těch je nezbytně po
třebí, má-li nastati obrat k lepšímu. »Jako každá společnost lidská, tak měla
i církev každého času své nedostatky a neduhy, které se někdy zmohly tak silně,
že nebylo lze docíliti opravy než s velikými těžkostmi a po velikých převratech.
Neduhy, buď že se ukazovaly na světských oudech církve, buď na duchovních
představených, měly své rozmanité příčiny v přirozené křehkosti lidské povahy;
prostředků k opravě nalézalo se řízením božským, když pókleslost jedněch údů
církve vzbudila pokaždé během času lim větší horlivost druhých, že se zasadili
o živější probuzení ducha křesťanského. (Tomek: Dějepis rakouský, str. 320.)
Již pouhá abstinence od úkonů náboženských je špatným příkladem, pro
tože — není příkladem. Nemůže zajisté s úplným úspěchem působiti na dítky
povzbuzování otcovo k modlitbě nebo k návštěvě bohoslužeb, když sám se ne
modlí a do kostela nejde, nebo i k přijímání sv. svátostí, když sám k sv. zpo
vědi nechodí. Vnímavá mysl dětská brzy se ptá, proč jest to jen pro mne, ale
ne pro otce, pro dospělé? Zajisté, že taková lhostejnost, ohled na děti, působí
již neblaze.
Pravda, nelze upírati, že máme i nyní dosti rodin, kde je po této stránce
opravdový ještě život náboženský a ten třeba vhodným způsobem stále jen po
silovali; ale jsou bohužel zjevy, kde přímo na náboženství se útočí, náboženský
duch v rodině potlačuje a pohoršení je na denním pořádku.
Avšak i hospodářsky působí zhoubně na mládež nynější duch požitkářský,
který při větších příjmech a snažším výdělku jakoby pečoval o to, by vše přišlo
na normál — na nullu. Važme si spolků a časopisů, kteří střídmost a umírně
nost v každém směru podporují.
Bude-li rodina po stránce náboženské i hospodářské otužilá, dá tím dětem
nejlepší vychování. Pak také, můžeme doufali, podaří se jí seslabiti ostří, které
proti ní namířeno jest jednak moderní školou, jednak celou společností.
Vzdejme se pro dnes úsudku, pokud dnešní škola vyhovuje jako učitelka;
jako vychovatelka vzdává se víc a více tohoto charakteru. Vlastní příklad, který
pokrokové učitelstvo dětem dává při bohoslužbách; při vyučování, kritisujíc a
anullujíc výklady učitele náboženství; ba svojí praxí (účastí při úkonech nábo
ženských) a theorií (náboženství subsidiárně vyučujíc), tyto dnes ne řídké zjevy
musí vyburcovali každého přítele mládeže na stráž. Když organisoVané učitelstvo
číhá na každý krok uvědomělých katolíků, jsme zase my povinni hleděti k tomu,
by jeho jednání neodporovalo platným zákonům ani paedagogickým . zásadám.
Dítě sleduje každý krok i hnutí svého učitele, vidouc jeho lhostejnost, jeho vlaž
nost, ba přímé výsměchy náboženským úkonům, přemítá o podivné rovnosti
všech lidí před Bohem. A není-li rodina s to, aby potlačila tuto doutnající pochybovačnost v zárodku, přechází s ní dítě ze školy do života, kde v lhostejnosti
své jen se utužuje vlivem společenského prostředí.
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Ani společnost není bez vlivu; láká k sobě jednotlivce ještě za docházky
školní, ukazuje mu, čeho všeho dovoliti si může člověk úplně svobodný. To co
dříve hlášeno mu bylo jako zakázané ovoce, jako čin následků neblahých, stává
se pro něho denním snad požitkem.
A klademe tu opět hlavní váhu na živel náboženský a hospodářský. Snadno
a rád vyzouvá se člověk z řetězu předpisů, sebezapírání a skromnosti a jak jen
možno vrhá se ve vír dnešní společnosti, jež staví mu před oči jen cynický vý
směch všemu konservativismu, lhostejnost náboženskou a požitkářství, jež vycho
vávají nám mladou generaci blaseovanou, bez života a ideálů !
A proti tomu se činí? Kde máme vzory opačné, pravé vzory?
Bojíme se říci »a«, skrýváme se úzkostlivě, aby nás nikdo neviděl, že snad
nějaké přesvědčení dosud ještě máme a přece je jisto, že by jako modly padali
nejrozmanitější naši nepřátelé, kdybychom energicky postavili se jim na odpor.
Co nám schází?
Uvědomění, že jsme dosud silni, že náš dobrý příklad zmohl by ještě
mnoho, necht povzbudí nás k společné práci, jež čeká na nás a hlásí se k nám
všude kolkolem a neméně i v »Jednotě českého katolického učitelstva a přátel
křesťanské výchovy··.
Nevyhýbejme se jí!
Spectator.

---- <> RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Jednoty českého katol. učitelstva
a přátel křest, výchovy v král. Českém.
— Za zakládajícího člena přistoupil a 50 K
hotově splatil Dr. Jan Marek, pap. prelát
a kanovník v. v. kapitoly v Praze. Dále
novými členy se stali, aneb ze starších členů
příspěvky své složili: dpp. a pp.: Ignác
Švancara, farář v Mutějovicích (10 K), Jan
Breicha, říd. učitel Karlině (1 K), Jan Wolf,
katecheta v Klatovech (1 K), M. Krejčí,
farář v Dolních Hbitech (2 K), Ant. Malec,
os. děkan v Bubenči (2 K), dr. Jindřich
Beránek, farář u P. M. Vítězné v Praze
(2 K), sl. Františka, Lína a Marie Worlovy,
učitelky v Praze (po 2 K), Jos. Kaplan,
bisk. vikář v Cuclavi (2 K), Gustav Šoúrek,
děkan v Týništi n./Lab. (1 K), Matěj Dušek,
kníž. arcib. vikář v Charvátcích (5 K), Jed
nota katol. mužů v Pardubicích (2 K). Josef
Šimek, děkanvPolné (16K), Joseí Štěpán,
bisk. vikář v Žichovicích (16 K), Ant. Tomáš,
farář v Záboří (12K), Jan Sobotka, spirituál
v Chrudimi (10 K), sl.· Marie Strahlová,
učitelka v Praze (6 K), sl. M. Schoderbôckova, učitelka v Lišově (6 K), Jan Klein,
arcikněz v Činěvsi (6 K), Jos. Keberle, ka

----

novník a kníž. arcib. vikář v Přistoupimi
(4 K), Fr. Kondelík, arciděkan ve Mšeně
(2 K), Spolek »Svornost« v Červ. Pečkách
(4 K), Vít Vašta, říd. učitel v. v. v Sepekově (2 K), Jan Divíšek, farář v Uhlíř. Ja
novicích (2 K), Fr. Pospíšil, farář v Novém
Hrádku (2 K), N. z Bechyně (1 K), Ant.
Schreiber, děkan ve Žlebích (14 K), Nár.
křest.-soc.-vzděl. spolek v Radnicích (6 K
40 h), Fr. Tater, učitel v Turnově (6 K),
Katol. Jednota v Úpici (4 K), Fr. Vykoukal,
říd. učitel v. v. v Poříčanech (20 K), Ferd.
Zajíček, farář v Holicích (14 K), Dr. Fr.
Kryštůfek, univ. prof. a dvorní rada v Praze
(10 K), Emanuel Cívka, gymn. katecheta ve
Slaném (4 K), Jednota pro Cuclav a okolí
(3 K), Jan Pappert, úr. sluha na Mělníku
(60 h) a po 20 h : Ant. Ticháček, kamnář
v Praze, Fr. Kryštůfek, prokurista v Praze,
Josef Moravec, mistr obuvnický v Praze,
Jos. Hes, dělník v Nuslích a Ant. Mrkvička,
kovář v Praze. Nové členy, jejich vklady
a dary a příspěvky starších členů přijímá:
Antonín Suchoradský, katecheta v Praze-II.
na Karlově čp. 1879.
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Jubilejní valná hromada Jednoty českého katolického učitelstva
a přátel křesťanské výchovy.
(Dokončení.)

Do výboru zvoleni byli: za I. místopředsedu Josef Kafka, říd. učitel ve
Zdětíně; za II. Tom. Jos. Jiroušek, red. »Našich Listů« na Král. Vinohradech ;
za jednatele a pokladníka: Ant. Suchoradský, katecheta v Praze na Karlově; za
výbory: Josefa Bayerova, učitelka v Praze; Jan Breicha, říd. učitel v Karlině; VI.
Jelínek, učitel v Liboci; MUDr. Ot. Rožánek, láz. lékař v Praze; Tom. Škrdle,
redaktor »Vlasti« v Praze; Marie Worlova, učitelka v Praze; Václ. Žižka, stříbrník
v Praze, a Josef Hnátek, soukromník ve Skorenicích. — Za náhradníky: Rob.
Bouřek, strojmistr; Jos. Černý, typograf; Ant. Prokeš, říd. učitel; Václ. Průša,
mistr obuvnický; Boh. Subrt, faktor, a Jan Žák, korrektor a účetní.
Následovaly jubilejní dary. Jednota věnovala na památku svého lOletého
trvání po 100 K: 1. Gymn. katol. na Král. Vinohradech; 2. Spolku na zakládání
katol. knihoven v Praze; 3. na paedagogium Školských bratří v Bubenči (ale kdyby
se paedag. nezřídilo, připadne jmění Jednotě, která rozhodne, na který vych. ústav
se uložený obnos vynaloží); 4. usnesla se rozdati za 50 K »Vychovatelských
letáků«; 5. a k návrhu MUDr. Ot. Rožánka předplatí po čas voleb po 1 ko
runce 50 ex. »Našich Listů«. Návrhy tyto, jež podal výbor, byly bez debaty
. schváleny.
Pořad dalších pozdravů byl tento:
Prof. Emanuel Žák: Jako předseda katechetského spolku blahopřeji slav.
Jednotě katol. učitelů a akcentuji tu hlavně svornost mezi katechety a učiteli na
jejich půdě nejvlastnější, ve škole. Všichni ze zkušenosti víme, jak se blahodárně
působí tam, kde jeden člen sboru je také členem katolického spolku učitelského,
a na druhé straně, jak se cítí člověk osamocen ve škole, kde všichni učitelé
jsou organisováni a proti katechetovi. Boj, který nyní nastává, není bojem v theorii,
to jest boj osobní a bratrovraždný, poněvadž spočítárne-li katechety, vidíme, že
z valné části jsou synové učitelů. A zde se vlastně štve otec proti svému synu.
Je to boj proti vlastní krvi. Sledujeme-li naše poměry, vidíme, že z těch malých
osad jsou dva sousedé z malých chaloupek; jeden jde na ústav učitelský, druhý
na kněžství. Ti se spolu setkají a opět nastává bratrovražedný boj, který se zde
hlásá proti dvěma přátelům. Proto vítám vzrůst Jednoty katol. učitelstva a doufám,
že tato i Spolek katechetů v království českém půjdou ku předu spojenými silami.
K strassburskému orloji se poutá zajímavá pověst; když znamenitý původce orloj
vytvořil, byli konšelé žárliví na orloj, aby původce neprovedl podobného jinému
městu. Proto si umínili, že původce orloje oslepí, aby nevytvořil nikde podob
ného díla. Když to bylo ubožáku oznámeno, viděl ovšem malý vděk za svou
práci. I žádal, aby mu dovolili ještě jednou podívati se na vzácný orloj. Když
jej tam dovedli, vyňal odtud jednu spojku a odešel. Oslepili ho. Kolečka se pohy
bovala, ale rafijejiž neukazovaly. Orloj byl zničen. A tak je to také s nynější
výchovou. Děti se učí čtení, psaní, přírodopisu, ale schází jim vlastní spojka,
a to je mravně-náboženské vychování. Vzdělání národa posuzuje se dle počtu
analfabetů; ale to jest příliš nízké měřítko a bylo by příliš drahými obětmi vykou
peno. Hlavním ukazovatelem na ciferníku vzdělanosti musí býti jen mravnost,
založená na křesťanském náboženství. Nepřátelé jí sice nezneuznávají, ale chtějí
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ji pověsiti do vzduchu. Nás to jistě teši, když mezi pány učiteli nalezneme vždy
horlivé podporovatele našich snah, abychom společně položili hluboký základ
křesťanské víry, aby na těchto základech rostla zdravá mravnost a proto volám
Jednotě: Zdař Bůh!
Předsedající p. říd. uč. Kafka vzdal p. profesorovi díky za nadšený projev
a prohlásil, že snahou katolických učitelů vždy bude, aby žili ve shodě s ka
techety.
Školní rada dr. Matěj Kovář přinesl pozdrav Katolické Besedy v Praze, která
blahopřeje statečným a neohroženým učitelům k jejich veřejnému vyznání víry
a přeje všeho zdaru a požehnání Božího Jednotě.
Kan. Fr. Vaněček přednesl přání jménem Piova spolku a Jednoty katolických
tovaryšů, kteréžto spolky přejí Jednotě učitelské, aby veřejné její působení bylo
korunováno plným zdarem. Řečník poukázal na spis c. k. soudce o příčinách zka
ženosti mládeže a přeje si, aby Jednota katol. učitelstva- studovala tuto otázku
a podala praktické návrhy k odstranění křiklavých nepřístojností.
Na doporučení red. Tom. Škrdle byl návrh schválen a odevzdán výboru
k dalšímu jednání.
Jménem České ligy akademické přihlásil se k slovu předseda Fr. Drobný:
Přináším srdečný pozdrav 10. valné hromadě Jednoty katol. uč. nejen jako před
seda Ligy katolických akademiků na vysokém učení pražském, nýbrž také za
svou osobu jako syn učitele, a to katolického z Cyrillomethodějské Moravy. Je v nynější době pravým hrdinstvím, že učitelstvo se nestydí za církev, svou matku,
že se hlásí veřejně k praporu kříže Kristova. Proto čest těm, kteří ji založili
a kteří jí v čele stojí. Doufám, že nastanou přátelské styky mezi oběma spolky,
že se budou navzájem doplňovati a kráčeti ruku v ruce za velkým cílem svým,
že členové obou spolků budou rozšiřovali pravé zásady národní a katolické mezi
naším lidem, že budou uvědomovat! náš lid podle zásad jedině zdravých, kře
sťanských. Proto přeji Jednotě mnoho zdaru, aby její řady rostly, aby nové šiky
učitelů a přátel křesťanské výchovy do spolku vstoupily a této činnosti volám :
»Zdař Bůh!«
Jménem Patronátu mládeže přinesl pozdrav spisovatel Joset Švec-Blanický,
hlavně od jeho zasloužilého zakladatele, probošta hraběte Ledóchowského, který
přišel na krátkou dobu do Prahy a má spoustu záležitostí obstarat! a volá s upřímným
pocitem rozmnožení členů : Vivant sequentes.
Jménem Tiskové ligy pronesl pozdrav red. T. J. Jiroušek, aby Jednota vždy
tak statečně vystupovala, jak učinil dnešního dne její nový předseda msgr. dr.
Fr. Kordač.
Red. T. Škrdle: Jménem družstva Vlast přednáším Jednotě srdečné blaho
přání. Jeť Jednota jako kost z kostí našich, jako naše milá dcera, které všemi
svými časopisy sloužíme, které letáky a kalendář prodáváme, místnosti ke schůzím
propůjčujeme, které volbu redaktorů »Učit, přílohy« a »Vzděl. četby« svěřujeme,
ale listy ty ze svého vydáváme. Tato jakoby naše milá dcera slaví dnes jubileum
a z toho se my v družstvu ze srdce radujeme a uctivé blahopřání jí přednášíme.
Předsedající ukončuje schůzi, provolal třikráte »sláva« : Sv. Otci Piu X.,
Jeho Veličenstvu císaři a králi Frant. Josefovi I. a nejdůstojnějším českým biskupům.
Tím byla tato krásná schůze skončena.
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Kollegování a kollegialita.
Uvažuje K. NEUMANN.

Snad v žádném stavu neplýtvá se slovem »kollega« tolik, jako v našem
stavu, a také nikde se ho tolik nezneužívá jako u nás. V důvěrné chvíli nazý
váme každého svého soudruha v povolání »kollegou« nebo »panem kollegou«,
ani nerozvažujíce, co slovo to značí. Z úst snadno a hladce to vyklouzne, ale
v srdci slovo to nenalézá ozvěny. Naprostá zmatenost pojmů.
Koho kollegou nazýváme, toho nutno také jako kollegu ctíti, ale u nás je
»kollega« po většině jen prázdným slovem.
Osloví-li setník na vojně subalterního důstojníka důvěrně »Herr Kammerad«,
je důstojník jistě oslovení toho hoden a setník také jistě se k němu »kamarádsky«
chová, jinak často slyšíme, že setník oslovuje své soudruhy: »Pane nadporučíku«,
nebo »pane poručíku«.
To má jistě své příčiny. Úkaz podobný najdeme i u jiných stavů. Ale po
příčině nepátrame. Styděl by se setník nazvati nadporučíka předepsaným »Herr
Kammerad«, nepovažuje-li ho za hodna toho oslovení.
Ale u nás je to jedno. My »kollegujeme«, ale kollegialně se nechováme.
Představuji si, kdo je mým kollegou, že má také právo žádati, aby pro
tuto svoji kollegialitu měl v srdci mém vyhražené místečko. Ale namnoze toho
nebývá. Plýtváme tím oslovením i u osob nám lhostejným, nebo u takých, již
ani za kollegy nepovažujeme.
Řekněme to zkrátka: »Jsme kollegy, ale kollegiality nepěstujeme.« Proto
slovo kollega je u nás jen prázdným zvukem, pouhým oslovením ze zdvořilosti,
protože jiného lepšího nemáme. A přece v našem stavu mnohem více než v jiném
je třeba upřímné kollegiality, to jest upřímně procítěného soudružství a vzájemné
podpory. Může se směle tvrditi, že z příčin, jež my jsme nevyvolali, stojí dnes
náš stav úplně osamocený, nemaje nikde příznivcův, natož přátel. Kdyby nás
tak tuze nebylo potřebí k výchově mládeže, jistě mnoho hlasů by se ozvalo:
»Zrušte je!« Na tu věc mělo by se stále pamatovali, a měli bychom se semknouti
v pevný šik a jeden v druhém ctíti kollegu. Než neděje se tak. Pronásledujeme
se pro politická přesvědčení, pro různosti náhledů, pro protichůdné zásady, sami
se drtíme a potíráme, to není kollegialita.
Není i v jiných stavech jinak. I tam jsou lidé protichůdných zásad a pře
svědčení, ale ve věcech stavovských zachovávají kollegialitu; my ne. U nás ve
liký vliv na tu věc má soukromé přesvědčení jednotlivcovo. A my hned proto
vzájemně se potíráme, různosti svých zásad neseme na fórum veřejnosti a této
ponecháváme, aby nás rozsoudila. To není kollegialní. Trháme se sebe šat a uka
zujeme veřejnosti svoje rány a stržíme za to posměch.
Řekne se, že to jinak nejde. Jen se ohlédněme! Víme-li o jiném stavu,
kterémkoli, tolik jako sami o sobě? Žádný stav neuveřejňuje svých nedostatků,
naopak zakrývá je a hledí rozpory vyrovnali v mezích svého stavu. Vnitřní svoje
spory vybojovali na ulici umíme jenom my. To také není kollegialní.
Jak je tomu v celém stavu, tak je tomu i mezi jednotlivci.
Nepohodnou-li se dva prudinové třeba pro hloupost, nenajde se mezi nimi
jeden, který by došel k druhému a řekl: »Kollego, smiřme se, zapomeňme! Jsmeť
kollegové a vážnost školy vyžaduje, aby nikdo nezvěděl, že také mezi učitelstvem
mohou vzniknout! spory.«
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Obyčejně se na kollegialitu zapomene a spor rozvleče se do délky a šířky.
Pomlouvá jeden druhého v hospodě před sousedy, každý z obou svářících se
stran vyličuje věc jinak, obecenstvo se směje, přisvědčuje jednou tomu, po druhé
onomu a konečný úsudek veřejnosti je, »že učitelové se štípou.«
Znám případ, že nekollegialní kollega otrávil kollegovi celý život.
(Dokončení.)

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výbor Jednoty čes. kat. učitelstva
a přátel křest, výchovy konal v neděli
dne 10. března druhou schůzi v r. 1907 za
předsednictví Msgr. Dr. Fr. Kordače, děkana
česk. boh. fakulty. — Jednatel Ant. Suchoradský, katecheta, četl protokol předešlé
schůze, jenž byl probrán a schválen. —
Byly podávány návrhy na zvelebení kalen
dáře Štítný, určena byla remunerace kustodu
kat. půjčovny knih a probírány byly důle
žité práce Jednoty, jež se vymykají z veřej
nosti. — Schůze byla četně navštívena a
rokování bylo velice živé a můžeme říci, že
Jednota positivně a úspěšně pracuje.
Z Jednoty českého katolického uči
telstva a přátel křest, výchovy v král.
Českém. — Za zakládající členy přistou
pili: Jeho Excellence nejdp. Dr. Em. Schoebel,
biskup v Litoměřicích, Jeho Milost ndp. Msgr.
Ferd. Kalous, biskup a probošt ve St. Bo
leslavi, vdp. Josef Tangl, čestný kanovník
a kníž. arcib. vikář ve Chválenicích a dp.
Stanislav Bambas, gymn. katecheta v Příbrami.
Dalšími novými členy se stali, aneb ze starších
členů příspěvky složili : dp. Ant. Kašpárek,
farář u P. Marie Sněžné v Praze (2 K), sl.
Mrázová, učitelka v Turnově (2 K), sl. Viktorie
Sedláčková, učitelka v Turnově (2 K), p.
Václav Žižka, stříbrník v Praze (20 h), dp.
prof. Fr. Tondl (2 K), N. N. (2 K), p. Prokop
Sláma, učitel v Prachaticích (2 K), sl. Marie
Kohlerová, učitelka v Plzni (2 K), dp. Fr.
Žundálek, katecheta v Praze-VII. (2 K), p.
Jan Soukup, obchodní sluha v Praze (20 h),
p. Jan Žák, úředník v Praze (20 h), sl.
Bohdana Šteinerova, učitelka v Plzni (2 K),
sl. Terezie Trojanová, učitelka v Praze (2 K),
sl. Stanislava Záhorská, pěstounka v Plzni
(2 K), sl. Petruše Bízová, pěstounka v Plzni
(2 K), sl. Božena Michálková, pěstouka v Plzni
(2 K), dp. Vincenc Drbohlav, farař ve Světlé
pod Ještědem (8 K), dp. Emanuel Cvančar,
kaplan v Plzenci (6 K), dp. Josef Dubec,
kaplan v Dolním Újezdě (6 K), dp. Jindřich

---------

Novák, katecheta v Náchodě (6 K), p. Alois
Frýba, říd. učitel ve Volanicích (4 K), dp.
Antonín Láš, farář V Lomnici nad Pop. (4 K),
p. Dr. Matěj Kovář, školní rada v Praze
(6 K), dp. Josef Rumml, os. farář v Praze
(4 K), dp. Bedřich Kráčmera, katecheta v Praze
(2 K), dp. Vlastimil Hálek, farář v Liboci
(6 K), p. Tomáš J. Jiroušek, red. v Praze
(40 h), sl. Marie Škrdlová v Praze (20 h),
p. Jindřich Hilbert, obchodník v Praze (20 h),
p. Ant. Prokeš, říd. učitel v Chotěborkách
(2 K), p. Fr. Buk, řezbář v Praze (20 h),
pp. Jan Loskot, Jan Vurm, Jan Matějček,
Josef Zavázal, Tomáš Roháček a Jan Hendrych
(po 20 h). Nové členy, členské příspěvky
a dary přijímá ; Ant. Suchoradský, katecheta
v Praze-IL, na Karlově č. 1879.
Obchod je obchod. Dle »Uč. Novin«
citujeme z »Naší Doby « : »Naše dřívější roz
poznání o protiklerikálním smýšlení sorganisovaného »pokrokového« učitelstva a o upřím
nosti jeho »boje« za svobodu školy svědčí
maličkost — maličkost mluví — v kalen
dáři organisovaného učitelstva čtete insert:
'»Kříže do škol!« a za tím nabídku půlmetrových Kristů, metrových, jaké kdo po
třebuje. Co se neudělá za 5korunový po
platek! Kdyby byl někdo chtěl uvésti v po
směch organisaci úmyslně, -sotva by to do
vedl frapantněji.« — Pak že by nevodili
mládež do kostela, jen kdyby měli za to —
diety !
L. -/ x.
Školy pro rodiče uvedeny budou v ži
vot v Clevelandu ve Spoj. Státech. V od
dělení pro otce podáván bude těmto návod,
jak počínati si mají, jak v povolání svém
dále vzdělávati se mohou a jak počínati si
mají, aby v postavení svém spokojenosti
svých službodárců si získali. V oddělení pro
matky mají tyto cvičeny býti v nejdůleži
tějších domácích a ručních pracích. Ve spo
lečném kursu mají otcové i matky zasvěceni
býti v obtížný úkol výchovy dítek. (Sk.
m. 25.)
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Valná hromada spolku na zakládání katol. knihoven.
konána v pondělí dne 14. ledna 1907 za předsednictví faráře VI. Hálka. Družstvo
Vlast zastupoval p. Václ. Žižka, Jednotu čes. katol. učitelstva p. Tom. Roháček.
Předseda farář Vlastimil Hálek zahájiv o 2. hodině odpolední valnou hro
madu, promluvil následovně :
Velectěné shromáždění!
Všecka výmluvnost Cicerona. Demosthena, světců Chrysostoma a Ambrože
dohromady není s to, aby vylíčila nezbytnost, význam a důležitost katodického
tisku v našich dnech. Pozoruhodnou zvláště pružinou jeho jest zakládání dobrých
knihoven pro lid. Myšlénku tu uvedl v život před 3 roky dp. redaktor Tomáš
Škrdle. založiv pro tento obor zvláštní spolek, jenž by stavěl jako zářný voj
sv. Michala proti nesčetným zástupům daemonů otravné literatury pod vedením
zlého ducha, praotce lži po Čechách, Moravě a Slezku bašty a pevnůstky dobrých
křesťanských knihoven. Jako musí každoročně býti podána velitelstvími všech
tvrzí a pevností zpráva o jejich stavu, rozšíření s návrhy na jejich zdokonalení
sněmovnám, tak jest povinností naší sděliti dnes katolické veřejnosti postup a
výsledky práce našeho spolku v minulém roce a spolu uraditi se o prostředcích
k jeho dalšímu rozvoji. S tím zahajuji dnešní výroční valnou hromadu.
Jednatel, kníž. arcib. vik.. tajemník Aug. Krčmář přečetl protokol předešlé
valné hromady, jenž byl schválen.
Z výroční zprávy jeho za uplynulý správní rok uvádíme zde tato data:
V třetím roce činnosti své založil Spolek na zakládání katolických knihoven
6 nových knihoven a doplnil 6 dřívějších novými spisy.
Nové knihovny založeny byly:
Svazků

K

h

1. pro kongregaci katol. jinochů a mužů v Čes. Budějovicích,
kamž posláno..................................................................148 v
ceně 318 09
2, pro hasičský spolek v Mešně............................................... 111» »
228’93
3. pro Spolek křest’, mužů a žen v Hostivicích................... 143 »
»
317’27
4. pro vzdělávací katol. Jednotu mužů a žen pro Branné
a okolí...................................................................................... 122 » >
239’13
5. ve Starči na Moravě k žádosti faráře Aug. Fraňka ... 114 » »
256'62
6. v Krásensku na Moravě k žádosti koop. Arnošta Koláře 112 » »
266’38
Následní knihovny obdržely doplňky:
1. farní knihovna v Noutonicích k žádosti kons. rady Fr. Blažka
6 » »
60’—
2. farní knihovna v Červeném Újezdě...................................
42 » »
37’31
3. odbočka všeodb. sdružení pro Parník a okolí...............
47 » »
42’11
4. bohoslovcům v Olomouci................................................... 31 » »’
141’—
5. bohoslovcům ve Vidnavě...................................................
17 » »
90’—
6. katol. půjčovně knih v domě družstva Vlast................
13 » »
21’96
Bylo tedy v roce 1906 úhrnem rozesláno . . . 906 v ceně 2018’80
V předešlých dvou letech založil Spolek 15 knihoven o . 1422 » » 2649’40
Rozeslal tedy spolek ve své tříleté činnosti úhrnem .... 2328 v ceně 4668’20

Knihy čítají se, jako v letech předešlých, v ceně krámské. Spolek obdržel
knihy ty po většině zdarma od zakladatelů a dobrodinců, kteří, stavše se zaklá
dajícími členy družstva Vlast, knihy od družstva jim věnované darují Spolku na-
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šému, ostatně dostává pak Spolek knihy hromadně koupené v ceně levnější, než
je cena krámská.
V tomto roce měl Spolek 35 zakladatelů, 40 přispívajících členů a 32 dárce.
Oproti loňsku přibylo 9 zakladatelů, 2 přispívající členové a 15 dárců.
Na počátku minulého roku správního provedena byla v poslední valné hromadě navržená změna stanov a působnost Spolku rozšířena z Cech i na Moravu
a do Slezska a spolkové schůze mohou se konati kdekoli na místech rozšířené
této činnosti.
Na základě provedené změny súčastnil se Spolek literárního sjezdu v Jin
dřichově Hradci, pořádaného družstvem Vlast při odhalení desky Pravdovy. Jed
natel měl při sjezdu tom řeč o dobré a špatné knize, kterou místopředseda dal
vytisknout! jako leták k agitaci, jíž Spolek v roce 1907 účinněji podnik
nout! hodlá.
Pro Moravu byly vypsány a zadány 2 knihovny, o něž došlo 14 přihlášek,
avšak jen dva z žadatelů byli členové spolku našeho, což je k zadávání knihoven
podmínkou ve stanovách určenou. Doutáme, že v příštích letech podaří se roz
vinout! větší činnost na Moravě. Slezsko má již svůj katolický spolek knihovní,
který velmi blahodárně působí, čímž nám péče o Slezsko aspoň přítomně odpadá.
Též při loňské valné hromadě vyslovené přání naše po knihách, které by
positivně hleděly buditi a znovu křísiti život dle víry, došlo mnoho slibného
splnění v Dědictví svatojanském, které letošním rokem počalo vydávati za podíl
členům svým více svazků různého obsahu, místo dříve většího díla jednotného.
Tímto způsobem naše sv.-Janské Dědictví nejen dostihuje, nýbrž přímo předčí
německý spolek »St. Josefs Bücher Bruderschaft« v Celovci, a to nejen svou
lácí, nýbrž i svým obsahem. Německé bratrstvo sv.-Josefské vydává při svých
více jak 180.000 členech za členský roční příspěvek 2 korun 5 knih různého ná
boženského, poučného a zábavného obsahu. Dědictví sv.-Janské podává svým
členům za vklad 20 K — jednou pro vždy, každoročně knihový podíl na doži
votně, letos podíl o 5 svazcích, takže podíl ten je hrazen jen úrokem z 20 K —
t. j. asi — 80 h ročně. Ovšem padlo by na úvahu, že lidu venkovskému na
mnoze snáze jest dáti 2 K každoročně, než splatiti 20 K — v jednom nebo ve
dvou letech. Co pak obsahu se týče, je letošní podíl sv.-Janský v jednom spisu
časově apologetický, ve druhém kulturně historický, ve třetím církevně místopisný, ve čtvrtém a pátém zábavný — ejhle, zde se nám začíná sama sebou po
dávat! vzorná knihovna katolická, po které jsme již od počátku zařízení spolku
svého tolik toužili — i jest si přáti co nejvřeleji a nejdůtklivěji, aby při každé
farní knihovně byl podíl Dědictví sv.-Janského, čímž by farní knihovny každo
ročně účelu svému přiměřeně a časově byly doplňovány.
Krásný doklad toho, jak dobrá kniha působí, podává se v korespondenci
kněží »Associatio perseverantiae sacerdotalis« v čís. 10. z roku 1906 na str. 162.:
»Aus dem Tagebuch einas Spitalseelsorgers«, kde duchovní z nemocnice mimo
jiné vypravuje, že měl v oddělení mužském socialistu 40 roků starého, který již
od 21 let nebyl u sv. zpovědi. Najednou i tento přijde k sv. zpovědi a vykoná
ji s příkladnou pobožností. A co k tomu dalo podnět? Krátce před tím půjčil mu
týž duchovní cestopisný román »Vinnetoü« od Karla Maye, za kterýž socialista
mu velmi vřele děkoval. Duchovní dokládá, že kniha obsahu nebo rázu přesně
náboženského (ein religiös gefärbtas Buch) u tohoto muže takovéhoto výsledku
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by naprosto nebyla docílila, čeho docílila kniha od Karla Maye. Nechť jsou úsudky
o spisovateli Mayovi jakékoli, jisto jest, že spisy jeho příležitostně kladou důraz
na náboženství a zásady jeho, a dnes takovéto příležitostné slovo od laika více
působí, aspoň u lidí některého druhu, než vážná a namáhavá práce kněze.
Bude tedy třeba, abychom rozesílali do knihoven nejen knihy přesně nábo
ženské, nýbrž i zábavné laické, ovšem s dobrými zásadami, jak v ohledu mrav
ním, tak i náboženském. Velikou překážkou je nám tu opětně naše slabá stránka
finanční; vímeť všichni dobře, jak drahé jsou právě spisy Mayovy a vůbec
knihy druhu toho, a tak všechny i ty nejlepší úmysly rozráží se na té neblahé
stránce finanční.
Ke konci uplynulého právě správního roku přednesl spolek Jeho Eminencí
projev úcty a oddanosti. Jeho Eminencí ráčil znovu věnovali spolku našemu
značný obnos 100 K — a v blahovolném přípise žehná spolku našemu, klada
důraz na důležitost spolku našeho v přítomných dobách, a přeje, aby podnik náš
a snahy naše byly všemožně podporovány jak od kněží, tak od katoliských laiků.
Kéž by slova ta došla mohutného ohlasu, porozumění a uskutečnění jak v řadách
kněží, tak i katolického lidu, aby spolek náš v naší vážné době co nejúčinněji
mohl plniti vznešený úkol svůj!
Krásně zpracovaná zpráva jednatelská byla odměněna hojným potleskem pří
tomných a předseda mimo to ještě zvlášť jednateli poděkoval.
Účetní zprávu podal red. Tom. Skrdle, pokladník spolku. Příjmů bylo 413 K,
vydání 369 K 79 h, I činí zbytek 43 K 21 h. Jmění základního jest 585 K 50 h.
Účty revidoval duchovní správce z Karlova Antonín Postřihač a v knize pokladní
poznamenal: »Účty doloženy doklady a shledány v pořádku.« Pokladník před
ložil knížku pražské městské spořitelny, v níž jest základní jmění uloženo, načež
mu valná hromada udělila jednohlasně absolutorium.
Do výboru zvoleni byli: za předsedu farář Vlastimil Hálek, za výbory: Jan
Benda, Ludvík Čaboun, Aug. Krčmář, Jan Podlaha, Fr. Stibor a Tomáš Škrdle.
Za náhradníky: Tom. Jiroušek, Antonín Suchoradský, Václav Žižka, a aby i Mo
rava byla uctěna — Aug. Franěk, farář ve Starči. — Za revisory účtů Ant. Po
střihač a Karel Ulrich.
Při volných návrzích dotazoval se red. Tom. Jiroušek, zdaž dostáváme od
správců knihoven námi založených zprávy, jak tyto knihovny prospívají. Před
seda odpověděl, že jim každému zvlášť dopíše a za to je požádá. Dále reteroval
Tom. Jos. Jiroušek o katolické půjčovně knih, která při papír, závodě družstva
Vlast byla založena. Za čtvrt roku půjčil 400 knih; půjčovna jde dobře a prospívá.
Když se již nikdo při volných návrzích k slovu nehlásil, zakončil předseda
valnou hromadu těmito slovy:
»Jak vidno z průběhu zpráv a jednání, pracoval spolek náš, byť o slabých
silách ještě, vytrvale a neúmorně. Že není ještě pochopen a šíře podporován, lze
přičísti jen tomu, že se v poslední době četné jiné katolické tiskové podniky utvá
řely a sílu podporovatelů katol. tisku vyčerpávaly. Než neklademe hlavu v dlaň,
budeme pracovati dále a doufáme, že se nám dostane svým časem přece jen více
podpory katolické veřejnosti.
Na konec žádám přítomné pp. účastníky, by jako věrní katolíci vzdali hold
slavně panujícímu sv. Otci a nejdůstojnějšímu českomoravskému episkopátu a
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jako občané státu projev oddanosti svému císaři a králi nadšeným »Sláva!«, což
všichni učinili.
Následovala přednáška předsedy: »Nutnost výchovy tiskem pro katolické
organisace.« Řeč tuto přinesly »Naše Listy« v č. 21. a 22. roč. XVI.

Kollegování a kollegialita.
Uvažuje K. NEUMANN.
(Dokončení.)

Starší učitel žádal o místo řídícího na dvojřídce v malé vesnici a dostal je.
Mezi velikou řadou kompetentů byl také učitel působící řadu let na téže škole.
Jakmile řídící místo nastoupil, kollega hleděl vypozorovali, do které hospody
začne řídící choditi. A když seznal, že řídící večer dochází do dolejší hospody,
kam chodí rolníci, chodil do hořejší, kam chodila chasa. Nikdo, kdo nezná »bodrý«
náš venkov, nevěřil by, co stalo se skutkem. Do roka celá ves rozstoupila ve dva
tábory »hořejšáky« a »dolejšáky«, dle toho, kdo držel se řídícího nebo učitele. Řídící
znaven hnedle úplně se isoloval a hleděl si jen školy, ale potom se oněm říkalo, že
»není s lidem«. A přišel inspektor a domlouval mu vážně: »Měl byste se svým
kollegou více všímati si lidu, a někdy také vejiti mezi ně. Slyšel jsem, že ani ze
školy nevycházíte.« »To jste slyšel pravdu,« řekl utýraný ten člověk, »ale poslechnouti vás nemohu. Kollega můj je člověk, kterému bych do smrti ruky ne
podal, za to, že k vůli skývě chleba otrávil mi život, a než bych šel mezi zdejší lid,
raději sednu do vosího hnízda.« Člověk ten platil za výstředníka v celém okresu,
a nikdo netušil, že výstředností jeho je příčinou neupřímný kollega. Roznemohl
se potom vážně a odešel předčasně na odpočinek. Místo po něm dostal kollega,
který ho odtud vlastně systhematicky prováděnými útoky vypudil a zdraví jeho
podryl, protože nikdo jiný o místo se neucházel.
A při první inspekci řekl inspektor novému řídícímu : »Tak vidíte, přece
jste se dočkal.«
Ale byl inspekci přítomen také místní školní dohlížitel, chalupník a prostý
člověk a ten slovy svými provedl morální sprchu na oba pány.
»No, pane inspektore, myslím, že poctivý člověk by tohoto místa nepřijal,« řekl
A když inspektor udiveně se otázal: »Kterak to myslíte?« Odvětil mu ne
omaleně : »Pan učitel napřed utýral pana řídícího a teď sedne po něm do tepla.
To není hezké.«
Škoda, že ten člověk neuměl říci, že to není kollegialní.« Znám také ves,
která podnes je rozkřičená jako hnízdo svárlivosti a nesnášenlivosti. Lidé se tu
nenávidí dle stupně příbuznosti. A toto pokolení hašteřivců vychovali dva kollegov.é, rekrutujíce pro své osobní sváry pomoc z té neb oné strany.
Ze dvou uvedených případů je vidno, jak daleko je škola od svého ideálu
vychovávat! ryzí charaktery.
V této věci alespoň mělo by se dbáti naprosté upřímné kollegiality, a této
věci měl by každý z nás podříditi své osobní spory. Výchova mládeže neměla
by trpěti spory těmi a ze školy nic by nemělo proniknout! na veřejnost, jako je
tomu u jiných stavů. Ale když my bez veřejnosti ani obejiti se nemůžeme!
Někde některý kollega vynikne a druzí, kteří na tolik vyniknout! nemohou
nebo nechtějí, hledí alespoň před sousedy míru zásluh stlačiti na stupeň nej nižší.
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Necíti, že část pochvaly nebo zásluhy jednotlivce spadá také na celek.
»Když já ne, tedy af jiný také ne,« je tu zásadou. To je nekollegialní jednání.
Vynikne-li někdo v okresu, ostatní místo, aby jej ctili, zahrnují ho zákeřně
výsměšky. Objeví-li se v tisku něco, co pracoval kollega, druzí na místě aby
radostně vzkřikli: »Tu je zas práce z našich kruhů, řeknou: »Tu už zas nějaký
učitel vydává svůj canc.«
A ubohý zneuznaný harcovník za povznesení školství nenalézaje porozumění
u kolegů, hodí obyčejně hned flintu do žita a už nedělá nic, ponechávaje klidně
další práci na tomto poli svým neupřímným kollegáčkům.
Za svého života poznal jsem jen jediného moudrého člověka, který nekollegialností nedal se odstrašiti.
»Lituji tě, příteli,« řekl jsem mu jednou. »Pracuješ za nás všechny a kollegové
tvé snahy neuznávají. Místo, aby ti upřímně ruce tiskli, zasypávají Tě po straně
výsměchy, kritisují tvou práci, ale nenásleduje tě nikdo schopnější. Aby tě to
jednání nepřipravilo o chuť ku práci! Je nás málo, kteří ti rozumíme.«
»0 mne se neboj!« řekl mi přítel s úsměvem. »Znám své kollegy. Potom
pracuji pro školu a ne pro ně. Vím také, že největším nepřítelem učitele je učitel.
Ale mám zdravou zásadu, dělat si dle svého rozumu a jiných si nevšímati.
A kdyby tě snad zaráželo, že se po mne sápou, tu vzpomeň si na nepatrnou věc:
Vyroste strom do výšky, a přijde pes ke stromu, a snad víš, co u toho stromu
udělá?«
Můj přítel pracovník byl zároveň velký humorista. Ale kolik je jich takových ?
Když objevily se nové čítanky, v okresní konferenci jistého okresu přihlásil
se kollega s kritikou. Byl to člověk chabrada, který nevynikal ničím než svojí
hubou. Positivní prací takto nemohl se vykázati žádnou, ale ryl do všeho, kolle
gové vážili si ho jako předborníka svého a inspektor nevím, vážil si ho také,
nebo se bál jeho huby.
A ten člověk teď pustil se ostrou kritikou do článků, čítanek, které byly
psány kollegy učitely a měl toho na pěti arších. Do článků psaných neučiteli si
netroufal. A shromáždění vyslechlo se zájmem ostrou kritiku a odměnilo chabradu hlučným potleskem.
Vsadil bych se, že polovina nevěděla, že tleská odsouzení článků svých
kolegů.
A když potom inspektor se tázal, přeje-li si někdo slovo k ostré té kritice,
vzadu zdvihl ruku nějaký dosud nevousatý adept našeho ušlechtilého stavu a za
jíkavým hlasem řekl: »Než čítanky vyšly, četl jsem ve všech učitelských listech
vyzvání, aby kollegové předložili čítankové komisi články pro nové čítanky.
Poněvadž je nás v korunních zemích tolik tisíc, myslím, že by čítanková komise
byla měla hojný výběr, kdyby každý byl poslal něco. Že se tak nestalo, soudím,
že kolegové, kteří poslali, zasluhují spíše našich díků, za to, že pracovali za nás
všechny, než kritiky. Jestliže se panu řečníkovi nové čítanky nelíbí, navrhuji,
aby napsal na vzor čítanky sám, jaké si přeje míti, a budou-li lepší, my je
schválíme.« A zase se inspektor ptal, přeje-li si někdo slovo nebo má-li o tom
návrhu dát hlasovati. Ozvalo se jen bručení a kollegové stiskali se do lavic.
Škoda, že nemožno v tomto případě užiti přirovnání, jak se chovají
zbití psi.
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Není mi známo jméno tohoto mladičkého kollegy, ale v duchu upřímně mu
ruku tisknu za to, že jednal kollegialné, zastav se i nepřítomných a neznámých
kollegův-autorův článku.
Tak jako tento mladík měli bychom jednati vždy. Spory vybojujme si
mezi sebou, to je poctivé a čestné, ale před veřejností vystupujme kollegialné,
zájmů školy hajme svorné a hlavné jeden v druhém ctěme a milujme kollegu —
učitele!
_________

Pěkné čtení.
Všeobecné jsou stesky, dovozuje Julian Nowakowski v příloze polské
»Szkoly«, že mládež, vycházející z obecných škol, neumí správně čisti. Může to
býti následek přetížení mládeže různými vědomostmi, jichž náležité objasnění
i osvojení tolik času zabírá, tak výlučně zajímá a pohlcuje zřetel učitelův, že
náležité čtení, třeba mechanické, bývá zanedbáváno vlivem ostatních předmětův.
Jakkoli škola obecná má různé úkoly, přece čtení a psaní zůstává jejím
hlavním cílem a s ním teprve spojují se i ostatní účely. Se čtením a psaním váže
se nerozpojně i nauka jazyková; nauka mluvnická se ně opírá a řádná, správná
a logická řeč jest výrazem rovněž takových myšlenek. Z prázdné nádoby ne
možno naliti; proto, kdo bezladně, nelogicky, nesprávně myslí, vyjadřuje se též
nesprávě a naopak: řeč bez ladu a skladu jest také důkazem chaotických a ne
správných myšlenek.
Naučiti děti čisti pěkně, úhledně a správně co do pravopisu i slohu, naučiti
netoliko čisti plynně a hbitě, ale správně, logicky a aestheticky znamená již zá
roveň rozuměli tomu, co se čte, cítili a myslili tak, jak cítil a myslil autor díla,
které čteme.
V porozumění toho, co se čte, tkví tedy celé bohatství pojmů, .jakož i slov
a výrazů jazykových k vyjádření sloužících, a zároveň ohromné bohatství pocitů.
Pěkné, aesthetické čtení má dovésti k důkladnému porozumění a vniknutí do ob
sahu čteného díla a dokáže to teprve tehdy, když duše i srdce posluchačovo se
vmyslí do pojmů a pocitů autorových a čtenářových.
Každému umění může ve skutečnosti učiti jen, kdo jest sám ve vysokém
stupni obsáhl a řádně je ovládá, poněvadž — z prázdného se nenaleje. Je známá
věc, kdo sám špatně píše, že nenaučí jiných správně psáti, kdo sám nejasně a
nesprávně své myšlenky svěřuje papíru, nenaučí svých žáků výraznému a správ
nému slohu, a kdo sám čte špatně, monotonně, třeba plynně, nenaučí čtení
aesthetickému.
Přes svou nemalou důležitost bývá umění správně čisti a psáti velmi často
bráno na lehkou váhu, ano zanedbáváno. Lidé dokončují i vyšší studia, avšak
sednouti ke stolu, aby napsali zcela obyčejný list, jest jim zhusta obtižno tak,
jak jest obtižno vyjádřiti svoje myšlenky; a co z jejich péra vyjde, je tak ubohé,
nejasné, že opravdu možno se diviti a zároveň litovati, že během let vyučova
cích tak velice bylo zanedbáváno této velice závažné výchovné stránky vzdělávací.
Nebo jsme ve společnosti lidí vzdělaných a vznikne myšlenka společně čisti
nějakou povídku nebo báseň. Čte ta i ona osoba, posluchači se stávají netrpěli
vými, na konec zívají a konečně se někdo ozve: »Snad bude lépe, když si to
přečte každý sám.« A proč přestala chut ke společnému čtení? Protože nikdo
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z nich neuměl čisti, četlo se ospale, monotonně a často i koktavě a preskakovala
se slova. Kdyby tam byl přítomen autor čteného díla, byl by do duše uražen a
odešel by co nejdříve. A děje se tak proto, že nauku čtení béřeme na lehkou
váhu a zanedbáváme jí.
Velmi dobře píše Julius Tenner v týdenníku »Síowa Polskiego« : »Učíme se
klouzati i tančiti, gymnastice a šermířství, hře lawn-tennis a croquetu, učíme se
kresliti a malovati, hráti na piano a na housle, zpěvu chorálnimu a sólovému
buď k vůli zdraví nebo k vůli umění, abychom si zpříjemnili život. Tyto nauky
jsou aesthetickým činitelem, který zaujímá neposlední místo ve výchově, a pokud
škola v té míře nepodává návodu, tím více se o to stará rodina. Jednomu však
dokonce se neučíme, totiž umění psáti. Což správné a pro ucho příjemné čtení
nebo recitování poetického díla Mickiewiczova nebo Slowackého méně vzdělává
aesthetickou mysl, má méně váhy pro ducha i srdce naší mládeže než hraní sonettu nebo nokturnu Chopinova? Mám za to, že naopak . . . Umění čtení v naší
výchově náleží při nejmenším alespoň totéž místo, jakéž všeobecně zaujímá
hudba.«
Jednou z kardinálních zásad methodických, aby se naučily dítky pěkně čisti,
je správné a v každé příčině vzorné čtení prosaických i poetických děl učitelem.
Té doby však v praxi velmi zřídka se potkáváme s prováděním této zásady.
A děje se to proto, že se tento vážný činitel výchovný béře na lehkou váhu,
nebo — že učitel čisti správně neumí. Jaká škoda, že při zkoušce zralosti a při
zkouškách kvalifikačních se nezkouší též ze čtení. Ale druhdy tak musí býti —
vzhledem na zkoušející; ti by v první řadě neobstáli.
Jedním slovem přiznejme se: Je zle a jest potřebí nápravy! Naukou pěkného
čtení učíme pěkně a správně mluviti, a to je cenný dar, každému člověku po
třebný jak v životě soukromém, tak veřejném. Pěkné čtení otvírá dvéře svatyně
poesie, plné nadšení i kouzel a stává se zřídlem nevyčerpatelných rozkoší aesthetických, které povznášejí ducha, okřídlují mysl, osvěžují a pěstují, rozbírají po
city, vodí duši do říše dobra a krásna, spokojenosti i štěstí — a ušlechťují tudíž
celého člověka.
fž,

®

&

—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Jednoty českého katol. učitelstva
a přátel křesť. výchovy v král. Českém. —
Za zakládající členy přistoupili: J. M. ndp.
Dr. Fr. Krásí, světící biskup a probošt u sv.
Víta v Praze, vdp. Msgr. Dr. Fr. Kordač,
děkan české bohosl. fakulty v Praze, a ctih.
Školské sestry de N. D. na Kladně. Dalšími
novými členy se stali aneb ze starších členů
příspěvky své složili: N. N. (12K), dp. Fr.
Bárta, kníž. arcib. vikář v Potvorově (12 K),
dp. Fr. Pilný, gymn. katecheta v Plzni (10 K),
Jednota v Sopotech (9’20 K), vdp. Jos.
Kyselka, kanovník na Vyšehradě (8 K), dp.
Alois Dvořák, katecheta v Kostelci n. Orl.
(6 K), dp. Jos. Forman, katecheta v Chotěboři (6 K), sl. Žofle Hajná, učitelka v ,Se-

