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P. t. členům Jednoty českého katol. učitelstva a přátel kresťan,
výchovy v král. Českém.
Slav. c. k. okresní školní rada v Praze zaslala výboru naši Jednoty cirkulář
tohoto znění:
Vylíčení
hlavních rysů vyhledávání o práci dětí v Rakousku.

Aby žádoucí reforma platných předpisů o práci dětí byla účinně připravo
vána, rozhodlo se c. k. ministerstvo obchodu v dorozumění s druhými súčastněnými ministerstvy, zavěsti vyhledávání o poměrech při používání mládeže ku
pracem všeho druhu, kteréž posud potřebují mnohostranného objasnění. Úko
lem tohoto šetření byl pověřen úřad pro statistiku práce při ministerstvu
obchodu.
Jelikož se již předem jevilo bezúčinným a nadbytečným, rozšiřovati toto
vyhledávání na veškery pracující děti v celém Rakousku, zahájil statistický úřad
svůj úkol nejprve tím, že si vybral v jednotlivých zemích okrsky rozdílné hospo
dářské povahy, aby tak ovládl všechny způsoby přibírání dětí ku pracem za nejrozmanitějších hospodářských podmínek. Okrsky, které tu byly podrobeny úvaze,
byly na př. velkoměsta, místa průmyslová, obvody průmyslu domácího, malá
města a městyse bez značnějšího průmyslu a zaměstnání podomovního, rovněž
okrsky s převahou rolnictví, chovu dobytka, lesnictví, vinařství, ovocnictví, s oby
vatelstvem do světa vycházejícím atd.
V těchto okrscích mají nyní prostřednictvím školních úřadů poděleny býti
všechny obecné a měšťanské školy, vedle toho v Krajině, Gorici a Gradišce,
Istrii, Dalmácii, Haliči a Bukovině také opakovací, případně pokračovací školy
dotazníky, určenými k tomu, aby zjednaly jasné zprávy o pracovnosti dětí ve
věku do 14 let, pokud do těchto škol patří.
Dotazníky jsou trojího druhu a to pro školy, pro třídy a pro jednotlivé
z pracujících dětí.
Dotazník pro školu, který jest vyplniti správě školy, obsahuje nejprve ně
které dotazy o organisaci vyučování na dotýčné škole; v dalším dává školní
správě příležitost, aby se mohla vyjádřiti všeobecně a to dle možnosti na základě
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pojednání v učitelské poradě, již jest k tomu konati, o druzích dětské práce,
jež ve školním obvodě se vyskytují a o jejich rozšíření. Zde má případně také
školní aneb jinaký na tomto vyhledávání spoluúčinkující lékař uvésti svoje dobré
zdání o vlivu práce na zdravotní stav školní mládeže.
Mnohem stručnější jest dotazník třídní, po případě obdobný dotazník o ná
vštěvě škol opakovacích a pokračovacích. Sloužit’ v podstatě jen k tomu, aby
vykázal úhrn dětí, třídě té náležejících aneb súčastněných na opakovacím vyučo
vání dle stáří a pohlaví a uvedl mezi nimi počet dětí, kteréž pracují.
Nejdůležitější úkol při tomto šetření připadá bez odporu třetímu vyšetřova
címu formuláři, dotazníku jednotlivců, který jest zpravidla zodpovědět! třídním
učitelem neb učitelkou, případně tím, kdo řídí opakovací vyučování; nepřináleží-li dítě žádné třídě, jest to úkolem správy školy.
Dotazník takový vyplniti jest pro každé dítě školou povinné aneb na opa
kovacím vyučování súčastněné ve věku do 14 let, kteréž bylo zaměstnáno ve
školním roce 1907—1908 nebo ve hlavních prázdninách tomu bezprostředně před
cházejících prací jakéhokoliv druhu, ať v zemědělství, lesnictví, při honbách
v rybářství, hornictví, v domácím průmyslu neb práci podomovní, v továrnách,
řemeslech, v živnosti hostinské a výčepnické, v podnicích obchodních nebo do
pravních, v domácnosti (hlídání dětí a pod.) aneb jinou práci, jako na př. v pod
nicích divadelních a jiných na podívanou, jako poslové, nosiči, podomní ob
chodníci, stavěči kůželek atd. Při tom nebuď činěno rozdílu v tom, byla-li práce
dítěte v jakékoliv způsobě zvláště odměňována čili nic a jest také k takovým
dětem míti zřetel, jež jsou činný výhradně pro svoje rodiče neb ubytovatele
v jejich podniku nebo domácnosti.
Vyplnění dotazníku odpadne jen u těch dětí, jež během doby svrchu na
značené nikterak takovou prací zaměstnány nebyly a jsou přibrány svými rodiči
nebo ubytovateli jen výjimečně k nepatrným službám výpomocným.
Jednotlivé otázky, jež pro každé pracující dítě jest zodpověděti, týkají se
stáří pohlaví, rodinných poměrů a ubytovatele dítěte, potom způsobu, doby a
místa zaměstnání, odměny a zdravotních poměrů dítěte, jeho chování ve škole
a školní docházky.
Nehledě na vyjádření lékařovo o zdravotním stavu dítěte, jež si jest dle
možnosti vyžádati, bude zajisté moci největší část žádaných údajů poskytnutá
býti učiteli na základě pozorování, v jejich školském působení získaných: kde
v jednotlivém případě osobní znalost poměrů nepostačí, povede nepochybně skoro
vždy k cíli účelné dotazováni se dětí aneb poptávka u jejich příslušníků rodin
ných nebo u jiných důvěry hodných osob. Samozřejmě budou tyto údaje potře
bovali ještě přezkoumání učitelova.
Jest to tedy učitelstvo národních škol, v jehož ruce položen jest z veliké
části zdar vyhledávání, i přes zmíněná omezení stále ještě nad míru rozsáhlého.
Jenom ti, jež povolání přivádí ve stálý styk se školní mládeží a jimž dle před
pisu náleží věnovati pozornost chování se dětí mimo školu, jsou s to, aby
správně zodpověděli takovéto otázky, jež v zájmu důkladného vyšetření práce
dětí jest nutno činiti.
Bude pak záviseti v první řadě od horlivosti a porozumění, kteréž učitel
stvo při tom osvědčí, zdali získaná data prokáží platnou službu lidumilnému
účelu, pro který jsou sbírána: reformě a vybudování zákonné ochrany mládeže!
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Slavná c. k. okresní školní rada v Praze sdělujíc toto ohlášení žádá, áby
Jednota naše svoje členstvo o tom vyrozuměla a k tomu působila, aby učitel
stvo věnovalo tomuto šetření tu míru zájmu a porozumění, jež jest ku zdaru
této socialně-politicky významné akce potřebno.
Výbor vyhovuje vybídnutí tomuto a žádá, by pt. pp. členové Jednoty naší
na vědomí obsah tento vzali a své mínění podepsanému do 20. ledna sdělili.
ZavýborJednoty:

Ant. Suchoradský,
katecheta v Praze II., čp. 1879, jednatel.

Působnost našich místních školních rad.
Již často byly uveřejněny stesky na místní školní rady, které dle zemských
zákonů školních byly zřízeny po vydání všeobecného říšského zákona školního,
za červánků liberální éry. Těšínský »Miesigcznik Pedagogiczny« v čísle 7. minu
lého ročníku obrací svou pozornost znova k tomu, jak tyto úřady v našich
obcích plní své povinnosti.
Vyšetřujíce působnost našich místních školních rad, musíme vydatí o nich
nepříznivý soud, neboť celá řada těchto oprávněných ochránců školních trvá to
liko na papíře, jiné vskutku trvají, ale celá jejich práce buď se rovná nulle nebo
je dokonce ke škodě školství a toliko nepatrnou hrstku jich možno uznati za
opravdové pracovníky v oboru školském.
Pochází to odtud, že v našich okresích místní školní rady nepodléhají
téměř žádné kontrole. Jsou na př. obce, které nemají vůbec protokolů o svých
zasedáních a razítko zakoupily teprve nedávno.
V čem záleží působnost těchto místních školních rad ?
Místní školní rada má dbáti o zevnitřní pořádek školy, prováděti inventář
školních předmětů a učebných prostředků; o tom není namnoze ani pomyšlení.
Její úlohou je také určení školného; tento závazek se ještě provádí dosti
důkladně, poněvadž se tu jedná o užitek obce.
Hůře však stojí věc co do zakupování knih pro chudé a učebných pro
středků. V tom oboru se koná velmi málo. Na jisté pětitřídní škole záležel in
ventář učebných prostředků z několika starých obrazů dějepisných a zeměpis
ných, z magnetu a několika podobných menších pomůcek. Takovými pomůckami
má učitel dojiti vytčeného cíle. Všecko skládá se takto na schopnosti učitelovy.
Ten schopný učitel našich školních zákonů jest jistě čarodějem, který na pod
kladě zcela nedostatečných pomůcek pouze svými schopnostmi má vychovati
žáka za užitečného člena společnosti lidské; a přece kovář potřebuje k své
práci kladiva a kovadliny, truhlář hoblíku, pily a p.
Tento citelný nedostatek učebných prostředků jest prvním dokladem pod
pory našich místních školních rad; ale není jediný.
Místní školní rada má se též každého roku postarati o soupis nově vstu
pujících dítek do školy a posiati jej správě školy. Na prstech možno spočítati
místní školní rady, které tomuto úkolu vyhovují. Nejnaléhavější nápravy však
vyžaduje záležitost neomluvených zameškání školní docházky. Kromě zákonných

Strana 6.

UČITEĽSKÁ PŘÍLOHA.

Ročník > I.

omluv nacházejí členové našich školních rad místních celou řadu, omluv. Tak
na př. nejobecnější výmluvou lehkovážných rodičů v zimní době jest otázka
obuvi, kterou často uvádějí členové místních školních rad ; vždyť hospodář po
třebuje pasáka v zimě k domácím pracím.
Zákon přiznává místním radám právo dozírati na učitele co do správného
počátku a konce školního vyučování.
Běda učiteli, kdyby se opozdil o minutu nebo o něco později skončil vy
učování; tu ihned vzpomenou si někteří členové místní školní rady na své po
vinnosti; a přestupek učitelův se ohlásí při nejmenším anonymně inspektorovi,
který třeba že nepřičítá takové stížnosti žádného významu, přece ji zasílá k vy
jádření správě školy.
Co do urovnání sporů mezi učiteli a. členy místní školní rady nebo obec
ního výboru ukazuje se náklonnost ke škole plnou měrou. V jisté obci, která se
považuje za příznivou školství, jeden rolník, člen místní školní rady, který ná·
leží'k nejvzdělanějším, obdařil učitele neslušným názvem. Předseda, rovněž vzdě
laný a velký přítel školy, místo aby hájil učitele, udělil tomuto ještě důtku, ač
koli k tomu oprávněn nebyl. Teprve soudní cestou byla přinucena místní školní
rada, hlavně její předseda, aby zákonitým způsobem urovnal toto nedoroz
umění.
Takto celkem podporují místní školní rady naše školství. C. k. okresní
školní rada najde vždycky nějaký důvod, který omlouvá liknavost místní školní
rady; ale dopuští-li se učitel nějakého pochybení, ihned bývá zasypáván celou
řadou paragrafů a bývá přeložen na druhý konec země.
Všecky tyto nesprávnosti má na svědomí vláda, která na bedra jednoho
školního inspektora často vkládá veškeru práci dvou okresů, nedávajíc mu po
mocného úředníka k vypracování administrativních záležitostí a tím méně mu
umožňuje, aby se obeznámil s potřebami našeho školství. Neznaje pak školství,
nemůže účinně pracovati o jeho rozvoji. Je také nutno, aby za inspektory byli
povoláváni mužové, kteří dobře rozumějí našemu školství, kteří mají nejlepší
kvalifikaci. Nechť vláda tu nešetří peněz, jde-li o vzdělání, neboť pak nebude
potřebí millionů na žaláře.

Poměry na rakouských universitách.
Do vosího hnízda píchl dr. Lueger svým hovorem o rakouských universi
tách, na katolickém sjezdu ve Vídni v listopadu konaném. Židovskými by se
mohly nazývati rakouské university; na vídeňské bylo na př. mezi devíti nově,
jmenovanými profesory sedm židů. Dr. Lueger prohlásil, že by byl rád, aby
aspoň tento poměr byl obrácen. Poukázal na nezřízené útoky, kterých se do
pouštějí německo-nacionální buršové proti katolickým kollegům, jimž nedopřávají
volnosti, aby nosili své odznaky jako ostatní. Tak buršové nedávno vytlačili
z universitní auly ve Štýrském Hradci členy katolickéko družstva »Karoliny« a
je velmi důrazně ztloukli. V Praze pak buršové pronásledovali katolické akademiky
při installaci nového rektora a obléhali je několik hodin, když se uzavřeli do
jedné z učeben. Řečník nejostřejším způsobem odsoudil podobné štvanice jako
vzdělaných lidí nedůstojné.
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Liberální a židovské listy se následkem toho nemálo pobouřily a ostatní
němečtí poslanci hrozí přerušiti s křesťanskými sociály veškero spojení, poněvadž
prý tito podnikli útok na svobodu badání.
Křesťanští sociálové však nežádají nic výminečného pro své stoupence,
nýbrž jen spravedlnosti a práva. Dokázali to při audienci u předsedy ministerstva
barona Bečka dne 20. listopadu, kdy se k němu jménem strany křesťanskosociální odebrala deputace v čele s princem Liechtensteinem. Poslanci mu ob
jasnili, že nežádají pro katolická akademická družstva a pro docenty i professory
žádných výsad, nýbrž pouze rovnoprávnosti. Baron Beck se vyjádřil, že tuto
záležitost objektivně prozkoumá.
Pohleďme na poměry na rakouských universitách a uvažme, co jest v té
věci povinností katolického lidu.
Je zajisté každému dobře známo, že naše university se považují a pro
hlašují patheticky při každé příležitosti za hlavní tvrze svobodomyslnosti, volné
vědy a volného badání bez zaujetí. Slova jsou krásná a také myšlenka, která
se za nimi skrývá, není opravdu špatná. Nemáme zajisté nic proti vědě, která
sama zkoumá a nedá se spoutati do Okovů toho kterého státního režimu nebo
nedá se znáti měnivým míněním a náladou mass lidových. Jestliže však jménem
vědy se podkopá víra v národním dorostu, když katolické vyznání, v němž jest
lidstvo vychováno, kálí se blátem a když se povyšuje vyznání protestantské se
záminkou, že jest svobodomýslnější, když jsou podrývány dobře zachované a
dokázané tradice a každý nábožensko-mravní základ, který vybudovala předešlá
století v duchu katolictví, pak taková věda není volná, nýbrž dostala se do
služby bohopusté zaslepenosti. Jak pak k tomu .přijdeme, aby se synům kato
lického lidstva na universitách vtloukalo do hlavy, že teprve Spinozza a Des
cartes našli klíč k světové záhadě a že tak hlubokými mysliteli, jako byli sv.
Tomáš Akvinský a Duns Scotus jsou jen přištipkáři, vůbec jen přepracovatelé
Aristotelovi? Kterak to, že naše universitní věda skokem přechází přes duševní
díla Leibnitzova a jiných, kteří jsou v podezření theismu ? Snad z vnitřních
příčin zatajují vědeckost těchto mužů? Ano ještě více! Na rakouských universi
tách nacházíme i professory filosofie, kteří děl těchto mužů vůbec neznají, kteří
jich ve svém životě vůbec nečetli!
Dorostu národa se na universitách již a priori vtlouká do hlavy názor, že
se dělí všichni filosofové ve dvě řady, na takové, kteří si zachovali volnost a
povznesli se vzhůru, a na takové, »kteří byli spoutáni dogmaty«. Ti, kteří k vý
šinám se povznesli, jsou oni, kteří popírají nadpřirozenost, Boha a nesmrtelnost
duše. Teprve když jest akademik tak preparován, smí, je-li mu libo, studovati
teprve zpátečníky,· to jest, zkoumá je pln předsudků a strannicky. To jest opravdu
krásné »volné badání.'«
Co pak jest s universitními professory, jichž úsudek o všech věcech jest
neodvolatelný a suverénní? Zda li pak v'.ádne opravdu mezi nimi svobodomysl
nost? Pohlédneme-li blíže', musíme se tu pozastavit! nad pěstováním takové
svobodomyslnosti. Na našich universitách vládne bohužel mezi professory samá
klika. Ještě nedávno baron Morsey dokázal v parlamentě číslicemi, jak to vypadá
na př. rra vídeňské lékařské fakultě. S velmi malými výminkami jsou všichni
professoři a soukromí docenti buď v pokrevním nebo jiném příbuzenstvu. Sou-
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kromým docentem stane se pouze ten, kdo jednak slepě přísahá na slova
mistrova, jednak se ožení s proiessorovou dcerou nebo jinou jeho príbuznou,
nebo pak, je li mistr žid, jest obyčejně také žid soukromým docentem. Této
železné obruče nikdo nezlomí!
Tato klika zastupuje pak vědecké mínění a ubije každého, který není jich
myslení. Zvláště na vídeňské lékařské a právnické fakulty jdou všichni způsobi
lejší žáci, kteří nechtějí otročiti »volnému« mínění professorské rodiny, do cizo
zemska, kde je přijmou s otevřenou náručí. Ještě nedávno byli povoláni odtud
tři právníci, jeden do Vratislavi, druhý do Berlína a třetí do Lipska, poněvadž
se nemohli a nechtěli habilitovali ve Vídni, Tento výjev se opakuje každého roku.
(Dokončení.)

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výbor Jednoty českého katolického
učitelstva a přátel křesťan.· výchovy
konal dne 8. prosince t. r. pátou výboro
vou schůzi za předsednictví red. p. Tom.
Jirouška a za přítomnosti 12 členů výboru.
— Jednatel dp. Jan Suchoradský, kateche
ta, četl protokol předešlé schůze, jenž byl
probrán a schválen. — Nejdůst. kníž. arcib.
Ordinariat schválil stanovy paedagogického
svazu, žádaje, aby k němu dva dodatky
byly přiděleny. Výbor se usnesl, dodatky
ty k stanovám Svazu přidati a zadá je
k 'místodržitelskému schválení. — Zvolen
byl nový redaktor Učitelské přílohy při
Vychovateli. — J. Μ. vsdp. Msgr. dr. Jos.
Burianovi, kap. děkanu na Vyšehradě, zašle
předsedající blahopřání k jeho papežskému
vyznamenání. — Clen výboru, pan učitel
VI. Jelínek, konal od poslední schůze 11
přednášek a dalších 13 již zase přislíbil.
Předsedající mu za tuto horlivou činnost
děkoval a výbor se usnesl, aby pan učitel
VI. Jelínek mohl dle uznání rozdávali Vych.
letáky; i družstvo Vlast může je při zakl.
knihoven vydávati. — K návrhu pana učitele VI. Jelínka zašle Jednota za 20 K
brožury do Litně a Nižboru. —- Jelikož
Jednota působí již přes 10 let, jest podro
beno její jmění cquivalentním poplatkům.
Podání o té věci bylo již poplatkovému
úřadu v Praze učiněno. — Učednické be
sídce v Praze a Útulku sv. Josefa na Král.
Vinohradech uděluje se po 10 K podpory
k vánočním nadílkám. — Člen výboru p.
Jan Hnátek činil návrh, aby Jednota vydá

---------

vala proti socialně-demokratickému »Jaru«
vychovatelský krejcárek. Výbor dopíše o té
věci dp. P. Mod. Voňavkoví v Čes. Budě
jovicích a výsledek se oznámí v budoucí
schůzi. — Náhradník výboru p. Jos. Černý,
typograf, učinil různé návrhy stran výcho
vy učedníků. Návrhy jeho prozkoumají se
v budoucí schůzi. — Valnou hromadu ustanovuje výbor na den 26. ledna 1908
v 10. hod. dop. — Výbor navrhuje valné
hromadě, aby věnovala po 100 K: a) na
budoucí kat. paedagogium a b) Spolku na
zakl. katolických knihoven. — O řeči prof.
Masaryka na říšské radě rozpředla se k ná
vrhu red. p. Tom. Jirouška delší debata.
Resoluce přijatá zní:

»Výbor Jednoty česk. katol. učitelstva
a přátel křesťanské výchovy v král. Če
ském, protestuje proti urážkám katolíků
a pošklebkům proti sv. Janu Nepomuckému, které pronesl poslanec prof. dr.
Masaryk v říšské radě dne 3. prosince t. r.
Protestujeme proti sprostému výroku
Masarykovu, že »slovo o intellektuelní
umělecké a hospodářské inferiotě katoli
cismu je terminus technikus u katolických
spisovatelů. A ohrazujeme se proti tomu,
aby pan prof. dr. Masaryk od cíkve ka
tolické k jakési protestantské anglikánské
sektě odpadlý dělal si ze sv. Jana Nepomuckého, patrona českého, pošklebky
— že ani nežil.«
Tím byla schůze skončena. Jednota žije,
pracuje a kvete !
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Poměry na rakouských universitách.
(Dokončení.)

Na právnické fakultě ve Vídni jest mezi 23 professory řádnými 10 židů,
mezi 7 mimořádnými jest však pouze jeden křesťan. Rakouské občanské a
manželské právo, tedy věci, které tvoří základ našeho státního života, přednášejí
tamtéž dva židé a pouze jeden křesťan v Praze na německé universitě a v Černovicích pak vůbec jen židé. Na těchto třech universitách přednáší mezi všemi
professory'pouze jeden křesťan soukromé právo a tento ještě — dr. Pfaff — byl
jmenován před krátkým časem. Zákonodárná komise pro státní zákonník sestává
skoro ze samých židů.
Bylo by dětinské vůči těmto hanebným poměrům namítati, že také židé
mohou býti učenci. Mohou býti, ale ve skutečnosti nikde nejsou. Židovští professoři na německých universitách tvoří generální štáb dopisovatelů a pisatelů
článků »Neue Freie Presse«, působí na ministerstva, soudy a na parlament tím,
že podporují na jedné straně nevěrecký dorost, na druhé pak vnucují těmto
korporacím své »vědecké« názory a své placet.
Tato klika vychovává »svobodomyslné« žactvo. Došlo však již tak daleko,
že tito professoři se stali otroky svobodomyslného žactva a že toto komanduje
své učitele. Příklad máme v Brně na české technice, kde rektor svého času vy
hověl svobodomyslnému žactvu a zakázal vyvěšovat! návěstí katolického spolku
akademického. Ve Štýrském Hradci netroufají si rektor a senát odříci »svobodo
myslnému« studentstvu nejmenšího přání a žádosti, i když jest sebe méně
oprávněna, i když je násilná. Katoličtí studenti nesmějí korporativně nositi svých
odznaků — my přáteli tohoto ostentativního katolictví nikterak nejsme — nesmějí
v aule oznamovat! svých zpráv a nesmějí účastnit! se inaugurací ve svých
barvách ani tam konati schůze. Liberálně-nacionálnímu studentstvu je však to
vše dovoleno.
Když pak katolické studentstvo se snaží přes to dobýti svých práv, při
trhnou buršové, obsadí universitu, jako by to byl jejich majetek a nikoli ma
jetek státu a občanů platících daně. A katolíkům vtloukají holemi své přesvědčeví. Krev musí téci, aby se dokázala svobodomyslnost. A rektor a senát?
Schovají se, když jsou pořádány skandály, jako při skandálu pražském a v před
náškách dokonce liberální akademickou mládež pochválí její jednání. A není se
třeba oddávati illusím, že pouze němečtí buršové takto dokazují světu svobodo
myslnost; nikoli — liberálové všech národností planou nenávistí proti katolickému
studentstvu. Při zakládání českého katolického spolku »svobodomyslní« kollegové
obléhali místnost, která musila býti padesáti policejními strážníky hájena. A jde-li
o věc celkovou, objeví se podivuhodná solidárnost mezi německým a slovanským
akademikem liberálním.
Jest jisto, že katolický lid toho nemůže dále trpěti. University nejsou do
ménou protináboženského židovského professorstva a jim vychovaného žactva,
university jsou majetek lidu. Lid platí daně na tyto drahé vědecké ústavy a
nedá se terrorisovati klikami, které se na universitách zahnízdily následkem ne
všímavosti katolíků samých.
Co se na německých universitách z pravidla děje ? Dva měsíce prvního se
mestru se obyčejně konají šarvátky, nepotřebné provokace a skandály. Celý ten
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čas platí lid professory zdarma, poněvadž se nepřednáší a žáci se nic neučí. Ti,
kteří by měli učiniti pořádek, tak neučiní a dopouštějí, aby celý semestr se obírali
bitkami, deputacemi a manifestacemi na základě zastaralých akademických svobod,
které nespadají do moderní doby, nýbrž jsou zůstatkem středního věku, když
studenti studovali dvacet semestrů, nosili meče a po ulicích se bili s řemeslnickými
tovaryši. Toho musí býti jednou konec. Tak zvané akademické svobody jsou
dnešní doby na rakouských universitách jen svobodami pro některé, aby směli
tropiti, co se jim zlíbí. To jest pravý opak svobody.
Poněvadž u nás není možno založiti katolické university — Němci v té
věci mají sebráno již přes tři milliony korun na katolickou universitu v Solnohradě a 50.000 svazků knih, tak že příštím rokem asi bude zřízena první fa
kulta, — jest potřebí starati se o to, aby na nynějších universitách byl upevněn
katolický dorost. V té věci poměry se lepší. Nejen německá, nýbrž i slovanská
katolická družstva se množí Jest potřebí, aby mužové katolického smýšlení vě
decky pracující byli povolanými činiteli podporováni, aby mohli se pak habilitovat!
na universitě. Spojenými silami lze mnoho dokázati.

Kterak se naučí dítky plynně odpovídáti?
Na středních školách vede se od professorů neustálá stížnost, která jest
zcela oprávněna, že dítky, přicházející z obecných škol do školy střední, neumějí
plynně, souvisle vypravovat! a odpovídali na otázky. To jest ovšem nemalá vada,
které nutno odpomoci, poněvadž plynné vyjadřování je nezbytnou podmínkou
zdárného prospěchu ve vyučování. Hlavní příčinou tohoto nedostatečného vyja
dřování jest, že dítky na obecné škole jsou zvyklé stále býti vedeny k odpovědi
otázkami, tak že k samostatnému vyjadřování myšlenek to nepřivedou.
Učitel K. Matusiak podává v těšínském »Pedagogickém měsíčníku« v té věci
znamenitý doklad z vlastní zkušenosti, kterak se opravdu ubíjí snaha dítek po
samostatném projadřování myšlenek.
Měl jsem před sebou — tak dovozuje — veselého a neohroženého hocha.
Na otázku kdo dovede vypravovat! bajku o koze a sedmi kůzlatech, hlásil se
jediný onen hoch a opakoval s velkým pochopením a 'nadšením celou bajku,
ale ovšem úplně volně dle svého dětského názoru; při tom ani jednou se nezajikl. Potěšen jsa smělostí a volností hochovou, zapomněl jsem opraviti chyby ja
zykové i slohové ve vypravování a nechal jsem ho vypravovat! bez přerušení a
opravování. V následujících však hodinách jsem dbal správného a ryzího jazyka
a opravoval jsem hochu každý poklesek v mluvě. Opravování však hochu od
ňalo úplně smělosti. Hoch přerušoval vypravování po každé větě, čekaje očividně
na mé opravy, zajikal se, tu a tam sám se opravoval, vypravování mu nepůso
bilo tak veliké příjemnosti jako dříve, přestal věřiti v své síly, nehlásil se k vy
pravování, přestávaje odpovídali na dané otázky. Teprve po delším čase, když
jsem mu dovolil úplnou prvotní volnost, nabyl opět chuti opakovali vypra
vování.
Z této zkušenosti vysvítá tento závěr: Naše dítky přinášejí do první třídy
nepatrnou zásobu tvarů a obratů jazykových, ne sice úplně špatných, ale zasta
ralých, pochodících z nářečí, z lidového a dětského způsobu mluvení, které sice
úplně vystačí k vyjádření příhod a událostí z jich života, ale které se různí do
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jazyka knižního, školního. Popatřme na dítky za přestávky, na vycházce, za nekontrolovarié zábavy; jak ohromný to rozdíl mezi oživenou, nenucenou roz
mluvou dítek mimo školu a hovorem učitelovým s dětmi za školního vyučování.
Tam každému z nich se rozvazuje jazyk, zde často těžko přinutiti dítky v celé
třídě k odpovídání. Tam mluví všecky, zde pokoušejí se o to jen nejnadanější;
tam vyvíjí se v způsobu mluvení dítěte jeho individuálnost, zde provádí jakýsi
konvencionální, umělý, nepřirozený způsob mluvy. A přece mluva má býti též vý
razem individualismu mluvícího člověka.
Jedna z hlavních příčin oněmění dítek ve škole, zvláště v třídě nejnižší,
jest beze vší pochyby přílišná péče o správnost jazykovou a z ní vyplývající
neustálé opravování mluvy dítěte. Učitel má opravovat! odpovědi žáků a navykati děti správnému vyjadřování myšlenek již v prvních týdnech a dnech školních.
Ale nezpronevěříme se této zásadě,' dovolíme-li dítkám v nejnižší třídě vypravo
vat! třeba v nářečí, jen aby vypravovaly a mluvily plynně, hladce, bez zajikání
a bez pomoci učitelovy. Správnost jazyková může býti toliko výsledkem dlouho
leté práce učitelovy vzhledem k mluvě školních dítek, ale vedle správnosti jest
ještě důležitá sama technika mluvení, které také náleží věnovati trochu času.
Chceme-li se naučit choditi, musíme především choditi a mají-li dítky
správně mluviti, musejí velmi často samostatně vypravovat! a to svým jazykem
nevytříbeným ; opravování nemá býti všeobecné a nemá se provádět! do nejmenších podrobností; dostačí, když učitel opraví na konci vypravování nejhrubší a
nejobecnější chyby.

Úchylky řečí v Poještědsku.
Napsal B. B.

_

Každý národ má ve své řeči zvláštnosti buď takové, které osobitá rázovitost
lidu v dotyčném kraji si sama utvořila, buď shodou nebo neshodou různých jmen,
které si lid přizpůsobil svým poměrům, zaměniv těžší výslovnost za lehčí, nebo
zvláštnosti, které vznikly přibráním cizích výrazů a přetvořením jich v jazyku
mateřském, nebo jiných forem řeči, které dovede lid všech národů velmi dobře
charakterisovati a upravovat! si dle své záliby, nebo ku svému pohodlí.
U nás v Čechách máme také různosti dle krajů a to různosti takové, které při
řeči dotyčných krajanů ihned padnou každému do oka, totiž ihned se na to
každý upozorní. Není účelem tohoto mého článku snad rozebírat! nářečí, nikoliv,
mám na mysli něco jiného, totiž seznámiti přátely těchto zvláštností s tím, co
u nás počíná mizeti z obzoru, co už se počíná pomalu vytráceti. Jest to zvláště
u obyvatelstva tam, kde se stýká s druhou národností nejen svým sousedstvím,
ale svým hlavně obchodem. Tam původní ráz mluvy se maloučko mění, zůstává
jen zpěvnost a rytmus řeči, ale slovesnost pomíchána jest znenáhla množstvím
cizích slov za své přijatých a buď zpitvořených schválně, nebo častým užíváním
zpohodlnělých, nebo dokonce se zálibou lidu vlastní schválně utvořených. Tato
slova pak zůstávají již majetkem lidu dotyčných krajů a kdo zná mluvu tuto,
pozná člověka onoho mezi tisíci jinými, kdyby se s ním sešel sto mil od jeho
domova. Do svého padajícího nebo stoupajícího rytmu přijímá ta udělaná slova
jakožto původní a dovede je ovládali jako nejkrásnější tvary ovládá professor
jazykozpytu. protože jest to velice zajímavé a pro odborníka poutavé, chci zde
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podati ukázky odchylných slov od spisovné řeči, germanismy i kazimluvy užívané
v kraji velice důležitém a památném, totiž v Poieštědí, v krajině na stráních
Ještěda rozložené, kde bydlí dosud lid český povahy dobré, ale nepoddajné, hrdý
na svou českou národnost, na svůj kraj, na svůj český původ, lid, kterému je
dině jest děkovati, že germánský příboj už dávno se nepřevalil přes temeno Je
štěda a nezaplavil jeho boky a neroznesl se až k Českému Dubu a odtud k Tur
novu a k Mnichovu Hradišti. Slovutná naše spisovatelka Karolina Světlá na stráni
Ještěda po dlouhá léta vždy o prázdninách bydlící zachytila ve svých povídkách
kus rázovitosti tohoto lidu, jeho zvyky, mravy, děje, pověry, pověsti a jiné zají
mavé věci, které velice charakteristické jsou pro vývin a život tohoto kraje. Lid
v Poještědsku stýká se velice s Němci a to obchodem. Na horách Ještědských
jest snad každý člověk, af muž či žena, obchodníkem. Jdou do kraje českého,
do rovin nakupovati drůbež, máslo, vejce atd. a druhý den to odnášejí zase do
Liberce na prodej. Mimo to jsou zde velkoobchodníci, kteří nakupují husy atd.
ve velkém a odvážejí to do Německa. Při tom zaměstnávají mnoho svých kra
janů. Při neustálém tomto styku neztratili však Poještěďáci ani trochu na své
rázovitosti národní a naopak tím více lpí na svém hrdém »já» a na svém češství
tím více, majíce širší rozhled po světě, vědí, že dnes Cech se ve světě neztratí,
ano že je hledán a vážen, jsa ducha bystrého a podnikavého. Při tom sice něco
názvů cizích, což ani jinak v běžném životě nelze, do své řeči připletli a tyto
zase při svých návštěvách v kraji dále zanášejí, nebo zase z kraje jiné tvary
tam různým způsobem se dostavší přijímají a do hor odnášejí, aby si je také
za mnohaletého užívání osvojili.
(Pokračování.)

RUZNE ZPRÁVY.
Z Jednoty č. kat. učitelstva a přátel
křest, výchovy. Valná hromada koná se

----

kaplan ve Žlunicích (2 K), katol. Jednota
v Cuclavi (2 K), dp. Fr. Beran, kaplan
v domě družstva Vlast v Praze čp. 570-11., v Cuclavi (1 K), dp. Jan Volf, katecheta
26 n. v neděli, dne 26. ledna v 10 hodin v Klatovech (1 K), p. Jos. Vávra, c. k.
dopoledne. — Členové Jednoty se žádají, prof. v Praze (6 K), p. J. Pelikán, říd. uč.
aby se této schůze v hojném počtu sú- v Borovanech (4 K), p. Jan Košnař, mistr
častnili.
pekařský v Plzni (2 K), vdp. Št. Dvořák,
Z Jednoty českého katol. učitelstva děkan ve Skutči (2 K), tři sl. učitelky
a přátel křest, výchovy v král. Českém. Worlovy v Praze (po 2 K), katol. spolek
Novými členy se stali, nebo ze starších ve Vojnově Městci (1’50), p. Jos. Hnátek,
členů příspěvky své složili: Nakl. členové: soukromník ve Skorenicích (1 K), p. Jos.
Dp. Jos. Fabian, deficient v Olšově (50 K) Simůnek, říd. uč. v Milíně (4 K), dp. Emil
a vdp. Msgr. Dr. Fr. Kordač (50 K), p. Václ. Stárka, duch, správce na Pankráci (4 K),
Kotrba, maj. knihtiskárny (20 K). Z jiných - dp. Jos. Smath, kaplan v Říčanech (4 K),
členů: vdp. Jos. Červenka, farář v Něm. katol. Jednota v Lomnici n. Pop. (3'60 K).
Rybné (10 K), p. Václ. Hubatý, správce Po 2 K: Jednoty v Dolních Beřkovicích,
školy v Bílku (6 K), vdp. Ant. Schreiber, ve Skorenicích a v Poličce. Menší částky
děkan ve Zlebích (6 K), vdp. Fr. Pohunek, složili P. T.: Robert Bouřek, Václav Lerch,
farář v Karlině (6 K), vdp. Jos. Pacholík, Marie Marešová, Prokop Sláma, Fr. Kořán,
děkan v Roztokách u Jilemnice (6 K), Vá Jednoty: v Rovni a na Král. Vinohradech,
clav Symon, říd. uč. ve Střihově (4'22 K), Literátský spolek v Hlinsku, Alois Hanuš
sl. M. Reneltova, učitelka v Blovicích (4 K), a Tomáš Roháček —- Nové členy, jejich
vdp. Jan Sehnal, bisk. vikář v Bělohrade vklady a dary přijímá jednatel a pokladník
(4 K), vdp. L. Groh, spirituál kníž. arcib. Jednoty Ant. Suchoradský, katech. Praha-II.,
semináře v Praze (2 K), dp. Vine. Setina. Karlov cp. 1879.
(Pokračování.)
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Kdo povznesl novou kulturu.
Dle VINC. BRANDLA (» 1834).

Ve středověku pozvedala se věda a umění úžasnou rychlostí, při tom však
dbáno o rozvoj nábožensko-mravní výchovy. Jak slavní dějepisci dokazují, za
sluhuje církev svátá největší pochvaly a nejvyššího uznání. Středištěm pravé
mravnosti, vědy a umění byly středověké kláštery, které staraly se o povznesení
národa i vlasti jak po stránce vědecko-umělecké, tak po stránce mravní. Heslem
všech klášterů byla slova Páně: »Ora et labora« (»Modli se a pracuj«).
Podkladem a první povinností mnichů v klášteřích středověkých byla služba
Všemohoucímu a upřímná modlitba. Každý zakladatel řehole dobře věděl, že
nejen modlitba, ale i práce člověka povznáší a zdokonaluje; a zároveň že za
mezuje cestu k lenošení, k pohodlí a k různým rozkošem. Po vyplnění všech
povinností k Bohu věnovali veškeren zbývající čas k tělesné a duševní práci.
Mnohdy zapracovali se tou měrou, že v horlivosti své nastavovali i noci, aby
dílo, jež si předepsali, v brzku dokonali.
Středověké kláštery stavěny byly v ústraní daleko od osad, někde v samotě
lesní nebo skalní v místech téměř zapomenutých, kam málo kdy noha lidská za
bloudila. Tato vzdálenost a opuštěnost byla příčinou, že musili mnichové ujímati.
se všech prací a tak krajiny Z prvu pusté počaly se rukou pracovitých mnichů
zúrodňovali. Mýtili staleté lesy a proměňovali je v úrodnou půdu. V krátké době
změněny pusté samoty a ladiny vůkol klášterů v pole, louky, z nichž mnichové
sami úrodu sklízeli. Dělajíce rukama, mnichové pracovali jako lid nevolnický,
poddaný; ale jsouce svobodni, žádné světské vrchnosti nepoddáni, dobrovolnou
prací svou ušlechtili rolnickou práci vůbec a nebylo za dob středověkých nikde
tak poměrně šťastných poddaných jako na statcích klášterských.
V klášteřích konali mnichové také veškeré práce řemeslné u veliké doko
nalosti. Mnohé obory velice zdokonalili. Každý klášter měl svého krejčího, obuv
níka, zámečníka, tesaře, truhláře, pekaře, řezníka a m. j. V pozdější době, když
zakládali mnichové v blízkosti klášterů osady, upouštělo se v klášteřích od prací
řemeslných, ač historie dokazuje, že db 13. a 14. věku ještě řemeslné práce
byly zastoupeny hojně a dosud ještě trappisté vesměs a benediktini v Americe,
ano i u nás (v Emauzích a j.) ruční práce konají.
Krajiny pusté obráceny v úrodné krajiny a tím přizpůsobeny k lidským
obydlím. Mnichové nepracovali pouze pro sebe, nýbrž pro blaho a pohodlí lidu,
který v sousedství kláštera žil. Stavěli mosty, silnice, mlýny větrné i vodní. Po
starali se lidu o zdravé prameny vodní a tím předešli různým nemocem.
Tato činnost čím dále více se šířila a můžeme směle říci, že každý klášter
založený byl centrem nové kultury, která pomohla všem vrstvám lidu. Ve středo
věku bylo klášterů veliké množství. Nemusíme se ani ohlížeti po práci klášterů
v Německu, Itálii, Francii atd.; ohlédněme se jen po milé naší vlasti, po zemích
Svatováclavských, jimž jsme povinni velikými díky za rozvoj a pravý pokrok ve
vědě a umění.
V našich zemích jsou to kláštery: Břevnov (zal. 993), Ostrov (zal. 999),
Sázava (zal. 1032), Hradiště u Olomouce (zal. 1078), Opatovice (zal. 1086), Třebíč
(zal. 1109), Vilémov (zal. 1120), Strahov (zal. 1130), Želivo (zal. 1139), Sedlec
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(zal. 1149), Rajhrad (zal. 1048), Podlažice (zal. 1159), Osek (zal. 1196), Teplá
(zal. 1197), Velehrad (zal. 1202), Žďár (zal. 1251) a m. j.
V klášteřích provozovány nejen práce řemeslné a hospodářské, nýbrž
hlavní povinností bylo jim zvelebovat! bohoslužbu chrámovou nádhernými stav
bami a ozdobami, čímž dosáhli veliké dokonalosti v pracích uměleckých. Mni
chové snažili se, aby »dům Boží« byl důstojný nejvyššího krále všech králů.
Chrámy stavěli vysoké a velmi prostranné, které posud každého pozorovatele
naplňují podivením. Stavby ty byly většinou ve slohu románském a gotickém.
Výteční stavitelé světoví obdivují se mistrovským stavbám a na mnoze uznávají
je jako pravé vzory stavitelské.
Nebyli tudíž mnichové tmáři, nýbrž praví, skuteční pokrokovci, kteří po
zvedli národy k velké dokonalosti.
Mnichové dovedli výborně zacházeti štětcem a dlátem. Umělecká díla ma
lířská a řezbářská budí pozornost v celém uměleckém světě. Ornáty a jiná boho
služebná roucha vyšívaly pilné ruce klášterních jeptišek. Jsou to nádherné vzory
ručních prací, zlatém a stříbrem vyšívané a jsou tak dokonalé, že ještě dnes dle
starých vzorů těchto se pracuje.
V klášteřích pěstována hojně věda; mnichové stále se učili, badali a sami
jiné vyučovali. Při klášteřích mužských stavěny byly školy, do kterých přijímáni
synkové bohatých rodičů za plat, ale také synkové poddaných, chudobných ob
čanů, řemeslníků a rolníků, kteří úplně bezplatně byli vyučováni. Právě za to sluší
nejvíce děkovati školám klášterním, že postaraly se také nezištně o synky chu
dých rodičů, kteří bez rozdílu s bohatými dětmi pečlivě byli vychováni. Ze školy
klášterní věnovaly na výchovu a vzdělání velikou píli, patrno z výsledku, neboť
vyšli nám z rukou mnichů velikáni, mistři, pravé hvězdy našeho milého českého
národa. Ti po příkladu svých výborných učitelů pracovali, lidu pomáhali, o rozvoj
nové kultury se postarali a to vše na pevném, nezvratném podkladě víry
Kristovy.
Vydatnou a důležitou pomocnicí k rozšiřování vědy a umění byla dobrá
bibliotéka klášterní. — Známo je, že za té doby ještě tisk neexistoval (Guttenberg
v 15. stol.) a tu právě mnichové to byli, kteří buď sami spisovali nebo dle origi
nálů opisovali knihy velmi cenné a tak staly se krásně sepsané myšlenky pří
stupny i širším vrstvám lidu. Památky musea království českého, některých
knihoven klášterních (na Strahově veliká a cenná bibliotéka, do níž přicházejí
učenci i z daleka, aby nahlédli na skvostné památky), i mnohých knihoven a
museí cizozemských, kamž odvezeny nám ukradené památky rukopisné (Švé
dové r. 1648), dokazují, jak krásné a dokonalé práce mnichové nám zachovali.
Mnozí z nich celý život této neúmorné práci věnovali. Psali nejen knihy boho
slovecké, ale i vědecké ve všech oborech vědění lidského. Mnichové zachránili
nám nejen opisy, ale i originály starých klassiků řeckých a římských.
Kláštery měly také účel podporovat! chudinu, nemocné a zmrzačené.
Zde máme zřetelný důkaz, že lidé vyrůstající v nábožensko-mravní vý
chově, na základech Krista Pána, nejsou tmáři, nedoukové, naopak že jsou učenci,
umělci a praví ochráncové a buditelé nové kultury. Pracuje a pracovati bude
strana katol. učitelstva na základě slov Páně: »Ora et labora.« Bude vychovávati,
jak nejen zákon (14. května 1869), ale čisté svědomí poroučí. Chceme vychová-
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váti dítky ve jménu Páně k slávě vlasti, národa i krále. Souhlasíme úplně s výrokem velikého učitele J. A. Komenského, že nad školou má býti heslo:
Vlast. Jelínek.
»Neznaboh sem nevcházej.«

Školní vycházky.
Dokonalým prostředkem k poznání individuálností dětí a zvláště hochů
jsou společné procházky a vycházky, soudí G. Piramowicz v polském Měsíčníku
pedagogickém. Byla by to velká škoda, kdyby měly vymizeti ze škol a to ne
toliko vzhledem k příjemnosti, jakou působí dětem, a která by zmizela, kdyby
se nepořádaly, nýbrž také proto, poněvadž soustavně a bez zřejmého úmyslu
brání předčasnému dospívání mládeže; neboť dovolují dětem, aby byly dětmi a
při tom osvěžují tělesné síly, učí prostotě a spokojiti se málem i pěstí ducha
shody i ochotného podrobování celku.
Má-li procházka vyhovovali cíli a míti dobrý vliv na mládež, nechť učitel
především ponechá doma veškeren pedantismus! Jen ne mnoho příprav a také
se netřeba lekati příliš nepohody. Trochu deště působí příjemně. Hůlku v ruce,
kus chleba v kapse; voda se najde; jen ať není tu touhy po pivě! Nevymýšlej,
jak bys dospěl k cíli vyměřenému; ale veď svou četu do lesa nebo na hory.
Uveď žáky do stínu, na lesní mýtinu, na místo skryté, které nemá nedostatek
vody; a tu po obtížném pochodě dopřej dětem odpočinku; nechť se vyrážejí,
jak samy umějí, jak je mladá, svohodná mysl sama bude nabádati. Nemíchej
se ihned do všeho, jako bys byl ve škole, nemistruj jich ustavičně, nýbrž ponech úplně vůli hochů, aby sami vybírali, seřazovali a ustanovovali; najdou se
mezi nimi takoví, kteří sami vystoupí a vyjádří tu neb onu myšlenku, ukáží, že
mají organisační schopnosti a vážnost u spolužáků.