----

milech (6 K), dp. Josef Krihl, farář v Hořičkách (6 K). dp. Lamb. Ludvík, biskup,
vikář v Mrákově (6 K), dp. Petr Petřík,
kaplan v Dolním Újezdě (6 K), dp. P. Anastaz Runza, farář v Malé Chýšce (6 K),
p. Matěj Šedivý, říd. učitel ve Vřeskovicích
(6 K), Jednota ve Chlenech (6 K), Jednota
v Horním Jelení (5'20 K), Jednota v Libštátě
(5 K), sl. Terezie Urbanyi, pí. Anna Žďárská,
pí, Božena Pertlová a pp.: Jan Švec-Blanický, Jan Havelka a Ant. Svoboda (po
20 hal.) Další nové členy, členské příspěvky
a dary přijímá Ant. Suchoradský, katecheta
v Praze-IL, na Karlově č. 1879.
Výbor družstva Vlast konal dne 19.
března t. r. pátou schůzi za předsednictví
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I. místopředsedy Karla Urlicha, c. k. pošt,
pokladníka. — Jednatel red. T. J. Jiroušek
četl protokol předešlé schůze, jenž byl pro
brán a schválen. — Předseda komitétu pro
sociálně■ literární sjezd v Plzni farář Vlast.
Hálek podával zprávu o postupu přípravných
prací. — Starší časopisy družstva, brožury
a knihy udělují se pro lid : Petru Carbolovi,
faráři v Dobraticích ve Slezsku, a AI. Štěpinovi, spirituálu ve Slatiňanech u Chrudimi.
— Nově zvolený metrop. kanovník Dr. K.
Kašpar děkuje za blahopřání, s přáním, aby
družstvo Vlast vždy více a více prospívalo.
— Vicepresident Musea král. Českého, Jos.
Weber Pravomil, děkuje, že družstvo Museu
kalendáře své věnovalo. — K návrhu škol
ního rady Dr. M. Kováře koupí se obtahovací
stroj na pořizování korrektur — Na jaře dá
se dolejší zevní okraj domu opraviti. — Dru.
Jul. Nejedlému zašle se k jeho papežskému
vyznamenání blahopřání. — Výbor upozor
ňuje obecenstvo, jak výhodné jest to, státi
se členem družstva Vlast. Nový člen upisuje
100 K, ale splácí je po částkách a obdrží,
jakmile první částku splatil, brožur, knih a
časopisů našich a z Tiskové Ligy za 200 K
a mimo to, odebírali Vlast, má při ní ročně
slevu 2 K. Vyloučí-li se z daru tohoto vě
decké knihy, může to ostatní tvořiti základ
lidové knihovny, prospěšné celé obci, ba
celé farní osadě. — Čten byl poslední
»Rozkvět« a na výpad jeho na nás ve
družstvu odpovídá výbor takto : Poslední č.
»Rozkvětu« nazývá nás »ryzí katolíky« z tá
bora »Čecha« a »Vlasti« biskupskými žold
néři.« Konati oproti biskupům povinnost,
jakou nám církev ukládá, to není žoldnéřství.
My se řídíme pravidly věroukj' a mravouky,
tak jak to církev učí a jak k tomu slabé
síly naše dostačují a při tom neběháme
k biskupům o rady, co máme dělati a jak
máme psáti, ani k liberálům jako žoldnéři
moderny, ač rozvíjíme v družstvu a okolo
družstva činnost rozsáhlou. Rovněž i ndpp.
biskupové v ničem nám neporoučejí, žádných
rozkazů nám nedávají, v ničem nás neká
rají, nic nám nezapovídají. Mezi námi a
ndpp. biskupy není rozporu a my zde ve
řejně prohlašujeme jako poctiví a otevření
muži, že biskupům žoldnéřských služeb ne
konáme a že se ve své práci těšíme úplné
svobodě a volnosti. Čiňte i vy ostatní rozvojističtí a moderní kněží podobně, nena
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dýmejte se, nepřekročujte mezí svých práv,
nezapomínejte . svých povinností a biskupské
žoldnéřství v tom smyslu, jak je církev
ukládá, přinese vám touž volnJst a svobodu,
které se my stále těšíme.
Z družstva Vlast. Zakládající člen
družstva upisuje 100 K a jakmile splatí
první část vkladu, obdrží darem ze skladu
družstva a Tiskové Ligy za 200 K brožur,
knih a časopisů a mimo to má při »Vlasti«
slevu ročně 2 K. — Za členy zakládající při
stoupili: Dr. Jos. Pospíšil, sídelní kanovník
v Brně, Fr. Wurm, sazeč v Praze, Jar. Zika,
katecheta v Kročehlavech, Fr. Novák, úředník
státních drah v Praze, Fr. Šafránek, před
seda katol. zemědělců a rolník v Dolním
Městě, a Jan Dostálek, městský technik
v Praze. (Pokračování.) — Nové členy a
jejich vklady přijímá : družstvo Vlast v Praze,
čp. 570-11.
Ten náš dorost (mimo čestné výjimky) 1
Mladí páni s umělými účesy, půlmetrovými
límci, vyžehlenými spodky, bezvadnými smokkingy, stříbrnými náramky. Dopoledne korso,
po obědě kavárna, pak sport, nějaký five
of clock, soirée, pitka atd. S jejich kavalírským spůsobem života práce se nesnáší.
Životním jich účelem jest užívat a bohatě
se oženit. A výchova našich slečinek s vý
chovou mladých pánů si nic nezadá. Přepych,
marnivost a požívavost jsou vlastnosti, s kte
rými vstupují do života. Kdo se z nich za
jímá o vědu, politiku, literaturu, umění, leda
snad o umění divy módní a balleteusy. Co
bude z těchto mladíků za deset let? U jiných
národů dnes lze pozorovat! nebývalý čilý
ruch právě u konservativních stran a směrů,
řekli bychom duchovou jich mobilisaci, aby
připraveny byly k velikým zápasům světo
vým, sociálním, jichž společnost lidská v
století dvacátém sotva zůstane ušetřena. Slabí
a bázliví ustupují, bezzásadní a prospěcháři
přebíhají. Kde je pevná a nerozborná hráz
u nás? Naše zlatá mládež — uzavírá vý
hodné obchody s — Wassermanny ! S.
Na paedagogium školských bratří
v Bubenči darovali: Ant. Suchoradský, ka
techeta v Praze 2 K; po 1 K: Tom. Jos.
Jiroušek, red. »Našich ■ Listů« ; K. Jindřich,
faktor knihtiskárny v ruské Moskvě, a Jan
Smath, kaplan v Říčanech. Školským bra
třím samým zaslali: K. Jindřich 10 a L.
Zajíček, farář v Opařanech u Tábora K 1’75.
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Valná hromada Tiskové Ligy
konána byla 18. března t. r. za předsednictví Dr. Rud. Horského. — Zemřelým
členům: biskupu Dru. Martinu Říhovi a říd. učiteli Jos. Flekáčkovi věnována
byla pohrobní vzpomínka a vzdána byla jim úcta povstáním. — Jednatel farář
VI. Hálek četl protokol předešlé schůze a probíral na to obšírnou jednatelskou
zprávu, kterou dole podáváme. — Účetní zprávu podával pokladník Tiskové Ligy,
red. Tom. Škrdle. R. 1906 bylo příjmů 6532 K 33 h., vydání bylo 5902 K 68 h.,
i zbývá čistého jmění 629 K 65 h. — Účty, an jeden revisor Jos. Flekáček zemřel,
revidoval pouze c. k. pošt, pokladník Karel Ulrich a ten je podepsal slovy: účty
ve vzorném pořádku nalezeny. Valná hromada udělila pokladníku absolutorium. —
Pokladník uvedl, že bylo na konci roku 1906 údů: zakládajících 106, přispíva
jících 6 a dobrodinců 360. Na skladě má Liga hojně jmění: a) ve třech vlastních
brožurách, b) ve třech ročnících »Obrany víry« a »Husitství ve světle pravdy.« —
Při volbách byli zvoleni: za předsedu: Dr. Rudolf Horský, do výboru VI. Hálek,
Tom. Roháček, Tomáš Škrdle a P. Karel Toman. Za náhradníky: Tom. Jos.
Jiroušek a Aug. Krčmář. — Přijat byl návrh, aby Dru. Jul. Nejedlému zasláno
bylo blahopřání k jeho papežskému vyznamenání.
Jednatelská zpráva, kterou přednesl jednatel Vlastimil Hálek.
Není učení katolického náboženství, na něž lživý tisk by se byl nevyříti),
není světce v církvi, jenž by jím nebyl posmíván, není zbožného obyčeje ani
modlitby, na něž by nebyl vržen kámen potupy, není žádného základu mravnosti,
proti němuž by zvrhlý tisk nebyl bojoval.
Což záleží tomuto prolhanému tisku na mučednictví papežů, největších
biskupů a kněží, kterým tito upevňovali kdysi základy kultury a civilisace ? Čím
jsou mu oběti mnichů, kteří káceli pralesy a činí zemi způsobilou k obývání?
Čím jest mu práce misionářů v pouštích Afriky a Asie vlastní krví zbrocená? Čím
jest tomuto ničemnému tisku obětavé, vysilující působení kněze ve škole, u lože
nemocných? Čím jest mu hrdinská oběť milosrdných sester u nevyléčitelných ne
mocných, rakovin a moru, u malomocných v Malace, v nemocnicích, na bojištích,
žalářích, polepšovnách, nalezincích uprostřed těch, které svět odkopl a ze svého
středu vyvrhl ?
Co pak záleží tomuto židovsko zednářskému tisku na nezměrných zásluhách
církve o vědu, založení universit a škol, na zásluhách o umění? Čím jest mu
mír a blaho, útěcha a radost, které katolické náboženství vlilo do srdcí milionů ?
Jakou cenu mají u něho ctnosti: čistota, věrnost, poctivost a pravda, kterým
církev lidstvo vyučila? Čím jest mu to vše? Obrovskou látkou k posměchu,
potupě, lži, nenávisti a k boji.
Svatý Otec v Římě líčen jest tu tiskem jako nepřítel lidstva, přísné řády
a skutky sebezapírání a křesťanské lásky jako sídla lenosti a rozkoše. K andělům
se přibližující řeholnice jsou pohazovány blátem lží, celé katolické náboženství
vyličuje se jako snůška hloupostí, nemravností a pokrytectví. Ano, tak daleko
přivedlo to dvacáté století, že proti tomuto hanebnému tisku musily býti zakládány
zvláštní spolky na obranu a uhájení cti kněží a náboženství — Tisk. Ligy: vlastní
vina to moderní doby v dějinách.
Než tento tisk neubíjí jen náboženství, ale zašlapuje vše, co s ním i souvisí,
co z něho prýští, byť to bylo sebe vznešenější, sebe užitečnější a sebe duchaplnější.
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A katolíci bohužel tento tisk, který všemu kresťanskému lidu vypověděl válku,
jenž uštvává každý křesťanský podnik, který si obral zničení křesťanství za cíl,
podporují, předplácejí a čtou.
Proti tomuto jedu prolhaného tisku bojuje Liga naše již po 11 roků s mečem
pravdy a s kopím spravedlnosti. Stoji za námi opět rok práce, a jest nám dnes
valné hromadě podati přehled činnosti za uplynulých 365 dnů.
Též minulý rok znovu podal důkaz, že Tisková Liga pro duchovenstvo
v Cechách, na Moravě a ve Slezsku jest smutnou nutností.
Jestliže kulturní boj v Rakousku nevykazuje onen stupeň všeobecnosti a zev
nějšího výsledku jako v jiných zemích, především pak v nešťastné Francii, není
přes to méně nebezpečným a politování hodným ve svojí úpornosti a vytrvalosti.
Kulturní boj také i v Rakousku vstoupil do permanence.
Čeho tedy nedocílilo surové, brutální hnutí »Pryč od Říma«, má býti nyní
jinými cestami dosaženo. Nejnovější řáse připlazujícího se rakouského kulturního
boje jsou »Boj o školu a o manželství«. Že v tomto boji především duchovenstvo,
a to ona část jeho, jež svým povoláním v duch, správě stojí uprostřed veřej
ného života, jest napadáno pomluvou, posměchem, nenávistí a výpady nejzatvrze
lejší animosity, jest jako vždy i nyní smutnou pravdou. Prorocká slova: »Jestliže
mne pronásledovali, budou i vás pronásledovali,« docházejí tu zase svého potvrzení.
A přece nedbá duchovenstvo na tento příboj lží a pomluv, ale statečně povstává
k obraně cti své, cti náboženství a k obhájení pilířů křesťanského života: školy
a manželství. Či mají strpěti duchovní vůdcové 20 milionů katolíků v Rakousku,
aby snad nejdražší poklad katol. rodičů — dítky — nesměly se ve škole již
pomodlili ani Otče náš a poznamenat! se svátým křížem ? Mají mlčeti k tomu, aby
svátostné manželství kleslo k životu němé tváře? Nikoli! Proti těmto litým saním,
jež zaryly své spáry do těla katol. lidu, vedla celý minulý rok a povede Liga boj
až do krajnosti.
Liga nejprve želí letošního roku ztráty svého příznivce J. Ex. ndp. biskupa
Budějovického dra. Říhy, horlivého dále svého spolupracovníka p. říd. učitele Jos.
Flekáčka, apologety a katol. publicisty P. Jiřího Freunda Css. R. a příznivců
Vojtěcha Polaneckého, faráře v Poříčanech a vikáře J. Berana v Král. Dvoře.
R. i. p.
Z přednášek konal na sjezdu »Vlasti« vJindř. Hradci jednatel: »Tisk a idey
pravdy, dobra a krásna«, v semináři v Praze a Budějovicích: »Kterak lze použí
vat! knězi pomoci Tiskové Ligy«, místopředseda Tomáš Škrdle v Praze »0 politické
situaci po uskutečnění všeob. hlasovacího práva«, tajemník Ligy p. T. J. Jiroušek
v Praze »0 důležitosti kalendářního tisku«, člen výboru p. T. Roháček v Praze
na thema: »Není víry, proto nastává všude úpadek.«

Z projevů, které Liga učinila během roku, zmiňuji dík vyslovený katol. vo
ličům na Moravě za neohroženost a vytrvalost při posledních volbách. Liga vyzvala
pracovníky v katolických organisacích, aby měli zřetel vedle přednášek k šíření
brožur, časopisů a vůbec tisku mezi lidem, poněvadž bez katol. tisku není organisační práce vydatná. Uvítala apologetickou revui pro intelligenci »BonifatiusKorrespondenz«, kterou počal vydávati spolek sv. Bonifáce a projevila uznání
časopisu »Sv. Vojtěch« za blahodárné hájení katol. víry. Vzdala dík brněnskému
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»Hlasu«, jenž věnuje velikou pozornost napadání kněží a zjistil sám již přemnohé
lži. Liga doporučovala zakládající se »Piův tiskový spolek«, přejíc mu zdaru.
V boji proti »Volné škole« předsevzala Liga soustavnou akci k obhájení
náboženských zájmů ve škole, sebrala značný počet petic pro výklad nábožen
ských cvičení školní mládeže ve smyslu prováděcích nařízení české zemské školní
rady, přičinila se o šíření letáků Jednoty českého katol. učitelstva, o vytisknutí
pastýřského listu J. Em. ndp. kardinála Pražského proti volné škole v »Hlasech
Svatováclavských« a jiné jeho rozšíření. Liga odsoudila nespravedlivé projevy
učitelských Budčí, jakoby duchovenstvo hájíc náboženství ve škole, štvalo lid proti
učitelstvu, naopak zdůraznila, že si kněží váž< učitelů nábožensko-mravně ve
škole působících. Projevila pak politování nad t. zv. pasivní resistencí pokrokářského učitelstva při dozoru na mládež v kostele. Pracovala proti protestantským
snahám ovládnout! naše školství a proti vábení školních žáků do tělocvičných
jednot s tendencí politickou.
Liga vzdala pak díky J. Em. ndp. Leonu kardinálu Skrbenskému za krásný
pastýřský list »0 hlubokém významu náboženství pro školu« a protestovala proti
urážlivému letáku »Volné školy«. J. Em. nejdůstojnější pan kardinál poctil Ligu
krásným děkujícím listem za tyto projevy. Též zaslala městské radě Vídeňské
díky za neohroženou obranu katol. náboženství ve škole.
Liga, odsoudila útoky na čest p. JUDra. Julia Nejedlého w»Času« a »Právu
Lidu« za to, že se ujal jako právní zástupce napadených katechetů prof. Masa
rykem. Pracujíc proti veškeré pornografii, vystoupila Liga proti nemravným
obrázkovým francouzským časopisům v kavárnách, proti novému šíření naklada
telstvím B. Kočího díla »Krása ženského těla« a projevila vděčné uznání J. O. p.
Vojtěchu hr. Schonbornovi za přednášku na Žofíně »0 povznesení mravnosti
ve veřejném životě.«
Na obranu svátostného manželství obstarala Liga petiční tiskopisy a sebráno
bylo jejím prostřednictvím k 50.000 podpisů.
Proti odpadlickému hnutí k »bez vyznání«, zahájenému soc. demokracií, uči
něny byly obranné kroky. K volbám předplatila Liga 20 výtisků »Našich Listů«,
na Moravu a do Slezska 20 ročníků letošní Vlasti, koupila za 100 K katolických
kalendářů a rozdala 30 čísel »Obrany víry« a »Husitství ve světle pravdy«, roč.
I.—III., rozeslala tedy celkem 180 ročníků těchto svých časopisů. Odsoudila řeč
faráře J. Vacka z Božejova, kterou poškodil katol. organisaci v Cechách.
Kritickému rozboru se stanoviska katol. náboženství podrobeny byly v Lize
tyto spisy: K. Pospíšila »Co schází naší škole«, odpadl, protest, spisek »Zkouška
pokušením«, »Morálka bez Boha«, »Nebojte se pekla«, »Falešní svati«, protest,
pamflet »Zrcadlo klerikální činnosti«, Mesnila »Volné manželství«, protest, spisek
»Sv. Vojtěch a my«. Odsouzeny byly potupné feuilletony o životě kněží v »Právu
Lidu«, žerty v nových »Humoristických Listech« o náboženství. Rázné odpovědi
byly dány na články »Osvěty Lidu«, »Času«, »Česk. Učitele«, »Přehledu«, Nového
Jihočeského Dělníka«, »Krameria«, »Moravsko-Slezské revue«, »Ženského Obzoru«.
Liga darovala do nově zřízené katolické půjčovny knih v Praze všecky
své brožury a časopisy spolu i do každé knihovny založené Spolkem na zakládání
katolických knihoven v Čechách a na Moravě, taktéž věnuje je každému novému
členu »Vlasti«, čímž se její tisk velice šíří.
Nově vydá Liga brožury o Komenském z povolaného péra dra. K. L. Řeháka.
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Liga podporovala světovou Centrálu Lig ročním příspěvkem 72K a obstará
vala překlad jejich zpráv pro »Naše Listy«. Během roku 1906 vydala Liga III.
ročník »Obrany víry« s prací »Bílé světlo v pravém světle«, a III. ročník Husitství
ve světle pravdy« s pracemi »Mistr Jan Hus a jeho doba«, »Čtyři historické nepravdy
o Husovi«, v ročníku IV. »Vstal Ježíš Kristus z mrtvých«, »Coelibát katol. du
chovenstva«, »Glossy ke studiu doby Husovy.«
Liga poskytovala radu a pomoc duchovenstvu všech 7 diecésí, též i laikům.
Každý napadený kněz obdržel výstřižek z časopisu s udáním Čísla, data a re
dakce, spolu s poučením, jak by si v obraně a v zaslání opravy měl vésti. Ze
v mnohých případech se při tom vyvinula rozsáhlá korespondence mezi Ligou
a napadeným, jest samozřejmo. Oprav napadených kněží, klášterů a katol. laiků,
k nimž byly redakce donuceny, otisknuto na padesát.
Liga byla v minulém roce nápomocna právním zástupcem a hmotnou pod
porou více kněžím v soudních přelíčeních na obhájení jejich cti. Byly to vesměs
případy zásadní a velmi důležité. Dále vypracovali Ligisté přes 3000 obranných
lokálek do časopisů a přes 50 delších úvodních článků do »Našich Listů«. Ligisté
pracovali v duchu slov básníkových : »Pravda nezná ustoupiti zlobě, kdo jí laje,
ten ji zastává, ke cti jen jí slova rouhavá, blud a šalba ku ozdobě.«
Čteno bylo přes 30 nepřátelských časopisů, rozesláno bylo 900 výstřižků
napadeným kněžím.
Schůzí výborových konáno bylo osm s obsáhlým programem. Vedle nich
spočívala práce Ligy ve velké korespondenci s duchovenstvem, katol. žurna
listikou a katol. spolky.
I na dále budeme brániti víru svátou a svoji duchovenskou čest vytrvale,
zákonnými prostředky. Jsmef to povinni církvi, které sloužíme, stavu, ku kterému
náležíme, a věřícímu lidu, který na nás hledí. Sílí nás v tom slova nejdůstojnějšího
arcipastýře nedávno k Lize pronesená : »Prosím Boha, aby zásluhy všem hojně
odměnil, a přeji, aby Tisková Liga vzkvétala vždy více a více!«
Nedbejme pomluv, nedbejme záští nepřátel, nedbejme útoků nenávisti jména
katolického! Liga nepopustí a nedopustí, aby naše česká vlast zarostla trním
a hložím nevěry, všecek život náboženský i národní dusící. Čím prudší útoky
jsou proti katolické věci, tím větší budiž naše horlivost, náš zápal a naše nadšení
pro víru naši. Končím s básníkem: »Co zmůže zloba, bludů temný mrak? Či
možno vzepřít Božímu se slovu? Ne! Národ náš ten volat neustane: Dědictví
otců zachovej nám, Pane!«
Předseda poděkoval jednateli za jeho krásnou výroční zprávu a vůbec za
jeho neobyčejnou horlivost pro Tiskovou Ligu.
Výbor Tiskové ligy konal první schůzi za předsednictví Dr. Rud. Horského,
— Zvoleni byli: za místopředsedu a pokladníka red. Tom. Skrdle, za jednatele
far. VI. Hálek. — Čten byl připiš far. Dr. Karla Lva Řeháka. Tisková Liga ho
žádala, aby časem sepsal životopisy vrstevníků Husových, vynikajících husitů
i katolíků. Pan farář úkol ten na sebe přijímá a slibuje, že jej bude hledět dle
možnosti splniti. Dopis jeho přijat s radostí na vědomí.
+<
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Hygiena duše.
Není snad dokázanější formule nad tu, která jest napsána na praporu stou
penců všelikých vychovávacích soustav, totiž, že zdravá duše sídlí ve zdravém
těle. I zdá se, že takto rozřešuje se velmi spletitý problém. Tak dovozuje
»Miesigcznik Pedagogiczny« v č. 9. a 10, roč. XV.
Tato věc bývá často špatně pojímána. Nelze o tom pochybovali, že ve
fysicky zdravém těle může býti duše zvrácená a že naopak chorobným tělem
může vládnouti silný duch.
Popatříme·li z blízka na podmínky, v jakých vzrůstaly a vzrůstají řady poko
lení, nemůžeme neuznati, že vlastní výchovná soustava jest ještě velmi vzdálená
uskutečnění.
Škola vzdělává i rozvíjí naši mysl a odkládá péči o tělo další práci; což
pak děje se i s pocitem a vůlí. Tyto zásadní součástky našeho »já« musejí se
pěstovali následkem domácího vlivu, kde má často místo nikoli umělá, správná
soustava, nýbrž špatný názor, dříve nebo později v tvrdé škole životní, kde tolik
nezdravých vlivů na člověka působí..........
Uznejme raději, že v této sféře je všeobecně platnou zásadou »laisser aller«
— nechmo toho — a že duch náš, tento svátý oheň, plápolá, jak se mu líbí,
poněvadž není těch, kdo by stáli k jeho ochraně.
Věda se honosí důkladnou znalostí choré duše — nesprávné myšlení, po
míjející pocit, zvrácená vůle jsou illustrovány tisíci barevných obrázků, které
byly pilně vyšetřovány a léčeny; avšak kdo vysvětlí tuto spletitou otázku hygieny
duše a upraví ji v ladnou soustavu?
Je zásadní obtíž v ustanovení otázky, jakou duši dlužno považovat! za
zdravou; neboť jestliže hranice tak zvané fysiologické normy vzhledem k tělu
i jeho činnosti jsou velmi pohyblivé a nedá se druhdy snadno najiti přechod ze
zdraví k nemoci, jsou tyto hranice v oboru duševním ještě nesnadněji vymezitelny. Nepochybno jest rovněž, že bezpodmínečně zdravých duší jest nemnoho
a že bchuravění vzrůstá v míře, kterou člověk dostupuje vyššího stupně rozvoje·
Ačkoli zdravá duše nesídlí vždy v zdravém těle, nepodléhá pochybnosti,
že péče o zdraví jest první podmínkou hygieny duše.
Pěstování obrazotvornosti, rozvoj logického myšlení, probuzení ideálu pravdy
jest úkolem umělecké paedagogiky; soustavy vzdělání se změnily a dosud mění
a ani v nejmenším není dosud rozřešena otázka, jakými cestami má se bráti
zdravé vzdělání duševních schopností.
V oboru citového žití jest podmínkou zdraví varovati se všeho podobného
nebezpečí, pokud ovšem je to v naší moci. Život dává našemu vzdělání pevný
ráz, který závisí na velmi mnoha činitelích, řada klamů a útrap může vytvořiti
pessimistický názor, který jest jedním z nejtěžších stavů duševních a kterému
dlužno se brániti jako nejtěžší chorobě. Silná vůle tu může druhdy mnoho zmoci,
záliba v nějakém ideálu může tu rozehnati černé chmury, které' nám zahalily
slunce; zajisté tu spolupůsobí zdravé dojmy, zvláště čistě duševní, rozněcující
šlechetné smýšlení.
Zároveň výchovou a sebeovládáním dlužno pečovati o zmenšení chorobné
melancholie, která tak mnohého z nás činí nesamostatnými fatalisty, jak líčí
Goethe hrdinu svého díla »Die Leiden des jungen Werther.«
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Opravdu soulad duševní dovoluje nám rovněž hlouběji cítiti příjemné dojmy
a horlivěji se opojovati štěstím ; neboť více člověku prospívá co nejméně trpěti
vlivem štěstí pochybného a tak krátko trvajícího na zemi, než oddávati se me
lancholii a zoufalství.
Mezi mravními dojmy, které se v duši dítěte probouzejí, jest jedním z prv
ních láska a příchylnost k těm, kteří jsou mu na blízku a řádná výchova má
tento cit rozněcovat! a posilňovat!, poněvadž na jeho základě se vzdělávají jiné
schopnosti a ctnosti duševní.
Rodiče i pěstouni jsou rovněž povinni starati se, aby v duši dětské probu
dili lítost a soucit s utrpením jiných tvorů, poněvadž na této půdě vyrůstá květ
duše lidské — milosrdenství a altruismus. Či třeba dodati, že úmyslné zatajování
nouze a neštěstí před dětmi působí necitelnost a dokonce i ukrutnost, kterých
pozdější život nezastaví?
Správný rozvoj pojmů o právech, povinnostech i zvycích vytvořuje v duši
vědomí citů zadržujících i rozněcujících, o kterých se dovíme svědomím; je to
mocná síla, které nemáme nikdy dovoliti, aby slábla; nechf pevně stojí v našem
vnitřním »já« jako jasný a neutlumitelný hlas, a když vzroste v síle a uvědomění,
nesvedou ho špatné příklady zlých skutků ani v nejmenším nýbrž jej ještě po
vzbudí k dobrému a utvrdí.
Citový život vystupuje rozmanitě a závisí na věku lidském. Věk mladistvý
se vyznamenává velkým zápalem a osvícením, které dlužno do jisté míry krotiti,
aby proud povstalého citu neprorazil hráze klidného soudu. V stáří následkem
zániku sil zápal hasne, oslabení i klesání tělesných orgánů vytvořuje city velmi
klidné povahy, která způsobuje člověka k úkolům a činům, jež diužno pod
porovat!.
Mocnou zbraní v boji se všemi škodlivostmi, které na duši naší mohou
nepříznivě působiti, jest poznání krásna a podporovat: tento pocit má býti nej
vážnějším úkolem vychovatelů.
Toliko duše plněná poutem krásna jest duší čistou. Vštěpujme dětské duši
soustavně krásno, které tkví v nekonečně rozmanitých obrazích přírody, zrcadlí se
v uměleckých dílech a plyne k nám harmonickou hudbou a poesií — tof nevy
čerpatelný a hojnou měrou oživující pramen štěstí.
A štěstí to jest pravdivé, neboť trvá neporušeně, neomamuje nás, nýbrž
posilňuje, povznáší duši naši v nadpozemské sféry, oslazuje nám smrt a dává
nám víru a záhrobní život.
V oboru vůle má hygiena duše rovněž vážný úkol. Vzhledem na štěstí
jednotlivcovo i prospěch společnosti jest nej užitečnější stálá činorodá energie,
poněvadž tato nás nejdříve přivádí k cíli, kdežto energie, která pouze někdy
vybuchne, jest vlastností slabých lidí a brzo uhasíná. Toliko lidé obdaření silnou
vůlí mohou mnoho vykonati v životě, mohou jedině vytrvale jiti ku předu, nazí
rajíce v zářící pramen světla, který zveme ideálem.
Proto vůli dlužno pěstovat!, utvrzovat!; nechť ji zahřívá plamen citu, nechť
jí vládne rozum a ji utvrzují překážky. Ašak běda těm, kteří si vybrali cíl ne
hodný; pěstují v své duši hrom, který je zahubí.
Pouze zdravé duše mohou vyplniti svůj úkol na zemi a podstatnou vlast
ností takových duší jest — láska ke krásnu, ideál dobra a touha po pravdě.
fž.

Ročník X.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Strana 51.

Zdravotní význam tělesných cvičení.
Záležitost fysického vychování mládeže nepřestává zajímati jak paedagogy,
tak lékaře — dovozuje jistý lékař v čísle 9. a 10. »Miesigczniku Pedagogiczného«,
ročník XV. V této otázce tak důležité a u nás zanedbávané uveřejnil svoje zku
šenosti jeden z předních fysiologů německých, prof. N. Zuntz, z jehož vývodů
tu hlavní myšlenky podáváme.
Když uvažujeme o důležitosti zdravotní tělesných cviků, vyvozuje se hned
na prvním místě zásadní otázka, zdali péče a zdraví jest opravdovou pobídkou
pobídkou jednání člověka, konajícího takové cviky a sporty?
Zajisté je tomu tak, když úředník kancelářský vykonává denně jistý počet
pohybů činkami nebo jiná cvičeni gymnastická; toutéž pobídkou řídí se osoby,
které chodí pravidelně na procházku; podobně lidé tlustí, kteří rychlou chůzí se
chtějí zbaviti zbytečné tlouštky, hypochondři, kteří štípají dříví a j. Ale v zásadě
vykonávání tělesných cvičení není ani v nejmenším výsledkem hloubání; nejlépe
nás v tom poučuje jednání dítek a zvířat. Má-li dítko jiti kus cesty, čtyřikrát
i vícekrát povyskočí beze všeho přemýšlení a tak uvede v pohyb všecky údy těla.
1 zvířata tak činí. Všeho toho jest příčinou přirozený pud a ten jest vlastním
všemu živočíšstvu a v mládí se objevuje nejvýrazněji; proto musíme jej považo
vat! za neobyčejně prospěšný celému organismu. Jak silný je tento pud k rušné
zábavě u dětí, pozorovat! lze z toho, že zapomínají i na svoje nejpilnější potřeby,
aby ukojily hlad a uhasily žízeň.
Pohyb a zábava je tedy pudem vrozeným a užitečným pro člověka. V čem
asi tento prospěch záleží? Beze vší pochyby užitek zábavy, zvláště u dětí, záleží
na rozvoji činnosti údů, kterých později v boji o život jest nezbytně potřebí k vý
živě a k rozmanitým jiným úkonům životním. Uvažujeme-li o tom s tohoto sta
noviska, uznáme, že užitečné provádění zábavy jest pouze všeobecným výsledkem
faktu pozorovaného u všech bytostí, že činnost každého údu se rozvíjí cvikem
a zaniká, neužíváme-li toho údu a naprostým odpočinkem. Nejlépe to pozorujeme
na orgánech pohybu, na končetinách.
Užívá-li člověk nebo zvíře jistých končetin velmi zhusta, získávají tyto ne
málo na vytrvalosti a síle. Stačí poukázat! na ramena kovářova a lýtka horalova.
Ale to se netýká jen končetin, nýbrž všech údů. Každá žláza se rozšiřuje, napíná-li se častěji. Kůže, pokrývající naše tělo, stává se tvrdší a pevnější, čím více
je tištěna, třena a čím více na ni narážejí vlivy, proti nimž nás tento obal chrání.
A nejlepší náš orgán, mozek, dochází rovněž tak k úplnému rozvoji svému stálým
užíváním a cvikem.
Činností tělesných orgánů nastává v nich i změna látky. Toliko důkladné
měření nás o tom poučí, v jakém stupni se tak děje. Jak na lidech, tak na zví
řatech možno se přesvědčit! snadno, že každá větší činnost orgánů má za následek
zvýšené vdechování kyslíku i vyměšování uhlíku. Člověk ve stavu naprostého
klidu užívá čtvrtiny litru kyslíku za minutu; když chodí zvolna, spotřebuje půl
litru a chodí-li rychle, litr kyslíku. Když vystupuje na hory, jest jeho spotřeba
ještě větší. Když běží klusem, spotřebuje i tři litry kyslíku i více za minutu.
Z množství vdechnutého kyslíku a vyměšeného uhlíku možno snadno vyměřiti,
jakých součástek tělesných bylo použito. Příklad to objasní nejlépe.
Vítěz pěších dostihů na cestě mezi Drážďany a Berlínem vykonal tuto cestu
202 km. za 26 hodin 58 minut; to činí právě 8 km. za hodinu. Výměry, které
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byly provedeny za podobných okolností, nám dovolují poznati množství tělesné
podstaty, strávené při této práci, to jest spálené pomocí kyslíku v uhlík i v jiné
látky, které byly vyměšeny. Toto množství odpovídá 1300 gramům tuku čili 14 kg.
masitého tkaniva. Tuk- i maso jsou dvě podstaty, které se tráví při činnostech
toho druhu a má je nahradili přijímání potravy; přirozeně při tak napiaté činnosti
nemůže se úbytek úplně nahradili. Proto též po příchodu do Berlína vážil vítěz
toliko 57’5 kg, kdežto vycházeje z Drážďan měl 61’2 kg. Tento příklad nás pou
čuje, že prvním následkem každé větší tělesné činnosti jest zvýšená chuť k jídlu
i pití a ta zase vyžaduje, aby jí bylo přiměřeně vyhověno. Všichni pozorujeme,
jak tělesný pohyb působí na naši chuť; a nejeden z nás se přesvědčil na sobě,
že zvýšené množství pokrmů nastalou ztrátu tak nahrazuje, že v době zvýšené
fysické činnosti, to jest, když více se pohybujeme, obyčejně nám přibývá váhy.
Z toho vysvítá, jak nezbytná jsou cvičení tělesná tam, kde tělesné ústrojí
má se dokonale vyvinouti k pozdějšímu úkolu a musi nabýti přiměřené síly. Často
zbytečné jest všecko zvláštní cvičení, nahrazuje-li ji dostatečně denní práce. Ale
tam, kde tělesná činnost nespadá do kruhu činnosti, zvláště u lidí pracujících
duchem, zdálo by se zbytečným rozvíjeli ústroje, které v povolání nehrají žádné
úlohy.
Ale tak tomu není. Celá řada důvodů nás o tom přesvědčuje, že tělesná
činnost jest do jisté míry potřebná každému člověku, který chce býti zdravým.
Tělesné cviky mají dobrý vliv netoliko na naše tělo vůbec, nýbrž i na jiné úkony.
Ke věci samé pozorujeme, že chuť k jídlu a trávení klesá pod normu, zanedbáváme-li tělesných cvičení. Ještě všeobecnější je tento vliv práce tělesné na srdce.
(Dokončení.)

Slunné okamžiky ve škole hluchoněmých.
Podává ANT. VETEŠNÍK, učitel hluchoněmých.

Naše veřejnost pohlíží na hluchoněmé žáky a hluchoněmé vůbec jako lidi
ducha omezeného, vzdělání skrovného a duševního života snad šablonovitého.
Mnohý myslí, že hluchoněmý není mocen vlastní síly produktivní a tak že jen
žije ve sférách, jež v něm jeho učitel neb okolí bylo vyvolalo.
Sestavil jsem několik obrázku ve škole mezi nimi zažitých, abych ukázal,
jak hluchoněmí myslí, jak duch jejich pracuje — jak i oni dětsky si počínají,
jako jejich bratříčkové nebo sestřičky všemi smysly obdařené.
Zároveň chci těmi obrázky ukázali, jak velikým dobrodiním pro hluchoněmé
jsou jejich školy. Kéž se jen dočkáme v Čechách nových ještě ústavů, aby více
než-li 400 hluchoněmých dítek nebylo v království beze všeho vychování, beze
všeho vyučování!
Následujtež tedy obrázky chovanců, kteří dva školní roky v ústavě meškají.
Chlapec T. není zlý. Jest spíše malý pokušitel. Již jeho fysiognomie ukazuje,
že se rád někomu pozasměje. Jest 11 let stár, ale postavy malé, nač často žehrá.
Učí se dobře. Dosti zřetelně mluví. Není tedy divu, že si na tom zakládá a tak
nějakého poklesku se dopustí. V ústavním životě, mezi tolika dětmi, přihodí se
každý okamžik nějaký ten výstřelek ne-li svévole, tož jistě neblahé nepozornosti.
Ten prudce zavře dveře, ty udeří jiného do čela, pláč, malá boule na čele, soud,
svědkové ....
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Při podobné zjevné neopatrnosti byl žák napomínán, by byl při všem a
fždy pozorným. Neb bude-li stále nepozorným, jak snadno mnoho škod mohl
>y jinému způsobili na zdraví, majetku a podobné. Vyšel tedy ze soudu
iťastně — bez trestu. A náš malý hrdina, když na něho žalovali, že byl jednou
lž běda rozpustilý, snad vyplázl na souseda jazyk, smál se služce — ihned se
stavil si svoji výmluvu, že to vše bylo z nepozornosti, že z nepozornosti byl
rozpustilým, že z nepozornosti zlobil souseda, že z nepozornosti smál se služce.
T. jedenkráte ve škole křičel. Bylo ho slyšeti až na chodbu. Když mu to
bylo vytýkáno, bránil se, že on ne, že »tam ten v zadu.« A chuděrka ani slova
neslyší.
Jeho soused hlásí se, že se zapomněl na úlohu podepsati. Když ho posílám,
aby se ještě v čas podepsal, tu si vzpomíná, že je podepsán. I durdí se na něho
náš T., že si dělá z učitele »blázna«, to prý je jen dovoleno na — 1. dubna.
T. se rád učí a chce vždy před ostatními vynikati. I hlásí se vždy o překot a
ukazuje mimicky, že má velký »hlad« (»touhu«) to či ono zodpověděli.
Na T. působí nedělní exhorty, konané v mimické a slovní řeči. V jedné
takové exhortě byl líčen člověk se zatvrzelým srdcem. Již když byl malý, když
ještě byl žákem, míval zatvrzelé srdce, ve škole se horšil, škaredil a pod. Děti
hned volaly jména takových školních zatvrzelců. Po exhortě loučí se T. s exhortatorem a svěří mu, že chce s ním zůstati vždy v přátelství, jinými slovy, že se
nechce nikdy — zatvrdili.
A ještě náš hrdina. Bylo několik dní prázdno. T. se vše naučil, úlohu
správně napsal, několikráte pro vší bezpečnost ji ještě prohlédl — vše našel
správným, — nebylo tedy divu, že byl veselejší než kdy jindy. Po svátcích se
hlásí jeho závistnici a žalují na T. celou řadu věcí: že dělal »nemocného«, že
spadl se stolice, že přijde z chodby s fingovaným pláčem tvrdě, že ho hlucho
němí tloukli a když mu kolem stojící uvěřili, dal se do nehorázného smíchu, a
podobných věcí více. Za to vše dostal malé kázání. To T. mrzelo a vzláště, že
se to stalo před děvčaty. Po škole T. se chce s učitelem udobřiti. I prosí za
odpuštění. I ptám se ho, co vše provedl. T. řekne jen, že převrhl stolici a ostatní
vroubky shrne v lišácké atd· atd. Nerad by ještě jednou sám na sebe žaloval . . .
Bude sv. zpověď chovanců. Co tu očekávání! Co tu najednou vážných
tváří! Ještě dvakráte budou chovanci spáti, a už tu jest sv. zpověď! Jak ti malí
zvědavě okukují staré chovance, ani se ku sv. zpovědi připravují. A T. jim vy
pravuje, že i učitel-kněz přijde jinak, vážný, v klerice, černé rukavičky bude míti,
plášť, bude prý také — čistě umytý. Chovanci se totiž den před sv. zpovědí pe
člivě myjí a druhý den v nejlepších šatech jdou ke sv. zpovědi.
Žákyně K. Žákyni M. umřela matka; dosud docházela do ústavu k vyučo
vání. Po úmrtí matčině byla jako chovanka přijata do ústavu. I záviděla jí to
sousedka její K., která rovněž bydlí u matky a do ústavu dochází. Milá K. vy
pravovala, že by také ráda do ústavu, a že teď musí býti trpělivá, dokud matka
žije, až jí matka umře, pak se jistě do ústavu dostane. Tedy matku by snadno
pohřešila!!
(Dokončení.)
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Jedním z nejvážnějších společenských zjevů na světě je lež.
*)
Veliký cstí
společenských záležitostí v našich osvícených i neosvícených státech se opítna
o známou nepravdu. A bohužel jest více než dokázáno, že panství lži se nemůž
nikdy zničiti, i když se zaváděním pokrokových nařízení zmenšovalo.
ve
Rozlišují se veřejné lži od soukromých. Prvé slouží zájmům ra^y, státi^
církve, stavů a stran a jejich stoupenců, druhé pak zájmům jednotlivcům. Terse
o jehož prospěch se pravda ve veřejném i soukromém životě nejvíce zatajujea
jest v zemi nejmocnějším a "od něho vychází ohyzdná stupnice lži a podvodip,
až k nejubožším a nejslabším, kteří slyší jen pravdu a kteří se dopustí nejvýš 0
nějaké nepatrné soukromé lži ve své rodině nebo od svých přátel.
n
Veřejná lež je politické, náboženské, vědecké nebo umělecké povahy. Mo a
ralisté staré i nové doby byli tak opatrní, že se veřejnou lží ani neobíral:
nýbrž všecku svou nenávist a nechuť nachýlili ke lži soukromé, poměrm
nicotné .....
j.
Jednou z nejvážnějších druhů veřejné lži jest politická lež, která se obje £
vuje ve velmi různých formách. Tak má platnost ve většině monarchických stá
těch zásada, že král nemůže učiniti nějaké nespravedlnosti, i když každá děje·
pisná kniha má množství důkazů o tom, že státní převraty a podobná porušen í
práva pocházejí pouze od vladaře a že při tom ministři hrají pouze podřízenot '
úlohu jako prostá zbraň. Urážky úcty k vladařům vzhledem k nenávisti a po
hrdání vůči vládě bývá ve většině monarchických států trestáno, i kdyby byla
trestem ztížená slova pravdivá a oprávněná. I v demokratických republikách trvá
pro suverénní lid jistá poměrná nepravda, avšak vždy v menší míře než je tomu
v monarchii, poněvadž je tam státní moc na něm soustředěna.
Jako příklad náboženské lži má se považovat! jednání, které vzhledem na
otázky pocty Boží a náboženství zaujímají ve všech křesťanských kulturních
státech vládnoucí kruhy vůči podřízeným. Zde platí skoro všude zásada, že třeba
lidu udržeti víru, i když vládnoucí třídy, které doporučují lidu víru ve spa
sení, této víry samy převážnou většinou již dávno pozbyly. Přirozeno, že z tako
vého jednání vládnoucích tříd vychází i jejich lživá pobožnost i pokrytectví.
Vědeckou lež vzbuzuje hlavně poměr vědy k církvi i státu. Tak Cartesius
ve svých spisech z poloviny 17. věku, že popírá vše, co se dosud uznávalo,
avšak že z tohoto všeobecného popírání vyjímá pouze známý výrok: »Myslím, tedy
jsem« (Cogito, ergo sum) a — dogmata katolické církve.
Menger má zcela neoprávněně za to, že tak činil ze strachu před pronásle
dováním církve, neboť prý mu tanul na mysli osud Giordana Bruna a Vaninia.
V druhé polovici 18. věku — pokračuje Menger — ona bázlivá polopobožnost Kantova očividně ukazuje na takový stav, kde doba osvěty zevní moc církví
křesťanských velmi seslabila, ale ještě nezničila: než přes to nemohl Kant své
opatrnosti vůči náboženským věcem ochrániti od pokárání svého vladaře. Po té
v 19. věku Schoppenhauer a Nietzsche, ačkoli oba konservativci, nemají pro kře
sťanství nic než pohrdání a nevážnost, poněvadž zatím francouzská revoluce a
směry, které se o ni opíraly, skoro úplně zničily zevní moc církví křesťanských.
*) Záhřebský srbský časopis »Srbobran« v 74. čís. t. r. uveřejnil tuto stať z páté
hlavy druhé knihy Mengrova díla: »Nová nauka o mravovědě.« Přeložena byla též
do češtiny.
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Troto směřuje k základním myšlenkám ve vědě dnes přirozeně čím dál tím více
dstátů, poněvadž nejen nepozbyly v pozdějších věcích své skutečné moci, nýbrž
rnaproti tomu velice byly posilněny.
z
Soukromá lež dojista slouží vždy zájmům jednotlivců, však vzbuzují částečně
veřejnoprávně, částečně soukromoprávně poměry. Zhusta je to jeden a týž silný
1 člověk, který násilím užívá lži se strany slabých. Tak očekává mocnář ve styku
■jse svými podřízenými jako přirozenou slušnost, aby si velmi vážili jeho modrosti
ea milosti, i kdyby nebyl ani v nejmenším moudrým a milostivým. Jeho poddaní,
'pokud mohou buď svojí službou nebo svým bohatstvím mají ve svých rukou
"osud jiných, žádají podobných vlastností, třeba v menší míře. Vždyť i prostá
měšfanka a selka myslí na to, aby jí služka připisovala ctnosti, kterých ani nemá
1 a aby jí prokazovala úctu, které nezasluhuje, z krátka, žádá, aby jí služka
1 úplně lhala.
1
Dále dovozuje pozorovatel, že soukromou lží mimovolně podvedou svoje
• představené. Představení zase užívají lži, na př. pochvaly, zdánlivé spravedlnosti,
' aby jim jich osud zmírnili.
Ve svých vážných formách tedy lež vychází z politického a soukromo
právního despotismu. Herbert Spencer dokonce lživost některého národa připisuje
jedině politickému despotismu. Spisovatel však dovozuje, že tomu tak není., po
něvadž soukromoprávně poměry mnohem více vlivu mají na lež lidu než abso
lutismus.
Menger následkem toho dochází k názoru, že vzhledem k tak mocně roz
větvené lživosti jsou boje moralistů proti ní přepiaty.
(Dokončení;)

RŮZNÉ ZPRÁVY,
Církevní doporučení. — Ordinariatní
List pražské arcidiecése přináší v čísle 4.
(dubnovém) toto prohlášení: »Důležitý spolek:
»Jednotu čes. katol. učitelstva« doporučuje
me vřele důst. duchovenstvu k účinné pod
poře a doporučování v příslušných kruzích.
Činný člen platí ročně 2 K, zakládající ve
lhůtách 50 K. — Prosíme uctivě své přátele,
kdyby i jiné Ordinariátní Listy tuto Jednotu
doporučily, aby nám celé doporučovací znění
bylo opsáno a zasláno.’
Výbor družstva Vlast konal 18. dubna
t. r. šestou schůzi za předsednictví faráře
Vlast. Hálka. — Schůze byla zahájena a
skončena modlitbou. — Jednatel red. Tom.
Jiroušek četl protokol předešlé schůze, jenž
byl probrán a schválen. — Děkují: JUDr.
Jul. Nejedlý za blahopřání a Odb. všeodb.
sdružení křesť. dělnictva pro Chrudim a okolí
a katolíci v Brémách za darované časopisy
a knihy. — Knihy, brožury své a starší ča
sopisy udělují se: Čten, spolku Methoděj ve
Svatobořicích na Moravě. — »Naše Listy«

----

budou se zasílati těm, co je mají zdarma
nebo za korunku, do konce května. Kdoby
je chtěl dále odebírati, nechť zapraví do ukon
čení ročníku (červen, červenec a srpen) jednu
korunku. Ta musí býti odeslána do konce
května t. r., kdo by je do konce května ne
zaslal, tomu budou »Naše Listy« zastaveny.
Spolku na zakl. knihoven se udělují — do
odvolání — do jeho knihoven, jež za
loží, všecky starší časopisy družstva, knihy
a brožury. — K přání Pelhřimovského dě
kana Fr. Vaňka vydá výbor Píchovu práci
z »Vlasti«: »Hřbitovy po stránce hygieni
cké« ve zvláštním vydání. — Farář Ed. Neu
mann, který jest zaklad, členem družstva
Vlast, bude pro svoji řeč o nás z družstva
— že jsme haeretikové, volán k zodpověd
nosti. Bude mu dopsáno, aby celou záležitost
vysvětlil a je-li řeč jeho v »Čechu« nebo
v »Rozkvětu« správná, aby svá tvrzení do
kázal. Dle odpovědi jeho zařídí výbor další
jednání. Bližší vysvětlení o celé události po
dává dubnová »Vlast« str. 630. — MUDr.
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Ot. Rožánkovi zašle výbor k jeho císařskému
vyznamenání písemné blahopřání. Panu Janu
Havelkovi při jeho odchodu z družstva ode
vzdá výbor písemné a pochvalné uznání. —
Výbor žádá své členy a přátele z širého
Plzeňska, aby ostatní katolíky na náš socialně-literární sjezd v Plzni pořádaný upozor
nili a k účastenství je vybídli; zvláště za to
prosí duchovenstvo a katolické spolky v Plzni
a v okolí. — Výbor s podivením a rozhor
čením četl v pamfletu »Svaté tyranství«, že
prý je družstvo Vlast nepřítelem veškeré svo
body a moderního rozvoje církevního života.
Naopak výbor si váží svobody, které se ve
svém působení těší a ve které mu vyšší
orgánové církevní v nejmenším nepřekážejí
a přeje v rámci církve svobodu i každému
jinému. Ovšem, to co tropily »Rozvoj«,»Mane«
a »Bílý Prapor« a jak si počíná nynější »Roz
květ«, to působí v církvi rozvrat, to otravuje
mladé kněze i laiky a to není ani znakem
svobody a ani známkou rozvoje církevního.
Proti »Svatému tyranství« se píše a právě
tato brožura jest snůškou hrubého tyranství
a pomluv proti různým osobám. Jednou z ta
kových pomluv jest, že bylo družstvo Vlast
nepřítelem Zemské Jednoty českého katoli
ckého duchovenstva. Ale to je pomluvou,
nebo ani výbor družstva, ani valné hromady
ani jednotliví předáci družstva nikdy a nikde
proti Zemské Jednotě čes. katol. duch, ne
vystupovali. Kdyby byl pisatel pamfletu podepsán, hnal by ho výbor k soudní odpo
vědnosti, neznaje však jeho jména, vyzývá
ho výbor veřejně a důrazně, aby udal, kdy,
kde a jak družstvo Vlast proti Zem. Jednotě
česk. katol. duchov, vystupovalo a kterým
skutkem nebo projevem jí dalo na jevo své
nepřátelství. Nedokáže-li to, prohlašuje jej
výbor za veřejného lháře. — Pamflet vyzývá
na str. 28.: vypovídejte Vlast a její podniky
— tady se hlásá hrubé násilí a boykot na
celé naše družstvo. Toto ničím neodůvodněné
tyranství od sebe odmítáme; nám katolická
moderna neimponuje, té my se nelekáme, a
otevřeně zde pravíme, ‘že od svého směru a
od cesty, po které kráčíme, neustoupíme. —
Výbor družstva Vlast přijal ve svém zase
dání ze dne 18. dubna t. r. toto obražení,
jež bylo zasláno primátoru měst pražských
p. Dru. Grošoví: »Družstvo Vlast se svými
6 časopisy, tiskárnou a papír, závodem a
jako majetník domu jest velikým pražským
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poplatníkem, i podává Vaší Slovutnosti, jakt
primátoru města, protest, že na počest sta
řičkého mocnáře našeho, Jeho Veličenství
císaře a krále Františka Josefa L, nahaté sochy
i obrazy na veřejný odiv, k pohoršení mlá
deže i lidu, od pražské obce byly vystaveny.
Žádáme rozhodně, aby se podruhé podobné
nepřístojnosti neopakovaly. — V Praze, dne
18. dubna 1907. — Vlastimil Hálek,mistopředseda. Tom. Jos. Jiroušek, jednatel.
O císaři Karlu IV., otci vlasti. Na
psal Dr. Mat. Kovář. Vzdělávací četby katol.
mládeže roč. VI. čís. 1. Redakcí katechety
Fr. H. Žundálka. — Vzdělávací četba katol.
mládeže stojí ročně 60 hal. a objednávky
vyřizuje administrace družstva Vlast v Praze
Žitná ulice čp. 570-11.
Kníže a katol. vychovatelský časo
pis. Polská »Szkola Przyrzlošci« (Škola bu
doucnosti), kterou redigovala Dobrowolská,
přestala novým rokem vycházeti, poněvadž
kníže Gedroic, který dosud tento list finančně
zakládal, odepřel subvence ; odůvodnil tento
svůj krok tím, že nesouhlasí s náboženským
přesvědčením redaktprčiným. Dobrowolská
prohlásila se pro školu konfessijní a toho
kníže nechce. Gedroic bývá nazýván červe
ným knížetem, jako místodržitel terstský
Hohenlohe červeným princem, protože se
kloní k socialistickým naukám.
35 let služby dosaženo. »Škola mě
šťanská« (čís. 6.) píše: Učitelé obecných a
měšťanských škol v Rakousku mají již po
35 letech právo na plnou pensi. Nárok ten
plyne z 56. říš. zák. z 14. května 1869.
Učitelé definitivně zřízení a mladší učitelé,
kteří mají vysvědčení učitelské způsobilosti,
též vdovy a sirotci jejich mají právo k pensi,
a v této příčině vztahují se k nim vůbec
všeliká nařízení týkající se úředníků státních,
při čemž bude se počítati také čas, jejž někdo
po vykonané zkoušce způsobilosti učitelské
ztrávil v provisorním postavení na některé
škole veřejné.« — V důsledcích tohoto para
grafu po zkrácení služby úřednické na 35
let, jest na snadě, že kdo slouží po zkoušce
způsobilosti třicetpět let, mají nárok na plnou
pensi. Je třeba, aby podali žádost odvoláním
na tento § 56. a na poslední zákon o 351eté
službě úředníků. Nastane-li spor, jest na uč.
organisacích, aby výlohy jeho zaplatily. —
První upozornění na § 56. stalo se v časo
pisu »Burgersschulzeitung.«

Ročník X.

UČITELSKÁ PRÍLOHA.

Strana 57.

Zdravotní význam tělesných cvičení.
(Dokončení.)

Avšak srdce často bývá za životního běhu dotčeno nadměrnou prací. I ne
jméně otužilý člověk může býti v okolnostech, které ho nutí k nejtěžší práci
tělesné. Ne každé srdce v takovém okamžiku může námaze odolati a zkušenost
nás učí, že to nejednou bylo osudným životu toho člověka. Takovým nebezpe
čím srdce často bývá vydáno v chorobě a tu možno velmi snadno překonati
horečku, spojenou se zvýšeným oběhem krevním, jen tehdy, je-li srdce dosti
silné; lidé se srdcem neotužilým stávají se často obětí choroby. Dlužno i o tom
uvažovali, že nepřiměřené namáhání tělesné, na př. při dostizích sportovních;
i nejzdravější a nejotužilejší srdce napíná a mučí, tak že to má nezřídka za ná
sledek náhlou smrt aneb alespoň dlouho trvající oslabení srdce.
Vliv tělesných cvičení na jiné ústroje se objevuje ještě v jiném, velmi
vážném účinku. Všechna komplikovaná činnost cvičí rozněž i nervy, mozek a
ústroje smyslové. Především se to týče gymnastických cvičení, klouzání, při úmor
ném vystupování na hory a v mnohem vyšším stupni všech zábav a her, při
nichž naše pohyby, rychle prováděné, se musejí přizpůsobiti k pohybům spolu
hráče nebo soupeře. Sportovní zábavy se stávají takto dokonalou školou rychlého
provádění smyslových dojmů, rychlého orientování v okamžité činnosti. Možno
směle tvrditi, že v té příčině má více významu cvik nervového ústrojí nežli
cvik tělesný. Tam, kde člověk, jda za vrozeným popudem, sám si vybírá tělesná
cvičení, vždy zajisté dá přednost takovým cvičením, které vedle obtížnější práce
tělesné vymáhají i spolučinnost smyslů a mozku.
Uznáváme-li za úkol školy nejen aby si žák osvojil zvláštní vědomosti,
potřebné k tomu neb onomu povolání, nebo všeobecný rozvoj myšlení, který
v budoucnosti mu umožní výběr v povolání a usnadní mu nabytí oněch zvlášt
ních vědomostí, nemůžeme nikterak uznati, že by škola mohla tento úkol skutečně
splniti, když se omezí pouze na výcvik pamětí, na mathematiku a mluvnici. Bez
podmínečně dlužno žádati, aby u dětí byla cvičena snaha vše rychle chápati,
rychle a účelně reagovati na každý dojem a k tomu beze vší pochyby přispívají
tělesná cvičení. Častokráte tvrzeno, že pohyb fysický není odpočinkem po práci
duševní, že po ní může blahodárně působiti pouze úplný klid, ležení a spánek;
že zvláště gymnastický cvik po několikahodinném učení není prý příznivým,
když po jedné námaze nastupuje ihned druhá. Takové tvrzení jest očividně ne
správné. Právě v oboru mozkových funkcí jsme se přesvědčili, že stavení její
jest odpočinkem jistého druhu. Kolik lidí hledá po únavné, často celodenní práci
kancelářské za večera odpočinku v divadle a při kartách a nalézá jej. Dokonce
i hra v šachy, která vyžaduje zajisté velké námahy rozumové, považuje se za
odpočinek. Tím více budou odpočinkem po školních pracích tělesná cvičení a
zábavy spojené s pohybem, které zcela konejšivě působí na mozek. Přirozeně,
že první jejich podmínkou musí býti příjemnost, která jest nutná ke každému
oddechu.
Nemožno tedy považovat! za odpočinek šablonovitě vykonávaných cvičení
gymnastických, nýbrž jen takové zábavy a cvičení, které dítky jistě pobaví a které
vzbudí jejich zájem a závodění. Ale nejlepším odpočinkem jsou cviky a spor
tovní hry, ačkoli nejednou vymáhají i úsilovné činnosti duševní. Jejich dobrý
vliv jak na osoby dorostlé, tak na lidi, dlužno přičísti tomu, že zabírají jejich
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celou snahu, že tedy jest nemožno, aby tato snaha se obracela k dřívější úmorné
práci duševní.
Uvažujíce tuto věc s tohoto stanoviska, jsme nuceni uznati, že tělesná cvi
čení, hrajíce zcela podřízenou úlohu v nynější osnově školní, nemají toho vý
znamu, který jim náleží v zájmu harmonického rozvoje mládeže. V té příčině
září jasným příkladem Angličané a Američané, jakkoli se dopouštějí nejedné
chyby, které třeba se vystříhati. Za takový omyl považujeme nemírné pěstování
záliby vlastního dítka ve sportovním závodění. Učení a ambici dlužno spíše tak
upraviti, aby »primusem« (prvním) nebyl, kdo se tu vyznamená fysickou činností,
na kterou pohlíží nynější škola s jakýmsi pohrdáním. Jak velký význam má ta
kový všestranný rozvoj pro pozdější působení člověkovo, o tom nás poučují
zkušenosti čelných anglických i amerických odborníků, kteří vlastně takovou školou
sami prošli: vytrvalost v duševní práci, snaha a bohatost myšlenková je posta
vuje výše nad jednostranně vzdělané učence jiných národů.
Nepovzbuzujíce mládeže, aby se zdokonalila pouze v jednom sportě, zajisté
uvarujeme ji nebezpečí a škody na zdraví, jaké mají za následek na př. dostihy,
závody a j. Svědectví znamenitých badatelů dokázala, že závody cyklistské a
pěší a vůbec všecka cvičení, která vymáhají neslýchaného napětí svalového, ne
jednou přinášejí zdraví škodu a nikoli užitek. Vůbec dlouhé vysílení škodí nejen
srdci, nýbrž i ledvinám; tyto poruchy se dají u mladých lidí po několika dnech
vyléčiti, ale často dávají podnět těžkým chorobám, ohrožujícím život. Náleží
i k tomu vžiti zřetel, že vítězové v závodech cyklistických a jiných se udržují
pouze několik let ve své výši, po té v činnosti své nápadně slábnou a často
předčasně odcházejí s tohoto světa.
Aby v tělesných cvičeních nastala náprava, všichni, komu prospěch zdraví
veřejného leží na srdci, mají neustále k tomu pracovati, aby tělesná cvičení byla
náležitou měrou respektována v učebné osnově školní a zároveň také i v životě
dospělých, aby se vyhýbala všeliké jednostrannosti, jejíž následky jsou tak
škodlivé.
'
fž.

Slunné okamžiky ve škole hluchoněmých.
Podává ANT. VETEŠNÍK, učitel hluchoněmých.
(Pokračování.)

3. Žákyně M. jest trochu nepozorná a často zkomolí, opisujíc s tabule,
celou větu, nemluvě ani o jednotlivých slovech. Ale o výmluvu nemá nouzi;
hned se vymlouvá, že má jedno oko dobré, ale druhé špatné, a že se dobře
dívala na tabuli a pomalu psala, ale jen to špatné oko to vše zavinilo.
Měli jsme stupňování přídavných jmen. Přišli jsme ku rčením : rád, raději,
nejraději. Ptám se, co kdo jí nejraději. Žáci nechtěli nějak s odpovědmi ven.
I dím, že také řeknu, když se mne budou ptáti. O teď odpovídali o překot. Já
jím nejraději jitrnice. Já zase nudlovou polévku. Jiný zase nejraději salát. Opět
někdo telecí pečeni. Ten tu zase čokoládu. Ten vánočku. Zvědavost co já. I dím
na jejich otázky: Já jím všecko stejně rád. Tableau ! Dlouhé obličeje. Celý den
trvala o tom debata. Žákyně B. se dopálila a řekla, že jsou hluchoněmí přece
jen hloupí, že všecko na sebe poví; však později budou chytřejší. Ještě odpoledne
měly děti o tom rozprávku. Jiná pak žákyně své sousedce sdělovala, že pan
učitel, když byl malý, že něco jedl také »nejraději« jako hluchoněmí. Dnes,
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po dvou letech skorém, když ptám se, co kdo jí rád, neb raději, neb nejraději,
každý s vážným obličejem odpovídá: Já jím všecko stejně rád!

Pozorujme duševní život našich chovanců, kteří třetí školní rok v ústavě
meškají. Setkáváme se opět s našimi hrdiny. T. hned na prvním místě. Zamiloval
si učení velmi. Chce vždy býti první vyvolán. Proto po modlitbě přijde ke mně,
abych mu slíbil, že ho prvního vyvolám. Pouhý slib můj mu nedostačí, musím
mu ještě podati ruku. Pak teprvé spokojeně odchází.
Když hrdina náš nemůže hned něco vypočítati, tak zlobí se na úlohu a dí
o ní, že je »potutelnou.«
Jinak jest vždy velmi chytrý. Nerad by si zadal před celou třídou. Ptám-li
se ho na nějaké choulostivé věci, tu vždy hledí se z toho vytočiti, abych se
zeptal někoho jiného. On pak jistě dle toho svoji odpověď zařídí.
Soused T., žák S., jest lenoch. Učení mu přichází za těžko. Když pak ne
umí, hledí to vymluviti, že má špatnou hlavu.
K. loni se zapomněl. Nevěděl rozdílu mezi tvým a mým. Po prázdninách
přišel a musil, jako jiní, vypravovat!, co celé dva měsíce doma dělal. Mezi ukazo
váním dím mu, že jsem měl strach o něho, aby si tak doma také něco nepri
vlastnil, co by mu nepatřilo! K. se přede všemi upřímně přiznal, že ho to jednou
svádělo na jablka, ale že nešel ....
F. jest dobrý žák, primus celé třídy. Oči má všude. Když má býti nějaké
větší zkoušení, tu se vždy modlí, aby na řadu; přišli chlapci a ne dívky.
Prakticky cennou pomůckou jsou barevné křídy ve škole. Zvláště k nazna
čení odchylných tvarů při mluvnici konají neocenitelné služby. — Není težš'ho
předmětu pro hluchoněmé než mluvnice. Naši žáci mluví, pokud jsou ve škole;
mezi sebou zbavivše se všeho mluvnického balastu, těch »zlých« přípon, členů
a p. domluví se hbitě svojí mateřskou řečí — řečí posunkovou. Není tedy divu,
že v mluvnici činí často ty nejhrubší chyby.
Opakujeme na př. časování pomocného slovesa býti. Odchylnou koncovku
napíšeme barevnou křídou. I hlásí se O., že před rokem zrovna takto bylo ozna
čeno. Červené označení utkvělo mu přece více v paměti nežli stálé stereotypní
psaní bílou' křídou. — O svítiplynu měli chovanci představu, že »běží« v rour
kách olej a ten pak jsa zapálen svítí.
F. říkává o dané úloze, že je lehká jako jeho lineál.
Při názorném vyučování o sadech, o šetření sadů, o škůdcích sadů—v rychlé
souvislostí se F. k nehoráznému smíchu celé třídy podřekl, že kočky škodí sadům
tím, že chodí — na květiny.
_________
(Dokončení.)

Ze školy bez Boha.
V jistém katolickém francouzském listě čteme tuto událost:
Pojďte se mnou do velké, krásně upravené světnice! Těžké, drahocenné
závěsy na oknech zmírňují světlo, které padá na pěknou postýlku, v níž mírně
odpočívá nemocné dítě. Dítko je bledé, těžce dýše; zdá se, že mnoho trpí. Právě
dokončilo deset let a vychováno bylo zcela dle receptu novějších oblažitelů ná
rodních — ve škole bez Boha. Jeho otec se tím chlubí, že ničemu nevěří a již
častěji veřejně přednášel a ve své pýše se domníval, že svými přednáškami zadal
katolické církvi kruté rány. Matka je světská dáma. Vyrostši beze všech starostí,
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nevěří rovněž nic, ačkoli v lůně své dobré matky se učila spínati ruce a k Bohu
se modlili.
Jediné jejich dítě, desetiletý hoch, který leží na smrtelném lůžku, nikdy nic
neslyšel o Bohu, leč když bezbožný otec nebo učitel toto přesvaté jméno proklel
nebo s pohrdáním potupil. Hoch nabyl již hojně vědomostí; učil se přírodopisu,
rostlinopisu, nerostopisu; poznával zvířata, rostliny i rudy — mnohé tvory, ale
o Stvořiteli jejich nevěděl nic. Ve škole bez Boha byl jedním z prvních. Mravo
uce zvláště dobře rozuměl tehdy, když jej otec s sebou vzal do divadla a do
volil mu, aby pohlížel na nejhorší kusy, které se tam představují.
Toto dítě nyní hledí smrti vstříc.
Lékař již otci dal na srozuměnou, že jeho syn nejpozději zítra upadne
v nicotu.
Otec i matka stojí u postele a pláčí, jako pláčí ti, kteří nevědí, co je kře
sťanská naděje. Když matka viděla, že je dítěti stále hůře, že horečka stále
vzrůstá, vytrhne se náhle jako ze sna a vzpomene si na víru a na bývalá napo
menutí zesnulé matky své. Poněkud se začervenala a prohodila tiše k svému
muži: »Co myslíš, jak by bylo, kdybychom zavolali kněze?«
Manžel pokrčil ramenoma a chtěl opustiti světnici. Slabou ženu nyní posil
nilo milosrdenství Boží, ubohá, poznala všecku velikou křivdu, které se dopustila,
předstoupila odhodlaně před svého muže, vzala jej záruku a promluvila: »Upadni
si ty do věčné propasti, chceš-li, nechci tebou zahynouti, přičiním se, abych své
dítě spasila, nechci, aby zemřelo bez kněze!«
To dojalo i muže; cítil, že má žena pravdu, ale přes to namítl: »Pomysli,
ženo, na naše přátele! Všichni se nám budou smáti!«
Avšak žena zatím odešla od lůžka a pospíšila, aby pozvala kněze.
Když muž zůstal samoten, sklonil se nad lůžko svého dítka a snažil se mu
něco říci, poněvadž sám něco cítil v srdci, jako by mu jej hryzlo svědomí. Konečně
prohodil: »Miláčku můj, máš strach? Možno, že jest ještě něco po tomto životě
............ Modli se.......... k Bohu!«
Hošík mlčel chvilku. Upíral svoje velké oči s jakýmsi divným klidem a
chladně do obličeje svého otce. A po té slabým hlasem se otázal: »Co je to
modliti se?......... Tomu jste mne nikdy neučili! Vždycky jste mně povídali,
že se nesmím starati o takové pošetilosti, že nesmím choditi do kostela!............
Snad nyní najednou mám něco takového konati ?«
Tak promluvil malý ubožák a snažil se přes svoji slabost ukázati se býti
pobožným. Teprve nyní otec cítil velikost svého špatného jednání a živě a srdečně
si přál, aby se jeho paní co nejdříve vrátila s knězem, ale přes to myslil i na to,
jak před přáteli veškeru vinu svede na ženu.
Tu se otevřely dvéře a do světnice vešel kněz, kterého paní prosila: »Rychle,
rychle!« Kněz přistoupil blíže, ale když jej hoch spatřil, vykřikl zděšeně: »Ha,
toť havran,
*)
který mne pohltí!« Uděšen klesl v posteli a byl mrtev.
Kdo z katolíků si přeje, aby jeho dítko tak zemřelo? Zajisté nikdo! Avšak
na takovou smrt připravují svoje dítky oni, kdož se nestarají, aby za včas za
pouštěli zásady živé víry do srdce.
Fr. H. Ž.
*
*) Bezbožní francouzi nazývají posměšně kněze havranem — corbeau.
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O lži.
(Dokončení.)

Moderní moralista Menger vychází ve svém studili o lži s nesprávného sta
noviska a tím dospívá k úplně nesprávnému názoru; uznává totiž povýšenost
některých stavů a tím také jim dovoluje pokrytectví a lež. Křesťanské nábožen
ství učí rovnosti všech stavů a ukládá všem stejné povinnosti, ať je to král nebo
poddaný, boháč nebo žebrák; každý má před Bohem odpovědnost a to tím větší,
čím vyšší postavení zaujímá. Odpovědnost vrchností světských vysvítá z okol
nosti, že od Boha jest každá vrchnost ustanovena a zastupuje místo Boží; výroky
Písma sv. to dotvrzuji: »Skrze mne králové panují a ti, kteří právo ustanovují,
spravedlivé věci nařizují. Skrze mne knížata panují a mocní usuzují spravedlnost.«
(Přísl. 8 , 15. a 16.) »Dána jest vám (králové) moc ta, kterouž máte od Pána a
síla Nejvyššího, kterýž tázati se bude skutků vašich i myšlení zpytovali.«
(Moudr. 6., 4.) »Ježíš pravil k Pilátovi: Neměl bys proti mně moci žádné, kdyby
tobě nebylo dáno s hůry.« (Jan 19., 11.)
Církev proto nikdy nemohla schválili a neschválila zásady, kterou Menger
hlásá, »že král nemůže učiniti nějaké nespravedlnosti,« poněvadž božské zákony
mají platnost stejně pro krále jako pro jeho poddané : »Když pak sedne na sto
lici království svého, vypíše sobě připomenutí zákona tohoto do knihy, vezma
připiš od kněží pokolení levitského. A budeť míti při sobě a čisti jej bude po
všecky dny života svého, aby se naučil báti Hospodina Boha svého a ostřihali
slov a obyčejů posvátných jeho, které v zákoně přikázány jsou. Aniž se pozdvihuj
srdce jeho pýchou nad bratry jeho, aniž se uchyluj na pravo aneb na levo, aby
za dlouhý čas královal on i synové jeho nad Israelem.« (V. Mojž. 18., 20.)
Zvláště proti vladařům namířena jest hrozba jindy tak mírného a milosrdného
Spasitele pro pohoršení: »Kdo by pak pohoršil jedno z maličkých těchto, kteréž
ve mne věří, lépe by jemu bylo, aby zavěšen byl žernov osličí na hrdlo jeho a
pohřížen byl do hlubokosti mořské.« (Mat. 18., 6.)
Bezbožné a nespravedlivé panovníky tresce Bůh časně a věčně. Tak ztrestal
Hospodin Abimelecha smrtí ve válce »a odměnil Bůh zlé, kteréž byl učinil
Abimelech proti otci svému, zabiv sedmdesáte bratří svých.« (Soude. 9., 56.)
Podobně potrestán byl Achab za svou zpupnost proti kněžím pravého Boha i pro
svoje modloslužebnictví, král Saul, protože neposlechl nařízení velekněze Samuela,
který tu promluvil významná slova: Lepší poslušnost než oběť. Král Jeroboam
byl zbaven většiny dědictví otce svého Šalomouna pro svou nespravedlnost
a dočkal se ponížení, že jeho mocným soupeřem se stal bývalý služebník otce jeho.
Král Antioch bídnou smrtí zahynul, protože pronásledoval vyvolený národ. Podobně
Herodes se dočkal neočekávané odměny za to, že Syna Božího chtěl zahubiti.
Z těchto příčin politická lež, jak ji Menger nazývá, není a nemůže býti opráv
něna a musí býti ze všech sil proti ní bojováno.
Další rozdělení na lež náboženskou je zcela nemístné, poněvadž se tu jedná
opět o mocné tohoto světa vzhledem na jednání k poddaným. Je to druh politické
lži, jak je tomu v předešlém oddíle. Náboženství není jen pro lid, aby byl udržen
na uzdě vůči představeným, ale je tím více pro představené, mocné, vládnoucí
kruhy, které všude mají předcházeli dobrým příkladem ; neboť co si vládnoucí
kruhy dovolí, odhazujíce náboženství, to si dovolí zároveň i lid, poněvadž dobře
vycítí svobodu jednání u všech stejnou. Zkaženost obyvatelstva vychází z nejvyšších
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kruhů a šíří se v masse lidové. Tak tomu bylo za francouzské revoluce, kdy
královský dvůr úplně byl prosycen bahnem nemravnosti a zkaženosti, kterou byly
po 'té zastiženy veškery i nejnižší vrstvy obyvatelstva, jež se topily v krvi odpůrců
i přátel, stojících v cestě jich »svobodě«.
Co se týče lži vědecké a umělecké, je zrovna tak nemravná a nedovolená
jako lež politická. Církev nikdy se nestavěla na odpor dokázaným faktům vě
deckým, ale chovala se skepticky k hypothesám jednotlivých badatelů. Když jejich
zkoumáni byla dostatečně odůvodněna, jak tomu bylo u Koperníka a jiných,
církev ráda se podrobila, poněvadž neučí přírodopisu nebo umění ex offo a není
v těchto zásadách neomylná.
Menger se domnívá, že soukromá lež škodí méně než veřejná; ale proto
není možno ji nazvati dovolenou. Není také vždycky lží, když představení užívají
pochvaly a uznají tak snahu podřízených. Spravedlnost nemá býti jen zdánlivá,
nýbrž úplná, dokonalá, neboť takové žádá i od představených učení katolické.
Lže, kdo jinak mluví, než myslí. A není tu žádnéno rozdílu mezi původcem
lži. Ke lži potřebí je tří .věcí: snahy mluviti neprávě, dále řeči nebo alespoň zna
mení, jakož i soudu, který jest v odporu s myšlením ; z toho přirozeně vysvítá
podvedení druhého, které však nenáleží k podstatě lži.
Lež jest nedovolena, poněvadž odporuje přirozenému zákonu, jak dovozuje
mezi jinými · Viktor Cathrein S. J. ve »Philosophia moralis« (str. 174.). Příčí se
zajisté přirozenému řádu, abychom zneužívali věcí k účelu, který odporuje při
rozenému jich účelu a který mu velmi překáží, alespoň jestliže tohoto účelu
nezbytně se má dojiti. A to právě se děje lží. Řeč je zajisté ustanovena k vy
jádření myšlenek a aby je s jinými sdělovala, aby tak mohla trvati společnost
mezi lidmi se vzájemnou vírou a důvěrou, jak se sluší rozumným tvorům; neboť
bylo by po vzájemné víře a důvěře, kdyby bylo někdy dovoleno jinak mluviti
než mysliti, poněvadž by společnost lidská nemohla dojiti cíle vytčeného, kdyby
zneužívala řeči. Možno si vysvětliti tuto pravdu poukazem na falešné peníze,
které nepřinášejí škody jen tomu, u koho se zastihnou, nýbrž veškeré společnosti.
Také pravé peníze stávají se následkem toho podezřelými.
Správnému řádu přirozenému lidské společnosti se protiví, aby vnější část
člověka odporovala positivně části vnitřní; tak by vznikl positivní nesoulad a takřka
dvojakost i odpor v člověku. Přirozenost je zajisté jedna zásada jednání. Odtud
vyplývá, že správnost a pravdivost přirozeně všem se líbí, co se správnosti
a pravdě protiví, nelíbí se.
Na omylu byli tedy učenci, kteří dovozovali, že lež je někdy dovolená; tak
měli za to v starší době Plato (de republica 1. 3.), Origenes a Cassian, v nové
době pak H. Grotius (De iure belli et pacis 1. 3. c. 1. § 11) a jiní protestanté.
Lež je vždycky hříchem a proto za žádné okolnosti se jí nemá užívati.
Písmo sv. na mnoha místech hlásá tuto ošklivost a hanebnost lži: »Lži se vy
stříhat! budeš.« II. Mojž. 23., 27. »Ohavností jsou Hospodinu rtové lživí: ale ti,
kteří věrně činí, líbí se jemu.« Přísl. 12., 22. »Ale buď řeč vaše, jest, jest: ne, ne;
což pak na to více jest, to od zlého jest.« Mat. 5., 37. »Pročež odložíce lež,
mluvtež pravdu jeden každý k bližním svým, nebo jsme vespolek údové.« Ef. 4., 25.
Z těchto příčin nejsou boje moralistů proti lži přepiaty, nýbrž nutné a chva
litebné, poněvadž směřují k udržení společnosti lidské a zamezení hříchu.
Fr. H. Žundáleli.

í
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Slunné okamžiky ve škole hluchoněmých.
Podává ANT. VETEŠNÍK, učitel hluchoněmých.
(Dokončení).

Konečně trpělivého čtenáře seznámím s chovanci 5. školního roku, u nás
posledního. Jaké je asi niveau jejich duševního života?
Pátý ročník probírá látku více praktickou, mající vztah a význam pro bu
doucí život chovanců. Ovšem krátkost doby školního vyučování jest příčinou, že
mnohé věci jen krátce dotčeny býti mohou a věci méně důležité docela z rámce
vyučování vypadají . . .
Zůstane navždy neblahou skvrnou našeho století, že vyučování hluchoněmých
jest dosud vyučováním privátním a že závisí jen na vůli rodičů, jak dlouho chti
ponechali dítě v ústavě. Jsou příklady, že rodiče dítky, které se naučily ty nejvšed
nější předměty jakž takž pojmenovat!, do sta počítati, něco napsati, z ústavů
vzali, že prý musí již choditi vydělávat ... A děti? Oh, těm se nechce z rodin
ného, pospolitého života ústavního!
Poslední rok má dovršiti aspoň z hrubé části povšechné, možné jejich vzdě
lání, má je vypraviti nábožensky i ostatními znalostmi opatřené do toho širého
světa, kde je čeká jim dosud neznámý trnitý namnoze osud! Proto také zájem
pro školu, pro učení v posledním roce bývá u nich patrný a více budovaný na
nadějích pro vlastní budoucí prospěch. Žáci posledního roku porovnávajíce dobu
své školní docházky s dobou docházky školní mládeže všemi smysly obdařené,
žalují zle nad svým osudem. Slyšící chodí 8 let do školy a hluchoněmí jen 5 let!«
diví se věsíce své hlavy. A jedné žákyni to nedá. Dí, aby pan ředitel psal císaři
pánu, aby ten poručil, by hluchoněmí musili také choditi do školy osm let! O jak
toto dítě zahanbí vlastní své rodiče!
I dospěléjší tito chovanci přístupni jsou namnoze vyvolaným v nich dojmům.
Nebývají tak otrlí, jako slyšící dospělí žáci, kterými, jak mnozí páni učitelé si
stěžují, neotřese již nic! Naše národní »Osiřelo dítě« do mimiky přeložené vy
volá krůpěje slzí v jejich očích.
Synové Klobis a Biton, kteří svou matku, sami se do vozu zapřáhnuvše, do
chrámu vezli, našli u nich největší pochvalu a žák S. se hned hlásí, že se svým
hluchoněmým bratrem povezou jednou také svého otce, až bude stár a nemocen,
do chrámu.
A co bych měl říci o utrpení Páně! Potůčky slz stékají po obličejích jejich,
když vypravuje se jim mimicky o utrpení Páně na cestě k hoře Kalvárii! To jsou
okamžiky k nezapomenutí.
V žácích posledního ročníku budí se mimoděk význam a uplatnění jich bu
doucího stavu. Myslí jejich již více probíhají plány o jejich budoucnosti. Vážně
volí si řemesla, v nichž jako mistři (ne stále jako tovaryši) chti se dopracovat!
zajištěné budoucnosti. Práci ne žebrotu chti! Píšeme jednou do krasopisného se
šitu přísloví: Mladí lenoši, staří žebráci! Žáci přikyvují. Pravda. Kdo pak více
žebrá, mužští či ženské? Děvčata hájí sebe: více mužských žebrá. To si páni
kluci líbiti dáti nemohou, to prý je nepravda. Mužští žebrají, toť pravda, ale jen
staří mužští, neb mrzáci. Ale ženské zdravé a ještě omnoho více nežli mužských
nepracují a žebrají.
Nevím při jaké příležitosti vyvěsil jsem »Drážďanskou Madonu« od Rafaela.
Žáci pohlednuvše si obraz s patrnou zálibou, ptají se hned po jeho původci, kdo
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byl, kdy se narodil, kdy zemřel. Ihned tabulky ven a počítají, jak stár byl, kdy
zemřel a litují předčasnou smrt jeho. Není to ukázka pokročilého duševního života.
Z dějepisu zdržíme se po několik hodin u našeho císaře pána. Probíráme
jeho mládí, nastoupení na trůn, jeho těžké panování! Žáci si všimli dobře data
jeho narození a data jeho nastoupení vlády a chtí věděti, v jakém stáří asi do
sedl na trůn. I diví se a jeden za druhým volá: Brzo císařem! Brzo císařem!
Náš S. oblíbil si velmi exhorty v mimice a slovní řeči konané! Některá
rčení pamatoval si doslovně. Byla mu takořka zbraní! Mezi jiným líbilo se mu
zvláště líčení radostí nebeských, jaké očekávají člověka spravedlivého. Dále získala
si srdce jeho exhorta, v niž vykládalo se o velké ceně a zásluze pro nebe, když
trpělivě a rádi neseme ty kříže, jež nám Bůh byl seslal. Kdysi S. hněval, a jelikož
stali se to několikráte za sebou, stihl ho malý trest. S. se nerozhněval, ale resolutně ukázav k nebi řekl polohlasitě: »V nebi bude lépe!« — Později opět nějak
vážně porušil S. školní pořádek, i domluvil jsem mu řka, že naše přátelství jest
na několik dnů zlomeno. 1 odlehčil si s patrnou lítostí ve tváři náš S. řka: »Uč
se trpěti! Kéž tě, můj milý hochu, vždy pravdy v sv. náboženství čerpané pro
vází na tvé strastiplné cestě!!«
Při zeměpisu Čech žákům nejvíce se zalíbila Praha. Jednotlivé obrazy Prahy
nadchly obdivem všecky žáky. Co tu toužebnosti po Praze. Ten se hlásí, že jak
se doma vyučí řemeslu, ihned půjde do Prahy hledat si místo jako tovaryš. Onen
docela se tam jako mistr usadí. Mezi mnohými obrazy líbil se jim zvláště obraz
českého musea. Jako imposantní to stavba!
A výsledek bedlivého jich pozorování obrazu byl: jednomyslný úsudek, že
stavba ta musila státi několik milionů korun.
S. ptal se, zdali Liberec jest také hlavní město Čech. Jeho soused ho po
učuje, že jen jedno město může býti hlavním městem. Dvě města — vykládá
mu dále — by stále mezi sebou se hašteřila, každé by chtělo býti přednější.
A L. k tomu dodal, že jako kdyby dva králové chtěli vládnouti nějakou zemí
jeden by chtěl býti králem a druhý také! To však nejde. Proto musí býti jen
jedno hlavní město.
Aby si žáci představili počet obyvatelstva nějakého města (— jak těžko je
si představit! sta tisíce —) uvedl jsem počet obyvatelů jejich rodiště. Někteří žáci
byli tím překvapeni, někteří zdali se býti tím zahanbeni. Vždyť rodiště nejlepšího
žáka čítalo jen 180 obyvatelů, a druhého stejně pilného 215! A žákyně, která
vzhledem k jejímu mravnímu chování a pilnosti malé oblibě se těšila, povstala
jako nepřemožitelná, její rodiště čítalo 13 tisíc obyvatelů!
I jal se překvapené těšiti V., co jim je to plátno, že to či ono místo čítá
tolik tisíc, umrou všichni stejně, jako v Praze, tak i v jejich malých vesnicích.
Při názorném vyučování o železnici ptali si žáci, kterou třídou jezdím já.
I dím: Třetí! To se jim líbilo a zvláště žáku L., který hned doložil, že doma
také sedím na dřevě, proč bych chtěl jeti v druhé třídě. Skoda peněz!
Náš H. zakládá se velmi, že už je v posledním roku. Dává to také mladším
znáti! Jedenkráte v opakovacím sále si něco kreslil a jeden z mladších přihlížel
k jeho práci. H. kýchne. Ale druhý žáček si toho ani nepovšimne. I rozhorlí se
na něho H., že neví, co se sluší, že mu má říci: »Pozdrav Pán Bůh«, jako on
to vždy řekne svému učiteli, když tento ve škole kýchne.
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Nechci trpělivého čtenáře dále unavovati. Měl bych mnoho a mnoho ještě
obrázků našich hluchoněmých žáků! Vybral jsem ty slunné! Ty smutné, ty těžko
pádné hodiny, to úmorné napjetí mysli, které odnímá na měsíce spánek, chuť
k jídlu — ty jsem — čtenář laskavě mi odpustí — ty jsem vynechal!
To namahavé vyučování hluchoněmých uzná jen ten, kdo v tom sám pra
coval. Chtěl jsem vzbuditi v laskavém čtenáři soucit k hluchoněným a horlivé
přáni po rozmnožení ústavů vyučovacích pro nešťastné hluchoněmé. Vzbudil jsem
prvé, cítím se šťastným, vzbudil-li hych druhé, cítil bych se velešťastným..........

Víra a poctivost.
Od té doby, co materialismus a darwinismus se usadily v širokých vrstvách
obyvatelstva, od té doby, co velký díl intelligence se připojil k filosofickým sou
stavám, které popírají Boha, nesmrtelnost duše, svobodu vůle, bez které není od
povědnosti ani mravní povinnosti, od té doby, co tisk rozšiřuje Nietzscheovo
evangelium, které lidu oznamuje, že Bůh zemřel, to jest, že víra v Boha zanikla,
že pouze lidé jsou nyní pány, že je vše volné, poněvadž není zákona pro lidskou
vůli a že ani lidský rozum není vázán něco přijmouti za pravdu, poněvadž není
pravdy, nýbrž pouze zdání pravdy: ubylo poctivosti ve valné části národa. Tak
dovozuje Josip Marič, řídící učitel v záhřebské »Krščanské Škole«, v čísle 2. le
tošního ročníku.
Veliký jest počet skvrn a poklesků, které pokálejí lidské pokolení; zde vyvytkneme pouze nejrozšířenější a to jsou lež a podvod, což jest jedno a totéž,
poněvadž podvod není ničím jiným nežli lží.
Tážeme-li se, proč lidé tolik lhou, jest nám odpověděti, že lží a podvodem
nabývají nějakého prospěchu. Lhou poplatníci křivě udávajíce svoje příjmy, aby
platili méně daní; lhou továrníci, obchodníci, hostinští, řezníci, pekaři, podnikatelé
a dělníci, že mají nezkažené zboží, dobrou váhu a míru, čerstvé zboží a že ko
nají solidní práci; lhou nesvědomití novináři a dopisovatelé a svými lžemi zavá
dějí, klamou, otravují a znemravňují obecenstvo; lhou dobrodruhové, jako Voigt,
Strassnoff, kteří se vydávají za hejtmany nebo vysoké úředníky v ministerstvu;
lhou a podvádějí nesčetní defraudanti neučení i učení, demokrati i aristokrati;
lhou a podvádějí měšťané i sedláci, malí i velcí pánové. Denně jinak mluví, než
myslí, jinak jednají, než mají za pravdu, neplní, co slíbili. A proč? Poněvadž ne
mají víry a bez ní nemůže býti nikdo poctivým.
Bez víry, která nás Bohu podrobuje, nemá pravé poctivosti, neboť jen víra,
a to samojediná, může býti stálým zákonem a pevnou osnovou všech povinností,
bez nichž není poctivosti. Kromě víry nic není silným, aby odolalo pokušením,
s nimiž přichází v životě do styku. Kdo pozbyl víry, nemá ohledu ani na ostatní
zákony, které by jej mohly povznášeti a držeti na uzdě nezištnosti. Víra je tedy
jediným základem, na němž záležejí všecky povinnosti, kteréž upravují pravou
poctivost. »Víra a mravnost,« tvrdí Washington, »jsou nutnými sloupy společ
nosti. Rozum i zkušenost dokazují, že mravnost nemůže trvati bez víry. Víra jest
základem občanské společnosti, státu. Ne bohatství, nýbrž stateční, mravní a boha
bojní národové zajišťují státu budoucnost.« Bylo by dobře, kdyby naši pokrokáři

Strana 66.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA.

Ročník X.

měli tato Washingtonova slova před očima, možno, že by pak nehledali v nevěře
štěstí a spásy našeho národa a svobody naší bědné vlasti.
Podle učení sv. Tomáše Aquinského víra je pouto, které spojuje lidi s Bohem
a jemu je podrobuje jako první bytosti. V Bohu se pak stýkají všecky povin
nosti, které má člověk k svému bližnímu. Proto není možno přivinouti se k Bohu,
abychom se zároveň nepřiklonili k lidem; není možno milovati Boha a zároveň
nemilovali lidí a k vůli Bohu činiti jim jen dobře. V příkaze : »Bohu samému
klaněti se a jemu samému sloužiti budeš,« jest vyjádřena cesta, kterou člověk
musí se bráti, i způsob, jak má žiti a jednati, aby došel svého posledního cíle,
totiž spojení s Bohem, svým Stvořitelem; a to jej činí ctnostným a poctivým,
poněvadž ke každému se chová tak, jak mu velí přirozený zákon čistého a ne
omylného svědomí.
»Lidskost, všeobecná dobročinnost, lidské důstojenství, ctnost k vůli sobě
samé, imperativ rozumu nezávislého od Boha« — to jsou fráse, kterými liberální
člověk se povznáší ke konání povinnosti a svědomité práci. Je tedy omyl, když
se tvrdí, že může býti člověk poctivým bez ohledu na víru; to se pouze mluví,
aby se zastínila prostota. Kdo by pak se snažil býti poctivým, kdyby byl pře
svědčen, že není Boha, který odměňuje dobré a tresce zlé? Proto i Nietzsche
učinil člověka pánem světa a učinil jej nezávislým, dovoliv mu, aby konal, co
mu libo; proto nevěrci nic nevidí nad sebou mimo sebe, nic lepšího nad sebe.
Může-li se od nich očekávali, že budou k bližnímu spravedlivými, k nim milo
srdnými, upřímnými ?
Když otec liberalismu a svobodného zednářství, bezbožný Voltaire, byl nucen
přiznati, že víry je potřebí v každé společnosti, tímto přiznáním zároveň dokázal,
že rozum sám není schopen ochránili poctivosti a dokázal rovněž, že jest pravé
víry každému člověku potřebí a že bez pravé víry nikdo nemůže býti poctivým,
poněvadž poctivost se nemůže opírati o lež.
Na druhé straně rozum není takovou měrou silný, aby mohl odolati vášním,
které člověka ovládají. Pouze dva příklady. Zdali se člověk odřekne nespravedl
nosti, kdyby člověk, který· brání pravdy, potkal se s nenávistí a odporem spolu
občanů. Zdali zištné, lakomé srdce neuvede v záhubu i nejlepšího přítele a rozum
ho nemůže obhájiti. V dnešní době vše se žene za užíváním, člověkem vládnou
takové vášně, že je schopen učiniti všecko zlé, jen aby si připravil prostředky
k pohodlnému životu. Od toho nemůže ho nic odvrátili než víra. Bohatá zkuše
nost potvrzuje tuto pravdu. Dnes jsme již tak daleko došli, že poctivci se mu
sejí hledati Diogenovou lucernou a to proto, poněvadž ve všech stavech
ochabla víra.
Kdyby pouze rozum dostačil, aby člověk zůstal poctivým, kdyby pouze
vzdělání bylo schopno udrželi člověka v poctivost, byli by zajisté podle
toho nej poctivějšími oni, kteří jsou nejintelligentnější a to nesrovnává se s pravdou;
pak by každá intelligentní osoba byla i poctivá a to se nenachází; naopak s ja
kousi žalostí jest nám přiznati, že právě vzdělanci dávají špatný příklad prostému
a neučenému lidu. Žije mnoho let mezi venkovským lidem, mám často příležitost slyšeti,
kterak lid si naříká na pány a viní je z nespravedlnosti a neupřímnosti; a jak
páni s ním zacházejí, tak jedná sám s jinými. Obchodník, hostinský, řezník pod
vádí lid a lid zase prodává tři čtvrti měřice bramborů za měřici, nalévá do mléka
vody a tak klame pány. V našich dobách, kde každý si přeje a se snaží, aby
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co nejdříve zbohatl, jest člověk člověku předmětem vykořisťování, materiálem,
z něhož se dá vždy vytlouci nějaký kapitál. Současný život podle názorů Ma
xima Gorkého není ničím jiným, než processem ziskati peníze z krve i masa lid
ského. A zajisté tak mnohý nás zamýšlí ošiditi a na naši škodu ziskati nějaký
prospěch, i když se toho nejméně nadějeme. To však jest pouze proto, že lidé
nemají víry nebo jsou vůči ní lhostejní. Zrušíte-li myšlenku o Bohu, nevidím
jiného mezi lidmi než nespravedlnost, podvod a lež, prohlásil Rousseau. I Montesquieu považuje víru za nejlepší záruku poctivosti lidské.
Co ze všeho toho vysvítá? Poněvadž jest láska k pravdě nejlepší známkou
poctivého člověka, poněvadž vše, co je šlechetné, nachází příznivou půdu v srdci
onoho, který se neukazuje jiným, jasným není, který nemyslí jinak, než mluví,
poněvadž je život založen pouze na pravdě a jest čestný, poněvadž všeho toho
bez víry nedá se dojiti, proto třeba, aby vychovatelé hluboko vštěpovali do srdce
svěřené mládeže pravdy křesťanské víry a vzbuzovali snahu po pravdě, ani v nejmenším neschvalujíce nejnevinnější lži; neboť lež jest matkou přetvářky, licho
cení a zlehčování, neupřímnosti, podvodu a klamu.
Fr. Hanuš.

Školní pokladny úsporné.
Jednou z hlavních vad našich jest neopatrnost a žiti ze dne na den, dovozuje
F. Czyžowski v polské »Szkole« (roč. 35., str. 202 násl.). Zřídka kdo patří do
budoucnosti. Rolník, který má zabezpečenou úrodu, již je šťasten a nemyslí na
to, že by mohlo následovat! několik let neúrodných.
Druhou, neméně těžkou vadou jest žiti nad stav svůj. Počneme od šlechtice
a skončíme u žebráka, všichni žijí nad svůj stav. Vydají netoliko, co mají, ale i to,
co mohou míti. Dělají dluhy, nepomýšlejíce na to, čím a kdy je zapraví, řídíce se
heslem : »Hloupý dává a moudrý béře« nebo »já jsem se staral, kde vezmu,
věřitel nechť se stará, jak by přišel ke svým penězům.«
Tyto vady jsou příčinou, že lid je chudý a mimo hroudu, na které žije,
nemůže dojiti zámožnosti a majitelé větších usedlostí mizejí. Ale v těchto vadách
dlužno netoliko hledati příčiny naší chudoby, nýbrž i ztráty našeho politického
vlivu. Týkají se nejen našich majetkových záležitostí, nýbrž i mravního zisku,
který jest základem samočinnosti lidí. Sotva nabudeme postavení více méně ne
závislého, odkládáme práci o dalším sebevzdělání, soudíce, že již dosti umíme pro
celý život a nepomýšlíme na to, že paměť časem slábne a svět kráčí ku předu;
kdo pak s ním nepokračuje, ten jde zpět. Teprve když nás nouze dohání, vracíme
se do práce, abychom vynahradili ztrátu. Ale jak nám to přichází těžko, neboť
jsme práci odvykli, svaly pozbyly čilosti, rozum není již tak bystrý, paměť je
slabší. Tak již cizí národové nás předstihli ve všem, co stanoví základ národní
bytnosti. Šetrností shromáždili to, co jsme promrhali. Němec každý ušetřený groš
ukládá do země nebo do průmyslu, Francouz kupuje rentu nebo zemi, Angličan
vstupuje do rozličných společností výdělkových a my? My se staráme, jak bychom
nejdříve vydali, co máme. Francouz, je li tázán, kolik má ročního důchodu, řekne
vždy o jistou částku méně a když mu připomeneme, že jeho stálé příjmy činí
na př. o 200 franků více, odpovídá: »To se nepočítá, neboť to na pojištění roč
ního důchodu; toho nemohu vydati.« A naopak, když jsme my tázáni, kolik
máme, řekneme z pravidla o několik set korun více příjmů; toto zvýšení je sice
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někdy správné, ale je pouze nahodilé, na př. z vedlejšího vyučování, z komiss a
jiných neobvyklých případností.
Nedostatek smyslu šetrnosti nám nejen nedovoluje v dobách menšího vydání
postarati se o jistou podporu v budoucnosti když vydání se zvětší, netoliko zba
vuje rolníka polí, která ho živila, ale milliony našich peněz žene do kapes cizinců
za výrobky cizího průmyslu. Náš člověk bojí se více méně průmyslu a obchodu,
neboť ví, že tu nemůže počítali na stálý příjem, poněvadž důchod průmyslníkův
je nejistý. Průmyslník a obchodník musí v lepších letech šetřiti na zapravení
možných ztrát v letech horších ; avšak myto nedovedeme. Když je dostatek peněz,
pak je radost, když je bída, chápou se mnozí různých prostředků, ne vždy řádných.
Čeho však neumějí otcové, tomu nemohou se naučiti dítky, ale naučiti se
mohou od nás, učitelů. Či je to ironie od českých učitelů naučiti se šetrnosti?
Vždyť právě učitel musí velmi šetřiti, a':y neupadl do bídy, avšak mysliti na
šetření pro budoucnost je zvláště' u učitelů venkovských velmi obtížné. Trpká
to pravda. Proto nemáme tu na mysli, abychom vlastním příkladem učili děti
šetrnosti, poukazujíce je na sebe samy.
Šetrnost je ctnost a ctnost rovněž jako vada jest poněkud věcí zvykovou.
Víme ze zkušenosti, jak těžko, něčemu si navykáme, zvláště nepůsobí-li nám ta
věc příjemnosti, ale toliko touto cestou můžeme naučiti děti šetrnosti, budeme-li
jek tomu nabádati od první třídy, kárajíce dítky, když nešetří sešitů, pér, tužek a j.
Kolik dětí najdeme v třídě, které by popsaly celý sešit a nevynechaly ani půl
strany bez potřeby? Zřídka možno nalézti žáka, který by opravdu vypsal celou
tužku, nebo též péro teprve tehdy odložil, když jím opravdu nemůže psáti. A knížky?
Jak ty vyhlížejí? Kolik pisátek dítko na př. zpotřebuje ?' Všecko to jsou známky
nepořádku, nehospodárnosti. Ach, co pak s tím, toho není velká škoda, je to tak
laciné. Pravda, je to laciné, pravda, že škoda jest nevelká, ale zrnko k zrnku,
a bude měřice. Kdo v mále nešetří, není hoden mnoha. A právě to jest první
pole naší práce, první příležitost, aby dítky, svěřené naší péči, navykaly šetrnosti
A je to setba velmi důležitá, neboť může vydati v budoucnosti dobré výsledky.
Když dítě si zvykne šetřiti drobností, tím více bude šetřiti věcí ceny větší.
(Pokračování.)

—*cg> RŮZNÉ ZPRÁVY.
Katolický svaz učitelský v Německu
vydal desátou výročníjzprávu o letech 1904 — 6.
První díl jedná o dějinách svazu v té době, dru
hý podává zprávu o práci a stavu odborů a třetí
přináší studii: »Kritické posouzení různých ná
zorů o ceně analytické a synthetické methody
pro vyučování náboženství.« Počet členů se
zvýšil od posledního správního roku z 14.679
na 21.109. Tento velmi potěšitelný vzrůst na
stal připojením Spolku katolických učitelů slez
ských, jenž čítá 14.000 členů, přistoupením
většiny členů rozpuštěného »Spolku katoli
ckých učitelů pro vládní okres trierský.« Z tě
chto členů připadá na porýnské země 4766,
na Bavory 4697, na Slezsko, 4600, na Vest
fálsko 2128, na Elsas-Lotrinsko 1000, na zá-

padní Prusko 924, na Wiesbaden 620, na rýn
skou Falc 500, na Fulden 400, Sasko 340,
Branibory a Pomořany 253, Ermlaudsko 21 1,
Hildesheim 198, na ostatní sever 87. Nově zří
zená kommisse pro pruské záležitosti obírala
seotázkou služebního platu,o očekávaném zá
konu o vydržování škol, o nové úprávě disci
plinárního řízení pro učitele a o příznivějším
rozdělení prázdnin. O čilé práci svědčí zprávy
kommissí pro ochranu mládeže,literaturu mlá
deže a právní ochranu. Z této zprávy viděti,
jak katolické učitelstvo je organisováno v Ně
mecku, které je zajisté zemí svobodomyslnou
a jak čile působí. I u nás zajisté bude pocho
pena snaha naší Jednoty katolického učitelstva
a všestranné podpory se jí dostane.
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Školní pokladny úsporné.
(Dokončení.)

Druhým polem práce, které, vezmeme-li prísne měřítko, nepatří sice v obor
školy, jest ukládání peněz čili pojištění pro budoucnost, spojené s procenty. Co
peněz nadarmo se vyhazuje za věci často škodlivé zdraví, jako na cukrovinky,
perník podezřelé jakosti, plesnivé ořechy nebo jiné zkažené pochoutky dětské.
A což cigarety? Zdaž není lépe, stokrát lépe, aby dítko si schovalo ten peníz,
ale tím způsobem, aby mu i malý peníz přinášel nějaký užitek?
O tom bylo psáno již mnoho i od učitelstva, avšak nejen pro, nýbrž i proti.
Jako hlavní námitky proti tomuto šetření byly uváděny:
1. Na učitele se tím vkládá nová mimořádná práce, ačkoli jsou již prací
přetíženi, hlavně učitelé venkovští. — Avšak tato námitka jest velmi malé váž
nosti, poněvadž školní pokladny úsporné zaberou učitelům tak málo času,
že není potřebí o ztrátě času ani mluviti. A i kdyby tato práce vyžadovala ně
jaké námahy, zdaž by nebylo příkazem nutnosti, aby učitelstvo zasvětilo se této
práci ?
2. Nabádati dítky k šetrnosti, k prospěchu hmotnému značí učiti je lakomství.
— Avšak to jest paradoxní tvrzení. Dítky, hlavně v nejprvnějších letech, podlé
hají nejčastěji krajnostem. Buď jsou sobci nebo marnotratníky, dítek šetrných ve
skutečnosti není a na sobce nemůže se bráti zřetel, poněvadž jest jich celkem
nemnoho. Každý opět uzná, že marnotratníka naučiti šetrnosti se vyplatí, třeba
by se k této šetrnosti přimísilo trochu skouposti. Náš lid jest ubohý právě proto,
že neumí šetřiti, že každý groš, kterého se nemusí užiti k upokojení nutných
potřeb, vydá se na marnivé věci, kterých člověk nepotřebuje. Lid náš má ještě
velmi slabé ponětí o produktivním ukládání těžce vydělaných peněz a právě tu se
naskýtá příležitost navykati dítě netoliko šetrnosti, nýbrž i výnosně ukládati
peníze.
3. Dítko rodičů nezámožných, které právě nikdy nevidí peněz, bude krásti,
jestliže ne hned peníze, tedy vejce, ovoce nebo vůbec zboží, aby se mohlo také
pochlubit! úsporami před ostatními spolužáky. — Tato námitka by byla opravdu
těžká; ale táži se přes to: Odkud berou děti nedospělé peníze na cukrovinky,
prstýnky, cigarety a na jiné cetky ? Zdali není lépe, aby tyto peníze byly počátkem
zvyku šetřiti než rozhazovali, jak všeobecně se děje.
Zajisté nepodáváme nové myšlenky, nenabádáme ku provedení s neznámým
výsledkem, nýbrž uvádíme věc již vyzkoušenou, kterou uznali za dobrou národové,
kteří tak vysoce vzhledem k šetření cizího majetku stojí, jako Němci, Angličané,
Dánové, Švýcaři a jiní. V těchto zemích, jakož i v Uhrách a v Rumunsku školní
pokladny úsporné dávno byly zavedeny a statistika schválně k tomu konci se
stavená vykazuje velmi zdárné výsledky a to netoliko vzhledem k finanční otázce,
nýbrž i k mravní. Jmenovitě bylo pozorováno: 1. Děti chutě pracují, aby si vy
dělaly nějaký haléř. 2. Zcela zanechaly lakoty a kouření. 3. Nebylo viděti dětí
v hospodě, kde před tím si kupovaly lihové nápoje pod záminkou, 'že to je pro
rodiče _a k tomu konci dříve několik druhů složilo peníze.
V Rakousku již několikráte byl učiněn pokus a bylo doporučeno učitel
stvu zavěsti školní poštovní úsporné pokladny, avšak pokaždé se tento pokus
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rozbil o výše uvedené námitky a hlavně proto, že byla obava z počítání a pře
chovávání cizích peněz. Tato zajisté oprávněná obava byla již odstraněna, poněkol
vadž ten, který řídí takovou pokladnu, nepřichází do styku s cizími penězi. Mazale
nipulace je tak upravena, že učitel provádí pouze přehled šetřilů i nevelkoitrn
korrespondenci a toliko tam, kde není poštovního úřadu, obírá se prodejem po
štovních známek, což mu přináší jistý příjem. Že opět mládež má popud ke spo
řéní, nejlepším důvodem jest okolnost, že podle zprávy ředitelství poštovní spo
řitelny školní dítky činí 44 procent ukládajících stran.