Dbej však, zdali se některý žák nevzdaluje od ostatních, chtěje se baviti jako
osamělý mudrc. Nedovoluj toho. Na procházce dlužno vše společně konali, ani
vylučovali ani nehověti vlastní zálibě ani různili se a vypínali se nad druhé není
nikomu dovoleno.
Umělé zábavy, jako rozdílení cen, losování dárků a podobné nejsou pří
hodné. Těš se s dětmi z přírody; vždyť je tu tak pěkná, v plné svěžesti a
vděku před vámi. Dovol dětem odložiti čepice a klobouky do listí a květů ; dá-li
se do toho korouhev z kapesního šátku, neporuší to rázu okolní přírody.
Veselá píseň pochodová usnadňuje cestu a rozveseluje mysl.
Osvědčení síly a schopnosti bez sprostých úkonů a bez nebezpečí nezabraňuj. Naskytne-li se na cestě kopec, nechť hoši přes něj poskočí, pokud se
jim líbí; chtějí-li si představili pahorek jako tvrz a obléhati jej, dovol jim to!
Čím by byla procházka, kdyby hoši nevynikali odvahou a ochotou a báli se
každého omočení šatů.
Jestliže se žáci cvičili v tělocviku a v přehlídce, můžeš jim na procházce
dodati nové příležitosti. Dá se jim rozkaz : Zcela pravidelným pochodem přejděte
vesnici a dávejte takt veselou písní. Jakmile přejdete na místo volné, zastavte se
a hrajte si na vojáky. Hoši mají v tom nemalou zálibu. Nastoupí únava a po ní
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odpočinek, načež obrátí učitel opět pozornost k přírodě. Zdravé děti mají pro ni
otevřené oči i uši. Mraveniště, kukačka, řidší květina, jedovatá květina, stádo
v poledne odpočívající, ještěrka, toť předměty, které se snadno naskytnou a
těmi může učitel beze všeho nucení zaujmouti mysl mládeže.
Útěchy, kterých nám poskytuje příroda, jsou z nejdávnějších dob a nej
lacinější. Dítě, které by nehledalo podílu v této radosti, opravdu by nebylo
dítětem.
Čím více unaveny dítky se vracejí domů, čím svobodněji mohly samy s'
voliti a označovat! zábavy, čím více obtíží a překážek měly překonali, tím déle
bude trvati vzpomínka na procházku, tím živěji se bude vzývati touha po jejím
opakování.

Božena Němcová ke stavu kněžskému a učitelskému.
Kterak slavná spisovatelka česká Božena Němcová (Barbora Panklová) ctila
stav kněžský a učitelský, vyčisti lze z jejich spisů na mnoha místech; zejména
v povídce »Chudí lidé« v Červeném Kostelci a v povídce »Starý pan učitel« ve
Chválkovicích zbudovala bývalým učitelům Dytrichovi a předchůdci tohoto skvělý
pomník ve vděčném srdci svém.
Ve spise »Babička« vzpomíná s nadšením prožité mládí od počátku nastou
pení do školy svým učitelům Šmídovi a Vintrovi v České Skalici a vděčnou
paměť zachovala kněžím Charvátovi v České Skalici, Regnerovi v Kostelci a
v Náchodě, Josefu Myslimíru Ludvíkovi a j.
O tom, jak pilně čítala české knihy z bohaté knihovny Još. Mysl. Ludvíka,
chodíc nebo posílajíc si pro ně z Ratibořic na .»Malou faru« do České Skalice,
kterak dopisovala později jsouc provdána tomuto knězi a radila se o vydání spisu,
v němž »přástvy na Žernově« vylíčiti si dávala od zmíněného fundatisty, zazna
menali jsme v loňském ročníku kalendáře našeho při životopisu »kněze Josefa
Myslimíra Ludvíka.«
Upřímným přítelem Boženy Němcové v dobách, kdy jevila blahodárnou
činnost spisovatelskou, byl učitel Česko-Skalický Josef Kolisko. rodák tamní
(zemřel r. 1882), s kaplanem P. Antonínem Charvátem, později děkanem a viká
řem Úpickým.
Božena Němcová měla jak známo rozsáhlou korespondenci, z níž uveřej
nila Žofie Podlipská část v knize »Z let probuzení III. kn. r. 1873« a to vzá
jemné dopisy Anny Čelakovské a Boženy Němcové 1844—1849.

V této době založili učitel Kolisko s kaplanem Charvátem r. 1845 v České
Skalici školní knihovnu o 474 svazcích hnedle prvého roku, ku které přispívala
dle sil svých i Němcová značným počtem.
V době, kdy žila Němcová v Praze v úplném ústraní, nanejvýš jsouc roz
trpčena příkořím, jež se všech stran ji stíhalo a života zkracovalo, napsala dopis
do České Skalice upřímnému příteli, učiteli Josefu Koliškovi, jehož obsah
zní takto:
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18h7i-60.
Mnohovážený pane učiteli!
Přiložené odesílám několik kněh ; část jich a sice: Básně Růžičkové, Po
horskou vesnici, Kytku básniček, Báchorky, Deklamovánky, Dárek pilné mládeži
a Benjamina Franklína odevzdal mi jistý spanilomyslný národovec pro školní
mládež, ponechávaje mně na vůli, kam a komu to dáti. — Používajíc tohoto
dovolení, posílám je mladým mojim krajanům do školy, kamž i já jsem chodí
vala a přeju si, Pane učiteli, abyste: Básněmi Růžičkové a Pohorskou vesnicí
dvě z nejhodnějších žaček vyšší třídy; Kytkou a Báchorkami dvě z nepilnějších
žaček nižší třídy odměnil. — Dárek pilné mládeži, Deklamovánky a Franklína
rozdělte třem nejpořádnějším žákům. — Vy nejlépe věděti budete, Pane učiteli,
kteří z vašich žáků si těch dárků zaslouží; netřeba tedy, abych něco více určo
vala, prosím jen o to, abyste mně potom jména oněch žáků a žákyň sdělil. —
Ostatních několik kněh, snad se Vám přece pro někoho hodí, přidávám pro
školní knihovnu ze svých.
Později seberu Vám více a také jsem řekla Řezáčovi, aby Vám tam něco
poslal. —
Povídal, že jste mu dlouho již nepsal?
Babičku a Pohorskou vesnici, co jsem Vám slíbila pro knihovnu posiati,
nepošlu Vám již, poněvadž budou od počátku března vycházeti moje spisy dílem
nové, netištěné ještě a dílem co bylo již tištěno, to ale také opravené.
Bude jich, pokud určití mohu, na 8 svazků lOtiarchových, ve větším for
mátu, než se posud u nás bellestristické knihy vydávaly.
Budou se vydávat v Litomyšli a nakladatelem je tamněiší impressor a
kněhkupec A. Augusta, který teprv od nedávna od starého Turečka to přejmul.
Je mladý ještě muž, podnikavý, zámožný a horlivý Čech a chce nyní vydávati
jen české knihy a tudy obrátil se i na mne s žádostí, abych mu přenechala
vydávání svých spisů, k čemuž jsem se tedy uvolila, an je solidní nakladatel.
Při prvním svazku bude moje podobizna.
Myslím tedy, že Vám to bude milejší, když Vám pošlu exemplář těch spisů.
Bude také velmi pěkné vydání. Mimo to budu u něho vydávati cyklus všeslo
vanských pověstí; srbskými začnu a českými dokončím. Bude to slovenských
druhé a českých třetí vydání, neboť první svazky ani těch ani oněch nejsou již
k dostání.
Budou vycházeti v tomtéž formátu jako spisy moje, ale nebudou s nimi
záviseti. —
Zde panuje veliká rozhorčenosť mezi veškerým lidem, neboť nejsou žádné
výdělky, žádná uvěra, žádné peníze, velké daně a velká drahota ve všem; nejloyalnější lidé přejí si, aby tomu byl konec jakýkoliv, hůř nemůže již být
nežli je. — Ani boháč nemůže říci, že nebude žebrákem, neboť nikdo není
svého jmění jist.
Co říká u Vás lid tomu všemu? Co soudí o té svobodě obchodu a řemesel ?
Boháči a Židé budou míti z toho nejlepší užitek, ale řemeslníci přijdou s tím
docela na mizinu.
K takové svobodě patří lepší časy a potom vzdělaný řemeslnický stav.
Měly nám dáti dříve dobré školy obecné na základě národním a školy prů
myslové a potom svobodu řemesel a obchodu.
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Radila bych vám pane učiteli, držeti si »Obecné Listy«, co vydává letos
Řezáč a profesor Meyr. Oznámení a předplácení četli Jste zajisté v »Pražských
Novinách«. Je to velmi praktický časopis a veliká v něm rozmanitost, tak že
v něm každý několik zrnek najde, učitel, řemeslník, hospodář, měšťan, pán —
žena, děvče i žák.
Také »Obrazy Života« mají teď jinou tvář a jiné také jádro budou míti,
pěknější a zdravější a pěknější illustrace. Bude je vydávati také Augusta
v Litomyšli.
Neruda zůstane sice redaktorem, ale nebude nimi jedině vládnout a potom
bude míti jiných přispívatelů. Mohli byste se na ně předplatit, nyní mají lepší
pověst.
Vůbec se ta naše literatura na vzdor nátiskům a konfiskacím hýbe; máme
také kolik původních dramat, z nichž se dvě provozovala již na divadle.
Sojka, redaktor »Jasoně«, se u mne ani neukázal, co jsem přijela, buď se
mne stydí anebo se bojí, že bych mu pověděla do pravdy.
Tací redaktoři dělají nám všem ostudu a co horšího, že znechutňují lidu
předplácet! se na české spisy.
Vaší milou choť pozdravujte a jestli se ještě z Říma nevrátila, přeji, aby
těžká její cesta šťastně se skončila.
Paní a panu Pytašovi (uvědomělý měšťan v České Skalici později hostinský
u »Zeleného stromu«) vyřiďte prosím moji úctu.
Také od Jaroslava syna mého (nar. 1848 nyní profesor v Oděse na Rusi)
mám vyříditi pozdrav; musí býti nyní pilen, aby nahradil, co na venku promeškal,
tak iako i já denně do půlnoci psáti musím.
Pozdravujíc Vás, zůstávám s úctou
Vaše přítelkyně
Božena Němcová.
Pozn.: Originál dopisu tohoto z pozůstalosti říd. učitele Jos. Kolísky má
zeť tohoto, říd. učitel Josef Chládek v Újezdě Bílém.
Jos. Kafka.

Drobnosti učitelovy.
Jeden z vážených paedagogů německých žádá na učiteli těchto vlastností:
1. daru probuzovali smysly, 2. daru prozíravosti psychologické, 3. moci
nad svým hněvem, 4. přímé srdečnosti, 5. stálé ochoty ku práci živé a pravidelné,
6. veselého spolucítění ^pro zábavy dětské, 7. jasnosti a srozumitelnosti ve vy
učování, 8. pevné víry náboženské, 9. živého pudu k stálému zdokonalování,
k zálibě v umění a přírodě, 10. přesvědčení, že obecná škola jest podstatnou
ochranou povznesení lidského pokolení, 11. mravní síly, 12. osobní hodnoty,
která šlechetným smýšlením vzdaluje od sebe všecko, co ponižuje a zavání
sprostotou a dodává pevnosti, povahy a důvěry.
Francouz Gizot mluvě o učiteli obecné školy, líčí jej tímto způsobem: »Je
to člověk, který má více uměti, než má učiti, aby učil rozumně a příjemně,
který má žiti a pracovat! ve sféře nižší a mimo to má míti duši vznešenou, aby
si zachoval důstojnost způsobu myšlení a zvláště jednání, bez níž sobě nikdy
nezjedná vážnosti a důvěry rodičů svých žáků; člověk, který má neobvyklou
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směs mírnosti a pevnosti, zaujímá sice ve společnosti nižší postavení než mnozí
lidé, a přes to není mu dovoleno býti poníženým sluhou někoho; člověk, který
si není nevědom svého práva a přece více myslí o svých povinnostech který
všem svítí příkladem, všem poslouží radou; který dokonce nestará se opustit
svůj stav, spokojený s postavením, neboť v něm pracuje ku prospěchu jiných,
ku prospěchu vlasti, — který hotov jest ve škole žiti a umírati!«
Dvanáct článků, které podal německý vychovatel, jsou zajisté pěkné i dobré,
ale měly by zdobiti nejen učitele, nýbrž i všecky lidi vůbec; co francouzský
pozorovetel uvádí v krátkých názorech, životním teplem naplněných, především
týkají se učitelů a líčí jeho opravdovou podstatu.
Šťastné školy, které mají takové učitele, dovozuje slezský měsíčník paedagogický.

Úchylky řečí v Poještědsku.
Napsal B. B.
(Pokračování.)

Uvedu nyní ukázky některých slov v Poještědí užívaných nebo výrazů od
chylných od spisovné řeči, jakož i germanismy a kazimluvy nejčastěji užívané.
ancajgovat — oznámit;
ceignis,
akorát;
Čpunt — zátka ;
almara,
čmoud — kouř;
auf;
čmuk — třapec u klobouku nebo u šátku
avanžoval;
na hlavu;
aufpuc,
čumprtáci — čumprdaci — čumprňáci
březek — derezek — vřes;
— maškary o masopustě po vesnicích
blik;
chodící;
blavais, blaištift;
černé jahody — borůvky;
bruslinky — brusinky;
čerti se žení — sněhová metelice na
boží posel — hrom, blesk;
horách;
braunovej;
čili (i);
bánhof;
čundrovati — klouzati se;
blinká — třpytí se;
drcenka — polévka:
bidle — vidle;
dýmovka — mlha;
bandorník — obratník — brambornik; drapliště — ometené koště ;
bačky — bačkory;
draple — koště;
bandory — brambory;
drašlák — cedník:
bundus — zimník;
dycky — vždycky;
Bože (o);
drozen - drozd ;
briftaška — tobolka;
drtek — málo;
ból — míč,
dítě se párá — hraje si ;
CÚmoc;
deka;
cera'— círa — dcera;
drncna — kolébka;
coura — cúra — ženská ucouraná;
dolu (o) (ů);
časnej — zvědavý;
dicky;
cihlička — žehlička;
dite — jděte:
cajk — látka;
depsati — strkati — tlouci někoho;
cáry — oděv;
dynk — dno;
ciferník;
durch;
cimra;
fuks;
cejchy;
dranžírovat.
cukluft;
(Pokračování.)
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---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Valná hromada Jednoty česk. katol. učitelstva odkládá se z 26. ledna t.
r. na den 9. února. Bude v domě družstva
Vlast čp. 570-11., Žitná ulice v 10 hodin
dopoledne.

Částečné zrušení celibátu učitelek
v Prusku. Snahy pruských učitelek o zru
šení celibátu zaznamenávají úspěch : Výno
sem ze dne 8. listopadu 1907 ministr vy
učování dr. Holle zaslal pruským vládám a
všem provinciálním školským kollegiím ozná
mení, dle něhož učitelky, které se provdaly
až do odvolání, mohou zastupovali své po
volání. Zmíněný výnos zní: »Tímto chci
dovoliti, aby výminečně vdané učitelky mo
hly býti do odvolání zaměstnány ve školní
službě, když po důkladném zkoumání zájmů
školy a osobních poměrů dotyčné učitelky
toto zaměstnání se objevuje jako žádoucí a
přípustné, a oprávnění činitelé nečiní ná
mitek.«

Služné učitelské v Černé Hore.
Učitelé černohorští mají velmi nízké služné.
Stálí učitelé jsou rozděleni ve dvě třídy pla
tební. V první třídě činí základní služné,
720 K, v druhé pak 650 K ročně. Pětile
tých přídavků je pět po 120 K. Prozatímní
učitelé jsou rozděleni ve čtyři třídy platební.
Obecné školství ve Vídni. Do obec
ných škol ve Vídni dochází 111.456 hochů
a 1 14.450 dívek, tedy celkem 225.906
školních dítek. Měšťanských škol je tam 58
chlapeckých a 66 dívčích, celkem 124.
Obecných škol jest 170 chlapeckých a 170
dívčích, celkem 340. Tříd na obecných a
měšťanských školách bylo 4357, z nichž
950 je na školách měšťanských a 3407
na školách obecných,
Levná představení pro žáky mají
se konati v novém městském divadle v
Saské Kamenici po jeho dokončení. Smlouva
o pronajmutí nového městského divadla
zavazuje ředitelství, aby každoročně uspo
řádalo nejméně 10 odpoledních představení
pro žáky za ceny snížené (20—40 pí.)
Boj s alkoholismem ve škole. Tři
družstva paní a učitelek v Berlíně zařídila
svého času osmidenní bezplatný kurs, v němž
se podával návod, kterak se naučiti zdržo
vání lihových nápojů. Městská rada k tomu
konci věnovala 300 marek podpory. Výklady
zahájila průkopnice tohoto směru paní Heleninsová z Finska s nebývalým úspěchem.
Po výkladech theoretických byly uváděny
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praktické výstupy s dětmi, kterak je lze od
naučit! pití lihovin. Také byly vyvěšeny
názorné obrazy, kterak zhoubně působí
opojné nápoje na lidské ústrojí; zvláště
obrazy professora Barellia z Wúrzburku se
těšila^ nej větší pozornosti.
Čistota ve škole Na našich školách
se zametá z pravidla dvakrát týdně ; ale to
nikterak nestačí, aby bylo tímto dosti
učiněno zdravotním požadavkům. V té věci
podal školní lékař v Mladé Boleslavi, dr.
E. Semarád zdařilou studii o pravidlech den
ního čistění ve školách, v nichž bezpod
mínečně žádá: 1. Po dokončeném vyučo
vání buďtež otvírána všecka okna v budově
školní; podlaha se posype mokrými pilinami
a pečlivě se zamete. 2 Za hodinu po me
tení se otírá prach z lavic a všech pře
dmětů ve školní světnici. 3. Okna buďtež
zavírána dvě hodiny po zametení, koná-li
se i odpoledne vyučování; jinak okna buď
tež zavírana až večer. 4. Také v neděli
dopoledne mají býti okna otevřena.

Polské knížky o ochraně zvířat.
Vůči mylnému názoru, že jenom Němci
mají spolek k ochraně zvířat, uvádí polský
paedagogický měsíčník tyto polské knížky,
v nichž se doporučuje ochrana zvířat: Przyjaciel koni, napsal Dygasiňski (Přítel koní
stojí 15 kopějek), Z žycia ludzi i zwiezrqt
(Z života lidí a zvířat, dvě knížky za 10 a
12 kopějek), Jak opiekowaí si^ ptakami
(Jak obírati se ptáky), napsal Dyakowski
(20 kopějek). Tyto knížky možno dostati
v knihkupectví »Stella« v Těšíně. Také
v Praze trvá spolek k ochraně zvířat, který
vydal již několik zdařilých čítanek.
Počet obecných škol v Haliči vy
rostl v uplynulém roce školním o 186 no
vých škol; ale přes to jest ještě 777 obcí,
které škol vůbec nemají. Počet tříd se zvý
šil o 1113, počet dítek docházejících na
celodenní vyučování še rozmnožil o 66 000,
na'vyučování doplňující o více než 7000,
počet učitelů a učitelek vzrostlo 1227. Jeví
se tedy ve školství haličském utěšený pokrok.
Alkohol a děti. V Berlíně zkoumal
školní lékař 967 žáků a žaček a zjistil, že
jich přes polovici (496) pije denně pivo,
200 dětí, tedy 30 proč., pilo likéry a ko
řalky, hlavně děvčata sladké likéry. Město
Berlín mělo ve svém blázinci r. 1903 4899
bláznů, z nichž byla dobrá polovice alko
holiků.
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Valná hromada
Jednoty čes. katol. učitelstva a přátel křest, výchovy
konána byla v domě družstva Vlast v neděli dne 9. února v 10 hod. dopoledne
za hojného účastenství. Zvláště mile nás dojalo, že všecky české nejdůst. Ordinariaty vyslaly k ní své zástupce.
Předseda vldp. Msgr. Dr. Fr. Kordač, universitní profesor, zahájil schůzi
úchvatnou řečí o vývoji protikatolických tendencí v oboru školství v cizině a
hlavně v Rakousku. Řeč jeho, jež zanechala v poslucháčstvu hluboký dojem,
uveřejňujeme zde v plném znění:
Klíč k porozumění moderních směrů k úplné rozluce školy od církve nám
podávají zásady francouzské revoluce, které ponenáhlu během 19. století veškerá
Evropa přijala. Proti zákonu přírody: Děti patří rodičům — prohlásil Danton
v konventu (21. frimaire, an II): »Děti patří republice dříve než patří rodičům.
Tuto zásadu vzal Robespierre za podklad svého návrhu, který byl v nacionálním shromáždění přijat v tomto doslovném znění: Jedině vlast má právo svůj
dorost vychovávati. Takový poklad nesmí býti déle ponechán pýše rodin a předsud
kům jednotlivců, jelikož to je stálým zdrojem stavovských rozdílů na úkor rovnosti.*
Patrno tedy, že státní kommunismus tímto zákonem pohltil přirozené právo
rodičů a osobní svobodu jednotlivců. Pádem Robespierreovy hrôzovlády padl
sice i jeho zákon; ale idea tohoto zákona, učinili školu monopolem státním,
stala se duchovním majetkem tajných spolků zednářských. Tyto uplatňují až po
dnes zásady francouzské revoluce, kdekoliv rozklad uvědomění křesťanského
půdu k tomu připravuje.
V Rakousku se připravoval převrat státní myšlenky katolické říše Habs
burské, jež byla po celá století ochranitelkou kultury křesťanské, již za císaře
Karla VI. počátkem 18. století. Zednáři van Swieton, Sonnenfels & Co. v díle
rozluky církve a školy již tak pokročili, že sama zbožná Marie Teresie si
od nich osvojila zásadu ve smyslu výlučném falešnou »Die Schule ist u. bleibt
ein Politikum« (Škola je a zůstane záležitostí [výlučně] státní).
Za císaře Josefa II. »převzal« stát veškeré školní fondy a výtěžek za zru
šené kláštery, tedy církevní majetek ve svou správu, t. j. »zkonfiskoval jej«. Na
místo dosavadní autority církevní, součinné s autoritou státní, zavedena byla
c. k. dvorní studijní komise (Studienhotkomission). Převládali v ní a konečně ji
úplně opanovali repraesentanti tak zv. »osvěty 18. století«, zednáři nebo jejich
stoupenci.
Již v této periodě jest znamenali zárodek školy moderní a její směrů. Při
pravoval se »státní školský monopol«, který byl později doplněn »nucenou školní
návštěvou« (Schulmonopol u. Schulzwang). Školu znásilňuje stát a stát je zná
silňován nevěreckou vědou. Vše to na útraty zkonfiskovaného jmění církevního
a na úkor přirozeného práva rodičů a božského práva církve katolické na vý
chovu mládeže dle víry křesťanské.
Stav této chronické choroby byl s počátku vleklý, a to jmenovitě z ohledu
na tradice rodu panovnického a na zbožný dosud lid katolický. Povstal z této
kulturní choroby zvláštní útvar »rakouské bureaukracie« a její »služky »státní
církve«. »Sůl přišla na zmar a byla pošlapána.« Státní církev nikoho neznepoko
jovala, ale zároveň úcty a váhy pozbyla.
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Tato nábožensko-socialní choroba přešla nutným vývojem v krisi kultur
ního boje liberalismu proti církvi katolické a proti základům křesťanství vůbec.
Ale i tento kulturní boj nebyl v Rakousku nikdy tak akutní jako jinde, na př.
v Německu a nyní ve Francii. U nás podržel celkem ráz vleklé choroby, ochromující ponenáhlu veškerý organismus života církevního v hierarchii i v lidu. —
- Pokus ozdravění, svorným působením státu a dle smlouvy »konkordát« zvané
— byl násilně a jednostranně přerušen po katastrofě u Králové Hradce 1866. Po
rážka vojů rakouských se přičítala konfesijní škole z doby konkordátu; ale při
tom se přehlédlo, že vítězný u Sádové pruský »Schulmeister« pocházel z pruské
školy konfesionelní.
Nadešla doba rozkvětu liberalismu. Z ní pochází naše nynější školní zá
konodárství z let 1868 a 1869. — Církev katolická, matka a vychovatelka ná
rodů, byla těmito zákony odkázána na podruží v domě vlastním. Její právo
božské a její právo historické, jehož nabyla vydržením dvou tisíc let, bylo tě
mito zákony znásilněno a zdeptáno. Proto je nazval papež Pius IX. »abomi
nabiles«. —
Po pádu vlády ultraliberální bylo novellou z r. 1883 nejkřiklavější bezpráví,
dle něhož i žid se mohl stát řídícím učitelem školy výhradně katolické, odstra
něno. — »Volné škole« je ale i toto podruží církve ve škole — »vládou klerilismu ve škole«, která prý musí být i vyhozením znamení našeho vykoupení —
kříže, radikálně zrušena.
Liberalismus je po stránce národohospodárske definitivně pohřben; ale po
stránce nábožensko-mravní podniká ve spojení s pokrokáři a posléze i se sociál
ními demokraty další boj proti církvi a proti křesťanství vůbes. Alliance těchto
nepřátel se vrhá na hlavní prameny života křesťanského : autoritu církve a křešťanskou výchovu lidu v rodině a ve škole rozlukou manželství a rozlukou
církve a školy.
Liberální vláda rakouská si svého času vypočítavě povolala paedagoga
Diites-a, aby jí odchoval liberální učitelstvo na potíráni klerikalismu ve škole
i v lidu ve vleklém kulturním boji proti církvi katolické. Liberálové dobře počí
tali — ale přece se přepočítali. Neboť »liberálně* odchované učitelstvo přechází
šmahem do tábora socialismu. Když dostal Dittes pokyn, aby šel, odstupoval
s uštěpačnou poznámkou: »Již je pozdě; símě v učitelstvu zaseté již vychází.«
Nyní však —■ musí i zaslepení liberálové na své oči vidět a doznat — že símě
Dittes-ovo nyní již dozrává v socialismus^ kommunismus, ba í v anarchii.
S upřímnou úctou činíme poklonu charakteru těch pp. učitelů, kteří veške
rému terroru dosud odolali a ideální své povolání, vychovávat! dorost národa
na základech nábožensko-křesťanských a vlasteneckých, věrně plní.
Ale na doklad náboženského a proto i kulturního bankrotu v učitelstvu se
odvolávám na programmy jejich representačních schůzí a jejich stavovských or
gánů českých i německých. Právě v těchto dnech jejich orgán »Český Učitel«
— z toho, co tvrdím, nezvratně usvědčen poslancem Dr. Myslivcem.
Kulturní boj o výluku křesťanského náboženství ze škol našich byl k nám
zavlečen ze zemí cizích.
U nás se opičí »volná škola« se zálibou podle vzorů francouzských. Pročež
netřeba prorokovat, nýbrž stačí logicky uzavírat, že stejné zásady a příčiny mají
stejné důsledky a účinky.
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Ve Francii pronesl již r. 1848 Thiers toto svědectví; »Máme čtyřicet tisíc
učitelů elementárních škol ; to znamená tolik nepřátel kněží; čtyřicet tisíc kněží
atheismu a socialismu.* Od té doby stačilo jedno půl století a Francie stojí
před katastrofou a ponížením, jakého její dějiny ještě neznají. Prameny moderních
směrů školní otázky nám prozrazují zednáři sami, a to s otevřeností, která ve
škerou pochybnost vylučuje.
Lepelletier píše již v květnu r. 1886 v zednářském listu »Le mot ď Ordre«
o loži takto: »V jejím lůně se vzdělává většina sociálních reform. Obligátní škola
laikální byla v ložích již po celou řadu let studována ; jen tím způsobem bylo
možno, že Francie (t. j. zednářská žurnalistika a jí otrávené čtenářstvo katolické)
školu laikální žádala a parlament ji odhlasoval.« Henri Maret přiznává, že bezkonfesionelnost není posledním cílem těchto směrů — nýbrž beznáboženskost a
čirá nevěra. — Předstírání cílů jiných že je »farizejství«.
Velect. shr.! Známé přísloví na vítězství zvyklých Římanů zní: Ab inimico
disce. — Učme se i v boji o školu taktice od svých nepřátel. Třetí kongres
zednářských loží francouzských, konaný v Nancy roku 1882, nám svou taktiku
prozrazuje tímto vyhlášením: »Dlužno zakládat spolky nezasvěcených (do ta
jemství pravých cílů zednářských) pod lesklými jmény osvěty, svobody, huma
nity a pod. Jejich vzpruhou a vůdčím duchem má bytí jádro zednářů. Takový
druh spolků znásobuje lOkrát až lOOkrát dle jich počtu činnost zednářskou.*
Takovýmto násobitelem činnosti zednářské na rozvrat oltářů a trůnů —
jsou spolky -»volné školy*, »volné myšlenky« a j. — Nedávný sjezd volných my
slitelů v Praze — byl generální přehlídkou těchto bojovníků, Čechů i Němců,
i spojených národů cizích v internacionální allianci proti Kristu a Bohu, církvi
i vlasti. Hrozná královražda v Portugalsku je důkazem většího pokroku této organisace a její činnosti na jihozápadu než dosud u nás.
Proti této allianci nepřátel Kristových, kteří svůj tábor opírají o pevnost
bran pekelných — znám toliko jedinou contra-allianci mezinárodní, uzavřenou
samým Kristem — jest to církev katolická, která na skále Petrově skýtá spoje
nému táboru bojovníků Božích všech národů — nedobytnou oporu a pevnost
víry a mravů kultury křesťanské.
Semkněme se bratrsky mezi sebou jakožto dítky jedné Matky církve katol.
a jedné vlasti české v organisaci odborových spolků školských v těsném styku
s veškerou organisaci tisku a spolků katolických ostatních. Pryč se vším, co
nás dvojí, láska k Bohu, králi a vlasti nechť nás k vítěznému boji spojí.
*

*

*

Když marnotratní bratři naši, liberál a sociální demokrat, drahocenný podíl
rodinný, víru a mrav křesťanský prohýřili a nyní v domě rodinném, ve státě ra
kouském a církvi katolické, nás svobodné a svéprávné občany a věrné katolíky
— i o náš podíl víry a kultury křesťanské »volnou školou« chtějí připravit —
tu nám káže nejen láska křesťanská, ale i pud sebezáchovám' a zachování naší
vlasti —· co nejrozhodnějši obranu. Zachraňme rodný dům matky církve katolické
a vlasti české, aby se i marnotratný syn po hrozící katastrofě měl kam vrátit. —
Vrátí se, neklamou-li veškerá znamení doby naší.
Tato láska křesťanská v srdci, slovo pravdy na jazyku a v rozhodně chvíli
volební lístek v ruce nás povede k jistému vítězství.
(Pokračování.)
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Boj o mládež.
Poslední katolický sjezd ve Vídni sestavil návod, kterak by bylo možno
spojití organisace rakouské mládeže na jednotném základě v jediný svaz.
Dne 19. ledna se konala ve Vídni ustavující schůze »Svazu rakouských
organisací mládeže«. Jak o katolickém sjezdu, tak také toho dne byla velká li
dová dvorana na radnici přeplněna a to většinou mládeží.
Tajemník organisace vídeňské mládeže, Mayer, zahájil sjezd a mladistvým
nadšením rozvinul účel svazu. Den tento jest velevýznamným v dějinách rakouské
katolické organisace. Jednotlivé organisace jsou slabý, práce se tříští, v společné
práci však je síla. A k tornu byl ustanoven svaz, jenž spojí nejrůznější družstva
stavovská a odborná organisací mládeže. Úlohou svazu bude podporovat! jednot
livá družstva, soustřeďovat! práci, rozdělovat! jednotlivým spolkům vážné otázky
k řešení. Bude potřebí svazu jednotného listu. Svaz bude také vydávati pří
padné hry divadelní pro mládež. Jen ideální, nejlepší a největší dílo bude pro
gramem svazu ; důvěra v Boha a ve vlastní sílu jej bude podporovat!.
Po zvolení výboru ujal se vedení předseda Nitschmann a poslanec Hemeler
vyslovil radost, že organisace mládeže se začíná utěšeně rozvíjeti. Katolíci jsou
stále poněkud bojácní. Nic se nehlásí, ať se jim dějí sebe větší křivdy. Proto se
zdá, že massy lidu jsou v nepřátelském táboru. A přece tomu tak není. Proto
bez bázně do práce.
Poslanec Kemetter srovnával organisací dělnické mládeže s Prométheem.
Kéž mládež přinese oheň do křesťanské organisace. Nechť se však varuje, aby
tento oheň se nestal plamenem vášní. Mládež musí býti opravdu »jeunesse dorée«,
Nechť nabude vlastností zlata. Má býti především šlechetnou. Svazu je zvláště
potřebí altruismu, poněvadž sobeckost by mu podťala kořeny. Je třeba, když
toho poměry vyžadují, obětovat! i prospěch a výhodu jednotlivých družstev ve
prospěch celku. Údům svazu je dále potřebí též poctivosti a vlídnosti, zvláště
vůči soudruhům. Svaz musí pěstovati též svobodu; ovšem neobmezené vol
nosti není.
Pravou volnost získá si mládež, když dovede držeti na uzdě své nespořá
dané náklonnosti. Svaz nechť všecky síly vynasnaží k dílu proti nemravnosti
v literatuře, umění, přednáškách a v jednání. Když massy mládeže ve svazu
shromážděné opět a opět budou žádati zákonitých ustanovení proti nemravnosti
v tisku a obrazích, bude to míti zajisté úspěch. Zvláště však organisace mládeže
mnoho dosáhne, když se rozhodně postaví proti nemravnému hovoru i chování
mezi soudruhy, doma a všude, kde se naskytne příležitost. Tím vykonají také
vážné národní dílo, neboť nic nedpodkopává tak síly národní jako nemravnost.
Poslanec Wolný mluvil o právě dokončené reformě pokračovacích škol a
o nedělním odpočinku. Odborné vyučování na pokračovacích školách se dělo
dosud v neděli od 8. do 12. nebo od 9. hod. dop. do l.hod. odp. Tím přichází
učeň o nedělní odpočinek; zároveň pak mu nebylo možno vyplniti náboženské
povinnosti. Křesfansko-socialní strana vymohla pro Rakousy Dolní, že toto vy
učování se děje ve všední den večer. Tím byl dán učňům celodenní úplný ne
dělní odpočinek; mohou také se účastniti služeb Božích. Dělnická mládež pak
odchovaná na křesťanském základě, jest zárukou blahobytu živnoslnictva.
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Valná hromada
Jednoty ees. katol. učitelstva a přátel křest, výchovy.
(Dokončení.)

Předseda věnoval nato posmrtnou vzpomínku zemřelým členům, jsou to :
Josef Beran, bisk. vikář v Král. Dvoře; dr. Jindřich Beránek, farář v Praze; Fr.
Blažko, em. k. a. vikář v Noutonicích; Josef Červenka, farář v Něm. Rybné;
Msgr. Ferd. Kalous, světící biskup a probošt ve Staré Boleslavi, dr. Fr. Krásí,
světící biskup a probošt u sv. Víta v Praze; N. Knepr, továrník v Hradci Krá
lové; Maitin Páchl, kanov. ve St. Boleslavi; Fr. Tondl, em. prof. v Bělé.
Přítomní vzdali jim povstáním poslední čest.
Jménem nejd. Ordinariátů pozdravili Jednotu :
1. Vsdp. dr. Ant. Podlaha, metropolitní kanovník;
Jeho Eminence nejdůstojnější arcipastýř uložil mně, abych jeho jménem
projevil radost jeho nad zdárnou činností Jednoty čes. katol. učitelstva, v ne
snadných poměrech dvojnásob záslužnou a spolu abych tlumočil i jeho vroucí
přání, by Bůh žehnal dalšímu působení spolku. Vsdp. kanovník odevzdal zároveň
pokladníku Jednoty dar Jeho Eminence 50 K.
Vsdp. dvorní rada a kanovník dr. Fr. Kryštůfek, universitní profesor.
Čte delegační připiš J. M. ndp. dr. Jos. Doubravy, biskupa v Hradci Krá
lové. Nejdůst. pán žádá svého zástupce, aby »vážené Jednotě tlumočil jeho vřelou
úctu a požehnání k záslužným snahám.« Vldp. dvorní rada poukazuje k tomu,
jak je to důležito, jakého smýšlení jest soudce a jakého učitel. Zdůrazňuje, že
je nám potřebí katol. paedagogia a vyslovuje vroucí přání, aby podobný ústav
co nejdříve byl zřízen a otevřen.
Red. Tom. Škrdle odpovídá, že i naše snaha k tomu cíli se nese a spojí-li
se naše Jednota se spolkem přátel škol bratrských, kterémužto spolku p. dvorní
rada předsedá, k čilé práci, že budou Školští bratří v Bubenči brzy s to, aby
paedagogium katolické brzy otevřeli. Ostatně, dodal referent, dnešní valná hro
mada se k tomuto předmětu ještě vrátí.
Dp. P. Jos. Puchta z řádu křižovnického, em. farář klučenický:
»Jeho Exeilence ndp. biskup litoměřický dr. Em. Schoebel děkuje sl. Jed
notě čes. katol. učitelstva za laskavé pozvání k dnešní valné hromadě. Avšak
už dne 12. února b. r. dokončí 84. rok svého věku a nemoha se sám dostaviti,
splnomocnil mne, abych ho zastupoval. Jeho Excellence přeje Jednotě hojného
zdaru a požehnání Božího a dovoluje si povzbuditi Jednotu, aby hleděla získati
co možná nejvíce členů-učitelů. Nebof mezi učiteli jest ještě dost takových, kteří
zachovali si víru v srdci. Aby ti a takoví Jednotu poznali a k ní se přidali, o tom
ať se výbor slavné Jednoty bedlivě radí.
Dp. VI. Hálek, far. z Liboce :
V zastoupení Jeho Milosti, nejdůst. pana biskupa budějovického, Msgra
Josefa Hůlky, sdělují slavnému shromáždění laskavý pozdrav Jeho biskupské
Milosti k dnešní valné hromadě. S radostí a živým účastenstvím jest Jeho biskup
ská Milost aspoň duchem přítomen a projevuje vděčné uznání jedenáctileté práci
českého katol. učitelstva, jež majíc za vzor božského Učitele Ježíše Krista, pra
cuje neohroženě a vytrvale, aby dcera církve — škola — nezadatelný to majetek
katolického lidu, zkvétala na základech křesťanských a mládež ve škole nejen
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slovem, ale i skutkem a příkladem vedena byla pravou vědou k pramenu nepo
míjejícího světla, k pravdě jediné, věčné — k Bohu. Jeho biskupská Milost žehná
činnosti slavné Jednoty s přáním, aby české katolické učitelstvo seřazeno v Jed
notě pod praporem Ježíše Krista kol svých velepastýřů dopracovalo se v díle
za ideály křesťanské školy požehnaných výsledků. Všemohoucí žehnej snahám
slavné Jednoty !
Projevy zástupců nejd. Ordinariátů sledovány byly s živou účastí přítom
ných členů a Jednota vděčně děkuje Jeho Eminencí i všem ostatním nejdpp.
biskupům českým za jejich živé účastenství v její námaze a práci.
Jednatel dp. katecheta Ant. Suchoradský četl protokol předešlé valné hro
mady. Protokol byl jednohlasně schválen.
Týž podával jednatelskou zprávu za rok 1907 :

Velectěné shromáždění!
Po jubilejní valné hromadě, kterou jsme s velikou okázalostí loni konali,
šešli jsme se dnes opět, abychom vydali počet ze své práce v minulém roce vy
konané. — Výbor Jednoty českého katol. učitelstva a přátel křesť. výchovy konal
v minulém roce šest schůzí. Ve schůzích těchto probíral časové otázky školské
a snažil se resolucemi a vhodnými usnešeními paralysovati činnost nepřátel křesť.
výchovy. Jednota má mimo jiné také účelem zakládati knihovny. Úkolu toho
zhostili jsme se tím, že jsme darovali 100 K. Spolku na zakládání katolických
knihoven a že jsme společně s družstvem »Vlast« honorovali kustoda půjčovny
katolických knih, která jest umístěna v papírnickém závodu družstva »Vlast« a
dobře úkolu svému vyhovuje. Hlavní náš zřetel obrácen byl letos k tomu, aby
zřízeno bylo středisko, svaz všech katolických učitelů a vychovatelů, jakož
i podniků a korporací paedagogických. Stanovy »Svazu paedagogického«, jenž
má býti jakousi školní radou katolickou, byly po společné poradě interesovaných
spolků a korporací sdělány a 15. ledna t. r. k místodržitelskému schválení za
dány. Náklad s tím spojený hradí, než se Svaz ustaví, naše Jednota, kteréž pří
sluší hlavní zásluha o jeho uskutečnění. Naše Jednota bude ve Svazu tomto
svými delegáty zastoupena a bude o to se snažiti, by vliv svůj tam co nejvíce
uplatnila. — V uplynulém roce snažili jsme se i finance své v příznivém stavu
udržeti. Za tou příčinou rozeslal jsem jako pokladník Jednoty na všechny dluž
níky upomínky, počtem ke 300 a mohu sděliti, že četní z nich dluhy své
zapravili.
V redakci Učitelské přílohy při našem orgánu Vychovateli bylo třeba vykonati volbu nového redaktora. A zvolili jsme za redaktora mladého a nadšeného
člena výboru p. učitele Vlastimila Jelínka; přejeme mu, aby pro tuto přílohu
hojně učitelů jako literárních spolupracovníků získal. Vedle této přílohy řídí naše
Jednota svým redaktorem Vzdělávací četbu katolické mládeže ; máme tedy v rukou
dva literární podniky, které hmotně vydržuje družstvo »Vlast«, při nichž však
my volíme redaktory a v nichž můžeme své idee šířiti a mnohé z našinců literárně
zaměstnávat!.
Činnost naší Jednoty jest tichá a klidná, ale činíme, co za přítomných
poměrů činiti se dá a vynasnažíme se, budeme-li i na příští rok k řízení Jed
noty povoláni, abychom i dále ve vytknutém cíli dle sil svých a dle potřeby
času pracovali. Činnost naše těší se též přízni nejd. pp. biskupů, našich to cír-
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kevnich představených, zvláště Jeho Em. našeho nejd. arcipastýře. Přítomnost
zástupců nejd. episkopátu na dnešní valné hromadě to znovu dotvrzuje a to
jest pro nás zároveň zárukou, že kráčíme cestou dobrou, ve shodě s náměstky
sv. apoštolů.
Ku konci snad nebude nezajímavo podati zde stav členů, jak se jevil na
konci minulého roku. Všech členů má Jednota 379 z nich jest: 34 zakládající,
202 činní a 143 přispívající. Dle povolání jest: 58 učitelů, 42 učitelky, 153 kněží,
54 jednot a korporací a 62 laiků. Zemřelo členů 9, vystoupili 3, celkem ubylo
členů 12, naproti tomu přibylo nových 16 členů.
Děkujíce všem přátelům a příznivcům svým za podporu v minulém roce,
žádáme, by i na příště nám laskavou přízeň zachovali. Boha pak prosíme, aby
práci naší žehnal, aby nás provázel svou pomocí a sílil nás v těžkých dnešních
dobách svou milostí.
Účetní zprávu za rok 1907 podával pokladník Jednoty dp. Ant. Suchoradský. Jednota má na konci roku 1690 K 52 h čistého jmění a jmění jubilejního
fondu obnáší 3949 1< 85 h. Účty revidovali pp. učitel Josef Mazanec a tiskár.
faktor Boh. Šubrt. Tento ve valné hromadě prohlásil, že je nalezli v pořádku,
načež valná hromada udělila pokladníku jednohlasně absolutorium, vděčně uzná
vajíc záslužné práce, které dp. Ant. Suchoradský pro Jednotu koná.
Zprávu o fondu pro kat. paedagogium podával red. Tom. Škrdle. Loni bylo
jmění 490 K 04 h, na konci roku 1907 1549 K 57 h. Až budóu stanovy paedagogického Svazu schváleny, odevzdá se k návrhu předsedově celá tato akce
tomuto Svazu, ale k návrhu p. říd. učitele Karla Ludvíka žádá valná hromada
své členy, aby při zásilce členských podílů vždy nějaký obnos na toto paeda
gogium obětovali.
Red. p. Tom. Jos. Jiroušek podával zprávu o půjčovně knih, kterou řídí.
Uvedl data jako ve Spolku na zakl. katolických knihoven, proto zde zprávu
jeho pomíjíme.
Pátým bodem programu bylo, aby valná hromada věnovala po 100 K :
Spolku na zakl. katol. knihoven a Fondu pro budoucí katolické paedagogium.
Návrh výboru byl jednohlasně schválen.
Volby výboru vykonány byly akklamací. Zvoleni byli: za předsedu Msgr.
dr. Frant. Kordač; do výboru pp.: Joseía Bayerová, učitelka v Praze; Jan
Brejcha, řídící učitel v Karlině; Josef Hnátek, soukromník ve Skorenicích ; Vla
stimil Jelínek, učitel v Břevnově; Tomáš Jiroušek, redaktor »Našich Listů« na
Král. Vinohradech; Josef Kafka, řídící učitel ve Zdětíně; Karel Ludvík, řídicí
učitel v Praze; MUDr. Otokar Rožánek, císařský rada a lázeňský lékař v Praze;
Antonín Suchoradský, katecheta v Praze; Tomáš Škrdle, redaktor »Vlasti«
v Praze; Marie Vorlová, učitelka v Praze; Václav Žižka, stříbrník v Praze. —
Náhradníci pp.: Robert Bouřek, strojmistr; Josef Černý, typograf: Antonín Prokeš,
řídící učitel v Chotěborkách; Václav Průša, mistr obuvnický; Bohuslav Šubrt,
faktor knihtiskárny; Jan Žák, účetní a korrektor. — Revisoři účtů pp.: Bohuslav
Šubrt, faktor knihtiskárny a Josef Mazanec, učitel.
Při volných návrzích přijato, aby dala Jednota stanovy paedago gického Svazu,
až budou schváleny, do tisku a hned aby nato byla svolána výborová schůze.
. Školní rada vldp. Josef Šauer z Augenburgu uvedl, že podal v Mar. kon
gregaci návrh, požádati prostřednictvím Jeho Eminence Svatou Stolici, aby vlo
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žila v litanie k Jménu Ježíš slova: »Ježíši, příteli dítek«. Debaty o tom súčastnili se: učitelka sl. Albína Fortýnova, p. Václav Žižka a duchovní správce dp.
Emil Stárka. Návrh byl odkázán výboru.
Typograf pan Josef Černý, vzdává díky za dar »Učednické besídce« po
skytnutý.
Předseda povstal a vyzval přítomné, aby provolali slávu : Sv. Otci Piu X.,
Jeho Veličenstvu císaři a králi našemu, Jeho Eminenci a všem ostatním nejd.
pp. biskupům českým. Přítomní připravili při tom srdečnou ovaci i panu před
sedovi samému.
Po valné hromadě konal výbor ihned první schůzi a zvoleni byli: za 1. mí
stopředsedu říd. učitel p. Josef Kafka, za II. redaktor p. Tom. Jiroušek, za jed
natele a pokladníka katecheta dp. Antonín Suchoradský.