Kterak možno tedy zavěsti školní pokladny úsporné? Návod k tomu podá
Josef Zahner, kontrolor c. k. poštovní spořitelny:
ič.
1. Každý učitel, který zamýšlí založiti ve své škole takovou pokladnu, obrátrac
se na c. k. úřad poštovní spořitelny ve Vídni, udav počet žáků své školy se žáby
dosti, aby mu byly zaslány příslušné tiskopisy a obálky zvlášť upravené ku pře;e^
chovávání úsporných lístků.
ch
2. Není-li v místě poštovního úřadu, jest potřebí podati na c. k. poštovný’
ředitelství v Praze žádost za povolení prodeje poštovních známek. V žádosti dlužnctec
výslovně udati, že toto zařízení má hlavní účel založení školní pokladny úsporná
a ulehčení nákupu známek poštovních dětem.
3. Když došlo povolení, zakoupí se na ředitelství poštovním jistý počeť^r
známek po 10 h a tolik úsporných lístků, kolik se přihlásí žáků. Fond k tomúsri
lze snadno nalézti, nechce-li nebo nemůže-li učitel užiti svých peněz. Jmenovitě J3
možno vypůjčiti pro děti peníze z místního fondu školního nebo dostati takovou^
půjčku v okresní školní radě z peněz školních. K tomu konci vystačí úplně 10 K.1U
□
,
lat
4. Po nákupu lístku ureí učitel jeden den v týdnu a hodinu, kdy bude pro-^j.
dávati známky k lepení na lístky a jeden den v měsíci, kdy bude vybírati lístky
již nalepené.
,
,
v ,
yi
5. Vyplněné lístky zároveň se jmény dítek sestavenými na zvláštním tisko~ie
pise, zaslaným z Vídně, odešle do Vídně v obálce, zvlášť k tomu konci poslané,^
beze všech výloh poštovních.
6. Z Vídně pošlou pro každého žáka vkladní knížku, kterou žák sám pře-e|.
chovává. Když žáci již mají knížky, stačí jednou měsíčně vybírati lístky vyplněnéej
známkami a zasílati v jedné obálce zároveň s knížkou do Vídně prostřednictvím.;!·
neibližšího poštovního úřadu.
ry
7. Z pravidla c. k. poštovní spořitelna nevydává žákům jich úspor, až když;h
zaujmou pevné postavení, když jim ušetřené peníze opravdu mohou býti pro-m
spěšné. Ale v náhlých případech nezbytné potřeby na žádost rodičů nebo pě
stounů, potvrzenou správou školy, zašle poštovní spořitelna knížky s blankety re
k vypovědění uložených peněz.
8. Ve vícetřídních školách provádějí manipulaci třídní učitelé; avšak kor-ij
respondenci a zásilky do Vídně obstarává správce školy.
Z uvedeného vysvítá, že se zavedením i vedením školních pokladen úsporných není spojena velká námaha; i korrespondence není obtížná, poněvadž ke
všemu jsou po ruce tiskopisy, do kterých stačí zapsati jméno a příjmení žákovo a
a příslušné cifry. Tato nepatrná námaha nám dá náležitou náhradu v mravním :ě
uspokojení ze splněného prospěšného skutku.
k
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Máme naději, že hlas náš nebude hlasem volajícího na poušti, že kollegové
)ě:kollegyně, kteří již mnohem více obětí vykonali pro vlast svou, pracujíce vylavale a zcela zdarma k mravnímu povznesení lidu, nezaleknou se ani této ne□Htrné práce a zavedou v každé škole takovou soustavu spoření.
Fr. Hanuš.

o

Vývoj trestu školních.
a

Nemá zajisté pravdy Jan Kossak, když ve Ivovské »Szkoíe« čís. 2. a 3.,
)č. 35. dovozuje, že školní kázeň ve středním věku byla založena hlavně na
ifrachu před trestem. Tento věk prý znal pouze tvrdý a ostrý způsob vychování,
á-by žáci od malička zvykali si na křesťanské zvyky a přesně vykonávali
3xedpisy, aby zlé pudy a neuctivost byly potlačovány, bylo prý užíváno nejtvrdích vychovávacích prostředků. Ve vyučovacích ústavech scholastické doby,
. j, v ústavech klášterních, kde mělo býti ideálem odřeknout! se světa a jeho
Qtěchy, řádila prý rákoska velmi prudce; posty a umrtvování hříšného těla ná
sledovaly za přestupky žáků.
Ne lépe prý se dělo i ve školách městkých. Přísní mistři a jich pomocníci
,(cdnali prý se žáky způsobem přímo barbarským; i na ulicích prý je trestali tě
lesně. Školy německé se staly známými svým nelidským jednáním se žáky. Mistr
g bakalář byli tu přísnými pronásledovateli mládeže, trestali ji bez srdce a odpu^ění. Tělesný trest byl prý tu podkladem výchovné soustavy. Byl jakousi po
můckou, která ulehčovala učiteli jeho činnost. Pomáhala na př. ke známosti granatiky, neboť biskup veronský Rathier nazývá gramatiku »serva dorsum«, to jest
:hraň zád; znalost gramatiky chránila zajisté jeho zád od ran.
Spisovatel kromě posledního bodu neudává nikde dějepisných dokladů, aby
>ylo možno se přesvědčit! o pravosti jeho tvrzení. Sluší za to míti, že při nejnenším jeho tvrzení jest smělé. Užívalo se sice ve středověku tělesných
’restů, ale jen v případech nutných, když jiné prostředky selhaly a byly vyčer
pány. Vyučování působilo na vůli přesvědčivě, jistě a klidně. V té věci školy
:eholní ve středověku vynikaly svou zdařilostí a výborností, takže pokračovatelé
ejich jesuité po rozpuštění řádu jesuitského byli povoláváni nepřítelem katolické
církve Bedřichem Velikým do Pruska a carevnou ruskou Kateřinou, která byla
vychována v přísných tradicích pravoslavné církve. Oba povolávali jesuitské vy
chovatele, protože byli přesvědčeni o jejich zdárné výchově, a rádi proto svěřo
vali jim svoje školy; bylyť v nejlepších rukou.
Rozdíl mezi středověkem a nynější dobou je ten, že se užívalo tělesných
:restů ve středověku dovoleným způsobem, nyní pak se jich užívá způsobem ne
dovoleným. Rákoska zvláště nyní na školách jest důležitým prostředkem výchov
ným. Učitelstvo jest přesvědčeno, že nynější kázeňské prostředky nestačí a že
by bylo potřebí přísnějších prostředků. Ale jest při tom neupřímné, že veřejně to
nechce doznati.
Jako malý doklad uvádím ze zkušenosti případ markantní. Na jedné schůzi
učitelské okresní konference jistý učitel podal návrh, aby bylo žádáno zavedení
tělesných trestů do školy, poněvadž mládež je čím dále rozpustilejší a dosavadní
kázeňské prostředky na zkaženou mládež nestačí. Místopředseda, řídící učitel,
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na to odpověděl: »Pane kollego, chcete se dát vlačeti novinami, že jste zpátečr
že chcete zavěsti tělesný trest do školy, že si přejete, aby se vrátil opět stra
věk do školství?« Jeho vývody byly všeobecně nadšeně přijaty. Navrhovatel necl
býti zpátečníkem, nýbrž pokrokovým učitelem, proto vzal návrh zpět. Ale či
všichni nevěděli, bylo, že pan místopředseda od počátku své učitelské působní
až do své smrti užíval dlouhé rákosky a citelně trestal i nepatrné přestup
větší porušení kázně trestal i v separaci, v temné komůrce. A brzo po své
krokové řeči potrestal jednoho hocha tělesně ; ten nepřišel do školy a jeho o
chtěl žalovati u okresního soudu. Pan místopředseda dal se do prosíka. Za
k »nemocnému« žáku, poprosil otce, aby z toho nedělal žádné aiéry, zapl.
10 K bolestného — a reputace jeho byla zachráněna. — Jak ovšem takov;
způsobem vážnost učitelstva klesá, ví každý nepředpojatý člověk velmi dobře;
zaslepenec nechce přiznati oprávněnosti tělesného trestu ve škole ze strachu, a
jeho »pokrokovost« nebyla vystavena na pranýř.
Ostatně veřejnost o tělesném trestání dítek ve škole za nynější humár
doby dobře ví. Nedávno bylo veřejné mínění pobouřeno nemalou měrou; v uhers
vesnici jistý učitel potrestal žáka tak nelidsky, že zemřel. Když hochu zvoi
umíráčkem, učitel skončil sebevraždou.
Nedostatek prostředků kázeňských dokázala také sebevražda učitelky
Semilsku, protože všecky její snahy na utišení mládeže byly marné.
Německo je zajisté pokrokový stát, ale tělesné trestání je tam dovoleno
škole a výslovně bylo podotčeno, že krevní podlitiny následkem tělesného ti
stání nejsou podkladem soudního vyšetřování s učitelem-vinníkem.
Nyní se pěstuje humanita k žactvu, ale žactvo může učitele k smrti utýrr
učitel však nesmí žáka potrestati, ano nesmí se odvážiti ani jeho jednání pravj
jménem nazvati, aby nebyl žalován a odsouzen pro urážku na cti, jak se stř
jistému professoru ve Vídni. Ten byl totiž odsouzen k peněžité pokutě, poněvai
nazval jednání žáka defraudanta kriminálním. Humanita k učiteli se vůbec nep
stuje. A to je smutný zjev nynější školy. Proto nejvíce poškodil vážnost učiti
štva a kázeň ve škole Pavel baron Gautsch, když jako ministr vyučování pr
hlásil, že se o to postará, aby rákoska do školy opět nebyla zavedena.
Kossak poukazuje dále na tresty školní v Polsce. Boleslav Chrabrý kál
starší ostrými slovy, mladší cvičil pak i metlou. Rákoska a metla v národním v
chování hrála důležitou úlohu. Tělesný trest předpisuje řád benediktinský :
každé přestoupení žáků, ač řád tento byl ze všech nejmírnějším. Každá nepi
slušnost, méně příslušné chování, nepozornost při čtení, memorování, při koste
ním zpěvu nebo ve škole vůbec byla trestána dle slov Šalomounových ostrýr
slovy. Při bití nebylo činěno rozdílu mezi syny chudých a zámožných rodič
V některých klášteřích polských prý v určitých dnech byli tělesně trestáni vších
žáci, třeba že toho nezasloužili. Byla prý to jakási expiace za provinění, prov
děná v určitém čase. Spisovatel rád. doznává, že v polském školství nikde
nestal případ, že by trestání bylo surové a barbarské, jak tomu bylo v Německ
Zneužití této kázeňské moci se prý dělo někdy ve školách kathedrálních, k(
scholastikové svěřovali dítky ještě nedorostlým pomocníkům.
(Pokračování.)
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Lesní školy.
Vyučování v přírodě! — Toto heslo zaznívá vždy víc a více a dochází
povšimnutí v kruzích nejširších. Není to tak školská úzkoprsost, jako spíše pový
šenost vyšších vrstev a obmezenost mnohých rodičů, jež překáží zdaru této
ušlechtilé snahy. Zde nohou přesvědčit! jen praktické důkazy a v tom směru
lze lesní školy pochva iti.
Dne 1. srpna 1904 založena první lesní škola v Charlottenburgu. Dohled
nad ní má »Spolek paní a dívek pro sociální práci«; školní rada dr. Neuffert
převzal osobně její vedení. — Tato událost vzrušila všechny vrstvy, zajímající
se o dobro dětí; vždyť navštěvují školu učitelé z blízka i z dáli, lékaři a oprávci
společnosti lidské v obrovském počtu. Místo, jež určilo stavební družstvo města
Charlottenburgu k zřízení školy, zaujímá 2 ha a má příhodnou polohu. V pro
střed svěžího lesíku vypínají se vzdušné, lehké dřevěné domky, jež slouží různým
účelům. Vše zařízeno co nejprostěji. Hospodářskou budovou jest chalupa, již
zřídil tamní »Vastenecký spolek ženský.« Hospodaření jest ovšem obsáhlé, neboť
se tam živí na 120 dětí. Působení lesního vzduchu a vydatné stravy jeví se
však utěšeně. (Každé dítě na př. dostane v poledne 100 gr. masa a denně celý
litr mléka). Není divu, že dětem den ode dne přibývá na váze; ta se zvětší prů
měrně u každého z nich po 3 měsících o 6 a půl libry.
Jednotlivé z pacientů mohou se spraviti o 10, 13 ba i 16 liber. A jsou zde
nejen dítky zdravé, ale i trpící, ku př. chudokrevné, skrofulosní, tělesně slabé a
jinak postižené, které sem byly poslány na radu školních lékařů. Ovšem že vy
loučeny jsou z této výhody děti epileptické, zřejmě tuberkulosní, silně hysterické
nebo vážnější srdeční vadou trpící. Čilejší pohyb v lesní škole nesvědčí, že to na
škodu bledým, vyhublým tvářičkám malých — naopak: po čtyřnedělním zotaven1
jsou děti zcela svěží jak při hře, tak při učení.
Vyučování jsou věnovány 2 hodiny denně. V malých sice třídách bývá
nejvýše po 20 žácích. Zachovává se vyučovací plán škol obecných, avšak neučí
se dle obvyklých pravidel. Látka memorovací jest účelně zkrácena. Hlavní zřetel
obrácen k počtům a jazyku vyučovacímu, úplně vyloučeno kreslení a fysika,
neboť modely a přístroje zabíraly by zde mnoho místa. Zpěv a tělocvik provádí
se ve volné přírodě, jen za deštivého počasí uvnitř, v tělocvičně.
Vůbec je vše tak zlepšeno, že děti se vracejí zcela změněny, ba na mnoze
přinášejí si posilu i pro budoucí své prospívání následkem pevnějšího zdraví.
Jsou zde též malé lázně solné i uhličité, školní vůz elektrické dráhy, jenž do
pravuje děti do školy a domů. Ačkoliv jsou děti ve škole úplně ošetřeny, platí
rodiče denně za každé jen asi 50 pfeniků. Mnoho dětí zde bývá z rodin nejchud
ších, nuzných; těm se plat buď zcela odpouští, neb obmezuje se na 20—10 pf.
Povšimněme si denního života v lesní škole charlottenburské: Ráno ve
3/4 na 8 jsou děti na vykázaných místech v budově. K snídani dostanou šálek
polévky a chléb s máslem. V 8 hod. počíná vyučování (u některého oddílu až
kolem 9 hod.) a to v lese. V 10 hod. jedí děti mléko a domácí chléb, jenž bývá
s povidly neb rozvařeninou. Oběd jest o půl 1. hod.; sestává z masa, bramborů
a zeleniny. (Masa, ’ak výše řečeno, dostává každé dítě asi 100 gr.) Ostatního
mívají až 200 gr., ovšem řídí se množství potravy též vývinem dětí. —Ve 4 hod·
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odpoledne je svačina mléko a chléb. Před odchodem, asi o půl 7. hod., se večeři
ovesná polévka s chlebem nebo pudding.
Kávy děti nedostávají, ani sladové, neboť lékař lesní školy, soukromý to
docent charlottenburský, je přěsvědčen, že není nápoje, jenž by nahradil mléka.
Při vyučování sedí chovanci v lenoškách ; mohou též použiti vlněných po
krývek, opatřených čísly. Když právě neprší, tu i za drsnějšího počasí jsou dítky
na volném vzduchu, což je velmi otuží. Ovšem že z počátku přestojí mnohé
z nich lehké nachlazení, leč brzy uvyknou každé změně povětrnosti. — Vycho
vání i vyučování řídí se duchem přívětivosti, veselosti. Opravdu tedy ideálem
možno nazvati lesní školu charlottenburskou, ten malý dětský ráj.
Bohužel, že z finančních ohledů mohlo být sem přijato v roce 1904 a 1905
jen 120 dětí, ježto mnohé neplatí ničeho. V roce 1906 se počet jich zdvojnásobil.
Celkem je tu na 800 dítek, t. j. 4 proč, všeho žactva charlottenburského. Škola
má 6 tříd s pobočkami, při čemž nehledí se k stáří, pohlaví a vyznání nábo
ženskému.
Jest tak oblíbena, že málo bývá rodičů, kteří nechtí z malicherných příčin
sem dětí posílati.
Vyučuje zde 6 pánů a 3 dámy; tento personál má službu od 8 hod. ráno
do 7 hod. večer; dostává tutéž stravu co děti a krom toho odměnu peněžitou.
Děti nemusí vykonávati domácích prací, jen při stole posluhují, samy s1
jídla donášejíce. V době polední stojí řadou od kuchyňského okna až ke stolům’
při čemž jdou talířé z ruky do ruky. Kdo nemá dosti, smí si přinésti porci
po druhé.
Z tohoto pozorování můžeme vytknouti nejutěšenější výsledky: V r. 1904
opustilo lesní školu 23 proč, dítek úplně uzdravených, r. 1905 jich bylo 25 proč.
V následujícím roce nastalo již u 62 proč, dětí značné zlepšení na zdraví.
A jiný, neméně blahodárný vliv lesních škol vůbec možno spatřovat! v umrav
nění jejich svěřenců ; přiznávajíť jejich nekonečná dobrodiní, jež toto zařízení pro
ně chová. Účelem lesních škol jest, aby se děti »vylenošily«. V pravém slova
smyslu tomu není tak. Vždyť děti po návratu shledány mnohem pilnější a pozor
nější než dříve. Zřídka prý se stává (a to ještě ve škole samé}, že dítě nezná
svoji věc řádně, což možno vysvětlili náhlým příchodem cizinců, hostí za vy
učování.
Zajímavo bývá sledovat: duševní pokrok u dětí během doby, již ztrávily
zde, v lesním, osvěžujícím vzduchu. Jsou většinou s počátku zaraženy, nesmělé,
krčí se ostýchavě do koutka, nové okolí jich zastrašuje, nemají dosud přátel.
Mnohé z nich musí se v pravém slova smyslu »učit jisti«.
Doma nedostávaly řádného oběda, ať již z nouze, neb z pohodlí rodičů ;
každodenně bylo hlavním jídlem káva a chléb. Takové děti ovšem považovaly
výživnou zeleninu za cosi bezcenného- nebo naprosto nejedlého. V tomto případě
mohli učitelé a učitelky maličkých řešiti kus sociální otázky.
A nyní ještě zmínku o hrách dětských v lesní škole charlottenburské: Mají
tam vystavěno celé pohoří krkonošské a Rudohoří z lehké lesní půdy; jest to
v malém znamenitě reprodukováno. Vyvýšeniny i sníženiny velice pěkně vyzna
čeny. (Samozřejmo, že výška jednotlivých »hor« a »vrchů« odpovídá poměrně
skutečnosti.) Pěšiny a cesty vůbec naznačuje staniolový papír, ba nescházejí ani
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salaše a stáda dobytka (dřevěné figurky). Snadno si domyslíme, jak asi děti těší
ona zábava, při níž má jich fantasie hodně mnoho volnosti.
Všecky děti bez výjimky jsou v lesní škole rády; v poslední den školy pak
mnohou slzu uroní, tajně i zřejmě.
Podobně jako v Charlottenburgu, jsou lesní školy zřízeny i v jiných ně
meckých městech. Miihlhausenská má lepší poměry co do ubytování; jest zřízena
v rozsáhlém bývalém zámku. V máji r. 1905 založena lesní škola také v Drá
žďanech. Jistý pán nadšen jsa touto vznešenou myšlenkou zařídil ji asi pro 20
hochů a dívek svým nákladem. Děti ty jsou vybrány z 19 škol drážďanského
okresu dle tělesné zdatnosti a podrobeny stálé kontrole lékařské. Ráno i večer
dovážejí se zvláštním železničným vagonem. Jídají čtyřikrát denně dle lékařských
předpisů upravené pokrmy. Vyučování počíná kolem 9. hodiny ranní na louce;
učí zde městská učitelka. Svérázný jest pohled na skupinu dětí sedících ve volné
přírodě zcela volně, s učitelkou v čele. Po každé hodině vyučovací jest krátký
oddech, po obědě delší siesta v lenoškách. Odpoledne se ještě děti učí hodinu
ručním pracím. Ostatek dne stráví se procházkou nebo prací v zahradě.
Anglický ministr vyučování Bradford, jenž navštívil roku 1905 mezi jinými
německými vychovávacími a učebnými ústavy také lesní školu v Charlottenburgu,
otevřel následujícího roku ve Skotsku podobnou. Také Kodaň činí přípravy ku zří
zení lesní školy.
J. M.
% % <
<

Před zápisem do škol středních.
Stojíme opět před přijímacími zkouškami do školy střední. Tu nesmíme
odvraceti pozornost svoji od smutné zkušenosti, která stále častěji a častěji se
ozývá, že totiž mládež do střední školy vstupující nepřichází tam dnes s takovou
přípravou, jak tomu bývalo za dob starších, určitěji řečeno, že nemalé procento
žáků přichází do školy střední s průpravou slabou, nedostatečnou.
Zjev tento lze do jisté míry vysvětliti.
Jest zajisté známo, že dříve chodili na studia hoši opravdu vybraní, zvláště
z venkova, věkem pokročili, kteří za nedlouho měli obecnou školu již vychoditi
a co hlavního při tom, podnět, aby chlapec šel na studia, nevycházel od rodičů,
jako spíše od kněze a učitele. Ti poznali v něm vlohy a i když chlapec sám
choval tiché přání jiti studovat, přece obyčejně oni to byli, již pohnuli rodiče
aby nelitovali nákladu a synka studovali dali.
Tento postup byl tenkrát zárukou, že přijde do střední školy materiál pře
vážnou většinou opravdu dobrý.
Dnes je tomu jinak.
Touha po »vzdělání« stává se všeobecnou, nabýti vyššího vzdělání je dnes
všeobecným požadavkem i pro stavy pracující, což bylo by lze ovšem jen schva
lovali, kdyby netkvěl při tom stále ještě zastaralý názor, že tohoto vzdělání vše
obecného lze dosíci jen na škole střední, na gymnasiu nebo reálce.
Proto kde kdo žene se na školu střední, odtud vysvětlíme si také stále se
vzmáhající počet těchto ústavů, zjev to, který dnes stojí u nás již za zralou
úvahu; leč o tom jindy.
A nejnižší požadovaný věk (deset roků musí býti pak primánkovi do konce
občanského roku) tento proud jen podporuje.
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Chce-li venkovan dáti synka »trochu poučiti«, volí obyčejně školu střední,
školu měšťanskou až v druhé řadě; není-li totiž tato na blízku a má-li na stu
denta platili, je to — dle jeho mínění — vždy výhodnější na škole střední, odkud
má dnes přece ještě otevřenější svět než ze školy měšťanské.
Ostatně tak posuzují věc i rodiče z města. Chlapec měl by závazně choditi
do 14 let do školy obecné, později snad měšťanské. Vydání s ním o mnoho se
jim však nezdraží, dají-Ii jej již v jedenáctém roce věku do školy střední po
čtvrtém roce docházky školní. Tam, je-li trochu aspoň nadán a pilen, protluče se
do 14. roku v nejhorším případě nižším gymnasiem a má — quartu.
Dobře ještě, odejde-li pak. Hledí-li však dostatí se všelijak »jen« do sexty
(na lékárnictví), setrvají mnozí často, aby dodělali celou střední školu.
Řekli jsme výše již, že dříve pobízeti musil učitel nebo kněz rodiče schop
ných žáků, aby dali tyto na studie. Dnes ovšem není toho potřebí, ale rodiče
'chodí k nim alespoň na radu, o pokyny a vysvětlení a tu je vhodná příležitost
k záslužné práci, aby kněz i učitel zcela upřímně vyložil jim sociální postavení
těch studovaných, jimž jejich práce úplně se zdařila, aby spočítal jim, co dlou
holetá studia státi mohou a bez obalu posoudil nadání svých žáků. Tak káže
oběma nejen otcovská péče o svěřenou mládež, nýbrž i ohledy k rodičům, kteří
mnohdy celoživotní svoji práci na to obětují.
A ukáže-li se dosti dobré vůle a pochopení na straně rodičů, nechť odvrátí
je na směry jiné, po nichž mohou chlapci, a než běží, dospěti k štěstí, společen
skému postavení a spokojenosti cestou kratší, levnější a stejně čestnou.
V první řadě jest to škola měšťanská. Tam, kde nevidíme zvláštního nadání,
kde není ani dostatečných prostředků hmotných, nebudeme zajisté nikdy doporu
čovali dloholetých studií středoškolských, nýbrž poukážeme na školu měšťanskou
a různé školy odborné.
První podává uceleného vzdělání všeobecného, druhé zase příslušného vzdě
lání odborného theoreticky i prakticky. A máme-li na mysli větší blízkost těchto
škol k venkovu, jsou zajisté i levnější.
Tímto způsobem odpadne střední škole značné břemeno a bude pak moci
snáze a důkladněji plniti úkol svůj k těm, kteří jí zbudou, aby věnovali se stu
diím hlavně vyšším.
A žádáme-li od jmenovaných činitelů upřímnosti k rodičům, třeba žádati od
nich i vážného posouzení schopností žactva vzhledem ke škole střední, cožjeviti
se má i na vysvědčení frekventačním.
Z prospěchu vytýkají se na něm sice jen tři známky (z náboženství, češtiny
a počtů), ale jak často liší se — zvláště poslední dvě — od výsledků práce na
škole střední!
Jak divně to chápou — rodiče! Synáček jejich, jenž měl doma »jedničky«
od shora dolů, při přijímací zkoušce do primy s jednoduchými věcmi — zápasí.
Snad to byl jen strach.
Ale když se »ohlídne«, nebývá to lepší.
Proto bylo by zajisté jen s prospěchem, kdyby na vysvědčení frekventační
dávány byly známky k účelu svému přiměřené. Známky takové nebyly by prů
měrné nebo poslední kvartální, nýbrž charakterisovaly by žáka, do jaké míry
ovládá látku při přijímací zkoušce žádanou.
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S takovýmto relativním, vzhledem k určitému cíli vytknutým kalkulem
shledáváme se na př. na fakultě filosofické, kde kolloqium, práce seminární je
pro osvobození od kollejního, pro stipendium a pod. výborná, ale pro zkoušky
státní jen chvalitebná, dobrá. Úplně táž práce charakterisována vzhledem k ji
nému účelu jinak.
Pak ovšem byly by si známky na vysvědčení frekventačním úplně rovny,
ať patřily by žáku s čtyřletou nebo již sedmiletou docházkou školní.
Tímto vážnějším posouzením schopností žákovských se strany učitele učili
by se i rodiče vážně hleděti na středoškolské studium, do něhož dobrovolné své
dítky posílají.
Ad. Bardt.

Také „umění“.
Onehdy jsem četl vyzvání p. Vráze turistům: Pište, jak se vám vedlo na
cestách, co všecko jste viděli, — jen pište!
Poslušen namočím péro a píšu. Začnu: »Bloudím lesem sám a sám, nic
okem, myslí nehledám.« Tak duchaplně začnu jako v dřívější čítance I. jedna
básnička těmi slovy pobízí dítky ku práci.
Přijdu do hustého lesa, kam ani sluneční paprsky nemohou proniknouti, kde
lísteček sladkých malin a jahod nevyhřívají se na libé sluneční záři, kde malo
vané muchomůrky na odiv se ukazují, tam ve stínu černé nanejvýš jedovaté očko
uprostřed čtyř lupenů na nás hledí.
Najednou jako když neviditelná ruka všemocná les prosekne na celou šíř
a dál, a světlo stkvělé rozlévá se po pasece utěšeně zelené. Nemohu snésti ta
kového jasna, zacláním si oči. Spatřím hrad — — Již to mé péro hrkavé chtělo
napsati zbořený hrad; neboť pýcha naší historie jsou zbořené hrady, jejichž ka
meny chodíme oplakávat jako židé plačtivou zeď v Jerusalemě, při tom jsouce
dosti nepraktickými snílky pro život přítomný.
Ne — hrad obemknutý tvrdou zdí — ne. Jdu výše a blíže, mám před sebou
půvabnou a útulnou vilu. Zahrada činila věnec překrásný kol stavení.
Cosi mě lákalo pořád blíže, jakási tíž tísnila v prsou dech, činila mě bo
jácným a přece oči mé hledaly vchod do zahrady. Plot zdál se jakoby vytvořen
byl z úponkovitých rostlin s přerozmanitým květem sličným v podobě kalichů
a zvonků.
Cítil jsem se blízko něčeho vznešeného. Vkročím.
Nade mnou vznáší se balkon přeuměle vytvořených skupin krásných květů.
Vůně přemilá lila se kolem. Cesty různě se vinoucí posypány jsou jako zlatými
hvězdami. Co tu květů skvostných, tu zase sochy, palmy obrovské a u nohou
něžná kvítka.
Není snad ani možno stvořiti tolik krásy rukou lidskou.
Opodál jako v pohádce tulí se ku staleté lípě domeček roztomilý, který nesl
rubínovými písmenami nápis »Zátiší«.
Pohlížím u vytržení. Tu jasná bytost, rozmilá objeví se mezi sloupovím
zlatém lemovaném.
»Jsem Umění,« zahlaholila, kdežto já zkoprnělý jako žáček, který u zapo
vězeného ovoce jest zajat.
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»Buďte mi vítán! Vím, hledáte Umění!« — Zamlčela se.
Její hlásek zněl mile a přece zdálo se tak tesklivě.
»Hledáte umění i úmysl máte malým ve škole je předkládat! —«
Opět začala a usmála se.
0 je! tohle je můj koníček, zajásám v duchu. Honem na něj! Ale již opět
bytost spanilá promluvila: »Zajisté jste si již všiml některých plodů umění. So
chařství — tuto malířství a tam opět pavilon osamocený, kde stkví se nejvybra
nější verše a básně. Tamto, slyšíte! zavznívá čarokrásná hudba a zpěv, jenž
k srdci mluví. Avšak je zde ještě mnoho umění skrytých a to většinou těžkých
umění, nežli jsou tato. Umění, která jsou zde, dávají se ditkám do kolébky. Jste
učitel, vím, a honíte se za uměním. Dobře, že jste přišel. Mám zde dosti na vy
branou pro vás i pro ty duše drahé vám svěřené, umění, které s velikým pro
spěchem mládeži předkládat! můžete i leckteré pro sebe i kolegy své použiti.
Pojďte dále!
A v tom stánku poznal jsem
Umění zachovati si ideál šlechetný v bídě a v nouzi přece s nadšením své
svěřence vychovávat!,
umění: chudé, opovržené přece s láskou vyučováti,
umění kupovati umělecká díla i kdyby třeba ňa sůl nebylo,
umění milovati rodiče své, ctíti nadřízenou vrchnost a podříditi se autoritě,
umění prostě býti živ a přece ideálně,
umění býti spokojen s málem a nechati jiné také žiti,
umění pracovati svorně na jednom záhonu (páni kolegové na jedné škole),
umění trpěti ústrky nepřátel a odpouštět! jim i dobré za to jim činili,
uměni prázdný čas věnovati studiu dějepisu a pozorování přírody Boží.
»Však naše máti často zanášela umění do škol i do těch, kam chodily ty
nejmenší dítky. Usilovala o to umění, aby se mládež tak vychovávala, aby nic
na světě ty pevně vštípené základy pro život nemohlo zviklati.«
Pozoroval jsem s údivem, když obličej bytosti této přelétly ještě tesklivější
chmúry. Zesmutněla. Pohnutí její duše jevilo se v obličeji jejím. Opravdu si zasteskla: »Mám sestru — vlastní —· byly jsme dvě . . . Matička nás stejně vypra
vila do světa. Ale žel Bohu!«
A ona bytost andělská svěsila hlavu, sepiaté ruce spustivší — —
Octnul jsem se opět v růžovém loubí, odkudž viděti paseku a v dáli cítiti
lesní chlad.
*
*
*
Doma. Uchyluje se ku knihám, přemýšlím o umění. Zvenčí doráží na mě
smích: Co je umění? Mám umělecky snídat? nebo umělecky zapínat knoflíky?«
Horuji pro umění a nemohu dál pro křik: »Dej nám jíst a umění potom přijde
samo.« Vštěpuj pak umělecký vkus rozličným způsobem v mládež a smějí se ti
i hubuií: Jaké to komedie s dětmi vyvádíš. Poučujte lid o kráse uměleckých
výtvorů, když celý svět je rozeštván samými spolky i společky, jež jednatelé
sotva postačí klížit.
Nic plátno. Jako kouzelnou mocí vylákán jdu, přicházím rozradostněn
k onomu místu památnému. Však co to? Mé zraky něco zvláštního v husté krytbě
lesa pozorují. Zákoutí obepnuté rozmanitými květy, ale zdálo se mi, jako by ty
květy sálaly jed místo vůně. Míním, že tady bylo ono čarokrásné místo: jdu
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blíž, tu pod velikým křem plané růže zjeví se mi koketně oděná slečna, jakoby
náhodou šla naproti mně. Žasnu! Příchozí zašveholila: >Ah! vítám vás! Konečně
přece jdete.«
Vidouc mé rozpaky, mluvila dále: »Divíte se, že ano? Stala se zde velká
změna. Takové umění, které zde přebývalo, musí dál. — Ukázala rukou — Už
to bylo také nutná potřeba všecko vyházet, neb velikou část zreformovat. Naše
století to nese s sebou. Zítra zas něco nového a zas — a to staré koštětem za
metat —« zasmála se nehezky. — »Jen pokrok, v tom jeví se pokrok — —«
Dívám se: to sloupoví jakoby hady jedovatými obtočeno bylo, ty úponky
rostlin jako ještěři se draly, květy — toť šeredný hmyz —
»1 já vás naučím umění,« lákavý hlas zavzněl, »jež pochopí i malé dítky,
snadné jest a moderní umění — —«
Spěchám pryč. Slyším blízko volatí: »Naučím tě oblékali v anonymitu, dám
ti inkoust zvláštní a péro a můžeš drásati, koho budeš chtíti, lidé to rádi čtou
— — A zas. Pojď ke mně, naučím tě flákat barvami masovými na plátno, aby
to táhlo — —
S největším namáháním ubíhám a ještě za mnou zní hlas? »Vrat se můj!
Naučím tě autoritu podkopávat, budeš silný a dovedeš celý věčný řád na světě
roztřískat — Vrať se!«
Ničehož nedbaje, ani se neohlížeje, deru se dál houštinami. Konečně tamhle
— ona bytost nadzemská v tom rajském Zátiší. Ještě okamžik a klesám pod
růžným baldachýnem a vzdychnu: »Tvoje desatero umění hledám!«
»Za odměnu vezmi jedenácté umění nade vše umění:
Odpírati lži-umělcům, kteří pod záminkou umění pomáhají ku rozvratu duše
lidské.«
Oceňováni hodnoty práce duševní vykonané jest vždy otázkou velmi choulo
stivou, kteráž z různého stanoviska různě se posuzuje.
V jedné menší osadě, kde lze vodu s velkou obtíží jen dostati, posadil
pan H. do studny pumpu patentní, kteráž velmi dobře a k úplné spokojenosti
celého okolí pracovala. Pojednou však rozlétla se zpráva, že milá pumpa se po
rouchala a rozhodně pracovali nechce.
Všichni mužové z celého okolí zanechali obyčejné své práce a sešli se na
dvoře u studně p. H., prohlížejíce zvědavě stávkující pumpu. Po prohlídce po
drbali se v hlavě, navrhovali to i ono, jak by se snad pumpa k opětné činnosti
příměti dala, zkoušeno všelicos, ale marně. Pumpa stála a s ní i rozum okolostojících.
Po chvíli náhodně zastavil se tam mladý B., pasák ze sousední vesnice. Ten
prohlédl si také studni a pumpu, několik minut přemýšlel a během dvou násle
dujících minut pumpu spravil.
Všeobecná pochvala dovednosti jeho nechtěla míti ani konce.
Pan H. radostí jen záře, pravil k B.: Tak si řekni, Josefe, co za to chceš?
Josef se chvíli rozmýšlel, až konečně usoudil, že by to tak pět zlatých vy
rovnalo.
Slova ta na pochvalou překypující sousedy a pana H. působila jako ledová
sprcha, a ti, kdož nejdříve se vzpamatovali, mluvili cosi, co pochvalou se zrovna
nejmenuje.
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»Poslouchej, Josefe,« povídá p. H., »já jsem myslil, že jsi přece rozumný
chlap. Pět zlatých žádati, to se přece se ctí nesrovnává. Vždyť jsi vlastně při
tom skoro nic nedělal, a ostatně ti to ani pět minut času nevzalo. Já myslím, že
50 kr. by bylo za tu nepatrnou správku až až dost!«
Josef se znovu rozmýšlel a konečně odvětil: »Dobrá! Budu to počítati tedy
jinak a účet vám pošlu.
Za několik dní dostal p. H. účet tohoto znění:
Za správku pumpy 5 minut ........................... —■ 50 kr.
Za myšlenku, na kterou jste všichni dohromady
v hlavách svých nemohli přijití................. 4 zl. 50 kr.
celkem . . . 5 zl. — kr.
Serafín.

----- ecg> RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výbor družstva Vlast konal 17. června
t. r. sedmou schůzi za předsednictví faráře
VI. Hálka. — Jednatel red. Tomáš Jos. Jiroušek četl protokol předešlé schůze, jenž
byl probrán a schválen. — Jeho Jasnost
Adolf kníže Schwarzenberg děkuje za bla
hopřání k jeho jubileu mu zaslané. — Čte
nářská beseda Methoděj ve Svatobořicích
děkuje za darované knihy a časopisy. —
Honorář za inseráty v kalendáři »Štítný«
roč. I. zvyšuje se z 50 K na 100 K. —
Výbor vyslovuje nad tím radost, že jeho
předseda byl zvolen říšským poslancem,
i byl místopředseda zmocněn, aby mu za
slal písemné blahopřání. ·—■ Na pohřeb na
šeho domovníka, jenž zemřel u sv. Barto
loměje, věnuje výbor 30 K. — Výbor přijal
s radostí na vědomí zprávu, kterak srdečně
byli naši delegáti na socialně-literárním sje
zdu v Plzni přijati, i vzkazuje všem katolíkům v Plzni při tom súčastněným srdečné
díky. — Čteny byly dopisy, které projevují
uspokojení nad obsahem »Vlasti« a »Našich
Listů«. — Radostnou zprávu zaslal nám
právě dnes jeden člen z Moravy: Získav
nám již několik členů, hlásí dnes nového
úda k našemu družstvu. — Valná hromada
družštva koná se v pondělí dne 1. července
ve dvě hodiny od poledne.
Výbor pak
k ní sestavil program. — Chudší noví čle
nové, kteří splácejí ročně 4 K, obdrží člen
ské podíly, až zapraví nejméně 12 K. Splatí-li těchto 14 K najednou při svém vstupu
do družstva, obdrží členské podíly — naše
knihy a starší časopisy v ceně 200 K —
ihned. K splátce 100 K — zde ve 25 le-

----

tech — musí se nový člen písemně zavá
zat!. — Na tombolu Katolické besedy, ur
čenou k vánočnímu stromku, darují se knihy
a brožury. — Dp. Janu Vystrčilovi, koop.
v Bubenči, výbor děkuje, že »Naše Listy«
v osadě svého působení v tak hojné míře
rozšiřuje. — Výbor zaslal p. Dr. Václavu
Řezníčkovi souhlasný projev a odsoudil ne
spravedlivé jednání »Máje« proti němu.

Nucená návštěva pomocné školy.
V jistém městě německém přikázal učitelský
sbor méně nadané dítě, které v obecné
škole neprospívalo, tamní škole pomocné,
pro děti méně nadané zřízené, a uvědomil
o tom otce dítěte. Ten však popíral, že by
dcera jeho byla méně nadaná, a odepřel
posílati ji do pomocné školy, odvolávaje se,
že dle zákona jest povinen posílati ji jen
do školy obecné, ale nikoli do pomocné,
která prý jest paedagogickým ústavem po
mocným. Soudní instance však zamítly jeho
rekurs a rozhodly, že škola pomocná pro
děti méně nadané patří ke škole obecné a
dítě že je povinno choditi do ní tak dlouho,
až nabude potřebných vědomostí.
Příčinu nedoslýchavosti u dětí vy
šetřoval Dr. Laser, školní lékař v Královci
v Prusku, a shledal většinou choroby, jež
poskytovaly vyhlídku na zlepšení nebo vy
léčení nedoslýchavosti. Tak byla příčinou
t. zv. třetí mandle (vegetace) v dutině nosohltanové, zvětšené mandle patrové, ma
zové zátky v uších, vleklý zánět ucha, katarrh ucha a j. Z toho jest patrno nutné,
vyšetřování školními lékaři a důležitost této
instituce i v tomto směru.
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O úkolech a methodách psychologie dětské.
I. Nauka o dítěti a její úkoly.

Pokrok ve vědě — toť cesta, která se zdá býti krátká pouze těm, kteří je
dině z okna svého pokoje patří na ni, avšak nemohou jí celé vyměřiti ani oceniti
její vzdálenosti; tak dovozuje Aniela Szycówna v »Szkole« v 23. čísle a násled.
ročníku 34. Kdokoli však zatouží tuto dráhu uraziti, ihned pozná, na jakém byl
omylu. Každý krok učiněný odhaluje očím poutníkovým opět a opět nové zjevy,
jichž trvání ani nepřipouštěl, když vycházel z domu a zvláště tam, kde příčina
nejdále zasahovala, přesvědčuje se, že poznal sotva nepatrnou část svého okolí;
teprve tehdy spozoruje různé stezky, rozcházející se na různé strany ,a má ne
malou potíž ve výběru, neboť všecky ho vábí a na to, aby všecky poznal, ne
stačily by ani síly celého života.
Takový obraz představuje mezi jinými i pokrok vědy a umění vychovatelského. Nemožno popříti, že díla vynikajících spisovatelů 19. věku zavírají v sobě
celý poklad pěkných pravidel paedagogických, množství cenných rad a pokynů ;
co více, tato pravidla, rady i pokyny byly značně zpopularisovány, tak že dnes
jsou známy nejen malé hrstce zasvěcenců, nýbrž značné části průměrně vzdě
laných učitelů a inteligentních rodičů ; a přece jak daleko jest naše vychovatelská praxe od ideálů všeobecné paedagogiky. Tažme se rodičů a učitelů půso
bících za nejlepších podmínek, obdařených dobrými vychovatelskými schopnostmi,
vytrvalostí a nadáním, plných zápalu a dobré vůle, zda jsou úplně spokojeni se
svou prací; a . pravdě podobně uslyšíme zápornou odpověď. Právě ti, kteří
nejvíce vědí, nejčastěji a s největším přesvědčením mluví: »Jak málo toho víme,
jak málo.«
Víme na př., že vychoyatel jest povinnen míti zřetel na individuálnost dítěte,
ale zda můžeme odpovědět! na otázku, do jakého typu rozumového náleží náš
chovanec? Víme, že všeliké vyučování má se opírati o představy a pojmy, které
dítko již má; než zdali známe důkladně zásobu těchto názorů v různých dobách
dětsví? Víme, že vyučování má buditi zájem, ale zdali víme, na čem jej založiti?
Jaké jsou záliby a libůstky, náklonnosti i popudy dítěte, které by nám pomohly
splniti tento úkol? Obáváme se všichni přetížiti žactvo, ale zdali umíme dobře
vyznačiti, co rozumové práce není přetížením pro žáky jistého věku a jisté pří
pravy? Jsme přesvědčeni, že vychovávací prostředky, jichž užíváme, jako mravní
naučení, odměny, tresty, často mají zcela opáčný výsledek, než jsme zamýšleli;
ale zda-li máme dostatečnou znalost povahy dítek, abychom mohli na ní založiti
konečnou reformu vyučování? Mluvíme časem o dítkách nenormálních, slabých
v práci a málo nadaných, jako o osobách které mají býti odstraněny z obecné
školy a vychovány ve zvláštních ústavech nebo třídách; ale zda máme dosta
tečné známky, abychom mohli rozeznat! normální dítko od nenormálního? Mlu
víme o vychování shodném s duchem národním, ale neuvědomíme si příčiny
rozdílu mezi dítkem českým a německým, francouzským a anglickým.
Leč dosti těch příkladů ! Dostačují, abychom se přesvědčili, že z výše vědy
paedagodické otvírá se široký pohled na málo známý dosud okruh, na zvláštnosti
povahy dětské a práva jejího stupňového rozvoje od doby, kdy dítě je nemluv
nětem, až do úplné zralosti tělesné a duševní. Víme toho velmi málo, ale to
jistě víme, že další rozvoj vědy a umění jest v pevném svazku s rozvojem
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nauky o psychologii dětské. Proto jest i hodno obrátiti pozornost na tyto vymo
ženosti vědy 19. století, která teprve na konci posledního desetiletí nabyla živěj
šího zájmu u vychovatelů a učitelů.
Velmi důležitý význam má zkoumání dětí. Především mají význam vědecký
a jako takové stanoví část psychologie všeobecné. Nynější psychologie nepřestává
na samém zjištění a popisů zjevů a procesů psychických, nýbrž rozkládá je na
prvky a pečuje o objasnění jich původu. Avšak takové analysy nepodáváme ni
kdy důkladně, týkají-li se pozorováni naše výlučně dospělých lidí; neboť u těch
všecky zjevy žití duševního mají formu velice skonplikovanou, ke kterému při
spěly různé vlivy, které působily za celou dobu vývoje. Chtějíce jim rozuměti,
třeba vynalézti jich počátek v dobách prvního dětství a sledovati jejich vývoj.
Nemenší důležitost mají tyto studie pro vychování mládeže a to pro všecky,
kteří prostředečně nebo bezprostředně chtějí působiti na mysl dětskou: na rodiče,
učitele, autory spisů pro děti, pro pořadatele her a zábav dětských, pro katechety
a pro všecky činitele, kteří mají dobro mladého pokolení na -srdci. Psychologie
dodává základy naukové racionální paedagogice. Studie dětí, vykazujíce značné
různosti individuální mezi jednotlivci téhož věku, vykazují na příkladech znaky
dědičné, vrozené a nabyté a také závisející na místě obydlí, středisku společen
ského, na původu, ra^e a národnosti; proto může se v nich nalézti nejeden pří
spěvek k ethnografii a anthropologií, ne jeden pokyn pro sociologii i pro refor
mátora školního.
Nezávislé od své ceny vědecké má zkoumání dětí význam vzdělávací a
ušlechťující pro osoby, které se posvěcují tomuto předmětu. Jestliže každá práce
nabývá opravdové váhy a většího výsledku teprve tehdy, když se koná se zálibou,
kdy ji proniká a oživuje jakási vyšší idea, tím spíše lze to tvrditi o práci vůdce
mládeže. Vyžaduje netoliko času a síly, ale jasné mysli a srdce, plného lásky
pro tu drobotinu, z které vzroste příští velikost národa; a jaká může býti láska
k těm, kteří jsou nám cizí, kterým nerozumíme? Když však v každém dítku
,i nejnepozornějším, nejméně slibném vidíme budoucího člověka, bytost myslící a
cítící vlastním způsobem, když v každé chvíli si představíme stav těch, od nichž
vymáháme poslušnost, když oceníme svoje požadavky s jejich stanoviska, tehdy
jinak budeme hleděti i na žáky svoje i na svůj ústav, který tak často jest opravdu
místem hořkosti.
»Odevzdávám ti svého syna, nemohu ho ničemu naučiti, neboť mne nemi
luje.« Bezmocným jest zajisté učitel, který si nedovede získati lásky svých žáků ;
chtějíce tedy, aby se na náš dítky obrátili s důvěrou, je třeba především přiblížiti
se k nim, třeba jim rozuměti a poznati je důkladně. Vyžadovali toho vychovatelé
všech časů, leč úplné uskutečnění této první podmínky jest věcí budoucnosti.
Podáváme několik pohnutek, které obracejí naši pozornost k dětské psycho
logii, která obsahuje následující předměty:
1. Zkoumání psychologické a psychofysiologické rozvoje dítěte od nemluv
něte do dospělosti, a) aby byl objasněn původ všech zjevů života rozumového
z jakých prvků každý z nich se Skládá, jakým podléhá změnám a dojmům),
b) aby byl vytvořen důkladný obraz význačných známek každé doby dětské,
c) aby odtud byly vyvozeny praktické pokyny v jednání s dětmi a v učení
v každém z těchto kruhů.
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2. Charakteristika (též biografie psychologická) jednotlivých dítek, a) aby byl
zjednám podklad kvalifikace typů rozumového života, povahy, temperamentu,
b) aby bylo podáno vysvětlení individuálních zvláštností každého vychovance,
c) aby byly vyvozeny paedagogické poznatky co do způsobu, jaký zřetel má
býti brán na individuálnost dítěte, který by byl v souladu se všeobecnými- a
didaktickými pravidly.
3. Zkoumání vad rozumu i povahy a spolu všech anomálií v rozvoji dítěte,
a) aby byl objasněn rozdíl mezi dítětem normálním a abnormálním, b) aby byla
vypracována rozumná základní nauka o vadách dětských, to jest pathologie vychovatelská, která dává návod, jak tyto vady rozpoznávat! a jakým způsobem
je léčiti.
Jak vidíme z tohoto přehledu, náležejí do dětské psychologie i takové zásady,
k jichž rozřešení vyžaduje se ještě jiných věd, které mají za předmět pozorování
přirozenosti lidské, jako jsou fysiologie, anthropologie a psychiatrie. Z té příčiny
někteří spisovatelé nazývali nauku o dítěti paedologií a jiní dokonce dovozovali,
že tato nová nauka úplně nahrazuje dávnou paedagogiku. Tento názor však se
nezakládá na pravdě. Dítě může a má býti předmětem i jiných zkoumání než
psychologických; avšak tato připadají oboru naší nauky pouze potud, pokud
mají spojení s hlavním jejím obsahem, to jest, pokud fysický stav objasňuje roz
umový vývoj; proto stejné právo ve vychovatelství má fysiologie dítěte a hygiena
dětského věku, ačkoli jsou to již podružné nauky přes to, že se navzájem do
plňují. A pak, i kdybychom spojili psychologii, fysiologii, hygienu a anthropologii
a tomuto spojení, pokud se týče dítěte, dali název paedologie, nenahradilo by to
ještě paedagogiky; neboť předmětem paedagogiky jest ukázati cíl vychování a
prostředky, kterými možno tohoto cíle dojiti. Nauky, které mají zřetel k objasnění
přirozenosti dítěte a jeho rozvoje, mohou podati obraz podmínek, na kterých
práce vychovávací záleží, ale jejího cíle nikterak neoznačují, neboť dlužno ho hledati
jinde, totiž v ideálu člověka, který toužíme uskutečnit! ve výchově a to hlavně
v individuální a společenské ethice. Ethika a psychologie jsou zajisté dvěma dů
ležitými podmínkami paedagogiky.
(Pokračování.)

Učme šetřit školní děti I
Neočekávaně a ostře vpadla v rozbouřený život český, v němž připravuje
se ostrý boj četných stran politických, rázovitá myšlenka, jež volá stejně ke všem
Čechům, byť hlásili se ke kterékoliv straně, jež napomíná je všechny výstražnými
slovy: »Jest čas šetřit!« Doufejme, že toto símě padlo ještě v pravý čas a ujme
se snad v lidu českém. Podaří snad se aspoň částečně uskutečnit! plány a ná
vrhy p. ředitele Zemské banky Františka Procházky, které objasnil v přednášce:
»Jak národ hospodaří a jak by hospodařit! měl«, 13. pros. 1906 v České Spo
lečnosti Národohospodářské v Praze. V ní dokazuje, že národ, který ročně 25
millionů korun prokouří a přes 200 millionů korun v pivě, víně a kořalce pro
pije, mnoho ročně může ušetřit. Vždyť ušetří-li každý Čech denně jen haléř, zí
skáme za rok 21,600.000 K.
Myšlenku tuto mezi dospělými Čechy šířiti má nově založená »Jednota
českých střádali!«, která vydává časopis »Střádal«. Kéž činnost její, kterou zna
menitě rozvíjí, setká se s hojným úspěchem. Ji hleď každý uvědomělý Čech,
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jemuž záleží na blahu rodiny a rozkvětu národa podporovat! slovem i skutkem
získávaje »Jed. čes. střádalů« nových členů.
Nezapomeňme ale při tom na jednoho důležitého činitele, jenž má zajistiti
myšlence, která jednou vzplanula, život i v letech pozdějších. Pro ni, chceme-li
ji udržeti, musíme vychovávat! i naši mládež, nechceme-li, aby hlouběji ještě za
bředla v špatné směry nynější. Připojme ke zbožnosti, kterou hájíme a s níž by
snad p. Procházka souhlasil (Přednáška, str. 7.), a čistotě mravů ten třetí základ
— šetrnost. Po příkladě jiných národů hleďme již v útlé duše dětské vštípiti, by
vážily si každého haléře a zbytečně ho nevydávaly.
K tomu přispěly by nám školní spořitelny, jaké zavedeny jsou již ve Francii,
Anglii a Belgii. Tam dítky totiž přinášejí úspory do školy, učitelé je přijímají,
zapisují a ukládají v ústavech peněžních. Tím způsobem uloženo bylo v Anglii
za jediný rok od 25.637 vkladatelů v škol, spořitelnách 8800 liber šterlinků čili
skoro 180.000 K. Ve Francii již roku 1879 bylo 10.40Ó školních spořitelen, do
nichž uložilo 250.000 dětí 3,600.000 franků. Po desíti letech r. 1889 uložily za
rok 13 millionů franků. Tam zřízena jsou i t. zv. »Bratrstva školní«, která z úspor
pojišťují dítky v případě nemoci a zajišťují jim od 55 let roční důchod.
Velice jsou školní spořitelny rozšířeny v Belgii; tam mají své ústavy spo
řitelní nejen školy obecné, ale i střední. V malé této zemi jest jich 7000.
*)
Znenáhla i v jiných zemích, na př. v Itálii, Švýcarech, v Americe, v Au
strálii, Japonsku i j. myšlenka tato nachází podpory. Slabá narážka stala se i u nás
v novém řádu školním a vyučovacím v § 72. Dle něho mají býti v dětech vyví
jeny přímost, pravdy milovnost, slušnost, spořivost, cit pro povinnost a čest, dů
věra v sebe, střídmost a sebeovládání. Dále praví: »Doporoučí se, dítky příleži
tostně poučovali o hodnotě a významu spořitelen a je povzbuzovat!, aby ukládaly
malé úspory na úrok. Zvláštní školní spořitelny zakládat! se připouští toliko s po
volením zemského úřadu školního.« V poznámkách upozorňuje ještě na c. k. po
štovní spořitelnu a vybízí, by tam školní dítky malé úspory ukládaly za spolu
působení školy.
Tím otevřena je poněkud cesta, by zavedeno bylo u nás střádání ve škole,
které zajisté v mnohém by prospělo. Jak mnoho jest dětí i mezi chudšími, které
často dostanou nějaký haléř od příbuzných neb i cizích, jimž nějakou službičku
vykonaly. Některé užijí dárků k dobrému, ale mnohé zcela zbytečně haléř utratí,
poněvadž to považují za maličkost, jíž není třeba šetřiti. Ale když neváží si
v mládí maličkostí, nebudou si později vážiti ani věcí cennějších, naučí-li se
v mládí utráceti zbytečně haléř, budou později vyhazovali koruny. Dosti je ko
nečně i těch, které nejen že zbytečně utrácejí, ale i na zdraví si škodí, kupujíce
za jediný haléř již — celého doutníčka, jehož kouř zhoubně působí na útlý orga
nismus dětský. Snad omezilo by se zavedením školních spořitelen zvláště v mě
stech zbytečné vyhazování peněz dětmi za mlsky i za doutníčky.
Ovšem kouká z toho zase nová práce a zodpovědnost pro učitele. Ale ne
lekejme se těchto obtíží. Jen s chutí do toho a půl je hotovo. Trochu chuti a
vytrvalosti a půjde to. Vše zaříditi lze tak, že mnoho času to nezabere. Čtvrt
hodiny před vyučováním jsou učitelé i většina žáků ve třídě. Té volné chvíle
*) Dle obsahu přednášky pana dr. B. Theima »O školních spořitelnách«, konané
v Pardubicích, uveřejněného v »Novinách Mládeže«, roč. II., čís. 20.
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možno využiti. Žáci, kteří hodlají si něco uložiti, napíší si sami na zvláštní lístek,
kolik ukládají a datum; peníze s lístkem odevzdají učiteli, který příjem potvrdí
a není-li vkladatelů mnoho, zapíše si vše hned do svého seznamu. Ukládá-li více
žáků, odloží lístky stranou a dle nich si později uložené obnosy zapíše. Nastřádají-li žáci více nežli 2 K, možno je uložiti skoro v každém místě v poštovní
spořitelně na jméno učitelovo. Nastřádá-li některý žák sám 2 K, uloží si je na
svou vlastní knížku.
V některých městech budou tomu poměry zvláště příznivý. Platí to jmeno
vitě o Král. Vinohradech a Plzni, kde prospějí spořitelny. Vinohradská spořitelna
dne 1. pros. min. roku dala každému žáku prvních tříd vkladní knížku, na niž
uložena byla již jedna koruna; byl to zajisté pro mnohé to dítě okamžik radosti,
ale snad i u mnohých počátek spořivosti. Plzeňská spořitelna půjčuje vkladatelům,
kteří uložili 3 K, zamčenou pokladničku, do níž možno střádati po 10 hal. Kdo
nastřádal nejméně korunu, přinese pokladničku do spořitelny, kdež peníze vy
zdvihnou a do knížky vkladateli je připíší.
V takovýchto případech, kde k dobré vůli učitelově přidruží se podpora ro
diny i širší veřejnosti, dodělá se zajisté výsledků, jež potěší jej i jemu svě
řené děti.
V. Chudáček.

Socialně-demokratická strana a učitelstvo.
Socialisté hledí do svých sítí dostati i vzdělané kruhy, poněvadž bez intelligence nemožno jim dlouho se u vesla udržeti. Hlavně mají namířeno na stav
učitelský, jehož nespokojenosti užívají ke svým nekalým záměrům. V té věci
jest velmi charakteristický agitační list, který dr. Frant. Soukup zasílal učitelům.
Leták ten zní:
Vážený pane učiteli! Více nežli kterýkoli příslušník jiného Stavu jste si Vy
vědom významu, který budou míti pro Vás a pro Váš stav volby do rady říšské,
jež budou se konati dne 14. května t. r. Stav Váš už od let jest nespokojen a
a volá po nápravě dnešních poměrův. Starý privilegovaný parlament byl hluchý
k požadavkům Vašim, týkajícím se zabezpečení hmotného Vašeho postavení,
nedbal Vašeho požadavku : volné, svobodné školy.
Vy zajisté skládáte v nový parlament veliké naděje, doufaje, že parlament
volený na základě všeobecného a rovného práva volebního, parlament zvolený
nejširšími vrstvami lidovými, bude míti pro potřebu školy a učitele porozumění
daleko větší, nežli měl parlament kuriový.
Vy jste si ovšem vědom toho, že snahy Vašeho stavu budou novým parla
mentem splněny jenom tenkráte, budou-li v něm silně zastoupeny vrstvy, které
mají s Vámi společný zájem, naléhati na uvolnění školy od tlaku klerikalismu a
uvolnění učitelstva od stálého poručníkování. Aby parlament ze zástupců takových
vrstev byl složen, k tomu je třeba, abyste i Vy svým hlasem a svým vlivem
spolupůsobil.
Vy jste jistě už uvažoval, které straně, ucházející se ve zdejším okrese vo
lebním o mandát, byste měl odevzdati svůj hlas, které z nich byste měl vlivem
svým dopomoci k vítězství. A tu jste si nemohl zatajiti, že — nemluvě ani
o straně klerikální, kterou učitel vždy a všude musí potírati a potírá, — strana
mladočeská dávno už ukázala, že od ní splnění svých přání a potřeb nemůžete
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očekávali. Za její vlády zmocnili se klerikálové panství v zemské školní radě, za
její vlády vydáno bylo školství české v plen kanovníku Burianovi, a nový její
program a její prohlášení úzkostlivě vyhýbají se požadavkům volné školy, aby si
strana nepohnevala kle.rikály. Učitelstvo jest již takřka za jedno v tom, že na
stranu mladočeskou spoléhali není možno.
Bývalá strana národně dělnická, resp. nyní »demokratická strana státoprávní,
měla ve svém klubu poslaneckém sice předsedu organisace českého učitelstva;
ale po celou dobu zasedání parlamentu nepřipustila ho vůbec ku slovu, a pro
učitelstvo a školu nevykonala a nepokusila se vykonati zase nic. Nehledíc k nízké
úrovni této strany, která ukazuje, že vůdcům její nejde o nic jiného, než o do
bytí mandátů za cenu jakoukoliv, — připomínáme jenom spojení jich s klerikály
při zemských volbách moravských — učitelstvo nemůže své osudy spojití s osudy
této strany, poněvadž je to strana bídně živořící, která, i když snad pomocí
jiných stran dosáhne nějakého mandátu, v parlamentě bude úplně bezvýznamná
a bezmocná a zájmů školství nebude moci účinně se zastávali.
Bedlivě-li uvážíte stav věci, musíte přijití k úsudku, že jest v zajmu Vašem
i v zájmu všeho školství, aby z voleb vyšla vítězně českoslovanská strana socialně-demokratická. Bývalé báchorky o beznárodnosti této strany rozplynuly se
před činností její v dým, a Vám, muži inteligentnímu, není třeba je znovu vy
vracet. Učitelstvo poznalo, jakou silnou oporu má v sociální demokracii, a
všechen učitelský tisk, pokud nestojí výslovně v cizích službách, nadšenými
slovy uznává horečnou činnost sociální demokracie pro rozvoj školství.
Sociální demokracie je representantkou dělnictva a malého lidu vůbec, jenž
odkázán je výchovou svojí takřka výhradně na školu obecnou. Sociální demo
kracie tudíž ve vlastním zájmu musí naléhati na to, aby škola a učitel požívali
úplné svobody, aby byli zbaveni útlaku byrokraticko-klerikálního, a aby učitel
hospodářsky byl tak situován, by nepotřeboval se obávati nepřízně svých před
stavených. Proto sociální demokracie s takovou vehemencí vystoupila proti zná
mému pokusu zemské školní rady na zklerikalisování školy, proto ujímá se pro
následovaných učitelů, proto na místě, učitelskými organisacemi vybraném, kan
diduje ze poslance učitele soudr. Kudrnáče. Zájem sociální demokracie je naprosto
shodný se zájmem učitelstva, a proto jest úspěch sociální demokracie nejlepší
zárukou, že o zájmy učitelstva starali se bude strana silná, znamenitě organisovaná, která už dobyla tolika úspěchů, že ji zájmy školství mohou býti s nejlepším
svědomím svěřeny,
To-li vše uvážíte, budete zajisté velikým svým vlivem působiti k tomu, aby
na tomto volebním okrese zvítězil kandidát českoslovanské strany socialně-demokratické JUDr. František Soukup, obhájce a spisovatel v Praze-II. 1959. —
Velmi pozoruhoden je zvláště bod, kde se tvrdí, že skoro veškeren učitelský
tisk nadšenými slovy uznává činnost sociální demokracie pro rozvoj školství.
Skutečnost také ukázala, že učitelstvo v VII. čtvrti Prahy z valné části volilo
socialisticky. Tak se ovšem dělo i jinde.
Čeho učitelé mají očekávali od sociální demokracie, není nic jiného než bič,
který by si učitelstvo samo na sebe upletlo. Dělnictvo socialně-demokratické zá
vidí učitelům, že mají slušné příjmy, málo práce, neboť nepovažují za namáhavou
práci vyučování, ač sami často ani svých vlastních dětí řádně nedovedou vycho
vali ; nepřejí jim zvláště prázdnin a ty chtějí zkrátiti, jak ohlašovali v jednom le
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táku loňského roku v Praze vydaném. Pozastavují se nad tím, že pro školy se
stavějí paláce, kdežto by se mohlo peněz na školy vynaložených dobře užiti na
zbudování levných a zdravých dělnických bytů.
Školský program sociální demokracie jest pouze lesklým pozlátkem: pravou
náladu přívrženců této strany pozná jen ten, kdo v nestřežené chvíli pozoruje
socialisty, když rozprávějí o škole a učitelstvu. A to dokazuje také zkušenost;
neboť socialističtí otcové a matky působí učitelům nejvíce obtíží ve zdárné vý
chově svých zkažených dítek. Soudní vyšetřování proti násilným socialistickým
otcům ve škole o tom podávají nejlepší důkaz.
Proto jest opravdu s velkým podivem, že učitelstvo tak houfně spěchá do
tábora socialistického, kde si kopá vlastní hrob. Němečtí socialisté mají heslo,
které je sice triviální, ale osvědčuje zde svou platnost: »Nur die Kälber selber
wählen ihre Metzger.«
Zda učitelstvo prohlédne jednou a probudí se ze své lethargie, do které je
ukolébávají nesvědomité štvanice jeho časopisectva ? Bylo by si toho přáti v jich
vlastním zájmu. Úkolem Jednoty katolického učitelstva českého jest, aby i v této
věci vítězně si razilo směr k poznání pravé cesty.
Fr. H.

O vychování národním.
Těžké zkoušky, kterým jest vydán národ náš, volají na nás důrazně slovy
básníkovými: »Nyní jest čas setby, síti nám třeba lásku, vytrvalost a citlivost.«
Tak píše »Szkola« v 29. a 30. čísle ročníku 35. Láska, vytrvalost a citlivost jsou
vlastní náměty citů vlasteneckých, které jsme povinni vštěpovat! do srdce mla
dého pokolení, pamětlivi jsouce slov Libeltových, že »národ bude takovým, jakým
byl vychován1«. Tyto city jsme povinni vštěpovat! tím více, čím více máme
k tomu příležitosti. Nyní je čas zasévati vroucí lásku k rodné zemi, kdy nám ji
denně cizinci pod nohami ubírají.
Dlužno přiznati, že od třiceti let čteme v učebných osnovách našich škol
mimo jiné i o výchově vlastenecké jako o účelu vyučování; avšak tím se roz
umí spíše pouze láska k širší vlasti rakouské. Také se pořádají různé národní
slavnosti, ale bohužel valná část účastníků jejich často neví, oč se jedná. Cenu
takových slavností označuje jistý pozorovatel těmito slovy: »Bez poznání dějin
neznáš své vlasti, neboť neznáš jejího života; a proto tvoje láska jest jako láska
toho pobloudilce, který z kratochvíle se pokochal v osobě, která se mu pouze
vynořila v obrazotvornosti. Národní vychování na důkladném poznání dějin vla
steneckých je nejdůležitější podmínkou, bez něho jest jako vychování křesťanské
bez znalosti Písma svátého. Netoliko na učených a vzdělaných žádá vlast tohoto
práva, aby poznali život její minulosti, ale i od svého lidu, jehož jest rovněž
matkou. I prostý člověk alespoň tolik jako otčenáš jest povinen znáti z národ
ních dějin.«
Nastává otázka, zda učitelstvo náležitou měrou využilo příležitosti ve škole,
aby mládež vzdělávalo národně? Nebylo tomuto požadavku všude vyhověno;
nebylo vytrvalosti a vědomí povinnosti, ač namnoze se pracovalo ke vzbuzení
lásky k vlasti.
Pojem národnosti různí myslitelé různě vymezili. Není účelem těchto řádků
podati nějakou definici. Často potkáme dva lidi sobě velmi podobné, ale není ta

Strana 88.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Ročník X.

kové podobnosti, že by nebylo možno lidi úplně rozeznati. Taková podobnost
trvá pouze v světě zvířecím a to ještě u nejnižších typů. Pochází to odtud, že
různosti individuálně jsou životním zjevem a čím život jednotlivých lidí jest
plnější a samostatnější, tím jsou ony různosti značnější a pozorovatelnější. Indi
viduálnost u lidí se objevuje nejvýrazněji, neboť přispívají k ní různosti tělesné
i duševní. U malých dětí, u lidí choromyslných a divochů výlučně fysické rů
znosti bývají často velmi nepatrné. Vzhledem k tomu jest národnost tím, čím
jest individuálnost pro jednotlivce; jest souhrnem rozdílů fysických i duševních,
které národ, tuto sborovou jednotku v lidstvě, vyznačují a zaokrouhlují. Známky
národa, které nazýváme národnosti, vypracoval rovněž život a hlavně země a její
povaha, přizpůsobení do jejích vlivů ve zvycích a obyčejích, dále život sám
v proudu dějových událostí a vůbec pospolitost duchovního života národního,
jmenovitě náboženství, práva, jazyk národní a písemnictví.
(Dokončení.)

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výbor Jednoty českého katolické
ho učitelstva a 'přátel křest, výchovy
konal dne 7 července v domě družstva Vlast
za předsednictví říd. učitele p. Jos. Kafky
třetí schůzi v roce 1907. Schůze byla za
hájena a skončena modlitbou. — Předložen
byl účet za I. roč. kalendáře »Štítný.« Dru
žstvo Vlast tisklo jej beze všeho užitku, ro
vněž i jeho expedici vykonalo zdarma, i vzdal
předsedající družstvu Vlast za tuto nezištnou
přízeň k Jednotě uctivé díky. Při tom bylo
usneseno, aby i II. roč. kalendáře »Štítný«
byl vydán za redakce říd. učitele p; Josefa
Kafky. — Panu Dr. Václavu Řezníčkovi
v boji jeho s »Májem« vyslovuje výbor
svůj souhlas a jednání »Máje« proti němu
odsuzuje. — Náhradník výboru, typograf
p. Jos. Černý, předložil členům výboru pro
volání vydané ve prospěch »Učedn. Besídky.«
Výbor se usnesl, darovati na tento podnik
10 K podpory a vyzval člena výboru p.
učitele VI. Jelínka, aby napsal o tomto po
dniku do »Učitelské přílohy« »Vychovatele«
článek a lokálky do »Vlasti« a »Našich Li
stů». Ke schůzi, která se bude o »Učednických Besídkách« dne 4. srpna raditi, de
legoval výbor za svého zástupce p. red. T.
Jirouška a za jeho náhradníka red. Tom.
Škrdle. — Výbor vyzývá mladé kandidáty
kandidátky učitelství, aby k Jednotě za čle
ny přistoupili. Výbor přistupuje k akci So
ciálního odboru družstva Vlasť, jenž chce

jistý volební výbor tiskově organisovati a
daroval k tomu účelu: 1. za 100 K »Vychovatelských letáků«, 2. 50 kalendářů »Ští
tný« roč, I. a 3. za 50 K rozdá tamVzděl.
četbu katol. mládeže.« —Od poslední schůze
konal člen výboru pan učitel Vlastimil Jelí
nek 109 vzdělávacích přednášek; pan učitel
o nich referoval a líčení jeho bylo s po
vděkem sledováno. — Kníž. arcib. Ordinariát v Praze a kapitulní vikariát v Čes. Bu
dějovicích sdělují, že Jednotu v »Ordinariátních Listech« doporučí. — Bylo proje
dnáno ještě více důležitých otázek školských,
ale akce tato vymyká se veřejnosti a pro
to zprávu tuto zakončujeme s poznámkou,
že svorný a nadšený duch panuje ve vý
boru této Jednofy, jež vší pozornosti a pod
pory zasluhuje.

Soukromá česká škola s právem
veřejnosti u sv. Voršily v Praze čítá
5 tříd školy obecné, 3 třídy školy měšf. a
pokračovací kurs pro dívky školou ne
povinné. Při zápise budiž předložen křestní
list a poslední školní vysvědčení; žákyně
hlásící se do kursu pokračovacího předloží
vysvědčení propouštěcí. Zápis koná se po
celé prázdniny každého všedního dne od
9 —11 hod. dopoledne a od 2—4 hodin
odpoledne. Při klášteře je pensionát, kamž
přijímají se dívky na celé zaopatření za
mírný plat.
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O vychování národním.
(Dokončení).

Jako každý člověk jest hluboce poután k své individuálnosti a zachovává
ji, třeba jen v duši, hlavně v nejtěžších okolnostech, tak i národ zachovává svou
národnost, brání ji i po ztrátě svobody politické a je k tomu povinen všemi si
lami, neboť je to jeho největší poklad, život. K této obraně jsme povinni všichni
a za všech okolností bez výjimky. Římský filosof Cicero o tom píše: »Ze všech
svazků žádný není vážnější, žádný dražší nad ten, který spojuje každého z nás
s vlastí. Drahými jsou rodiče, drahými děti, příbuzní, přátelé — avšak všecka
láska se vztahuje k jedné vlasti. Který asi obyvatel bude váhati podstoupit! smrt
za vlast, může-li jí tím přispěti ?«
Láska k vlasti je citem vrozeným a máme se jí posvětit! ve vlastním zájmu,
neboť »všecko, čím jsi, jsi z lásky k vlasti, neboť jsi její částkou,« dovozuje zmí
něný pozorovatel.
Naše individuálnost, zvláště její nejšlechetnější stránka duchovní, je zajisté
převážně výtvorem národnosti. Vzájemný poměr jednotlivců k národnosti připo
míná poměr rostlin k hroudě; naše individuálnost tkví rozumem i srdcem v ná
rodnosti jako kořeny, oceňujíc a zúrodňujíc navzájem tuto úlohu od Boha vy
kázanou.
Z této oboustranné závislosti vychází ona spojitost v dějinném rozvoji ná
rodů, a to jak pramen lásky k vlasti, která člověku je zajisté vrozena, tak i láska
k rodičům a potomstvu. Jednotlivci bez národnosti byli by podobni jednotlivým
kapkám vody, které nejsou schopny, aby provedly nějakou práci, které hynou
beze sledu a nic neprospívají společnosti lidské. Jako věříme neochvějně, že duše
naše jest odleskem božského Stvořitele a vrátí se k němu, tak cítíme též, že tu
na zemi co do své individuálnosti povstali jsme z národa a jsme jeho částkou;
žijeme v něm a s ním, pokud trvá. Národnost jest božským zařízením pro vý
chovu a důkladný rozvoj společnosti lidské; takové úlohy nemůže vyplnit! nikdo
bez národnosti.
Podobně pak jako všecky jiné dary přirozené, tak i láska k vlasti vyžaduje
pěstování a vzdělávání; a výchova mladého pokolení vzhledem k této okolnosti
še nazývá národní. »Věk mladý jak vosk měkký, dovozuje pozorovatel, je nej
schopnější k přijímání dojmů, a to, co se v tomto věku ujalo v srdci, stačí na
celý život ku posílení šlechetných citů. Tak i národnost, v dětech jednou vští
pená, zůstane jim posilujícím pokrmem až do pozdních šedin.«
Je přirozeno, že dlužno vštěpovat! tuto lásku na témž základě, na jakém
se rozvinula a to na základě lásky k rodné zemi, dějinám, náboženství a rod
nému jazyku. Poněvadž pak milujeme nejvíce, co nejlépe známe, proto všeobec
nou zásadou národního vychování musí býti poznání těch činitelů, z kterých se
národnost skládá. Proto pohledněme alespoň v hlavních rysech, jaký je stav tohoto
poznání v našem veřejném i soukromém vychování, jak plníme svou povinnost
vzhledem k národnosti a zdali v té míře jsme učinili všecko, co bylo možno
provésti.
Již Písmo sv. tvrdí, že Bůh stvořil člověka z hlíny, to jest ze země, čímž
se naznačuje spojení mezi člověkem a zemí i přírodou velmi okázale. Tento
svazek se objevuje po všecky časy touhou po rodné zemi, kterou dobrovolně
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nebo přinuceni jsouce doznávají vystěhovalci. Rodná země vábí je k sobě jakousi
neodolatelnou silou a nemožnost návratu bývá často příčinou strašné choroby,
zvané nostalgií.
Tento vliv rodné země na člověka jest i z národnostních příčin tak silný,
že vystěhovalce dlužno považovat! za ztracené národu, pocházejí-li zvláště z vrstev
málo národně probuzených a uvědomělých. A skutečně vystěhování je u nás
u tříd vzdělaných celkem výminkou a to velmi řídkou a co se týče lidu, neod
dávejme se příliš růžové náladě; ani kus půdy americké, na níž se výlučně Češi
usadili, nezmění se v českou krajinu, ani také tito osadníci nezachovají své ná
rodnosti, neboť již v druhém a třetím pokolení se stanou Američany, mluvícími
po česku, neodnárodní-li se úplně, jak tomu pohříchu velmi zhusta bývá. —
S tohoto stanoviska vystěhování z národa, zbaveného politické samostatnosti,
jakým jest národ náš, náleží považovati za nekonečné zlo, za »pouštění krví«
v jistých nemocích s prudkým průběhem ; okamžitě sice zachrání organismus,
ale zároveň jej na dlouho oslabuje a podkopává.
K příčinám tak častého stěhování z naší země třeba mimo špatný hospo
dářský stav počítati též nedostatečné probuzení vlasteneckých citů, jmenovitě
náklonnosti k rodné zemi. Ačkoli zajisté je tento cit člověku vrozen, oslabuje
jej jednak civilisace, stálý pobyt ve velkých městech, časté cesty za hranice
rodné země a t. d., jednak také život, uzavřený v jednom místě, případně v jed
nom majetku.
Proto úkolem národního vychování jest vrozený cit náklonnosti k rodné
zemi převésti na cit vlastenecky ideální, to jest změniti náklonnost k rodnému
místu, k živitelce vlasti v lásku k matce vlasti a všemožně ji roznítiti, posilniti,
úplně uvědomiti. Toho cíle dosáhneme nejlépe dobrým probráním nauky země
pisné našeho kraje rodného. Učíme zajisté tomuto předmětu na školách všeho
druhu a plány učebné této nauce výlučně udávají za účel vzbuzení vlasteneckých
citů. Jest ovšem chybou, že na obecných školách toto učení se obmezuje pouze
na jednu zemi, na př. jen na Čechy, kdežto na jiné země, kde Čechové bydlí,
nebéře se zřetel. Proto jest povinností učitelovou, aby tomuto nedostatku odpomohl na př. při hodině zeměpisné, kde se jedná o Evropě, ač škola sama by
měla k tomu podati řádný základ. Možno také namítnouti, že učiteli zabraňují
instrukce školní rozšiřovat! látku, obsaženou ve školních knihách, jakýmkoli způ
sobem ; také nedostává se asi učiteli k tomu konci potřebného času. Podobně se
jeví v té věci nedostatky i na střední škole.
Vycházky do okolí a výlety do různých krajů rodné země velmi dobře
působí na rozvoj vlasteneckých citů. Zdali jsme v té věci všecko učinili, co bylo
v naší moci? Zdali bylo na obecných i středních školách dostatečně pozornosti
věnováno tomuto předmětu? Pak dlužno také uvážiti, jak ledabyle se podobné
vycházky konají. Na delší vycházky není peněz a proto se jich mohou účastniti
pouze ti, kteří seženou k tomu peníze. Na chudé nepamatujeme; ti jsou vylou
čeni z poznání rodné země, třeba jen v úzkých hranicích, pokud ji nazýváme
rodnou zemí. Zdali by nebylo možno i chudým ulehčiti takové vycházky? Zdali
by nebylo na místě, aby se žádalo za bezplatnou jízdu na dráze a na parnících,
jak se to děje na jiných místech? Zdali by nebylo radno upraviti tyto vycházky
soustavně, aby žáci z nich měli trvalé dojmy? Zvláště z venkova by se měly
pořádati výlety dítek školních do středisk kulturních našeho národa, jak na př.
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Moravsko-slezská Beseda v Praze s velkou obětavostí pořádá ode tří let každé
prázdniny výlety slezských dítek do Prahy. Je také potřebí opatřiti obrazy
z dalších končin naší vlasti pro školy, aby děti již předem měly o nich jakýsi
názor. V té věci ještě mnoho potřebí doháněti.
Ne lépe přednáší se nauka národních dějin. Nauka českých dějin není dosud
v našich středních školách zavedena. V národních školách pak podobně jako
v zeměpise, tak i v dějepise jest láska omezena pouze na užší rodnou zemi, tak
že se nepodávají děje národa, nýbrž obyvatelů jedné země. Dějiny ty pak se
končí úpadkem politické samostatnosti české; tak se stává, že mezi minulostí a
přítomností jest veliká mezera. Co se týče školních knih dějepisných, jeví se vada
v tom, že příliš velká váha se klade na války, kdežto kulturní dějiny, vnitřní
život národní, dějinné poslání našeho národa, společenské zřízení a jeho rozvoj
jsou více méně zanedbávány.
Druhou vadou jest převaha methody biografické. Tato methoda je dobrá
pro nejmladší dítky jako úvod do nauky vlastní, dobrou by mohla býti vůbec,
kdyby výběr se neomezoval na lidi ozdobené vojenskou slávou. Avšak přílišné
hovění této methodě představuje malou cenu pro národní vychování. Ne vždy
věcné a nestranné vylíčení kritických dob v dějinách našeho národa vzbudí sice
druhdy jakýsi zápal, ale stěžuje národní práci, poněvadž se tu zaměňuje ve vla
stenectví cit za čin, práci. Podobně jako není obrazů pro vyučování zeměpisu
domácího, tím méně pomůcek nacházíme pro vyučování dějepisu. Není těch obrazů
v našich školách, zmizely také z našich bytů, jsouce nahrazeny vším jiným než
tím, čeho by bylo potřebí.
K prostředkům, které pěstují vlastenecké city, náleží též zpěv. Co do vy
učování tomuto předmětu, dlužno litovati, že na školách středních je nepovinným
předmětem a ve školách obecných celkem málo se mu věnuje času a péče.
Nemožno zajisté při pozorování hříchu našeho národního vychování pomi
nout! nauky a vůbec pěstování národního jazyka, nejdražšího dědictví otcovského ;
vždyť »národnost je srdcem, jazyk krví oplývající tělo národní,.« dovozuje dobrý
pozorovatel a P. Onuíry Kopczynski v úvodu do polské gramatiky promlouvá
takto k národu: »Opravdu jazyk náš může nás zachránit! od úplné záhuby. Milujmež jej jako svátou krev matky vlasti. Má nám býti tak drahá, jak drahá
byla prvním křesťanům krev prolitá v mučednictví pro Ježíše Krista.«
Zdali jsme k zasetí tohoto úrodného semene v srdcích dětských užili dobře
času? Celkem vyučovacímu jazyku jest věnováno málo času na školách národ
ních, tak že sotva možno s obtíží naučiti všecky děti správně čisti, ale jazyku
není možno naučiti za tak nepatrného počtu hodin. Na středních školách počet
hodin pro jazyk český jest vyměřen skrovně, zvláště ve vyšších třídách, při čemž
ještě mnoho hodin odpadne následkem prázdných dní, úloh, oprav a pod. Mezi
našimi studenty málo jich se najde, kteří by správně mluvili po česku a ještě
méně takových, kteří by bez chyby psali.
Učiníme tedy závěr. Netvrdíme nikterak, že se úplně nic u nás v posledních
třiceti letech nevykonalo v národním vychování, jakož i uznáváme rádi práci jed
notlivých spolků i jednotlivců. ■ Avšak v záležitostech takové váhy, jako jest pě
stování národnosti, není možno zastavit! se na faktu, že »se přece něco dělá«,
ale jest povinností činiti co nejvíce. Snad nám — dovozuje autor — někdo
vytkne pessimismus; ale nechť pohlédne na naše vychování veřejné i soukromé
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ze zásadního stanoviska a nechť jest pamětliv, že v našich poměrech národnost
nemůže zapouštět! kořenů mělce v jisté vyšší vrstvy národní, nýbrž musí sáhnouti
hlouběji, mezi lid rolnický a dělnický, neboť jinak jej může vyvrátit! první bouře.
Henryk Sienkiewicz dává případnou radu námořníkům poškozené lodi: »Dolů
jděte, tam pracujte!«
Ke konci autor vyzývá všecky povolané činitele, aby pracovali soustavně
k nápravě národního vychování. Jest potřebí "nátlaku z dola, poněvadž zemské
školní úřady jen takovému dojmu jsou přístupny. Cílem učitelských spolků budiž
upozorňovali naši společnost na toto nebezpečí.
Chvilkové dojmy možno u nás snadno vyvolati, to je spíše vada než před
nost naší národnosti. Pomíjející city, které nepůsobí trvale na vůli a nedávají
podnětu k činům rozvážně a soustavně vykonaným, mají pouze cenu jako mani
festace, kterou neuchránime toho, co je nám po Bohu na zemi nejdražšího. Nyní
je u nás čas setby a dějiny od nás požádají účtu, jak jsme užili příležitosti. —
Budoucnost každé země na tom záleží, aby vzrůstající pokolení bylo proniknuto
národním vychováním.
Ke konci pak autor dr. Karol Falkiewicz si přeje, aby byly provedeny tyto
body v jeho práci:
1. Nechť valný sjezd učitelských spolků podá na příslušných místech žá
dost, aby byla na středních školách zavedena nauka domácích dějin jako po
vinný předmět.
2. Sjezd nechť vysvětlí zemské školní radě potřebu vydání a zavedení do
škol obrazů k názornému vyučování dějepisu a zeměpisu, případně ať sám
vydá podobná díla.
3. Sjezd nechť svolá anketu k prohlédnutí nedostatků vzhledem k národ
nímu vychování ve školních knihách, nechť předloží příslušný materiál zemské
školní radě a uvede jej v nejširší známost, aby tato záležitost nabyla ve společ
nosti opravdového zájmu.
4. Sjezd vyzve všecky odbory učitelské ku práci k nápravě veřejného i sou
kromého vyučování v duchu národním a k této práci podá pokyny, jakož bude
i sbírati data v tomto oboru.
5. Sjezd za tou příčinou vejde ve spojení se všemi příbuznými spolky, aby
se podobně ujaly práce k nápravě národního vychování.
U nás by byla na čase podobná akce spolkův učitelských místo protinábo
ženských štvanic, které zabírají v. učitelských listech nejvíce místa a v učitel
ských schůzích nejvíce času.
Upravil Fr. Hanuš.

Následky hesla: Pryč s náboženstvím.
Jméno Nunzio Naši stalo se v Itálii tak populárním jako Dante nebo Garibaldi. Zdá se, že v něm jest zosobněna třetí, znovuzrozená Itálie. Toto jméno
znamená úplný mravní úpadek spojené Itálie, která oloupila papeže o jeho právně
nabyté území, duchovní řehole o majetek a vypudila náboženství ze škol. A její
nejvyšší úředníci neznají rozdílu mezi mým a tvým, jedná-li se o majetek státní.
Sicilián Nunzio Naši jest bývalý ministr vyučování, který je podvodníkem
prvního řádu. Když byl ministrem, započítal si za navštívenky ze státní pokladny
deset tisíc lir, z pokladny starobního pojištění ve svém oboru pak zpronevěřil
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celé milliony. Tyto peníze uložil zcela bezpečně a jen několik tisíc jako poslanec
daroval svým voličům v Trapani v romantické vlasti brigantů, v Sicílii. Tito jej
nyní neustále volí za poslance a demonstrují proň balónky, voláním »Evviva«
(Ať žije) a noži, kterými přesvědčují protivníky Nasiovy, že jejich poslanec jest
poctivec, gentiluomo, který má vřelé srdce pro Siciliány.
Avšak poslanecká sněmovna přes to vydala Nasiho svého času obyčejnému
soudu, poněvadž ministrovy zločiny nebyly politické, nýbrž zcela obyčejnou krá
deží. Nyní však osvobozená Itálie byla v úzkých. Na Sicílii by byla k vůli tomu
málem vznikla vzpoura. Siciliáni soudili takto: »Ostatní kollegové Nasiovi jsou
mnohem větší podvodníci nežli on a zde na našem ostrově žije plno takových
prefektů, starostů a četnických plukovníků, kteří kradou, co jim padne do ruky,
a nezavrou jich, nýbrž jsou ctěni a váženi. Našeho Nasiho však chtějí zavříti do
vězení, protože zpronevěřil několik tisíc.«
Vláda italská, klerikalismu zbavená, se dala zastrašili; zná své Siciliány,
kteří povraždí syndiky, starosty, prefekty a karabinníky, není-li jim něco po vůli,
svou maffií roznítí vzpouru od konce ostrova k druhému a porážejí ministry.
Proto vláda vydala heslo: Aféru Nasiovu nutno každým způsobem potlačili.
Všecky soudy prohlásily, že z formálních příčin nejsou kompetentní souditi
Nasia a celá věc přišla letos k nejvyššímu soudu, před soud appelační v trestních
věcech v Římě. Od nejvyššího soudního tribunálu bylo lze se nadíti nestrannosti;
ale i tento soud vrátil žalobu sněmovně, poněvadž Nasiovy zločiny jsou »mini
sterské«, politické. Naši však kradl bez ohledu na politiku, bez ohledu na parlamentární pravici neb levici.
Před čtyřmi týdny zatím trapanští zvolili Nasia skoro jednohlasně za po
slance a týž s velkou drzostí přišel do sněmovny a obhaioval se. Hrozil, že zdrtí
leckterého ze svých protivníků. Sněmovna však přes to vydala Nasia senátu, to
jest jako naší panské sněmovně, který se pak ustaví jako nejvyšší soud pro po
litické zločiny. Koncem října senát bude souditi Nasia, avšak dobře zpravení lidé
soudí, že ani senát se neodváží Nasimu zkřiviti vlasy, ačkoliv je předseda senátu
Canonico poctivec a gentiluomo. Lid praví, že kdo jest ministrem, nemusí se
báti soudu.
Korrupce v Itálii je skoro všeobecná. Soudcové v Catanzaru v Kalabrii pro
dávali své rozsudky tomu, kdo více dá; kdo nedal nic, mohl býti ujištěn, že
také prohraje. Teprve na interpellaci ve sněmovně ministr spravedlnosti zavedl
vyšetřování, kterého bylo potřebí již před léty.
Sněmovna italská také svého času musila jmenovali komisi, která má vy
šetřili, kam se ztratily peníze, které byly v Evropě a Americe sebrány na nešťast
níky poškozené zemětřesením roku 1905. Právě tyto dni byl dán náhle do vý
služby prefekt v Cantanzaru, který pomáhal komisi vyšetřovali tuto zpronevěru.
Tato záležitost skončí se před sněmovnou teprve na podzim, až komise' dokončí
svoje šetření.
V Milánu vládne mezi soudci a bursou dorozumění. Při jedné z posledních
bursových krisí bylo spácháno mnoho bursoyních spekulací, které náležejí před
soud. Ale soud nezakročil
Nejkrásnější poměry jsou v Neapoli. Zločinci jsou organisováni v mocném
spolku, zvaném »mala vita«, což odpovídá americkému rowdy nebo pařížským
apašům. Tato kamora má svého vůdce »capintesta« a podnáčelníky, kteří vládnou
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nad jednotlivými okresy. Policie a soud zastavily vyšetřování k vůli vraždě dvou
vydřiduchů, muže a ženy Cuocolo. Po té karabinieři, četníci na svou pěst vedli
vyšetřování k velké žalosti policie a soudu. Na konec také vraha zjistili v Ame
rice. Byl to známý Enrico Alfano, jmenovaný lidem Enricone, capintesta neapolské
kamory. Také podnáčelníka teto bandy, de Marinis, zatkli.
Konečně neapolští karabinníci se dověděli, že kamoristé, kteří jsou zavřeni
v San Efremo, to jest v Neapoli samé, zcela snadno obcují s obecenstvem.
Správa vězení o tom nic nevěděla a nechtěla věděti. Karabinníci konečně přece
dosáhli toho, že tito kamoristé měli býti převezeni do bezpečného vězení jinam ;
a hle, ačkoli bylo vše tajno, přece kamoristé při přepravení vězňů je pozdravili
bouřlivě jako mučedníky.
»Mala vita« se objevuje též při církevních demonstracích. Socialistická kamora v Miláně zabila dva mnichy, kteří bránili garibaldovcům vstoupili do chrámu,
poněvadž jej chtěli znesvětiti a poškodili.
Tyto hrozné obrazy kulturní zkaženosti a znemravnělosti uvádíme v tomto
časopise, poněvadž dokazují, že stát, který vypudil náboženství ze škol, pobral
papeži a řeholím statky, jest na pokraji záhuby. Bez náboženství nelze vládnouti.
To dokazuje Itálie a dokáže to i Francie.

Úprava návštěvy ve vesnických školách.
O této věci bylo již mnoho mluveno na učitelských konferencích, v zemské
školní radě, ve sněmu a mnoho psáno v odborných časopisech. Ale přes to je
tato věc ještě stále aktuální, životní, dovozuje »Szkoía« v 2. čísle 35. ročníku,
ač nemožno popříti, že návštěva se neustále zlepšuje.
Úprava návštěvy školní jest věc velice obtížná, avšak kdo se pečlivě priči
ňuje, dopracuje se zajisté i v této věci zdárných výsledků. Usnadňuje ji zvláště
okolnost, že mezi lidem přestává čím dále tím více nechuť a lhostejnost ke škole,
neboť si razí cestu přesvědčení o potřebě vzdělání. Je to viděti z okolnosti, že
obce žádají samy o školy, když dítky musejí choditi do škol vzdálenějších. Touží-li obec po škole, očividně chce také do ní posílati své dítky; a pozorují-li se
v jistých dobách ve škole značné mezery, vina toho závisí velmi zhusta v jiných
okolnostech a nikoli na zlé vůli rodičů nebo pěstounů. V každé příčině dlužno
o těchto jiných příčinách pojednali a pátrali po prostředcích, které by tomu
odpomohly.
Nejdříve jest obírati se samou nucenou návštěvou školní. Prohlášení nucené
docházky do školy základním zákonem školním a dále r. 1895 nepřičiňuje se
o to tou měrou, jak by si bylo přáti. Rozdíl mezi základním zákonem a doda
tečným jest pouze ten, že původní nařízení dávalo právo trestati peněžitou po
kutou pro špatnou docházku školní místním školním radám, kdežto druhé vyka
zovalo toto právo okresním školním radám. Všecky nedostatky zůstaly však
i v zákonu dodatečném.
Největší z těchto nepřístojností jest okolnost, že zákon neoznačuje důkladně
výše pokuty, nýbrž určuje ji všeobecně na obnos od dvou do dvaceti korun za
to, že rodiče nebo pěstouni nedali zapsati dítka do školy a od jedné do deseti
korun, když rodiče dítka do školy neposílají. Následkem této nejasnosti stává se
nezřídka, že dostanou stejnou pokutu rodiče, kteří neposílají dítko do školy

Ročník X.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Strana 95.

15 dní v měsíci jako ti, kteří ho neposílají 5 dní. Výměr trestu záleží úplně na
osobním uznání zpravodajově.
Stávají se i horší nesrovnalosti v té věci. Jistý otec dal sice zapsati dítko
do školy, ale že ho potřeboval doma, neposílal ho do školy v září i říjnu. Za
září dostal pokutu 1 K, za říjen jen 2 K, celkem 3 K. Takové dítko, které za
nedbá počátek vyučování ročního, vlastně ve škole nic neprospěje, poněvadž
v postupu ostatním dětem se nevyrovná. Dejme tomu, že přísnější referent by
dal za první měsíc obmeškání pokutu 2 K a druhý měsíc by ji zdvojnásobil. Pro
otce, kterému jsou krávy milejší než vědomosti synovy, obnos 6 K bude nepa
trným, poněvadž takto dostal velmi laciného pasáka; a možno býti ubezpečenu,
že na druhý rok podobně otec nebude dítka do školy posílati.
Kdyby aspoň odsouzenec tuto pokutu ihned zaplatil, snad by na desátém
z takových otců nebo pěstounů nedbalých způsobila se náprava. Avšak nástojte,
většina takových pokut se končí doručením trestních výměrů, neboť jakmile se
pak začne rekurovati ústně nebo písemně, okresní nebo školní rady nevědí si
s tím rady a tak k zaplacení pokuty vůbec se nedospěje nebo snad teprve tehdy,
když dítko vyšlo ze školy.
Kromě tohoto nedostatečného výměru pokuty vzhledem k provinění, máme
tu ještě druhou vadu dodatečného zákona, že pokutování to je stěžováno
těžkopádným apparátem byrokratickým ; že s tím spojeno mnoho práce, ale vý
sledek velmi nepříznivý.
Bylo by tedy potřebí, aby ustanovení co do výměru trestů bylo zevrub
nější a aby okresní školní rady mnohem rychleji než dosud vyřizovaly podání
zpr.áv školních, když tyto podávají výkazy o nepravidelné docházce školní.

O úkolech a methodách psychologie dětské.
(Pokračování.)

2. Methody a úkoly dětské psycholpgie.

První taková methoda jest biografická. Chtějíce vyšetřiti počátek a poznati
stupňový rozvoj rozumového života, nesmíme přestátí na jediném pozorování
dítěte, nýbrž soustavně třeba na něm činiti pozorování a zaznamenávat! je v po
řádku chronologickém, den co den, týden co týden, rok co rok, slovem sluší se
sestaviti denník dítěte, který obsahuje jeho psychologickou biografii. Ideálem v té
příčině by byl denník, který by byl sestaven bez přerušení od narození dítka do
18. nebo 20. roku života jeho; avšak nejsou bez ceny práce, které obsahovaly
toliko tři první léta dětská. Také možno takový denník sestavili, když je dítě
již starší, na př. od vstoupení do opatrovny, do obecné školy, nebo do gymnasia
a vésti jej několik let, to jest v jednom období dětského života.
Také možno zajisté vybrati za předmět studií nejen všeobecný vývoj roz
umový. nýbrž pouze jeden jeho zjev, na př. dětskou mluvu, otázky dětské, vývoj
mravních názorů a j. Taková pozorování, poněvadž se týkají pouze jediného
dítka, musejí míti přirozeně na sobě známku individuálnosti a vyjadřovali také
podmínky okolí, ve kterém vyrůstá: mají však tím větší cenu, že představují fáse
každého zjevu, ukazujíce, kterak se každá taková fáse vytvořila z dřívější, vy
světlujíce spojení příčinné mezi různými zjevy a vzájemný jich vztah. Na př. ne
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všecky děti stejně začínají mluviti a neužívají týchž výrazů; ale již prozkoumání
jednoho dítka uvádí nás v celý průběh rozvoje mluvy od prvních článkovaných
zvuků do výrazů a slov srozumitelných: vysvětluje spojení mezi pochopením
neb užíváním jistých výrazů jakož i mezi majetkem jistých představ a pojmů,
což stává se na pr. při známém zvuku, že děti slyšeným výrazům dávají buď
význam všeobecný nebo všeobecnější, než mají v ústech dospělých lidí.
Chceme-li však nabýti výsledků, vyplývajících z této methody, musíme jí
užívati umělecky; diletant se dopracuje jen sbírky více méně zábavných anekdot
o dětech, z kterých sice psycholog bude moci vážiti jakousi látku ke svým zá
měrům, ale značnou část bude musit odložiti jako věc neužitečnou k vědecké
práci. Je tedy potřebí hlavně tří podmínek: věděti, co máme pozorovali; uměti
postřehnout! a zaznamenali každý vážnější objev; a konečně nezničili případných
pozorování nesprávným vysvětlením.
Vésti denník o dítěti může každá prostředně vzdělaná osoba, která je s dítkem
v bezprostředním styku; avšak před početím této práce dlužno si osvojiti vše
obecné vědomosti psychologické, tedy prostudovali několik dobrých spisů z dětské
psychologie. Kdo se dává do práce, musí míti především na paměti tyto všecky
body, ku kterým chceme míti zřetel, abychom nepřehlédli nic důležitého, ačkoliv
nutno zaznamenávat! i ty zjevy, kterých nebylo v prvotním pláně, vůbec všecko,
co nás překvapuje v chování dětském. Pozorování mají se psáti soustavně s po
čátku denně, pak nejméně jednou týdně a nesmí se při tom nikdy zapomenout!
na přesné datum a na označení věku dítěte, s počátku dnů nebo týdnů, pak
měsíců a let.
V záznamech nutno zachovat! objektivnost historikovu, v popise zjevů a slov
nesmí si pozorovatel dovoliti žádné změny za příčinou zlepšení nebo okrasy,
aby dítko bylo jiným, než ve skutečnosti jest. Poněvadž pamět nás opouští, po
zorovatel nemá čekati na večer, nýbrž učiniti záznam ihned.
Přirozeně, jde-li o dítě starší, náleží provádět! pozorování a zápisky opatrně,
aby dítě nevědělo, že jest předmětem našeho stálého pozorování; vědomí toto
by dítku překáželo ve svobodě jednání a mluvení, stalo by se tajnůstkářem, což
by mělo špatný vliv nejen na správnost našeho pozorování, nýbrž i na pravi
delný vývoj dítěte.
Kdo chce v budoucnosti methodou biografickou pozorovat! děti starší nad
tři nebo čtyři léta, musí bezpečně rozlišovat! význam Sympathie, to jest proni
kání cizích stavů a tedy každá rozmluva, zábava nebo úloha, ukazujíc dítky
takovými, jakými ve skutečnosti jsou, poskytuje nám nejlepšího a nejcennějšího
pozorováni.
Při výkladu faktů jest se vystříhali, abychom bez příčiny nesevšeobecňovali
a nesoudili o dalekosáhlých schopnostech a přednostech dítěte co do jeho budouc
nosti ; na místě toho, kde a pokud je to možno, dlužno se ohlížeti na okolnosti,
které jsou ve spojení s daným zjevem, na př. když popisujeme nějakou původní
zábavu dětskou, zda-li dítě nevidělo, neslyšelo nebo snad nečetlo něco podobného,
co by je mohlo přivésti na podobný úmysl, aby se mohlo dokázati, co v jeho
zábavě bylo napodobením a co vlastním dodatkem.
(Pokračování.)
» v(s
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Volná škola.
Dne 21. července zasedal v Děčíně zemský sjezd německých učitelů. Hlavní
schůze účastnilo se přes tisíc učitelů. Jednatel Kostomlatsky podal jednatelskou
zprávu a prohlásil, že německé učitelstvo pozdravuje nejživěji volnou školu v boji
proti zpátečnickému směru našeho školství.
To je otevřený boj, který učitelstvo vede proti náboženství ve škole přes
to, že složilo přísahu, že bude platné zákony školské zachovávat! a dítky mravněnábožensky vychovávat!. Nelze za to míti, že by všecko učitelstvo bylo proti
náboženství ve škole, ale organisace je k tomu svádí, že mlčky snášejí terrorismus,
poněvadž by mezi ostatními kollegy neobstáli. Ale přece musí věděti, že »Volná
škola« je spolek židovsko-socialistický, který nejen brojí proti náboženství ve
škole, ale ujařmiti chce i svobodu učitelovu. Z tohoto spolku výslovně vychází
vyzvání, aby žáci špehovali a denuncovali učitele, jak dobře popisuje »BonifatiusKorrespondenz« v čísle 17. letošního ročníku.
Týž list poukazuje na smýšlení mládeže socialně-demokratické vůči učitel
stvu (»Junge Garde« dle citátu listu »Deutsches Agrarblatt« 13., 7.). S názvem
»Nenávist« líčí 16letý student v jmenovaném orgánu socialně-demokratického
svazu mladých dělníků a dělnic v Německu své pocity mezi řeckou hodinou:
»Musil jsem jen tiše seděti k vůli kázni a zpracovat! v sobě veškeru plíživou po
dobu hrozné nudy, kterou jsem nekonečně silně pociťoval. A tu náhle povstala
ona zuřivá nenávist proti učiteli a mám za to, že ji ve svém nitru cítím jako
těžkou, zcela černou kouli. Veškerou energií svého mozku jsem se jal mysliti:
»Ty zlověstný pse, ty! Ty zlověstný pse! Tu poskakuješ a kdybys neměl mi
zerné učitelské moci, mohl bych utéci. Odkud pak si osobuješ právo mně naři
zovat’ právě to, že se musím právě nyní u tebe nuditi? Musím? Ovšem že musím,
to je přece škola. Avšak chci tě nenávidět!, tiše, tajně, upřímně nenávidět!, jak
jsem ještě nikdy na světě žádného člověka neměl v nenávisti, ty zlověstný pse!« . . .
Nemám s oním člověkem již co činiti a proto mně nebude asi již možno úplně
zničiti tuto nenávist, poněvadž jí nemohu ve skutek uvésti. Avšak onen stav,
z něhož vzniká nenávist, trvá stále a naše společnost jej vytváří pro většinu lidí
neuvěřitelným počtem. Stále poroučí, stále zapovídá, stále je pohotově s donuco
vacími prostředky a působí nenávist. To zavádí u statisíců k oné třídní nená
visti, která se obrací proti podnikatelům a pak proti policii a potom proti vojsku.
Po té přijdou časy, kdy se tato nenávist promění v jednání, neboť jest ji hrozně
těžko snášeli a ona trápí lidi tím hrozněji, čím jistěji vědí, že bychom mohli vy
tvořit! novou společnost, v níž jest moc pánů zlomena.«
To jest tedy socialně-demokratická odpověď, plní-li učitel svědomitě svou
povinnost. Svobodomyslné učitelstvo chce si samo uplésti kličku podporou so
cialně-demokratické »Volné školy«.
Baron Hock nedávno, chtěje dokázati, že »Volná škola« nesměřuje proti
náboženství, odvolával se na to, že se vyučuje též náboženství ve vzorných
školách, které spolek založil ve Vídni. Jistý zvědavý nevěřící obrátil se na dů
věrníka svého, aby věc důkladně vyšetřil. Stav věci je pak takový: »Ve čtvrté
třídě měšťanské školy soukromé nevyučuje se náboženství; proto však (tatotřída)
není horší než vídeňské průmyslové školy, v nichž ode dávna se nevyučuje ná
boženství. Poněvadž do čtvrté třídy měšťanské školy smějí choditi jen ti, kteří
dokončili čtrnáctý rok, nedostatek vyučování náboženství nebyl školnímu úřadu
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překážkou uděliti této právo veřejnosti. Ve dvou třídách volné obecné školy sou
kromé bylo sice vyučováno náboženství, ale městským učitelem, kterému ordinariát přes to, že týž učitel zkoušku z náboženství vykonal, “byl z důležitých
důvodů nucen odříci kanonickou missi. Nebylo tedy postaráno zákonitým způ
sobem o vyučování náboženství, následkem toho nedostaly zmíněné dvě obecné
třídy práva veřejnosti a okresní školní rada dala rozkaz, aby obě třídy byly za
vřeny. Rekurs k zemské školní radě byl odmítnut a rozkaz školu zavřití potvrzen.
Po té rekurovala Volná škola k ministerstvu a u toho leží tato záležitost již
přes rok; obě obecné třídy však nebyly zavřeny; docházely do nich 34 dítky.
Čtvrtá třída měšťanská měla 54 žáků. Kromě toho je jiná škola ve vnitřním městě
(1. okr.). Tam však se nacházejí nejrůznější soukromé školy, mezi jinými i katolická
škola chlapecká, tak že není takového nebezpečí, že by rodiče tam posílali švé dítky.
Z uvedené informace vysvítá, že Volná škola skutečně nasadila páky k pro
vedení svých zásad a že v ministerstvu vyučování má mocné přívržence; mi
nistr dr. Marchet, jak se za to všeobecně má, vystoupil z »Volné školy« pouze
na oko.