Školská rozprava v italské sněmovně.
Francie stala se vzorem mužům, kteří touží po tom, aby náboženství bylo
vyloučeno ze škol. Kulturní boj má býti rozšířen po celém vzdělaném světě.
Itálie nesmí ovšem ani v té věci zůstati pozadu. Svobodní zednáři, kteří tam
úsilovně pracují a těší se velikému vlivu v celém státním zřízení, nedají větrem
zmítané Itálii klidně se věnovati ozdravění mravních, kulturních a sociálních poměrů.
Podle základního zákona Casatiho z roku 1859 náleželo v Itálii mezi povinné
předměty na obecné škole i náboženství. Avšak když r. 1877 byl tento zákon
rozšířen na ostatní provincie ve spojené Itálii, upuštěno od náboženství jako od
povinného předmětu na školách nižších; místo toho bylo vyučováno beznábo-.
ženské morálce. Ale obce musily se dále starati o vyučování náboženství. Státní
rada ve svých výnosech nařizovala, že obce jsou povinny postarati se o vyučo
vání náboženství, žádají-li si toho rodiče dítek. Podle praxe rodiče, kteří si přejí,
aby jejich dítky byly vyučovány v náboženství, mají o to písemně žádati. —
Liberální a socialistická městská a místní zastupitelstva však nevyhovují zhusta
žádosti rodičů, tak že se náboženství nevyučuje ani na nižším ani na vyš
ším stupni.
Náboženství vyučovalo se povinně do r. 1880 také v učitelských seminá
řích, a také kandidáti byli z něho zkoušeni; avšak toho roku byla tato povin
nost zrušena. A učitelé jsou namnoze smýšlení protináboženského a zasévají
símě nevěry v útlých srdcích dětských.
Někteří ministři vyučování byli velmi nepříznivého smýšlení proti vyučování
nábožemství: zejména tak jednal Nunzio Naši, který vedl správu vyučování
v letech 1901 —1903. Tento podvodník, jenž nyní jest na lavici obžalovaných,
připravil návrh zákona, kterým se náboženství vylučuje ze škol. NaSi však padl
dříve, než mohl svůj zhoubný úmysl provésti. Roku 1904 ministr Orlando pro
hlásil, že je zákon Casatiův zrušen a že obcím se ponechává na vůli starati se
o vyučování náboženství; stát proti tomu nebude nic namítati.
Nynější ministr vyučování Riva pak již se pokusil cestou nařízení zrušiti
úplně povinnost vyučování náboženského ; avšak státní rada neschválila jeho
úmyslu, poněvadž zákona nelze změniti nařízením. Proto podal ministr Riva po
slanecké sněmovně návrh zákona, aby náboženské vyučování na školách bylo
značně obmeze.no.
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Rozprava v poslanecké sněmovně italské se konala dne 18. února. Předseda'
Marcora zahájil schůzi; galerie byly přeplněny četným obecenstvem. V Římě je
250 poslanců, avšak všichni nebyli ve sněmovně. Předseda udělil slovo poslanci
Bissolatimu, který o této záležitosti mluvil dvě hodiny. Hlavní jeho vývody jsou:
Vláda se snaží o to, aby byla přijata zásada: Náboženství budiž vyučováno
v oněch školách, kde se pro ně vysloví většina rodičů, kde pak nikoli, musí menšina
se sama starati, aby byly dítky vyučovány náboženství na vlastní útraty. Skoro jsem
přesvědčen, že zvítězí vládní návrh; neboť jest otázka: může demokratický stát
podporovat! konfessijní vyučování čili nic? Zajisté že nikoli, neboť proti tomu
mluví státní základní zákony, podle nichž je stát bezkonfessní. Proti tomu se
namítá: Katolíci jsou ve většině, mají tedy právo žádati náboženského vyučování.
Avšak mnoho jich nechce tomuto vyučování; má býti menšina přinucena, aby
její potomci byli vyučováni nábožensky? Stát nemůže podporovat! vyučování
náboženského, poněvadž tajemství víry jsou nesrozumitelná a o dogmatech se
nedá disputovat!. Namítáte: Členové krajní levice (k níž řečník připadá) chtějí
tedy vyloučiti ze škol vyučování náboženské. Řečník dále dokazuje, že nábožen
ské přesvědčení záleží v pojetí velkých filosofických a životních problémů ; laická
morálka jest neodvislá od náboženství a státu prý úplně dostačí. Jest přesvědčen,
že tento návrh vzbudí kulturní boj, ale naděje se, že zvítězí idea svobodného
rozvoje lidstva, bez které by třetí Itálie byla ironií.
Řeč Bissolatiovu sněmovna vyslechla velmi nerada; poslanci jej přerušovali
a syčeli. Vládní většina, pravice, k níž náleží mírní liberálové, ironisuje řečníka.
Za to sněmovna vyslechla napiatě řeč Cameroniho.
Jsem přesvědčen, dovozoval Cameroni, že většina sněmovny se slavnostně
vysloví pro zásadu náboženského vyučování v obecné škole a tak zamítne vládní
návrh, který vlastně touží po tom, aby škola byla laicisována. Nepřátelé se odvo
lávají na zásadu neutrálnosti školy v konfessní příčině. Co však je tato neutrálnost? Bissolati ji pojímá jako nějaký passivní stav indifferentní, se strany lid
ského ducha, společnosti a zákonodárství a všemu, co je nad city a není před
mětem zkušebného poznání a zkoumání. ·—· Krajní nepřátelé však tuto zásadu
pojímají jako činný odpor proti všemu nadpřirozenému. To je také v praxi jedině
směrodatné.
Kterak však mohou nepřátelé lišiti dva lidi, a to toho, kdo činí pokusy a
badá v daných dějích a toho, kdo na jich základě se pokouší dospěti k nepoznatelnému a zkoumá, co je poslední příčinou věcí a jich poslední účel. Kterak
to, že někteří lidé se vzdají řešení nejvyšších otázek a zkoumají pouze zjevy?
Velká většina lidstva následuje základní touhy svého ducha a odpoví si třeba
dogmatickým a tajuplným způsobem positivně na nejvyšši požadavky, na otázku
odkud, kam a proč je člověk. Kterak mohou protivníci právě sebe postavovali
za vzor, za prototyp moderní společnosti? A třeba uvážili ještě, že víra, která
žije ještě v ohromné většině lidí třetí Itálie, není mrtvá, nýbrž provívá vším
veřejným životem. Kterak je tedy možno stát a školu vybaviti z tohoto život
ního kruhu?
A jak vypadá tato otázka v praxi? Co odpoví učitel ve slátní laické škole
dítěti na otázky, které přesahují zkoumatelné poznáni? Vždyť dítě vidí okolo
sebe, jak lidé ctí nadpřirozený počátek světa a na něm zakládají své skutky.
Podle mínění nepřátel by učitel na takové otázky buď musil mlčeti nebo odpo-
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věděti, že stát s takovými věcmi nemá co dělati. To znamená vněm ubiti každý
ideální vzlet a z něho učiniti materialistu nebo všeobecného pochybovače. To
vše jest jen ku prospěchu atheistů, neboť málo církev zmůže s mladíky, které
dusí pochybnosti a které svět vábí svými rozkošemi k mravní záhubě. Ve Veroně
v obecním zastupitelstvu zpravodaj prohlásil, že v laické škole mravní zásady
neutrpí, poněvadž učitel se snadno bude opírati o všeobecný a obecně platný
mravní cit. Avšak jaký jest onen všeobecný mravní cit v Itálii a všude jinde?
Katolický, případně křesťanský. A tehdy povstal socialistický rada a sesměšnil
jeho vývody prohlásiv: »Laická škola má účel konati protináboženskou pro
pagandu.«
Než, moderní stát je nekonfessní, civilní, neutrální, jak tvrdíte. Chápete však
špatně, co je podstata a co účel státu, Zda-li není účelem státu také blahobyt
občanů ? Stát však sobě nevykope základů trvání, jestliže se lépe stará na př.
o zničení zhoubné révové nákazy a pěstování druhů koňských, než o mravnost?
Jak může stát zapověděli rodičům, že nesmějí žádati, aby víra podporovala a
udržovala státem požadovanou poslušnost k autoritě, aby víra dávala podklad
ke státním povinnostem. Zda-li mám na to poukázali, kterak den ode dne vzrůstá
zločinnost mezi mládeží, jak se anarchismus rozšiřuje mezi lidem ?
A konečně — kterak může stát násilím oloupiti většinu státních občanů
o práva, která mají k výchově dítek. Zda-li to neznamená rozdvojili srdce
italská a rozr.ítiti v nich nepřátelství k státu, když lid bude nucen pohlíželi na
státní laické školy jako na protioltář, postavený proti svědomí lidu a v odporu
k němu ?
Zda může stát vžiti za to odpovědnost?
90 procent Italů v městech se vyjádřilo tyto dni pro náboženské vyučováni
ve škole — co máme říci o rolnících? A tolik vůle lidové chtějí udusiti socialisté
a republikáni, kteří celou svou státní theorii opírají právě o vůli lidu? Poslanec
Bissolati prohlásil, nezruší-Ii se vyučování náboženství, že by to znamenalo, že
je třetí Itálie illusorní. Avšak třetí Itálie nevznikla následkem snah zničiti víru
a církev — nikoli, třetí Itálie zneužívali a zneužívají k tomu účelu jen jisté
sekty, jistí štváči. Je-li Bissolati dobrým vlastencem, když chce roznítili nábo
ženský boj v Itálii a tak udusiti prospěšné dílo a pokrok k povznesení Itálie na
kulturním, hmotném a sociálním poli? »Pánové«, tak končil, »zdravý a soudný
lid italský chce a žádá, aby mu jeho nejvyšší zastupitelstvo zajistilo jeho svo
bodu, aby smělo dítky své krve vychovávat! v otcovské víře, aby z nich
učinilo dobré a vlasti prospěšné občany.«
Přívrženci středu a mírné pravice bouřlivě schvalovali tuto krásnou řeč.
Republikán Comondini nevzbudil mnoho ohlasu. Dovozoval, že to, co mluvil
Cameroni, nebyla filosofie, nýbrž theosofie. Pomlouval Itálii, že veškeren lid jest
úplně lhostejný ve věcech víry.
Druhého dne, totiž 19. února bylo pokračováno v debatě.
Pro mne — mluvil posl. Salandra — laická škola znamená školu, která je
závislá pouze od státu; tak jí rozumím a nikoli jako Bissolati, který ji chce míti
školou bez víry. Nevěrecká škola je theoretickým nesmyslem, v praxi však ne
proveditelnou. Bůh vládne ještě ve školách anglických a německých, proč bychom
měli následovali Francie. Kdyby byl přijat návrh Bissolatiův, byla by to urážka
většiny Itálie. Nejsem klerikálem, veřejně však prohlašuji, že by protiklerikální
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štvanice byly neštěstím pro Itálii. Klerikalismu jako politické strany není třeba
se báti, poněvadž Vatikán zakazuje politickou akci katolíků. Avšak nesmíme od
vrátili od sebe katolíků, a to k vůli míru a pokoji v zemi. Tím bychom zabili
vlastenectví, a toto jest nám nezbytnou potřebou. Itálie musí zůstati takovou,
jakou jest a rozvíjeti se dále na základě, na kterém povstala: musí býti liberální
v nejlepším smyslu slova, opravdu svobodomyslná. Itálie se musí varovati extremů,
které ukazují ostatní latinské státy : klerikálního reakcionářství na jedné straně a
protiklerikálního revolucionářství na druhé straně. Vládní návrh chce zachovali
vyučování náboženství tam, kde se pro to vysloví rodiče; tam nechť by byly obce
povinny udělovatí vyučování nábožení, kde není pro to většina rodičů, tam aby
menšina byla sama povinna o vyučování náboženství se postarali. To není
správné. Tím se ruší školský zákon, který je konfessijní. Tím se bez potřeby
bouří duchové. Tím se nenavrátí mír v zemi, nýbrž boj se přenese do poslední
vesnice. Slavnostně tu pozdvihuji hlas svůj, abych appelloval na sněmovnu, aby
manifestovala velkou většinou pro smír. (Pochvala.)
Radikál Moschini navrhoval, aby byl k návrhu Bissolatiovu přijat dodatek:
»Poněvadž stát jest úplně nekompetentní udělovatí vyučování v dogmatických
věcech.«
Slova pak se ujal posl. Falconi, který dovozoval: Nevývratná je zásada,
že má v otázce, zda-li se má vyučovali náboženství, rozhodovali většina. To je
zásada representativního systému. Statistika dokazuje, že mezi 8255 obcemi jest
5789 pro náboženství. Tím jest pro mne otázka úplně rozhodnuta. Tu vzpomí
nám pouze na to: Čtěte krásné dílo jednoho z našich největších sociologů:
»1 problemi dell’ Italia contemporanea« (»Záhady současné Itálie«) a uvidíte, jak
velmi potřebno pro naši mládež vyučování náboženství. Jen pohleďte, jak rafino
vaně se část naší mládeže připravuje ke zločinům, jak se ve zvláštních zločin
ných spolcích organisuje. I Renan, kterého nepřátelé tak si váží, jasně vyjadřuje
zásadu, že bez náboženské výchovy vůbec není možná výchova. I Bissolati mně
bude musit přiznati, že pouze víra může dáti skutkům pravou mravnost, neboť
ona dodává mravnosti sankci autority, které nedá žádná jiná morálka a nemůže
dáti, poněvadž nemůže člověka vázati.
Je třeba poukázali na dějiny této otázky. Ministr vyučování Rava svým
známým nařízením zrušil vyučování náboženství. Státní rada toto nařízení zrušila
12. prosince 1907 ze dvou příčin: 1. poněvadž bylo formálně nesprávno, proti
ústavní, neboť k tomu by bylo potřebí zvláštního zákona; 2. poněvadž bylo též
materielně nesprávné, poněvadž rodiče mají právo žádati náboženského vyučo
vání. Státní rada tehdy také vyslovila mínění, že by bylo potřebí definitivního
zákona. Nyní pak ministerská rada vydala jíž zmíněné nařízení. Také toto jest
proti ústavě, neboť nelze tak závažné věci upravili cestou nařízení. Zkrátka: státní
rada prohlásila zásadu pravé svobodomyslnosti, ministr vyučování pak chodil po
cestě neupřímných oklik.
Konečně pak třeba ještě poukázali na to: Vyjma Francii, kde vládne duch
svobodných zednářů, všude pracuje církev a stát společně k tomu, aby vycho
valy dorost k důkladným studiím a ctnostem, potřebným národům. Pohleďte jen
na Německo, Anglii, Ameriku, Švýcarsko, Holandsko, Norvéžsko ! Proč pak my
právě máme následovat! Francie, kde den ode dne vzrůstají zločiny mezi mlá
deží od sedmi do šestnácti let. Stát dále nemá pouze úmyslu podporovali ho
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spodářský a hmotný blahobyt státních občanů, nýbrž také mravní. — Naposledy
pak katolíci protestují proti tomu, aby se tak porušovala svoboda svědomí a
konštituční zásada většiny, na níž záleží moderní stát.
Tato rozprava ukázala, že mezi italskými poslanci jest jich hojně, kteří
veřejně se hlásí pro vyučování náboženské na obecných školách, třeba nebyli
smýšlení přesně katolického. Nakloněná plocha, na které se nynější společnost a
tedy také mládež nachází, nutí je k tomu ve svých důsledcích, aby pracovali
pro náboženskou výchovu dítek, poněvadž jen takovým způsobem je možno
zachránit! národa od úplné záhuby.
fí.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ve prospěch budoucího katolického
paedagogia školských bratří v Bubenči
darovali : Jednota českého katol. učitelstva
100 K; po 10 K: Tisková liga aSociální
odbor družstva Vlast; menší částky: sl. Tro
janová, učitelka v Praze a K. Ludvík, říd.
učitel v Praze. —· Ve valné hromadě Jed
noty čes. katol. učitelstva ze dne 9. února
t. r. posunul vldp. dvorní rada Dr. Frant.
Kryštůfek tuto záležitost ku předu a k ná
vrhu p. K. Ludvíka, říd. učitele bylo usne
seno, žádati členy Jednoty, aby při zásilce
členských podílů vždy nějaký obnos i na
toto paedagogium věnovali. A my prosíme
abonenty a členy družstva Vlast a Tiskové
Ligy, aby podobně činili. — Dary přijímá
pokladník Jednoty, katecheta, dp. Ant. Suchoradský v Praze-IL, čp. 1879 a admi
nistrace našeho družstva v Praze čp. 570-11.
— Dosavadní sbírky vynesly 1669 K a
jsou uloženy v pražské městské spořitelně.

Nový spolkový útvar katolický. —
Právě tyto dny byly schváleny c. k. místo
držitelstvím stanovy Svazu paedagogického,
nabyvše před tím schválení nejd. k. a. Ordinariátu pražského. — Účelem svazu je
soustředit! všecky učitelské, katechetské
spolky a korporace, katolické vychovávací
ústavy a kongregace v Cechách v jedno
středisko. — Údem se mohou státi všecky
tuto vyjmenované spolky a korporace, vych.
ústavy a kongregace. Všichni tito členové
vysílají do valné hromady Svazu na kaž
dých 50 členů jednoho delegáta. Na každý
zlomek pod 50 nebo přes 50 členů, voli
se rovněž jeden delegát. — Zakládající
členové splácejí v 5 letech 100 K, přispí
vající platí ročně nejméně 5 K. Cleny při

---------

jímá Jednota čes. katol. učitelstva v Praze
čp. 570-11. Ta dá stanovy Svazu na své
útraty tisknouti, rozešle je ovšem k tomuto
svazu oprávněným a svolá v příhodné době
valnou hromadu. Ve výboru zasedati budou
čtyři zástupcové nejd. Ordinariatů českých.
— Svaz paedagogický bude jakousi školní
radou katolickou a bude probírat! otázky
školské a vychovatelské s vyššího, vše
stranného hlediska.
Školství ve Vídni. Vídeňská městská
rada se usnesla, poskytnout! volné lístky
pro elektrickou dráhu všem dětem, jichž
obydlí-je více než 2 km. od školy vzdá
leno. Lístky mají platnost jen ve všední
dny od 7. hod. ranní do 6. hod. večerní.
— Do Komenského školy ve Vídni zapsá
no je letos 894 žáků. — Že české škol
ství je opravdovou popelkou a že se strany
hlavního města mnohojazyčné říše a dvoj
jazyčné země činily a činí se mu překážky,
kde jen lze, je všeobecně známo. Celých
25 let trvala jediná škola a teprve letos
zřízena škola nová, která ani není ještě za
bezpečena. Obě školy jsou bez práva ve
řejnosti I — Ve II. okresu spolek TalmudThora vydržuje židovskou obecnou školu
a tamtéž je škola turecko-židovská, obě
mají právo veřejnosti. Také v I. okresu je
řecká škola obecná s právem veřejnosti,
ale česká škola ve Vídni právo veřejnosti
nedostane. — Počátkem tohoto školního
roku podána zemské školní radě dolnorakouské žádost za povolení české soukromé
školy ve III. okresu. Žádost postoupena
okresní školní radě a ta vyslovila se zamí
tavě 1 Tak jedná Vídeň s Cechy !
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Úkol křesťanské rodiny ve výchově dítek.
Základem veškerého blahobytu lidské společnosti byla, jest a bude rodina.
Rodina je svatyně, v níž muž a žena, Bohem upoutaný, nerozlučitelný svazek
lásky, jenž se nedá tak snadno lidskými zákony rozdvojiti, založili svůj domácí
krb, v němž vychovávají národu a vlasti zdárné členy, vlastně vychovávat! mají.
Zde sestra se sestrou a bratr s bratrem i sestrami žijí ve svorném kruhu přá
telském, kde celé příbuzenstvo přináší vznešenou oběť svému Stvořiteli, Živiteli
a Zachovateli.
Národ jest chrámem, zbudovaným ke cti všehomíra samým lidstvem a
v něm opět slaví a velebí rodiny, upoutané stejným svazkem zděděných práv,
posvátných citů a upomínek, všeoživujícího ducha, který ochraňuje lidstvo i ná
rody — genia lásky k člověčenstvu. Nemůže býti mocného a velikého národa
bez uspořádané rodiny a nemůže býti šťastných rodin v rozervaném národě. —
Jedno doplňuje, povznáší a sílí to druhé. Povznášíme-li rodinu, povznášíme i ná
rod, a povznášejíce národ, povznášíme zároveň i rodiny.
Rodina jest rodištěm mravních povah, je to semeniště, v němž klíč; símě
pro zdárnou mládež, jest místem, kde vychovávat! se mají národu budoucí ob
čané vznešených snah i ctností. Všechno, co v národě vyvozeno bylo krásným
a čím který národ vynikl v lidské společnosti, bylo vypěstováno u tichého krbu
šťastné domácnosti.
Co krásného a ušlechtilého vypěstováno v lidské společnosti, tomu jistě
předem položen základ v rodině, později teprv ve škole, které staly se šířitelkami osvěty, buditelkami velkolepých a znamenitých myšlenek a chloubou lidské
společnosti, někdy také zármutkem a ničitelem blaha veřejného; toto druhé spadá
arci jenom na rodinu.
Rodinou svěřuje národ jednotlivci blaho manželky a budoucí generace, svě
řuje základ a blaho k šťastné domácí blaženosti, ale i k dlouhotrvající rozervanosti. Z lásky v rodině i k rodině vyvíjí se teprv láska k národu, vlasti i k státu,
která činí muže občanem a ženu občankou.
Muž, jenž miluje rodinu svou a hotov je pro ni se obětovati, ač je pánem
a hlavou rodiny, dovede jistě obětovati se pro vlast a národ svůj.
Je tedy svátou povinností každého národovce a pravého občana, aby vše
možně usiloval o povznesení své rodiny v duchu nábožensko-mravním, poněvadž
jest rodina základním kamenem ke stavbě domu národa, vlasti i státu.
Nikdo tedy neupře, že základem státu jest rodina. Filosofové, státníci, ari
stokrati, demokrati, pokrokáři, reformátoři a všichni vyspělí mužové a ženy, otcové
i matky, jimž zdravý rozum uštědřen, souhlasí a souhlasit! musí, že základem
státu jest rodina, representující člověčenstvo. Jaká rodina, takový národ.
Od pravěku zjevuje se nám již rodina u všech národů, ať barbarských, tak
i civilisovaných, jakožto zřízení božské, na němž záleží požehnání Stvořitelovo.
Rodinou založeny byly hlavní pilíře národa indického v dávnošedé minulosti,
majíce základ ve zřízení rodinném. V rodině pevný základ viděl již r. 551 před
Kristem čínský mudrc Konfucius, ač snahu svou postavit! rodinu na vzor ostat
ních poměrů lidského života byl od tehdejších současníků tupen a zemřel hořem,
ale učení ieho pohanské podnes vládne v říši čínské.
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Jak mocně působí rodina na rozvoj a velikost národů, vidíme na rodinách
židovských, které, ač roztroušeny z bývalého mocného státu, udržují se stále jako
národ samostatný již od těch dob, kdy Israel vedl život pastýřský, potuluje se
s místa na místo se svými stády do krajin pastvinami úrodných.
V národě židovském směřovaly všechny snahy k tomu, aby rodina zacho
vána byla ve své ryzosti a samostatnosti, aby byla pevnou, nedobytnou hradbou
před nepřítelem; proto bohoslužba, průmysl, obchod a všechna učenost, leto
počet, rok slunečný, měsíc a den se všemi zvyky a domácími obyčeji směřovaly
jedině a výhradně k tomu, aby židovská rodina odloučena byla a výhradně pa
třila zařízení svého národa israelského. Po zkáze Jerusalema a rozpadnutí říše
vystoupily rodiny židovské každá o sobě a tvořily opět národ židovský, ač roz
prchnuty byly po celém světě mezi národy jinými, a po staletích přece zacho
valy ráz národa původního i v dobách nejtěžších osudů až do dob nejnovějších,
když z národa toho a z rodiny židovské vyšlo světlo světa — křesťanství. To,
co židům bylo sváto, přešlo Kristem v celé člověčenstvo, ovšem že s opravami
ve formě nové.
Křesťanství utvořilo rodinu svátou, posvětivši tuto jménem Kristovým a po
stavilo rodinu v čelo kultu náboženského. Křesťanství vymanilo ženu a děti její
z hnusného otroctví, povzneslo ženu-matku na stupeň ten, jaký jí náleží a jak
nyní jest, aby byla strážným duchem, strážným andělem viditelným v rodině.
Žena učiněna matkou Boží a touto povýšeny všechny ženy z bývalého zatemně
lého otroctví k postavení vznešenějšímu s povoláním posvátným, aby se staly
střediskem v kruhu rodiny a kněžnami v rodině.
Kristus stal se vymanitelem všech pout, jež lidstvo svírala, a tím se stal
vymanitelem žen, neboť ony postaveny v rodinách svých na roveň mužům a od
těch dob má každý lidský život mnohem vyvýšenější cenu.
Křesťanství považuje muže a ženu na rovném stupni v rodině a vyslovilo
zásadu, že lidé všichni bez rozdílu pohlaví a věku jsou dítkami Božími, kterážto
zásada pomohla rozšiřovat! křesťanství do celého světa.
Když klesl Řím, ztroskotaly se všeliké názory starého světa, a osvobozené
ženy byly nejmocnějšími šiřitelkami víry Kristovy, pro niž i životy své mučed
nickou smrtí kladly za oběť, čehož důkazem jest kniha »životů svátých a světic«.
Kdyby ženy židovské před křesťanstvím zaujímaly důstojnější postavení v rodi
nách svých, tu jistě by více vynikly a prospěly národu svému, a dost možná,
že by odvrátily hroznou pohromu Jerusalema.
Z toho patrno, jak důležitou úlohu má v rodině i v samém národě matka, žena.
. Ani dálný Východ ani Judsko, ba ani Řecko nepochopily, že žena upou
tána jsouc k národu svému svazky nejsvětějšími, má i rozhodující vliv na ná
rodní poměry, že musí bráti úplného podílu na vzdělanosti národní, že musí býti
svobodnou a ne otrokyni v rodině, jak na mnoze dosud se děje i v civilisaci,
že nesmí býti vyloučena ze všeobecného rozvoje a vývoje života společenského,
ale že má býti platným členem národa, jehož dcerou se zove a tomuto převeliké
oběti přináší, rodíc a vychovávajíc nové členy obého pohlaví a výchovou ro
dinnou předvádějíc vslasti i státu zdárné syny k oslavě a k ochraně.
První národ, který pochopil ve starém věku tuto pravdu alespoň částečně,
byl národ římský. Řím ukázal světu vznešenost a důstojnost matek a uznal mravní
moc a cenu těchto, byť i pohankami byly.
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Římské matky u výchově v rodině předčily ženy řecké a vůbec rodinný
život Římanů byl vroucnějším u porovnání s Řeky, ale přece žena Římanka ne
přišla ku všestrannému vývoji své přirozenosti a své povahy, poněvadž rodina
v římském státě se cenila jen dle toho, jak obci a státu byla užitečná dle tělesné
výchovy více, než dle výchovy a vývinu duševního.
(Pokračování.)

Úchylky řeči v Poještědsku.
Napsal B. B.

foucmouch — bramborová kaše;
francle — třásně u šátku ;
íestung;
fórovej ;
fajnovej;
fajtka;
fěrtoch ;
fiksluje — nesprávně hraje;
fiřpon — přípřež;
forcimra:
funus;
foukanice, metelice sněhová;
mete se (sníh);
furt;
firhaňky — zásiony;
forhaus;
forota;
falousek — místo u kamen :
František (i);
flaška;
fišpan;
furtumfurt:
freibilig;
fusekle;
fabrika;
fotr:
flinta;
forma;
forman ;
faldy;
flastr;
flek;
frajle;
íligl;
foremetka;
fišpan;
grunty;
gút;
genigend;
geltág,
hanušky — sejkorky — placky z bram
borů ;
husák — houser;

handluje, kšeftuje ;
handlíř, handluňk;
na handl — na výměnu dítě do Němec;
hejcuk — otvor u sklepa;
hučka — čepice;
handluje v prkýnkách — umírá !
hančlíky — nátepníčky;
hárpuc;
na hóře (o);
hauptwoch;
hastrman ;
herynek;
hornodle ;
Chmerek — mech;
chumelka — sněh. vánice:
chumelí — sněží;
ídlo — jídlo.
já jsú — já jsem ;
juplich — oděv nahých dětí;
jseme, jsete, oni sú ;
Ján (a);
jitro (i);
jizva (i);
jitřní (i);
jarmara;
jarmark:
ju, jo — ano;
krógl — límec;
krhanice — hrnec pro smetanu ;
krhan — džbán ;
krhánek — džbánek;
klandr:
kór;
kštelt;
kutchan — pekáč;
konc sichr;
kraval;
kloca handra — hadr;
korbel — budka pro špačky;
kaťata, podléčky — podvlékačky;
krůsna — krosna;
krumplík — ošlapek;
kripl — mrzák ;
(Pokračování.)
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---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Jednoty českého katol. učitelstva
a přátel křest, výchovy v král. Če
ském. Příspěvky a dary složili : Vdp. Dr.
Lad. Sýkora, kanovník a univ. profesor
v Praze (10 K), nejm. dobrodinec z Poříčan (10 K), dp. Jindř. Novák, katecheta
v Golč. Jeníkově (10 K), p. Jos. Kašťák,
říd. učitel v Rovensku (6 K), vdp. Fr.
Kondelík, arciděkan ve Mšeně (5 K), vdp.
Msgr. Bedřich Kamarýt, děkan v Deštné
(4 K), p. Karel Ludvík, říd. učitel v Praze
(2 K), sl. Ludmila Autratová, učitelka v
Plzni (2 K), sl. Jos. Mrázová, učitelka v
Turnově (2 K), sl. Viktorie Sedláčková,
učitelka v Turnově (2 K), sl. M. Chabrová,
učitelka v Praze (2 K), sl. Jos. Bayerová,
učitelka v Praze (dar 1 K), p. Boh. Subrt,
faktor na Král. Vinohradech (1 K), dp.
Václav Groh, farář ve Zvoli (1 K) a pan
Jos. Hnátek, soukromník ve Skorenicích
(1 K). Nové členy, jejich dary a vklady
přijímá Ant. Suchoradský, katecheta v
Praze-IL, na Karlově čp. 1879.

Ve prospěch budoucího paedagogia
Školských bratří dále složili dary z Jed
noty čes. katol. učitelstva: sl. Albína Fortýnová, učitelka v Praze, Jos. Kafka, řídící
učitel ve Zdetíně, Fr. Waldmann, vrchní do
zorce a varhaník v Johanneu v Praze a Tom.
Skrdle, red. Vlasti. — Další milodary — za
něž snažně prosíme ■— přijímá Ant. Sucho
radský, katecheta v Praze-II na Karlově a
administr. družstva Vlast v Praze čp. 570-11.
»Do vínku.« Učitelská záložna »Ko
menský« v Praze, zavádí ku povzbuzení
spořivosti v učitelských rodinách nové od
dělení, zvané »do vínku.« Každý člen zá
ložny dostane pro novorozence svého zdarma
vkladní knížku se vkladem 2 K, přihlásí-li
se u záložny nejdéle v době šesti měsíců
po narození dítka. V přihlášce udá den na
rození dítěte a jeho jméno. Knížka je ma
jetkem dítěte a do ukončení 14. roku chová
ji u sebe otec neb matka. Na knížku mohou
se vkládati vklady a záložna ustanoví z či
stého zisku premie, které budou připisovány
vkladatelům. Ze vkladu počátečního a pré
mii nesmí se před ukončením 14. roku dí
těti ničeho vybírati.

Hrdinství zemské Jednoty učitel
stva českých škol měšťanských na
Moravě. Ve výborové schůzi dne 23. pro
since 1907 přijaty za nejnaléhavější poža

—

davky : 1. 351etá služba a neředitelský pří
platek, 2. drahotní přídavek, 3. čtvrtý učitel
na trojtřídních školách měšťanských. —
Z Jednoty vyloučen byl jednatel katolic.
spolku učitelů, ředitel Jos. Mezírka z Příbora. Volnost!

Z kterých důvodů zamítl c. k. říš
ský soud ve Vídni rekursy otců a po
ručníků českých dětí proti zamítavému
rozhodnutí ministerstva kultu a vyučo
vání co do zřízení českých veřejných
škol ve Vídni? Jsou to rozhodnutí říš
ského soudu ze dne 19. října 1904 č. 437
a 438. Stěžovatelé dovolávali se toho, že český
kmen národní ve Vídni bydlí a že český
jazyk je v Dolních Rakousích a zejména
i ve Vídni jazykem v zemi obvyklým. Na
důkaz toho uvedli: 1. Počet obyvatelstva
s obcovací řečí českou a 2. vědomí ná
rodní pospolitosti, které se jeví spolky, zá
ložnami, soukromými školami, časopisy, po
litickým vystupováním, službami Božími a
konečně i akcí, kterou se veřejných škol
domáhají. Říšský soud zamítaje stížnost tu,
pravil v důvodech : »Pospolitá národní čin
nost příslušníků české národnosti, bydlících
v Rakousku pod Enží, nezapustila ve ve
řejném životě této země takových histo
rických kořenů, jež by jim jako uzavřené
jednotce propůjčila karakter národní indivi
duality v zemi, jenž tvoří podstatnou značku
»národního kmene země.« K tomu by bylo
třeba historického vývoje, jenž se jeví zvlášt
ním způsobem trvalého osídlení a úzkým
spojením se životem obyvatelstva celkového.
Tyto předpoklady scházejí u obyvatelů
české národnosti v Rakousku p. E.. vyjma
ony zlomky, jež se jeví jako výběžky cel
kového českého území národního v zemích
sousedních. Pro Vídeň zejména nejsou tu
předpoklady ony, a to tím méně, že exi
stence obyvatelů české národnosti ve Vídni
jest je i účinek přitažlivosti, ktero .i vyko
nává hlavní a sídelní město říše na pří
slušníky nejen českého kmene n rodního,
rodního, nýbrž i všech ostatních národních
kmenů rakouských.« (»Právník« r. 1907,
str. 807 n.)
Organisace svobodomyslného učitel
stva v Rakousku čítá 50.000 členů. Spolek
katolických učitelů v Dol. Rakousích čítá
4000 členů. K říšské organisaci katolických
učitelů patří 17 spolků.
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Úkol křesťanské rodiny ve výchově dítek.
(Pokračování.)

Z příkladu vznešené výchovy rodinné u Římanů poutá pozornost matka
Kornelie Gracchová, která všechnu snahu a péči v rodině věnovala výchově
svých dítek, nazývajíc je nejdražším pokladem a šperkem, jimiž honosil se bo
hatý dům její. Urozená tato matróna šlechtila a cvičila syny své sama od útlého
mládí v řečnictví, filosofii a řeckém básnictví a rozohňovala srdce svých dítek
láskou k vlasti.
Z dob prvního křesťanství zanechala po sobě památku rodinné výchovy
v ohledu nábožensko-mravním Sofia, matka sv. Klimenta z Ancyry.
Tato měla jediného syna, jehož od dětinství zaslíbila Bohu, předříkávajíc
mu ustavičně: »Bojovati a trpěti budeš pro Krista.« Těmi slovy počínalo a kon
čilo domácí vychování, a celý dům proměněn byl ve školu, v níž vyučovala
synka svého náboženství křesťanskému a veškeré učivo vztahovalo se k živo
topisu toho kterého svátého mučedníka. Tato zbožná matka nezanedbala ničeho,
co by vznešeného rodu jejího nebylo přiměřeným a vše muselo k tomu cíli
směřovati.
Když miláček její dosáhl 12. roku, onemocněla matka a vidouc blížiti se
k poslední hodince, tázala se synka hlasem třesoucím; »Čemu jsem tě učila,
dítě mé?« 1 odpověděl: »Bojovati, matko má, pro Krista!« »Dobře tak,« pravila
umírající, »pojď blíže, synu můj, ať tě obejmu naposled a přivinu k srdci svému,
andělí můj!« Když zlíbala údy synka svého, o nichž předvídala, že pro Krista
jednou trpěti budou, vypustila s nevýslovnou rozkoší v objetí chlapce svého
ducha. Brzy potom z chlapečka stal se jeden z nejslavnějších vyznavačů a šiři
telů víry Kristovy, zahanbuje pohany, bojuje pro světlo víry křesťanské, jak
z mládí jej tomu vedla křesťanská matka Sofia.
Každá křesťanská matka, má-li »Sofií, t. j. moudrostí« naplněna býti a slouti,
mějž na zřeteli ten cíl, aby z dítek byli věrní synové a dcery církve, zdární
synové a dcery vlasti i státu, obci k ozdobě, vlasti k oslavě. To jest nejvyšši
cíl křesťanské výchovy rodinné, kde matka-kněžice je vzorem a příkladem svě
řených dítek, a to ostatní musí sloužiti k dosažení toho cíle.
Poněvadž duše lidská nesmrtelná a věčná jest, nesmí u rodinné výchovy
»věčnost« z myslí dítek vypuštěna býti, aby dítky stále byly pamatovány na
vznešený cíl jejich, že jsou křesťané, jež mají Boha, a pro Boha i nesmrtelnou
duši svou bojovati, bojovati proti zlému, se všech stran na ně dorážejícímu
a že jim ve světě mnoho bude trpěti z lásky k Bohu, aby jedenkráte blaženy
byly na věky, jako onen sv. Kliment z Ancyry.
Národ vychovaný bez náboženství, bez víry v Boha, rozpadne se v nic
i s celou říší. Kdo by tvrditi chtěl opak toho, musí tvrditi, že není pravdou, co
praví božská pravda, že duše naše má mnohem větší cenu, nežli celý svět
a když pronikla nevěra do širších vrstev lidské společnosti třebas jen na krátký
čas, nastaly doby, potřísněné krví nevinných obětí, zradou, hrubým násilím,
chlípností a zkázou národa i rozvratem celých zemí.
Sám něm. básník Goethe dosvědčuje, že všechny epochy, v nichž živá
víra panovala ve světě, vyznačují se velikými činy, jako rekovného mučednictví,
činy obětavé lásky a pod. A proti těmto důkazům v dějinách lidstva odvažují
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se nevěrečtí modernisté hlásati světu, že principem pokroku není víra a nábo
ženství, nýbrž opak toho. Oni vyznávají nepokrytě, že hlavní požadavek mo
derní výchovy jest úplné odloučení rodiny a školy od církve, totiž od víry
v Boha a od sv. náboženství. Ze prý víra a náboženství zatemňuje rozum ?
Což oni mužové úctyhodní z XVIII. a XIX. věku, přední křísitelé národa
našeho, pokleslého v dobách utrpení a úpadku, narození v chudých chýších
pod doškovými střechami a vychování v pravé víře a zbožnosti, rozhlašujíce
náboženství křesťanské, zatemňovali rozum lidem ?
Či sami byli zatemněni ?
Co zmizel nábožný duch z rodin křesťanských, jenž jest živým kořenem
vší pravé šlechetnosti, ubývá se strany rodičů a domácích příslušníků dobrých
příkladů, ale ubývá též pravé lásky a trpělivosti, kteráž nejlépe přispívá k vý
chově. Místo lásky bývá rozmazlení a převládá laska t. zv. opičí, nebo bývá
surová přísnost, která hrůzou a strachem vládne. Tu jsou děti v domě otcovském
buď pány nebo převráceně otroky. Kde v rodině není lásky k Bohu a ku svým
domácím příslušníkům, tu není míru a požehnání Božího.
Láska křesťanská buduje dům a zakládá rodinu.
V dobách středověku ctěni byli v každé rodině domácí bůžkové u po
hanských Slovanů, jakožto ochráncové každého domu, jimž zřizovány byly
oltářé na zvláštních sídlech posvátného krbu rodiny, kde obětováno jim bylo
ze všech prvotin plodů i stád a při rodinných hostinách přednášena část jídel
a nápojů. Bůžky tyto, »Lares« zvané, byly prý duše šlechetných zemřelých
obyvatelů toho domu, které po smrti neviditelně přicházely na tuto zemi a dřívější
dům svůj a rodiny po smrti navštěvovaly a ochraňovaly v domě tomto.
U Staročechů byly světnice, pec, kamna, ohniště i komín místy posvát
nými, na nichž se pekly plodiny i vařily, a zbytky uschovány domácímu bůžku
»Šotkovi«, ženy přednášely oběti těmto duchům, již ochraňovali dům i rodinu.
Ve starých rytířských hradech stával ve velké síni hned vedle krbu oltář, při
němž se konaly domácí bohoslužby Madonny, matky Boží, která byla symbolem
božské i lidské lásky.
To byl arci jiný význam oltáře křesťanského u porovnání oltáře pohanskoslovanského a měl hlubší, významnější a vznešenější smysl. Nebyl to více oltář
bůžka rodiny, jenž ochraňoval dům ode všech nehod, ale bylo to místo, kde ro
dina se shromažďovala, aby pobožnost svou vykonávala, a modlila se za ochranu
domu i všech členů rodiny, kde ráno a večer hledali členové rodu posily ku své
denní práci. V čele domácí pobožnosti byly opět ženy, matky jakožto kněžky do
mácího krbu a oltáře.
Když s kultem Mariánským rozšířil se i kult rodiny, tu sáhali v době stře
dověku mužové k meči, aby na podnět žen bojovali v dálném východě za zna
mení sv. kříže a dobyli sv. zemi s Jerusalemem z moci Turků.
Křesťanský rytíř pomodliv se nejprve u obrazu Bohorodičky, opasuje se
mečem, spěchá do sv. země a nechává ženu svou, matku, kněžnu rodiny, aby
hájila domácí oltář a krb, i vychovávala rodinu dle příkladu sv. rodiny v Nazaretě.
Tu vidí žena i děti i celá rytířská rodina, jak klečí nejvyšší velitel v domě,
otec, hlava rodiny, na kolenou před obrazem Bohorodičky, mají zcela jiný
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pojem vyšší o otci mém a úctu nejen k neviditelné bytosti, které se otec klaní,
ale i k otci samému.
Když vidí rodina celá, jak tasí otec meč pro Syna Bohorodičky, který po
výšil matku svou za královnu nebes a tím spasil celé pokolení lidské, jest úcta
nejen k Marii Panně, ale rodina má úctu i k matce své, neboť vidí u otce, jak
matkou Boží povýšeny jsou všecky matky lidské, matky rodin. Matka Eva v ro
dině vyhání hříchem svým člověčenstvo z ráje a matka Maria uvádí člověčenstvo
k ráji zpět. Matka nehodná, bezbožná a nemravná v rodině, vyhání muže i děti
od milého a sladkého krbu domácího, ale matka zbožná, něžná a věrná přivádí
muže i děti k domácímu krbu zpět.
Křesťanství nalezlo dobrou půdu a připravenou již pro posvátný život ro
dinný u Slovanů více nežli u Němců a také matky-vychovatelky v rodinách mí
valy u Slovanů důstojnější postavení nad ženami germánskými. Slovan nezabý
vaje se válčením pro výboj jako Germán, nýbrž pouze k ochraně, aby hájil právo
své a své rodiny, vedl život rolnický a pastýřský, lnul více ku své rodině a vé
vodil jí. Víme, že u Slovanů zavedeno bylo a povoleno mnohoženství, ale Slo
vanka nebyla nikdy majetkem muže, jenž by snad ji prodával v otroctví. Ce
chové dokazují nám ve svých dějinách, že uměli ženu-matku ctíti a uznávali
duševní cenu jejich, jako z příkladů: Přemysl, Libuše, Bořivoj, sv. Václav a.sv.
Ludmila.
(Pokračování.)

Zapomenutý hrob.
Jubilejní vzpomínka na zasloužilého učitele ze staré Školy. Podává ANT. BLAŽEK.

Každý cizinec, který zavítá do některého města, rád podívá se i na místní
hřbitov, neboť řady pomníků dávají hravě, beze všeho dotazování, nahlédnout!
v minulé listy dějin. Dle úpravy, souměrnosti, ozdoby a pořádku hřbitova možno
i právem souditi na panující stav, zámožnost a pořádek města samého.
Zavítal-li by neznámý na pohřebiště chrastecké, ležící na svahu kol hvězdovitého kostelíka sv. Martina, musí dáti svědectví pravdě, že jak co do úpravy,
jak do polohy nenajde se hned tak podobného vhodného místa pro »říši
mrtvých« jako tuto nad rozlehlým romantickým dolem, jejž každoročně Vesna
nádherným šatem ozdobuje.
K idylickému pohřebišti chrasteckému obráceny zraky veřejnosti zvláště
v pozdním podzimku r. 1902, kdy sem k poslednímu odpočinku odváželo du
chovenstvo nezapoinenutelného svého vrchního pastýře Eduarda Jana Nep Brynycha, který nedlouho před svým úmrtím svatyňku na hřbitově, v níž odpočívá,
svým nákladem obnovil a sám — již valně churav — posvětil. Odpočíváť tu
v Pánu vedle sestry Aloisie, která ho o několik roků smrtí předešla. Nedaleko
rovu velkého biskupa trčí památník jeho předchůdce na stolci biskupském před
100 lety, biskupa Jana Leopolda Haye. Od kostelíka středem hřbitova vede cesta
k prostému pískovcovému pomníku, vztyčenému na hrobě jiného vrchního pa
stýře — Dra. Josefa Haise.
Po levé straně náhrobku posledního duchovního hodnostáře padne nám
do oka jehlancový pomníček, svrchu sovou a úlem, znaky to bělosti a píle zdo
bený. Kámen ten kryje hrob vzorného zdejšího učitele, buditele a spisovatele
^na Filcíka, působícího tu od roku 1812 až do smrti r. 1837. Zásluhy muže
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tohoto o školství národní jsou neocenitelné, že vším právem již Rybička do
svědčuje, že vyšinul se na pravého učitele vzorného nejen titulem, alebrž skutky
i spisy svými. Jméno tohoto znamenitého paedagoga září dosud jasným leskem
a platí o něm dosud slova bývalého jeho vděčného žáka Dra. Frant. Cupra,
jež při odhalení pomníku r. 1864 promluvil: »Cokoli se od času působení jeho
událo znamenitého ve světě učitelském, v povšechném hnutí a vývoji národním,
to vše již bystré oko jeho tehdy předvídalo,, k tomu všemu pilpá ruka jeho po
máhala stavětí základy,«
Chrast dosud v mnohém je vděčna Filcíkovi, zvláště v tom, že jako do
vedný zahradník a štěpař ponenáhlu měnil každé pusté místo v zahradu. Se
zdarem věnoval se i včelařství a hedvábnictví. Dle zvyku tehdejší doby vyučoval
Filcík i odrostlejší mladíky, kteří chtěli do kursu vstoupiti, neb tento již měli
za sebou — hudbě. Učil je nauce o harmonii a generálbasu. V chrasteckém
chrámu Páně provedeny za něho i skladby předních mistrů. Tak r. 1817 se
óOtičlenným sborem dávalo se Haydenovo oratorium »Sedm posledních slov Kri
stových«. V Chrasti jeho počínáním provozovány též skladby »Stvoření světa«,
»Čtyři roční časové«, Mozartovo »Requiem«. K četným zkouškám a produkcím
docházeli z celého okolí známí učitelé, kteří Filcíka právem za svého vůdce po
važovali a i ve věcech školních radu s ním brali. Byli- to jmenovitě Martys
z Rosic, krajan Filcíkův (pocházel rovněž z Kopidlna), Jelínek z Hrochova Týnce,
Svoboda z Jenšovic, Šafránek ze Včelákova, Doležal z Kostelce Vrbatova, Ročňák
z Honvic, Melzer ze Zaječic a Polák, od r. 1830 Jeremiáš z Řestok.
Ze všech těchto druhů nejvíce oblíbil si Filcík Jeremiáše, který dostal se
do Řestok z Vejvanovic přičiněním vikáře Krále. Ač mezi oběma muži byl značný
rozdíl věku, Filcík čítal již 4b a Jeremiáš byl mladíček 221etý, sblížila je brzy
ideální mysl a zanícení pro obecné dobro. Nebylo snad dne, aby horliví ti učitelé
vzájemně se nenavštívili a denní příhody a zkušenosti své navzájem sobě nesdělovali. Letní doby viděti je bylo pohroužené v důvěrný rozhovor na cestě od
Řestok k Chrasti. Na rozhraní polností chrasteckých a řestockých u staré hrušky
bylo místo rozchodu. Za teplých nocí rozcházely se šlechetné ty duše někdy
až za ranních červánků. Besedování takové bylo oběma nutnou posilou a ná
hradou za společenské zábavy, jimž oba se vždy rádi vyhýbali.
Přátelství Filcíkovo bylo mladému Jeremiášovi pravým dobrodiním a jaký
div, že po smrti onoho stal se tento dědicem všech snah a plánů Filcíkových,
jež pokoušel se, jak níže bude vylíčeno, v dalším životě svém uskutečnili. Při
pohromách životních, jimiž v životě svém byl zmítán, při nezdaru svých dale
kosáhlých plánů často vzpomínal na svého upřímného rádce. Při ranách osudu
zůstal nezlomen a jen vědomí poctivě vykonané práce a důvěra v Boha sílila ho
v dalším těžkém životním boji.
Horlivý stoupenec ideálních snah Filcíkových, ač přežil svého přítele téměř
o půl století a za dlouhou tu dobu dobyl si velečinným svým životem nemalých
zásluh, nedošel ani po smrti uznání a ocenění úmorné své činnosti. Uložen
k věčnému odpočinku na témže hřbitově, kde Filcík dřímá věčný sen. Ačkoliv
za nedlouho připadne lOOletá památka jeho narození, nenapadlo dosud nikomu,
že by se slušelo i oddanému stoupenci Filcíkovu aspoň pamětní desku, ne-li
pomník, nad hrobem zříditi. Opuštěný a zapomenutý jeho rov poukazuje mlčky
na velkou nevděčnost lidskou!
'
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Josef Jeremiáš narodil se 18. února 1808 v Žamberku, kdež se mu od
učitele Jos. Schreinera a kaplana O. Toužimského dostalo tak pečlivého základ
ního vzdělání, jak literárního, tak hudebního, že již r. 1822 mohl tu zastávati
jako pomocník službu školní. Aby se v tom ohledu ještě lépe vzdělal, vstoupil
na radu jmenovaného kněze do kursu v Pardubicích, který když r. 1824 s vý
borným prospěchem odbyl, nastoupil místo pomocnické ve Vrbatově Kostelci
a rok na to ve Vajnovicích, kdež pobyl do r. 1830. Zároveň s ním ucházel se
o Řestoky Josef Sedník z Chlumětína, který hleděl si obec jako patronku školy
nakloniti tím, že sliboval školní plat a jiné povinné dávky místo ve stříbře vy
bírat! ve vídeňské měně. Jeremiáš měl však dobré doporučení od vikáře Krále,
a na jeho přímluvu také místo obdržel.
Řestoky mohou si podnes gratulovat!, že tohoto v mnohém oboru vynika
jícího učitele dostaly; majíť po něm pěknou památku. Jeho přičiněním promě
něna prostorná náves v utěšený sad, který dnes je přední ozdobou kvetoucí tétoosady a nese každoročně 800 zl. i více užitku. Kdyby tedy nebylo ani jiných
zásluh, jimiž se Jeremiáš pro obec i národ zvěčnil, postačila by již zmíněná
okolnost, aby na něho místní občané s povděkem vzpomínali.
Nedávno v jednom listu pražském četli jsme chválu o zdejší obci. Pisateľ
velebí rationelní pěstování ovocného stromoví a lichotí obecnímu zastupitelstvu,
kterému prý náleží čest a uznání. Neupíráme ovšem vzorné této obci její péče
o vysazování a upravování místních sadů; ale podivno, že pisatel o Jeremiášovi,
který přece první k tomu dal podnět, ani slůvkem se nezmínil. O zřízení první
školky v Řestokách zmiňuje se Jeremiáš sám v pamětní knize školní. »Roku
1836 na učitelovu žádost povoleno úředně zřízení nové školní štepničky (školky),
která zřízena na místě od obce, k tomu účeli darovaném a ohrazeném. Ještě
t. r. byla část školky mladými stromovými sazeničkami pod dohlídkou učitele
od školáků vysázena. Značnou část sazeniček těch vyprosil učitel od hodného
muže Jana Starého, který jako hajný u vrchnosti nasavrcké slouživ, nyní v cha
lupě za dvorem bydlí, ostatní porozličně nakoupil. Zde mládež v hlídání, ošetřo
vání a šlechtění ovocného stromoví cvičena bývá.« -

Proudy mezi slovinským učitelstvem.
»Ordinariátní list« biskupství lublaňského přináší v čísle 1. z péra knížete bisku
pa dr. Jegliče zajímavý článek o proudech mezi slovinským učitelstvem; píše v něm :
Mezi učiteli pozoruji dva proudy. Každý má svůj list, okolo něhož se shro
mažďuje a kterému své názory vdechuje.
Máme »Slomšekovu zvezu« (Slomškův svaz) s listem »Slovenskí učitelj«.
Již jméno tohoto proudu naznačuje, že jsou v něm oni·.křesťanští učitelé, kteří
jsou si vědomi své povinnosti jako katoličtí učitelé a přejí si ve škole a mimo
školu pracovat: společně a svorně s duchovními pastýři a s katechety. Proto také
v tomto svazu nacházíme také duchovní.
.
Na schůzích pracuje »Slomšekova zveza« ku prospěchu a vážnosti učitel
ského stavu. Skoda, že má jen málo členů! V nejnovějším čase se k tomuto
svazu v Kraňsku připojil podobný svaz v Goricku.
Tento svaz a tuto snahu úplně schvaluji a doufám, že její zásady a její snahy
zvítězí, jakmile přestane bázeň, která, mnohé učitele udržuje násilně v druhém táboře.
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O tomto dobrém, kře sťanském a jedině pravém proudu nechť tato slova
dostačí. Něco více promluvím o proudu druhém. Jakého ducha jsou členové
jeho? Myslím, že se může tento duch nejlépe poznati z jejich listu »Učiteljského
Tovariše«. Pohleďme na jeho hlavní známky:
1. Členové jeho jsou velmi pracovití: vydávají více listů, mají svou tiskárnu,
zakládají učitelský konvikt, snaží se vejiti do styku s lidem a organisovati
mládež; avšak pečují také o svůj hmotný blahobyt.
V té věci má »Učiteljski Tovariš« v r. 1907 dosti článků. Nejvíce se píše
o zlepšení platů. V článcích o styku s lidem doporoučí všecku onu veřejnou
práci, kterou my kněží dávno vykonáváme. Znamenitý jest program podrobné
práce u mládeže; všude mají býti zřizovány odbory, které by pracovaly pro
mládež, jak zvláště byl dáván důraz na sjezdu v Radoljici měsíce srpna.
2. Častěji se zdůrazňuje, že pokrokoví učitelé nejsou nevěrci a že se vy
učování náboženské nesmí ze škol vypuditi. Tak píše učitel Slomšek na sír. 55.:
»Jsem přesvědčen, že mohu prohlásiti jménem nás všech a vůbec naší strany :
»Národní strana nikdy nebude vyháněti náboženství a modlitby ze školy. My si
naopak přejeme, aby náboženství se učilo velmi pilně, aby byla pěstována a šlech
těny byly povahy.«
V Radoljici p. Dimnik tvrdil: »Nepřátelé světla a vzdělání . . . praví, že
jsme učiteli nevěrci, že pronásledujeme kříž, Otčenáš, Zdrávas Maria a kře
sťanský pozdrav »Pochválen buď Ježíš Kristus.« (Uč. Tov. str. 400.).
Ano, dokonce ve velmi jedovatých článcích »Křivověrný klerikalismus« táže
se spisovatel: »Proč smrtelně nenávidíte pokrokového učitelstva, poněvadž jsme
na náboženském základě?«
3. V ostatních článcích a řečích jsou však tvrzení, která se s náboženským
přesvědčením neshodují. Tak jmenují církevní zřízení starokopytným, nepřátelským
nynějšímu světovému názoru. (Tovariš str. 194.). Potom chválí první číslo listu
»Volná myšlenka« a uveřejňuje jeho protináboženský program. Bojuje proti řím
skému otroctví, poněvadž zdravý pokrok jest možný pouze na základě vyučo
vání, prostého římského otroctví. Rád přináší zprávy, které hanobí papeže nebo
biskupy a církev vůbec.
4. Vůbec pak list »Tovariš« bojuje udatně proti klerikalismu. Co je kle
rikalismus? Dlouho jsem hledal definice a našel jsem ji na str. 102.: »To je
novodobé katolictví, to jest morálka, dílo a veliká zásluha klerikalismu — na
šeho politikujícího duchovenstva. Klerikalismus touží důsledně, vytrvale a také
úspěšně o nadvládu na hospodářském a politickém poli.«
A jakých prostředků užívá? Na str. 142. jest odpověď: Zvláště mladší du
chovenstvo jest fanatické, klerikální do mozku, to jest užívá za prostředky k do
sažení svého účelu, které bijí naší víře přímo v tvář. Takové podrývání nazý
váme krátce klerikalismem, abychom rozlišili duchovenstvo poctivé, zaujaté pro
dobrou věc, od učící církve. Lež, pomluva, zneužití víry, štvaní, hádka, nepřá
telství, boj, zneužívání kostela a zpovědnice, hanobení bližního, křivé svědectví
a přísaha, touha po cti, penězích i světských statcích, ponižování, zahanbování
a ničení bližního, žaloby, denunciace, náklonnost k tělesnému užívání, pití, zne
užívání časopisectva, pokrytectví, bezcharakternost, pýcha a ještě celá ba
terie jiného smradu z pekla jsou prostředky klerikalismu v boji o nadvládu.«
»Účel posvěcuje prostředky, jest hlavním heslem našeho klerikalismu.«
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5. Zvláště často zdůrazňuje časopis, že klerikalismus je úhlavním nepřítelem
školy a učitelstva« (str. 102.). »Klerikální strana jest již v zásadě proti vzdělání lidu«
(str. 63.). Srdce mne bolelo, když jsem prohlížel loňský ročník »Učiteljského Tovariše.« Mnoho dobrých a krásných myšlenek o školství i o úloze učitelově je tu
napsáno. Nenašel jsem v té věci skoro žádného přímo křivověrného tvrzení.
Avšak v listě všude jen se hemží nenávist a nepřátelství ke katolické církvi
a ke kněžím. Když naše listy něco odpověděly na útoky, odpovídá stokrát hůře
»Tovariš«. Na práci církve a kněží hledí učitelé brejlemi liberálních listů, jichž
právě jest účelem jak lidstvo, tak také učitele poštvati proti církvi a proti jejím
služebníkům; vždyť je také vnitřní odpadnutí jen otázkou času. Smím říci, co
vyjímám z listu: Učitelé jsou ještě věrni a přejí si vyučovati na podkladě ná
boženském, avšak byla jim vštípena do srdce a ještě se vštěpuje nenávist
k církvi, která je přece jen i matkou obecných škol. Srdce učitelů je rozděleno:
na jedné straně věrné, na druhé straně nepřátelské. Tak polovičatým nemůže
dlouho zůstati, krise se blíží: učitelé zůstanou buď úplně věrnými nebo odpadlíky.
Rozhodně však odmítám bod, že jsme my nepřáteli školství nebo že chceme
učitele a školu sobě podmaniti. Nikoli, my milujeme národní školu, poněvadž
dobře známe a vážíme si jejího vznešeného úkolu pro vyučování a výchovu ná
rodní ; nikoli, my také ctíme učitelský stav, neboť jeho znamenitost nám není
tajná. Avšak když čteme, co píše »Učiteljski Tovariš«, když slyšíme, co učitelé
mluví na svých schůzích, bojíme se právem, že jsou učitelé lidu a jeho křesťanské
výchově nebezpečnými a se strachem hledíme do školy, která má takové učitele.
A jakou nadvládu chceme nad národní školou? Zdali chceme učitelům
předpisovat! předměty, kterým by vyučovali, nebo methodu, které mají užívati,
nebo prostředky, aby udržovali kázeň ? Nikoli, církev chce míti tolik vlivu v školství,
aby se mohla v knihách a při vyučování přesvědčit!, že vše se shoduje se
svátou vírou, věčnou pravdou.
Mimo to jsou pak faráři a kaplani též duchovními pastýři, což musí svým
chováním dokázati každý, kdo chce býti dobrým katolíkem. Jak bude však
moci duchovní pastýř důvěřovat! učiteli, nestará-li se učitel již nic o církevní
přikázání, nejde-li na mši sv. a nepřijímá-li sv. svátostí. Jak by mohl býti du
chovní pastýř klidným, je-li učitel církvi nepřátelským a jako takový hledí si
nabýti co nejvíce vlivu na lid, zvláště na mládež. —
To jsou slova starostlivého otce biskupa, která mutatis mutandis mají
platnost také o našich poměrech.
'
Fr- Hanuš.

---- RUZNE ZPRÁVY.
Výbor Jednoty č. kat. učitelstva a
přátel křesťanské výchovy konal dne
29. března t. r. druhou schůzi za před
sednictví Msgr. Dr. Fr. Kordače, universitního
profesora. — Jednatel katecheta Ant. Suchoradský četl protokol předešlé schůze,
jenž byl schválen. — Jeho Eminencí ndp.
Leonu kardinálu Skrbenskému, knížeti arci
biskupu, zašle předseda soustrastný projev
nad úmrtím jeho otce. — Vídeňský katol.
učitelský spolek chce založiti svaz všech

---------

rak. učitelských Jednot a zve i nás k spo
lečné účasti. Předseda odepsal, že jsme se
poradní schůze sice súčastniti nemohli, ale
že věc tu se zřetele nepustíme a budeme se
dále informovat! a vyjednávali. — Mezi pří
tomné byly rozdány stanovy Svazu paedegogického. Jednota naše stává se zakláda
jícím členem Svazu (100 K splatných v 5
letech) a pro valnou hromadu Svazu zvolila,
anať má přes 300 členů, 7 delegátů; jsou
to : Msgr. Dr. Fr. Kordač, slč. J. Bayerova,
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VI. Jelínek, Tom. Jos. Jiroušek, K. Ludvík,
Ant. Suchoradský a Tom. Škrdle. Až se
Svaz ustaví, odevzdá mu Jednota jmění na
budoucí kat. paedagogium, ale sama i dále
neustane příspěvky sbírati a hlavně v každé
své schůzi vykoná mezi výbory tajnou
sbírku na toto paedagogium a bude to činiti tak dlouho, až bude paedagogium zří
zeno. Tajná sbírka ihned vykonaná vynesla
6 K 40 h. — Za nového člena Jednoty
hlásí se p. AI. Brynych, říd. učitel v Hlasičíně. Jednota učiní přiměřené kroky, aby
i jinde nové členy získala. — Kat. organisace v Nižboru vzdává díky za darované
knihy a brožury. Podobný dar zašle se
k návrhu p. učitele VI. Jelínka katolické české
organisaci v Duchcově. — Pan učitel VI.
Jelínek konal celkem již 405 přednášek a
Jednota žádá kat. duchovenstvo, aby pana
učitele VI. Jelínka všude laskavě přijajo a
a v činnosti jeho aby jej podporovalo. Před
seda Msgr. Dr. Fr. Kordač děkoval p. učiteli
za neobyčejnou činnost jeho jako zdatnému
bojovníku za pravdy víry a katol. přesvěd
čení. -— Poněvadž liberální učitelstvo ze
žákovských knihoven spisy katolické vyha
zuje a nové katolické tam nepřijímá, zřizují
si někteří katoličtí duchovní bibliotéky pro
mládež. Výbor Jednoty chce je v tom pod
porovat! a pp.: Tom. Jos. Jiroušek, Ant.
Suchoradský a Tom. Skrdle sestaví seznam
knih a časopisů vhodných pro mládež a
seznam ten uveřejní. — Školní rada Jos.
Šauer z Augenburgu předložil odpověď nejd.
kníž. arcib. Ordinariátu v otázce, aby do
litanií přijato bylo: »Ježíši, příteli dítek«.
Jednota žádá, aby pp. katechéti dávali dítkám hojně obrázků Ježíše, přítele dítek a
to ostatní sdělí se veřejnosti až v příhodné
době. — K oslavě 50tých narozenin red.
Tom. Jos. Jirouška, která se koná 30. května
t. r., zvolila Jednota za delegáty: školního
radu Jos. Sauera z Augenburgu a učitelku
slč. Jos. Bayerovu. — V otázce Wahrmundově připojuje se Jednota k resoluci žofínské
schůze pražských katolíků, konané dne
25. března a v affaiře nadučitele Koneč
ného na Moravě odsuzuje Jednota veškeré
bezdůvodné štvaní, které se provádí proti
české zemské školní radě na Moravě a ka
tolické straně vůbec. Ujímají-li se učitelé
nadučitele Konečného, zvracují tím veškeren
řád a zavádějí anarchii; i každý z nich byl
by odsouzen, kdyby bez dovolení školu
vynechával, aby se mohl věnovati politic
kým agitacím a kdyby prohlásil, že nábo

Ročník XI.

ženství děti znemravňuje. — Usneseno bylo,
aby i letos vyšel III. ročník kalendáře
»Štítný« pod redakcí říd. učitele p. Josefa
Kafky. — Tím byla tato zajímavá schůze
skončena, podávajíc důkaz, že Jednota čile
na svém programu pracuje. Debaty ve vý
boru Jednoty jsou živé a naprostá svornost
ovládá všecky výborové schůze. Zdař Bůh
další práci Jednoty !

O budoucím kat. paedagogia »Škol
ských bratří« pracuje se nyní úsilovně
jednak z naší strany, jednak od Jednoty č.
katol. učitelstva a Spolku přátel škol bratr
ských. — »Naše Listy« ze dne 21. března
t. r. přinesly návrh, aby se konaly ve pro
spěch tohoto ústavu roční sbírky tak dlouho,
až bude toto paedagogium hotovo, a na
vrhují, aby dávali ročně po 10 K: vyšší
bohatí církevní a světští hodnostáři a šlechta;
po 5 K: vyšší chudší církevní hodnostáři,
vikáři, děkani a katoličtí lépe situovaní
úředníci; po 2 K: faráři a katechéti střed
ních škol; po 1 K: kaplani, katechéti a
bohatší živnostníci a řemeslníci a katolické
spolky; další dle možnosti po 20 nebo lOh.
Nám se tento plán zamlouvá a budeme dle
něho agitovati. Dvakrát dá, kdo rychle dá.
— Jistý duchovní uložil ve prospěch paeda
gogia 200 K; až se začne paedagogium
zřizovati, dá je i s úroky Školským bratřím.
Jednota č. kat. učitelstva má pro tento účel
uloženo v Městské pražské spořit. K 1703'77.
Nově darovali: 10 K: Jan Hlasivce, k. a.
notář v Praze; 5'70 sebráno bylo na faře
v Liboci; dále dary složili: Zemské sdru
žení kat. spolků v král. Českém ; Jan Volf,
katecheta v Klatovech; Ant. Suchoradský,
katecheta v Praze, a Jan Novotný, farář
v Lidicích ; z Prahy: z družstva Vlast pp.;
Tom. Jos. Jiroušek, Jan Žák, Jos. Hais-Týnecký, Mat. Šíp, Boh. Bouřek a Jindřich
Vocel; b) ppi.: Anna Žďárská, Bož. Pertlova, Anna Bouřková, Marie Vařečková,
Viléma Veselá a Anežka Žižková; c) slč.
Marie Škrdlova, Teresie Urbanyi, Alžběta
Veselá a Jos. Šulcova; d) sluha: Frant.
Soukup. — Dále z Prahy: a) pp.: Václav
Průša a Jan Vaňura ; b) ppi.: Anna Kyptová,
Marie Ulrichova a Kateřina Eisová; c) slč.;
Svobodova, M. Šimanova, M. Marešova,
M. Kopečková, Rud. Kafkova, Ter. Navrá
tilova, Kat. Svobodova, M. Stehlíkova, Alb.
Fortýnova a Ludmila Krupičkova. — Další
milodary přijímá: Ant. Suchoradský, kate
cheta v Praze na Karlově-IL, čp. 1879 a
administr. družstva Vlast v Praze čp. 570-11.
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Zapomenutý hrob.
Jubilejní vzpomínka na zasloužilého učitule ze staré školy. Podává Ant. Blažek.
(Pokračovaní.)

Jeremiáš učil dle zlepšeného způsobu Filcíkova, ano sám r. 1847 vydal
»Navedení k českému pravopisu.« Než dílko to, na tehdejší dobu vynikající, při
pravilo mu mnoho trpkých chvil. Byl totiž podezříván, že je pracoval dle Ško
dova »Pravopisu« a také proto vyšetřován od krajského úřadu v Chrudimi. Je
remiáš očistil se z nařknutí teprve tehdy, když dokázal, že své dílko měl na
psáno v rukopisu již r. 1841. Tím sice vyvaroval se dalších nepříjemností, ale
spisek jeho přece byl ze škol vyloučen. Musel býti ovšem velice dokonalým,
když zdál se býti podobným Pařízkovu »Pravopisu«, Škodou přepracovanému
a samým Koubkem opravenému a slouží ku cti autoru, prostému vesnickému
učiteli, vzdálenému všeho ruchu literárního.
Památku přítele Filcíka uctil i tím, že vydal sám dvě jeho dílka, totiž:
»Starožitnosti« aneb »Pamětihodné věci z minulých věků pro českoslovanské
učitelstvo a odrostlejší mládež« v Hradci Králové u J. H. Pospíšila r. 1848
a »Zahradníček« čili »Návod ku štěpařství« r. 1849. K prvému spisku připojil
životopis Filcíkův, ale ani poznámky nepričinil, že by byl sám jeho pisatelem.
Také přispíval pilně do některých listů učitelských. Jako dobrý varhaník
a hudebník přispěl ku povznesení hudby, hlavně chrámové. Kromě štěpařství
zabýval se pilně včelařstvím a pomocí několika přátel uvedl v život včetařský
spolek v Chrudimi, kterého až do své smrti byl zakládajícím členem.
Ještě dnes pamětní kniha školní, kterou r. 1835 založil a v níž vedle dějin
školních i dějiny místní zevrubně vylíčil, že za vzor pracím toho druhu stavěna
býti může. V předmluvě ku zmíněné pamětní knize píše: »Po celý čas mého
patnáctiletého t. j. od r. 1830—1845 v zdejší škole dítek pěstování a vychovávání
pečoval jsem; všecky vyskytlé na zdejší školu — buď kostel neb obec — jakýsi
dojem mající události a pamětnosti zaznamenávat! a v mou, ač skrovnou školní
listovnu či archiv ukládati. I dobřeť posloužila mi tato schránka, když pamětliv
jsa napomenuti našeho nejdůstojnějšího pastýře Jeho Exc. Biskupské, pana
Karla Boromaea Hania, kterýžto při příležitosti držené generální visitace zdejších
škol — dne 11. května 1843 — knihy zdejší prozkoumav, milostivě poznamenat!
jest ráčil, že by k dokonalému a pořádnému vedení knih těchto ještě kniha pa
mětní po boku státi měla. Mimo to pak na zachování vyšších nářízení bedliv,
umínil jsem dle vysokého praesidialníhb dekretu ode dne 31. srpna 1835 č. 5952
tuto přítomnou práci založení »Památní knihy školní« z toho ohledu a dobrého
rozmyslu předsevzít:, aby v budoucích časech dílem mým nástupníkům, dílem
pak zdejší obci a každému, kdo se školami co činiti má, v jejich vyskytnout:
se majících pracích poněkud ulehčeno bylo; jelikož zde rozličné školy se týka
jící památnosti a události, tak jak možno krátce a důvodně sestavit: se snažím.
Přičinili jsem se všemožně i jiné dávnověké buď písemné, buď ústní však jisté
zprávy čerpat: a tak se i podařilo některých dat znamenitých, přispěním ochotné
a pomocné ruky slavného úřadu rosického dosáhnout:. Váben láskou vlasteneckou,
abych drahocenným příhodám v nepamět přijít: nedal, ale spíše se v nich raději
s mými milými osadníky sděliv a takto potomkům našim jistý způsob a mrav
praotců jejich pro pamět dochoval.«
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Dojemně působí na čtoucího tato poznámka o úmrtí Filcíkově: »25. ledna
usnul v Pánu vzorný učitel v Chrasti, pan Jan N. Filcík, pravý to opravdu
vzor, povážíme-li jeho výtečné zásluhy o školnictví vůbec a jemu svěřenou
mládež zvláště. Kdož nezná jeho výborné spisy pro českoslovanské školy? jakož
jsou: »Pravidla dobropísemnosti české s připojeným diktováním«, »Rychlý počtář«,
»Proč a proto při umění početním«, »Písemnosti«, »Přírodopis«, »Mravný ka
lendář«, »Čítanka«, »Štěpařství«, »Houslí a klavírová škola«, »Mladý varhaník«
atd. Mnozí mladí učitelové a já sám majíce dobrou vůli četpali z jeho hojných
pokladů zkušeností a věd školních. I mnozí osvojili sobě jeho výborný způsob
přednášení a zacházení se svěřenci svými. — Pokoj prachu jeho!“
Ctihodné činnosti Jeremiášově dostalo se častěji uznání z povolaných stran.
Tak za svého působení obdržel 13 pochvalných listů od konsistoře, 4 pochvalné
diplomy od biskupa Hania, 3 od okresního hejtmanství a 5 od místodržitelství.
Všechna ta uznání a pocty neučinily Jeremiáše hrdým neb domýšlivým, ač při
jímal je s potěšením jako na potvrzení svého úspěšného působení.
Není divu, že i sousedé ve věcech obecních výtečného toho muže rádi na
radu brali. Dle dávného zvyku, již při uvázání v úřad školní, stal se současně
obecním písařem a to jak v Řestokách, tak v sousedních Rosicích, kde dosud
chovají pečlivě jím vypracovanou »Knihu obecních účtů«. Když r. 1850 byla
byla volba představenstva obecního, zvolen dokonce v Řeztokách jednomyslně
za starostu obce, ve kterémž úřadu však měl mnoho nesnází. Sotva započal
úřadovati, nucen vésti dlouhou při s rosickou knížecí vrchností v příčině držebností, která ke konci ve prospěch obce vyřízena. Nesnáze s takovými a podob
nými záležitostmi, nesrovnávajícími se s povoláním učitelským, byly příčinou, že
Jeremiáš, jak uplynulo povinné tříletí r. 1853, žádal o propuštění z obtížného
úřadu toho. Leč žádost jeho politický úřad zamítl a tak Jeremiáš nucen setrvati
v čele obce až do roku 1859, ač během té doby žádost o propuštění asi 6kráte
obnovil.
(Pokračování.)

Úkol křesťanské rodiny ve výchově dítek.
(Pokračování.)

První znamenitý v dějinách Čech, jenž před celou veřejnou rodinou uměl
ctíti ženu svou, byl zajisté Přemysl, uznávaje duševní cenu choti své Libuše,
v níž zříme vznešený vzor české ženy ušlechtilé povahy, moudře vládnoucí
nad národem starých Čechů, sestupujíc se stolce vladařského, aby z lásky
konala povinnosti manželky a matky, plnila v užším kruhu rodinném výchovu
svěřených dítek, ponechávajíc zvolenému muži svému otěže vlády a cení více
život milovaného muže a život rodinný nad slávu a ctižádost. Láska, svornost, mír,
ženská ctnost a náboženství jsou ochranné perutě strážných andělů v rodině. V těchto
domácnostech jsou obětní oltáře: věrná srdce, upřímná a pravá láska jedněch členů
k druhým, zvláště dítek k rodičům a opětně, pracující všichni pro blaho k sobě,
zřizujíce takto oltář »Velebnosti božské«. Duch lásky křesťanské přebývá v domě,
roznášeje z domova símě úrodné v národ, stát i církev.
Každý z nás dojista má blažené vzpomínky na své dětství, když kolem
dobré, starostlivé matičky jsme obíhali, veškerou důvěru v ní skládajíce, když
nás co bolelo nebo tížilo, s pláčem nebo radostí k ní spěchali, vidouce v ní
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anděla strážného, který viditelně i nevidelně ochraňuje nás, své milované, jsouce
s ním nerozlučně spojeni ustanovením a moudrým řízením božským. Veškerá
činnost a působení drahé matičky naší oživeny a ozářeny byly láskou. Láska
jedněch byla splácena láskou druhých. Láska nás dětí k matce i k otci zároveň,
láska rodičů k nám dětem, láska bratří k sestrám a opačně byla pravou páskou
vzájemnosti, a to byl ten strážný duch rodiny naší.
Ženu matku bez náboženství nelze si mysliti. Jest to květina bez vůně,
Žije-li otec-atheista bez náboženství, je zle pro rodinu, ale hůře pro celou ro
dinu, když ženská svěžest jemných citů zapře se k vůli sama sobě nebo k vůli
muži a stane se atheistkou, bezvěrnou. To musí býti odporný zjev, neboť ženská
duše rozhodně vyžaduje náboženství, vyžaduje povznešení a rozechvění. Jak
může taková matka spínati ručky svých miláčků ku společné modlitbě nebo
třebas ojedinělé a dávati požehnání synům svým do světa nebo na studie, na
vojnu a p. spěchajícím, nebo dcerám vstupujícím ve stav sv. manželství! Jak může
věřiti modlitbě, když v moc onoho pocitu nevěří ?
Jaké lepší kouzlo má dáti jim na cestu do života? Vždyť první kročeje
dítek nebudou požehnány matkou-roditelkou, nebudou ozářeny světlem vědy,
poznání pravdy, poznáním víry Kristovy ? Co pak takovým dítkám bez požehnání
matčina nikdy nebude třeba spolehlivého průvodce ve světě? Dítě ve světě ne
bude se samo učiti něčemu, čemu matka jeho nevěří a nechápe, a čemu v domě
otcovském nevychovávala a nevyučovala. To je již pozdě !
Hříchem a klamem jest záhy ničiti v nitru dítěte víru, jako se to za dnů
našich děje v rodinách mnohých, tak zvaných pokrokářských, když otec nebo
matka i jiní nepovolaní činitelé řeknou dítěti: »Nevěř, co vám káže kněz ve
škole a na kazatelně a j.!«
Ubohé dítko 1 Nemá žádné víry ani v Boha, ani v otce, ani v matku, ani
v lidstvo. Čtením spisů nevěreckých, které za dnešní doby hemží se v rodinách
a z nichž předčítati jest i dětem školním, ztratilo dítko všecku naději na lepší
a věčnou blaženost.
Co se každodenní domácí pobožnost z příbytků lidských pomalu vytrácí, zapadla
též domácí výchova dítek i čeládky k veliké škodě naší lidské společnosti. Děti
neslyší na mnoze doma žádného napomenutí, ničeho ze slova Božího, ba ani
o Bohu, nevidí příkladu na rodičích, a ubohá stvoření slyší více rouhání svých
vychovatelů, surové zacházení otce s matkou a členy rodin, pomlouvání du
chovních, učitelů, hospodářů nebo chlebodárců, tupení, hanu a proklínání od
rána do večera.
Kde evangelium svou vzdělávací mocí a svým božím pokojem neproniká
hospodářství a neobživuje je, tuť schází domácí pořádek a jednota mezi manželi
a nejsmutnější překážky klade řádné výchově dítek křesťanských.
Vstoupíme-li do té nebo oné domácnosti, poznáme hned, kde hlavní vy
chovatelka rodiny jest kněžnou rodinného krbu a ochranným geniem v každém
koutku, a kde po boku této hodný otec-manžel staví oltář posvátný celé rodině.
Jak pustý dům, kde nevládne mírná ruka matky-ženy a moudré slovo
otce-muže.
Jak chladně a mrazivě ovívá nás, když vkročíme do světnice, kde buď
žádné ženy-matky není, nebo kde je rozháraného manželství. Nejkrásnější síně
třeba i královské nebo korunních princezen, nejozdobnější místnosti, nejpěknější
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a nejuspořádanéjší komnaty přepychem, uměleckými výtvary, malbou a skvost
nými čalouny vyzdobené zdi, činí na nás dojem prázdnoty a pusty, mrtvé, le
dové krásy, nejsouce oživeny přítomností, odvádějí cizince z nejlepšiho paláce.
Vidíme skvostný byt, skvělé zařízení v obydlí, ale nevidíme domova.
Říkává se: »Bez matky včeličky, ztracené dětičky.«
(Pokračování.)

---- RŮZNÉ ZPRÁVY,
Ve prospěch bud. kat. paedagogia
Školských bratří v Bubenči dále složili:
po 4 K: sl. Marie Worlova, odborná uči
telka v Praze a Školské Sestry v Červen,
kříži v Praze; 2 K : pí. Marie Eberlová;
1’50: Ad. Jejkal, kaplan v Bříství; po 1 K:
Josef Hošek, bank, úředník v Praze a sl.
Fr. Dobruská na Smíchově; menší částky:
a) z družstva Vlast: pp. : Emil Brož, AI.
Černý, Frant. Krbec, Jos. Vaněk a Václav
Vůčka; pí. Karla Šubrtová;' dále z Prahy:
pí: Marie Mandlová ; slečny : Rud. Kafkova
a Lud. Kohnova. — Dvorní rada Dr. Fr.
Kryštůfek, kanovník a universitní profesor,
upsal 1000 K. —Další milodary přijímají:
Ant. Suchoradský, katecheta v Praze-II.,
čp. 1879 a administrace družstva Vlast v
Praze čp. 570-11.

Ze Svazu paedagogického. — Úče
lem Svazu je soustředili všecky učitel
ské, katechetské spolky a korporace, kato
lické vychovávací ústavy a kongregace v
Čechách v jedno středisko. Ve veškeré čin
nosti své bude se Svaz říditi zásadami katol.
církve, při čemž uznává směrodatnou auto
ritu církevní vrchnosti, t. j. kníž. arcib.
Ordinariatu pražského.
Prostředky jsou: vklady členů,
odkazy, dary a činnost Svazu ve velkých
otázkách školských a vychovatelských.
Údem se mohou státi všecky v
§ 1. vyjmenované spolky, korporace, ústavy
a kongregace. Všichni tito členové vysílají
na každých 50 členů do Svazu jednoho
delegáta. Na každý zlomek pod 50 nebo
přes 50 členů volí se rovněž jeden delegát.
Členové jsou:
a) zakládající, kteří se zaváží splatit
v 5 letech 100 K a nežádati více kapitálu
zpět. Kdo by však z nich nejdéle do 10
let celý vklad nesplatil, pozbývá svých člen
ských práv do té doby, dokud by celý
vklad nesložil;

b) přispívající, kteří platí ročně nej
méně 5 K.
Právě se rozesílají pozvání všem, kdož
jsou oprávněni býti členy tohoto Svazu.
Byl-li by někdo omylem opomenut, račiž se
sám k Svazu přihlásili na adresu : Paedagogický svaz v Praze čp. .570-11. Avšak
peněžní zásilky, dokud není výbor Paedag.
svazu ustaven a dokud není úředně určená
osoba k vybírání člen, příspěvků, nebuďtež
zasílány na jméno Paedag. svaz. — ty by
pošta nevydala — nýbrž na jméno: Tom.
Škrdle, red. Vlasti v Praze čp. 570-11. —Valná hromada bude v květnu, pročež buďtež do konce dubna delegáti k ní sem —
čp. 570.11. — oznámeni.

Prosba.
Na počátku t. r. zakoupili jsme tři motorové
stroje a nyní jsme objednali za 14.000 K druhý,
velký tiskací stroj. Splatíme jej ve třech létech
— první a druhý rok dáme po 4000 K a třetí rok
složíme 6000 K. Mimo to budou různá vydání
s postavením stroje samého a přiděleného k němu
čtvrtého elektrického pohonu. Dle ujednání bude
nám druhý velký tiskací stroj dodán ve druhé po
lovici května t. r., a jak bude postaven, bude
nám ihned složití 2000 K a druhé 2000 K dopla
tíme do konce prvního roku. Abychom nemusili
učiniti půjčku a platit z ní úroky, prosíme členy
a abonenty družstva, aby co mohou z povin
ností svých do 15. května t. r. zapravili; prosíme
dlužníky papír, obchodu i tiskárenské, aby podobně
učinili; prosíme konečně přátele družstva, aby spo
třeby papíru, per, tužek atd., farních tiskopisů,
obrázků k 1. sv. přijímání a k 1. sv. zpovědi a j.
u nás objednali a tím vším nás tak finančně
posilnili, bychom i dále, rychle a v čas objednávky
papíru a jiné povinnosti mohli spláceti a umo
řovali. Mezi členy, abonenty a objednateli zboží
a tisku máme nejméně na 100.000 K pohledávek,
i kdyby nám byla jen nepatrná část těchto dluhů
splacena, bude celý stroj ihned zaplacen a druž
stvo půjde klidným chodem ku předu.
V Praze, dne 5. dubna 1908 čp. 570-11.
Tomáš Škrdle,
ředitel závodů družstva Vlast.

Ročník XI.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA.

Strana 49.

Proti nemravnosti.
Všeobecná stížnost se vede, píše dr. Aleš Ušeničnik v lublaňském »Čase«,
že mravnost v naší době klesá. Příčinou toho jsou zajisté také hospodářské po
měry, jak tvrdí socialisté, bída, špatné byty, nezdravá práce; avšak tyto poměry
nejsou jediným ani prvním důvodem vzrůstu nemravnosti. »Mravní zkáza,« do
vozuje právem H. Roeren (Die Sittlichkeitsgesetzgebund der Kulturstaaten, Mnichov
1907), je všeobecná; ukazuje se ve všech vrstvách, nejen v nižších, které nejvíce
postihuje sociální bída; ukazuje se, ne-li více, aspoň také v třídách, které žijí ve
velmi výhodných poměrech a necítí žádných hospodářských tísní.« Na počet pro
stitutek na př. beze vší pochyby velký vliv mají také nezdravé hospodářské po
měry ; avšak přece by nebyl tento počet ani přibližně tak velký, kdyby nebylo
svůdců a smilníků. Tito však jsou většinou z lepších kruhů, kde není možno
mluviti o sociální bídě. První příčinou vzrůstající nemravnosti musí býti tedy jiný.
Krátce bychom mohli říci, že první příčinou je touha po požitkářství.
Touha po požitkářství zaujala všecky vrstvy a kruhy, vyšší i nižší, bohaté i chudé.
Zdá se, že požitkářství je cílem všeho. Lehký a příjemný život, ukojení chtíčů
jest modernímu člověku vším životem. A tento moderní člověk nechodí jen v černém
fraku, nýbrž také v dělnické blůze.
Tento moderní názor na život má ovšem také své příčiny. Někteří myslí,
že tento názor je přirozeným plodem vyšší kultury. Roeren dobře připomíná, že
vyšší vzdělanost může býti opravdu jakýmsi vnějším původem větší nemravnosti.
Dějiny národů dosvědčují, že obyčejně se vzdělaností pokračovala také nemrav
nost. Vzdělanost vzbuzuje potřeby, kterých dříve nebylo, a poskytuje prostředků,
kterých také dříve nebylo. Tak ráda hyne prostota, skromnost, spokojenost s málem
a usuzuje se pohodlnost, lehkost, přílišná citlivost, s tím pak touha po požívání,
z níž vzniká nemravnost. Než vzdělanost není a nemůže býti pravou příčinou
nemravnosti. Pravá vzdělanost je v největším odporu s nemravností. Čím vyšší
je vzdělanost, tím více by mělo býti lidstvo nadšeno pro vše vznešené a šle
chetné, tím více by mělo nenávidět! všeho, co je nízké, surové a podlé, a milo
vat!, co je čisto a mravně krásné. Je-li tedy ve spojení se vzdělaností nemravnost,
musí býti příčiny jinde.
V moderní kultuře je však mnoho nezdravých součástí. To je především
materialismus. Masaryk a jeho stoupenci sice tvrdí, že materialismus již není,
avšak všecko jejich mluvení o idealismu je mlácení prázdné slámy. Kdo neuznává
Boha, posmrtného života a svobodné vůle, ten je ve skutečnosti materialistou, ať
si dává jakékoli jméno! Bez Boha, bez posmrtného života a bez svobodné vůle
nemá život vyššího cíle než hmotu a co se vyvíjí z hmoty. Zda jest možno to
popříti ? Nikoli. Proto každý takový názor jest v podstatě materialistický. Tento
materialismus myšlení, který se rozšířil z vysokých učilišť také mezi lidem, uplatňuje
se zcela přirozeně jako materialismus životní.
Je-li cíl ve hmotě, ve hmotném užívání, proč by lidé toužili po nedostižných,
nicotných a zaslepujících »vyšších cílech,« kterých není? Zcela přirozeně zapěl
Heine »novou píseň,« že »chceme na zemi štěstí, chceme piti a jisti; chceme
sladkého hrachu v žaludku, oj sladkého hrachu v žaludku, aby jen žaludek pukl;
nebe pak přenecháme andělům a vrabcům . . .« Zcela přirozeně přejal refrén
»nebe přenecháváme andělům a vrabcům« ve jménu sociální demokracie starý

Strana 50.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA.

Ročník XI.

Bebel a opět zcela přirozeně přejaly tento refrén massy, ne-li slovy, tedy skutky!
Také život má svou logiku a z materialistického smýšlení se musí znenáhla vyvi
nout! materialistický život. A vyvinul se v celé hrůze.
Ve spojení s materialismem a vedle něho se vyvinul v moderní vzdělanosti
ethický positivismus, kterému jsou všecky mravní zásady jen něco po
měrného, časového a měnivého bez věčného obsahu, bez ceny ve svědomí, bez
absolutní závaznosti. Jsou-li mravní zásady o málo více než »konvenční lži«,
jsou-li jen jakýmisi měnivými formami vzdělanosti každé doby, opravdu nelze
porozuměti, proč by se musil člověk ve jménu těchto měnivých forem zříci požívavosti, kam jej vábí rozkoš a vášeň. Proč? Massy nerozumějí, proč, a opět
zcela přirozeně přejaly z této spekulativní filosofie praktickou filosofii, že užívání
rozkoší jest pravý život.
Ve skutečnosti vzato, massám nebylo potřebí činiti nějakých závěrů. O to
vše se postarali jiní. Postarala se o to v přední řadě moderní vzdělanost s oním
ohromným ústrojím, které sluje umění a literatura. Roeren má za to, že zde tkví
všeobecná příčina, proč mravnost ve všech vrstvách tak upadla. Jen málokdo tak
tvrdí, má pravou představu, iak velice se tyto věci rozšířily a jak jsou hanebné;
jsouce bez všeliké umělecké nebo literární ceny rozněcují jen nejnižší vášně.
Pohleďte jen na insertní část nějakého humoristického listu! V každém čísle jest
plno insertů pornografického obsahu. Za samé takové inseráty vyházejí naklada
telé více set tisíc, snad více než million marek. Těchto obnosů by zajisté neplatili,
kdyby jim to nevynášelo. Vynáší-li to, jest jasno, že musejí prodati každý rok
milliony a milliony takových věcí. Tyto spisy a tyto obrazy jdou do všech vrstev;
jimi se otravuje již nejútlejší mládež; pohlavní pud se před časem vzbuzuje
a dráždí a tak se uměle připravuje nečistota a schopnost k sexuálním perversnostem. Zvláště poslední čas nesmírně mnoho zla způsobily mezi dorostlými
i mládeží hanebné fotografie a pohlednice, tak zvané »akty«, které jsou všude
vyloženy ve výstavách a jichž na milliony a milliony se rozprodalo mezi lidem.
Není třeba, abychom se zmínili ještě o divadlech, různých kabaretech,
tingel-tanglech, variétés a iak se jmenují všecky ostatní vymoženosti moderní kultury,
které většinou směřují a jsou vypočteny na smyslné vášně. V městech se rozši
řují stále více a více, avšak derou se i na venek . . .
Kdo tu pomůže? Zlo jest veliké a pomoc jest velmi potřebná. Radostným
znamením v této bídě jest aspoň, že i střízliví mužové prohlédají: paedagogové,
sociologové, zákonodárci.
Tři proudy můžeme rozdělovali, z kterých každý má své cesty, avšak všecky
mají přesvědčení, že třeba počíti rozhodný boj proti nemravnosti.
Tu jest nejdříve moderní paedagogika. Člověk by řekl, že moderní filosofie
sama sebe pohltila. Sama se zalekla zjevů, kterým dala vznik. Proto hledí v praxi
napravili, co v theorii sama zkazila. Moderní paedagogika začala hlásati čistotu.
»Chceš-li býti silný,« tak volá kmladíku, »buď čist!« (Michelet.) Ovšem vpravém
čase jim přišla na pomoc také moderní medicína a hygiena. Bylo potřebí mužů,
jakými byli Ribbing, Gruber, Krafft-Ebing, Forel, aby svou odbornou zdatností
překonali předsudek, jako by byla zdrželivost nezdravá a nebezpečna. Není ne
zdravá a nebezpečna, nýbrž jest pramenem duševní i tělesné síly. Tak nabyla
paedagogika opět pevné půdy, která se jí vysmekla, když zavrhla křesťanství.
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Moderní paedagogika začala prohlašovali tři zásady: jasné poznání,-čisté myšlení,
rázné sebevychování.
O pohlavním vyučování se v poslední době mnoho psalo. Vznikla
již celá literatura. Angličané mají už zvláštní knihovnu se jménem »Puritas«
(čistota). Vydávají ji Sylvanus Stali, dr. med. Mary Wood-Allenová a Emma
Drakeová. Jejím účelem je zvláště vyučování o sexuální otázce, ovšem vyučování
tak čisté a něžné, jak toho vyžaduje tak velmi choulostivá věc. Osm svazků jest
již přeloženo do němčiny: 1. Co musí věděli dítko. — 2. Co musí věděti mladík.
— 3. Co musí věděti mladý muž. — 4. Co musí věděti muž prostředních let. —
5. Co musí věděti dívenka. — 6. Co musí věděti dívka. — 7. Co musí věděti
nevěsta. — 8. Co musí věděti žena prostředních let.
Mínění o ceně takového vyučování jsou ještě rozdvojena. Zdravé jádro má
požadavek, má-li se toho mládež dověděti, nechť se toho doví z čistých úst zku
šeného a milujícího vychovatele a nikoli z úst smyslně zkaženého člověka. Velkého
významu je druhá zásada: čisté myšlení. Toho není možno dosti zdůrazniti.
Mládež ve své obrazotvornosti nosí svět, a je-li tento svět nečistý, bude také
nečistá o samotě. Proto jest potřebí — a to je nejhlavnější — rázné sebevýchovy.
Professor Forster postavil ve své »Jugendlehre« tuto zásadu za podklad vší vý
chovy. Není sice podkladem vší výchovy, ale je přece dalekosáhlého významu.
Sebevýchova, sebeodříkání, sebezapření, to jsou slova z křesťanské askese. Nová
doba je zavrhla jako zavrhla křesťanskou askesi, nyní je opět převzala, majíc za
to, že jsou moderní vymožeností. Nic nedělá, že se v tom mýlí, tento omyl jest
vedlejší; hlavní věcí jest, že se učí moderní padagogika opět sebezapření: dítěti,
hochu, mladíku nedovolili všeho. Nechť se učí odříkati se, nechť se učí sebczapírati, nechť si vychová ráznou vůli, které nepřekoná každá vášeň, aby byl někdy
mužem sebevědomým, charakterním, svobodným. »Chceš-ii býti silným, buď
čistým!« volá Michelet k »vojákům revoluce.« Při prvním kroku jsme svobodni,
při druhém jsme otroky,« prohlásil Goethe.
(Dokončení.)