Příčiny neúspěchu vyučování jazyku českému ve škole.
Prof. učitelského ústavu v Kutné Hoře, Engelbert Rufer, vypsal svého času
v »Časopise českých učitelek« příčiny, proč se nedaří jazykovému vyučování na
našich školách a vydal tuto studii samostatně v kommissi R. Holanově. Tuto
studii přednesl autor v konferenci učitelstva měšťanských škol v Kutné Hoře dne
25. října 1906.
Studie tato zasluhuje nejširší pozornosti u všech přátel našeho školství,
poněvadž nářky na nedostatečné vzdělání dítek v jazyku mateřském se ozývají
stále četněji a hlasitěji a volají po nápravě. Zvláště professoři středních škol stě
žují si na nedostatečnou přípravu dítek do střední školy vstupujících v pravo
pise českém a vůbec v celém vyučování mateřskému jazyku, což nemálo stě
žuje zdárný postup žactva. Prof. Rufer otevřeně odhaluje bolavé stránky tohoto
na výsost důležitého předmětu a podává též návrhy, aby nastalo zlepšení. »Ne
napsal jsem těchto několik stránek, vytržených z methodiky jazykového vyučo
vání, aby učinily zlou krev, také ne proto, aby zraňovaly nebo se posmívaly, ale
z nejlepší vůle, z nejčistšího přesvědčení, abych prospěl,« tak dovozuje v úvodě.
»Rád bych zahubil mnohé nezmary z předešlého století, rád bych rozestřel snad
i nové obzory zlepšeného vyučování a upevnil dobré věci,jež se konají jen někde.«
»Vyučování jazykovému nedaří se na našich školách tak, abychom s myslí
jenom poněkud pokojnou mohli pohlíželi na plod své — byť nejpoctivější — práce.
Učebná osnova ukládá, aby žáci dovedli řečí i písmem pronášeti své my
šlenky zřetelně, správně a plynně. A čeho žádá praktický život? Ani o půl písmene
méně. Tam tedy máme dojiti! Ale nedocházíme!
Učitelé měšť. školy vědí, na jak vratkých základech spočívá všecko dětské
vědění z obecných škol, zvláště u prostředních a slabších, učitelé pokračovacích
škol vážně pochybují o vědění odchovanců měšť. školy, jež se často jevívájako
nevědění i věcí nejzákladnějších, nejdůležitějších, i v dobách příštích neodstupných a neúchylných; střední a odborná škola pronáší hlasitě a s rozhořčením
posudek a odsudek nad věděním — nevěděním přicházejícího žactva; služební
komise mohly by si také žalně ponaříkat . . .
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A skutečný život vynáší až příliš často na světlo svědectví, že naučené *
theorie se rozplynuly jako mlhy a že ze všeho učení a mučení školního zůstává
pro život až uboze málo.«
Toto otevřené přiznání musíme s povděkem ze dvou příčin kvitovati; jednak
proto, že poukazuje na úplné fiasko moderní školy, která se chvástala, že zavede
nové období vzdělanosti i vzdělání, kdežto ve skutečnosti svými úspěchy ani se
nevyrovná staré škole, která důkladně naučila aspoň třem základním naukám,
tedy že stojí daleko za školou triviální z doby staré. Po druhé jest poukázali
důrazně na toto přiznání, že vyučování jazykové nemá žádných trvalých výsledků
pro život, ač jest v rukou důkladně methodicky vyučovaných učitelů, kdežto
právě učitelstvo dovolává se vyloučení náboženství ze školy, poněvadž prý pro
život mimoškolní nemá žádného vlivu, mimo jiné i proto, jako by kněžstvo ne
bylo náležitě vzděláno k vyučování náboženství. Ejhle, jak rozdílné stanovisko !
Si duo faciunt idem, non est idem. Činí-li dva totéž, není to totéž. Chce-li uči
telstvo vyloučili nauku náboženskou ze školy, dovozujíc, že ničeho pro život
neposkytuje, pak logicky musí vyloučili i nauku jazyka mateřského a tím spíše
i ostatní předměty, poněvadž neposkytují pro život dostatečného vzdělání. Než
nechrne rekrjminací a vraťme se k věci!
Autor poukazuje na hrozné chyby pravopisné i slohové v různých ročnících
měšťanské školy a vysvětluje tuto okolnost takto: »Slyšíme-li nářky na nedosta
tečný prospěch v jazyce vyučovacím častěji nežli v jiném učebném předmětě,
není a nemůže to býti nijakým důkazem, že by se v něm snad hůře pracovalo
nežli jinde; ale mluvívá se o nedostatcích v něm častěji proto, že se nesnáze a
chyby nejčastěji v praktickém životě jeví. Slabší výsledky v přírodopise, v kre
slení nebo fysice i mathematice lze viděti nepoměrně řidčeji, poněvadž je vzácná
příležitost, kdy žák má v tom či onom předmětě ukázati, čemu se naučil. Jazy
ková nezpůsobilost však se objevuje ihned, jakmile žák otevře ústa, nebo sotva
se chopí péra. Okolnosti této nedotýkáme se snad proto, abychom omluvili své
neúspěchy, ale aby jasně a přesvědčivě se ukázalo, že musíme stanovití účel ja
zykového vyučování více praktický nežli theoretický, že musíme v něm stále a
stále míti na mysli skutečný život s jeho neodvratnými požadavky, jež dorážejí
na každého den ze dne častěji a úsilovněji, aby se ústně a písemně vyjádřil.
Přesvědčení o této mizérii pravopisné není už jen mezi námi učiteli, ale pro
niká do širších a širších vrstev. Školy všímá si veřejnost více nežli za starých
časů, ať se již tak děje z upřímného zájmu nebo škodolibosti; druhdy stála škola
se svou prací tiše v koutku, dnes má více přátel i — nepřátel.
Tak na př. dr. Ot. Kádner v nejnovější knize »Příspěvky k pedagogice ex
perimentální« praví na str. 105.: »Nynější stav znalosti pravopisné nelze nazvati
utěšeným, uvážíme-li jmenovitě okolnost, co času a píle se pravopisu ve školách
věnuje a jak chatrné jsou přece jen výsledky toho v životě (dopisy osob sotva
škole odrostlých, znalost vojínů, nastupujících službu, účty řemeslníků atd.) Není
tomu tak jen u nás a jen v nynější době, vždyť nářky do slabých výsledků
v tomto oboru ozývají se již od let také v jiných zemích.«
Spisovatel pak podává pořadem nejdůležitější příčiny těchto neúspěchů.
(Pokračování.)
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---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Katecheté a profesoři, středních
škol pod kontrolou studentstva. Spolek
»Volná škola« vydala ke studentstvu pro
volání, v němž je vyzývá ke špiclovství a
deriunciaci: »Vy, kteří jste si vědomi, že
každá autorita (tedy také rodičů) pozbyla
již své ceny, máte na své učitele dohlížeti
a nám o jejich jednání v oboru vědy a
náboženství podávat! zprávy!« Skutečně
musíme žasnouti nad smělostí lidí, kteří vy
dali toto provolání, ale ještě více nad ne
činností mužů, které stát povolal, aby vzdě
lávali naděje národa, budoucí podporu trůnu
a Rakouska, naši mládež. Osmnáctiletý jinoch
nesmí uznávati žádné autority, týž jinoch,
který v pozdějších létech má zastávati nejvyšší světskou autoritu jako úředník!
Učitelstvo na kongresu „Volné my
šlénky“ v Praze. Tento sjezd vzbudil
mezi učitelstvem velký zájem, poněvadž
učitelstvo stálo v prvních řadách v boji za
svobodu svědomí a poněvadž na sjezdu
mezi jiným bylo též jednáno o volné škole.
Proto se usnesl Ústřední spolek učitelský obe
slat! sjezd všemi členy užšího výboru a účast
nit! se porad sjezdových ještě mimo to zvlášt
ním referentem. Vzhledem k tomu na přání
Zemské jednoty učitelské pořadatele sjezdu
byl pojat do prvního oddělení o volné škole
a volné myšlénce zvláštní reterát o volné škole
vzhledem ke kulturnímu programu českého
učitelstva. Zároveň vyzvala správa »Zemské
jednoty« ostatní učitelské spolky, aby rovněž
obeslaly sjezd. Hned po té usneslo se »Dě
dictví Komenského« na valné hromadě, že
rovněž se účastní officielně sjezdu.« Zajímavo je, že ústřední vedení učitelských
spolků na Moravě se rozhodlo vysiati de
legáta k sjezdu Volné myšlénky do Paříže
r. 1905; školní úřady však mu tehdy ne
daly dovolené. — Spolek »Volná škola«
uspořádal rovněž při tomto sjezde konfe
renci delegátů svých místních skupin, k níž
slíbil přijeti předseda baron Hoch,
Německý ústřední spolek učitelský
v Čechách má 7770 členů, 141.000 korun
příjmů a 1 19.000 korun vydání. Česká organisace čítá 120 jednot se 7827 členy.
Laická morálka ve škole. Prof. Jarč
prohlásil na sjezdu katolického spolku slo
vinských učitelů o volné škole tyto my
šlenky: Sjezd svobod, myslitelů v Praze žádá

volné školy ve jménu vzdělanosti. Uznáváme,
že moderní vzdělanost dosáhla mnoho na
různých polích, avšak tato kultura přinesla
též zároveň rozdvojenost mezi lidstvem. Lid
stvo přes rostoucí vzdělanost zůstalo pozadu
a nedosáhlo pravého štěstí; důkazem toho
jsou na př. velmi časté sebevraždy. Různí
nositelé vzdělanosti žádají, aby se místo ná
boženského vyučování zavedlo vyučování
ethické. Poznali, že třeba na mládež míti
vliv v mravní příčině, poněvadž pak nábo
ženské nauky neuznávají, proto se chopili
špatné a nedostatečné náhrady. Amerika
došla k poznání, že škola bez náboženství
není možná, proto se jali zaváděti opět konfessní školy. Laická mravouka nemá tako
vého úspěchu, jakého očekávali; neboť ve
francouzské laické mravovědě školní jsou
celé strany prázdných, suchých definicí,
kterým se učí dítky i učitelé. Nesčetnými
pravidly bez podkladu možno dojiti pouze
nejnepatrnějších úspěchů, v tom souhlasí
rozumní přátelé školy i ve Francii.
Nová universita v Rusku. Z Petro
hradu se oznamuje, že bude v Saratově zří
zena nová ruská universita.
Černohorské školství. V Podgorici
na Černé Hoře bylo založeno nižší státní
gymnasium. Kromě toho bude během roku
otevřeno dvacet nových obecných škol.
Stavovská otázka. V Bavorsku učitel,
vyučující také na pokračovací škole pro
obuvníky vyučil se u mistra ševcovského
řemeslu. Mnichovský spolek učitelský na
vrhl, aby svolána byla čestná rada, která
by rozhodla, neprohřešil-li se řečený učitel
proti »cti stavovské« tím, že pracoval
v dílně ševcovské. O výsledku úrad čestné
rady německé noviny nevědí. (Učitel XVIII. 7.)

Učitelé a učitelky. Poměr počtu uči
telů a učitelek v různých státech jeví se
takto: v Prusku 83'87 : 16'13, v celém
Německu 81'12 : 18.88, nejvíce učitelek je
v Elsasko-Lotrinsku 45 proč., nejméně v Sa
sku 4 proč.) v Rakousku 72 : 28, v Dánsku
71'4:28'6, ve Svýbarsku a ve Švédsku
64:36, v Rusku 63'4:36'6, ve Francii
53'3:46'3, v Itálii 41'7 1 58'3, v Anglii
28'8:71'5, v Portugalsku 11'8:88'2, ve
Spojených obcích severoamerických 7'7: 92'3.
(Učitel XVIII. 7.)
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Na sklonku roku.
Dne 30. září t. r. ukončujeme opět jeden rok námahy a práce, velevýznamný prvními volbami s katol. kandidáty. Volbami do říšské rady se celý náš
katolický život velice vzpružil a i my jsme byli k tomu tiskem svým nápomocni.
Zvláště »Naše Listy« byly pro volební zápas hojně vyhledávány a značnou část
exemplářů jsme k tomu zdarma přidávali. A »Naše Listy«, jak nám jejich roz
širovatele z četných stran sdělovali, konaly výbornou službu, hlavně na Pel
hřimovsku ve prospěch říšského poslance, faráře dp. P. Mil. Záruby. Také naše
četné brožury byly v čas voleb v hojném počtu kupovány jako důležité pomo
cnice ve volebním zápase.
Nejvíce vítězství dalo nám Hradecko, což jest výsledek práce apoštolského
biskupa f Ed. Jana Brynycha, jak to sám nejdůst. nástupce jeho otevřeně uznal
a vyznal; ještě před ním a hlavně se f biskupem samým vedle jiných i naši
předáci, Dr. Rudolf Horský a red. Tom. Jos. Jiroušek, na Hradecku statečně
pracovali, o čemž nás brožura »Z dob našeho probuzení« dostatek poučuje.
Na Kr. Hradecku byli zvoleni čtyři poslanci, v Budějovicku dva a o sedmého
se dělíme my v Pražské arcidiecesi s Hradeckem, nebo půl okresu říšského po
slance pana Václava Myslivce jest v naší arcidiecesi, půl v diecesi Hradecké.
Zde jest viděti, kde třeba páky nasaditi, aby bylo dohoněno, co bylo zameškáno.
Je samozřejmo, že se musíme přičiniti — a přičiniti se o to musí hlavně zvo
lení poslanci a jejich voliči — aby stálou a neúnavnou prací dobyté okresy ka
tolické straně byly i dále zachovány. Musíme se starati o čilou organisaci
i v jiných volebních okresích, hlavně v těch, kde bylo hojně hlasů pro naše kan
didáty odevzdáno, a tuto práci právě my v Sociálním odboru našeho družstva
podnikáme, hodlajíce tiskově organisovati volební okres za okresem. Tato práce
na více let vyměřená vyžaduje mnoho námahy a nemalé obezřetnosti, ale my
ji rádi konáme a chceme nadále vytrvale prováděti, vždyť jsme ve družstvu našem
katolické věci a straně život svůj zasvětili.
Jako radostná ozvěna našeho vítězství volebního jsou sociální kursy v Hradci
Králové a v Českých Budějovicích a nastávající na Smíchově, při nichž se řada
našinců otázkám sociálním přiučila a přiučí.
Budoucího roku chceme zase konati sjezd Vlasti v některém větším městě
českém, na podzim pak letos řadu křesť. sociálních přednášek v Praze a v praž
ských předměstích.
I ve družstvu samém zažili jsme mnoho radostí, a je to hlavně naše ti
skárna, která nám tuto radost působí. Práce má dost, a tím se nám dostává
stále čerstvých peněz, takže můžeme nejen svým povinnostem vždy a v čas dostáti, ale i nad to jest nám možno rok co rok část dluhu si uplatiti, což opět
ještě v tomto správním roce, dne 30. září 1907, učiníme.
Vzácný přítel našeho družstva, p. farář Fil. Jan Konečný, konal ve Lvově
společnosti ve Vídni o družstvu našem přednášku; přednáška tato vyšla tiskem
v »Kultur«, časopise téže společnosti, a Vědecká příloha berlínské »Germanie«
přinesla 1. srpna t. r. z »Kultur« dlouhý výtah o našem družstvu, čímž se zná
most našeho podniku po celém Německu, všude, kde čtou »Germanii«, rozšířila.
S druhým vznešeným přítelem, p. bisk. vikářem Lamb. Ludvíkem z Mrákova,
podnikli jsme letos cestu ke sjezdu německých katolíků do Wúrzburgu. I tam
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jsme známost o našem družstvu šířili; já zejména mluvil o družstvu našem s ge
nerálním vikářem a praelatem· Dr. Trinkerem z Eichstáttu, jenž v Bavorsku založil
a řídi mohutný, 10.000 členů čítající Pressverein (Tiskový spolek), a když jsem
se v Norimberku z domu katolických tovaryšů, kdež jsme bydleli, vzdálil, abych
učinil návštěvu p. far. K. Tomanovi z Hloubětína v hotelu u Bílého Beránka, p.
vikář Lamb. Ludvík za mé nepřítomnosti přítomným kněžím účel a zařízení druž
stva vykládal a jeho rozsah vyličoval.
Ačkoliv nejsme dosud s dluhy hotovi, přece stále tiskem, do tombol i jinak
pomáháme, peněžité dary udělujeme, knihovny rozdáváme, chudým na časopisech
slevujeme a četným z nich je zdarma udělujeme a všelijak, jak jen možno,
k oživení katolického ducha v národě českoslov. napomáháme. Až budou za
placeny dluhy, připadne celý výtěžek z našeho družstva katolické straně. Kdo tedy
tím oním způsobem naši tiskárnu a papírnický obchod podporuje, časopisy naše
odebírá a knihy a brožury od nás kupuje, členem našeho družstva se stává, dary
na dům a fondy naše uděluje — kýžený cíl tento urychluje.
Také pro XXIV. roč. »Vlasti« máme již po ruce zajímavé práce literární,
zejména výtečnou povídku od pí. VI. Pittnerové, jinou od Adama Chlumeckého a
četné překlady zajímavých drobných povídek z polštiny. — Far. Jan Halouzka
zaslal nám práci: »Pohledy do života církevního a vlasteneckého na Moravě«
a jinou, líčící poměr kardinála Schwarzenberga k t Beneši Meth. Kuldovi. —
Far. Fil. Jan Konečný připravuje pojednání: O volné myšlence a O kongresu
volných myslitelů. — Far. Bedř. Jiříček zaslal pojednání: »Obyvatelstvo světa.«
— Redaktor t. 1. popíše: Sjezd něm. katolíků ve Wúrzburgu a možná i ve Vídni.
— Mimo to nám zaslali nebo slíbili práce : Dr. Jos. Samsour, Ignát a Dr. Rudolf
Zháněl, VI. Hálek, Jan Hikl, Fr. Žundálek, Jan Karník, Ant. Pochop, Jos. Fa
bian, Josef Herzig, Miloslav Javorník, Josef Hais-Týnecký, Frant. V. Peřinka, Ot.
Jakoubek, P. Fr. Žák S. J., Tom. Jos. Jiroušek, Fr. Leubner, Jan Hendrich, Karel
Jindřich, Jos. Šeřík Vitinský a jiní a jiní.
»Vlast« zůstane i dále věrna svému směru a jestliže se valná část mla
dších kněží modernistů od ní odvrací a proti ní bojuje, hledíme ji dostati mezi
lid, chudší i vzdělanější, který ji s oblibou čte, jak toho četné písemné doklady,
jež máme po ruce a jež výboru sdělujeme, dokazují.
Vcházejíce tedy v nový rok své činnosti, prosíme své přátele,aby nám v práci
naší byli nápomocni, aby »Vlasti« razili cestu mezi lid, adresy nám udávajíce,
lidu ji do poručujíce a jemu ji půjčujíce, což se, jak víme, s dostatek děje.
Ve jménu Božím tedy v před a požehnání Boží provázejž kroky naše,
naše práce a cíle, abychom co nejvíce mohli prospěti církvi sv. a ohrožené víře
katolické.
»Vlast« stojí ročně 10 K, pro členy družstva 8 K. Kněží deficienti, alumnové
a klerikové, studující, učitelové a učitelky II. třídy mají »Vlast« ročně za 6 K,
dělníci a chudší řemeslníci a živnostníci za 4 K.
V Praze, dne 10. září 1907, čp. 570-11.
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Opatrovny na venkově.
Právo a povinnost výchovu dětského náleží ve venkovském stavu dělnickém
v přední řadě matkám, ale proto přece se ukazují užitečnými býti opatrovny,
ano jsou v některých krajinách potřebný a nutností.
V nejmnožších případech bývají matky zaměstnány mimo dům, aby vydělá
valy na nejnutnější potřeby životní. Mnohé matky jsou kontraktně vázány a mu
sejí denně do práce výdělkové docházeti. Nemají li takové matky nikoho, kdo by
jim děti uhlídal (babičky, tetky), pak zavírají děti své a vysazují je tím všem
druhům nebezpečenství, o nichž čítáváme denně v novinách (buď hrají sirkami
a zapálí, nebo vypadnou z okna a zabijí se, převalí se do nádob vodou napl
něných a utopí se a t. p.)
Některé matky si pomáhají tím, že nechávají školní děti doma, aby hlídaly
nejmenší sourozence, ale tím si způsobují ještě větší zlo, protože vynecháváním
školní návštěvy větší děti zpustnou. Oběma těmto nedostatkům dá se čeliti opatrovnami. Pomysleme si stav chudé dělnice, když se roznemůže! Představme si
matku více menších dětí mající uvrženou na lože buď lehkou neb těžkou ne
mocí! — Stává se zhusta, že musí matka na vlastním poli po celé dny praco
vat! a dětí si povšimnout! nemůže.
Uvažujeme-li všechny možnosti, kde by dítě mohlo býti uchráněno před
tělesnou a mravní zkázou, pak se nám jeví pěstovny dítek velikým dobrodiním
a nemělo by býti ani jediné lidské osady, ve které by se pěstovna dítek nena
lézala. Kdo by nebyl přesvědčen o velikém dobru, jež přinášejí lidské společnosti
pěstovny- dítek! —
Dr. Mošner ve své Pěstounce, Šmilovský ve svém spise Kmotr Rozumec
jasně vyličují výhody opatroven.
A kdo bys ještě přesvědčen nebyl, vstup jen do některé dobře zařízené pě
stovny dítek'. Děti jsou vedeny především k čistotě a k pořádnosti. Nejsou hlí
dány jenom jako nerozumná zvířata, ale jsou vychovávány, poučovány a baveny.
Ve mnohých pěstovnách jsou i živeny a šaceny.
Dojmy, jež si děti odnášejí z těchto ústavů do života, činí, že vyrůstá ná
rodu podrost mravů ušlechtilých, myslí po vzdělání toužících.
Nesmazatelné jsou stopy utkvělé z dobrých pěstoven v duši dítěte a mají
vliv na celý další život člověka.
Blahodárný vliv dětské pěstovny vrhá také reflexe na matky těchto chu
dičkých dětí. Sproštěna dohledu na děti své může se matka věnovati bez
starostně práci a tím svůj výdělek zlepšovat!. Odevzdávajíc dítě opatrovně musí
hleděti, aby bylo čistě umyté, pěkně učesané, aby mělo oděv a obuv v pořádku.
Poklesky v tom ohledu nalezené bývají veřejně, před všemi dětmi kárány
a tím se stávají i nejnedbalejší matky čistotnými a pořádnými. Tak vlivem opa
trovny dostávají se do rodin ctnosti nejpotřebnější.
Často se naučí matka od pěstounky umění, jak má své děti doma zaměst
návat!, jak je učiti způsobnosti a dobrému chování.
A právě pro tyto dobré vlastnosti pěstoven bylo by žádoucno, aby mohly
všechny dělnické rodiny svěřovat! své děti opatrovnám. Matky by se naučily lépe
poznávat! mateřské povinnosti a konaly by je náležitě, neboť měly posud o nich
temnou pouze představu, nikdy však jasné porozumění.
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Na venkovech jsou opatrovny pořídku. Jsou krajiny, kde jich doposud není.
A právě tam, kde se dělné ženy musejí zdržovati po celý den mimo dům, jest
opatroven nejvíce potřebí.
Předpokládajíce, že zná dnes každý vnitřní zařízení pěstoven, chceme se
omeziti jenom na některé poznámky. Opatrovna pro venkovské děti bude míti 2
účely a to předem ošetřování těla a potom spořádanou přípravu ducha pro první
třídu obecné školy.
Pěštounka se nesmí omezovati jenom na opatrování dítek, ona musí na
děti tak působiti, aby duch jejich od 4. do 6. roku se vyvíjel tak, aby byly
schopny sledovati školní cvičení první třídy obecné školy a dále.
Protože v nynější době ukládají se obecné škole úkoly vyšší, než tak dříve
bývalo, jest jasno, že i v opatrovně se kladou požadavky vyšší.
Výdaj na zřízení opatrovny není poměrně značný.
Uvážujeme-li, jak veliký prospěch nese rodinám, obcím, národu a vlasti,
není obnos na pořízení závažný. Matka mohoucí se věnovati práci a po případě
svým kojeňátkům, žije spokojeněji. Otec vrátivší se z práce a vidoucí matku
i děti v rozkvětu je šťasten v rodině a neoddává se pití lihovin.
Jest to zlepšení rodinného života, jež vyvolávají opatrovny.
Místnost se v každé obci najde a poskytne ji na mnoze obecní za
stupitelstvo samo.
Plat pěstounky obnáší obyčejně 240 zl. ročně.
Jakkoli mnohé pěstounky vyhledávají příjmy vedlejší tím, že vyučují ručním
pracím a pod., nemělo by se toho dovolovali, protože po celodenním namáhání
jest pěštounka značně zemdlena.
Vedle místnosti a platu pěstounky jest dále uvažovali o nábytku, pomůckách
učebných a otopu.
Zámožnější občané, nebo spořitelny a záložny v místě se nalézající poskytnou
nejnutnějšího a nejpotřebnějšího.
Kde jsou továrny, tam jest jejich majitel jaksi v prvé řadě povolán, aby
umožnil dětem svých dělnic návštěvu opatrovny.
Ve Velké Britanii to byli továrníci, kteří na počátku 19. století při svých
továrnách dětské školy (infant-scools) stavěli za tím účelem, aby matky-dělnice
získali k pracím továrním.
Kde jsou po venkovech velkostatky, tam udílí štědrých podpor vysoká
šlechta.
Tak máme na př. ve Vlachově Březí vzornou opatrovnu, jižto dala postavili
a vydržuje místní šlechta. Duchovenstvo dává bohaté dary a máme na př. v Zásmukách
opatrovnu ve zvláštním domě, který dal na své útraty postavili veledůstojný pan
děkan Skokan. On ústav tam vydržuje z vlastních prostředkův. Ústřední Matice
Školská dala zakoupit! celou řadu domů pro své opatrovny a vydržuje je ná
kladem svým.
Tak můžeme dnes u nás říci, že máme státní, městské, spolkové, obecní,
továrnické, šlechtické a duchovenské opatrovny, ale přece ještě ve mnohých
obcích nejsou žádné a jest si přece přáti, aby každá ves, ano i ta nejmenší
měla svou opatrovnu dítek.
Belly Ledvinková.

Ročník X.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Strana 105.

Vyučování zeměpisu ve škole obecné a o výsledcích téhož
vyučování ve škole hluchoněmých.
Podává ANT. VETEŠNÍK, učitel hluchoněmých.

Úkolem zeměpisného učiva jest žáku před oči předvésti obraz jeho domo
viny, země, kde se zrodil, kde jeho milí žijí a žili, té země, která kryje ostatky
jeho svatých, ostatky králů hrdin, mužů a žen vynikajících — jeho řečí mluví
cích. Žák má poznati i krásy vlasti své, jeho zraky mají sledovati ty řetězy hor,
na které vystupují i cizinci, aby se pokochali krásami naší vlasti; jeho oko má
čítati ty stříbropěné řeky, jež zavlažují drahou půdu naši a vyvážejí poklady její
do ciziny......... I dále musíme žáčka svého vésti — vstoupiti s ním musíme
do neprostupných hvozdů našich, učíce ho znáti krásu jejich — mluvíce k němu
o plachých obyvatelích jejich ! Ruku v ruce jděme s ním po širých lánech, kde
víno, pšenice, ovoce se daří a hlásá úrodnost naší vlasti. Ale tím není ještě úkol
zeměpisu vlasti naší vyčerpán! Chvatně ještě ptá se žáček náš: »A čím ještě
vyniká vlast naše?« Sestupme s ním do útrob vlasti své — ukažme mu bohatství
tu uložené — bohatství, které i za hranice vyvážíme!
A když tak se svým žáčkem v duchu na vysokou horu vystoupíme a uká-’
žeme mu obrazně ten širý, mohutný svět jeho, když mu ukážeme, kde lid náš
v potu tváře pracuje — pak jistě vzepnou se jeho útlá prsa a žáček náš zvolá:
»Jak krásná jsi vlasti má! Jak tě milovati musím!«
Ještě dále nese se učivo zeměpisné ! Vědychtivost žáčkova na základě : poznání
domoviny své směřuje dále. On chce poznati sousední ještě země, on chce i o nich
slyšeti, on je chce porovnali s vlasti svou! I dále zalétá duch jeho i za ta veliká
moře, i do krajin tropických, i do krajin věčného ledu..........
Jak také naslouchá živému slovu učitelovu, jak v době přestávky oči jeho
těkají po mapě, aby si ještě jednou zopakoval přednesené statě zeměpisné a je
si co nejvěrněji osvojil!
Není však lehkou úlohou zeměpisu s patrným výsledkem vy učovati! Mnoho
a mnoho se žádá od učitele, by se zdarem vyučoval tomuto dnes tak zřejmě
důležitému předmětu!
Následujtež tuto hlavní body, jež učitel na mysli míti musí, chce-li s vý
sledkem zeměpisu učiti!
Prvním bodem našeho vyučování zeměpisného jest:
Názor.

Má-li se veškero vyučování školy obecné díti na podkladě názoru, tím více
téhož dbáti musíme při vyučování zeměpisném. Prvním krokem v nekonečnou
látku zeměpisnou byla — dle souhlasných názorů paedagogických spisovatelů —
školní budova, okolí její, ves či město — okolí města, místa to, která mládež
tolikráte viděla, prošla, navštívila. Pojmů zeměpisných získáno již tu dosti. Odtud’
vyučujeme zeměpisu dále. Pojmy nyní získané srovnáváme s pojmy v prvním
vyučování získanými. Vypravujíce o kostelích a domích v Praze, neopomeneme
ukázati na kostelík a domy vísky své. Mluvíce o Vltavě neb Labi srovnávat! je
budeme s potokem mimo osadu tekoucím. Názor žákův nabývá tímto stále vět
ších a i spolehlivějších rozměrů. A učitel dbalý užije všemožných prostředků, by
stále rozšiřoval a uplatňoval nazírání žáků.
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Prvním prostředkem šíření správného názoru zeměpisného jsou školní pro
cházky — vedené učiteli. První vyučování zeměpisné nebudiž nikdy sevřeno
v dusnou školní síň! Již i žáky hluchoněmé nejlépe učíme zeměpisu v přírodě
samé! Proto také moravští okresní školní inspektoři si přejí, aby na jednotlivých
ústavech pro hluchoněmé vyučování zeměpisu a přírodopisu dálo se v přírodě, do
kládajíce, že nevadí, vrátí-li se učitel se žactvem o půl hodiny později do školy.
Tedy v přírodě vyučujme!
Rozhlédněme se s vyššího bodu po celém širém okolí! Sebeřme všecky
možné pojmy zeměpisné — popisujme hory, horstva — všimněme si toku řek —
povšimněme si i různosti půdy, obraťme zraky své k nebesům a ukažme žákům,
kde slunce vychází, kde zapadá, kde stojí v různých dobách ročních — naznačme
strany světové — ptejme se, které nejbližší místo leží severně, jižně atd., ukažme
žákům, kde asi leží Praha, Vídeň..........
S velikým prospěchem by bylo — kde provésti se dá — kdyby učitel za
jasného večera shromáždil své žáky a s nimi stopoval tajuplnou hvězdnatou ob
lohu — mluvě s nimi o měsíci, o faších jeho, vyhledav večernici, velký a malý
vůz, mléčnou dráhu atd.
Druhým a zvláště vynikajícím prostředkem šířeni vědění zeměpisného jsou
výlety školní mládeže.
Dnes, když již i mezi prostým lidem smysl pro krásy přírodní utěšeně se
vzmáhá, najdou i tyto vycházky porozumění a podpory u zámožnějších spolu
občanů. Nastávající školní vycházka musí býti předmětem aspoň jedné vyučovací
hodiny. Na mapě ukážeme směr, kudy se nám ubírati bude. Neméně výhodnou
bude malá skizzá na školní tabuli, kterou žáci starší si okopírují do sešitů neb
na papír kreslicí a ňa výlet sebou vezmou. Tyto mapky představují nám mapy
turistické v rukou dospělých turistů.
Učitel se v krátkosti zmíní, co nového očekává žáky na nastávající cestě.
Že učitel neopomene žáky upozornili, jak se chovati mají na takových vycház
kách, kdy oči tolika cizích na ně upřeny budou, netřeba podotýkali.
Hlavní však práce učitele očekává na místě samém. Co byl ve škole krátce
naznačil, nyní »u pramene« mládeži důkladněji objasní, otázkami pak doví se
o zájmu a účasti mládeže, sám vyzve mládež, by tato učitele se tázajíc, takto
vědění své rozšiřovala a uplatňovala.
I o pomůcky k výletu potřebné starati se bude učitel. Nebude v jeho pří
ručně brašně scházeti dobrý dalekohled, kompas, mapy, tištěný průvodce, metr,
snad i něco z domácí lékárničky pro nahodilé případy. Žáky »ozbrojíme« braš
nami, v nichž skryjeme cestou schytanou kořist: brouky, motýle, vzácnější rost
liny a p. Každý žák měj sebou zápisník, snad i zpěvník bude pro zapění písní
dobré služby konati.
Výlety školní mají i vedlejší význam pro učitele a to význam rodinný. Mi
moděk tu vystupuje učitel jako otec vší mládeže. Každý žák cítí se býti svěřen
učiteli jako otci — i ten nezbeda, který celý rok zlobil a již již od společného
výletu měl býti vyloučen — změní své chování a hledí na učitele docela jinak,
než jak posud činil.
Po navrácení z výletu učitel letmo ve škole se žáky zopakuje, co nového
viděli, poznali, jak vedlo se jim na výletě a uloží pak vše za předmět domácí
úlohy. Úkol ten bude první samostatná práce nazírajícího žáka.
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V' té nejlépe postřehneme reproduktivní sílu jeho.
Třetím prostředkem zdárného vyučováni zeměpisu jest živé, nadšené líčeni
učitelovo. Do dnes vzpomínáme oněch okamžiků, kdy nám »náš pan učitel« po
vídal o Praze, o Milešovce, o východu slunce s ní pozorovaném, o propasti Ma
coše, o poušti, o karavanách — do dnes mohli bychom opakovati slova jeho.
Patrný to výsledek živého líčení našeho učitele ! Kde čerpá, kde osvojí si učitel
také živé líčení? Zajisté hlavně cestami o prázdninách konanými, studiem děl
cestopisných, pozorováním obrazův a pod.
I sebe živější líčení minulo by se účinkem, kdyby nebylo — pokud možno
— provázeno skutečně zdařilými obrazy. A to jest čtvrtým prostředkem zdárného
vyučováni zeměpisného.
To ucho lidské stále a stále poslouchá, ale přece někdy zdá se pochybo
vat! a tu ho má přesvědčit! oko. Oko hledá na obrazích význačné body, sleduje
pravdivost slov učitelových a vyhledává předměty, o nichž se učitel ani nezmínil.
O dobré školní zeměpisné obrazy dnes nouze není. Jen nepoměrná jejich
cena bývá někde na závadu, by i v té nejchudší škole mohly býti vyvěšeny. —
ale i jiné obrazy a to laciné velice učiteli poslouží! Pisatel těchto řádků vzpo
míná svého zvěčnělého učitele zeměpisu f Ant. Tille na gymnasiu, jenž zeměpis
činil poutavým množstvím obrázků prostě vystříhaných z novin, kalendářů,
prospektů knižních, méně cenných příloh a pod.
Španělská stěna u kamen bývala obrázky těmito jako »posetá.«
A dopolední přestávka, či chvilky před vyučováním shromažďovaly nás
k těmto prostým, jednoduchým obrázkům, jsouce pak předmětem mnohých debat;
účinkem však nikdy se neminuly, budily vždy zájem pro zeměpis.
Dnes v době pohlednic, laciných alb, illustr. příloh, laciných obrázkových
časopisů a zvláště velmi zdařilých plakátů jednotlivých železnic, které zdarma a
ochotně řiditelství jednotlivých drah zašlou — není nemožno, aby každý učitel
během jen krátké doby sestavil si vlastni praktickou sbírku obrazů země
pisných.
Živěji ještě a to svou perspektivou působí dobré stereoskopické obrazy. Ty
buďtež nutným předmětem kabinetu školního. Na jedné obecné škole viděl jsem
na chodbě na vhodném místě Stereoskop, do něhož denně nové obrázky vklá
dány byly s vedle připojeným krátkým textem, jež pak žáci v době školních
přestávek si prohlíželi a obsah jich si osvojovali.
(Pokračování.)

Školská otázka na katolickém sjezdu ve Wiirzburku.
Na druhé veřejné schůzi katolického sjezdu ve Wiirzburku mluvil univer
sitní professor dr. Sprahn ze Štrassburku, mluvil o katolictví a universitách.
Vývody jeho v podstatě zněly takto : Dosud byly na našich katolických sjezdech
na povrchu sociální záhady, na budoucích však — myslím, že se nemýlím —
prorazí otázky o vzdělání a světovém názoru, vypěstovaném ve školách, neboť
organisace našich škol a úprava vzdělání přijde v říši brzo na denní pořádek.
Bude se jednati o dvou otázkách : zda se naše škola má vybaviti z vlivu
křesťanství a zdali může škola našemu dorostu podati světový názor, který
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pozdvihne ducha a vzdělá povahu. Hlavní boj bude sveden o národní školu.
Mým úmyslem jest nastínili, jaký vliv má universita na světový názor.
Je pravda, že se university zneužívalo tu i tam proti katolíkům. Avšak
tomu lze snadno odpomoci, budou-li se katolíci starati, aby na universitách se
usazoval stále četnější katolický a professorský dorost. University samy o sobě
dlužno podporovali. Mimo universitu dnes není možno všeho přehlédnout!, co se
provedlo na poli vědeckých výzkumů, pokud a v jaké míře pokročil kulturní
rozvoj všeho člověčenstva. Zvláště pak jest universita přirozenou dílnou pro
křesťanského apologetu, který musí ovládati aspoň positivní resultáty skoro všech
věd, jich spojitost a musí na jich základě hájiti svého světového názoru. Když
jistý theolog Lvu XIII. vyložil, kterak na německých universitách všecky fakulty
jedna na druhou mají vliv, jako by byly všecky jedním tělesem organicky se
vyvinujícím, zaleskly se sv. Otci jeho krásné oči a prohlásil: Teprve nyní roz
umím, proč v Německu tolik laiků působí ve veřejnosti pro katolickou myšlénku.
Také je pravda, že university mnohdy sešly na scestí. Někteří profesoři
zahloubali se do svých zvláštních studií, stali se slepými a hluchými pro všecko,
co se zdvihá nad zemí a výsledky svých speciálních studií, ze svých světnic a
učeben přenesli populárním nátěrem mezi široké vrstvy. Avšak dlouho nepro
spívali. Cit pro čest a vážnost universit nedopustil, aby jednotliví profesoři to,
co nebylo nikterak dokázáno, podali lidu jako hotovou událost. University si
vzpomněly, že vždy pracovaly proti poloviční vědě a tak se stalo, že Haeckel
nemohl prorazili v Německu. Přišli Loofs, Reineke, Paulsen, Eucken, Wundt a
vyvrátili polovičatost Haecklovu. Mnoho universit, tak uznává řečník, nevede lidu
k úplné pravdě, avšak vždy duchem poctivé práce a hledáním pravdy. Vzpo
meňme si, že jsou university bez výjimky plodem středověké snahy po jednotném
názoru na svět, že jsou květem, který vyrostl na křasťanské půdě — universitates
litterarum? Co se stalo svého času středištěm katolické protireformace? University!
Dokladem toho je wurzburská Alma Julia.

—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Kalendář Štítný, roč. II. red. říd.
učitele Jos. Kafky, právě vyšel. Vydává
jej Jednota č. katol. učitelstva. Stojí 1 K,
tucet 8 K ; při hotovém placení dává se
jeden ex. nádavkem. Objednávky vyřizuje:
administrace družstva Vlast v Praze čp.
570-11., Žitná ulice. — Členové Jednoty
čes. katol. učitelstva a přátelé a příznivci
této Jednoty hleďte kalendář tento co nejvíce
rozšíří ti.
Katoličtí učitelé lužicko-srbští. Dne
4. září konala se schůze »Volného'sdružení
katolických učitelů srbské Lužice« v Ralbicích za účasti třinácti členů. Od tří do čtyř

----

odpoledne nejdříve učitel místní Šewčik ve
škole při vyučování probíral článek o lese,
ovšem jazykem německým, poněvadž v srbské
Lužici v Sasku pouze náboženství a čtení
se vyučuje jazykem lužicko-srbským. Po té
následovala schůze spolková, při níž měl
učitel Hila rozpravu o podobném praktickém
výstupu. Rozhovoru se účastnili téměř všichni
přítomní. Kaplan Just měl pak přednášku
o trestání ve škole; týž vyslovil se v zá
sadě proti všelikému trestání. To by ovšem
šlo jen tehdy, kdyby vždy a všude dítky
vyhovovaly kázeňským předpisům. — Příští
schůze byla určena na zimu do Baconě.
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Vyučování zeměpisu ve škole obecné a o výsledcích téhož
vyučování ve škole hluchoněmých.
Podává ANT. VETEŠNÍK, učitel hluchoněmých.
(Pokračování.)

Nástěnné mapy.

. .Nástěnná mapa jest pro. vyučování zeměpisu první nezbytnou pomůckou.
Mapa předvádí žáku jako v zrcadle obraz jeho vlasti, na té čítá žák města, řeky,
hory, v té naučí se čisti o různosti půdy, -ta mu slouží k určení výšky jednot
livých pásem, vzdáleností míst a p. Ale jen správná mapa může býti spolehlivým
vodítkem při vyučování zeměpisném. Taká mapa musí býti vypravena sytou,
živou barvou, pěkným, znatelným tiskem, nesmí býti mapou turistickou, neb
mapou generálního štábu, kde která stezka, kterákoliv stráň, neb pole své
jméno má.
Jen tak bude mapa otevřenou knihou pro mládež, která ji, jak později na
svých žácích ukáži, stále bude obklopovat! a v ní čisti. Ano čisti musí mládež na
mapě. A dovede-li toho, pak uspokojeni můžeme sobě říci: Cíle svého jsem dosáhl.
Mnozí páni učitelé chválí si velmi zavěšení map v chodbách školních budov.
Zvláště nikdy by neměla mapa znázorňující okolí školního místa tam scházeti.
I žáci na nižším stupni všímají si mäpy, třebas jen slova na ní slabikujíce. Viděl
jsem krásné mápy učiteli přímo na stěny barvami kreslené, jež budily patrný
zájem u dospělých a tím více u mládeže samé. Okrašlujme chodby školních
budov vedle obrazů také mapami!.Tím získá učivo zeměpisné velmi!
Príručné mapky.

Po boku nástěnné mapy staví se příručně mapky — atlas. Ovšem tyto
slouží spíše pro domácí opakování, neb pro krátké opakování školní, když jsme
dříve na hlavní mapě látku, probrali a zopakovali. Však i tu se zdarem užijeme
mapky příruční, chceme-li se přesvědčit! o účasti žactva při vyučování. Při malém
počtu žactva a při opatření jednoho každého žáka takovou mapkou se zeměpis
lehce a. zábavně opakuje. Na mapkách těchto novému učiti, sotva by tak ,z . nás
někdo činil.
Kreslení.

Učitel kresliž pilně při zeměpisu. Předveď mládeži křídou neznámé mu
-dosud pojmy! S chutí načrtni krajinu na tabuli! Nelekej se vytvořit!. zámek,
hrad neb zříceninu, načrtni tok řeky, vkresli v hladinu její kocábky, lodě, prámy,
dej v ni vtékati potoky, překleň řeku mostem, zbuduj na břehu jejím mlýn neb
továrnu čerpající sílu svoji z toku řeky! Vykresli (předloh neschází) různé stavby,
tu stavbu selského statku v středních 'Čechách, tu ze drvu zrobenou chaloupku
z Krkonoš, nakresli křídou chatu alpskou, jejíž střecha obtěžkána .kameny ....
mládež Tvá Ti bude vděčna! Ani vybízeti nemusíme žáky, by tito kreslili naše
náčrtky na tabulky neb dó sešitů. Jich zraky zdají sé nás o to předem prošiti.
V té příčině německá literatura pokračuje velmi. Jen mimochodem upozor
ňuji na dílo: Wandtafelskizzen für den Unterricht in der Vaterlandskunde von
Hiemann, Dürr Leipzig. Dílo to obsahuje na černé půdě 45 bílou barvou vkre
slených praktických črt (zámek, železnice, údolí labské, most, statek v Rudohoří,
Smrčiny, horstva atd. atd.).
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Kreslení map.

Na nižším stupni budeme hleděti k tomu, aby si žáci jednotlivé pojmy ze
měpisné dle náčrtkův učitelových na tabulky neb v sešity vkreslovali. Nežádejme
však žádných uměleckých prací! Ale přece jen navádějme žáky, by pilně
porovnávali své náčrtky s učitelovými a sami chyby našli a práce své samostatně
opravovali.
Na středním a nejvyšším stupni hledíme již ku pracím dokonalejším. Dáme
žáku do rukou barvy, tak hledíme zájem pro kreslení map zvětšiti a přihlížíme
k tomu, aby práce jejich byly čisté, přehledné, jednotlivé objekty se jmény ce
lými, neb aspoň začátečními písmenami opatřené. Práci jim ulehčíme, když své
náčrtky ve čtverce rozdělíme a v poměrném měřítku necháme žáky kresliti.
(Pokračování.)