Zapomenutý hrob.
Jubilejní vzpomínka na zasloužilého učitele ze staré školy. Podává Aut. Blažek.
(Pokračovaní.)

Sproštění stalo se tímto lichotivým dopisem politického okresního úřadu
chrudimského ze dne 30. prosince 1859 čís. 13.499: »V uvážení pohnutek, které
pan představený za příčinou propuštění z úřadu tohoto uvádí a z ohledu, že
úřadem učitele dosti zaměstnán je, vidím se pohnut této žádosti vyhověti a tím
samého z úřadu obecního představeného v Řeztokách propustiti. Při této příle
žitosti nemohu opomenouti p. představenému za příčinou jeho 9ietého úřadování
svoji úplnou spokojenost zde vyjeviti. C. k. přednosta okresní: Kofránek m. p.«
Jako nedá se mysliti žádná společnost neb obec, aby její náčelník vždy
a každému vyhověl, tak také v Řeztokách naskytlo se proti Jeremiášovi několik
oponentů, žehrajících hlavně na nepohodlné novoty a pořádek, jaký starosta
všude v obci míli chtěl. Nespokojenci ti, nehledíce na to, že Jeremiáš sám snažil
se všemožně vyzouti se z úřadu naň důvěrou občanstva vzneseného, nedlouho
před vystoupením jeho podali politickému úřadu sami žalobu proti němu. Na
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jak nicotných důvodech žaloba tato spočívala, vysvítá z jiného současného do
pisu téhož politického úřadu, který obsahuje odsouzení žalujících a skvělé uznání
zásluh obžalovaného a to jak vzorného starosty, tak učitele. Dopis ten, bez uve
dení jmen těch, jimž svědčil, tu také na upomínku uvádíme :
»Obecní představený p. Josef Jeremiáš zde úřadně zakročil, by z' úřadu
obecního představeného propuštěn byl. Jelikož ten samý ve své prosbě takové
pohnutky uvádí, že jeho žádost, vzhledem na jeho postavení jako veřejného
učitele, dle obec, zákona a pozdějších toho se týkajících předpisů se zavrhnout!
nedá, vidím se pohnut, této žádosti vyhověti a toho samého z úřadu toho pro
pustit!.
Jelikož jste ve vašich stížnostech proti panu představenému Josefu Jeremi
ášovi opáčlivě o jeho sesazení z tohoto úřadu žádali, tedy se o jeho samovolném
vystoupení z toho samého úřadu s tím dodatkem vyrozumíváte, že vaše stíž
nosti pražádnou příčinu neobsahují, aby týž z úřadu toho sproštěn býti mohl
a žaloby ničím dokázány nebyly. Tím dle zákona příčina k zbavení jej úřadu
cestou kázně zcela schází.
Tím vaše stížnosti zamítnuty jsou a c. k. okresní úřad očekává, že více
výbora a spolusouseda pronásledovat! nebudete, který svůj úřad co obecní před
stavený i co učitel věrně zachovával a jemuž ostatně obec řeztocká za mnoho
dobrých skutků co dékovati má.«
C. k. podkrajský:
Kofránek.

Po složení úřadu představeného oddech si Jeremiáš, ač ani potom neustal
pečovati o zvelebení a okrašlování obce. V Reztokách pobyl až do r. 1872, kdy
povážlivě onemocněl a z té příčiny odešel na odpočinek do Chrasti. Jak se však
z choroby své zotavil, zatoužil znovu po milé školní práci. Podařilo se mu sice
za nových již zákonů školních dostati se opět do služby, ale přijat jen vůči
své chvalné minulosti a četným vyznamenáním jen za pomocného učitele. Pů
sobil tedy dále a to nějaký čas v Chrasti a 5 let totiž r. 1874—1879 v Blížňovicích, kde bral pouze tak zv. remuneraci 280 zl. ročně, kterážto částka mu
ještě na 200. zl. byla snížena. Poslední léta trávil v Chrasti, kde i 30. listopadu
1883 svou svízelnou pozemskou pouť dokončil. Zanechal po sobě syna Bohu
slava, ředitele kůru a známého hudebního skladatele v Písku, nyní v C. Budě
jovicích a dcery Josefu, provdanou za řídícího učitele Kostku v Moračicích
a Amálii, industriálni učitelku v Chrasti.
Jeremiáš ve svých skrovných poměrech vykonal krušný kus práce kulturní.
V Řeztokách na všech stranách znamenat! dosud stopy jeho úmorné činnosti.
Celý život pracoval pro jiné, sám na sobě strádal. Je typickým znakem horli
vého Staročecha a vzorného katolického učitele. Pokud platiti bude něco vyko
nané práce, poctivost, nezištnost a dobrý mrav, nesmí památka jeho upadnouti
v zapomenutí! Doufáme, že řádky naše a upozornění postačí, aby hrob jeho
i nadále nezůstal pustý a zapomenutý, lOOletá památka narození tichého pracov
níka našeho je právě vhodná k uspořádání akce k zřízení nějakého pomníčku
na hřbitově.
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Úkol křesťanské rodiny ve výchově dítek.
(Pokračování.)

Úkol matky v rodině zahrnuje v sobě vznešené postavení a povolání v člo
věčenstvu, neboť matka působením svým sahá v rodině hluboko v poměry víry,
vlasti i státu, když plní svědomitě a poctivě povinnosti své a zachovává rodinu
svou před zkázou a rozpadnutím, nač nyní reformátoři a nepřátelé křest, rodin
veliký apel konají, a to odluky muže od ženy.
Žena-matka má úlohu ve výchově vznešenou, důležitou, vyžadující rozhled,
úsudek a rozum vytříbený i k společenskému životu. Za všecko, co matka
v rodině přináší národu často i zlého, nemůže býti zodpovědná, neboť doba naše
jest snad jednou z přechodních dob historie, jak již bylo kdysi, a to bez od
poru snad u všech národů.
Matka obětuje se pro blaho veřejné, chráníc, co uchránili se dá (míním
řádné matky), pracuje ku zvelebení lidské společnosti a nasazuje všecko možné :
cit, rozum, vůli a veškeré mohutnosti duševní, ale mužům vzešla také doba.
Muž a jeho povolání jest předmětem všech snah, všeobecné starosti a všeho
zvelebování.
Pozvedne-li dítko své zraky spolu s otcem i matkou k modrému hvězdna
tému blankytu s ručkama sepjatýma, je to již modlitbou, povznášením duše
z pozemského údolí do výšin nadhvězdných, jest oddaností, úctou a pokořením
k Bohu, neskonalému, všeoživujícímu, všeochraňujícímu. Jest to vzhled a vzlet
do sídla věčnosti, naší spásy a blaženosti, a takových vzletů jest duši naší
nejvýš třeba v tísnivých, rozháraných dobách nynějších. Čím častěji duch náš
vzlétá do jasných výšin, tím pookřívá a posiluje se, tím snáze přemáhá ústrky
a útrapy a vítězí proti bludným nepravým snahám.
Veďte tedy i vy otcové, jak vám uloženo, děti své k lásce rodinného
svazku, k lásce k Bohu, církvi, národu i vlasti.
Láska jest ochranným, strážným duchem rodiny, jest osvícena duchem kře
sťanské lásky a svornosti i vznešených ctností. Vynikající matka jest vzorem
křesťanské rodiny, a otec, manžel její, důležitým spolučinitelem a pomocníkem
jejím při výchově dítek. Otec, hlava rodiny, po svých denních klopotách znaven,
není s to, věnovati se· rodině své, zvláště dětem tak mnoho jako matka včelička,
ale moudrou otcovskou kázní napomáhá výborně k výchově dítek.
Ve starověku panoval zvyk, že otci příslušela neobmezená vůle nad dětmi ;
od něho záviselo, má-li to které dítko na živu ponechati nebo má-li některé
dítko zahynouti, n. p. ve Spartě v Řecku v pohoří Tajgetos, kam vrhány byly
řecké dítky nezdravé. Otec vždycky nerozhodoval o tragickém osudu dítěte,
nýbrž sbor starších toho okresu, k nimž dítko hned po narození donésti se mu
selo k ohledání. Zdraví a síla byla rozhodujícími činiteli nad osudem novorozeňátek. Choré a zmrzačené věnovány odložením a smrtí.
Výchova rodinná u chlapců do sedmého roku byla v domě otcovském,
potom připadla obci a dozorcům svěřeným, a to až do roku třicátého. Ženské
pohlaví vychováváno bylo v krbu rodinném po způsobu jako u chlapců-sourozenců.
U dívek nehledělo se na tělesnou výchovu tak jako u chlapců, neboť bu
doucnost dívek měla býti tichá, ne ve veřejnosti, aniž ve válce bouřlivé.
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Dívky řecké chodily bez závoje k zábavám veřejným a hrám tělocvičným,
k hudbě i tanci, ale směr výchovný vztahoval se jen k domácnosti. Ne tak
u chlapců. U dívek pěstována cudnost, věrnost manželská, obětavost pro vlast
a to bylo cílem domácí výchovy. Naproti tomu u hochů směřovala výchova
k tomu, aby veškerá obec spartská byla jedním táborem válečným, vlast aby
posvátnou byla, za niž vše obětovati jest: jmění, rodinu, ano i sama sebe.
»Všichni za jednoho« nemělo hesla, ale »jeden za všechny« společným bylo
heslem.
Klassického starověku nemůžeme s křesťanským středověkem porovnávat!,
neřku-li s posvátnou dobou kultu mariánského, kde muže-otce s matkou-ženou
ve spojení obé láskou zosobnělý ideál rodiny považujeme, duch křesťanský pře
bývající v domě, kde světlo pravdy, čisté víry místa má, v domě, v němž otec
matka i děti třebas rozptýleny jsouce ve světě širém, dalekém, roznášejí símě
z domu otcovského v národ třebas cikánský, jež uzrálo v klidném zátiší ro
dinném.
Kult křesťanský praví k otcům: »Buďte bdělí nad výchovou dítek svých,
nejen dívek, ale i chlapců, majíce zodpovědnost za ně před národem, vlastí
i církví!« Přední a hlavní prostředek k výchově dítek našich jest: sv. náboženství,
pravá a moudrá kázeň otcovská, výchova křesťanských matek, a tím pojistíme
dítkám do budoucnosti blahobyt duševní.
Od tisíciletí bojuje náš český národ ve středu vzdělané Evropy velkolepý
zápas o své bytí, za vznešené ideje a svou samostatnost, nejednou s úspěchem
závodě se svými sousedy ve všech snahách kulturních byl vítězem, aby pojistil
si v dějinách místo, jaké mu patří a jméno národa rekovného, národa slavného
i vzdělaného, častokráte byl přemožen, ba zdálo se, že snad ze řady národů ži
voucích bude vymazán, ale stará síla, duch obrozený náboženstvím pod ochranou
rodičky Boží a svátých patronů zemských, na př. sv. Václava a Vojtěcha, oživly
znova v žilách jeho, a z chatek selských pod horami obyčejně vyšla řada božích
bojovníků, křestitelů, buditelů, kteří před stoletím vhodili símě nového života do
luhů českých, kteréžto símě se zdarem vyklíčilo, avšak znova zase těžce zápa
silo s nesčetnými bouřemi a do dneška zápasiti musí, aby vyrostlo na statný
kmen, jenž dojista vzdorovat! musí krutým bouřím věků budoucích.
Kéž národu tomu Svatováclavskému neschází nikdy prameň posily, jenž
prýští se z víry Ježíše Krista, kterou měli naši otcové, dědečkové, pradědečkové,
naše matky, babičky a prababičky, kterou měli přední buditelé a křísitelé národa
zuboženého před nemnohými léty.
Denně hlásá demokracie, že důstojnost a povznesení národa spočívá vý
hradně ve volnosti, ale my dokládáme, že v Bohu, práci a vědění, jest pouze
naše spasení.
Bez základu pravé víry šíří se ve společnosti lidské vždy víc a více nepo
ctivosti v každém jednání. Staročeská přísloví: »Poctivost na věčnost« nebo »S po
ctivostí nejdál dojdeš« ustupuje časovým úskokům a manévrům pokročilého do
rostu obchodnického. Vykořisťování slabších a chudších provádí se systematicky.
Sobečtí, nesvědomití kapitalisté nelekající se ani nemravných podskoků a jimi za
viněné víc a více šíření se ochuzování nižších vrstev lidových udělalo ze spole
čenského rozdílu tříd nepřátelský, společenský protiklad. Odtud ony propasti
v moderní společnosti, jež ji rozežírají jako rakovina.
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Na jedné straně vztyčuje se bohaprázdné a proto nepožehnané bohatství na
odiv světu, chudinu téměř pobuřující, na druhé straně proletariát připravený pod
loudně o svou víru, čistou víru v Boha předky zděděnou, stenají pod břemenem
vysilující práce, nemajíce ani paprsků naděje.
Nic horšího není, jako připraviti poctivý li<J pracovitý o víru a náboženství.
Někde vládne vyběravé požitkářství, jinde zase divoké zoufalství bídy. Všude cení .
zuby nedůvěra, zášť, vztek a nenávist'. Jeden číhá na pád druhého, neboť ze škody
jedněch bohatnou druzí. Těžiti z okamžiku, toť nynějším heslem. Veškerý život
veřejný zapírá svým chováním a konáním jsoucnost Boha. Tyto dnešní poměry
jsou neudržitelné a působí stejný pocit, jako směle vybudovaná stavba na špat
ných základech vrtkavých.
Nevěra vyvolává duchy, jichž nedovede nikdo více zažehnati nebo odvolati.
Nevěrecké fráse o lidskosti a osvětě nemají té síly, aby zadržely zátopu zbouřených vášní v massách lidu, aby předešly takto hrozící společenské zkáze. Jen
návratem k Hospodinu jest naše spása. Rozum náš touží po pravdě, a tato nesmí
býti kolísavá, nejistá, ale čistá, velká a neomylná, jak nám ji podal Kristus, Bůh,
jenž nebyl pouze z tohoto světa a jemuž čest a chvála po všecky věky věků až
do skonání světa.
(Pokračování.)

---- RUZNE ZPRÁVY.
Ve prospěch budoucího paedagogia
Školských bratří v Bubenči dále při
spěli: P. Gerlach Dvořák, převor na Stra
hově 20 K. Menší částky : Dr. Aug. Jannal,
duch, správce na Bílé Hoře; sl. Lázničkova z Červ, kříže; nejmenovaná paní
v Praze ; Václ. Slavík, kaplan v Netolicích
a MUDr. Jos. Vinař, plukovní lékař v Praze.
— Nové milodary přijímají: Ant. Suchoradský, katecheta v Praze na Karlově II.
čp. 1879 a administrace družstva Vlast
v Praze čp. 570-11.
K vyučování slohu. František Hájek
v »Měšťanské škole« v čísle 10. promlouvá
o volném slohu. Dospívá k názoru, že ne
možno ponechati žákům úplné volnosti ve
volném slohu; jest potřebí dítky připraviti
věcně, slohově, mluvnicky i pravopisně.
Avšak nesmí takový úkol prostě nacvičili,
poněvadž by to opět nebyl volný sloh. Jest
potřebí voliti cestu střední. Themata se mají
voliti z prostředí žactva, aby mohlo svou
produkci také náležitě vyvinouti. Látka má
dítky upoutati, baviti a býti přiměřena jejich
schopnostem. Aby volnému slohu byla vě
nována postupná péče, bylo by potřebí počíti od první třídy při věcném učeni a po
stupovali do tříd nejvyšších, kde reprodukce
může ustoupit! s prospěchem produkci.
Laciný mučedník. Nyní jest potřebí
některému učiteli vystoupit! jen ve škole
neb ve veřejném životě proti náboženství a

—

gloriola mučednická ho nemine. Školních
povinností může zanedbávali, to se mu od
pustí. Ale sáhnouti na jeho svobodu se ne
smí. Takovým laciným mučedníkem se stal
nadučitel Konečný z Bohdíkova, kterého
zemská škoíhí rada moravská suspendovala
na učitele. »Čas« vydal zvláštní brožurku,
která pojistila »výtečnému« paedagogu Ko
nečnému čestné místo v dějinách. Co uči
telstva ročně bývá suspendováno a nikdo
se neozve, jen se tak nesmí státi pro rejdy
protiklerikální.
české listy přírodopisné. Dle studie
Janáčkovy v »Měšť. škole« píše o českých
listech přírodopisných »Přehled revuí« do
slovně : Přírodovědeckých časopisů jest
mnoho; snaha po popularisování přírodo
pisných věd množství to způsobila. Avšak
cena jejich vnitřní je různá. Pravými ple
vami jsou »Svět zvířat« a »Přítel přírody
a živočíšstva«, ubohé to škváry reklamní.
»Epocha« je nestálé úrovně. Chce býti
listem lidovým a seznamovat! s výsledky
současné práce vědecké. Většinou toho do
sahuje. Některé články jsou pěkné. »Živa«
byla druhdy nejlepším českým přírodově
deckým časopisem, ale už není. Kruh při
spívatelů je úzký, povznešený nad jiné —
proto »Živa« jest obsahově chudá. Ve dvou
sešitech letošního ročníku je jediný článek
původní o půl druhé stránce a 62 a půl
strany překladů a referátů. »Rozhledy« jsou
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bohatší, nejvíce místa vyplňují zprávičky
z cizích listů. Úžasná nedbalost slohová
kazí i to, co věcně bylo dobré ; Živa pře
žila samu sebe. Mladí vědečtí pracovníci
jdou mimo ni, kdo chce míti obraz současné
přírodovědecké práce, sáhne mimo ni.
Péče o děti ve Vídni. Stále se vy
týká katolíkům, že se starají jen o své
účely. A zatím mají na starosti účely vše
obecné, účely lidskosti, jak velí jich nábo
ženství. Vídeňská obec poskytla »Spolku
pro dětské ochranné stanice« na rok 1908
podporu 100.000 K. Tato instituce jest za
ložena na podkladě katolickém. Kromě toho
trvá tam jiný spolek, jenž má týž účel a
jenž dostává podpory 3000 K. Obec zřizuje
také soukromé asyly pro nejubožší děti;
v nich bývá umístěno kolem 30 až 50 dětí.
Obec chce zakoupiti klášter a zříditi v něm
asyl dětský.

Účel nauky vyučovacího jazyka.
Není možno v obecné a měšťanské škole
naučiti vědecky vniknouti do ducha vyučo
vacího jazyka; nadto nové proudy pečují
o to, aby mluvnice byla jen prostředkem
k tomu, aby dítky se řádně vycvičily v pra
vopisu, aby správně vyjadřovaly písemně
své myšlenky. I střední škola v té věci má
vlastně týž úkol, poněvadž k vědeckému
studiu v této otázce určena jest pouze uni
versita. Není tedy možno se rozhodnouti
pro pedantské slovíčkářství, nýbrž pro prak
tický účel, totiž správné projadřování my
šlenek. K tomu ovšem potřebí neustálého
cviku.
Americké školství. Klára Kohoutová
podává v 27. čísle »Komenského« přehled
školství ve Spojených státech severoameric
kých. Školy americké nejsou starého rázu,
nýbrž novějšího směru lidového a proto
zdravé opravy na nich bývají snadně za
váděny než na školách s historickým vý
vojem, jak je shledáváme ve škole. Ve
školství severoamerickém vládne samospráva.
Ústřední školní úřad ve Washingtonu má
pouze poradní význam. Rozeznávají se tam
školy veřejné, které vydržuje stát, jakož
i soukromé, které vydržují církve. Teprve
v novější době se zavádějí na veřejných
školách dozorci (superitendenti). Žactvo ne
bývá nuceno k učení. Téměř na všech
školách je zavedena koedukace. Dítky od 4
do 6 let chodí do školy mateřské, do 14 let
pak do školy obecné. Na veřejných školách
se učí morálce. Náboženství se učí ve zvlášt
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ních nedělních školách. Na venkově trvá
školní rok 3 — 6 měsíců, v městech od října
do poloviny neb konce června. Látka pro
bírá se povlovně. Ručním pracím a tělo
cviku se věnuje zvýšená péče. Hojně se
užívá pomůcek k názornému vyučování.
Zbožný lid dává přednost soukromým ško
lám. Američané jsou praktičtí i ve školství,
neboť necpou do útlé duše dítek nepotřeb
ných vědomostí, ale vychovávají je ve ško
lách pro praktický život.

(ZASLÁNO.)
P. T.
Družstvo Vlast oslaví v sobotu 30. května
r. 1908
padesáté narozeniny
zasloužilého katolického pracovníka a svého
dlouholetého jednatele

Tomáše Josefa Jirouška,
redaktora „Našich Listů“ v Praze,
následující slavností:
1. Výbor připraví oslavenci darem album
s podobiznami katol. spisovatelů a křesť.-socialních pracovníků.
2. O deváté hodině bude sloužena v kapli
»Červeného kříže« v Žitné ulici mše svátá.
3. Po mši sv. bude se konati v místnostech
Vlasti (Žitná ul. čp. 570-11.) slavnostní vý
borová schůze s pozvanými hostmi, při níž
se přednese oslavenci blahopřání od výboru Vlasti,
Tiskové Ligy, Spolku na zakládání kat. knihoven,
Jednoty českého katol. učitelstva a zástupců ji
ných spolků. Po té odevzdá se jubilantu album
a přečtou se telegramy a pozdravné dopisy.
4. Společný oběd v restauraci »U Brejšků«
pro ty účastníky, kteří se přihlásí (každý si za
platí couvert sám).
Fotografie pro album buďtež zaslány nejdéle
do 15. května a přihlášky k společnému obědu
do 26. května na místopředsedu družstva Vlast
s adresou : Vlastimil Hálek, farář v Liboci u Prahy.
Telegramy a pozdravné dopisy buďtež zasí
lány^ na družstvo Vlast v Praze čp. 57U-II.
Žádáme pp. členy a příznivce družstva Vlast
a ctitele našeho oslavence, by se s námi této
slavnosti hojně súčastnili.
Výbor družstva Vlast v Praze,
dne 1. dubna 1908.
Vlastimil Hálek,
místopředseda.

NTálOYlVv
ndlujlnj

na psaní má na skladě Papírnický závod družstva Vlast a to a) Pražské
Jezulátko, b) Panna Maria Svatoborská. Prodávají
se 12 kusů za 8 hal. Rovněž lze dbstati velice pěkné
dnnieníPD ■ Pražské Jezulátko, kus 10 haléřů.
UUpidlllUU. Objednávky přijímá administrace
družstva Vlast v Praze-II. čp. 570.
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Proti nemravnosti.
(Dokončení.)

K témuž přesvědčení dospěla moderní sociologie. Nemravnost je také
sociálním zlem, zlem pro společnost. »Demokracie bude čista nebo jí nebude!«
tak volá Horác Mann (Dr. P. Good, Hygiene und Moral, 3. vyd., Štrassburk).
»Když mluvíme o velikosti a úpadku národů, jen velmi rádi zapomínáme, že
jsou příčiny vůbec mravné.« (Prevost Paradol). »Sociální otázka je také mravní
otázka.« (Ziegler). Jen zdravé lidstvo je s to, aby závodilo ve velkém hospospodářském a kulturním boji, a není zdrávi, není-li mravno. Nemravnost poruší
vše: radost k práci, energii, podnikavost, dokonce fysické síly, ideální vzlet a tak
první podmínky pokroku. Proto se namáhají sociologové, kterak by omezili mravní
bezuzdnost. Nejdříve se snaží vůbec změniti smutné sociální poměry. Vždyť-so
ciální poměry mají v té věci mnoho viny. Tak chtějí více dosáhnout! přiroze
ného způsobu života a překaziti zlo útulky pro zanedbanou mládež, útulky pro
služebnictvo bez práce, abstinentními družstvy (poněvadž alkoholism jest mocný
pomocník nemravnosti), spolky k ochraně dívek, patronáty. Proti veřejné nemrav
nosti, prostituci, hanebným obrazům byly založeny zvláštní svazy. Již od r. 1876
trvá takový mezinárodní svaz, který bojuje proti nemravným domům (Fédération
abolitioniste Internationale). V Německu jest více protestantských mužských
a ženských spolků pro povznesení veřejné mravnosti; zvláštní takové družstvo
mají německé.kněžny; studenti akademičtí jsou spojeni ve svazu »Ethos«. V Ko
líně založil r. 1898 Roeren spolek mužů proti veřejné nemravnosti, který bojuje
zvláště proti nemravným obrazům, spisům, inserátům, proti hanebným výstavám
a boykotuje takové obchody. Takové spolky byly založeny i v jiných městech;
r. 1907 pak se spojily ve svaz.

Konečně se obracejí sociologové na zákonodárství, na stát, kterého tu
čeká ještě mnoho práce. Také moderní zákonodárství poznává, že třeba proti
nemravnosti ostřejších nařízení. V 18. století zákonodárství mnoho zavinilo, že
se dalo ovládati vlivem francouzského libertinismu. Nyní opět převládá zásada,
že jest »mravnost právním dobrem, kterého musí stát ve vlastním zájmu hájiti«.
(Roeren v cit. spise, str. 12.) Proto hledí státy podle toho upravili trestní právo.
Roeren srovnává v jmenované knize trestní ustanovení různých států vzhledem
k nemravnosti. Nedostatečné je dosud zákonodárství zvláště co do prostituce
a co je s ní ve spojení (obchod dívkami) a co do nemravné literatury i »umění«.
Proti veřejnému pohoršení představeními, obrazy a fotografiemi, spisy měla by
býti vydána nejpřísnější ustanovení.
V Německu se pokusili o to návrhem >lex Heinze«, avšak sociální demo
kraté a svobodomyslníci provedli proti ní obstrukci. V Rakousku již 40 let pra
cují o novém trestním zákonníku (nynější jest z r. 1852). Pět návrhů bylo již
podáno říšskému sněmu, posledně Schonbornův r. 1891, avšak žádného sněm
neprohrál. Když bude jednati parlament o novém zákonníku, nechť se tehdy
postará o veřejnou mravnost. Ovšem zákon sám málo pomáhá. Roeren (str. 118)
právem poukazuje na to, že je zákon k ochraně mravného cítění lidstva. Proto
se soudy nesmějí ohlížeti na mínění toho neb onoho jednotlivce, nechť jest
i umělcem, nýbrž na cit lidstva. »Mravní zdraví a mravní síla lidstva jest cen
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nější než zábava obecenstva v pikantnostech a také sám sebou oprávněný umě
lecký požitek nechť utrpí malé oběti, má-li býti lidstvo uchráněno nemravné ná
kazy.« Umění je sice velmi široké slovo, ale tropí se jím největší klam. To se
ukázalo zvláště při »uměleckých fotografiích«, aktech. Milliony a milliony jich
šlo na trh. Při různých soudech dovozovali nakladatelé, že jich umělci žádají.
Hanuš Thoma, přední z moderních německých umělců, prohlásil tehdy (13. čer
vence 1906 v »Múnchner Allg. Nachrichten«): »Vyrabitelé hanebných fotografií
jsou zhoubci mládeže i lidu ; s uměním nemají nic činiti. Rovněž tak je s tak
zvanými uměleckými akty. Vážný umělec takových aktů nemůže užívati.« K němu
se připojil ředitel mnichovské umělecké akademie, Ferd. Miller: »Přesvědčení
Hanuše Thomy je také přesvědčením mým. Není žádné pochyby, že jsou jisté
literární a umělecké výrobky příčinou mravního sesurovění naší mládeže. Akty
mají zcela jiný úmysl než nadchnout! umělce. Ubohý umělec, který si musí ta
kovými výrobky nahrazovat! uměleckou látku!«
Proi. Engel doložil: »Tažte se umělců, zda skutečně pracují podle těchto
aktů. Než kdyby jen umělci kupovali tyto akty, jak by mohli nakladatelé vy
cházeli? Nápis na výstavách: »Pouze pro umělce« je zaslepující reklama haneb
ného obchodního podniku . . . S uměním nemají tyto akty nic činiti, ve veřej
nosti, zvláště mezi mládeží, pak působí největší mravní škodu!« Dobře označilo
mnichovské družstvo proti veřejné nemravnosti takové výrobky jako »výplody
spekulativního sexualismu«. Nejsou ničím jiným než hanebnou spekulací po
hlavních pudů pod jménem umění.
Popatříme-li na snahy těchto tří proudů, které jsme krátce naznačili, vi
díme, že se moderní paedagogika, sociologie a zákonodárství se svého hlediska
o to starají, kterak by zavřely vrata hanebné povodni nemravnosti, která se rozlila po
zemích. Zdali bude míti tato práce úspěch? Toho i onoho se zajisté dosáhne.
Alespoň bude možno dosíci nějaké ochrany mravnosti. Avšak něčeho všecky
tyto snahy nebudou moci dáti, totiž pravé mravní síly. Sebevýchova jest něco
krásného, avšak tam je třeba věděti, co třeba vychovali a proč.
Hygienické ohledy samy snad varují od výstřelků, avšak nikoli od nemravnosti.
Sociologie se snaží nemravnost obmeziti, zákonodárství chce zastihnout! její ve
řejné výstřelky. Nikde tu není vychovatele, který by vychoval nové, mravné
a čisté pokolení; pokolení, které miluje a váží si čistoty a proto jí brání. Nikde
tu není síly, která by potřela moderní materialismus, první příčinu vší současné
nemravnosti. Nikde tu není autority, která by z věčného pramene nabírala pravdy
věčně platné mravní zásady.
To dokáže pouze náboženství, to zmohou pouze nábožensko-mravní
náklonnosti, to dovede jen křesťanství! V lecčems se moderní hygiena a socio
logie již přibližuje ke křesťanství, avšak nemá toho, čemu učí, nad ním pravdy,
nemá síly ve svědomí, v srdci, duši! Všude, zkusíme-li sáhnouti moderním so
ciálním problémům na dno, dospějeme k tomu, že jest poslední odpovědi na so
ciální otázku: Kristus.
Třeba využiti všeho, co dobrého poskytuje moderní věda, moderní socio
logie, moderní stát a všem je třeba dáti křesťanský základ, všem je třeba pro
niknout! křesťanskou ideou, jen tehdy přispěje k záchraně. Jestliže opravdu s ná
boženskými prostředky, po té pak poučením křesťanských matek, mariánskými
družinami, vzdělávacími družstvy, svazy mladíků vychováme mravně čisté, kře-
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sfanské lidstvo, tehdy budou míti moderní sociální zařízeni velký význam jako
velikou obranu mravnosti samé pak lidu nemůže dáti.
Moderními prostředky v boj proti nemravnosti, se starými a věčně mladými
křesťanskými prostředky vychovávali k mravnosti.
Fr. Hanuš.

Úkol křesťanské rodiny ve výchově dítek.
(Pokračování.)

Výchovný úkol celé rodiny.
»Člověk, má-li člověkem býti dokonalým, musí k tomu za včas cvičen býti,«
tvrdí slavný arciučitel Komenský.
Blaze národu, blaze vlasti, církvi i státu, jež mohou vykázati se pokladem
tím, jakým jest občan dokonalý. Než kdo jest jím ? Jest jím boháč, průmyslník,
obchodník, znatel práv a zákonů, učenec, státník, lékař, duchovní, učitel, řemesl
ník a p. Co by prospěl vlasti a národu boháč, užívaje svého jmění jenom pro
sebe, průmyslník a obchodník pro sebe lichvou provozující, právník pro zneuží
vání moci práva, učenec a umělec pro sebe myslící a jiným ničeho nesděluje?
Jen ten zdárným synem a dokonalým občanem sluje, kdo myslí a jedná
ve prospěch obce, národa, vlasti, státu a církve z lásky. O lásko, dcero říše
nebes! Ty, která’s byla vštípena v srdce člověka, ty ten plamen, jímž rozum osví
cený, skutky své zahřívá.
Jen tam, kde ty jsi oltář nalezla, tam, kde hoří obět tvá, kde pálí plamen
tvůj, tam, kde s rozumem srdce a srdcem pravice se pojí, tam lze blaho obce
i vlasti zkvésti, tam lze najít pravých, zdárných synů a dokonalých občanů. Občan
dokonalý jest rozumný, vzdálený všech pověr a předsedků, jest vzdělaný, pln
lásky a vroucnosti, pln snah a horlivosti vlastenecké.
Pohlédněme naň, kterak zpytuje a zkouší, cokoli se zraku jeho naskytuje
dobrého, kterak probírá se dějinami světa, zvláště dějinami vlasti své. On pátrá
a bádá po příčinách a následcích těch, varuje se, nebo užívá příčin a prostředků
těch. —
On zachovává víru, pravou a živou v Boha Ježíše Krista, nevěří nevyhnu
telnost lidského osudu, jest prázden sobectví, koná dobré bez ohledu na odměnu
a odplatu pozemskou, nezná msty ani záští, za to chvalitebné v mezích ctižádosti.
Nerůzní sil svých, nýbrž považuje se za strom sadu člověčenstva, za úd těla, za
pramen k moři spěchajícímu a koná své povinnosti u vědomí, že k celku náleží.
Nežádá práva cizího, ctí a šetří práva svého bližního a neklade mezí pravé osvětě,
aniž brání průchodu a uskutečnění dobrých myšlenek a nových vynálezů; spíše
rozšiřuje, pěstuje a podporuje umění, pravdu a vědu, počna u sebe samého a
u dítek svých, snaží se co možno nejvíce člověčenstvu prospěšným a užitečným
býti. K tomu vynakládá síly a schopnosti jak duševní, tak i hmotné i tělesné,
vědom sobě povolání svého.
Dokonalý muž vyvinuje, chová a živí veliké záměry k oblažení lidstva,
zvláště národa, z něhož pochází; nejen že béře podíl vřelý na prospěchu cti a
slávě, vzniku i postupu vlasti své, ale cítí i pohanění a neštěstí vlasti své i ná
roda, ba i svého bližního.
Občan dokonalý jest vlastencem pravým v nitru svém a těžce nese nehody
a osudy, s nimiž potkává se vlast a národ, ale stará se tím více o čest svého národa.
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Přičiní ruku svou k dílu a neustane od předsevzetí svých obětovali se vlasti
milené. Občan takový jest zlatým sloupem, na kterém spočívá chrám bláha ná
rodního, jest tvrzí věčnou, proti úkladům nepřátelským, je štítem pevným proti
návalům zhouby a zkázy. Občan takový jest zárodek blaženosti pravé i žije ve
skutcích svých věčně.
Světe, jak se ti líbí občan takový?
Vychovej si jej! Matky jsou první pěstitelky mládeže naší a kladou základ
k výchově, od kolébky dítěte. Matka zná náklonnost i nejtajnější přáni svých dítek,
výchovu křesťanskou, anebo aspoň má znáti, a to v pravdě Boží a v Duchu
svátém. Matky nejlépe dovedou vyhověti svým dětem. Nechť činí to rozvážně,
ochotně a opatrně.
Již tenkrát, když první ukolébavku zapějí dítkám, uspávajíce je, zaznívej
píseň lásky nebo o slávě a kráse, o spanilosti a milování hodné sličnosti drahé
vlasti naší a jejím národu třeba se všech stran pronásledovaném.
Písní takových jest hojnost ve sbírkách, jako: »Čechy krásné, Čechy mé« a p.
Již tenkrát, když první hračky dítkám se dostává, třeba do' rukou nemluv
ňátek, budiž to předmět významný, na vlast i národ se vztahující. Za dnešní doby
nemáme nouze o výběr hraček pro útlé dítky. Když matky první příklad vypra
vují dětem svým, nechť vyhledají vždy obraz z dějin dokonalý, hodný následo
vání. Srdce dítek náleží srdci matek. Otcové jakožto autority domácí výchovy po
kládejte dítky své za jmění své, za poklad Bohem svěřený, za hřiýnu, z níž jednou
počet klásti budete. Pokládejte dítky své za slávu a nádheru svou, za potěšeni
a vyražení jediné.
(Pokračování.)

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Sociálně literární sjezd Družstva
Vlast konati se bude 8. a 9. června t. r.
(v pondělí a úterý Svatodušní) ve staro
slavném městě Domažlicích v sále hotelu
»U černého koně« s následujícím pořadem:
V pondělí 8. června o půl 5. hod. odpol.:
I. slavnostní schůze sociální za čestného
předsednictví vdp. Ant. Maerze, bisk. vikar.
tajemníka a děkana v Domažlicích. Rečniti
budou: 1. Ředitel kanceláře Ustř. Jedn.
hosp. společenstev p. Ant. Blažek: »O sta
robním pojišťování při zemském pojišť. fondu
cis. Františka Josefa« a »O vesnických spo
řitelnách a úvěrnách Kampelikových aRaiffeisenových.« 2. JUDr. Julius ryt. Nejedlý:
»0 námitkách proti navrhovaným reformám
práva manželského.« — V úterý 9. června.
V 8. hod. tichou mši sv. v děkanském
chrámu Páně bude sloužiti vldp. bisk, vikář
Lambert Ludvík. V 10 hod. dopoledne

---------

II. slavnostní schůze literárně sociální za
čestného předsednictví p. Ferdinanda hra
běte Chotka. Rečniti budou: 1. Učitel VI.
Jelínek: »Křesťanské základy ve školství«.
2. Farář VI. Hálek: Díla křesťanské cha
rity : »Spolek sv. Rafaela a Nádražní missie.« — Odpoledne ve 2 hod. : III. slav
nostní schůze literární za čestného před
sednictví dra. M. Kováře, c. k. škol. rady.
Rečniti budou: 1. Redaktor T J. Jiroušek
»Význam družstva Vlast a kolem něho seřaděných spolků v národním životě českém.
2. Kníž. arcib. notář a farář Th. dr. Karel
L. Řehák: »0 blouznění náboženském se
zvláštním zřetelem k Domažlicům.« — Při
hlášky k sjezdu Vlasti, pozdravné přípisy
a telegramy buďtež zasílány do 7. června
r. 1908 na předsedu sjezdového komitétu
s adresou : Vlastimil Hálek, farář v Liboci
u Prahy.
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Autorita.
Nepřátelé autority.
Vede se za našich časů všeobecná stížnost, že úcta před mocí vrchnosti
čím stále tím více mizí. Nikdo si nechce dáti poroučeti, nikdo nechce býti poddanným. Dítky nemají žádné úcty k rodičům a učitelům; služebníci nechtějí po
slouchali svých pánů, přemnozí katolíci velmi málo dbají o přikázání církevní
a o zákony,,zemské.
Ano, často nejen pohrdají autoritou, ale i zásadně ji popírají nebo alespoň
všemožně ji zúžují.
K těmto nepřátelům autority, to jest vážnosti k představeným, počítá slo
vácký »Posol b. Srdca Ježiša* zvláště anarchisty, kteří, jak již jméno jejich do
vozuje, neuznávají žádného pána. Popírají jsoucnost Boha, nejvyššího pána,
a celkem důsledně tak daleko docházejí, že popírají oprávněnost každé lidské
vrchnosti v státě i církvi. Jejich heslem jest: »Bez knížat šťastně žiti, bez kněží
vesele hniti.« Proto chtějí docíliti všeobecný převrat stávajících společenských
poměrů a zbaviti všecky vladaře jich moci. Ku provedení tohoto plánu jest jim
každý prostředek dobrým : jed a dýka, prach, olovo a dynamit. Zavraždění ru
ského cara Alexandra II. r. 1881, presidenta francouzské republiky Sadí Carnota
r. 1894. Alžběty, císařovny rakouské, r. 1898, Humberta, italského krále, r. 1900,
presidenta Spojených států severoamerických Mace Kinleye r. 1901, vražedný
útok na královské novomanžele španělské r. 1906, zavraždění portugalského krále
Karla r. 1908 a bezpočetné jiné vraždy a pokusy vražd proti osobám vysoce
postaveným jsou dílem anarchistů a ovocem jejich bohaprázdných zásad.
Avšak i liberalismus dle vnitřní své podstaty je též protivníkem autority,
poněvadž ji svléká z jejího vyššího posvěcení a k vůli lidské svobodě hledí ji
pokud možno obmeziti. Tak zvaní svobodomyslníci neznají žádné autority, která
pochází od Boha, kromě té, kterou si sami vytvořili; nechtějí žádných králův
a knížat z Boží milosti, nýbrž jen z milosti lidí, totiž vůdcův a představených,
které si sami ze sebe vyvolili a nastolili a mohou je zase zasaditi a odstranili,
kdykolivěk za dobré uznají. Ještě méně chtějí liberálové věděti o nadpřirozené
vládě církve katolické a o jejích přikázáních. Nejvíce však opovrhují její učitelskou
mocí, její autoritou v říši pravdy, které rozum lidský pokornou vírou má se po
drobovali.
Vůbec v očích těchto lidí má autorita v sobě něco nepříjemného; jest jim
jen potřebným zlem. Zlem, poněvadž omezuje svobodu, ale přece potřebným
zlem, poněvadž zvláště děti a nevzdělaní lidé mohou býti držáni v náležitých
mezích. Vzdělanec však a osvícenec, tvrdí liberalismus, je prý s to, aby sám sebe
spravoval; proto prý může ve všem následovat! svého vlastního přesvědčení
a musí se velmi málo starati o nařízení jiných.

Autorita ve světle pravdy.

Dle učení katolické víry jest Bůh nejvyšším vladařem a Pánem, kterému
všecky tvory na nebi i na zemi jsou povinny vzdávati úctu a poslušnost. Má
autoritu v nekonečné plnosti a jest pramenem vší lidské autority v církvi a státě,
ve škole i v rodině a v každé zákonité společnosti.
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Kdokoli je představeným, jest jím z milosti Boží; kdokoli má moc jiné vésti
a dávati jim rozkazy, má ji od Boha, »poněvazž není moci kromě od Boha,«
dovozuje sv. Pavel v listě k Římanům (13., 1.). Tomu všemu věří katolický
křesťan a proto v každém zákonnitém představeném spatřuje náměstka Božího,vidí hlavu jeho ozářenu tajemným světlem, které s hůry vychází; spatřuje v ruce
jeho žezlo, které jest obklopeno nebeským leskem. A proto mu nepřichází těžko,
dávati na jevo úctu k představenému a plniti jeho rozkazy, poněvadž ví, že ve
svém představeném vzdává úctu a čest samému Bohu a jemu prokazuje po
slušnost. Katolík podrobuje se též vděčně učitelskému úřadu církevnímu, poněvadž
jednak je přesvědčen o tom, že nejen vůle, nýbrž i rozum lidský může pochybiti
a proto jest potřebí jistého vůdce, jednak pak věří, že mu církev nepodává lid
ského výmyslu, nýbrž samou pravdu od Boha zjevenou dle slov Spasitelových :
»Kdo vás slyší, mne slyší!« Zkrátka, kdekoli se křesťan podrobuje a poslouchá,
nepodrobuje se a neposlouchá představeného jako člověka, nýbrž jako takového,
který zastupuje místo Boží. Jeho služba není služba lidem, nýbrž služba Bohu
a proto nemá na sobě ani nic ponižujícího, zneuctívajícího, jak výborně dokazuje
sv. Pavel v listě k Efesským. (6., 1.—9.)
A divná věc! Táž pravda, která poddaného chrání před vlastním ponížením
a před otrockým smýšlením, chrání i představeného, který uvažuje o svém úřadě
ve světle víry, od zpupnosti a tyranské svévole. Takový představený ví, že dostal
svou moc od Boha, a proto že jí nesmí užiti dle své libovůle, nýbrž dle pravidel
slušnosti a k dobrému svých podřízených; i o tom dobře ví, že po tomto krátkém
životě před nejvyšším Pánem přísný počet musí klásti, jak zastával svůj úřad.
Tak posvěcuje a ušlechťuje víra celý život člověkův, dodává osobě předsta
veného vyššího posvěcení a nadzemského lesku ; činí však i poslušnost podda
ného skutkem skutečně člověka hodným, velmi záslužným. Chrání představeného
od domýšlivosti a zneužívání moci své a působí, že poddaný nikterak s nevolí
a odporem, nýbrž rád a ochotně plní rozkazy představených. Tak by alespoň
mělo býti. Ve skutečnosti ovšem přináší to lidská zaslepenost a nezřídka sama
s sebou, že i věřící katolíci, kteří zásadně uznávají božský původ autority, ale
přece ve skutečném životě ji rozličným způsobem tupí a uvádějí v nevážnost.