Sexuální ethika a paedagogika.
S tímto názvem v zářijovém svazku katolického časopisu »Hochland« uve
řejnil zasloužilý curyšský professor a paedagog F. W. Foerster, který se z pro
testanta sice nestal katolíkem, jak bylo mylně vykládáno, ale který uznává světlo
a přednosti všude, kde je nachází, tedy i u katolické církve, jak sám výslovně pro
hlásil, velmi charakteristický a zajímavý článek, z něhož uvádíme hlavní zásady:
Zvýšený sexuální cit naší doby jest v přední řadě výsledkem kulturních
příčin. Následkem pusté kultury vědění zanedbává se vytvoření povahy, zvláště
posílení a upevnění vůle. Za střed každé- vzdělanosti se staví vyhověti hmotné
potřebě a žádá se neobmezená emancipace jednotlivce. Výrazy jako »posílení
(atfirmace) života«, »erotické posílení života« prohlašuje se hovění sexuálním a
erotickým potřebám jako nový smysl života, jako nové náboženství osobní,
ethické otroctví křesťanské s jeho potlačováním pudů dlužno prý proto odstraniti. Dříve než Foerster přetřásá otázku, jak by mohla rodina i škola chrániti
moderní mládeže proti fysickým, mravním i společenským nebezpečím této sexu
ální nevázanosti, vysvětluje ethický základní názor, na kterém by podle jeho pře
svědčení měla se zakládati veškerá sexuální paedagogika, poněvadž této nelze
odlišovat! od sexuální ethiky.
Foerster přiznává se naproti svrchu vzpomenuté tak zvané nové ethice
k ethice staré, křesťanské, která uznává pouze jedinou pevnou a to výlučně monogamickou formu spojeni pohlavního, manželství a zakazuje absolutně každépohlavní spojení mimomanželské. Tím se nepotlačuje individuum člověka, jak
modernisté tvrdí, nýbrž se chrání jeho počestná svoboda a důstojnost před ne
zřízenými dojmy a pudy, které, jak dovozuje svobodný myslitel Comte »dopou
štějí, aby se lidská bytost zvrhla v ubohou řadu pokusů bez účele a důstojen
ství.« Křesťanská mravouka nežádá popředí přírody ani útěku se světa, tím že
žádá monogamního nerozlučitelného manželství, nýbrž žádá vlády nad přírodou
tím, že dává přírodě vynikající, ale duši podřízené místo. Pevná forma mono
gamie udržuje nutný charakterní základ každé vyšší lásky tím, že působí k sou
středění vůle a citů, k sebezapření a povahové čistotě ducha vůči svůdnému
světu; z ní vychází plnost charakteru a odpovědnosti do všech lidských poměrů;
povznáší život lásky z ubohosti k plnosti duševního života. Právě tento vychovatelský význam jednoženství, které sexuální život podřizuje absolutně vyšším
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ideálům a životním poměrům, spisovatel vychvaluje nejživějšími barvami proti
theoretikům emancipované erotiky, kteří zajisté také nechtějí surové nadvlády
pudů, ale žádají odpovědnosti na poli erotickém, avšak neznajíce dobře lidí a
života, přehlížejí, že moderní člověk má méně silné vůle než člověk minulosti a
proto ona odpovědnost potřebuje výchovy a posily vnějším pořádkem a kázní.
Když byl autor takto vysvětlil sexuálně paedagogický význam manželství,
podává v druhém oddílu své studie několik paedagogických zásad pro sexuální
výchovu mládeže. Zastupuje při tom methodu nepřímé sexuální paedagogiky,
která pozoruje hlavní věc v cvičení duševní vlády člověkovy nad vším jeho jed
náním; je to tedy v prvé řadě paedagogika vůle. Avšak výslovně připomíná, aby
se nepřeceňovalo tak zvané sexuální osvětlení, od něhož modernisté očekávají
veškeré záchrany. Suché vysvětlení nepomůže docela nic, když nepředchází nad
vláda nad nižšími pudy promyšleným vytvářením povahy, především však silným
cvikem vůle, poněvadž slabost moderní vůle má hlavní vinu chabé odporující
vůle u mladých lidí vůči sexuálnímu podráždění.
Vůli dlužno připravovati proti častým návalům pohlavního pudu, nutno
probuditi všecky síly povahy a všecky zvyky, které samy o sobě podmiňují
správné chování ducha vůči k probuzeným již pudům. Vysvětlení musí hráti
pouze mimořádnou úlohu. Slabost mladého člověka vůči sexuálnímu pudu a
podráždění je plodem všeobecné výchovy jeho. Při vnější čili pouze rozumové
výchově klesne v pokušení dotyčný člověk i přes nejlepší vysvělení. Proto dlužno
již daleko před probuzením dospělosti posilňovat! vůli cvikem sebezáporu, na př.
při jídle a pití. Kdo se nenaučil odříci se něčeho dovoleného, nebude se moci
odříci ani nedovoleného. Dokonalá kázeň zabraňuje bezuzdnosti a rozvíjí v člo
věku vyšší osobnost.
Proto i nejznamenitější vysvětlení záleží v poučení o síle ducha, kterak ten
dovede opanovali animální příležitosti a potřeby. I pro školu jest výchova vůle
případnější než přímé sexuální poučeni. Přípravné propracování látky o plození
v přírodopisné nauce nemůže se nic vytýkati; to jest nutno, avšak musí se díti
velmi umírněně a opatrně. Naproti tomu dlužno rozhodně odsoudili přímé po
učování o jednotlivostech lidského rozplozování před celou třídou. Tím se uráží
cit stydlivosti, která při pohlavním sebeovládání má velký význam.
Hlavní úlohou školního života a vychování nechť bude též vytváření po
váhy a veškera školská práce, kázeň a učebná látka nechť se, pokud je ovšem
možno, odnáší k vytvoření silné vůle. Moderní sexuální paedagogové by upadali
do velkého omylu, kdyby myslili, že by se v moderní škole, kde se přednáší
positivní věda, dalo bojovati proti sexuálnímu nebezpečí povrchními morálními
výklady, pouhým appellem na úplně nevycvičenou sílu chtění. Na konci vytýká
autor jako své pevné paedagogické přesvědčení, že největší sexuálně-paedagogická síla a moc se nachází v křesťanském náboženství, o kterém praví, že jest
nenahraditelným činitelem k dokonalému posílení a oduševnění povah.
Foerster jest věhlasným paedagogem a velmi si ho váží moderní paedago
gové, ať jsou to jeho přívrženci, ať protivníci. Zvláštní pozornosti došel hlavně
svým posledním spisem »Jugendlehre«. Toto dílo jest opravdu epochální. Jím a
celou řadou jiných rozprav vyhovuje úplně na paedagogickém poli volání naší
doby, že se křesťanstvím vyhovuje moderním požadavkům.
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—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výbor jednoty českého katolického probral a přijal, předloží je k schválení
učitelstva a přátel křesťanské vý nejdůst. kníž. arcib. Ordinariátu pražskému
chovy konal dne 6. října t. r. čtvrtou a na to, až zde dojdou potvrzení, zašle'je
schůzi za předsednictví Msgr. Dr. Františka k vládnímu potvrzení. Bude tím zřízena
Kordače, univ. profesora. —Ctěn a schvá zvláštní rada ve věcech školských a yycholen byl protokol předešlé schůze. — Jed vatelských, jež bude ve spojení se svými
nota přistupuje za člena zakládajícího ke biskupy a s katolickými poslanci a jež
Spolku přátel školských bratří v Bubenči a bude jako vážná instance hájiti katolický
k Podpůrnému spolku pro české katolické ráz školy' a křest, výchovy. — Tím byl
dívčí gymnasium na Král. Vinohradech, bohatý program schůze vyčerpán. Jednání
udělujíc mimo to ústavu tomuto 20 korun bylo živé a naprosto svorné a jednomyslné.
podpory. Podpůrnému spolku v Noutonicích Ze všeho je viděti, že Jednota pod vedením
uděluje se k návrhu p. učitele VI. Jelínka Msgr. dr. Fr. Korddče kvete, že pracuje a
za 5 K časových brožur. Mimo to vyko dobrých výsledků se dodělá. Budiž jí tedy
nali všichni přítomní výboři ve prospěch z katolických kruhů veškerá důvěra zacho
Spolku na zakládání katolických knihoven vána a stálá podpora skýtána.
sbírku. Předložen byl II. ročník kalendáře
Zvláštní škola je ve· vesnici Semp»Štítný«, který si ihned výboři ve větším tingu v Anglii, kde sestry Johnsonovy pro
množství zakoupili. — J. Osv. Vojtěchovi trvalejší výsledky u vyučování chápou se
hraběti Schoenbornovi zašle předseda dě- nové (?) jimi samými vyzkoušené a velice
kovací připiš, že se ve sněmu král. Českého prý osvědčené methody. Mnohé dějepisné
ujal . katolické výchovy. ■— Člen výboru stati děti samy improvisují ve scénách dra
pan učitel Vlast. Jelínek konal od poslední matických. Ze zeměpisu pro oživení před
schůze 11 přednášek a dalších 11 má již vádí se dětem část folkloristická. Přírodo
přislíbeno. Týž výboru sdělil, co zkusil při pisu není vyučováno ani ve třídě, ani ze
voj. cvičení od českých a hlavně morav kněh. Biologická stránka tvorstva je venku
ských učitelů, že se veřejně hlásil ke své pozorována, á různé pohyby ve hrách na
víře katolické. — K místodržiteli král. Če podobovány. Také početní příklady jsou ve
ského vyšle výbor tříčlennou deputaci, hrách, rejích, tancích a pod. ztělesňovány.
která bude protestovali proti řádění Volných — Z počátku narazily sestry svým vyučo
Myslitelů. Potupné obrázky a brožury, které vacím systémem na tuhou oposici, když
Volní Myslitelé proti katolíkům vydali, se pak záliba dětí ke škole stoupala a vý
p. místodržiteli předloží. — K sjezdu kato sledky zdarné se dostavily, přestala oposice
lických učitelů na Velehradě zaslal místo i žaloby. Princip názornosti všeho vyučopředseda Jednoty, říd. učitel p. Jos. Kafka, .vání propracován tu do nejmenších detailů,
pozdravný telegram. — Pan dr. Václ. Řez což dovoliti si možno jen při autonomii školní
níček děkuje vroucími slovy za projev, v Anglii. (»Časopis učitelek« r. XIV. čís. 17.)
který mu Jednota zaslala v boji s Májisty.
Přátelé humanitního gymnasia. Ve
— Učiteli v bídě postavenému uděluje se Vídni ustavil se spolek, jenž vytkl si hla
z podpůrného fondu podpora. — Jednota vně za úkol, udržovali základní ráz gymna
zaslala nejd. Ordinariátům žádost, aby pů sia zachováním latiny a řečtiny,, a v pří
sobily k tomu, by se duchovenstvo súčast- čině těchto disciplin ujímati se těch časo
nilo prací v sirotčích radách. Ordinariáty vých oprav, jež v zájmu onoho cíle ne
Pražský a Budějovický odpověděly, že tak zbytný se jeví, a to především dalšího zžiučiní. — Red. Tom. Škrdle přednesl sta votnění výuky jejich. Počet členů stále při
novy »Svazu paedagogického«, jehož účelem bývá, a to nejen ve Vídni, nýbrž i ze
jest soustředili všecky učitelské, katechetské všech dílů říše, a i z Uher. Spolek jest
spolky a korporace, katolické vychovávám' dalek všelikého zasahování do ruchu poli
ústavy a kongregace v Čechách v jedno tického a národnostního. Členský příspěvek
středisko, v němž by zastoupeny byly roční obnáší 2 K; pro členy zakládající
všecky české Ordinariáty svými zástupci. jednou pro vždy nejméně 100 K. Členové
O svazu tomto jednali již delegáti různých dostávají »Mitteilungen des Vereins des
tuto jmenovaných korporací a zřízení jeho Freunde des humanitischen gymnasiums«,
schválili. Výbor Jednoty stanovy Svazu jež vychází ve volných lhůtách.
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Vyučování zeměpisu ve škole obecné a o výsledcích téhož
vyučování ve škole hluchoněmých.
Podává ANT. VETEŠNÍK, učitel hluchoněmých.
(Pokračování.)

' -

Praktický výtěžek z učiva zeměpisného.

Vlastní úkol zeměpisu jako každého jiného předmětu vyučovacího jest zí
skanou znalost jeho obraceti ve svůj nynější i pozdější užitek. Přestaly konečně
ty doby, kdy měl žák prostě vyjmenovat! všecky přítoky Labe na pravém a
všecky na levém břehu — o nichž však dále více pověděti neuměl, jen tedy
prostá jména jejich. Účel zeměpisu bude si více praktických otázek dnešního ži
vota všímati. Proto také obrátíme zření více na produkty země, vývoz věcí ze
země, přivážení věcí k nám, život na trzích, původ sem dovážených věcí, dílny,
továrny, dráhy, zřízení státní atd. atd. Proto také na nejvyšším stupni povšim
neme si zvláště cestování, kladouce na příkl. tyto otázky : Ukaž nám na mapě
Krkonoše! Které jsou nejvyšší body v Krkonoších? Proč tak mnoho turistů vy
stupuje o prázdninách na Krkonoše? Čím pak opatří se tito cestovatelé? Jest
cestování v Krkonoších spojeno s nebezpečenstvím? Kudy bychom my jeli na
Krkonoše?") Jak dlouho by trvala naše cesta? Mnoho-li asi peněz bychom po
třebovali? Kde si koupíme jízdní lístek? Jak požádáme o jízdní lístek? Nač se
budeme ptáti konduktéra v železničním voze? Jaké opatrnosti je třeba při jízdě
v železničním voze? Čeho máme dbáti stoupajíce na hory? . . .
Tof bude jen jádro praktické části učiva zeměpisného. Že tímto způsobem
učiníme vyučování zeměpisné zajímavým, jest na snadě.
Které předměty vyučování spojíme s vyučováním zeměpisným?

Zeměpis musí býti s ostatními předměty v organickém spojení. Jinak ani
býti nemůže. Tím vyučování samo nabývá velkého významu, mysl i srdce žactva
se šlechtí a rozum pak tím více pracuje a staví.
1. Zeměpis spojíme především s náboženstvím. Jak mohutně by působil
okamžik, kdyby učitel v duchu vystoupil se žáky na Říp a předvedl ten celý širý
svět, a ukázal jak krásná jest země naše, slynouc bohatstvím, úrodností, maleb
ností a pak obrátil zraky k nebesům, k Původci a Ochraniteli této země a řekl:
Nebe a země vypravují slávu Tvou a dílo rukou Tvých zvěstuje obloha! Sv. Vá
clave nedej zahynouti nám, ni budoucím !
Takých příležitosti, bychom mohli užiti momentu náboženského, najdeme
zajisté dosti. Jen dobré vůle nám třeba!
2. Zeměpis jde v nejužšim spojení s dějepisem. Není místa v naši vlasti
které by nebylo důležito v dějinách našich. A což teprvé Praha jaké historičnosti
radostné i smutné hleděla vstříc?! Proto neopomeneme ty nejokázalejší slavnosti
historické žákům předvésti, jako přenesení těla sv. Václava, sv. Vojtěcha do Prahy,
korunovace českých králův, cizí poselství u nás, kupce ze všech stran do Prahy
*) Netřeba podotýkat!, že v každé škole má býti jízdní řád nejbližší dráhy. Ředi
telství dráhy milerádo podělí školy jízdními řády. V jedné vyučovací hodině seznámeni
byli žáci hluchoněmí s jízdním řádem a dle sazeb pásmových vypočítávali si ceny jízd
ních lístkův.
Pozn. aut.
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zavítavší, příjezdy císařův do Prahy atd. atd. Jak veliký výběr látky tu! Při
vhodném rozhledu nikdy také dějepisné látce nebudeme předbíhati.

3. Se zeměpisem spojíme dále prírodopis. Co tu opět látky skýtá země naše.
Určíme- kraje, kde co se daří, a čím tyto slynou. Zvířena dnešní i vyhynulá získá
pro svoji živost naše posluchače úplně. Mimoděk vzpomínám si svého učitele na
obecné škole, který nám líčil, jak bohaté byly kraje české, a co odváděti musily
svým králům opíraje se při tom o sousoší na pomníku císaře Františka na Františkovém nábřeží v Praze.
4. Se zeměpisem spojíme mluvnici. Učíce zeměpisu nabýváme nového ma
teriálu pro mluvnici. Ukážeme žákům, jak to či ono slovo se skloňuje, upozor
níme je na správné psaní, vůbec probrané učivo zeměpisné poskytne nám mnoho
látky slohové pro školní a domácí úkoly. Při zeměpisu všimněme si i dialektů
krajových, při zeměpisu našeho mocnářství sestavme si některá obvyklejší slova
ve všech řečích obyvatelů zemí rakousko-uherských. I tato na pohled nepatrná
věc oživí velice vyučování a žáci rádi si jednotlivá taková slova pamatují.
5. Se zeměpisem spojíme počty. I počtům skýtá se tu veliké pole. Co tu
látky k sečítání, odčítání, násobení, měření a dělení?! Seznámíce žáky s tržními
cenami jednotlivých produktů naší vlasti, máme praktické látky početní více nežli
dosti. —
6. Se zeměpisem spojíme i hospodářství. Ukazujíce, které rostliny se u nás
daří, a proč se u nás daří, ukažme i na cenu a význam jejich, nabádejme bu
doucí své hospodáře ku pěstování těch druhů rostlin, které větší výtěžek zaru
čují, pohádejme své malé posluchače ku pěstování ovoce, hleďme k zalesňování
úrodných strání, mluvíce tak o užitku jednou sobě samým i budoucím skýtaném·

7. Se zeměpisem spojíme i krasocit. Veďme žáky k čistotě ve škole i mimo
školu! Ukažme, jak mile působí na cizince pěkně obílený domek při cestě, řádně
ohražená štěpnice, věci kolem domku pěkně srovnané — čistota v domě, poučme,
jaké čistoty dbáti musíme ve městech, v městských sadech a p. Při také příle
žitosti zmíníme se o předních městech našich i cizích, která v tom směru zvláště
vynikají. Vzpomeňme jen, jak v některém tom městě časně vstávajíce, spatříme
ulice dávno pokropeny a zameteny, ni papírku ležícího na dlažbě neuvidíce. Sem
spadá poučení o šetření historických památek, hledíce zameziti znešvařování zří
cenin, rozhleden, soch a křížů, podpisy a pod.
8. Konečně spojíme se zeměpisem zpěv. Po Bohu a rodičích máme nejvíce
milovati svoji rodnou vlast. Co tu písní skýtá nám mnohý zpěvník, modliteb to
za vlast, za našeho císaře, za naše bližní! Proto při výletech školních zvláště
zpěvník do rukou a zanotujme píseň k občerstvení mysli a ku radosti srdce!
Matematický zeměpis.

Při zeměpisu matematickém budeme se varovati všeho pošetilého, bezvý
znamného přílišného učení se číslům. Obecná škola nebudiž nikdy statistickou
kanceláří, která by musila zevrubná čísla udávati o počtu obyvatelstva jednotlivých
měst, počhi domů, velikosti zemi, délek mostů, ceny vývozu a dovozu produktův
a p. Dostačí úplně, když si žák bude pamatovati počet obyvatelstva a velikost
své vlasti, počet obyvatelstva hlavního města, nejvýšší body v jednotlivých
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horstvech, poměr velikosti větších měst ku hlavnímu městu. Ostatně čtením
map zjistí žák přibližný počet obyvatelsta kteréhokoliv města.
Memorování celých řad čísel, jež žák dnes ví, zítra zapomíná, jest nejen
bezvýznamné, ale i nerozumné. Co pak si žák při tom myslí, když perně si za
pamatovav následující cituje: Osa země měří 12.721 km, neb kubický obsah země
obnáší více nežli billion ckm, nebo slunce jest od nás vzdáleno 150,000.000 km,
neb měsíc jest od nás vzdálen 380.000 km. Není to zbytečný balast?
Jak jinak působí, když hledíme porovnáním dosáhnouti názoru o velikosti
toho kterého objektu! Přistupme ku příkladu! Jak veliký objem má slunce? 14 let
potřebovala by lokomotiva ku jízdě kolem slunce. Jak daleko jest slunce od nás ?
Slunce jest velmi od nás vzdáleno, proto vidíme ho jako malou kouli. Chodec by
k němu dorazil asi za 8000 let, kdyby denně ušel 30 km (hodin?).
Na velocipédu by pořeboval člověk 500 let. Osobni vlak dojel by ke slunci
za 400 let. Dobrý kůň 360 let, nejrychlejší vlak (bleskový vlak) by dojel ke slunci
za 150 let, holub by doletěl za 160 let, vlaštovka za 70 let. Kule nově vynale
zených děl letěla by ke slunci 10 let. Zvuk se slunce nesl by se k nám 30 let.
Tedy ránu na slunci vystřelenou slyšeli bychom za 30 let. V té příčině poukazuji
na příručný atlas Rácův jeho znázornění: »Poměrná velikost slunce; země
a měsíce.«
Jak veliké jest slunce? Bylo-li by duté, tu by nejen naše země, ale i měsíc
mohly by se v něm skrýti a měsíc třeba by byl ještě jedenkráte tak daleko od
nás vzdálen, mohl by ve slunci beze vši překážky vycházeli a zapadati.
Kolikráte jest slunce vetší nežli naše země?
Ze slunce dalo by se 1,400.000 našich zemí udělati. Proč jen stále učili:
Slunce jest 1,400.000 větší nežli naše země, nebo naše země jest 1,400.000 menší
nežli slunce.
Tím .bych z větší části vyčerpal methodiku zeměpisného učiva.
(Pokračování.)

Prázdninová osada Karly Vojáčkové na Stražisku.
Píší »Hlasy z Hané«.

Krásné letní jitro, za příčinou slavnosti otevření teriální osady na Stražisku
V průvodu matiček, otců příbuzných, chvátali hoši, pro pobyt v prázdninové osadě
Karly Vojáčkové na Stražisku vybraní, před 7. hodinou ve středu 14. srpna na
nádraží v Prostějově, kde již je očekávali pp. učitelé a jiní účastníci chystané
slavnosti. Plesný ruch šuměl v početném zástupu. A když přisupěl vlak a nastal
okamžik loučení, mnohé matičce zrozily se zraky perlami slzí a každou hruď
pronikalo svaté přání, aby hochům, kteří tu odjížděli na zotavenou, pobyt ve feriální kolonii paní Karly Vojáčkové zpevnil zdraví, ztužil síly, osvěžil a zbystřil
pro nové učení v příštím školním roce.
Máváním šátky, klobouky, rukami z oken vozů i z peronu vyměněny po
slední němé pozdravy a za zvuků národní hymny »Kde domov můj« hnul se
vlak. Vesele se jelo. Zdaleka vítalo příjezd výpravy hřímání z hmoždířů nad
Stražiskem.
Na zástavce dráhy ve Stražisku očekávala příjezd první výpravy osadníků
feriální kolonie pí. Karly Vojáčkové hudba a četní místní pp. hosté a přátelé mlá-
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deže. V seřaděném průvodu odebrali se všichni k budově prázdninové osady, ozdo
bené pletenci z chvojí, kvítí a praporci. Na dvou stožárech před budovou vlály
prapory červenobílé. U vchodu do budovy první pozdrav a přivítání kolonistům
učinil p. MUDr. O. Přikryl.
Po krátkém oddechu přikročeno k slavnostnímu otevření a odevzdání bu
dovy. Na schodišti zaujali místa zástupcové vykonavatelů odkazu zvěčnělé zakla
datelky, nezapomenutelné paní Karly Vojáčkové, kuratoria feriální kolonie.
Hoši přibyli do prázdninové osady skupily se v půlkruhu pod schodištěm,
za nimi pak ustavili se děti ze sirotčince v průvodu svých tetinek-ošetřovatelek.
Za hlubokého ticha ujal se slova zástupce městské rady města Prostějova
p. JUDr. V Perek. Město Prostějov — pravil — přistupuje k splnění další části
odkazu šlechetné vlastenky paní Karly Vojáčkové, otevírá a zahajuje činnost fe
riální osady, jež mohla státí se skutkem pouze odkazem, který učinila zvěčnělá
dobroditelka šlechetným účelům a v němž pamatovala také na školní dítky, které
potřebují osvěžení a zotavení, pro kterýž účel věnovala 70.000 K na založen;
s označením pozemku, na kterémž ústav zbudován býti má. Město Prostějov
uznalo, aby kolonie zřízena byla tam, kde si zvěčnělá paní Karla Vojáčková přála.
Po přípravných pracích, které s velikou obětavostí a péčí vykonal p. dr. Přikryl,
jenž nelenil; aby ústav ještě v tomto roce se uskutečnil, má býti fer. kolonie Karly.
Vojáčkové od dnešního dne útočištěm dětem, ježto zotavení potřebují. Šlechetná
zůstavitelka věděla, že města Prostějov má veliké úkoly sociální, i pamatovala
na tento účel, který by byl musil ještě na dlouho zůstati odstaven. Neměvši vlast
ních dětí, přilnula k dítkám města Prostějova a svou velkou lásku k nim pře
nesla pro celou budoucnost, aby národu odtud upevňoval se v zdravém tělé
zdravý duch.
V této památné chvíli duch paní Karly Vojáčkové vznáší se nad námi, usmívá
se na tváře dítek, které nemohly se již dočkati, kdy bude jim dopřáno zotavili
se v křišťálovém vzduchu zdejším, z dusných ulic města vejiti do zdravé přírod}.
Úmysl pí. Karly Vojáčkové podporován byl vzácnými jinými dobrodinci
mezi nimi město Prostějov, J. J. kníže z Lichtensteina, jenž blahosklonně hmotně
mravně zřízení feriální kolonie podporuje a ponechává také krásné lesy k pro
cházkám a osvěžujícímu pobytu, začež buď J. J. dík nejsrdečnější; dále vzpo
míná sl. zem. výboru a zem. sněmu, kteří přispěli na vydržování ústavu, účinně
podpory veškerého učitelstva města Prostějova i venkova, které úmysly a snahy
zakladatelů podporuje a také záruku podává, že ústav veden bude co nejsprávněji.
Na to jménem městské rady odevzdal p. dr. Perek feriální kolonii do správy
kuratoria v čele s p. dr. Přikrylem, jemuž vyslovuje díky za práci a snažení,
bez nichž by ústav ještě dlouho musil čekati na své uskutečnění, jenž žije dětem,
řídě se zásadou v sirotčinci i fer. kolonii, že národ žije ve svých dětech a šťastný
národ, který má zdravé děti.
Přáním, aby ústav přispěl, by jeho chovanci byli dobrými občany města
Prostějova a vděčnými šlechetné zůstavitelce pí. Karle Vojáčkové a dobrodincům,
skončil řečník a prohlásil činnost feriální kolonie paní Karly Vojáčkové za zahájenou.
Jménem kuratoria feriální kolonie přijal p. dr. Přikryl ústav do správy, slíbil,
že správu jeho povede věrně v zásadách a úmyslech pí. Karly Vojáčkové, vzdal
díky sl. městské radě a všem, kdož k uskutečnění odkazu pí. K. Vojáčkové při
spěli a obrátil se s prosbou na Stražisko, aby jako dříve sirotčinec přijala také
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prázdninovou osadu do své péče a opatrnosti. Paedagogické vedeni ústavu odevzdal
pak p. dr. Přikryl p. nadučiteli Ign. Pacholíkovi, pp. učitelům Ondř. Koutnému
a Hugovi Řezníčkovi. Dítkám přeje od srdce, aby nabyly na Stražisku plna zdraví
a posílily se k nové práci v novém školním roce sobě ke cti a k radosti rodičů a
pamětlivy zůstaly dobroditelky pí. Karle Vojáčkové.
Starosta p. Frant. Doseděl jménem obce Stražiska přijímá feriální osadu paní
Karly Vojáčkové do opatrování, děkuje sl. městské radě města Prostějova, že vy
plněním odkazu přispěla k zvelebení obce Stražiska, a provolává »Nazdar« Pro
stějovu i dítkám, které dobrodiní prázdninové osady paní K. Vojáčkové budou
požívati.
Říd. p. Pacholík přejímaje vychovatelské vedené ústavu děkoval za důvěru
kuratoriu a městské radě, vzdává díky p. dr. Přikrylovi, jehož přičiněním zřízení
ústavu urychleno, takže ještě letos mohl zahájiti blahodárnou činnost, děkoval
p. starostovi Dosedělovi za dobrou vůli, kterou ústavu přináší vstříc; slibuje za
sebe i jménem obou pp. učitelů, že dítkám věnují všemožnou péči, by v tom
zdravém zákoutí zažily chvil radosti a potěchy, aby okřály na těle i na duchu.
Provolává památce pí. Karly Vojáčkové »Sláva«, jež všemi shromážděnými nad
šeně opakováno.
Na to přednesl chovanec prázdninové osady, žák měšťanské školy Jaroslav
Řehulka tuto příležitostnou básničku:

Velectění!
Co pohádkou kdys jenom se nám zdálo,
a več jen nesměle náš věřil duch,
to divém lásky skutkem již se stalo,
té lásky, kterou žehná dobrý Bůh.
Zde ve objetí lesů, v horském klínu
je domov nový, domov maličkých.
Jak v náruč matky, tak v tu domovinu
my vléti: v srdci radost, na rtech smích.
Tam v dáli, v rodném milém Prostějově
je tatínek i naše maminka.
Dnes žehnali nás křížkem, v ranní době;
»K Vám« — řekli — »půjde naše vzpomínka.«
Nám stýskat bude se, však přec jsme šťastni,
že zrodil se nám vzácný mecenáš.
Kéž splatí Bůh tu lásku vzácné Paní,
my v oběť pro ni nesem’: »Otče náš.«

Písní »Kde domov můj« malá a milá slavnost skončena. Přítomní však ještě
setrvali na místě, aby je v slavnostním památném okamžiku zachytil pro trvalou
upomínku c. a k. dvorní fotograf pan St. Vlk z Prostějova svým fotografickým
apparátem.
Na to chovanci prázdninové osady usedli za stoly jídelny a pojedli první
posnídánku, která jim velmi chutnala. Hosté, kteří zařízení feriální kolonie ještě
neznali, prohlíželi si budovu, chválili její praktické uspořádání, vhodnou úpravu,
zdravou polohu i vnitřní zařízení. Mezi tím koncertovala před ústavem místní
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hudba. V kanceláři pedagogické správy ústavu zapisovali se pp. hosté, páni i dámy
do pamětní knihy.
Nesmíme opomenout! zaznamenat milou pozornost, kterou překvapili přední
účastníky a hosty slavnosti otevření prázdninové osady pí. Karly Vojáčkové na
Stražisku děti ze sirotčince manželů Vojáčkových, jemuž budova feriální kolonie
tvoří pěkný a důstojný protějšek. Chovanci sirotčince přišli na slavnosti s pěk
nými kyticemi a podělili jimi přední účastníky a hosty slavnosti. Viděti, jak děti
v sirotčinci vedeny jsou k ušlechtilým způsobům a mravům.
Svým novým sousedům, přátelům, příznivcům a všem lidem dobré vůle
uspořádaly téhož dne děti zé sirotčince pěknou besídku ve dvorance hostince
u Hájků. Byla to radost vidět a slyšet tu drobotinu, jak statečně si vedla na je
višti a jak obratně a s pochopením své úlohy prováděla. Výjev »Babiččin svátek«
byl parádním zahájením bohatého a pestrého programu, v němž také představila
se tělocvičná oddělení hochů a děvčat. Přítomné obecenstvo neskrblilo potleskem
a pochvalou mladým ochotníkům. Besídka sice uspořádána byla pod heslem »Děti
dětem«, ale získala nelíčený vděk i dospělých a starých. Dětem i jejich tetinkámpěstounkám buď zde za tuto besídku vysloveno zasloužené uznání.

*

*

*

Ku konci uvádíme seznam nynějších prvních chovanců prázdninové osady
paní Karly Vojáčkové na Stražisku, jsou to: Bubeník Matěj, Dlabač Fr., Dolejší
Zdeněk, Goldemund Adam, Hanuš Josef, Horák Miroslav, Hyánek Vilém, Kalabis
Andělín, Kleiner Jan, Kopečný Josef, Krajíček Eduard, Krčmař Emanuel, Kvítek
Josef, Langer Bohumil, Matoška Jan, Nekolář Jindřich, Páleník Frant., Pazdera
Josef, Pořízka Bohumil, Pospíšil Rud., Pupík Josef, Řehulka Jaroslav, Sedláček
Josef, Sedláček Karel, Skupina Bohumil, Starosta Alois, Svoboda Rudolf, Sypěna
Boh., Šnajdr Ludvík, Tulej Rudolf, Ulrich Karel, Valda Josef, Veselý Frt,, Vítek
Karel a Vytásek Josef.

Školní vyučování ve svobodomyslné Francii.
Málo a špatně jest veřejnost vůbec poučena o francouzském školství. Před
dvěma léty francouzský spisovatel Georges Goyau vylíčil na základě bohatého
materiálu statistického miserii francouzského školství obecného ve spise: »La
Ecole d’aujourd’hui«. (Paříž 1905). Nejnovější, co víme o francouzském školství,
jest motivace, kterou podal ministr vyučování Briand k svému návrhu školského
zákona ze dne 24. ledna 1907.
Dějiny tohoto zákona jsou:
Dne 28. března 1882 tehdejší ministr vyučování Jules Ferry zavedl po
vinnou docházku do škol obecných. Rodiče si mohli vybratí školu podle libosti.
Jestliže však nepoužili toho práva, musil starosta odevzdati dítky do státní
obecné školy. V každé obci měla býti založena pokladna, která by zapravovala
výlohy na školní potřeby, jakož i na stravu oblek, obuv a odměny chudším
dítkám. Tato školní pokladna měla dostávat! příspěvky z dobrovolných darů;
kdyby tyto byly příliš nízké, měla přispívat! obec a jen v krajním případě stát.
Měla býti také ustavena školská komise, sestavená ze starosty, školdozorce, ně
kterých zástupců školní vrchnosti a rodičů. Tato komise vede soupis dítek, které
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jsou povinny choditi do školy a trestá rodiče, kteří jsou příčinou zanedbání
školy, případně nic nečiní, aby je zamezily.
Jak byl tento zákon proveden? Školské komise a školské pokladny vět
šinou zůstaly na papíře. Z 36.000 obcí pouze 14.000 ustavilo školskou komisi,
avšak ani tyto nic nedělají. Z Paříže se lil do obcí pravý déšť ministerských na
řízení, avšak všechno nic nepomáhalo. Příčinou jest okolnost, že skoro veškerá
moc ve školské komisi jest odevzdána starostovi, který však nechce upadnout!
v nemilost spoluobčanů. Jak má karati a trestali rodiče, od nichž jest úplně od
vislý? Poněvadž pak musí ve Francii také vláda od ministra až k prefektovi a
podprefektovi vůbec spoléhati na své voliče, kteří velkou většinou jsou velm
málo osvíceni, vláda zavřela jedno oko a ponechala školských komisí svému
osudu. Stát nedával také obcím skoro nižádných podpor, aspoň od roku 1889
nikoli. Proto není divu, že velká část dítek, které jsou povinny navštěvovat!
školu, zůstala celý čas neb aspoň delší čas beze všeho vyučování. Co praví
o tom úřední statistika?
Dne 2. prosince 1902 scházelo v departementu Mayenne ze 100 školou po
vinných dítek průměrně 16, dne 2. června 1902 v departementu Hautes-Alpes
nechodilo do školy 45 dítek, v Haute-Loire do školy přihlášeny, avšak statistika
nepovídá o dítkách, které vůbec nebyly do školy zapsány. Vyšší školní inspektor
Cazes roku 1904 na základě důkladného statistického materiálu, sebraného
v celé Francii, dokázal, že ze všech školou povinných dítek pět až deset pro
cent vůbec do školy nechodí, z ostatních 95 procent dochází do školy nepra
videlně celých — 90 procent, pouze 5 procent je pořádných žáků.
To se pozná nejlépe při odvodu. R. 1900 a 1901 bylo ze všech vojenských
nováčků 33 procent beze všeho vyučování. Obyčejně se čte, že ve Francii jsou
mezi mužským pokolením pouze 4'3 procent bez všeho vyučováni, mezi žen
ským pokolením pak 6'3 procent; avšak mezi analfabety se čítají také ti, kteří
umějí napsati pouze své jméno nebo pouze čisti. Sám ministr vyučování praví
v odůvodnění svého návrhu nového školského zákona, že ve skutečnosti 25 až
30 procent všech nevzdělanců.
Jest otázka, zda návrh zákona Briandova, který jest o něco přísnější než
Ferryův, v parlamentu projde. Poslanci se bojí svých voličů. Avšak již nyní po
ctiví republikáni dobře pozorují, že by bylo opravdovým zločinem zrušili skoro
přes noc vyučování náboženských kongregací, které za těchto smutných škol
ských poměrů se staraly o vzdělání lidu. — Nyní kongregací ve Francii není,
množí se však ze dne počet mladistvým zločincův a vyučování státní nikterak
nepokračuje.
Tak jest ve státě, který v prvních řadách bojuje o volnou myšlénku.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
České dívčí gymnasium na Král.
Vinohradech Ministr kultu a vyučování
udělil tomuto gymnasium právo veřejnosti.
Organisace katolických učitelů v
Přímoří. Dne 5. září shromáždili se kato
licky myslící a cítící učitelstvo slovinské v
Gorici v dvoraně »Školského domu« velmi

—

četně; dostavilo se také mnoho liberálních
učitelů za vedení dvou terrorisujících pře
dáků. Schůzi zahájil správce školy Abram,
zapisovatelem byl zvolen Lomšek, načcJž
nadučitel Likar ujal se úvodní řeči. M,óhutnými rysy naznačil dosavádní tyoměry v
zemském učitelském družstvu, kde několik
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osob krajním terrorismem vládlo úplně de
spoticky k vlastnímu prospěchu. Bouřlivý
ohlas vzbudila slova řečníkova: »Vámi vy
volaný boj nechť se začne!« Dále podrobil
ostré kritice liberální stranu, která zapřáhá
učitelstvo do svého jařma, aby je vykoři
sťovala. Úloha učitelů a knězi je táž, aby
učili lid. Toho však liberálové nechtějí
uznati. Lišíme se zásadami od svých kollegů, proto jsme se odloučili a sdružíme se
v pevný šik. Liberální generálové udiveně
pohlíželi, když řečník vypočítával jejich
hříchy, ale neodvážili se omluviti svého
jednání. Když se dostal k slovu katolický
poslanec, učitel Jaklič, pozbyli teprve od
vahy a na dané znamení holí liberální uči
telé a učitelky odešli. Liberální učitelé mají
odvahu jen tehdy, když jich všichni pří
tomní musejí poslouchti. Poslanec Jaklič vy
ložil, co dělí katolické učitele od liberálních.
Prohlásil, že učitel musí býti s lidem, libe
rálové však nejsou s ním, poněvadž neuzná
vají víry, kterou lid vysoko cení. Liberální
učitelstvo připravuje poctivé učitele o úctu
lidu. Proto náš boj jemu platí. Učitel Vodopivec se snažil brániti liberálních kollegů,
ale jeho námitky byly skvěle vyvráceny.
Sjezd pozdravil také zemský poslanec Grča
a dr. Pavletič, načež byla ustavující schůze
skončena. K novému spolku se přihlásilo
ihned 44 členů; mnozí stoupenci byli ještě
na prázdninách, jiní pak se dali zastrašit!
terrorismem liberálních soudruhů. Tak nastal
nový život mezi učitelstvem v Goricku,
které dosud bylo sevřeno těsnými pouty
liberálních velitelů.
Náboženství ze škol, aby odstraněno
bylo, chtějí též učitelé hamburští. Na po
slední poradě bylo odevzdáno pro příslušný
návrh 119 hlasů, proti němu 149.
Druhou snídani, čtvrt litru mléka a
housku, dostává v Hannoveru z veřejných
prostředků každodenně 1500 školních dítek.
Kolik hodin týdně učí se na ško
lách ve Virtembersku. Ňa obecných
školách virtemberských zavedena byla nová
osnova učebná, ježto dosavadní z roku 1877
naprosto nevyhovovala. Základem osnov pro
všecky školy jsou osnovy pro školy jednotřídní a pro školy sedmitřídní, dle nichž
upraviti dlužno osnovy pro ostaní školy.
Nej vyšší počet hodin pro 1. školní rok jest
.20, pro 2. 22, pro 3. 25, pro 4. a 5. po
30, ,pro 6. a 7. po 32. Náboženství dříve
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věnována byla třetina hodin, nyní věnuje
se náboženství 3 v 1. školním roce, 4
v 2 až 5. školním roce, a 5 hodin v 6.
a 7. školním roce; jazyku vyučovacímu pře
depsáno jest týdně 8 a půl- -9 hodin, po
čtům 3—-5 hodin, reáliím 2 — 5 hodin. Kre
slení a tělocviku vyučuje se od 4. školního
roku po 2 hodinách týdně. Pro dívky je
tělocvik předmětem nepovinným. V prvých
3 rocích školních místo kreslení zaveden
je cvik v jednoduchém zobrazování vhod
ných předmětů z věcného vyučování. (Uč.
Nov. č. 1.)
Děti a prostituce. Pod tímto názvem
přináší »Česká Škola« z časopisu »Szkola«
článek z péra Jana ■ Mikulskiho. Příčinou
prostituce dětské jsou nepříjemné poměry
bytové, výdělkářství rodičů, onanie, tresty
tělesné stud otupující, alkoholismus rodičů
zanechávající potomstvu demoralisační zatí
žení, užívání dětí co modelů, toulavost, že
brota, noční prodávání a p. Po uvedení
všeho, co k prostituci dětské vede, zmiňuje
se též o faktu, že tu a tam také vychovatel,
po případě učitel dopouští se na vlastních
žákyních zločinu proti mravopočestnosti.
Řečtina vymizí ze středních škol
ve Francii. Jak se z Paříže oznamuje, vy
mizí ze středních škol francouzských řečtina
nadobro. Sněmovní anketa, která před čtyřmi
roky navrhla změnu učebného plánu pro
střední školy francouzské, učinila mimo jiné
také návrh, aby jazyk řecký byl na středních
školách ve Franci! nahrazen nějakým jiným
a to živým jazykem, anglickým nebo ruským.
Stálá školní anketa ve Francii, jíž byly ná
vrhy sněmovní ankety přikázány, podala již
podrobnou zprávu ministerstvu vyučování.
Mimo jiné uvádí v ní, že úspěch, jehož se
dociluje vyučováním řečtiny na středních
školách ve Francii, jest zřejmě nepatrný
oproti námaze, jaké vyučování řečtiny
u žactva vyžaduje jako předmětu povinného
k tomu cíli, aby abiturienti středních škol
byli schopni čisti Homéra a řecké klasiky
v originále. Aby řečtina nebyla ze středních
škol francouzských vypuzena na jediný ráz,
doporučuje anketa, aby z prvu bylo žactvu
a to každému jednotlivci, ponecháno na vůli,
chce-li se rozhodnout! pro řečtinu nebo pro
některý jiný jazyk živý. Jak se z Paříže sdě
luje, přestane řečtina již počátkem příštího
školního běhu býti na středních školách fran
couzských povinným předmětem vyučování.
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Vyučování zeměpisu ve škole obecné a o výsledcích téhož
vyučování ve škole hluchoněmých.
Podává ANT. VETEŠNÍK, učitel hluchoněmých.
(Dokončení.)

Vyučování zeměpisu ve škole hluchoněmých.

Obraťme zření nyní k zeměpisu, jak se mu mládež hluchoněmá učí.
Vlastní systematické vyučováni zeměpisné začíná u našich žákův teprve 4.
rokem školním, v době, kdy tito osvojili si mluvou v názorném vyučování ty
nejdůležitější pojmy zeměpisné.
Látka zeměpisná pro čtvrtý školní rok jest dosti obsažná, přidáme-li, že
nemáme príručných zeměpisných spisků pro žáky a čítanky pro hluchoněmé jsou
jednotný pro celé Rakousko, tedy zeměpisu na školách hluchoněmých učiti zna
mená pro učitele sestaviti si vhodnou, praktickou učebnici, vyzdobenou obrázky,
črtami co nejčetnějšími.
Učitel pak píše text na tabule, kresli nutné obrazy do textu a pak nejdříve
mimicky, pak slovně vysvětlí text na tabuli. Stati ty žáci píší do sešitů a obrazy
buď tuší neb barvami v prázdném čase přičiní vedle.
Učení zeměpisné opakujeme se žáky jen mluvou, řeči posunkové vůbec
neužívajíce. Žáci odčítají učiteli od úst slova, celé věty.
Učební osnova naše, zemskou školní radou schválená, předpisuje pro čtvrtý
školní rok následující stati: Školní učebna, ústav, okolí ústavu, světové strany,
naše bydliště, ulice, náměstí, sady, pamětihodné budovy, školství (školní zahrádky,
obecné, měšťanské a odborné školy), kostely, hřbitov, úřady, řemesla, obchod
a industrie. Dobročinné ústavy, stanice pro hledání práce, obyvatelstvo, magistrát,
spolky, stráž bezpečnosti, plán města, znak města. — V druhém pololetí čtvrtého
školního roku následuje znalost okresu : Poloha, hranice, velikost okresu. Horstvo.
Roviny. Údolí. Vodstvo a klima. Úrodnost půdy. Produkty okresu. Obyvatelstvo.
Řemesla. Industrie a obchod. Prostředky dopravní. Mapa okresu.
Pátý školní rok zabývá se zeměpisem Cech, mocnářství rakousko·uher
ského, zeměpisem Evropy a povšechnou znalostí ostatních dílů světa.
Nyní dovolím si v krátkosti naznačiti, jáký zájem mají hluchoněmí o země
pisné učivo.
Vyučování děje se za živého vypravování a obrazů pokud možno věrných.
K tomu cíli posloužily vedle obrazů schválených podepsanému co nejlépe Vilím
kovy: Letem českým světem a od Tater k Adrii a zvláště barevné reprodukce
Novopackého Alpy. Obrazy ty dají se umístiti v pevný rám, pod obraz zavěsí
se malý formát papíru, na němž několika slovy vystihne se obsah obrazu spolu
s otázkami, kde na vedle visící mapě místo to leží.
Tím způsobem zájem pro čtení na mapě u žáků byl velmi obživen a také
po celý rok trval. V každé přestávce byla mapa žáky obklopena. Chlapci dávali
na jevo svou nespokojenost, když je dívky u mapy předešly. A naopak děvčata
žalovala na chlapce, když tito dlouho u mapy dleli a jim tak přistup k ní zbra
ňovali. Byla to radost dívati se, jak o překot hledali roviny, horstvo, lesy, doly,
hlavní silnice atd. Nespokojili se těmito nejdůležitějšími znaky, dle vysvětlivek
na mapě hledali farní a poštovní úřady, kostely, kaple, ano i myslivny, kříže,
sochy atd.
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Což teprve když bylo opakování, zkoušení — ta ctižádost odpovídali!
Měsíc a fáze jeho byly živým pozorováním žáků. Rovněž i hvězdy. Hned
před vyučováním hlásili se o překot a ukazovali, kde viděli včera měsíc a jaký
byl tvar jeho. Slunce, to stále stejné slunce se jim tak nelíbilo, jako šálící pastýř
oveček na obloze . . .
Jak si představovali žáci naši vodstvo?
Labe mnoho řek v Cechách pojímá, jde dále, stále větší a větší — tot prý
jako král. Řeky do něho se vlévající, tot prý jeho důstojníci, potoky do řek vté
kající —· prostí vojáci. Labe ubírá se dále, čeká na ně moře — moře, tof
prý císař.
Při obrazích Prahy byli pro krásu a velikost Prahy nadšeni. Srovnávali ji
s nevelikými Litoměřicemi, budovy pražské s budovami v městě našem a ne
vycházeli z úžasu nad krásnými ulicemi, kostely a paláci. Obraz českého musea
se jim velice líbil. A když tak stáli kolem a oči jejich těkaly po obraze, ptal se
ihned žák G., co asi stavba té budovy stála. A kolem stojící žáci předbíhají
učitele v odpovědi, že ta krásná stavba musila několik millionů korun státi.
Není tu viděti praktickou stránku zeměpisu?
I veselejších okamžiků stává dosti.
Tak G. šoural se za tabulí a přinesl na zádech trochu barvy z mapy Cech,
nakreslených na zadní straně. I dim mu, že má kus Krkonoš na zádech. G. se
brání, že to Krkonoše nejsou, ale hory Zaltmanské.
Z malého našel žák L. na větší pohlednici kostel emauzský. Na otázku,
jak se orientoval, odpovídá: Na plánku jest kostel do obdélníka, dvě věže a blízko
mostu, tak je i na obraze.
V přestávce obklopili chlapci mapu. 1 začnou se smáti. Na otázku, proč se
smějí, dodá si S. konečně chuti a dí, že hluchoněmí našli na německé mapě
Evropy města: Schweinfurt, Hof, Essen, Horn ...
Materiálu v zeměpisu užívaného užívali žáci sami od sebe pro cvičení
mluvnická. Tak máme sloveso jeti, tvoříme všecky časy jeho. Nyní přistupme
k větám. Ihned hlásí se žák L. a přednáší větu: Kníže Schwarzenberg jede do
Krumlova. Kníže Schwarzenberg jel do Krumlova. Kníže Schwarzenberg pojede
do Krumlova atd.
Děti jsou někdy dobrými kritiky. I ptal jsem se po delší době, které obrazy
se jim z díla Letem českým světem nejvíce líbily. I jmenovali žáci z paměti:
Milešovka, Kozí hřbety v Krkonoších, Krumlovské nádvoří s gardisty, Adersbašské skály, Třístoličník na Šumavě, Prebištská brána v českém Švýcarsku,
prales na Šumavě, Čertovo Jezero a jiných více.
Jak vlasti milovným dovede býti žák hluchoněmý, toho dal nám příklad
dobrý žák S. Pochází náš S. od Zitavy, kde jeho rodiče žijí. S. nebyl tedy »náš«.
A tím se také netajil. Kdykoliv byl u mapy, tu zraky i prsty jeho těkaly jen po
velké říši německé. Zvláště Berlín srovnával s městy rakouskými a radoval se,
že ho žádné město nepředstihlo.
Ostatní ho zlobívali, že Berlín není hlavní město, že kolečko Postupimu
náleží vlastně k Berlínu. S. nedal si to vymluviti. Rovněž se jen usmíval, když
mu spolužáci říkali, že je »cizozemec«. Když konečně přece někteří spolužáci
trochu cizeji počínali na něho se dívati, tu S. dotazoval se, zdali »jeho« císař
a náš císař jsou dobří přátelé. A slyše, že jsou nejlepší přátelé, že se často na-
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vštěvují, tu byl upokojen a celá škola také. S. nabyl zase půdy pod nohama!
A jak vzplály oči jeho, když v počtech přišli jsme ku převádění peněz německých
na naše a našich na německé!
Uviděl zase »své« marky a »své« fenniky! Jak jal se vykládati, co stojí
doma 1 marka, co 10 fenniků!
Ale ostatní mu kazili radost, kritisujíce, že jsou »naše peníze jemnější, že
mají lepší ozdobu, kdežto ty marky jsou hrubé a takové divné dubové listy . . .
Proč? Nás S. si zůstal důsledným, vlasti své si vážil nade všecko. A jediné přání
jeho bylo, abych mu přinesl obrázkovou knihu o jeho zemi. On až prý bude ze
školy venku, bude šetřiti a koupí si sám velké dílo o říši německé!

Z těchto malých ukázek poznal laskavý čtenář, že zeměpis i u hluchoněmých
žákův jest oblíbeným a důležitým předmětem. A je-li takým pro žáky abnor
mální, jež učiti zeměpisu dvojnásobně těžko, a čím více zajímati musí jejich
všemi smysly obdařené bratříčky a sestřičky? Učíce pak zeměpis prakticky, t. j.
názorně a ve spojení organickém s ostatními předměty, jak v prvé části dovolil
jsem si naznačiti, učiníme předmět ten takým, že na něj žáci vždy jen těšiti
se budou, hledajíce na rozvrhu školním, kdy opět bude hodina zeměpisná, jak to
činí žáci hluchoněmí. Tak získáme žactvo a jimi dospělé pro krásy vlasti své
tak vzbudíme v srdcích jejich — i lásku ke vlasti!