Kdo se proviňuje proti autoritě?
Proti úctě, kterou jsme autoritě povinni, proviňuje se ten, kdo rozkazy svých
představených bud’ zcela neplní nebo je plní jen nerad a nedbale, dále kdo se
stará více o povinnosti svých představených než o své vlastní, kdo se domáhá
vždy jen svého práva a práv svých představených si nevšímá. K této třídě lidí
náleží zvláště ti, kteří od svých představných nepřijímají žádného poučení, napo
mínání, důtky, ale přece při každé příležitosti opovažují se svým představeným
dáti poučení a pokynutí a výstrahy. Hřeší dále proti svým představeným, kdo je
hned hotov se svým přísným, neláskavým úsudkem nad jich skutky a neuvážil
jejich stavu. Člověk nezřídka nemá ani pochopení nesmírných obtíží, které jsou
spojeny se zastáváním vyššího světského neb duchovního úřadu a nezná tisícerých
ohledů, kterých si nutno při tom všímati.
Nejtíže však se prohřešují ti, kteří autority samé o sobě si velice váží
a pěknými slovy ji líčí, ale skutečné představitele a zastávatele hodnosti, církevní
nebo světské vrchnosti, ve veřejných shromážděních nebo v novinách vysokomyslně
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a nelaskavě posuzují, nenacházejíce pro jejich dobré vlastnosti a skutky dobrého
slova chvály a uznání, za to však tím více rozšiřují jejich zdánlivé nebo sku
tečné chyby a poklesky a ukazují na ně prstem jako Chám na nahotu svého
otce Noema. Skoda, která z toho pochází, jest nenahraditelná. Představení pozbý
vají tímto způsobem vší chuti k zastávání svého bez toho tak těžkého úřadu, že
snášejí svůj úřad jen se vzdycháním, u poddaných zmizí úcta před autoritou
a nespokojenost se stávajícími poměry se vzmáhá a vzrůstá do nekonečna.
Kéž by se toho varovali všichni katolíci, kteří jako řečníci nebo spisovatelé
berou účast ve veřejném životě, že jednou z každého slova, které pověděli neb
napsali, budou skládati přísný počet. Tehdy jistě by následovali i moudrého na
učeni, které podává sv. Ignác v knize duchovních cvičení: »My všichni musíme
býti ochotni rozkazy, nařízení a mravy svých představených spíše chválili a schva
lovat! než haniti. Neboť i kdyby byli někdy i méně chvály hodnými, více by ško
dilo jak prospělo, kdybychom ve veřejných přednáškách neb vůbec v každodenním
obcování proti nim hovořili, neboť toto působí jen hněv a reptání a popuzuje lid
proti světským a církevním představeným.« (O církevním smýšlení, pravidlo 10.)
Nechceme popírati, že za nynějších časů, kde téměř ve všech zemích jest
zaveden parlamentární způsob vlády, mnoho jest dovoleno, co před tím nebylo
dovoleno a že veřejné přetřásání zemských a říšských zákonů jest nejen dovo
leno, nýbrž i potřebné. Ale jedno má platnost jako dříve a bude míti platnost ve
všech časích, že takové posuzování nesmí se protiviti spravedlnosti, lásce a ucti
vosti. Kdyby tedy představenému chyběla leckterá dobrá vlastnost, která by mu
byla potřebná, kdyby i měl mnohé, snad nepěkné chyby, přes to vždy zůstává
zástupcem Božím, a jako takovému, ne pro jeho chyby, nýbrž přes to, že má
své chyby, jsme povinni úctou a poslušnosti.
Tu se má věc tak jako u nehezkého kříže. Co učiní dobrý katolík, který
jde lesem nebo polem a vidí vedle cesty kříž, na němž visí špatně vytvořená
podoba Spasitelova? Jistě pocítí lítost v srdci nad tím, že se řezba tak špatně
povedla, že Spasitel nebyl důstojněji představen; ale přes to sejme klobouk a po
zdraví Ukřižovaného tak uctivě, jako by byl mistrovsky vyřezán. Vždyť nám
představuje božského Spasitele, který vždy a všude jest úcty hoden, ať jest nám
představen krásným nebo špatným vyobrazením. Tak máme Boha ctíti i v jeho
lidských zástupcích, ať mají více nebo méně dobrých vlastností.
Každý nechť uváží: »Kdybych měl podřízené a kdyby se ke mně tak cho
vali, jako se já chovám k svým představeným, zdali bych byl s nimi úplně spo
kojen?« Kdo si na tuto otázku přisvědčí s dobrým svědomím, může býti jist, že
stojí v dobrém poměru k svým představeným. Kdo však si musí dáti zápornou
odpověď, nechť si umíní, že budoucně bude čtvrté přikázání lépe zachovávat!
a že své chování zařídí podle zlaté zásady : »Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň
ty jim.«
Ž.

Živost při vypravování.
Již stará zásada nařizovala: »Vyučuj zajímavě!« Učitel, který si není vědom
této své povinnosti, není pravým učitelem, nýbrž pouze strojem, který se uvede
v běh, aby pak bez pravého života pěl stejnou melodii, kterou mu vpravil jeho
zpracovatel. Učitel musí býti při vyučování pln života a tento život musí přejiti
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také na žáky, tak že je veškero vyučování prodchnuto živostí a veselou náladou.
Jen tak jest možno vzbuditi a zachovati u žáků pozornost a zájem ; a úspěch
nám je jen tehdy zajištěn, chopí-li se žáci učení celou duší. Tak píše »Slovenskí
Učitel j« v 1. čísle 9. ročníku.
V čem pak záleží živost při vyučování ? Zdali pak učitel má skákati na
stupni před svými žáky? Zda má snad křičeti, mnoho a rychle hovořiti? Zdárná
máchati rukama? Nikoli! Živost při vyučování budiž jen vnitřní; nechť se jeví ve
vyjadřování, cítění, přednášení.
Učitel, který živosti si bedlivě všímá, miluje přiměřenou změnu. Nesedí
stále klidně za svým stolkem, nýbrž občas též vstane a stojí před svými žáky,
občas chodí po světnici a přiblíží se k tomu neb onomu žáku, zvláště pozoruje-li,
že se někoho zmocnila nepozornost. Nehledí jen v knihu nebo do přípravy, nýbrž
pohled má většinou stále upřen na žáky. Živý učitel svým bedlivým okem spo
zoruje ihned vse, co by mohlo škoditi vyučování. Živé oko učitelovo udržuje
také živost u žáků.
Učitel ve škole nechť nehovoří ospale a také nechť se nikdy nejeví nedbalým
a špatně naladěným. Velmi pochybeno je také, když učitel čte pouze jednotvárně
to, co jim chce přednésti. To nikterak nepřispěje k živosti, nýbrž účinkuje právě
naopak. Nevyhne-li se učitel bedlivě těmto chybám, není lze se pak diviti, zmizí-li u dítek pozornost a zájem; vždyť i dospělý člověk nechce poslouchat ospa
lého vypravovatele. Učitel buď živý při vypravování a jeho živost přejde beze
vší pochyby také na žáky; se zájmem budou žáci sledovali vyučování a živě
budou též odpovídat! na dané otázky. I soupeřiti budou, kdo více a správněji
odpoví. Učitel mluví také vždy rozhodně a hlasitě, aby ho všichni žáci snadno
slyšeli. Rovněž se stará, aby mu všichni žáci též rozuměli; různými otázkami se
o tom nejsnáze přesvědčí. Vypravuje-li dětem něco, čemu nerozumějí, brzy zmizí
všecka pozornost a všechna jeho námaha bude marna.
Chce-li pověděti žákům něco zvláště vážného, nechť to poznají již na jeho
hlasu a na jeho vyjadřování. Takové okamžiky buďtež vážné, ano i slavnostní.
Naproti tomu pak vyučování neuškodí, řekne-li se nějaká žertovná poznámka;
ovšem v pravé míře se tak musí státí. To vyučování velmi oživí a zmenší
únavu žáků.
Všecky návody o živosti učitele však jsou bezúčelné, když se nesníží k dítěti;
neboť jen učitel, který jest mezi dětmi dítětem, je živým při vyučování. A blaze
škole, která má takového učitele! Ze vší práce učitele, který musí zacházeti se
žáky, se pozná, že vyučování mu působí opravdivou radost a že jen z lásky
k mládeži toužící po učení koná svou obtížnou práci.
Fr. Kundratický.

Úkol křesťanské rodiny ve výchově dítek.
(Pokračování.)

Dítky jsou úlohou Bohem samým nám danou, o níž pracovali jest nám se
vší pílí a neúnavně, považujíce je za život svůj.
Otcové, předcházejte příkladem dobrým a přenášejte na dítky své toho, čeho
sami vynésti a docílili ještě nemohou. Připravujte dítky své pro život a učiňte
z nich horlivých následovníku dobrých skutků a činů skvělých. Abyste toho do
cílili lozmlouvejte častěji s dětmi svými moudře a rozšafně, avšak způsobem po
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chopitelným. Vzdělávejte u dítek svých v domě otcovském rozum a srdce, neboť
rozum a srdce dítek vašich náleží vám.
Nevylučujte dítek svých ze středu svého a společností svých, aby tyto sle
dujíce příkladu dobrého ze shromáždění starých, staly se moudrými lidmi.
Nečiňte nic skrytého a nemluvte před dětmi ničeho, čím by příklad i auto
rita vaše podceněna byla nebo zneuznána.
Z vašich slov a činů povždy blaho rodinné a tímto blaho vlasti a národu
plyne.
Uvádějte dítky své často do školy života, do školy zkušenosti. Hleďte zbaviti je bludů a pověr, vykořeňujte záhy plevel, vznik a zdar vlasti naší a pokrok
národa hubící, čiňte je pozorný na možnost i nemožnost, skutečnost a podstatnost věcí a naskytujících se příhod. Osvěcujte dítkám svým rozum čtením po
učných kněh a spisů vybraných z literatury naší. Bludy a pověry vymítati, před
sudků zbavovati, sluje osvěcovali. Nechte dítek nahlížet! důkladně a pozorně
v dílnu plnou zázraků, to jest do přírody. Nechtějte z dítek svých nadělati zby
tečných břemen lidské společnosti.
Považujte sebe za soudce spravedlivé v rodinách svých, soudíce sprave
dlivě. Ale buďte přísni ke všem stejně, nejen k hochům nebo k dívkám, k mlad
šímu jako k staršímu, k nejmenšímu jako k největšímu.
Dítky záhy poznati mají právo a pravdu, to jsou dva bohaté prameny. Cizí
statek ať jest dětem svátým a nedotknutelným, a vždy ať jím zůstává. Tak vy
chováte vlasti své správné a spravedlivé občany, rodině své a obcím užitečné
členy.
Nezamezujte dítkám svým mnohdy z bázně před nedůstatkem, mnohdy
z nevědomosti, nebo snad ze strachu o své miláčky cestu k pravému vzdělání
duševnímu. Jak mnohé vlohy nebeské přicházejí takto až po dnes k zmaření.
Proč vížete dítky své na jedno místo a pláčete nebo snad naříkáte, kdy vás mají
opustiti, jdouce do světa na zkušenou? Jen ať se podívají na tu zemi Páně, ať
poznají kraje třeba hodně vzdálené a ať je přirovnají a přirovnávajíce je přilnou
pravou láskou k vlasti své. Bojite.se snad, že se nenavrátí? Všude země Páně
a bez vůle Boží ani vlas s hlavy nespadne. Bojíte se, že v cizině pustí vás
z mysli, nebo že zapomenou na svou vlast? Postarejte se dříve o to, abyste jim
vštípili doma lásku k vlasti do srdcí jejich a budete přesvědčeni, že potom ne
zapomenou ani na vlast, ani na svůj národ a mateřská řeč že jim bude svátou
a vzácnou v daleké cizině. Ukazujte dříve lásku tu sami k vlasti, národu a ja
zyku mateřskému a to sami na sobě, dejte cítiti ta pouta svátá, která je vizí na
vás a naši vlast, odchovejte je pro sebe a pro vlast. A ta láska vaše a pouta
svátá záleží v úctě před sebou v uvědomění a svědomí svém.
Znáte skutky a činy bohatýrů svých a cenu historie naší před ostatními
národy.
Znáte rozsáhlou vlast Čechii a ta místa v ní, kde Cech ronil slzy, proléval
krev za práva svá a pro bližní své. Vzácná ta místa, jichž je po vlasti české
dost a dost, mají děti naše záhy poznati a při pohledu na ně dmou se vysoko
prsa pravého národovce. Když místa ta znáte, nuceni jste je milovat! a nic na
světě neodloučí vás od nich. Syn váš, dcera vaše, dítě vaše vědomí toto po vás
zděděné zachová si i v daleké cizině a nebude se kořiti a nížiti před cizincem,
ale bude se kořiti a klaněti jedině Bohu, Stvořiteli a Soudci svému.
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Dítě vaše nezapře jazyka ani mravu a.národa svého; nikdy nezradí vlasti
své, ale zůstane jí věrno do nejdelší smrti své. Vrátí se třeba z ciziny opět
domů a obohatí vlast svou, bude v ní potom blaženo a šťastno, bude v ní žiti
nový život za příkladem bohabojných předků svých. Příkladem svým předcházejte
jako vzor následování hodný.
Otevřte dítkám svým dějiny národa našeho, jak dalece je sami znáte, slovy
prostými a dejte jim do rukou místo špatné četby životopisy nábožných, slavných
předků našich, občanů řádných a dokonalých. Jaký to podnět k samostatnosti.
Toto zrcadlo pravé jest pramen moudrosti! V něm spatříme vady i ctnosti, spa
tříme člověka celého, v něm jsou cesty, které nás vodí.*)
Potom bude zdárná mládež slávou vlasti, pravý pokrok veškerého člově
čenstva a vyplní se slova básníka Douchy:
»A když blíží jeho večera se záře,
v blahém lásky vědomí mzdy dochází,
vůkol něho šťastných milojasné tváře,
a s plesem ho vroucí přání provází.
On po velkých činech k zdaru lidstva, vlasti,
v srdcích vděčných zjednal chrám si tichých slastí.«
(Dokonč.)

Úchylky řeči v Poještědsku.
Napsal B. B.
(Pokračování.)

krejzlík, límeček z krajek;
koneu — konev;
kreu — krev;
kistihand;
ksift;
kvant — oděv;
kucmouch, íoucmouch — bramborová
kaše;
kandelábr;
kravatl;
kohát — pařez — krč;
koukej, jak mu to žine — hleď, jak
mu to letí.
laje — lavice;

lochtuše — přikrývka
postele atd.;
laisna;
laintuch;
lógr;
lineál;
lavor;
láuka — lávka;
lenoška — židle;
lajblík;
lístek (i);
lustik pasažér;
laufpas;
láutr;

hlavy,

stolu

*) Vypravujte dítkám svým o české šlechtě, zrozené obyčejně v dřevěných horských
chatách českých pod doškovými střechami, která zachovala nám a zachránila jazyk náš
mateřský, pomohla národu našemu zuboženému v dobách nemnohých, ale zlých, aby
povstal z mdloby a znova vzkříšený neupadal opět do mdlob a mrákot duševních, aby
nepřišel již nikdy v zapomenutí, ale naopak, aby směle pustiti se mohl v zápas i závod
ve všech oborech národního života s předními bojovníky a výtečníky ostatních národů
kulturních. Řekněte svým dětem, že to byly vesnické fary a školy, rozstrkané po nivách
českoslovanských, v nichž žili a působili přední buditelé, bojovníci, knězi i učitelé, kteří
slovem i skutkem ujímali se v dobách zlých a rozhodných ubohého, uštvaného, válkami
ožebračeného na ducha i na těle, příbojem a příchodem cizího živlu vykořisťovaného
lidu českého. Povězte dítkám svým, že hrdinové tito svým spoluobčanům rodákům po
máhali, ale sami sebe obětovali a obětovali vše: zdraví, důstojnost, často i hodnost,
úřady, ba i skromný majetek a to jenom k záchraně jazyka svého mateřského a drahé
vlasti Čechie.

Ročník IX.
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moska — zástěnek —· násep;
majka — pampeliška;
měz ■— mez;
mezník — mezník;
mzije — zmije:
mauvrdle — podkrovnice ;
mrholí — mží ;
mrkeu — mrkev;
mašina — řezačka, mlátička atd. ;
moumelich — makové mléko;
mostka — násep — dlážně;
mísnik — škopek;
měchačka — vařečka;
mimo (i);
móře (o);
manébr;
marast;
munčtych ;
maštel;
manžety;
matrace ;
námětě — sněhové vánice;
na louh — na stavení, na půdu, narychtuj hodiny;
néjen (e) ;
nynčkonc;
nikl — králík;
na fraj luft;
naládovanej;
nachkémiš.
Onaký — slušný, hezký ;
ornodle — vlásenka;
oringle;
parejpka — pampeliška ze země vy
trhaná — vyrejpaná ;
pucovat, pucr ;
pacr — nešikovný člověk;
pokroutka — dolek z chlebového těsta
upečený ;
plecák — te.jzlík — kastve;
kuthan — rendlík;
prsek — část kamen, ve které se topí;
pivo (i)
przník — chroust ;
pakovat;
polénka ;
pitka — pětka;
portmonka ;
prašivka — nejedlá houba;
penvý — pevný ;
převit;
plesírovanej;
přislípaj mu — dávají mu jiné jméno;
pojdal — povídal;
pinta — mašlička na krk;

perpetlík — kývadlo ;
pycas — popruh u kolečka;
pátá (a) ;
párni stroj ^a);
pila (i) ;
péři (e)
puta — kmotra;
piglovati — žehliti;
paraple — deštník;
piksla,
pejřalka — pýřavka ;
pucovati;
pentle;
puget;
palanda;
plajchovati;
ponk — truhlářský stůl;
presbuřt — tlačenka; '
plac;
plavajs — tužka;
krisbrud — vánočka;
kranclík — okolek u kamen;
kanduš — dětské šaty ;
kvartýr — byt;
kvelb — zásobárna;
kukle — velký šátek ;
králůie (a) ;
kysna;
kufr;
krchof;
kristyhandl;
krogn;
kvalt;
kalop ;
kšeft, kšeftovat ;
kurotev — koroptev;
kadlec;
kniha (i);
kanape;
ksicht;
kunst;
korbel;
kate ;
kazajka ;
kanón;
Staven — půda;
šel na staven —· šel na půdu
slepičárna — kurník;
smažejna — svítek z vajec;
sednice — světnice;
slámou (a);
skútek (u);
seslík, sesle;
slamínka — ošatka;
syčák — pobuda.
(Pokračování)
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---- RÚZNE ZPRÁVY.
Nové učebné osnovy pro měšťan
ské školy. F. V. Moravec posuzuje mě
šťanskou školu v »České revui« v čís. 1.
a dovozuje, že se již vzdala naděje, aby
byla považována za podobnou střední škole ;
právem však se pokládá za vyšší, dokona
lejší typ školy obecné. Význam její záleží
v tom, aby opatřovala dle možnosti nejvyšší praktické vzdělání nejširším vrstvám
lidovým. Výnosy státních úřadů tomu ne
odpovídají. Chyba jest, že byla zřízena
jednotná měšťanská škola pro celé Rakou
sko a že tu nebylo dbáno na poměry růz
ných zemí, na kulturu a sociální záležitosti.
Vyučovacích hodin jest příliš mnoho, tak
že žáci jsou přetěžováni. 30 týdenních ho
din, 10 úkolů školních pro třetí třídu mě
šťanskou znamená pro žactvo značné pře
tížení. Mnoho žáků dochází do měšťanskéškoly až dvě hodiny daleko ; za tmy vy
cházejí z domu a vracejí se za tmy domů,
což nikterak nepřispěje k tělesnému a du
ševnímu rozvoji. V té věci jest potřebí ná
pravy.
Inspektor nauky o rolnictví. C. k.
ministerstvo kultu a vyučování zřídilo nové
místo zemského inspektora pro nauku o rol
nictví v národních školách a učitelských
ústavech v Haliči.
Dentistika na školách. Prvním městem,
kde soustavně, v Německu začali se starati
o zuby dětí školních, byl Charlottenburg.
Za jeho příkladem se věci ujal Berlín, kde
byl povolen náklad na soustavné pečování
a ochranu zubů školních dítek.

Sjezd starorusínských učitelů ná
rodních se konal ve Lvově za účastenství
80 členů obojího pohlaví. Mezi učiteli se
nacházeli též někteří rusínští poslanci. Na
sjezdu bylo usneseno opustiti svaz mladorusínských (ukrajinských) učitelských druž
stev a organisovati se ve zvláštní samo
statný svaz. Přítomní poslanci byli požádáni,
aby byl odstraněn fonetický pravopis z učebných knih. Zároveň bylo usneseno, aby
byla říšské radě podána žádost v záleži
tosti uznání práv ruskému spisovnému ja
zyku v rusínských školách v Haliči. Tito
moskalofilé nemají příliš velké opory v lidu ;
ukrajinofilští učitelé jsou ve většině.
Význam práce. Otrávené poměry spo
lečenské zavinují, že nedochází ani práce
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tělesná ani práce duševní takového ocenění,
jakého by zasluhovala. Ti, kdož duševní
práci konají, podceňují práci tělesnou. A tě
lesně pracující podceňují práci duševní.
Následek toho je, že řemesla hynou; pro
polní práci není dostatečných sil. Bohaté
zdroje příjmů zůstávají pak neupotřebeny.
Sedlák stydí se za své jméno a dává si
jméno agrárník, hrnčíř se chlubí keramic
kou školou, krejčí a švec se nazývají hotoviteli, majiteli závodů. Odborné školy ře
meslnické nedodávají řemeslům vhodné a
lepší časy slibující lidi, ale jsou vyrabiteli
továrních, bídně živořících písařů. A ústavy
střední a vysoké školy vychovávají nám
lidi, kteří nenalezše vhodného zaměstnání,
stávají se nespokojeným, rušivým živlem.
Upozorňujeme své svěřence často na tyto
vady přítomné doby. Často poukazujeme,
že práce tělesná i duševní mají pro spo
lečnost lidskou stejný význam, že obojí
práce zasluhuje vážnosti a úcty. Duševní
práce usnadňuje práci tělesnou různými vy
nálezy a prokazuje i jinak různými obory
neocenitelné služby lidem jenom rukama
pracujícím. Probírejme se svými svěřenci
jednotlivé obory duševně pracujících lidí
a označujme prospěšnost jich práce. Ale neneopomeňme také upozorniti, že duševně
pracující lidé podceňují práci tělesnou a tak
sami zaviňují zneuznání své činnosti. Uka
zujme svým svěřencům, jak mají se dívat
na pracující lidi rukou ve světle víry. Máme
v českém písemnictví hojné pomůcky. Jsou
tu výborné práce Vrbový, Socialismus Lencův, Neuschla sociologie, Cathreinův socia
lismus, Pesche, Soukromé vlastnictví, Biederlakova Sociální otázka a Špačkova práce
»Práce ve světle zjevení Božího«.

K zdravotnictví školnímu Počátkem
nového roku 1908 nastoupil v Anglii v plat
nost zákon o povinné zdravotní prohlídce
dítek. Zákon ten byl uvítán anglickým tiskem
jako nejvýznačnější a nejužitečnější ze všech
anglických zákonů. Každé dítě musí po
vinně prohlíženo býti třikrát; o 5. roce,
než vstoupí do školy, v 7. roce a v 10.
roce věku svého. Churavé dítky musí býti
prohlíženy často a pravidelné. Veškeré
s hygienickými těmito prostředky spojené
výlohy placeny budou z pokladny státní,
po případě za přispění obcí.
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Co čte školní mládež?
Ante Messner uvažuje o tomto předměte v »Krščanské Škole« a dovozuje,
že jej k tomu přiměla stížnost se všech stran, jak školní mládež, která dochází
nejen do vyšších, nýbrž i do nižších škol, opravdu hltá různé spisy, které jí
nejsou k výchově, nýbrž kterými se tupí často všecko, co je křesťanu a člověku
svaté. A ještě více jej k tomu pohnula okolnost, že pozoroval, že i do rukou
jeho žáků přicházejí různé spisy, noviny a knihy, psané špatným duchem a k špat
nému účelu. Spisovatel má na mysli pouze měšťanskou školu a své žáky.

Jisto jest, že žáci dnešní měšťanské školy, která jest reálného směru, žáky
velmi přetěžují. Toto přetěžování se ještě zvyšuje pedantstvím některých učitelů,
jakož nepovinnými předměty. Učebná osnova předepsala příliš mnoho učiva.
V tom se srovnávají všichni znalci měšťanské školy. A přes to, že jest mnoho
učiva, mládež se chápe velmi ochotně mimoškolní četby. Žádný rozumný člověk
by nebyl proti této šlechetné snaze mládeže. Avšak tato četba byla by jí jen
tehdy ku prospěchu, kdyby mládež četla, co je pro ni, co se hodí jejímu věku,
její chápavosti a přirozenosti. Bylo by dobře, kdyby si mládež vybírala svou
četbu v dorozumění se svým učitelstvem. Ale mládež toho nečiní, nýbrž béře se
zcela opačným směrem a pašujíc čte to, co ničí šlechetné city i dospělejších
lidí a jak teprve by nenastala zkáza srdcí mladistvých ?

Přes to, že moji žáci teprve sedmý neb osmý rok docházejí do školy, jest
mi vyznati s bolestí, že každý měl v ruce nějaký protináboženský spis, ano i so
cialistické noviny. Tyto spisy nejen měli v rukou, nýbrž je také četli, druh druhu
je půjčoval a kdo nechtěl jich čisti, tomu vyprávěli obsah jejich. Každým směrem
je to markantní zjev u tak mladých žáků, kterého nelze bráti lehkovážně. Za
jisté je tomu tak i na jiných školách, poněvadž poblouzení mládeže je všude
stejné, a možno za to míti, že mládež naše jest větším dílem otrávena špatnou
četbou.
Co je toho příčinou? Mezi jinými méně závažnými důvody činím zato nej
více odpovědny rodiče.
Za dnešní doby se lidé málo baví čtením knih, nýbrž většinou čtou se jen
noviny. U nás bohužel jest velmi málo dobrých novin, a protože jest ho málo,
málo se také čte. Je známo; že skoro všecky jsou strannictvím zaslepeny. Urá
žejí se v nich nejněžnějsí city lidské poctivosti pouze proto, že je někdo poli
tickým protivníkem. Nedbá se tu na posvátnost, ani na čest lidskou a teprve ne
na čest stavovskou. Takové noviny čtou rodiče a bezděky jich nechávají svým
dětem po ruce. A když rodiče odejdou z domu po své práci, chápají se dítky
novin a čtou, co je vlastně jen pro dospělé. Zajímá je, co čte otec a co tak hor
livě matce vysvětluje. Tu čtou mnohá rouhání náboženským pravdám, tu útoky
na církev, na její nařízení a na její představitele od nejvyšších k nejnižším. Ne
opatrnosti rodičů tedy dostávají se do rukou mládeže noviny nepříhodné, a mládež
má za to, že je vše pravda, co v nich jest obsaženo. Mládeži více imponuje
vážnost rodičů, kteří takové noviny a spisy čtou, než opačné výklady učitelovy.
Rodiče jsou tedy vinni, že školní mládež plní mladou svoji duši zlou četbou.
Jestliže rodiče již tak klesli, že čtou víře a mravnosti nepřátelské noviny
a spisy, jednali by velmi rozumně, kdyby svých dítek od takové četby chránili.
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Myslím, že je v tom hluboký paedagogický důvod, aby se mládeži nedoporučo
valo, vůbec zabraňovalo čtení novin.
Takové čtení totiž dráždí mladou duši a odvrací ji od vytrvalého učení.
Noviny zajisté nikterak nepřispějí k vzdělání a to zvláště nemá ceny tehdy, když
mládež místo učení povinným předmětům věnuje drahocenný čas takovému čtení.
Málokterý žák, který místo učební knihy horlivě četl noviny, pravidelně dokončil
své učení a ve svém životě něčemu řádnému se naučil, aby měl také zdravý
úsudek. A to má ještě větší platnost, jsou-li tyto noviny nemravné. Takové no
viny jsou s to, aby dítko úplně obrátily.
Mládež nerada čte zábavné knihy ze školní knihovny a ještě méně ráda
si vypůjčuje knihy od učitele. A přece jsem se přesvědčil, že mládež čte do
konce i »Rudý kalendář«, »Zpověď papeže Alexandra VI.« a jiné krváky. Kdo
upozornil mládež na takové čtení? Škola tak zajisté neučinila, nýbrž špatni čini
telé mimo školu. Takových činitelů je dnešní doby dosti a každého druhu. Každý
je zná podle jejich skutků, proč mám je tu uváděti jménem? Bylo by snad
přece příliš smělé tvrzení, že by rodiče sami dávali do rukou takovou četbu svým
dětem. Ale tvrdím, že zvláště za dnešních poměrů je tím vinna velká nedbalost
mnohých rodičů, že dítky takové spisy čtou.
Dnes se většina »lepších« rodičů obírá velmi málo vychováním svých dítek.
Vůbec výchovou se lidé málo obírají. Chudí lidé tak nemohou činiti, poněvadž
jsou větší část dne z domova za příčinou práce a »lepší« lidé pak nechtějí tak
činiti, poněvadž to nenáleží k dobrému tónu. Málo rodičů tedy se obírá svými
dětmi a na ně dozírá celý den. Málo jest podle toho takových, kteří by se pra
videlně dotazovali svých dítek a zvláště školních, čím se obírají a co čtou, když
se naučí svým úlohám! Mládež pozoruje tuto nedbalost rodičů, že rodiče nežá
dají z toho účtů, a nosí tajně špatné knihy a spisy a čtou je doma zcela klidně
a opíjejí jimi SVOU duši.
(Pokračování.)

Dodatek k výchově rodinné.
Slovo k nemluvněti.
Dítě — světoobčan přichází slabé na svět a bídně muselo by zahynouti,
kdyby se ho neujali rodičové, pěstounové a vychovatelé. — Takových malých
světoobčanů narodí se denně asi 99 millionů, každou hodinu 4 milliony. Ačkoli
jednohokaždého člověka narození jest událost, zasahující až do věčnosti, přece
málo od lidu všímáno bývá. — Zastavme se při kolébce novorozeňátka. »Blaze
tobě pokolení lidské, blaze tobě novorozený obyvateli. Jestiť o jeden článek
k řetězu celosti tebou více, malé robě, Tebou doplněno, čeho smrt užírá každou
minutu a za každý den 88 millionů. — Toto novorozeně jest znova vystavené
zrcadlo krás všeho tvorstva a jeho Stvořitele a při tom všem, také zrcadlo
všechněm, společných strastí a svízelů. Světe! Toto dítko snad jest tvoje okrasa,
ale snad možná tvá poskvrna.
Podobá se, že tebou bude šťastno, ale více podobá se, předmětem tvé
útrpnosti že bude. Co příčinou k blahopřání tobě, milé robě, budoucně může
býti k politování. Ve smrti i po smrti, tam v nadhvězdných, dokonalejších kra
jinách, zůstaneš vždy divém.
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Chvála Bohu věčnému, Stvořiteli našemu, my zároveň s tebou, s jinými
bytostmi a světy, tebou Hospodine jsme tady.
Novoobčane 1 Zivot-li tvůj dobrodiním jest pro tento svět, mnohem větším
dobrodiním pro tvou matku, která, čím více bylo naděje, že přijdeš na tento svět,
tím více strachu pomněla, že z něho odejde. Cítili, živobytí tvé a při tom svou
vlastní smrt. Ty malé robě odňalos matce své životní síly její, aby tobě sílu
k životu přiváděla a cítila při tom vlastní smrt. Kterak se chystáš oplatiti jí lásku
mateřskou? Přiznáš se někdy, že zásluha mateře tvé větší jest nade všecku od
měnu tvou ?
Dítě! Rodičové tvoji jsou největšími dobrodinci na zemi, nebo cos od nich
přijalo a denně budeš přijímati, žádný po Bohu tobě neprokáže.
Bez rodičů nedovedeš choditi, nebudeš zdravých údů míti, nebudeš mluviti, nepoznáš Boha, svého Stvořitele a ničemu se nenaučíš! O Miloslave! Až
povyrosteš, anděl Strážce tebe uchovej a varuj od zlořečení matčina i otcova.
Cti otce i matku svou, abys dlouho žil a dobře ti bylo na této zemi.
Človíčku! Ty pláčem hlasitým oznamuješ světu svůj příchod a na jevo
dáváš, že jsi se zrodil více ku slzení než-li k radování, více k žalosti, než-li
k radosti. Dělej, co dělej, neujdeš útiskům, nedostatkům, potupě, otroctví, sou
žení a násilí svého svědomí.
Buď sebe poctivějším, vlastencem, zastancem práv lidstva, dobrodincem a
příznivcem pořádných lidí, nemůžeš uložiti světu, aby tobě vděkem, pochvalou,
poslušností, úctou a vážností se odměnil.
Cesta života tvého trním bude porostlá. Ptáš se, malý občane, co činili máš
na tom světě, abys užitečným členem lidské společnosti se stal? Odpovídám
tobě: Vyhledej moudrost! Věčná moudrost praví sama o sobě: »Já milující mne
miluji a kteří v jitře bdí ke mně, naleznou mne. Se mnou jest bohatsví a sláva,
zboží trvalé a spravedlnost. Mnou rozmnoží se dnové tvoji a přidáno bude let
života tvého !
Tof kniha Přísloví »Věz, že počátek moudrosti, jest bázeň Boží !< Vyrůstej
milý světoobčane, abys oblažil svět, světu pravou čest působil, ctnosti bránil a
a náboženství hájil, dobře činil i těm, kdož protivenstvím tobě splácejí aby z tebe
byl vzácný pozemšťan i nebešťan.
A vy, kteří u kolébky stojíte a novorozeně střežíte, z jeho narození se
těšíce, přejte mu té hodnosti a veďte dítko toto ke cti a chvále Boží, sobě sa
mým k srdci. Vy rodičové i vy všichni, jimž toto robě svěřeno bude, péči o ně
mějte jako o hřivnu ne méně dražší nebe i země.
Cvičte a vychovávejte, veďte je laskavě a věrně, abyste beze strachu mohli
odvésti je do rukou Hospodinových, od něhož jste je přijali!
Hospodine! Popatř naň a smiluj se nad ním, spravuj život jeho podle řeči
své a ať nepanuje nad ním žádná nepravost. Vysvoboď to malé dítko od nátisků
lidských. Tvář Svou zasvěť nad malým služebníkem svým a vyuč jej spravedl
nostem svým, ať je tvou okrasou v tomto hříšném údolí, tvou radostí v králov
ství ctnosti a nesmrtelnosti.

®®®®
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---- RUZNE ZPRÁVY.
Zápis do I., II., III. a IV. tř. čes.
dívčího gymnasia s právem veřejnosti
na Král. Vinohradech, Korunní třída
č. 4, jest dne 7. července a 16.—47. září.
Při gymnasiu zřízena jest: dvoutřídní ob
chodní škola, jednoroční kurs pro vdělání industrialních učitelek pro školy ob.
i měšťanské, praktický kurs ku vzděláni vy
chovatelek. Kromě toho vyučuje se hře na
klavír, němčině francouzštině, všem druhům
ručních prací, (paličkování, vyřezávání a vy
palování ve dřevě atd.), jakož i malbě. Pro
dívky z venkova jest v budově pensionát,
řízený Školskými sestrami. Přihlášky přijí
mají se denně. Prospekty obdržeti lze v bu
dově gymnasia na Král. Vinohradech.

Počet žáků na českých školách
středních r. 1907—1908. Všech mužských
gymnasií českých v Cechách bez akad.
hr. Straky (má 21 žáků) jest 34 o 320
třídách (51 poboček) a mají 9594 veř. a
74 priv. žáků; připadá tedy na třídu 30 3
žáků. Dívčí gymnasia (Minerva v Praze,
soukrom. div. na král. Vinohradech) mají
441 veř. a 3 priv. žákyně. Dívčí lycea
.(Hradec Kr., Chrudim, Plzeň, Budějovice)
mají 566 veř. žákyň a 3 priv. Vyšší dívčí
škola v Praze má 451 žákyň. Všech žákyň
na těchto školách 1007 veř. a 6 priv. a
451 tedy 1458. Všech českýeh reálek
v Čechách jest 26 o 275 třídách 9977 žá
cích veř. 35 priv. ; připadá na třídu prů
měrně 36'4 žáků. — Všech mužských gym
nasií českých na Moravě jest 16 o 156
třídách; žáků jest 4699 veř. a 24 priv.;
na třídu připadá 30 2 žáků. Dívčí střední
škola ve'Val. Meziříčí má 22 žákyně. Všech
českých reálek na Moravě jest 17 o 146
třídách a 4582 žácích veř. a 18 priv. Ly
ceum Vesny má 295 žákyň.. Ve Slezsku na
jediném českém gymn. v Opavě jest 217
žáků. Všech českých gymnasií mužských
i dívčích jest 53 s 484 třídami a 14.857
žáky. Lycei českých jest bez vyšší dívčí
školy v Praze 5 s 864 žákyněmi. Všech če
ských reálek jest 43 s 421 třídami a
14.559 žáky. Proti loňsku přibyla 3 gym
nasia a 2 reálky.
Literatura pro mládež. V Německu
svého času vydal Wolgast spisek »Das
Elend unserer Literatur«. Od té doby se
objevilo hojně katalogů, které dávají rodičům
návod, které knihy mají pro své dítky za
koupili. Hlavně Hamburk v té věci pokra

—

čuje. Ve Vídni se podjal práce té komitét
dámský na podnět družstva národní osvěty.
Komitét zkoumal všecky knihy pro mládež
co do ceny morální, psychologické a aesthetické. V svém katalogu uveřejnil jen knížky
bezpodmínečné ceny. Tento katalog jest roz
dělen na čtyři oddíly, které odpovídají
čtyřem dobám dětského věku, a to dětskému
pod dozorem matčiným, chlapeckému od
7 do 11 let, dále ob 11 do 14 a konečně
nad 14 let. Nejlepší knížky jsou vytištěny
tučně. Zvláštní pozornosti zasluhuje dodatek
pořadatelův pro dospělou mládež, který po
dává lepší výtvory novější literatury. Podob
ného výběru bezvadných spisů pro mládež
by bylo potřebí i u nás.

(Zasláno.)
Český slovník bohovědný. — Za nepřízni
vých okolností rozvíjí se naše bohovědecká litera
tura dosti utěšeně. Dosud však nemáme všeho,
čeho bychom potřebovali, i jest nutno brati úto
čiště ke knihám cizojazyčným. — Tak zejména
nemáme vůbec encyklopaedie I I tu odkázáni jsme
na díla cizí, pro naše potřeby nedostačující. —
I odhodlali jsme se vydávati Český slovník boho
vědný, jenž má býti pokladnicí veškerých věd
theologických. — Dílo počne vycházet na podzim
1908. — Český slovník bohovědný obsahovat!
bude v jadrné, zhuštěné formé stručné, ale při tom
dokonalé poučení o všech thematech, jimiž se
obírají vědy theologické, i o všech otázkách, které
týkají se náboženství, a to na základě nejno
vějších výsledků badání vědeckého. — Český
slovník bohovědný bude míti všude bedlivý zřetel
k běžným námitkám proti náboženství a proti církvi
katolické, a obsahovat! bude jich vyvrácení. —
Český slovník bohovědný bude hleděli vystihnouti
a obsáhnouti vše, co v literatuře theologické u nás
a u ostatních národů zvláště slovanských jest po
zoruhodného a podá co možno úplný obraz ná
boženského života a bohovědecké práce u všech
národů slovanských. — Český slovník bohovědný
bude zároveň i sloužili potřebám duchovní správy,
i bude obsahovali spolehlivé poučení o všem, co
v obor ten spadá. — Český slovník bohovědný
nahradili má celou odbornou knihovnu. Bude uspo
řádán co možno prakticky a účelně. — Dílo toto
bude pro naši bohovědeckou literaturu zajisté
významu epochálního. — Všichni naši bohoslovečtí
spisovatelé účastní se silami svými při této obrov
ské práci. — Dílo tak veliké a pracné bude však
vyžadovat! ohromného nákladu, i nutno jest, aby
mělo co možno veliký počet odběratelstva. — Po
čítáme s důvěrou na účinnou podporu veledůstojného duchovenstva. — Způsob vycházení díla i cena
jeho budou zařízeny tak, že každému bude možno
státí se odběratelem. Dílo vycházet! bude v seši
tech ; každého měsíce vyjde jeden sešit. — Za
redakci : Dr. Jos. Tumpach. Dr. A. Podlaha. Za
nakladatelství: V. Kotrba v Praze-II. Pštrossova
ul. 200. — Doporučujeme dílo toto k hojné pod
poře.

Ročník XI.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Strana 73.

Co čte školní mládež.
Druhým důvodem, že dítky čtou špatné knihy, jest nedbalost a nevšímavost
rodičů, kteří se starají o všecko možné, ale jen ne o jedno potřebné, totiž aby dbali
na své dítky a je vychovávali.
Mohl by snad někdo namítnouti: Proč by se tím rodiče obírali, k čemu je
pak škola a v ní katecheta a učitelé? Ano, což pak nevíte, kdo tak hovoříte, že
jsou prvním vychovatelem rodiče a domácí krb? A škola jest pouze velkým po
mocníkem rodičů a domácího krbu ve výchově dítek. Marná je práce, marná je
všecka námaha celé školy i všech učitelů, když rodina nespolupracuje. To je
dokázaná pravda a proto nemůže škola zabrániti špatné četbě mládeže školní,
nedbají-li na to rodiče doma.
Avšak ještě více. Dnes je společnost lidská opravdu důležitějším výchovným
činitelem než sama škola. Zdali nepozorujeme, že okolí, v němž se dítko pohy
buje mimo školu, více vlivu má naň než sama škola? Ještě to ujde, když tato
společnost, toto okolí jest aspoň přibližně dobré, náboženské, mravné! Ale na
opak je tomu, je li tato společnost zlá, bezbožná! Pak škola není s to, aby za
bránila zkáze takových dítek. Tomuto špatnému okolí, této špatné společnosti,
tomuto zlému duchu může se postavit! na odpor pouze dům rodičů, otec a matka,
aby dítko nebylo zachváceno, dbají-li na své dítko, s kým obcuje, kam jde,
jaké knihy čte.
Avšak bylo-li toho potřebí, pak je toho potřebí dnes, aby rodiče i škola pra
covali svorně, má-li se u mládeže dojiti zdárného cíle. Avšak poněvadž mládež nemá
příležitosti ve škole čisti špatné knihy, nýbrž čte je doma, je zvláště v té věci velmi
nutná společná akce školy i domu, aby mládež byla od toho odvrácena, aby ne
přijímala otravy ze zlých knih, kterou nakazí sebe i jiné, když jednou dítky do
rostou.
Ani největší protivníci víry nedovolovali, aby děti jejich braly do ruky
špatné knihy. Dosud svět znal pouze neopatrné a nedbalé rodiče; ale v dnešní
době se objevuje i třetí kategorie rodičů, kteří tak hluboko klesli ve zlém, že
beze všech výčitek svědomí sami do ruky dávají svým dítkám špatné noviny
a protináboženské spisy. Ano, dokonce upozorňují své dítky, je li něco haneb
ného v knize proti víře, církvi a jejím služebníkům. To jsou obyčejně příbytky
zarputilých lidí, kteří jsou nevěrci ze zloby a zkaženosti. Musím vyznati, že ta
kových rodičů jsem dosud nepoznal z lepších kruhů společenských, ačkoli znám,
že jest mezi nimi mnoho lidí ve víře lhostejných, ano i víře nepřátelských. Avšak
našel jsem tak nezdravé poměry u rodičů nižších tříd společenských, zvláště
mezi živnostníky a dělníky, kteří se přistěhovali sem z ciziny jako zavilí so
cialisté.
Tak měl jsem příležitost pozorovat! hocha ze 7. školního roku, který se učil
všem předmětům pilně, ale náboženství nikdy neuměl. Bylo mi to divno, a proto
jsem se poptával na domácí poměry. Poznal jsem, že jsou rodiče nepřáteli víry,
avšak přes to jsem nemohl pochopili, že hoch nemá ctižádosti, aby i z nábo
ženství dostal dobrou známku, když ji má z ostatních předmětů. Než ihned mi
bylo vše jasno, když jsem poznal, že tomuto žáku starší bratr a otec vykládá
zprávy podvratných novin, ano že jej upozorňují, je-li v nich něco proti víře,
církvi a duchovenstvu. Bylo mi to jasno zvláště tehdy, když svedený žák pro

Strana 74.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA.

Ročník XI.

hlásil, že je hanba dostali z náboženství dobrou známku a že by se za to na
svém vysvědčení styděl.« Špatný příklad otcův i bratrův padl na úrodnou půdu,
poněvadž byl žák dobře poučen, když prohlásil: »Může se v novinách psáti
proti císaři, soudci a představenému; proč by se tedy nesmělo kněžouru nasoliti?«
— Tento přiklad dostačí, aby bylo možno viděti, kterak mnozí rodiče sami učí
zlému své dítky. Je bolno člověku v duši to psáti, ale je to bohužel pravda.
Co má tu činiti škola ?
V prvních dvou případech by se ještě dalo něco učiniti: vejiti ve styk
s rodiči, neopatrné činiti opatrnějšími a nedbalým ukázati na špatné následky
u dětí a u rodičů samých, jakých se na nich rodíce dožijí, když do mladých
duší se zapustí takové názory, že nebudou ctíti ani rodičů, když nebudou míti
v úctě Boha. Rodiče nedopustí již k vůli své pověsti, aby dítky byly dále otra
vovány špatnou četbou, když uvidí, že jiní pozorují zlo na jejich dítkách a oni
sami že ho nevidí. I učitelé budou moci působiti přímo na žáky, když jim dají
návod o čtení knih a ukáží jim na pravdivost výroku : Dobré knihy jsou do
brými přáteli. Zvláště bude moci učiniti mnoho katecheta ve výkladu nábožen
ském a při exhortě. Spočivá-li tedy vina na slabosti rodičů a nikoli na zlobě
jejich, možno se nadití bezpečně odpomoci v probuzeném svědomí o povinnostech
rodičů k dětem a svorné práci školy a domu.
Avšak v třetím případě, kde zloba rodičů svádí dítky k zlému a tak pra
cuje proti úmyslům školy, kde domácí krb promyšleně ruší vše, co škola, učitel
a hlavně katecheta činí ve výchově, tu pomoci není. Neznám prostředků, kte
rými by se mohli rodiče zaujatí podvratnými naukami, upozornili, že špatně jed
nají se svými dítkami, když je tak vedou. Není tu autority, která by žáku im
ponovala, když mu rodiče dávají tak špatné návody. Tu možno dosíéi, že žák
mechanicky se učí náboženství, aby dostal takovou známku, aby mohl postoupili
do vyšší třídy, ale není o tom řeči, aby učení Kristovo mělo naň nějaký vliv.
Avšak i tu dlužno vše zkusiti a učiniti, co je možno, avšak naději na úspěch
ponechali milosti Boží, která jediná působí zázraky, pozdvihnuvši svým způsobem
duši pokleslou.
Dnešní doba přinesla mnoho zlého mezi školní mládež. Vedle společnosti
i špatná, nemravná četba podporuje toto zlo. Proto jest potřebí svorné práce
rodičův i učitelů, aby tomuto zlu bylo dle možnosti zabráněno.
Fr. Hanuš.

Časová úvaha o výchově mládeže.
Píše L. Grossmannová-Brodská.

Pakli přiloženým během věcí pozemských všecko na světě se časem pře
žije, — a ideje, za něž jejich stoupenci vždy horlivě a nadšeně se bijí — odka
zovány pak jsou v obor zbytečných a směšných přežitků, — kde asi po stu
letech octne se dnes tak mnoho přetřásaná akce -»umělecké výchovy?!* — Ono se
to sice pěkně čte i poslouchá. Ale výsledek posud nikde neviděti. Jak se nyní
naše mládež vychovává (vlastně nevychovává), toho máme denně nové překva
pující příklady.
Pouhé jednoduché pravidlo: »Dejte každému, což jeho jest,* kdyby kdo
vštípil v mysl dětí, tehdy, když jsou celou svojí bytostí a povahou nejvnímavější
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totiž po čas návštěvy školní, tisíckráte lépe posloužilo by jim pro celý další život,
nepoměrně prospěšněji nežli všelijaké ony mlhavé theorie, jimiž se mladý mozek
jen důkladně pomate.
Mnozí mají vůli nejlepší, ale buď nemají náležitých schopností anebo jim
chybí sila i možnost provésti, co uznávají za prospěšno. Opět jiní zase při houžev
natosti své povahy sledují cíle méně dobré a ušlechtilé a mnohdy z pouhé osobní
nevraživosti postaví se na odpor i skutečnému dobru. V obou případech zůstává
výsledek týž, že totiž nejhůře na tom bývá vždy ten i to, o něhož i o co se
vlastně jedná, a to jest v tomto případě výchova mládeže, která jak nyní jest,
zasluhovala by důkladné nápravy, nemá-li to za krátko dojiti až tam, že bude
úplně marno chtít něco napravovat!. — Vždyť za stávajících poměrů i sebe sho
vívavější člověk se zhrozí, pozoruje-li počínání nynějšího dorostu.

Jak děti obého pohlaví porušují se na mravech ohavnou četbou, o tom
čteme dlouhé lamentace, ale škodlivé bejlí literární prodává se vesele dále. Ze se
před výkladními skříněmi s necudnými obrázky stále kupí plno mladistvých
diváků, je s dostatek známo zvláště u nás, a proto snad zakázány tyto nepří
stojnosti, ale prozatím pouze — v Belgii. Spisy starých zasloužilých autorů šmahem odstraňovány ze školních knihoven, aby snad ty novější »moudrosti« nikdo
nečetl a mládež tím spíše obracela se ku všemožnému sportu, při němž, zvláště
při kopané, mladí lidé stávají se nevypravitelně surovými.
Moderní pedagogové vynašli pěkné pravidlo: »Co možno nejvíce pohybu
na čerstvém vzduchu!« Proti tomu arci nedalo by se ničeho namítati, jenže při
tom nesmělo by se tak bohopustě hulákati, nesmělo by se ohrožovat! zdraví
mladíků, kteří nepřijdou-li »zásluhou« sportu o zrak, o zuby, nezlomí-li některý
úd, bývají v nejpříznivějším případu tak abnormálních tělesných rozměrů, že
i nezkušený pozorovatel ihned na první pohled pozná podle dlouhých (jako
u opice svislých) rukou i podle klátivé chůze širokých chodidel náruživého
»kopáče«.
Také tak zvané zábavy či zápasy athletů nijak nepřispívají k zušlechtění
dětské mysli a povahy.

Před léty hrávaly si děti obého pohlaví s míčem. Hra tato skytala dosti
zdravého pohybu na čerstvém vzduchu a nebylo při ní nebezpečí, než i to je
nynější mládeži zastaralé, taková nevinná zábava! Na místě jednoduchého míče
nastoupila z cizozemska k nám přivezená hra, tak zvaná »Diabolo« a mohlo by
se to nazvati skutečně ďábelskou hračkou, je-li zrak kolemjdoucích i hrajících
si vážně při tom ohrožen. Stejnou nepřístojností pak jsou jakési gumové praky,
hračka to nanejvýše nebezpečná, která se stala příčinou již mnoha neštěstí.
Ale pokuste se ve vlastním jeho prospěchu malého nezbedníka napomenout!
a zapovědět! mu hru takovou! Můžete mluviti o štěstí, vyváznete-li pouhými na
dávkami. Onehdy starší jeden, slušně oděný pán, dle všeho náležející lepší třídě,
laskavě napomínal hlouček malých nezbedníků, aby v blízkosti veřejné budovy
neházeli po sobě kamením, odměnou byla mu nejen spousta bohopustých na
dávek, ale i prudké udeření kamenem vrženým s takovou zlomyslnou vypočíta
vostí, že starému pánovi rozbity brejle a on vážně střepinou skla zraněn na
obličeji.
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Nepřeháníme, že takových případů denně několik se v Praze přihodí, dů
kazem toho jest, že právě v těchto dnech počala si toho všímati již i praž
ská policie.
)Q
Neblahý tento úkaz mluví sám za sebe.
Anebo jde za bílého dne po veřejné ulici ničeho netušící panička, již z ne
nadání udeří do zadu prudce vržený kámen. Všecka polekána ohlédne se za
sebe, tam pustě se chechtá hlouček hochů menších i odrostlejších a napadená
raději mlčky odtud spěchá, obávajíc se nového úrazu, páni kluci, jak patrno,
nikoho se tak hned neleknou.
Jaké kousky dovedou natropili hoši, jimž straší v pomatené mozkovici indiánské
povídky a detektivní romány, možno zhusta čisti v denních listech. Tu pak mnohý
zaslepený otec, jenž se dříve zdráhal na vzpurného synka vžiti býkovoc, okraden
zpustlým hochem o těžce nastřádané úspory, dozvídá se o pobytu syna teprve
prostřednictvím policie, jež ho lapila i s povedenými soudruhy, pomáhájícími mu
utráceti cestou za dobrodružstvím otcovy krvavě vydělané peníze.
Zde jsou nápravy nutné, jenže se kruhy povolané rozcházejí v prostřed
cích, jak by se tomu mělo čelili. Ale dle stávajících zkušeností bude asi marno
odvolávat: se na cit a »sebevědomí« těch 8—16 »mužů«, jak jest ideálem ne
jednoho moderního »vychovatele«. Zde není platňa nijaká utopie, která by se
teprve musila zkoušeti, aby se na konec objevila jako naprosto mylná.
Nejlepším rozluštěním byla by zde důkladná rákoska. Ale o té nikdo dnes
ani slyšeti nechce, ačkoli za její vlády před 30—40 lety nepozbývali tehdejší
p. t. nezvedení páni kluci v nejmenším své »lidské důstojnosti«, naopak sloužilo
jim to k udržení tělesnému a k zahánění všelijakých roupů, takže z nich vy
růstali chlapíci, k nimž nynější zdegenerované pokolení ani z daleka se nemůže
přirovnali.
Ono už samo o sosě je to povážlivé pomyšlení, na některého z dnešních
výrostků pozvednout! rákosku. Vždyť jest on význačným celým svým typem:
Hošiště chudokrevné, vyzáblé, s přemoudřele sebevědomým či lépe řečeno drzým
výrazem v oku, s velikou dávkou domýšlivosti a úplně prázdnou mozkovici. Toť
věrný obraz nynější naší mužské mládeže. Má-li tohle býti nastávající chlouba
vlasti — Bůh polituj! Přetáhnout! hocha rákoskou, bude na hromádce, a tito
»jonáci« se kasají, oni že »zlepší« světové poměry! Ať se dříve otuží či vlastně
ať si nepodkopají zdraví předčasným hýřením. Nevíme, je-li to více k pláči nebo
k smíchu.
Jen k podivení to není pro toho, kdož bedlivě si všímá směru dnešní
výchovy. Nemíníme zde výchovu školní, ale jak rodiče vedou své děti, jest
mnohdy úžasné.
Do hospodských zábav dítě brati se nesmí, toť zcela v pořádku, ale co
prospěje tento zákaz, když na druhé straně nerozumní rodiče vodí děti do di
vadla na všelijaké ty frivolní frašky i na různé produkce divadel druhého řádu,
kde největší »sensaci« bývá lehkomyslné pohrávání si s lidským životem! Viděti
lidská těla v ohromné výši mihati se na hrazdě v krkolomných předmětech, není
pro člověka zdravých smyslů nijakou zábavou ani potěšením, ale ten chlapecký
dorost tleská jako splašený, podaří-li se někomu zvláště odvážný kousek. Někdy
se takový kousek také nepodaří a nešťastný artista nebo akrobat zůstane ležeti
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na zetni v kaluži krve, ale kdežto člověk citlivý s hrůzou odvrací se od tako
vého případu, otrlí hoši jako diví tlačí se blíže jen aby jim nic neušlo z té děsné
podívané. Ostatně, stane-li se na ; .ažských ulicích podobný případ, budí počínání
odrostlých hochů skutečně pohoršení u lidí i jinak méně citlivých. Když se služka
při cídění oken zabije pádem na dlažbu, spadne-li zedník s lešení, vždy to bývá
ta roztomilá mládež, která natropí nejvíce hluku, považujíc to jaksi za nějaký
druh zábavy.
Jací lidé mohou pak vyrůstati z takových dětí?
Že jsou ve městech celé, řádně organisované bandy mladistvých 11 — 14
lupičů a zlodějů, jest věcí vůbec známou. Hlavní vinu v tom nese ta veliká požívavost všude se rozmáhající. Aby si opatřil všelijaké lahůdky a doutníky,
vstupné do různých podezřelých místností, takový mladistvý ničema je všeho
schopen a jest ku podivu, s jakou prohnaností si při tom počíná.
Nebývají to vždy hoši z chudých rodin, kteří počítají se k takovým zpustlíkům, nýbrž i z rodin zámožných i vážených pochází nejeden mladý zlosyn
a rodiče tu pak nemají ani té plané výmluvy, že musice se starati o obživu
rodiny, nemohou dohlížeti na počínání dětí do celý den pouze sobě zůstavených.
Hoch 16—171etý, podnikne-li vražedný útok ve zlatnickém obchodu anebo
přepadne-li bezbrannou stařenu v její vlastním příbytku, jistě již musí býti notně
zkaženým a nepomáhá mnoho předstírání o duševní poruše, o dědičné zatíženosti. Zde mluví skutky, ať příčiny jsou již jakékoli a již v zájmu veřejnosti
měla by se státi pronikavá náprava.
Nemnoho pomůže odsouzení zlosyna do káznice nebo vězení, neboť zpravidla
vrací se odtamtud ještě mnohem prohnanější, o to svědomitě se postarali starší
zkušenější ničemové, s nimiž byl nucen tráviti v jedné místnosti. Co ztracených
mladých životů mohlo by se uvésti, které na počátek dráhy zločinné uvedla
pouze zvyklost považovaná od rodičů za pouhý dětinský nezpůsob!
Jak již svrchu uvedeno, již v tom bylo by část nápravy kdyby vštípilo se
dětem pravidlo »Dávejte každému, což jest!«
Nikoli snad jen co je Božího Bohu a co je císařovo císaři, ale vůči kaž
dému i tomu poslednímu ze svých spolublížních měly by se děti hned za nej
útlejšího mládí učiti býti přísně spradlivými. Zde jest příklad.
Když otec jinak šetrný se diví, že jeho syn se naučil dělati lehkomyslné
dluhy, zdaž si pomyslí, že sám k tomu položil základ v duši dítěte, když sám
zůstával dlužen různým stranám, na př. krejčímu, obuvníkovi, kupci. Matka opět
špatným příkladem předchází dcerky dorůstající, které vědí, jak mnoho zůstává
dlužna u modistky, u švadleny, že béře všechny životní potřeby »na knížku«,
aniž by se bedlivě snažila dostáti v čas svým povinnostem. — Nikdo by neřekl,
jak zhoubně působí na děti takové příklady; ony stávají se tak mimovolně nesvědomitými, samy naučí se dluhy dělati a těžko potom býti sebe svědomitějším
živnostníkem, když zákazníci nedbají svých závazků. Na tomto neutěšeném zjevu
ztroskotala se nejedna existence snaživého a poctivého řemeslníka, z toho vidno,
jak důležito a správno by bylo, učiti mládež zásadě, že každý dělník hoden je
své mzdy.
U dívek pak taková povrchnost a touha po požitcích mívá ještě ku všemu
za následek velikou demoralisaci. Zde bylo by správno vésti dcerky k největší
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skromnosti. Zle bude v budoucnosti, až símé. nyní tak lehkovážně zaseté vydá
neblahou svoji žeň. Tomu zarbániti není již v moci lidské. Než to přece mohou
lidé dobré vůle, aby tam, kde nákaza posud hlouběji nepronikla, moudrcu a mír
nou domluvou, poučováním, šířením dobré vzdělávací četby stavěli hráze dra
vému proudu všeobecného rozvratu společenského.
Kdo neodvrátil by se s odporem od nedospělého mladíka, když on takto
filosotuje: »Jen hodně užiti na světě zabav a rozkoše! Beztoho nemáme zde
na světě pranic jiného než co užijeme, a po smrti kdož ví, jak bude?
A zničí-li se pak těmi »požitky« tělesně i duševně, nejčastějším východištěm
ze všech zmatků a nastalých svízelů životních bývá u takových schátralých
existencí — sebevražda.
Dosti smutno, postihnuti-li jsou takovým zármutkem rodiče mladého sebe
vraha, ale smutnější bývá, zanechá-li on po sobě rodinu, hlouček drobných dětí,
nestaraje se o jejich budoucnost. Jak hluboko nejeden takový »otec« v tomto
ohledu stojí pod zvířetem, a případy takové stále se děsně množí.
Ruský spisovatel Maxim Gorkij, pro jehož spisy před několika málo lety
panovalo na Rusi veliké nadšení, jest dnes již nadobro odpraven s veškerou svojí
popularitou ; nebyly to vždy nejlepší zásady, které rozšiřoval ve svých spisech,
jimiž nemalou měrou přispěl ku zdivočení mravů tamnější mládeže. Bývá to již
tak v povaze lidské, že spíše následuje zlého než dobrého příkladu a bylo by
dobře, kdyby i u nás působil příklad oněch v pravdě osvícených a lidumilných
Rusů, kteří pracujíce proti vymýtění nemorální četby, snaží se smýšlení mládeže
obrátili jiným prospěšným směrem. Ono tak bývá, dokud z blízka se nevyšetrí,
co kryje se pojmem »volnosti«, mnohý, dá se strhnouti kalným proudem, ale
vlastní život Gorkého, poskytující žalostný rozvrat rodinný, hanebný jeho nevděk
ku vlastní obětavé manželce, to otevřelo ruské veřejnosti zraky. Kéž také u nás
dělo by se tak všem lžiprorokům, a hlavně aby tak zvaná myšlenka »umělecké
výchovy«, skrývala v sobě skutečně dobré jádro prohloubení a ušlechtění povahy
i mysli dětské, bez čehož i ty největší vědomosti nemívají valné ceny, aniž do
vedou člověka trvale oblažiti.

O školské reformě.
Reforma školy, tof oblíbené heslo moderní doby. Mnohde však reforma
záleží v tom, že se vrací k dávným poznatkům a vymoženostem bez obavy před
výtkou, že je to skok do tmy.
Slovinský professor dr. Lončar napsal o reformě školy zajímavou brožurku.
Podle něho má škola dvojí úkol; prvním jest výchova, druhým vzdělání. Ná
sledkem prvého požadavku spisovatel zamítá soustavu odborných učitelů, která
nevychová, nýbrž potlačuje individualitu. Není možná souhlasná výchova, po
něvadž se učitelé často mění. A tato soustava je škodlivá také všeobecnému
vzdělání, poněvadž trhá hodiny ; místo přirozené paedagogiky vládne školní zvonek.
Také působí jednostrannost a abnormálnosti. Proto nechť se změní nejen učebná
osnova, nýbrž také vyučovací methoda.
Vzhledem k vzdělání musí škola podávati všeobecné vzdělání a zároveň
také připravovali ke studiu na vysokých školách. Všecko vzdělání má býti
v organickém spojení s životem, proto by měla obecná škola podávati nauku
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o vychovatelství, zdravotnictví, ústavě a hospodářství. Střední škola pak by
měla býti složkou humanistických a reálních věd, podobně jako je nynější vzdě
lanost synthesi těchto dvou zásad. Na gymnasiích by se mělo vyučovati též
filosofii; podle autora jména filosofická pronaedeutika je nesmysl. Zkoušení a
klassifikace nechť se obmezí na nejmenší míru.

Maturitu dr. Lončar zavrhuje v celém rozsahu, poněvadž při ní »často
pouhá náhoda rozhoduje pro celý život.« Maturita zároveň podává svědectví, že
škola nezná žáků, které tolik let učila; je to pro ni pravé »testimonium pauper
tatis« (vysvědčení chudoby).
Universita by měla pěstovati theoretickou vědu, ale zároveň také připravo
vat! pro praktická povolání. Proto nechť je zřízena zvláštní fakulta pro učitele
kde by se jednalo o zásadách vychování, kde by se vyučovalo methodice, školské
hygieně a j. Střediskem všeho universitního studia by měla býti nová filosofická
fakulta, která by spojovala všecky fakulty v jednotu, dávajíc jim theoretický základ.
Každý akademik by musil do ní docházeti několik let.
Autor mluví dále o ženském vzdělání, při čemž zavrhuje dualistickou
soustavu a obhajuje koedukace hochův a dívek. — Ke konci mluví o organisaci školské.
Lublaňský »Čas« k tomu dodává: Leckterá dobrá myšlenka je v této knížce.
Právem knížka poukazuje na okolnost, že prvním účelem školy je výchova;
právem brojí proti dressuře, proti pedantství a byrokratismu ve školství a hájí
svobody dítka, svobody učitelovy a svobody školské organisace. Ale odlučuje
nás od jeho názorů, že zastává se volné školy, poněvadž prý náboženská výchova
stojí v rozporu s moderní vědou a vzdělaností. Konfessionálnost prý rozdvojuje,
je proti harmonii lidskosti. Druhý důvod je pouhá fráse, což přizná autor sám,
jeli jen poněkud nepředpojatý. Dr. Lončar žádá národní výchovy;' zdali není
národnost také něčím, co rozdvojuje národy, co jest proti harmonii všelidskosti ?
Ostatně autor nedokázal, že křesťanská víra opravdu rozdvojuje; vždyť právě
křesťanství porazilo hráz mezi národy, mezi »Řeky a barbary«. Což pak liberá
lové dosud nemluví o černé intérnacionále ? Což není v této frási pravdivé jádro,
že církev podle svého založení a svým povoláním je katolická, t. j. všeobecná.
Poněvadž prvním úkolem školy jest výchova, nemůže býti výchova bez
ethických zásad. Ethické zásady pak jsou v úzkém spojení se zásadami nábo
ženskými, se světovým názorem. Proto není možno mluviti o výchově bez ohledu
na světový názor. Volnou školu lze tedy odůvodnit! jen tehdy, když se dokáže,
že křesťanství je omyl a že moderní věda objevila nový správný názor na svět,
který dává lidskému životu novou cenu, nový cíl a nový smysl. Ale ten důkaz
se dosud nepovedl. Kdo opravdově zkoumá skutečné výtěžky moderní vědy, ne
vidí nikde takového důkazu. Slyší místo toho fráse o novém světovém názoru a
nadarmo hledá důkazů.
Proto opravdový, vážný paedagog musí se přiklonit! k výchově náboženské,
která podává ustálený a dokázaný světový názor a vštěpuje chovancům mravní
zásady na základě náboženském, bez něhož nelze si mysliti praktické mravnosti.
Fr. Hanuš.
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Ustavující valná hromada Paed.
svazu koná se v domě družstva Vlast v Praze,
Žitná ulice čp. 570 II., 26 n. v neděli, dne
5. července v 10 hodin dopoledne. Pp. de
legáti Jednoty čes. katol. učitelstva a Spolku
katechetského, zástupcové Ordinariátů a jiní
račtež se v plném počtu dostavit).
Bezcharakternost. Učitelské listy ne
ustále brojí proti bohatství a vlivu církve.
Vypočítávají, kolik millionů církev má a
troufají si žádati, aby byly tyto peníze roz
děleny mezi učitelské sirotky. Když však se
jedná o to, aby učitelský syn nebo dcera
byli přijati do katolického konviktu nebo
ústavu, učitel, liberál, pokrokář i socialista
najde kněze; kněz se vymlouvá, že nemá
žádného vlivu, ale žadatel nedá pokoje,
dokud není jeho žádosti vyhověno. A na
schůzích řeční: Zničte vliv klerikálů, neboť
užívají svého mocného vlivu k vlastnímu
obohacení a rozšiřování tmy. Je však po
třebí také dáti dobrý pozor, zda takový
učitelský syn má mravy a pilnost takovou,
že by zasluhoval přímluvy. Vysoký hod
nostář na doporučení přimlouval se za ta
kového žadatele, aby byl přijat do učitel
ského ústavu, riedi tel spráskl ruce, jak může
vysoký hodnostář církevní doporučit) hocha,
který má zákonnou známku z mravů. Jsou-li
dostatečné příčiny se strany otcovy dopo
ručit! syna, jest nutno také prohlédnout) si
dobře vysvědčení jeho syna.

Levné výlety do Kecka, Egypta
a Palestiny, do Smyrny, Carihradu a Sofie
pořádá v měsíci srpnu cestovní kancelář
Čeněk Sulc a spol. v Praze. K pořádání
výletů těchto daly hlavně popud kruhy
professorské, učitelské a kněžské, jichž pří
slušníci jak z důvodů časových, tak i z
důvodů finančních nemohou si dopřáti ná
kladné cesty do těchto míst v měsících
zimních. Pro výlety vyvolen měsíc srpen
jakožto nejméně teplý měsíc letní, Rozléváf
se v ten čas Nil po nížinách egyptských
a temperatura značně klesá a hodí se tudíž
srpen lépe k návštěvě Egypta nežli měsíc
září. Pořadatelstvu jedná se při výletech
těchto spíše o propagandu pro výlety jiné
a stanovisko tudíž ceny tak nízké, že není
možno jednotlivci i při sebe větším šetření
cestu tuto za stanovený obnos si odepřít).
Kdežto na jedné straně byla stanovena
cena nízká, relativně nižší, nežli obvyklé
ceny poutní — je na druhé straně počet
přihlášek omezen na míru nejmenší. Mní
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se tudíž co obávati svízelné a obtížné cesty
v obrovských karavanách několik set osob
čítajících, při kterých se jednotlivci ne
může žádná pozornost věnovati a z kterých
si cestující nic více -domu nepřinese, než,
že tam byl, a že mohl doma zůstati !«
Program obou výletů je bohatý, ubytování
dobré, stravování hojné a to jak na lodi,
tak i na souši. Podrobné programy výletů
těchto jakož i výletů jiných, jež firma Čeněk
Šulc a spol. pořádá, obdrží každý na po
žádání zdarma a franko.
Kursy analfabetů. V poslední době
v Chorvatsku se úsilovně pracuje k tomu,
aby počet analfabetů byl snížen. Je to
zvláště učitel Andrlic, který má všeobecně
srozumitelnou a snadnou methodu, kterak
v brzké době se možno naučit) čisti apsáti.
V Stupníku účastnilo se kursu analfabetů
deset selských synů. Zkoušce byli přítomni
vzdělaní rolníci, kteří se nemálo podivili,
jak znamenitého úspěchu bylo dosaženo.
I rozhodli se požádat) družstvo k vyučování
analfabetů, aby uspořádalo na podzim nový
kurs, kterého by se účastnilo co nejvíce
mladíků. V Stenjevci nebylo dosaženo tak
značného úspěchu, poněvadž převládalo mí
nění, že odrostlí nemohou se naučiti psáti
a čisti; ale jest naděje, že tento nesprávný
názor bude rozptýlen i malými úspěchy, jež
se tam objevily. Neobyčejným úspěchem do
končen byl kurs v Záhřebě v krajické škole,
kde se naučilo 18 účastníků obého pohlaví
zcela správně čisti a psáti. V tomto kursu
bylo provedeno několik případných předná
šek o potřebě čtení a psaní, a bylo pozo
rovat), že právě tyto přednášky velmi bla
hodárně působily na vůli účastníků, tak že
se ze všech sil přičinili, aby se naučili tak
důležitým věcem. Takové přednášk}' bude
nyní družstvo pořádati na každém kursu.
V jiné škole v Záhřebě se dalo zapsati 32
účastníků, ale následkem nesnesitelného vedra
a jiných prací vytrvalo jich pouze 15. Z těchto
správně docházejících účastníků a účastnic
naučilo se jich 9 dobře čisti a psáti, ostatní
poznali aspoň písmena a slíbili, že se dají
zapsati do nového kursu, který hodlá druž
stvo zavést) v téže škole po prázdninách.
I u nás by bylo potřebí mnohde uspořádat)
podobné kursy analfabetů, poněvadž by se
tím zmenšil počet lidí neznalých čtení a
psaní na míru nejmenší. Naše učitelstvo by
zajist-é vykonalo v té věci mnohem zásluž
nější práci, než jsou protináboženské štvanice.
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Kam s dívkou, odbyvší obecnou školu na venkově,
po prázdninách ?
(Úvaha říd. uč. Jos. Kafky.)

Otázkou tou zabývá se již dnes 17. července t. r. mnohý starostlivý otec
a pečlivá matka, zvláště v době té, kdy Bohu díky máme dosti vychovávacích
a vyučovacích ústavů dívčích na výběr.
Otázka výše uvedená nese se spíše k dobrému výběru.
Právě v těchto dnech na žádost rodičů v mém domě bydlících dopsal jsem
ústavu vychovávacímu a vyučovacímu v L. o přijetí 131eté dcerky a již včera
během jednoho dne byla příznivá odpověď vyřízena.
Co však si při tom myslím, ponechávám těmto řádkům, zde uvedeným.
Bůh svěřuje matkám útlé novorozeňátko, tyto nevýslovnou láskou k němu
lnou, celá bytost nemluvňátek úzce spojena, abych řekl srostlá jest s bytostí
matčinou, která zří sebe v tom malém robátku.
O, kéž by jen každá matka snažila se laskavou činností svou něžné poupátko v bílý kvítek ctnosti a potom v požehnané ovoce dokonalosti přivésti od
chováním i vychováním.
Nikdo nemůže dojemněji a trvaleji na dítko pusobiti, jako matka! jaká
matka, taková i dcerka její. Nejprvnějši názory o světě a pojmy takřka ssaje
dítko mlékem mateřským, její rukou mateřskou a příkladem vedeno dítko pro
chází první a druhý věk, tedy dva věky života mladistvého.
Jak matka své dcerušky pouhým již příkladem cítiti, smýšleti, mluvitiajed·
nati naučí a navykne, tak budou snad povždy cítiti, mysliti, zpívati a jednati,
matce se podobajíce; i dojmy vtisknuté matkou od kolébky v duši útlého dítka
trvají .dlouho a nezřídka po celý život, a bývají podle toho, jaké byly, příčinou
buď blaha nebo neštěstí jejich.
Ale pozorujme jen z daleka, mnoho-li našich matek stará se o náležité
vzdělání svých dcer, jak a kdy počínají s vychováním, nač kladou největší
váhu, zvláště jsou-li zámožnější, a jak o vychování dcerušek smýšlejí a vy
pravují.
Rodičové na vesnicích přečasto, jak slýchám, říkávají: »Hoši ať se učí
a prospívají, děvčata toho tak nepotřebují, jen když se naučí dobře počítat, číst
a trochu psát, něco ušít a dobře uvařit, až bude starší, a víc nepotřebuje.«
My učitelé arci smýšlíme jinak a nemůžeme se takovými slovy říditi.
Což svěřuje obec, stát, národ, církev, Bůh snad jen syny k řádnému vedení
a vychování ?
Dívka toho nepotřebuje? Dívky mají ve škole obecné jen posedět proto, že
zákon toho nařizuje, má zlenošit, na duchu a na těle zakrnět, protože učení
nepotřebuje? Stvořil Bůh pokolení ženské jen pro parádu a aby trochu číst, psát,
počítat, šít a vařit se naučilo ?
A jaký rozum lidský by v tom spočíval, odepříti dívkám, když jsou takoví
tvorové jako chlapci, potřebné vědomosti, ano pro život nevyhnutelné známosti
o přírodě, země- a dějepisu, tělo- a zdravovědě, zpěvu, kreslení a j. v.?
Odepříti takového umění těm, které pro vlast, národ, církev, Boha odchováti mají zdravé, spokojené, čilé, umělé, úctyhodné, lásky :— a krásyhodné poko
lení nové?
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Nejen slova a mluvu náboženskou znáti, ale mysl, srdce, vůli a cit svůj
celý náboženským přesvědčením zasvětiti musí dívka, má-li se státi a zůstati
milováníhodnou ženou, domácnosti a čeledi příkladnou hospodyní, ditkám vzor
nou, starostlivou matkou, a muži svému šlechetnou družkou úctyhodnou.
Nezáleží na ní a jejím vznešeném příkladu blaho a štěstí života rodinného
a téměř veškerého lidstva?
Ó, neodsuzujme dcer svých jen k mrtvému čtení novin a románů, k leda
bylému psaní a počítání, nebo z milosti jen k domácímu krbu a ke kuchyni!
Nemají snad býti jen otrokyněmi ani pouhými služkami, nýbrž družkami
našimi; mají býti matkami vnuků a pravnuků budoucího pokolení.
Mnohá matka na našem venkově sní jinak o výchově své dcerušky, jsou
to matky, které se počítají do intelligence.
Sotva děvčátko dosáhne 6. roku, místo aby po boku milé matky volně,
svobodně se pohybovalo, právě smýšleti, cítiti a jednati se naučilo, již je vedou
k cizí osobě do šití, háčkování, pletení, později k umělému vyšívání, jenom aby
se pochlubit! mohly sousedkám pracemi malých ruček, učí je cizími slovy děkovati, na piano drnkati, dodělávajíce se takto základů vyššího vzdělání: při tom
však mladá tílka hrbatí, na duši se zmrzačí, hubnou na srdci, ruměnec tvářiček
pozbývá barvy, zvláště když je záhy vodí do zábav a s pýchou pohlížejí matinky,
když se dceruška tak mladá a ještě malá, častěji objeví na divadelním pódiu
a nějakou deklamaci nebo hru přednese.
Později často ještě v mladinkém věku pošlou děvčátko na nějaký čas do
některého vychovávacího ústavu, obyčejně v německých městech, aby dostalo
moderní panský šat a tón, nevrátí se domů již co venkovská dívka, nýbrž měst
ská slečinka, která se za poctivý venkovský oděv, často za práci, jako i za ten
sprostý domácí jazyk mateřský, ano i za své vlastní rodiče stydí. »Mama' —
odejdi ode mne, zapácháš chlévem», volala nadějná dceruška Šulcova na svou
vlastní matku, když se vrátila z takovéto školy maloměstské.
Tato vzdělaná dcerka selská provdala se za barona v 19 letech, ale nyní
žije od muže a toulá se světem.
Pan baron nasytiv se peněz, po nichž toužil a je potřeboval, nasytil se
i vzděláním mladé paničky a od sebe ji zapudil.
Takto špatně vychovaná dívka v lecjakých ústavech potřebným pro život
pracím ani jinému jazyku se nepřiučí, a za to, co by jí milé býti mělo, se stydí,
zanevře na své rodiště i často na otcovský dům, nazývajíc je i nejhnusnější
přezdívkou.
Z ústavu takového (pensionátu) se vrátivši, sní jen o básních, milování
a o svatbě.
V dlouhých prázdných chvílích práce se štítíc, zahrá venkovská slečinka
nějakou odrhovačku na pianě, kterýžto nástroj v naší vesnici mají v mnoha
statcích rolníci spíše nežli mlátičku na obilí, pak narazí širák se závojem a jde
na procházku o prázdninách, šilhajíc po mladých pánech nebo studentících, če
kajíc na pozdrav: »Má úcta slečno, ruku líbám !«
U nás dnes žačka 1 Oletá navštěvujíc obecnou nebo měštanskou školu v blíz
kém městě, nepozdraví učitele, učitelku a kněze jinak, než »ruku líbám« a za
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pozdrav školní »Pochválen Pán Ježíš Kristus« se stydí. Staré lidi jiné vůbec ta
kové dívky nepozdravují nijak.
Náhoda přivede, jak jsem dříve uvedl, švitořivého ženicha, a slečinka stane
se brzy paničkou, zapoví nejdříve čeládce, pak jiným dělníkům říkati paničko
nebo jak dříve říkalo se v našich usedlostech »panímámo«, a nastoupí titul
»milostpaní — milostivá paní« a za nějaký čas z »milostivé paní« se stane
matinka.
Teď má zdárně vychovávat vlastní dítky, sama chovati, odchovali, vycho
vávali nedovedouc, potřebuje chůvu pro sebe i maličké, má poučovali, napravo
vali čeleď, sama poučení potřebujíc, má říditi a vésti celý dům a hospodářství,
sama ničemu nerozumějíc, má umět vyhovět všelikým požadavkům, vrtochům
a vášním manželovým, neví si rady ani pomoci.
Ubohá, neví kde má začít a kde přestat, čeho se chopit a čeho se varovat;
mrzí se sama na sebe, hubuje děti i čeleď ani neví proč, mrzí se na celý svět
a na všecko, je po štěstí, po blaženosti, po rozkoši, po spokojenosti a vytou
ženém ráji.
Ničemu v hospodářství nerozumí a nabádá muže, aby rolnickou usedlost
prodal a stěhoval se s ní do města, kde by žili bez starosti a beze snahy.
Ó, dobo zašlá — blahé časy zaniklé, kdy před 31 roky do obce jsem přišel
co správce této školy, kdy v obci blahobyt a spokojenost při prostých mravech
pracovného lidu a přičinlivých hospodářů panovaly, kdy ve statkách »panímámy«
vedle »pantátů« celým domem a hospodářstvím vládly, čeleď věrně a s chutí
konala uložené práce beze všeho odmlouvání, bez určování si mzdy zvýšování
a doby pracovní, beze všeho stávkování, kdy hospodář s čeládkou sedal ku spo
lečnému stolu, a chodil s čeládkou v neděli a ve svátek místo práce polní do
kostela a v době velikonoční ku sv. zpovědi a k stolu Páně. Tenkrát byl věrný
čeledín hoden své mzdy. Čeleď věrně a svědomitě konala své práce.
Z tohoto, ač jen neúplného — vylíčení života rodinného dosti patrně viděti,
žeť třeba lepšího vzdělání a vychovávání dcerám našim venkovským, z čehož
nutnost se jeví řádných vzdělávacích škol a ústavů v menších městech.
Kdo pováží, jak v novinách denně čteme, co a jaké množství ústavů vy
učovacích a vychovávacích zřízeno pro dívky škole odrostlé a po obecné škole
dále pokračovacích, ale zdaž jsou všecky prospěšné a potřebné pro všeobecné
vzdělání všech dívek tedy i dívek venkovských, zvláště vesnických, v nichž
vzdělaly by se dívky ku prospěchu a pokroku veškerého člověčenstva?
O, matky, otcové 1 Buďte opatrní při výběru ústavů vychovávacích dcerkám
svým; bděte nad májovým květem, a v té příčině buďte co možno nejopatrnější!
Nesvěřujte je ledakomu, nehleďte na okamžitý prospěch a pokrok 1 Střežte jich
před nezkušenými vychovateli a vychovatelkami, sice shledáte, a bude to již
pozdě, že jste byli klamáni, a že jste své dítě, budoucí naději, draze, předraze»
ale špatně, převráceně vychovali dali!
Přední, hlavni a nejvydatnější prostředek vychovávací a vyučovací jest
sv. náboženství, pravá, moudrá a křesťanská kázeň.
V kterém ústavu takto se vychovává a vyučuje, tam svou dcerku po
prázdninách dejte, a hleďte, aby se neodcizila církvi, národu o vlasti milené, aby
neodcizila se rodné obci, jazyku mateřskému a domu otcovskému, aby nábožné
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staré zvyky a obyčeje po předcích v domě otcovském zděděné zachovala pro
budoucí pokolení a pro budoucí věky.
Mravný cit ke konání dobrého, pud ten, kterýž dívkou vládne, že se chce
líbiti a vznésti nad jiné,. řízen buď tak, aby ctností svou se chtěla rovnati těm
nejvýtečnějším příkladům ženské ctnosti, skromnosti a pokoře, a těmito vždy
a všudy líbiti se Bohu.
Tyto ženské ctnosti spolu s čistotou, správností, šetrností a prací, zachovají
jistě čistotu duše, odvádějíce je od zahálky, která jest počátkem všeho hříchu.
Tím způsobem dostane se i do chatrčí vesnických, jako do statků boháčů,
pravá vzdělanost a ušlechtilá mravnost, tyto vypudí pak nerozumné jednání
a hříšnou lehkomyslnost. Takové dcerky dle těchto pokynů vychované, stavše
se jednou matkami a vychovatelkami, budou uměti nejen chovat, ale i vy
chovávat.
O hlavních prázdninách nechť šetří si dívky zdraví těla, s nímž bystrost
ducha úzce spojena jest, a posílajíce je do světa po prázdninách, do ústavů
vzdělávacích a vyučovacích, případně pokračovacích, vložte jim do paměti a rcete,
že počátek veškeré moudrosti jest bázeň Boží; a vy matky, až dělati budete na
cestu dcerkám svým křížek u prahu domu otcovského, řekněte jim, že Anděl
Strážný vždycky vidí všechny činy dobré i zlé a rozžehnejte se s nimi tak,
jako matka Tobiášova s mladým Tobiášem, když šel do světa, doprovázen an
dělem Rafaelem.
Mám-li se vrátiti k úvodu tohoto článku, co mně bylo pohnutkou, abych
tyto řádky psal, musím vyznati, že rodiče zmíněné dívky hodlali dáti dcerku
svou do německého města na severu Cech výměnou za chlapce do hospody
s menším hospodářstvím spojené, aby chodila tam do školy ještě jeden rok
a naučila se německy.
Radili se se mnou, a já rozhodně opřel se myšlence jejich a jmenoval
jsem řadu ústavů vychovávacích a vyučovacích i škol pokračovacích, a usnesli
jsme se konečně na tom, dáti děvče do klášterní školy a ústavu vychovávacího
se školou spojeného, kam, dá-li Bůh, 16. září t. r. nastoupí.

Podstata a rozdíl mravního dobra a zla.
Prameny: Milller, Theologia moralis I., Jan Nep. Holý v Obraně r. 1900 str. 190.
Egger »Propedeutica« Sectio III. cap. II. articulus 3. Frindovy přednášky universitní.

»Běda, kteříž říkáte zlému dobré a dobrému zlé; kladouce tmu za světlo a
světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké a sladké za hořké«, volá prorok Isaiáš
kap. 5. v. 20. A toto běda platí hlavně moderním filosofům, jako jsou: Nietzsche,
Hartmann, Bluntschli, Hegel, Comte a pod., kteří pletou pojmy mravního dobra a
zla na základě špatného svého mínění o cíli člověka, neboť je-li dobro, co při
spívá k dosažení cíle, záleží na tom, v čem záleží náš cíl konečný, máme li rozhodnouti. pokud je něco dobré nebo zlé. Jak zhoubné jsou pro vychovatelství
moderní náhledy těchto filosofů, ukáži později na základě jejich výroků; dříve však
chci ukázati, že důležito jest pro vychovatele znáti podstatu mravního dobra a
zla a jeho rozdíl, neboť co jest vychovávání mravní, než vedení člověka k jeho
mravnímu cíli mravním dobrem a zdali by bylo toto vedení správné tedy, kdyby
vychovatel ani nevěděl, co mravní dobro a co zlo jest?
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Již starý Aristoteles dí: »Dobro jest to, po čem všichni touží. »Tedy podle
něho dobrem by byl cíl všech lidí. Egger ve své filosofii k tomu dodává: By se
té definici dobře rozumělo, dvoje jest si pamatovali. Slovům: »po čem všichni
touží« rozuměti jest, že po dobru touží nejen osoby poznávající, ale i bytosti jež
postrádají poznávání, poněvadž i tyto bytosti k dobru či k cíli svému od jiné
rozumné bytosti jsou vedeny: totiž rozumem Božím, jako šíp letí k cíli ne svou vůlí,
ale vůlí střelce. Rozeznáváme tedy trojí touhu: přirozenou, smyslnou a rozu
movou jako jest: 1. touha země po dešti (přirozená), 2. touha zvířete po potravě
(smyslná) a 3. touha rozumu po pravdě (rozumová). 4. Není stejným dobrem,
po čem všichni touží, ale každý touží po něčem jiném. Dobrem tedy jest, po
čem buď všichni, neb pouze někdo touží (Dobro absolutní a relativní.)

Základ touhy po nějaké věci záleží v tom, že ta, věc existuje a že jest v sobě
vhodná pro toho, jenž po ní touží, Čili dokonalá. Tedy vlastně dokonalost věci
jest základem touhy po ní nebo dobroty její.
Dobro rozdělují filosofové rozličným způsobem:
1. Dobro absolutní a relativní. Dobro absolutní, kteréž jest cílem všech tužeb,
vrchol všeho dobra,'jemuž žádná dokonalost neschází, jest vlastně jen Bůh. Dobro
relativní jest dobro, jež jenom z části jest dokonalým a z této části cílem tužby.
2. Rozeznává se dobro skutečné a zdánlivé. Každé skutečné dobro může se státi
zdánlivým, poněvadž v našem rozumu mýlka a klam se nevylučuje. 3. Dobro
samo v sobě může míti dobrotu, aniž by jinému bylo dobré, a zase naopak jiné
jen k prospěchu jiného slouží. 4. Dobro počestné, užitečné a rozkošné (rozeznává
Frind: Egger, viz Frind přednášky). Dobro počestné jest to, jež přirozenosti ně
jaké dokonalost přináší, kteráž této přirozenosti přísluší, by jednala ve shodě
s věčným zákonem. Dobro rozkošné, jež přináší přirozenosti rozkoš, vé kteréž
tato přirozenost shledává nasycení nebo ukojení. Dobro užitečné, po němž se
touží, že k jinému dobru pomáhá. Jak vidno jedno dobro druhým se nevylučuje,
neboť to, co jest počestné, zároveň může býti užitečným i rozkošným. 3. Dobro
počestné může zase býti buď hmotné neb mravní, zdokonaluje-li buď hmotnou
přirozenost neb mravní; tak zdraví jest dobrem hmotným, ctnost dobrem mravním.
Ovšem, obyčejně pod dobrem počestným myslívá se jen dobro mravní.
»Vše, co jest, pokud to jest, dobré jest« dí sv. Augustin »a to jest pravda,
poněvadž kdyby vše nemělo účele, pro který by bylo, nebylo by to stvořeno.
Má-li vše nějaký účel, jest touhy hodno, jest tedy vše, pokud jest dobrým, aspoň
v nějakém smyslu. Proto morálky tvrdí: »Co slouží k řádu od Boha ustanove
nému, dobré jest.« Tak dí sv. Tomáš Ag. 22. q. 114. a 1. s. Bonaventura. »A čím
bližší jest poslednímu cíli, tím dokonalejší jest.« (1. 2. q. 106. a. 4.)
Z toho následuje, že dobro mravní nadpřirozené, jest výše než přirozené
ku př. dává-li almužnu pro Boha, jest výše než z přirozené náklonnosti, když ji
dává; a dobro mravní vůbec výše stojí než jiné duševní dobro a každé dobro
duševní zase výše se cení než tělesné pro podřízenost těla duši a každé dobro
člověka výše zase cenu má než dobro jiných bytostí, že člověk blíže stojí po
slednímu cíli, totiž Bohu než ostatní tvorstva. Vychování člověka má zajisté ten
účel přivésti ho jednou k absolutnímu dobru, k prameni všeho dobra, k Bohu a
tím dokonalejší bude člověk, čím blíže bude tomu poslednímu cíli. Takový člověk
sám může býti dobrem užitečným, počestným i rozkošným, pokud totiž pravou
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rozkoš ostatním lidem působit bude, přiváděje je k pravému ukojení vší touhy
v Bohu, neboť dle sv. Augustina »nepokojné jest srdce člověka, dokud nespočině v Hospodinu, bez ukojení té touhy tedy není pravé rozkoše, a proto i písmo
sv. dí: »Není pokoje bezbožným.«
(Dokonč.)

FEUILLETON.

Počkejte, pánové!
volám na kolegy. Vycházeli jsme ze školy,
v jejíž tělocvičně odbývána schůze uči
telská.
Počkejte, udělal jsem trefu!
Teprve teď někteří se ohlédli. Dříve jen
tak šli, jakoby přemýšleli, zdali by to tak
opravdu šlo, jak ten a ten pán přednášející
radil, anebo je-li to také všecko pravda, o
čem se tam krásně povídalo, anebo hledali
dole na zemi upřímnost učitelskou, jež upadla
na dláždění, jehož jedenkaždý kámen čněl
výše nebo níže, zrovna tak jako jeden ko
lega myslí, že je o něco víc než ten druhý.
Udělal jsem trefu!
Vyhrál! Slyšte! Vyhrál!
A ještě více, nežli kdybych vyhrál!
Našel jsem zápisník pana inspektora . . 1
Teď jste měli viděti — zvědavost pánů
kolegů přenáramně napjata. Co je tam ?
Přečtěte to! A ve mně kdo ví jak objevil
se obchodní talent : kde mnoho nabídek —
zboží podraží okamžikem, napadlo mně dělat
drahotu.
Však ne! Cítíme všichni stejně, poně
vadž stejně trpíme, jen ty rodiny — ty ro
diny naše, ve kterých vládnou ženy, jež
mají docela jiný ideál — nás rozvádějí.
Pojďte, páni, pojďte! Kam? I to víte,
do hostince. Jinak ani to nemůže býti.
Čtu: A já pořád naříkám na ty moje
sny. Má manželka mně vytýká: Sebe zane
dbáváš tím inspektorováním, tvoje rodina tě
po celý boží rok neuvidí, my tě neužijeme
ani v neděli . . . Pořád jen ten prach po
lykáš a křivé prsty od toho psaní už máš.
Má starostlivá žena může mi takhle vyčinit a já k tomu ještě zakývám hlavou :
Má trochu pravdy . . .
Aspoň kdyby ty sny mě nechaly na
pokoji! — —
»
*
*
Přijda do prvé třídy v jisté škole zastal
jsem pana učitele, an vyučuje o tužce. Po
čínal si takto !