—RŮZNÉ ZPRÁVY.
Sjezd říšského svazu spolků střed
ních škol. Dne 1. a 2. listopadu konal se
v aule universitní ve Lvově sjezd delegátů
rakouských professorských spolků. Sjezdu
předsedal tajemník spolku českých professorů dvorní rada František Bílý, ředitel c. k.
reálky v Zižkové. Kromě toho byli v před
sednictvu dr. Kazimír Twardowski, univer
sitní professor ve Lvově, prof. dr. František
Ilešič za slovinský professorský spolek, prof.
Karel Mendel za německé spolky a zároveň
za spolek italský. Rektor universitní dr. D§binski pozdravil polský a německy přítomné
delegáty. Vládní rada Bílý poděkoval se za
pozdrav polský a pozdravil sjezd česky a ně
mecky, prof. dr. Twardowski přednesl pozdrav
polským jazykem, prof. dr. Ilešič slovinský
poukazoval na ideální a kulturní dílo uči
telského stavu, prof. Mendel přečetl italský
pozdrav terstského spolku a pozdravil sjezd
jménem německých organisací. Jménem ha
ličské zemské školní rady přednesl pozdrav
dvorní rada dr. rytíř Dabrowski jazykem
polským a německým. Kromě delegátů 19
professorských družstev účastnili se sjezdu
haličtí zemští školní inspektorové středních
i národních škol a velký počet polských

----

professorů. Telegramy byly zaslány Jeho
Veličenstvu, ministru vyučování, sekčnímu
šéfu Kaněrovi a dvornímu radovi dr. Huemrovi.
Mezi stavovskými otázkami bylo poukazo
váno na potřebu služební pragmatiky a přes
ných pragmatických předpisův a byla sou
hlasně přijata resoluce : Za usnesení odboru
nějakého družstva, tedy také professorského
družstva jest ve smyslu spolkových stanov
a shromažďovacího zákona odpověděn pouze
výbor. Jednotliví výboři k vůli provedení
výborových usnesení nemohou býti voláni
k odpovědnosti jako professoři a učitelé a
disciplinárně trestáni. Dále bylo vzhledem
k uprázdněným místům učitelským vysloveno
přání, aby tato byla nejen bez odkladu a
bezpodmínečně vypisována, nýbrž také ob
sazována. V otázce su.pplentské byla přijata
celá řada návrhů, které by zabránily hro
zící supplentské bídě. Mezi školními refor
mami byly přijaty návrhy, aby se všem
novým žákům první třídy pouze na základě
vysvědčení chudoby nebo nemajetnosti po
volil odklad platili školné do druhého běhu,
aby bylo zavedeno vyučování zeměpisu také
do vyšších tříd středních škol, aby se ma
turitní zkoušky a zvláště maturitní vysvěd-
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cení stejnoměrně upravila a označovala jen
zralost, nikoli však známek z jednotlivých
předmětů. Většina delegátů se vyslovila zá
sadně pro odstranění maturity, Slovinci a Češi
jen s podmínkou, aby nebyly zavedeny na
universitách a jiných vysokých školách při
jímací zkoušky na místě nynější zkoušky
zralosti. Byl také přijat návrh, aby učitel
stvo středních škol svobodně si volilo své
zástupce do zemské školní rady, aby byl
trestní zákon tak změněn, aby soudy směly
v poměru mezi učitelem a žákem se mísiti
do sporů jen jako ve sporu mezi rodiči a
dítkami. Usnesení, která byla jednohlasně
přijata od delegátů všech národností, budou
předložena ministerstvu vyučování; a toto
nebude směti přehlížeti jednohlasných usne
sení delegátů, kteří zastupovali 5500 professorů středních škol.
Učitel o moderní mládeži a jejích
vychovatelích. Nedávno přinesly denní
listy naše posudek o učitelských konferen
cích z péra učitele Slejhara, který dovozoval,
že se jich využívá mnohdy k nekalým účelům.
Týž učitel napsal vobraze z cukrovaru »Peklo«,
uveřejněném v jednom z předních belletristických časopisů také zajímavý posudek
o psychologicky vzdělané mládeži a učitelstvu.
Spisovatel popisuje útrapy úředníka cukrovaru
za doby kampaně, který byl vyrušován ve
spánku denním hřmotem vlaků a zvláště
mládeže: »Pod okny pak, zrovna dole pod
okny na chodníku a nedlážděné ulici —
shromažďovalo se během dne průměrně čty
řikráte skoro všechno žactvo ze všech zdejších
škol, obecných i měšťanských — hoši a holky,
tyto někdy již s dosti tlustými, ač ještě ne
ohrabanými lýtky a také dosti nezastřenými.
A nebylo tu nikdy rozdílu v povykování
obého pohlaví, v tom vskutku rafinovaném
moderním povykování, jaké jen mládež psy
chologickou paedagogikou odchovávána vy
konávat a vynalézat dovede. Mezi hochy
bylo několik, kteří slynout se zdáli zvláštní
virtuositou ve hvízdání na prsty : postavivše
se pod okna v náležitém seskupení, prová
děli vždy dokonalý hvízdavý koncert, určený
jaksi na počest oněch již dosti tlustých lýtek,
jež seřadila se v hloupém údivu nedaleko
— koncert pronikající zdmi, okenicemi a až
do lebky jako řeřavý drát, do té jeho lebky,
v jejíž obsahu jakoby se pak pěkně pohy-
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byval sem a tam. Vyskočil-li někdj’ v pravém
divém zoufalství, aby uvrhl se k oknu, vy
trhl okenici a praštil čímkoliv po té paedagogické mládeži a všelijak ji oslovil, vzpa
matoval se vždy zavčas. Bylo by se mu
jen vedlo jako těm pošetilcům, již zuřivost
dali na jevo při lidském posměchu: mohl
býti jist, že tím vydal by se na pospas této
mládeži zcela, na krutý, nesnesitelný pospas
její zlovůle, jež byla postřehla vhodnou svou
kořist. Byl ostatně i vzhledem k tomu va
rován znalcem zdejší mládeže. A dovolávat

se svád při tomto mučeni svém předsta
vitelů paedagogiky a školní kázně roz
hodně nechtěl, z těch hoši i holky ne
dělali si pranic a bylo by to jen tím
horší, byl by to jim jaksi jen dán poukaz,
kde jejich řáděni nemine se s účinkem.«
Školské poměry v Bulharsku. V Bul
harsku jsou poměry školské značně neurovnány. Učitelstvo všech kategorií je nespoko
jen a bouří se. I duchovenstvo protestuje
proti vládě, ač bez příčiny Přílišné svobody
využívali universitní professoři v Sofii k pod
vratným naukám protináboženským i proti
státním, tak že vláda viděla se nucena uni
versitu zavřití a zavěsti na ní přísnější řád.
Avšak vyhýčkaní professoři dali se do stávky
a nechtějí zaujmouti svých míst, dokud ne
bude vrácena universitě samospráva. Proto
vláda již. jmenovala dvacet gymnasijních
protesorů na universitu a propustila všecky
dosavadní profesory. Je to zajisté přísné po
čínání, avšak možno Bulharsku vzdáti chválu,
že bylo prvním státem na světě, který se
odvážil vložiti ruku kárající spravedlnosti na
odbojné professory, kteří vychovávali anar
chisty a atheisty. Jinde by se tak nemohlo
státi, židovský tisk by tomu nedovolil. Mezi
bulharskou intelligencí to velmi vře. Bulharské
literární družstvo a církevní synod chce
proti vládě protestovati. Velké starosti způ
sobil vládě kongres svazu národních učitelů,
který byl svolán na 21. července. Kongres
protestoval proti reakcionářskému zákonu,
který jest namířen proti svobodě shromažďo
vání. Hnutí to může býti nebezpečným, po
něvadž i železniční zřízenci se chtějí při
družili k učitelům. Jak viděli, v Bulharsku
všecko plove v socialistickém proudu a v něm
octl se i — církevní synod.
--------
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Příčiny neúspěchu vyučování jazyku českému ve škole.
(Dokončení.)

I. Škola přihlíží s prenáhlenou horlivosti k řeči písemné, ústní zanedbávajíc.
Přízvuk slovný i větný bývá velmi zhusta nesprávný. Jasná, pružná mluva
bývá výminkou. Žactvo mluví šablonovitě. Tím ovšem jest vinen učitel, poněvadž
má vždy dbáti správné mluvy. »Neptám se, kolik žáků, ale kolik z nás mluví
tak členitě, aby bylo »slyšeli« každou čárku, každý středník, každou tečku? A
přece všichni víme, že řeč učitelova je vzorem k napodobování jak po stránce
zvukové, tak slohové, že jest důležitou pomůckou pro mluvnici a pravopis, že
jest první a poslední pomůckou zdárné práce. Učitel odboru gramatického musí
tu býti posilován ostatními svými kollegy, z nichž každý se musí správně a libě
proslovovati a neposuzovat! u žáků jen věci, ale hleděti svědomitě i formy.«
Dopřejme žákům ve vypravování volnosti, nerušme jich stále otázkami, ale
dbejme, aby samostatně vypravovali. Stálým napovídáním a opravováním kazíme
jejich samočinnost, tak že málokterý žák dovede plynně několik minut povídati.
S přehnanou horlivostí se ženeme na obecné škole za písemným výcvikem
a tento kvap natropí mnoho zla. Zvláště se to pozoruje v druhé třídě, resp.
v druhém školním roce, že se probírají všecky druhy souhlásek a odvažuje se
i na slova, v nichž píše se uprostřed —y neb —ý. Tolik učiva rozumně se ne
může probrati. A tím je zaviněn nezdar vyučování jazykového ve vyšších
třídách. 1< správnému napsání slova jest u dítěte potřebí mnoho představ
a námah.
Aby učivo bylo probráno, přestává se na povrchním výkladě o souhláskách
obojetných a bývá si ve 4. a 5. roce vypomáháno neoprávněnými pravidly; tak
na př. se vykládá: ve slově »svítí, prosil« se píše —i, —i, poněvadž to není ve
slovech, ve kterých se píše po obojetné souhlásce —y, —ý. Takový výklad
ovšem nikterak nestačí.
Proto obojetnými souhláskami dlužno začíti na měšťanské škole a probrati
tuto partii až do samého základu a to široce. Dosavadní knihy nestačí. Práce
k tomu konci vynaložená se vyplatí, neboť tím si zajistíme pravopis.
II. Na škole měšťanské (a také ovšem obecné i střední) nezdravé působí
na výsledky jazykového vyučování všeliké poznámky. Dnešních poznámek nikdo neprohlíží, a přece hemží se chybami, že by jich opravdu nikdo nespočítal.
Poznamenat! jest jen, co v knize není, snad jen skizzy, nesouvislá slova, případné
přehledy a vzorce, jež načrtáváme na tabuli. Je-li v učebnici chyba, upozorněme
na ni autora, který ji v příštím vydání rád napraví. Pak by bylo poznámek o po
lovičku méně.
III. Theorie pěstuje se přílišnou měrou. Po vzoru učebnic vede nás snaha
za úplností, což jest pro obecnou a měšťanskou školu věc nemožná a nepotřebná,
protože jest neúčelná. Touto úplností se dětská mysl nepovznese, nenadchne.
Mluvnice jest jen pomůckou správné mluvy a správného psaní, ale chybí tu
praxe. Žáci dovedou vyjmenovali různé druhy výrazů, slovesné třídy, ale nedo
vedou pak říci, do které třídy to které sloveso patří, hádá, v kterém pádě výraz
jest, pokládá přídavné jméno »soví« za podstatné a napíše »sový«. A co horší
jest, žák mluví a píše zrovna tak nesprávně, když ta která partie z mluvnice se
probrala, jako před tím. U sklonění podstatných jmen má mluvnice Gebauerova
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24 vzory, Faflova 13 (a nepravidelná jména),'Novákova 12. A všecky tyto vzory
nepovědí žáku nic a nezabrání, aby nenapsal »na krajy, péři, v hodily, slinul«.
Pokud není moderní knihy, jest nám upravovat! učebnice tak, abychom je
zbavovali zbytečnosti a rozhojňovali je potřebnými mluvními cviky a pravopisnými
cvičeními.
IV. Nejasný cil a nesprávná methoda škodí prospechu jazykového vyučování.
Příliš velká váha se dává na mluvnická pravidla, která však jedno pro druhé se
zapomínají. V knihách příručních jsou však takové věci k vůli úplnosti, kterých
není potřebí k správnému mluvení a psaní. »Moderní učebnice již jednou musí
přistoupiti k tomu, aby se vážně pokoušela býti příručkou učiteli i žákům, aby
obsahovala nezbytné kvantum »vědy» a vedle toho, vlastně nejdříve tolik prak
tického cvičiva, aby se žák na něm vycvičil správně mluviti a psáti. A takového
cvičiva musí býti tolik, aby konečného cíle nedošli jenom někteří, ale všichni,
kteří měšťanskou školu projdou s prospěchem aspoň dobrým.«
V. Zapomíná se na mluvní cviky. Je škoda se meškati psaním, kde postačí
ústní procvičení. Žáci znají snad dobře vzory, ale neřídí se jimi a ani čas tomu
nedovoluje, aby mohli přemýšleti. Aby psali správně, jest potřebí nejdříve vy
mýtili chyby z ústního proslovení, neboť zde leží kořen zla. Vzor pomůže sice
dospělému vzdělanci, ale nikdy dítěti Nechť se vzor probéře a pravidlo vyvodí,
ale nechť se přečetnými mluvními cviky sluch bystří a naplní i jazyk se naladí,
aby pak mohl správně psáti. Je-li jazyk donucen navykati tvarům správným, ruka
je také správně napíše.
Správná moderní mluvnice by tedy měla položití mluvní cviky na místo
prvé a psaní k nim připojili.
VI. Opravy úloh se nevyužívá. Bez oprav úloh vychovatelství se neobejde,
neboť práce žáků musí býti prohlédnuta a oceněna. Oprava stojí mnoho námahy,
proto jí musí býti pro jednotlivce i pro všecky dobře využito. Žák dopouští se
opět a opět chyby, která mu byla vytčena; nebo ta chyba se objeví opět u ji
ného žáka, ač na ni bylo upozorněno. Je potřebí tedy analogie, která do očí
takřka bije ; pravidlem se nápravy nedopracujeme.
Žák napíše: »Milí« Václave ! Zbytečné tu vykládali o přídavném jméně tro
jího zakončení, o rodu mužském a čísle jednotném, ale dám říci několik frap• pantních příkladů, na př. dobrý Václave, drahý Václave, šetrný Václave. — Žák
spojí předložku a zájmeno: kní. Příklady se chyba hravě vysvětlí: blížil se
k domu, k sestře, k Václavovi, k našemu Václavovi, blížil se k ní. — Žák po
chybí a píše : způsobyla. Není třeba udati, že slovo způsobila není ve slovech,
ve kterých nepíše —y ani že je to sloveso čtvrté třídy dle vzoru prošiti, nýbrž
příklady uvésti: sestra učinila škodu, vyhodila smetí, upustila džbánek, zatočila
klíčem, tedy také: způsobila škodu.
Nemalé obtíže působí dětem posoudili správný tvar 3. osoby množného
čísla přítomného času u sloves na — eti. Proto cvikem jest potřebí jim vpravili
do paměti, aby to každým otřáslo, uslyši li, že vojáci střílí, nebo že se staví
domy. Že jsou to slovesa páté třídy, na tom málo záleží, jako nám nezáleží na
všech třídách. Ale žáci buďtež vedeni k tomu, že jsou to slovesa odvozená
z jiných, že je v nich stupňován kmen i význam a že jsou ve kmeni obyčejně
zdloužena; pro rychlé posouzení ať oprou 3. osobu množ, čísla o imperativ.
Tedy na př.: saditi — sázeti, sázej — sázejí; hoditi — házeli, kamením neházej
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— slušní hoši neházejí; utratili — utráceli, zbytečně neutrácej — opatrní, ne
utrácejí; kročiti — kráčeti, statně kráčej — pocestní za cílem kráčejí; střeliti —
stříleli, střílej — střílejí atd. V hodině výkladu seskupí se několik příkladů v osvojovací tlum, jímž se v dobách pozdějších chyby opravují. Uslyší-li žák nesprávný
tvar, ihned jej opraví, nikoli pravidlem o páté třídě, vzorem sázeti, ale několika
jedinci z osvojovacího tlumu. Rekneli tedy někdo, že vojáci siřili, opraví ten
tak, onen jinak, ale každý větou : kamením neházej, slušní hoši neházejí; v knize
listy opatrně obracej, jen nešetrní žáci listy obracejí chvatně.
Rozdělování slabik jest Achillovou patou dětského pravopisu, poněvadž při
tom se zapomíná na složení.'Tak na př. žák rozdělí: um-ře\. Nejlépe tu odpo
může neznalosti skizza nebo několik analogických slov:
nesl
ze |
kázal
vy |
vedl
po mřel
lekl
ne i
nikl
u J
mřel.
Pořizuje-li se oprava jediným slovem, pořídí se chybně a ani při správné
korrektuře není učitel přesvědčen, zda žák do ní vnikl, proto lépe opravovat! tak,
aby z opravy vynikal i smysl, a to se děje nejlépe větou. Autor žádá naproti
tomu několik (3—5) příkladů za úkol, což označí císlicí pod chybou.
Všech chyb ovšem není možno a také ani potřebno tak důkladně opravovali;
děje se tak výminečně jen při nejhrubších nebo zvláštních chybách. Po té žáci
prohlédnou sobě sešity navzájem a tak cvičí se v kontrole pravopisné.
Jiné: Rozděluji bohat-ství, protože je lakom-ství, kněž-ství, učitel-ství,; roz
děluji ne-lze, protože je: ne-snadno, ne-jasno, ne-pěkně.
Proč penězi? protože meči, měsíci, kraji. Proč půl ? Protože půl — polovice,
stůl — do stolu; důl — doly, kůň — koník, Proč zdraví? Protože psaní, trní
klekání. Proč zdravý? protože nemocný, sytý, chudý, starý. Proč mysl? protože
je ve slovích, kde po m se píše y. Odvozujme z něho slova: myslili, myslím,
myšlenka, nesmysl, Litomyšl, Přemysl, úmysl, smysl, výmysl.
Proč čárka; kam slunce nechodí, tam chodí lékař? V souvětí odděluje se
věta čárkou. Pověz příklady podobné.
VIL Nepochopená moderní methoda, vlastně nejistota a různost method za
vinila též neúspěchy vyučováni jazykového. Třeba proto úsilovného studia otázky
moderního vyučování po celé hloubce a šířce, aby se sřílily neplodné staré
theorie a byl vybudován nový vlastní systém.
VIII. K zajištění pravopisu nehodí se naprosto postupné mluvnické výklady
s příslušnými pravopisnými cvičeními. Je to cesta zdlouhavá, příliš theorisující
a ve svých výsledcích nejistá. Proto autor chce učiniti čítanku podkladem svého
vyučování mluvnického i pravopisného a případně i slohového. Pravopisu učí dle
jasných příkladů analogických, jak při opravě ukázáno. Všecky příklady dlužno
říkati ve větách, neboť jen v nich nabývá slovo významu. Po několika obtížných
hodinách takto probraných žáci sami podobné příklady uvádějí a takto učí se
samostatně mysliti a zachovají si samostatnost myšlénkovou, i když vystoupí
ze školy.
IX. Co se týče slohu, zavrhuje spisovatel učené látky a radí, aby se
vybíraly látky, které duši dětské přiléhají.
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Chybou nemalou jest, že žáci po učiteli si navykají írásím, ničí cenu
práce. Dítky píší napřed »školní« úlohu doma, nebo ve škole na nečisto, učitel
ji opraví a žák opíše, tak se stává, že má žák úlohu »školní« pěknou, čistou a
bez chyby, kdežto nedovedl napsali správně ani věty. Autor ostrými slovy od
suzuje tento podvod, který pak odhaluje nemalé mezery vědění pravopisného
u žáků, kteří vstupují na střední školu; praví doslovně: »Není snad ve škole
horši neřešil, jez kazi mládež vychovatelsky a vyučovatelsky, nad tuto! Jak mů
žeme se svou učitelskou cti srovnali, abychom tento nedůstojný podvod snášeli jen
u svého kollegy, byť byl našim nejlepším přítelem? Nelze věru ani pochopili, jak
může se takový podvod klassijikovati známkami výbornými a chvalitebnými!
Všichni lidé dobré vůle měli by se přičinili, aby tato »methoda* z našich školná
ráz zmizela.«
To jsou Potemkinovy vesnice v naší škole, které v zájmu správného psaní
a mluvy by bylo prospěšno na celé čáře strhnouti a zbořiti.
fž.

Zjednodušená frekvence na pražských školách.
Otázka jednoduché frekvence stále se ve veřejnosti přetřásá a slyšeti hlasy
tomuto novému proudu příznivé, ale neschází i hlasů varovných, které se opí
rají této novotě, poněvadž se dosud neosvědčila a nemůže se vykázati zdárnými
výsledky.
Královské hlavní město Praha stojí v první řadě průkopníků tohoto nového
proudu.
V Praze konaly se pokusy s jednoduchou a zjednodušenou frekvencí na
osmi školách. Tyto ojedinělé pokusy potkaly se s takovým zdarem, že se má
přikročili k hromadnému pokusu na národních pražských školách. K tomu cíli
bylo potřebí rozptýlili některé obavy a ukázat, které místo zaujímá jednoduchá
frekvence ve vývoji školy obecné a měšťanské a jak souvisí s ostatními vývo
jovými činiteli. Toho úkolu se podjal odb. učitel Jos. Čuba a v obšírné před
nášce na společné okresní poradě učitelstva pražského' dne 6. listopadu t. r.
probral výhody i námitky proti frekvenci zjednodušené, zvláště uváděje, jak se
jevily v praxi.
Jednoduchou frekvenci do škol uvedly snahy hygienické. Pro odstranění
odpoledního vyučování mluví okolnost, že hlavním jídlem denním jest oběd a
děti zasedají do lavic s plným žaludkem, čímž trpí nervy i ústroje zažívací.
Mládež naše nutně potřebuje zvýšené tělesné výchovy, pohyby. U nás na jedné
straně přehání se tělesná výchova sportem nepřiměřeným, ale na druhé straně
podceňuje se školní výchova tělesná. Ve vztahu k potřebě tělesné výchovy jeví
se vyučování nedílné příznivějším pro děti, neboť při rozděleném vyučování ne
mají děti prázdného půldne vůbec, navštěvujíce hodiny neobligátní a nemohou
konati tělesná cvičení na volném vzduchu. Zjednodušená frekvence poskytuje
volná odpoledne k zotavení a pěstování her. Dosavadní způsob her nehoví pro
vzdálenost hřišť. Bude-li odpoledne prázdno, spíše budou moci konati svůj úkol
a bude možno pěstovali plování, klouzání, výlety. Zavedení zjednodušené fre
kvence vynutí si nové instituce a reformy v oboru tělesné výchovy, která u nás
triumfovala při dnech všesokolských.
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Úvahu, kterak jednoduchá frekvence odpovídá požadavkům duševní hygieny,
otevírá referent hrozným pohledem na výsledky duševního přepínání mládeže,
jakých se dočkali v Německu. Dle úředního materiálu událo se tam od r. 1880
až 1903 1152 samovrážd žákovských, ročně 53. Z těchto sebevrahů bylo 878
mladších 15 let, 16 mladších 10 let. V příčinné souvislosti se školou je případů
více než třetina. (Albert Eulenburg: »Schúlerselbstmorde«. Berlin, Hermann
Walther.) Cituje dále charakteristická slova Kraepélinova o duševním přetěžování
mládeže a pokračuje: »Na tom stupni, bohudík, ještě nejsme, ale je třeba s opa
trnou reservou přijímati z Německa rozmanité nové směry ve vyučování, s nimiž
k nám odtamtud současně zaznívá také toto výstražné memento a hledati cest,
jak mládeži uleviti.
Není možno všeobecně říci, že naše škola přetěžuje mládež, nýbrž možno
jen říci, že přetěžuje některými předměty jednotlivce méně nadané, dále děti,
které následkem vadného domácího vedení nejsou naprosto zvyklé vytrvati chvíli
při nějakém zaměstnání a konečně děti nervově zatížené. Značné procento dětí
se přetěžovat! nedá. U nich přemíra požadavků vzbuzuje nechuť, ano odpor
k učení. Referent přechází k stanovení prostředků proti přetěžování. Ve velkém
městě zvyšuje nebezpečí přetížení také ulice, přečetné dojmy, které se za každým
krokem hrnou do dětské duše a vytvářejí trojí charakteristický typ mládeže
velkoměstské, jejž nastiňuje. Mládež tak různého duševního vytváření schází se
v jedné třídě a tam vyučujeme všechny všemu touž methodou, posuzujeme
jejich výkony dle téhož měřítka a nutíme jednotlivce síly velmi nerovné vésti
touž tíhu. Individuální výchova by byla nejvydatnější odpomocí přetěžování. Pokud
té není, nutno hledati léku aspoň v pohybu na vzduchu, pro nějž jednoduchá
frekvence poskytuje vhodnějšího času.
Druhým prostředkem proti přetěžování je snaha zmáhati učebné úkoly při
rozenějšími methodami, nalezenými cestou experimentální. Referent oznamuje do
savadní výsledky těchto snah a dospívá náhledu, že budou-li i vynalezeny ta
kové normální methody, zůstane přece hlavním činitelem — učitel. Dosud jsou
pro naši práci řididlem slova Komenského.
Třetím prostředkem proti přetěžování jest občasná redukce učiva, kterou se
má vymýtiti staré, přežilé a zejména abstraktní učivo a věnovati více času cviče
ním, která jsou podstatnou částí naučení se a méně namáhavá než poznávání.
Čtvrtým prostředkem jest jednoduchá a zjednodušená frekvence, která ulevuje mládeži předně tím, že redukuje týdenní vyučovací dobu a za druhé, že
poskytuje více a příhodnějšího času k odpočinku.
Redukce doby vyučovací děje se delšími přestávkami mezi vyučovacími ho
dinami. Odpočinek od 11, 12 nebo 1 hod. do 8 následujícího dne je zajisté vy
datný. Za dvojité frekvence odpočinek nestačí ani žáku ani učiteli, zvláště musí-li
duševně pracovat! také večer. Potom přechází k výtkám, které se činí jedno
duché frekvenci, že totiž vyučování na jednoduchou zápřež trvá v některých
třídách až do jedné hodiny a znavuje žáka i učitele nad přípustnou míru. Uvádí
dosavadní methody vyšetřování únavy, z nichž žádná nevykazuje nesporných
výsledků. Pro množství subjektivních momentů nelze stanovití absolutní stupeň
únavy, přivozené žáku vyučováním za určite u dobu.
Dospívá se tedy k závěru: Vyučování jednodílné namůže žáka nepatrně
více než dopolední vyučování za frekv. dvojité, za to však mu poskytuje nále
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žitého odpočinku, kterého má po několikahodinné duševní práci potřebí a kte
rého mu vyučování dvoudílné dostatek nepopřávalo.
Učiteli vyplyne z jednoduché frekvence ten prospěch, že bude moci doma
pracím pro školu věnovat odpoledne a nebude nucen nastavovat! pracovní dobu
denní večery a nocemi, kterých je mu k zotavení nezbytně potřebí. Bylo by již
na čase, aby povolané péro vylíčilo širokému obecenstvu, co ukládá učiteli nová
doba a nové názory na vychování a vyučování, jak s požadavky větší volnosti
a svobodnějšího vývoje dítěte povinnosti učitelovy vzrostly, a nemohly by se
ozvati hlasy, že jednoduchá frekvence je jen pro pohodlí učitelů.
Námitka, že jednoduchá frekvence zvětšuje nebezpečí mravní zkázy, kte
rému jsou vydány děti, nepožívající dostatečného domácího dozoru, zakládá se
na omylu. Má se za to, že za jednoduché a zjednodušené frekvence mají
děti více volného času. Není ho více, ježto počet hodin vyučovacích je týž;
rozdíl je jen v tom, že jednoduchá frekvence uvolňuje dítěti hodiny odpolední,
kdežto dvojitá polední. Bylo by těžko dokazovat, že pobývají-li zmíněné děti na
ulici v hodinách odpoledních, jsou vydány většímu nebezpečí, než tráví-li tam
dobu své polední přestávky. V Praze jsou vsak také útulky pro mládež. Splně
ním nadějí, které upínáme k novotě, totiž zvelebením her a reorganisací útulků,
odpomůže se tak mnohé závadě po této stránce.
Jiná námitka proti jednoduché frekvenci vyvozuje se z výdělečné práce
dětí. Referent uvádí doklady, že nesvědomité rodiče prostě neposílají děti do
školy, potřebují-li jich ku práci. Uzákoněním návrhu Ofnerova, znovu podaného
na říšské radě, polepší se osud těchto malých dělníků a námitka pozbude úplné
váhy. V praxi nebylo pozorovati, že obavy řečené by byly podstatné.
Také se proti jednoduché frekvenci uvádí, že děti, mají-li do jedné hodiny
školu, příliš vyhladovějí, což může se mysliti toliko u nejchudších, poněvadž
c statní si přinášejí jídla na desetihodinnou i polední přestávku. Ale v Praze do
stávají nejchudší ve 12 hodin oběd ve škole a tak ani po této stránce jsme ne
pozorovali svízelů.
Namítává se také, že jednoduchá a zjednodušená frekvence zasahuje ru
šivě do ustáleného domácího pořádku, poněvadž děti přicházejí až po jedné ho
dině k obědu. Ale v mnohých rodinách je tato okolnost právě vítána, neboť se
v nich až v tu dobu pravidelně obědvává.
Neodstranitelnou vadou zjedn. frekvence je, že dvakráte v témdni přicházejí děti
ve 12 hodin, čtyřikráte v 1 hodinu k obědu. Kde by se doba oběda řídila tedy dle
děti, obědvalo by se nestejně. Ze však ani to v rodinách hrubě nevadí, vysvítá z od
povědi na dotazník, který letos před prázdninami rozeslal na měšf. škole. Na otázku :
»Osvědčovalo se vyučování dle zjedn. frekvence ve Vaší domácnosti ?« odpovědělo
8b'2% rodičů ano, 14-8°/í) ne. Na otázku: »Shledáváte je prospěšnější pro svého
syna, než vyučování dvojité?« Odpovědělo 80'8% ano, 19'2% ne· Možno tedy
k námitce o rušivém zachování jedn. frekv. do domácího pořádku zcela bezpečně
pronésti soud : Ani jedn. ani dvoj, frekv. nemůže hověti domácímu pořádku všech
domácností, aleje velmi pravděpodobno, že jedn. frekv. mu bude hověti lépe. A ježto
se zavádí stále hojněji do rozmanitých oborů lidské práce, půjde škola i v tom
S duchem Času.
(Dokončení.)
a. U__
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Jednoty českého katol. učitelstva
a přátel křest, výchovy v král. Českém.
Výbor Jednoty koná schůzi svou v neděli,
dne 8. prosince t. r. o 10. hod.dop. v do
mě družstva Vlasť. Novými členy se stali,
aneb ze starších členů příspěvky své slo
žili: Jos. Bednář, správce školy v Lito
myšli (4 K), vdp. Jos. Beran, bisk. vikář
ve Dvoře Králové (4 Ký dp. Jos. Holzmann,
kaplan ve Vejvanovicích (4 K), vdp. J.
Šimek, děkan v Polné (4 K), dp. V., Vy
koukal, farář v Cholticích (4 K), Jednota
v Roztokách u Jilemnice (4 K), Jednota ve
Velkém Poříčí (4 K), Jednota v Pardubi
cích (4 K), vdp. Fr. Blažko, kons. rada
v Noutonicích (3 K), p. Václ. Kotrba, maj.
knihtiskárny v Praze (20 K), vdp. dr. Jos.
Pachta, univ prof. v Praze (12 K), dp.
Jos. Červenka, farář v Něm. Rybné (10 K),
vdp. Fr. Vacek, děkan v Č. Budějovicích
(10 K), spolek »Jitřenka« v Plzni (9 K),
Katol. spolek v Pečkách (9 K), vdp. Ant.
Maerz, děkan v Domažlicích (8 K), p. Ja
roslav Pošmourný, učitel v Dolním Slivně
(8 K), sl. Aug. Rozsypalová, učitelka na
Kladně (8 K), p. Fr. Jelínek, říd. učitel ve
Zdánicích (6 K), p. Ant. Svoboda, říd. uč.
v Hr. Králové (6 K), vdp. P. Václ. Váchal,
farář v Nebušicích (6 K), vdp. Jos. Vlček,
děkan v Dol. Újezdě (6 K), vdp. P. Gerlach Dvořák, převor na Strahově (6 K),
dp. Petr Petřík, kaplan v Dol. Újezdě (6 K),
dp. Jos. Soldát, zám. kaplan v Dolní Lukavici (6 K), kong. Sokolských sester v Plzni
(6 K). Blíží se konec roku, i prosíme všech
členů, kteří ještě příspěvků svých nezapla
tili, by neobtěžovali si v brzku tak učiniti,
by nemilé upomínání, spojené se ztrátou
času a hmotnou škodou ušetřeno bylo.
Všechny pak přátele křest výchovy prosí
me, by k Jednotě naší, za dnešních dob
nanejvýš potřebné, hojně přistupovali. Nové
členy, jejich vklady, splátky starých členů
a dary přijímá pokladník a jednatel Ant.
Suchoradský, katecheta měst škol v Praze-11.,
na Karlově čp. 1879.
Pražské školství. Ve školním okresu
pražském bylo r. 1906 českých měšťan
ských škol 27 (13 pro hochy, 14 pro dív
ky), jež vesměs spojeny byly se školami
obecnými pod společnou správou. Samo
statných ob. škol bylo 13 pro chlapce, 11
pro dívky, 1 smíšená, 2 cvičné školy při
učit, ústavech, celkem tedy 27 škol měšt
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a 54 škol obecných, úhrnem 81 škola ve
řejná. Toho roku otevřeny byly 2 mest
školy spojené se školami obecnými v Libni
a přibyly 24 třídy a pobočky a to na chla
peckých školách 10, na dívčích 14. Na
proti tomu ubylo o 15 tříd a to 7 na školách
chlapeckých a 8 na dívčích. Všech tříd
bylo na měšťanských školách chlap. 52,
dívčích 64, úhrnem 116, na školách obec
ných chlap. 164, dívčích rovněž 164 a 2
třídy školy smíšené, úhrnem tedy 330 tříd
škol obecných. Celkový počet všech tříd
a poboček na všech školách činil 446. Na
81 školách vyučovalo se nezávazně něm
čině, na 1 1 školách modelování v hlíně,
na 25 měšť. školách frančině. Školních lé
kařů bylo 9, školních sprchových lázní 12,
jichž užívalo 30 škol. Jednoduchá docházka
školní byla na 10 školách, forma vyučo
vací byla na všech školách celodenní. Mi
mo kreslírny, tělocvičny, pracovny, síně
zpěvní a pro fysiku vyučovalo se ve 446
učebnách. Soukromých českých škol bylo
9 o 27 třídách. V ústavě pro vyuč, slepých
dítek bylo 83 dětí, v ústavě pro slabomy
slné 58 dětí. Obec pražská vydržuje svým
nákladem 24 školy mateřské, při nichž bylo
60 pěstounek a opatrovnic a kam přijato
1053 chlapců a 1049 dívek, úhrnem 2102
dětí. Bylo dále 21 opatroven se 43 pěstounkami a 1410 dětmi, 10 jeslí s 11 pěstounkami, 9 dozorkyněmi, 15 služkami a 2 pra
dlenami. Při školách je 27 útulků školní
mládeže se 62 vychovatelkami a 2 dozorci
při ručních pracích se dřevem.
Tělesná výchova pražských školních
dítek. Pro hry používala mládež dvorů
školních budov, nebo příhodných míst po
blíže školy a chodila i na prostranná hříště,
zřízená Spolkem pro pěstování her české
mládeže. Hřišť, bylo 5. Ve spolku i při
hrách mládeže spolupůsobili velmi účinně
učitelé. R. 1906 hrálo ve 46 dnech 35 912
hochů a v 71 dnech 30.509 dívek. Spolek
pro feriální osady vypravil r. 1906 8 ko
lonií, v nichž bylo 291 dětí. Spolek byl
účinně podporován městem i učitelstvem.
Péče o chudou mládež školní v
Praze. Stravování chudé mládeže obstarává
město Praha prostřednictvím ' komitétu pro
stravování chudé mládeže školní, v němž
činno je 26 dam. R. 1906 stravováno bylo
1654 dětí denně polévkou a chlebem a roz
dáno 196.826 porcí nákladem 19.730 K.
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Všem obecným a měšť. školám v Praze do
stává se každoročně od obce dotací na obuv
a šatstvo pro děti. Potřeby rozdávají se
v .době, kdy toho právě potřebí a nečeká
se na dobu vánoční. Rovněž odstraněno
bylo poslední dobou všeliké slavnostní po
dělování chudé mládeže školní. Ve většině
škol konají se i nadílky z darů, spolky i
jednotlivci věnovaných, a učitelstvo tuto
akci úspěšně podporuje. Náklad na podělo
vání z prostředků obecních činil 16.000 K.
Náklad na knihy a učebné pomůcky pro
chudé žáky činil 28.814 K.
Nedělní vyučování na pokračovacích školách. Vedle vyučování ve všední
dny mají žáci pokračovacích škol vyučová
ní i o nedělích od 8 do 12" hodin. Zdali
je to prospěšné a dobré pro školu a pokrok
žáků? Rozhodně tvrdíme, že nikoli. Není to
vychovatelské, zajisté ne v křesťanském du
chu. Živnostenští učňové jsou již po práci
často tak vysíleni, že by rádi v neděli si
odpočinuli; a kdo by jim toho nepřál ?
Avšak o osmi hodinách jest jim jiti do
školy; kdy však vyplní svou náboženskou
povinnost? »Ať jdou ráno,« praví ti, kteří
obyčejně sami nechodí na mši sv. Tážeme
se právem : Zda má býti živnostenský učeň
zapřažen již od páté nebo šesté hodiny a
pak se namáhati celý týden ? Něco takové
ho by nynější lidumilná doba nesměla do
volili. Nechť tedy zůstanou beze mše sv. i v ne
děli ! Bohužel, že se to nyní velmi často stává.
Tedy hoši, kteří nejvíce potřebují nábožen
ského vlivu, aby se nezkazili a nesesurověli, mají býti zákonem odváděni od nábo
ženských úkonů? Náboženství bez toho na
těch školách se neučí, takový učeň tedy musí
v náboženském ohledu státi se vlažným nebo
víře nepřátelským. Avšak neprospívá to ani
pokroku, mají-li učňové čtyřhodinové vy
učování v neděli. Kde jest nedělní odpoči
nek ? A kterak žák, který časně vstal a šel
na mši sv., bude moci opravdu s úspěchem
se účastnili vyučování celé čtyři hodiny ?
Jiti na mši sv. a na vyučování nedělní jest
ještě méně možno učňům v malých továr
nách, kde v neděli ráno mají čistiti míst
nosti a stroje. Zdravý rozum, lidumilnost,
náboženský cit a péče o pokrok tedy žá
dají : Vyučování nedělní na pokračovacích
školách podle možnosti budiž co nejvíce
zkráceno, aby žákům nebylo překáženo ko
nali náboženská cvičení, aby nebyli přetí
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ženi a aby s úspěchem mohli sledovali vy
učování. Vždyť je toto zařízení pokračova
cích škol úplně v rozporu s nařízením mi
nisterstva kultu a vyučování z května r. 1888
číslo 10.400, které takto zní: »Často již do
cházely stížnosti, že žáci pokračovacích škol
nedělním vyučováním bývají zdržováni při
konání náboženských povinností a že jsou
vyučováním vůbec přetíženi. Při úpravě ho
din nechť se tedy hledí k tomu, aby se
žákům pokračovacích škol dala příležitost
účastnili se služeb Božích.« — Povolaní či
nitelé, lidumilové, ti, kdož cítí nutnost pra
covali k povznesení nábožensko-mravní vý
chovy mládeže, jakož i ti, kdož mají na
mysli úspěch vyučování, nechť pracují
k tomu, aby se uvedené změny provedly.
Nadějná školní mládež. V Celovci
jest opravdu nadějná školní mládež. Dne
19. listopadu seprali se na Benediktinském
náměstí žáci středních škol se žáky škol
obecných. Statečnost dalo na jevo asi 30
školáků, kteří byli tak zaujati do boje, že
teprve zprostředkování policie se podařilo
zjednati opět mír.
Slovanský učitelský sjezd v Praze
r. 1908. Za příležitosti výstavy v Praze roku
1908 bude se také konati sjezd slovanského
učitelstva v Rakousku. Na denním pořádku
budou rozpravy : 1. Národní výchova u všech
slovanských národů. 2. Svaz slovanského
učitelstva a jeho kulturní úlohy.
Vděčnost liberálního intelligenta.
Ivan Lah, slovinský kritik a spisovatel, je
zapřisáhlým nepřítelem Říma a vší víry. Lu
blaňský 'biskup Wolf dal Laha studovati, ka
tolické družstvo sv. Mohora pak mu otevřelo
dráhu spisovatelskou, přijímajíc jeho spisy.
Tak se odplácí intelligent za kněžské peníze
vychovaný 1
Stávka na obchodní škole v Terstě.
Na obchodní škole v Terstě nastala stávka
30 studentů, poněvadž ředitel beze všeho
vyšetřování vyloučil žáka, který, se účastnil
demonstrací za italskou universitu.
Vada našich škol. Dr. Lampe, vážný
pracovník na poli sociálním v Kraňsku, pro
hlásil na sjezdu zádružného svazu v Mokronogu: Naše národní školy nedosahují svého
účelu, poněvadž jsou upraveny všecky na
jedno kopyto. Velkoměstské děti jsou vyučo
vány podle téže methody jako děti na ven
kově. V nejdůležitějších věcech přicházejí
nevědomé ze školy.
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Zjednodušená frekvence na pražských školách.
(Dokončení.)

P. uč. Nygrýn je rovněž rozhodně proti jednoduché frekv. a nesouhlasí
ani s důvody referentovými. Navrhuje, aby nejprve postaráno bylo ve smyslu
referátu o to, aby děti v prázdná odpoledne mohly používati hřišť, kluzišť, útulků
a jiných institucí, děti ochraňujících od mravní zkázy a teprve potom, až tyto
instituce budou zařízeny, ať se frekvence jednoduchá zavede. (Výborně!)
Uč. J. Velický prudce polemisuje s řed. Rašínem. Srovnává se s ním v tom,
že snaha po zavedení jednoduché frekvence vyvolána je prospěchem učitelstva,
ale vysvětluje, že učitelstvo má nárok na ochranu a zachování zdraví, jako
úřadnictvo. Předčítá dlouhou stať dr. Semerada o výhodách jednoduché frekvence
a konstatuje, že lékařské kruhy jsou v této otázce nejpovolanější.
Řed. Krouský uvádí ze zkušenosti, že vyučovati od 11 do 12 hod. dopol.
bylo mu za těžkou a že čtvrtá hodina již učitele vysiluje. Pátá hodina znamená
úplné zmalátnění. Je proti jednoduché frekvenci.
Uč. A. Vinopal ve velmi uhlazené formě a klidným způsobem varuje před
analogií na středních školách. Otázku sluší řešiti nejen se stanoviska žáků, ale
i učitelek. Žáci jednoduchou docházku vydrží, neboť mládež má přirozený ventil,
který paralesiruje veliké duševní napjetí, t. j. těkavost a hravost. Ale jde o učitele,
jemuž musí jiti o zachování jeho fysického zdraví. Nedoporučuje jedn. irekv.
(Výborně!)
Uč. K. Kesl konstatuje, že jedn. frekv. se osvědčila dle zpráv inspektorů.
Řed. Chmel sděluje své zkušenosti o jednoduché docházce, přimlouvá se
za návrh Nygrýnův a vyslovuje se pro jednoduchou frekv. pro ten případ,
bude-li dříve dána plná záruka, že o tělesná cvičení, zaměstnání a dozor bude
dříve postaráno. (Potlesk.)
Uč. Těšínský vidí v odporu ředitelů proti jedn. frekvenci, že nepřejí učite
lům prázdných půldnů, ačkoliv sami vlastně jednod. frekvenci mají, vyučujíce
jen osm hodin týdně.
Uč. Jos. Müller žádá, aby se nic neustanovovalo všeobecně, poněvadž so
ciální poměry různých čtvrtí jsou různé. Žádá, aby bylo zůstaveno školám, by
samy dle svých poměrů o jednod. frekvenci žádaly. (Potlesk.)
Po replice řed. Rašína, který odmítá výtky ředitelům činěné, inspektor R.
Jedlička shrnuje celé jednání a objasňuje, že tu jde o to, aby okresní škol,
radě bylo objasněno, jaké stanovisko učitelstvo vzhledem k otázce jednod. do
cházky má. Lituje, že věc zavdala podnět k prudké a někde i osobní polemice
a dává hlasovali o odkládacím návrhu, který zamítnut a přijat většinou hlasů
návrh referentův.
Zítra o 9. hod. bude konána porada učitelstva škol měšťanských. Pokračo
vání v nedokončené poradě společné bude ještě oznámeno.
Dne 7. listopadu týž referent uč. Josef Cuba, který doporučiv zjednoduše
nou docházku ze zkušeností, v praxi nabytých, přesvědčivě dovodil, že nynější
měšťanská škola, resp. učebné osnovy a moderní methoda učební ukládají žákům
tolik napjetí duševního, že jen velmi nadaní žáci mohou předepsané míře učiva
učiniti zadost. Tak na př. nové vyučování slohu mnohem více absorbuje dušev
ních sil žákových, než dřívější mechamsující methody. Všude při všech předmě
tech nyní napínají se smysly, rozum i cit a nastává přetížení žactva. Potřeba
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jest uznati reformy, ale také potřebí postarati se o žádoucí odpočinek, jehož do
cílí se zjednodušenou docházkou, která de facto neznamená zmenšení času vyučovacího a snížení docházky školní. Ostatně dosavadní stav přemíry hodin vyučovacích je neudržitelný, a je nutno usilovati o redukci. Jednoduchá frekvence
je vyučováním budoucnosti. (Potlesk. Pochvala.)
Sl. A. Lašmannova jako spolureferentka nemůže sděliti zkušenosti z dívčích
škol o této otázce, poněvadž tam ani na zkoušku jednoduchá frekvence zavedena
nebyla. Žádá, aby jednoduchá frekvence i na dívčích školách byla zavedena,
ne-li všeobecně, tedy aspoň na jedné na zkoušku.
Red. Jos. Rašín uvádí, že nelze tu dedukovali ze středních škol, poněvadž
tam je počet hodin menšú Uznává, že theoretické výklady hygieniků sluší re
spektovali, ale upozorňuje, že si má dítě žádoucího odpočinku odpoledního vy
koupili nepřiměřeně dlouhým pobytem ve školním zkaženém vzduchu. Praví, že
je to monstrum, nutiti dítě k pětihodinnému souvislému pobytu ve škole. Třeba
i byl odpor proti zavedení jednoduché frekvence nepopulární, bude řečník i proti
zavedení na zkoušku, kdykoli se mu k tomu dá příležitost, aby mohl ve věci
jednati. Zavedení jednoduché docházky pro celý okres je ostatně dle řádu škol,
nepřípustné a nutno uvážili, že učitelstvo zavedením jednoduché frekvence při
dělává si nových povinností, až od něho bude žádáno, by k institucím na
ochranu dětí také dozíralo. Zavedením jednoduché frekvence znemožňovalo by
se dokonalé upravení rozvrhů na zásadách didaktických. Vůbec jednoduchá do
cházka poskytuje vymoženosti jen nicotné a řečník bude vždy hrd na to, až se
pozná neudržitelnost jednoduché docházky, že on v době největšího nadšení po
stavil se proti jejímu zavedení! (Souhlas i odpor.)
Red. K. Chmel není pro zavedení jednoduché frekvence na školách obecných,
ale přimlouvá se za toto opatření pro měšťanské školy. Uvádí, že zfruktifikují-li
se přestávky pro zotavení, je jednoduchá frekvence prospěšná, zvláště na školách,
kam musí žáci z daleka docházeli, jako na př. na škole na Hradčanech, která
navštěvována je hojně dětmi z venkova.
Uč. Jos. Müller varuje před unáhleností. Nejde jen o motivy hygienické,
ale nutno respektovat! také ohledy psychologické a didaktické. My zacházíme
daleko za usnesení hygienického sjezdu, kde, jak řečník citáty dokládá, jedno
duchá frekvence doporučovala se na stupni jen elementárním a na výšších
stupních předpokládala se menší míra učiva.
Uč. Novotný a sl. Lašmannova obhahují jednoduchou docházku. Sl. Tesařova
upozorňuje, že není moralitě dívek zdrávo, musí-li ve velkoměstě vraceti se ze
školy o 1/26. hod. večer, a musí-li čtyřikráte za den vysazeny býti vlivu ulice.
Sl. G. Pfeiíerova mluví pro jednoduchou frekvenci na dívčích školách. Dívky,
když nastane pubertas, potřebují pohybu a dívkám prospěje vždy, budou-li
v domácím hospodářství matce pomáhati ve volných půldnech. Dnes se na mě
šťanských školách do dívek přemíra učiva přímo cpe a nepopřává se dětem
chvíle, aby učivo ztrávily.
Řed. Havlík polemisuje s řed. Rašínem a přimlouvá se za zkoušku. Vše
poznati třeba a dobrého se přidrželi.
Řed. Chmel upozorňuje na nové ministeriální osnovy pro školy měšťanské
a vyslovuje pochybnost, že bude možno na českých školách nadmíře -hodin vy
hověli.
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V témž smyslu mluví řed. dr. Rousal, který je pro jednoduchou frekvenci
a vidí v přílišném počtu hodin záhubu vývoje měšťanských škol. I navrhuje,
aby konference usnesla se na projevu, by na poradě zemské r. 1908 bylo jednáno
o zredukování počtu hodin. Přijato s pochvalou.
Návrh referentův, aby žádáno bylo, by zjednodušená docházka zavedena
byla na školách měšťanských na zkoušku na tři léta, přijat většinou hlasů.
Na prospěch jedn. frekv. se také uvádí, že podává žáku možnost pracovati
domácí úkoly za příhodnější doby denní, kdežto dvojitá ho nutila pracovati večer.
Tato výhoda jest v plném rozsahu platná pro školy střední, kde spoléhají na
domácí píli žáků. My zajisté vycházíme ze zásady, že škola obecná a měšťanská,
ona budujíc základy všeobecného vzdělání, tato připravujíc hlavně pro život prak
tický, musí své učivo tak podávati, aby všichni průměrně nadaní žáci při pravi
delné docházce dosáhli cíle vyučovacího, tedy i ti, kteří pro rozličná zaměstnání
v domácnosti, nedostatečné domácí vedení nebo pro chudobu doma se sami přiučovati nemohou. Z toho plyne, že svou věc si musíme se žáky vyříditi mezi
školními stěnami a že můžeme ukládat jen, přejí-li si toho rodiče nebo sami
žáci. V tom případě by měla jedn. frekv. jakési výhody.
Referent uvádí ještě některé menší výhody a nevýhody jednoduché frekv.
a uzavírá:
Jedn. a zjednodušená frekvence i za nynější, k tělesné výchově jen malou
měrou přihlížející organisace školství, podává naproti dvojité výhodnější příleži
tost, aby se vyrovnávala duševní námaha dítěte, způsobená školou. V ré souvi
slosti pak, jak ji chápeme, jeví se býti článkem reformních snah, které usilují
o to, aby tělesná výchova zaujala v systému našeho školství místo rovnocenné
s výchovou duševní a stala se tak vydatnou protiváhou stále vzrůstajícím poža
davkům, které činí škola na duševní výkonnost mládeže. Tato uskutečněna bude
nedozírně důležitým krokem ve vývoji školy, zvláště velkoměstské. V této sou
vislosti také je asi míněna v ministerském výnosu ze dne 29. září 1905, kde se
praví, že podle nejnovějších bádání v oboru školního zdravotnictví je za jistých
okolností doporučení hodna.
Referent navrhuje, aby na obecných školách zavedla se frekvence jedno
duchá v 1. a 2. třídě, frekv. zjednodušená v 3.=5. na tři léta na zkoušku. Zdra
votní komise při městské radě nechť učiní opatření, aby odpol. prázdných vy
užito býti mohlo zařízenými příslušnými institucemi na prospěch tělesné výchovy
mládeže. Organisace útulků pro mládež nechť odpovídá novým poměrům, daným
zjednodušenou frekvencí.
Řed. Kretší vyslovuje s vývody referentovými plný souhlas.
Řed. Jos. Rašín staví se zásadně proti zavedení jednoduché frekvence. Škola
nutně potřebuje k svému dílu klidu a nesmí býti předmětem neosvědčených po
kusů. Není přípustno, by zavádělo se na školách našich hned vše, co nese sice
na sobě známku modernosti a módní pokrokovosti, třeba není dána napřed zá
ruka, že experiment je na prospěch škole. Řečník vzpomíná na osudné »strmé
písmo«. Když ve jménu hygieny ozvalo se módní heslo »strmé písmo«, neod
vážil se nikdo proti němu se ozvati, nechtěl-li v kruzích učitelských prohlášen
býti za zpátečníka. Písmo to zkrachovalo, ale mládež to odstonala zkaženým
rukopisem. Není dobře třásti každou chvíli znovu budovou, která potřebuje klidu.
Reformní návrhy se množí. Máme volný sloh, reformní kreslení a p. — a ač
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koliv dosud není jisto, že tyto reformy se osvědčí, přece jim nelze upříti ideo
vého podkladu; neboť směřují jen na prospěch dítěte. Ale při otázce jednoduché
frekvence, podobá se, jedná se hlavně o prospěch učitelův a jest patrna snaha,
aby vyučování pod moderním heslem jednoduché frekvence tak se upravilo, aby
vlastně zbylo nějaké to prázdné půldne pro učitele. (Bouřlivý odpor. Výkřiky.)
Ano, mám odvahu to konstatovali, odmítá řečník odpor. Prospěch náš mluví pro
frekvenci jednoduchou, ale svědomí praví, že jest nesvědomité, nechati šestileté
děti tři hodiny, osmileté 4 a desetileté 5 hodin v souvislosti ve škole. Přestávky
nejsou osvěžením; neboť pobyt v prachu a hluku nezotaví. Učitelské povolání
je těžké, a chceme o tom veřejnost přesvědčit!; ale může-li učitel, jak se navr
huje, nepřetržitě vyučovali 5 hodin, pak to vlastně s tou námahou není tak zlé.
Jednoduchá frekvence ohrozí řádné rozvrhy a bude na těžkou závadu didaktické
a paedagogické práci. Přestávky jsou jen ztrátou času. Cituji paedagoga, který,
nevím bude-li uznán za moderního a pokrokového, a ten byl proti jednoduché
frekvenci. Byl to Komenský, který praví, že »dobře se práce rozdělí, protože
učením jen dvě hodiny dopoledne a dvě odpoledne se stráví.« (Potlesk.)
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