Milé dítky, tuhle jsem vám něco při
nesl. (Ukázal tužku od lavice k lavici.) Co
je to?
Málo rukou se zvedlo a ještě tak, jako
kdyby z kloubu ramenního byly vymknuty.
Nu, hlaste se, vybízí pan učitel — což
pak to neznáte?
Je to nějaké oblé těleso! konečně ozval
se něčí hlásek v lavici.
Ano, dobře, dobře! pochvaluje vyuču
jící. Poznali jste toto těleso očima, nyní jej
ohmatáme. A děti hladily, jiné ťukaly na
tento předmět . . .
A tak šlo to dále ...
Konečně došlo se k tomu na kloub, že
to oblé těleso je tužka.
Kázeň byla »dobrá«. Děti byly zticha,
ale poznal jsem, že nemyslí na vyučování.
Byla to kázeň mrtvá, ve které duševní čin
nosti není. Byla to hřbitovní kázeň.
Bekl jsem panu učiteli do očí a přá
telsky, že vím co jest názor, že vyučovati bez
něho, je malovati obraz vodou. Vždyť jest
známa anekdota o Pestalozzim.
Slovutný tento spisovatel a vychovatel
vykládal svěřencům svým o žebříku. Na
máhal se, aby správnou představu o tomto
předmětu vzbudil. Tu praví malý žáček :
Ale, pane učiteli, vždyť máme žebřík na
dvoře !
Avšak myslím, aby se ve škole neučilo
tomu, z čehož není užitek patrný. Tedy ne
mají se děti zaměstnávali, aniž by věděly,
k čemu a proč to činí. Takovým způsobem
vychovávají se lidé, kteří jsou zvyklí činiti
všecko bez myšlenky vlastní, nebyla-li při
práci jejich vůle buzena. Protiví se duchu
naší doby, aby jeden myslil a ostatní jen
přizvukovali.
Ale pan učitel toho neuznal a dal mě
do novin, kdež mě zdrásal, že jsem zpáteč
ník, že nyní každá bába ví, že musí býti
napřed názor, aby to děti viděly jako pět
prstů u dlaně dle pratatíka Komenskýho.
*
*

V jiné škole nechtěl pan učitel vyučo
vati o kapru, pravě, že nemají ani obrazu
ani šupiny z kapra. Rozhodl jsem, že přece
může se ukázati obraz štiky a docela dobře
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učiti možno o kapru. Totéž platí o zmiji a
užovce a pod.
Vždyť dětem stačí ukázati kousek ka
mínku a několik stébel travičky k tomu a
již si dítě vytvořiti dovede skálu, na ní
hrad a okolo hluboký les . . .
Pro Bůh, nezanedbávejte rozvíjeti ten
skvostný dar nebes — obrazotvornost dět
skou. Správně pěstovaná obrazotvornost dělá
divy u vychování a vyučování. Necháme-li
ladem toto pole, představivost mládeže na
plní se špatnými obrazy a pak běda! Nic
není horšího a nebezpečnějšího, nežli zka
žená obrazotvornost. — —
Přestanu čisti, poněvadž často slyším
otvírati dvéře. Ohlédnu se a počítám, že je
nás sotva šest.
Čtu dále: Leč pan učitel to neuznal a
dal mě do novin, buše do mě, co že za
nové tyranství si vymýšlím ... a že jsem
klerikál, proto, že prý jsem řekl »dar ne
bes« . . .
*
*
*
Poznámka osobní. Můj Bože! Kdybych
aspoň v noci měl tichý spánek. Ani to ne!
Sotva hlavu položím, usínám. Tu cítím, že
mě kdosi tahá za uši.
»Kdo to? kdo tu?« ve dřímotách honem
volám.
»Inu já, redaktor časopisu »Plácanice«.
Jdu z hospody a povídám si, že jednou
cestou odbudu si dvě národní věci.«
»Ale já — člověče — já s vámi ne
mám žádných styků,« bráním se, »vždyť
jsem vám v ničem neublížil, jakživ jsem
vás neviděl . . .
Neublížil —! Moc a moc mně ubližu
jete! Jak pak' ne, moc! kasal se redaktor.
Vy usilujete o to, aby mládež vyrůstala
samočinná, která by svou samostatností vy
pomáhala k samostatnosti národní. Ale to
si nepředložíte, pane, až ta mládež myslící
dospěje, že nebude číst moje noviny. A dnes,
kdybych napsal sebe větší nesmysl, každý
tomu věří. Dnes se věří novinám, pane!
a to je pro nás »dobro«. Vy nám to kazit
nebudete!
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Ku konci se redaktor rozkřikl:
Vy myslíte, že nevíme, jaký má býti
redaktor politických novin? Má to býti muž
vzdělaný nadmíru a charakter jako ocel a
zlato. Ale kde pak! Kam s tou flintou !
Zpozorovav, že jsem tich a ani němukám, mluvil mírněji: Říkáte pořád studujte,
studujte, dřete se — — Já už měl v kvartě
dostudováno a co sedmnáctiletý mladík již
jsem psal úvodníky. Pan chef mne vzal do
redakce a řekl:
Posaďte se semhle k oknu! Tu máte
péro, tuhle papír, inkoust a pište!
Prosím, o čem mám psát?
Pište! jen pište! Co vám napadne, na
pište!
Za půl hodiny byl úvodník, dva zlaté
v kapse a už to letělo do tiskárny. A to
vy, milý pane, nepředěláte, třeba byste nám
poslal tři opravy.
Konečně jsem se ozval srdnatě: Ani
bych péra na psaní oprav nenamočil. Já
vím o jiném prostředku napravovacím. —
Rozehřívám se. — To se vezme rákoska a
redaktorovi se naseká bez opravy třebas na
náměstí v pravé poledne — —
Ale ó hrůza — že nemlčím!
Za redaktorem běží volič a křičí, že
potřebuje 20 hlasů nemyslících lidiček, za
ním voňavkáři shání hejly a z daleka mi
hrozí, co že mně to napadá, kdyby prý lidé
jen trochu myslili, tedy jejich švindl s mastěmi dávno by byl zahynul. Za nimi zá
stup ...
Muži drahý, vzpamatuj se přece! Bože,
je to trápení!
»
»
*
Ohlížím se, jaký dojem činí čtení těchto
zápisek a co uzřím?
Dva páni kolegové zbyli tu se mnou a.
ten prvý ustavičně pobručuje: »Těšil jsem
se, že si kulím a s tím vaším výmyslem
všecko jsem nejspíš zmeškal. Adieu! Nechte
toho a pojďte také!«
Osamotněli jsme dva a ten můj poslední
kamarád ještě nějak ostýchavě klopil oči----Serafín.

RUZNE ZPRÁVY.
Definitiva okresních školních in
spektorů. Okresní školní inspektor je tvor
opravdu politování hodný. Okresní hejtman
jej považuje za svého referenta, učitelstvo
za svého služebníka. Je-li přísným a spra

vedlivým ve vykonávání svého úřadu, na
razí na odpor učitelstva, neboť mnohý »ura
žený« vrazí svého inspektora do novin, aby
jej potupil a jeho práci mu znechutil. Před
stavené školní úřady pak nechají takového
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inspektora bez pomoci; přesadí nebo sesadí
jej. Proto není divu, že okresní školní in
spektoři žádají definitivy. Tím nikterak vládní
aparát školský nebude porušen, poněvadž
i definitivní inspektor školní podléhá záko
nům jako každý státní definitivní úředník
a může býti přesazen a sesazen, jcdná-li
nezákonně.

Práce dětí. Z Vídně se oznamuje, že
pododbor sestavený v záležitosti práce dětské
se usnesl na tom, aby bylo dítek užíváno
k výdělečné práci až do 12. roku jen potud,
pokud to není škodlivo jich zdraví nebo
rozumovému vývoji a pokud to nepřekáží
zdárné docházce školní. V rolnictví jest do
voleno užívati dítek po 10 roce k lehkým
pracím, pokud se tím nezanedbávají povin
nosti školní.
Vyloučení nauky náboženské na
školách římských. Městská rada římská
přijala návrh, aby bylo zrušeno vyučování
náboženství na obecných školách. »Osservatore Romano« uveřejňuje prohlášení, ve
kterém vyzývá k odporu proti usnesení řím
ských zednářů, "protiklerikálů a svobodomyslníků. Otce rodin vyzývá, aby protesto
vali proti bezpříkladné urážce katolických
obyvatelů.

»Národní« učitel. Český učitel H. J.
Benesch v Českých Budějovicích docházel
do zábav německého šulvereinu. I byl vy
loučen z Národní Jednoty.

Cestování studentů o prázdninách.
V prázdninách cestují universitní a středoškolští
studenti, aby si zkrátili dlouhý čas a viděli
svět. Šlechetný a vzdělaný Člověk neodbude
takových mladíků, poněvadž ví, jak jedenkrát
sám jako student cestoval a dostával pod
poru od jiných na svých cestách. Avšak
dnes se obrátily časy, změnil se svět, zvláště
mladý svět, mládež na středních i vysokých
školách. Býti pokrokářem je dnes moderním
u studujícího jinocha, který se veřejně staví
proti víře a mravům. Proto si kněz rozváží,
než dá podporu studentu na prázdnihách.
Nebude podporovat! toho, koho nezná osobně
nebo kdo nemá doporučení, že je mravného
chování, že je členem katolického spolku.

Utrakvisace polských škol v Kar
viné. Přes protesty polského lidu v Kar
viné ve Slezsku a přes očekávání polského
učitelstva zemská školní rada vyhověla přání
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karvínské správy obecní a zavedla do nejvyšších tříd, čtvrté a páté, všech polských
škol v Karvíně vyučovací jazyk německý.
Stávka professorů v Itálii. Mezi professory všech italských universit se pozoruje
zvláštní hnutí. Jedná se o to, aby byl professorům zlepšen plat, jakož i o to, aby ne
byli přetěžováni příliš velkým počtem hodin
denního vyučování. V parlamentě se právě
projednává úprava poměrů professorů ke
škole. Za rozpravy převládalo mínění, že
hlavní věcí jest, aby professor dobře vy
učoval a nikoli aby vědecky pracoval. Po
sledních dnů professoři vydali protestní pro
hlášení a pro každý případ se připravuje
i všeobecná stávka všech universitních pro
fessorů.

Haličské školství. Roku 1905—Ocho
dilo do veřejných škol obecných v Haliči
799.950 dětí, učitelů pak bylo 11.303;
připadaly tedy na jednoho učitele 73 děti.
Nových škol zřizuje se ročně okolo 93, tak
že za šest let přestanou nářky na nedostatek
škol. Na stavbu nových škol toho roku po
volil zemský sněm 10 mil. K. Zemská školní
rada sestavila popis míst, kde jsou školy
nejnutnější, a svolala anketu, která by jed
nala o prostředcích, kterak by bylo možno
snížiti náklady stavební na školy.
Proti nemaďarským učitelům. Biharská stolice zavedla disciplinární vyšetřování
proti osmi řecko-katolickým a 47 pravoslav
ným učitelům, že vychovávají dítky ve smyslu
Maďarům nepřátelském.
Vlastní syn bodl otce. Dne 30. června
převezli do záhřebské nemoc ice milosrdných
bratří těžce raněného poručíka ve výslužbě
Františka Radoševiče z Kloštra Ivanoviče.
Raněný prohlásil, že jej bodl vlastní syn ku
chyňským nožem do břicha. Syn a vlastní
manželka poručíkova mu hrozili usmrcením.
Syna odevzdali soudu, proti manželce pak
bylo zavedeno vyšetřování.
Školy chorvatské v Pulji. Odbor škol
ské družby sv. Cyrilla a Metoděje pro Istru
v Pulji svolal na 12. července do velké dvo
rany Národního domu schůzi, na níž bylo
rokováno o ustanovení nových škol chor
vatských v Pulji. Italové, které podporuje
obec, žádají totiž opět nových škol. Vláda
stará se pouze o Němce. — Jest potřebí,
aby také slovanské obyvatelstvo puljské
se chápalo utěšeně své životní otázky —
školství.
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Podstata a rozdíl mravního dobra a zla.
Zlo můžeme děliti jako dobro. Jenže absolutní zlo samo sebou neexistuje,
neboť zlo jest pouze nedostatek dobra na bytosti, ale každá bytost jest účelně
dobrá. Existuje-li tedy něco — existence toho jest dobro, když již neexistuje, není
ničím, tedy není ani zlem. Ze říkáme ďábel jest zlo, lidé zlí jsou zlem, co jest
škodlivo, jest zlem: zaměňujeme vlastně pojmy, neboť ďábel, lidé, předměty jsouc
ností nejsou zlí, ale mají jen zlé vlastnosti; my tyto vlastnosti však zaměňujeme za
předměty samé, jakoby ty předměty samy byly zlem, ale zatím jen na nich pů
vodně dobrých, vyskytuje se zloba fysická nebo mravní, pokud jejich fysickému
neb mravnímu účelu překáží. 2. Zlo může býti též skutečné neb zdánlivé, neb
i nám se může zdáti že něco cíli překáží a ano zatím k cíli vede ku př. utrpení.
3. Zlo samo v sobě tedy neexistuje, ale záleží jen v tom, je nedostatek dobra jest
ku škodě předmětu tímto nedostatkem stiženému. 4. Zlo překáží buď dobru po
čestnému, že nejedná se dle věčného zákona, neb dobru rozkošnému, že přechází
v dosažení pravé rozkoše, neb překáží dobru užitečnému, že ničí jeho užitečnost.
5. O dobru fysickém a mravním již výše jsem se zmínil.

Zlo tedy pochází odtud, že z příčiny zevnější bytosti něco schází. Přirozenost
a vůle samy sebou směřují vždy k dokonalosti a dosažení účele, ale zlo, totiž
nedosažení dokonalosti a účele—záleží, a) v nedostatku jednáni samotného nebo
v nedostatku nástroje k jednání, jako ku př. nedokonalost myšlení u dítěte záleží
buď v nedostatku jednání, že se nenamáhá, by myslelo správně nebo v nedostatku
rozumu, P) v nedostatku příčiny zdokonalovat! mající ku př. při zanedbaném dítěti
nedokonalost se dostavila, že scházeli, kteří by jeho rozum obohacovali. 7) v ne
dostatku schopnosti pojímali příčinu zdokonalující, ku př. když žák nemůže chápati svého učitele, 5) zlo záleží též v tom, že třebas se obmýšlelo dobro, toto dobro
již spojení mělo se zlem, ku př. dává-lise almužna opilci, mysleli jsme dobro, jež
mělo nedostatek, jejž zavinila příčina zevnější, že obdarovaný jest opilcem.
Jako o dobru tak i o zlu tedy můžeme říci: tím větším jest zlem, čím více
člověku překáží v dosažení cíle rozkošného, počestného, užitečného, v němž
křesťan poznává věčnou blaženost dle slov Kristových. »Hledejte nejprve království
Boží!« Tím největším zlem bude tedy hřích.

Staví-li vychovatel jiné cíle dítěti před oči, ať již mu dává za účel rozkoš
jednotlivce nebo pozemský blahobytjednotlivce caltruis jako Herbert Spencer, nebo vše
obecný blahobyt, což činí tak zv. Comteův altuismus, aneb za cíl klade pokrok
vzdělanosti, dle Hegla, nebo přirozenou mravnost, která prý náboženství nepo
třebuje, jak si to asi myslí u nás prof. Masaryk s Dr. Drtinou anebo buzení
soucitu a soustrasti za jediné se Smithem a Schoppenhauerem považuje, nebo
s Herbartem aesthetickou formu ctnosti za cíl vychování má, nebo s Kantem
vlastní vůli chce učiniti vůdkyní k ctnosti, anebo blaženost ducha, jakožto odměnu
a cíl ctnosti již zde na světě prohlašuje, anebo s Fichtem chce za cíl člověka sta
novití konání užitečného k zdokonalování sebe, pak nestaví na zásadách Kri
stových a proto nedodělá se účinku. Byťby i leckdys zdálo se, že tyto zásady
vystačí, by dobrým člověk byl, přece jednou ukáže se, a sice až smrt se soudem
se dostaví, že na zásadách lidských stavěno bylo na písku, či že pravdivá jsou
slova písma: »Nebude-li Hospodin stavětí domu, nadarmo pracují, kteří staví jej.«
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Bych o moderních pojmech dobra a zla mluvil, bylo by třeba ještě delší
přednášky, v které, dá-li Bůh, jindy se uvážu(kriticismu — positivismu rozbor). Dneska
již jen krátce chci ukázati na nesmyslnost tak zv. positivismu, kterýž učí, že
rozdíl mravního dobra a zla není od přirozenosti, ale že tento rozdíl činí pouze
zákon, nebo lidský zvyk, neb úmluva lidí. Tak učí především Rousseau, Comte,
Spenzer, Nitsche a jiní.
Positivismus lže, neboť
1. dějepis svědčí, že nebylo zákonů a již bylo mravnosti, kteráž založena
býti musí v souhlase s přirozeným řádem, jenž nezávisí na lidech, ale na němž
lidé sami jsou závislí, vždyť uznávali pohané, že i bohové mohou jednati proti
tomu řádu, jejich nepravosti však omlouvali, ale u lidí je trestati, proč neomlou
vali u lidí, co velebili u bohů?
2. Proč některé zákony shledáváme u všech národů, než že jeden přirozený
řád vládne všemu lidstvu, jejž si lidé změniti nemohou?
3. Není-li mravní zákon přirozený nezávislý na lidech, mohli by lidé zlé pro
hlásit! se dobré a naopak dobré za zlé. Pak by však ovšem ani lidské zákony ne
mohly se jmenovali mravně dobré nebo zlé!
4. Sami positivisté jednají proti sobě, píšíce morální filosofie; neboť je-li mravní
jen to, co zákon lidský poroučí, nemravné, co zapovídá, přestává o tom všechno
filosofování. Filosofovati se může pouze o zákonech jsoucích nad lidmi, jejichž
jsoucnost všichni neuznávají.
5. Je-li dobré toužebné pak to může býti jen přiměřené přirozenosti všech,
tedy nezávislé na čase a na místě a na lidech, a tedy nezávislé i na zákonech lid
ských ano i na zákoně Božím. Poněvadž ani Bůh nemůže přikázati, co by bylo proti
přirozenosti, poněvadž by to překáželo účelu, nebylo by to dobrem.
6. Bylo-li by treba vždy zákona, pak by u lidí neznajících zákona nemohlo
se mluvit o mravnosti aneb nemravnosti, a přece i u divochů jest jakási mravnost.
7. Svatost Boha předpokládá, že dal věčné pravidlo všelikému chtění, jež
není podrobeno svobodné volbě Boží, neboť kdyby Bůh sám tomu pravidlu se ne
podrobil, přestal by býti svátým. Tedy v tom smyslu přirozený zákon jest i nad
zákonem Božím.
Nesmyslně dí tedy Nitsche, že potlačovaný lid vynalezl teprv rozdíl dobra
a zla, anebo Hartman, že církevní autorita v poslušnosti neb neposlušnosti hledá
dobro a zlo. (Obrana str. 903.) Jak může Bluntschli tvrditi, že náboženství škodí
státu? (Müller I. str. 33.) Jen převrácenost lidského badání může dojiti k takovým
závěrům. Zda pohané nebyli v tom moudřejší, uznávajíce vliv náboženství na
mravnost, neb toto jediné jasně nám vykládá zákonem Božím zákon přirozený
jediný pramen rozdílu mravnosti.
II. Co tedy bude zlem? A odkud zlo?
A) Zlo, jakožto takové jest postrádání dobra, neb postrádání dokonalosti
pravé a patřičné. Neexistuje tedy zlo samo sebou v skutečnosti, neboť pak by bylo
zlo bytostí, ale dle filosofů každá bytosť jest dobrá neb jest k nějakému účelu.
Ani zlo nezáleží v pouhém záporu dobra, neboť jinak vše, co není dobrem, bylo
by již. zlem, ale jsou přece mezi dobrem i zlem věci lhostejné (indiferentní) a po
něvadž Bůh je vrchol dobra, vše co není Bohem, bylo by již zlem, ježto všemu
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schází dokonalost. Zlé záleží tedy v nedostatku toho, co přirozenosti věci náleží.
Dle toho nedostatek zraku na soše, nedostatek moudrosti ve zvířeti není zlem,
ale nedostatek zraku a moudrosti na člověku jest zlem, poněvadž člověku zrak po
přirozenosti náleží, ale soše ne.

Tuberkulosa ve škole.
Ke studování této otázky, dosud neprozkoumané je nejpříhodnější škola,
kde je pohromadě mnoho dítek chorých a mnoho dítek zdravých. Zkušenosti
jsou ve všech velkých městech stejné. Prof. Grancher v Paříži, prof. Kirchner
z Berlína a školní lékaři z Prahy v loni ve své zprávě školní napsali:
»Z chorob infekčních zarážejícím procentem u dětí školních řádí tuberku
losa. Přesné číslice nelze uvésti, zatím jé jisto, že případů takových je množství
obrovské.«
Letos výzkumy konány znova i výsledky jsou určitější již. Bude o nich
reterováno na letošním národním sjezdu pro hygienu školní v Londýně.
Není tomu dávno, co byla pozornost kruhů zdravotnických, paedagogických
a úředních obrácena k této chorobě, povážlivější nežli všecky ostatní nakažlivé
choroby školní dohromady. Před nemnohými lety ještě nikdo se věci nevšímal —
sotva že tu a tam nějaká zpráva spíše o tuberkulöse učitelů než o tuberkulöse
žactva proskočila odbornými časopisy.
A přece jest otázka tato nadmíru palčivá, časovější nežli jiné a časová stále,
pokud nebude rozřešena nadobro ve smyslu požadavků účinnéjobrany proti chorobám.
Od té doby, co zaváděním školních lékařů zdraví mládeže školní věnuje se
bližší pozornost, ukázalo se leccos, co pobízelo k bedlivějšímu sledování této
choroby ve škole.
Učitelé na věc upozorňovali v soukromých hovorech, pak tu a tam i ve
svých schůzích o nebezpečí tom pojednávali, při čemž někteří je viděli větším,
neboť zde nejen nákaza padá na váhu, ale i povaha ústrojí nákaze v šanc vy
daného, které každý nepodlehne. Tato náchylnost k chorobě, jak se říkalo za
starých dob, či vnímavost, jak někteří vědci v době novější stav ten nazývali,
vypůjčivše si výraz ten z duševědy — tato vlastnost ústrojí jest činitel
aspoň tak důležitý, jako nákaza sama. Jisto jest, že nákazu tuberkulosou neví
dáme tak často, jak se tvrdívalo, čímž ovšem nemá býti obecenstvo ukolébáno
v bezstarostnost a lhostejnost vůči té nákaze, když beztoho, zvláště na venku,
je netečnost obecenstva vůči každé nákaze až nepochopitelně lehkomyslná.
Leč nechci tímto výrokem nějaké poplašení neb úzkostlivost vyvolati. Vždyť
chodívali jsme před 30—35 lety do škol za poměrů nevýhodných, do škol
mnohdy chatrných po stránce zdravotní, s chudými a nemocnými dětmi a —
nenakazili jsme se.
Tak dlužno předeslati, nežli přijdeme k závažnému poznání, že je tuberku
losa ve školách nemoc velmi rozšířená.
Okolnost tato zasluhuje povšimnutí už proto, že počátky této choroby jsou
velmi nezřetelné. Malé změny ve žlázách plic v drobných průdušinkách nepro
jevujíce se nijak nebo ohlašují se změnami tak nepatrnými, že se přehlédnou,
nebo nebéřou na váhu. Na štěstí je tuberkulosa nemoc v každém skoro období
vyléčitelná (vyjma ovšem ony případy, kde už jsou změny tak pokročilé, že
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kdyby i mohly se vyhojiti, nestačí již jiné orgány tělesné, aby přemohly pře
kážky, změnami těmi v cestu mu položené). Zkušenosti dále vrcholí v poznání,
že nejen tuberkulosa plic je ve škole častá, nýbrž i tuberkulosy kostí, žláz a kůže,
tyto však nejsou přece tak hojny jako souchotiny, za to jsou však, když možno
děcko přiměřeně léčiti a živiti, dobře léčitelný.
Souchotiny byly vícekráte prohlašovány za nemoc chudiny. Na tom je pravdy
jen tolik, že v chudších kruzích přichází nemoc ta častěji a není tak léčitelná,
ježto vhodné léčení té choroby je drahé. Ovšem, nejsou stavy zámožnější ba ani bo
haté chráněny této nákazy, jak dokazují případy i v rodech panujících se vyskytující.
Víme sice dnes, co je příčinou té choroby: drobounký, pouhým okem ne
viditelný, tenký bacil, jejž popsal a co příčinu choroby usvědčil počátkem let
osmdesátých berlínský badatel Robert Koch, po němž má jméno. Od té doby
hledá se lék té choroby, který by účinně nemoc potíral — ovšem dosud marně.
Skoro se při tom zapomíná, že jsou léky proti této chorobě dávno známy, jimiž
nesmírná většina případů nepřekročilých dá se vyhojiti, ne za den, ne za týden,
ne za měsíc a třeba ani ne jedním rokem. Třeba ty léky jsou většinou dány
přírodou; není ta léčba tak jednoduchá a dlužno ji podporovat! prostředky z lé
káren, — nemůže se tedy léčit člověk sám. A zvláště dítě je vděčný pacient
neboť jeho svěží ústrojí pomáhá lékaři, vedeno jsouc jeho umem tak zdatně, že
tuberkulosu trvale vyhojí.
Kdežto před nemnohými lety nečinilo se proti tuberkulose ve školách ničeho,
naprosto ničeho, pracuje se poslední dobou aspoň v pražských školách tím způ
sobem, že všechny tuberkulosy, jež vydávají na venek výměšky chorobné, ze
školy možno odstraniti, tedy kostižery s pištěli, provalené žlázy, katarrhy, při
nichž děti vyhazují, známé chorobě té vlastní chrchly atd. Soudí se tu — zajisté
správně — nebezpečným svému sousedu stává se ten, jenž nakažlivinu, t. j. vý
měšek, ve kterém možno předpokládat! zmíněné bacily, vydává z těla svého. Jest
ovšem možno, že nemocný chorobou tou stižený je pro své okolí nakažliv už
dříve. Jest proto úkolem vědy stanovití, od které doby jest osoba tuberkulosou
stižená svému sousedsví nebezpečna a za druhé, do jaké míry jsou děti dosud
zdravé k chorobě té náchylný.
O náchylnosti můžeme dosud říci jenom tolik, že jistě chorobě té jsou pří
stupnější děti pocházející z rodin, kde otec nebo matka trpí nebo trpěli tuberku
losou ; z chorob činí dítě k nemoci té náchylnějším spalničky nebo zádušný
kašel — i takové děti, které pocházejí z rodin úplně zdravých.
Dnes aspoň většina badatelů, kteří se otázkou tou zabývali a většina lé
kařů s velkou praxí hoví mínění, že nedědí se choroba, nýbrž dítě že přichází
na svět s vrozenou k chorobě té přístupností.
Z toho ze všeho vysvítá, že je třeba ještě pronikavější obrany proti té chochorobě a především ve škole, kde je příležitost největší k nákaze a kde časté
choroby infekční děcko (i zdravé a nenáchylné k chorobě) činí vnímavějším.
Dosud je dosti škol s některými třídami, kde se celý rok aneb aspoň větší část
roku neukáže slunce, největší nepřítel Kochových bacilů.
Vyplývá z toho, že třeba škole ještě větší pozornost po stránce zdravotní
věnovati, jak zdraví každého jednotlivého dítěte, tak zdraví učitele a všem vlivům
školním, budovy nářadí i vyučování.
»Dle Hl. zdr.*
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Konvikt a kongregace
»Bratří Nejsvětější Svátosti Oltárni v Českých Budějovicích.«

Není snad nikoho v Ces. Budějovicích, kdo by neznal a nevěděl, kde jest
oblíbený klášter a konvikt Bratří Nejsvětější Svátosti Oltárni. Prostá mluva na
zývá jej pouze »U Petra« po zakladateli jeho P. Petru, který koupil z různých
milodarů budovy bývalé továrny ve Šmerlingové ulici, opravil je a zařídil zde
kongregaci Bratří Nejsvětější Svátosti Oltářní s konviktem studentským, kde do
stává se studentům bez rozdílu národnosti pečlivého útulku.
Chovancům věnovány jsou určité hodiny, by mohli řádně dostáti svým po
vinnostem ; zbylý čas věnován jest službě Boží, odpočinku a zábavě.
V období zimním baví se studenti v době oddechu různými hrami, jako
dámou, šachy, dominem, četbou knih, mimo toho mnozí oddávají se různým
zábavným pracím, jako jest lupenkové vyřezávání a drobné vazby sešitů a knih,
při čemž vstříc přichází jim knihař ústavu.
Pěstují zde také čile hudbu na různé nástroje, takže mohou sehráti lehčí
skladby orchestrální, kterých s výhodou používá se při domácích divadlech
studentských k vyplnění meziaktí.
V době, kdy zima nemá již žádné vlády, všichni spěchají do velké zahrady,
kde hrají různé společenské hry nebo se procházejí po pěšinkách širokých,
pískem drobným posypaných. Každé středy a soboty pořádány jsou pány praefekty, kteří se každého roku střídají, vycházky do blízkého okolí, k osvěžení
studentů na zdravém vzduchu.
Každodenně jest pro ně sloužena mše sv. ve zvláštní studentské kapli.
Konvikt zařízen jest prostě a jednoduše, ale účelně. V přízemí umístěna
jest jídelna, v I. poschodí jest prostranný sál k učení, kde se též studentská
divadla pořádají. Ložnice a studentská kaple jsou ve II. poschodí. Na chodbách
a v místnostech konviktu jest mnoho krásných obrazů Konvikt jest v pravém
křídle budovy, kdežto levé křídlo obývá Řád Bratří, který skládá se z bratrů
s P. Piem Karpíškem, jako superiorem v čele, z noviců a čekatelů. Mimo tyto
jsou ještě v klášteře chovanci, z nichž stane se nadějný dorost kláštera.
Klášter jest útočištěm všech nešťastných lidí, kteří stiženi jsou některou
vadou tělesnou, jako slepotou, hluchotou a němotou, o jichž zaměstnání jest
postaráno různými dílnami řemeslnými. Tak jsou zde obuvníci, krejčí, truhláři,
zámečníci a knihaři.
Ve velkých místnostech kláštera mají své schůze, spolek katolických mužů
»Mariánská družina jinochů« s duchovním vůdcem p. P. Modestem Voňavkou,
bývalým praefektem chlapeckého konviktu, a spolek panen »Blahoslavené Panny
Anežky České.« Zde pořádají různé slavnosti katolické a odtud vycházejí na
mnohé manifestační poutě sodálů Mariánských.
Chloubou celé kongregace a okrasou Budějovic jest chrám Panny Marie
Růžencové. Jest celý ukryt dvoupatrovou budovou klášterní, jen věž chrámová
nás mile zve, bychom prošli chodbou a vkročili do stánku Páně.
Nade dveřmi této chodby stkví se nádherná mosaika, předvádějící nám
Matku Páně s milostným Jesulátkem, u níž klečí zakladatel řádu P. Petr a biskup
dr. Martin Říha. Pořídil ji nástupce P. Petra, superior P. Pius Karpíšek. Stánek
Páně začal stavětí P. Petr r. 1898, vysvěcen byl počátkem října r. 1900.
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Započal stavětí za velkých finančních nesnází. Roku pak následujícího
1901 zemřel a nástupce jeho jej dokončil. Zbudován jest ve slohu román
ském o jedné lodi chrámové, která ozdobena jest obrazy předvádějícími nám ta
jemství Svatého růžence. Zde v lodi jest krásný mramorový oltář, který dostala
kongregace darem. Kromě toho jsou zde ještě dva oltáře a krásná kazatelna,
též ve slohu románském zhotovená. Za lodí chrámovou jest choř bratří a kněží,
k němuž přiléhá apsida, v níž jest hlavní oltář Panny Marie Růžencové. Strop
a zábradlí choru, pro zpěváky a hudebníky, ozdobeny jsou reliefy svátých a
patronů českých.
Těžko vypsati jest krásu a nádheru, když v měsíci máji záplava různoba
revných světel, květin a jiných ozdob kol krásného obrazu Královny máje ma
lebně seskupených, za hudby líbezných akkordů varhan, stkví se. Vše působí na
člověka zmítaného neštěstím, strastmi a bolem, že odchází odtud pln naděje a
důvěry v tu milostnou Královnu máje, když dříve byl jí vše obětoval, co tížilo
jeho duši.
Zde právem platí slova krásného hymnu mariánského:

»Kdo tebe o pomoc vzýval,
zdaž nebyl kdy vyslyšen —
kdo před.tebou slz vyléval,
zdaž nebyl kdy potěšen.«

Úchylky řeči v Poještědsku.
Napsal B. B.

(Dokončení.)

růska — metla;
rynk;
rendlík;
rozsívka — řešeto — síto;
rozcapuje se, rozcapa ;
rozom — rozum ;
rajčur — jezditi koňmo ;
rajčurna — jízdárna.
rajtmašina — kolotoč ;
rusák — rošt;
rundál — chomáč;
rundy — vlasy;
rajtaraj, rajtovat:
rajbovat;
richtovat;
rajzovat;
rapi;
stojka — stovka;
seme, sete, sú — jsme, jste, jsou;
slívouka, slívovka — polívka ze slív;
sebe — sobě;
slepáK — slepýš;
šraibtiš — psací stůl,

štrapáce — námaha;
škamna — lavice školní;
štrekovat;
šleiía, šlejfovat;
šorna — lopata;
štichy ;
štrojzl, šanda — popruh;
špičky — jehličí;
švainfest;
štýbl — světnička;
šífr — břidlice;
špagát — motouz;
šíny — kolejnice;
šofka — lopata;
šuple — zásuvka;
štucel;
štrůzák;
šnuptychl;
špejchar;
šandy;
šrajtofle;
špás;
špásmochr;

Ch.
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štacionšéf;
špacír;
štuka;
šmucik;
štrohút;
šoufl;
špérha (u okna):
špehýrka;
šraňk ;
šej troch ;
šmakovat;
šouc — obuvník;
štelovati;
šupna;
štrykovati;
šturmovat;
štruple;
štrudl;
špek;
štráf;
škrbál — starý střevíc;
šikl se;
šmatlava — šatlava.
tumlovat;
třapec — tři spletené provázky ;
trávnice — kus plátna do čtverce ustři
hnutého, slouží k nošení trávy, sena atd.;
tlukačka, - máselnice;
trumpluje — choditi doma při práci; .
ty včily pichaj’ — ty včely píchají;
teplmice — Čepice;
tyštuch;
tropovat, trapem;
ten postel — ta postel;
trychtýř;
tebe místo tobě;
tě místo ti;
turch und turch ;
tratuar.;
Udepsati — ušlapati;
uřknouti — uhranout!;
ublihuje — ubližuje;
undrholt — žert.
vrzanec - smažejna - nákyp zvajec,zmouky a z prvního mléka otelené krávy;

vodvářka — povidla;
vosňák — poříz;
verpán — modřín;
vartovati — hlídati;
voni se shnípli — svářili se ;
voko, vosům, vořech — atd.;
volšof — věječka;
venčiti se — choditi ven z místnosti;
vodseděl si to v harestě;
vokrouhlík — květináč;
vos — vosa;
vóra — zboží kupecké, šel nakoupit do
krámu voru;
veškostn;
vaštiš ;
vyfasuje:
vomydlík — kousek mýdla;
vopeslej;
von na mě brýsknul (vykřikl);
vyšeptalá řípa;
von si toho kale nevšímá;
viks;
vžice — lžíce ;
vejřevně — veřejně;
voslzok;
vejcuk;
verštat;
vekslov t;
viřtle;
vajkslovka;
vrzna — frcna — sprostší taneční zá
bava (muzika);
verkcajk ;
ýbrhaupt;
ýbršvung;
zem — podlaha (myje zem — myje
podlahu);
zimák — zimník;
zeme — země (zdvihni to ze zeme
— ze země).
žadlavý — ošklivý;
žito — žito;
žertoun — žentour.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Hnutí Pryč od Říma mezi studenty.
V Innomostí přestoupilo 4. července 12
universitních studentů k protestanství. I so
ciálně - demokratičtí dělníci prohlašují, že
půjdou Pryč od Římu.
Svobodná škola ve Francii. Nyní
ve Francii rozzuřil se boj státní nevěrecké

----

školy proti svobodným, to jest katolickým
školám, které zbožní věřící sami vydržují
svým nákladem. Francie má nyní 66.444
státních škol. Mezi nimi je podle právě uve
řejněné statistiky 12.389 takových, které
mají 13 až 14 žáků, tedy ani tolik ne, co
vyžaduje zákon, totiž 20. Dítek ve Francii

Strana 96

UČITELSKÁ PŘÍLOHA.

Ročník XI.

jest vůbec málo, svobodomyslníci pak dítky
násilně vhánějí do škol státních, aby jich
sehnali aspoň 12, aby mohli zříditi takovou
školu. Na jednu takovou budovu vydá
vláda a obec 29.448 franků. 186 milionů
franků se vydá ročně na laické školy, 19
milionů franků pak na učitele na malých
školách o 12 a více dětech. Laická škola
potřebuje mnoho peněz, úspěchů však má
velmi málo, leč že mládež na takových
školách zdivočí.
Slovinští katoličtí akademici stále
lépe vystihují situaci, že práce jednotlivcova
nemá takového úspěchu, jako je-li organisována. Aby tuto myšlenku rozšířili, uspořádají
sjezd 21. a 22. srpna v Gorici, kam zaví
tají též zástupcové katolických spolků aka
demických českých, polských a chorvatských.

pokladů pro sebe a že jich nešíří mezi
lidem. Jak vidno, bylo by dobře, kdyby
i svobodomyslní učitelé ponechali duševních
pokladů pro sebe, aby nenabízeli světu tak
žalostných obrazů svého hrozného ubožáctví
na duchu, jak to dal na jevo učitel Mo
rawetz. Mnohý rolník by jim dal vzácný
příklad svého vzdělání, kdyby ho požádali.
Učitelský sjezd linecký dokazuje, kterak ur
putně a solidárně liberální učitelstvo pracuje
k tomu, aby školu i mládež zbavilo kře
sťanství a aby fanatisovalo lidstvo proti
církvi. Proto lid musí proti takovému počí
naní ozvati se co nejrozhodněji, kdekoli se vy
skytne, aby podobným štváčům zašla chuť
prováděli zkázonosné dílo.

Katolické družstvo učitelek v Ba
vorsku koncem loňského školního roku

slovinské třídy na obecné škole, poněvadž
slovinský učitel Šmíd byl přesazen a na
škole vyučuje rozhodný němčour Sulek. Ve
slovinských třídách stále přesazují učitele,
tak že lid jest nad tím rozhořčen a nepo
sílá dítek do školy. Že lid slovinský se ve
své trpělivosti chopil tak radikálního pro
středku, dokazuje, jak shnilé a neudržitelné
poměry se rozhostily ve slovinských Koru
tanech. To volá rozhodně po nápravě.
Více tisíc analfabetů. V trenčínském
slováckém kraji bylo 500 dítek, které by
měly choditi do školy, ale následkem nedo
statku škol běhají po cestách, poněvadž
v Uhrách mají dosti peněz na různé pa
rádní slavnosti, ale na vyučování dítek málo.
V samé Budapešti jest několik tisíc dítek,
které nemohou choditi do školy proto, že
těch škol jest v městě málo. Pak se Uhry'
počítají mezi vzdělané státy.

čítalo 936 členek řádných, 1439 mimořád
ných a 71 čestných.
Proti nemaďarským učitelům. Biharská stolice zavedla disciplinární vyšetřo
vání proti osmi řecko-katolickým a 47 pra
voslavným učitelům, že vychovávají dítky ve
smyslu Maďarům nepřátelském.
Vlastní syn bodl otce. Dne 30. června
převezli do záhřebské nemocnice milosrd
ných bratří těžce raněného poručíka ve vý
službě Františka Radoševiče z Kloštra Ivaniče. Raněný prohlásil, že jej bodl vlastní
syn kuchyňským nožem do břicha. Syn
a vlastní manželka poručíkova mu hrozili
usmrcením. Syna odevzdali soudu, proti
manželce pak bylo zavedeno vyšetřování.
Školy chorvatské v Pulji. Odbor
školské družby sv. Cyrilla a Methoděje pro
Istru v Pulji svolal na 12. července do
velké dvorany Národního domu schůzi, na
níž bylo rokováno o ustanovení nových
škol chorvatských v Pulji. Italové, které
podporuje obec, žádají totiž opět nových
škol. Viáda stará se pouze o Němce. Jest
potřebí, aby také slovanské obyvatelstvo
puljské se chápalo utěšeně své životní
otázky, školství.
Svobodomyslní němečtí učitelé ko
nali svůj sjezd 20. července v Linci. Na
schůzi mluvil jistý Morawetz, který tvrdil,
že víra je věcí citu, že se jí vůbec nedá
vyučovali, že klerikalismus v Rakousku po
hání státní ústrojí, že učitelé jsou největší
nepřátelé klerikalismu, že jsou rolníci pověr
čiví a že v klášteřích ponechávají duševních

Stávka školních dítek v Koruta
nech. V Selíchu Borovelj stávkují školní dítky

Blamovaný uherský

šovinismus.

Maďarské heslo: »Maďarie všude napřed«
se nedávno splnilo tak, že maďarským přepiatcům to nemůže býti milo. V Budapešti
je 19 středních škol a na nich celkem pro
padlo 2074 žáků, což znamená světový re
kord. Ze všech středoškolských studentů
propadlo 30 procent. Dlužno uvážiti, že
většina těchto žáků propadla z více před
mětů. Ze žáků pak, kteří nepropadli, má
více než polovice pouze dostatečný prospěch
a jen 6 procent bylo chvalitebně nebo vý
borně kvalifikovaných. To vše pochází asi
odtud, že professoři na maďarských školách
zkoušejí žáky z věcí, které nejsou na ma
ďarském globu, což si ovšem pyšný maďarský
student těžko zapamatuje a jen nerado mu
jde do hlavy.
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Katolická škola vyžaduje katolického učitele.
(Úvaha z posledního sjezdu katolického.)
J. K.

Na IV. sjezdu katolíků českoslovanských v Praze ve dnech 29. srpna až
2. září t. r. vyslechli jsme mnoho krásných přednášek od slovutných řečníků,
kteří téměř závodili úchvatnými řečmi na přečetné posluchače, a tito bedlivě na
slouchajíce, odměňovali řečníky častými potlesky se souhlasem a voláním
»sláva.«
Jedenkaždý z posluchačů odnášel si domů ty nejkrásnější dojmy z posled
ního sjezdu a velezdařilé přednesy utkvěly mnohému v mysli tak, že o před
mětech projednávaných ještě doma kolik dnů přemýšlel.
Takovým posluchačem byl jsem i já, stopuje každou pronesenou téměř
větu ve všech předmětech programu, ale o jednom zvláště doma jsem přemýšlel,
a bylo to — »křesťanská škola«.
Křesťanskou školou míním školu katolickou s učitelem katolickým, o čemž
v krátkosti myšlenky tuto podati hodlám.
Aby člověk stal se tím, kým a k čemu Stvořitelem určen a povolán jest,
třeba mu nutné pomoci, která jej k cíli určitému dovésti může, kdež by po an
dělích stal se nejznamenitějším tvorem božím na zemi.
Pomoc ta je vychování jeho v duchu sv. víry katolické, t. j. katolické vy
chování, které poskytnout! může pouze škola katolická.
Vychování takové dává člověku teprv onu lidskou důstojnost úplně, činí
jej Tvůrci milým, ano až k mezím Boha samého jej povyšuje.
Takové svaté vychování musí udělovat! škola v nejútlejším mládí dítěte
hned na prvním stupni věku jeho, a nikde jinde a od nikoho jiného uděleno
býti nemůže, nežli ve škole katolické od učitele katolického, jak tomu dříve bý
valo ještě před 40 lety.
Z toho úvodu zřejmě vysvítá, jakého ducha a jakých vlastností musí míti
učitel katolický.
Katolický učitel musí svátou víru, kterouž v srdci zbožné nosí svými slovy,
skutky a celým svým jednáním jasně a veřejně ukazovati.
Živá a pevná víra zřítí se musí v jeho domácnosti, ve škole, v chrámu
Páně i v životě veřejném.
V očích katolického učitele zrcadliti má vnitřní klid duše, on jest duší do
mácí pobožnosti, svornosti a blaženosti, jest vzorem čistoty v domácnosti, otcem
křesťanského vychovatelství a rozšiřovatelem sousedské svornosti.
Školní budova a světnice učební jest mu posvátnou dílnou pro církev Kri
stovu, pro nebe, vlast i stát Chrám Páně jest mu místem svátým, do něhož se
vší uctivostí vchází, aby tam Pánu veškerenstva v duchu a v pravdě se klaněl,
Jemu co Dárci všeho dobra děkoval a o nové potřeby v pokoře prosil.
Služby Boží jsou katolickému učiteli nejenom dne nedělního a svátečního,
ale kde příležitost je i všedního dne povinností, aby tím zároveň příkladem do
brým předcházel mládež i dospělé a před shromážděnými ukázal, kdo z Boha
jest, že slovo boží slyší, k Bohu se hlásí, a slovo boží plní. Oběti mši sv. obcuje
s bedlivou pozorností a vroucí pobožností, žádaje dojiti užitku hojného duchov
ního, jejž nám ta drahá oběť přináší.
Katolický učitel působí v obci tak, aby oblažující pokoj a svátá svornost,
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která dnes aby svíčkou se hledala po našich vesnicích, panovala, svou mírností
a snášenlivostí křesťanskou zůstává vždy opatrným ku prospěchu vlastnímu
i svých svěřenců a celé osady, a kdo jej tak pozoruje, poznává, že jest to učitel
katolický.
Slova Kristova »Nechte maličkých přijití ke mně«, stále na mysli měj učitel
katolický a průpověď tato budiž mu heslem. Nehledí-li se stanoviska toho, jest
mu škola břemenem nebo »ústavem zaopatřovacím pro výživu jeho, a přestává
býti učitelem katolickým.
Aby slov Kristových hodným byl, musí svěřence především co stvoření
a dítky Boží, bratry Ježíše Krista a miláčky strážných andělů považovat!; musí
v nich pozorovat! křesťany, lidi, mnohými vlohami a dary obdařené a co nadějné
údy společnosti lidské, kteří snad k velikým účelům povoláni a potřebnými k tomu
schopnostmi nadáni jsou.
Kat. učitel rozjímej takto: »Dítky jsou dítkami Božími.« Co takové jsou
svěřeny učiteli k ochraně a vychovávání, a na něm jest přičinění, aby na zpět
dal, co s nadanými hřivnami jejich byl vytěžil.
Učitel katolický vidí se od Boha povolaným, od úřadů ustanoveným, od
občanstva ve jménu všech rodičů přijatým, aby jejich dítky ke cti a chvále Boží
cvičil, rodičům odchoval a vynahradil to, co domácí vychování buď kazí, nebo
s to učiniti nemůže. Jest tedy učitel takový druhým otcem dítkám svěřeným,
ježto srdečně je miluje, ve všem dobrém a svátém co své oko šetří, rád k vůli
nim snáší trpělivě dětskou lehkost a poklesky, nese ve vší tichosti hrubou nevě
domost a nevděk mnohých rodičů, nese břímě dne i horka s oddaností do vůle
Boží při obtížné práci každodenní, při častokráte vyskytujících se i nedostatcích
životních.
Katolický učitel vynaloží všecku sílu svou, aby chrám Ducha svátého sám
čistý a neposkvrněný zachoval a svěřeným dítkám byl vždy viditelným andělem
strážným, nepovažuje jich za nástroj nádennické ziskuchtivosti.
Katolický učitel musí nejen pravdy sv. víry katolické znáti a věděti, ale
věrně zachovávat! a bedlivě často přečítati knihy a spisy katolické. Jest mu
téměř povinností náboženské pravdy duchovním pastýřem (učitelem náboženství)
do útlé půdy zaseté opatrovali, aby símě to pošlapáno ani udušeno nebylo, ale
naopak, aby neslo užitek ke cti a chvále Boží.
Vroucí modlitba před vyučováním po náležité přípravě na předměty vy
učovací musí předcházet!, aby učitel sobě i dítkám pomoc s nebe vyprosil.
Školní práci pokládej učitel kat. za nejdůležitější ve svém postavení.
Je-li učitel kat. zároveň ředitelem kůru, nekoná zajisté funkci tuto ze žád
ného jiného ohledu, než aby služba a chvála Boží se jim rozmnožovala a věřící
k pobožnosti povznášela.
Z chrámu Páně vrací se učitel posilněný modlitbou do své školy s mali
čkými, a stojí uprostřed nich s tichou a přívětivou myslí, která mu dopomáhá
každou odpornou příhodu trpělivě nésti.
Kat. učitel nezapomínejž nikdy, že dítky jsou budoucí nadějní občané, po
třební údové společnosti lidské, k jistým, snad i k velikým účelům povolaní,
k čemuž jim potřebné vlohy Dárcem nebeským uděleny jsou. Pravda tato se co
nejúžeji s náboženstvím pojí, a pravda ta pozdvihuje školy katolické k nejvyšší
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důstojnosti povolání lidského, aby ze školy vyšel nábožně-mravný, ze své pů
vodní surovosti vybavený občan-člověk, aby z ní vyšel křesťan pln lásky k Bohu
a bližnímu, kterýž slovem i skutkem všude se co takový jeví; aby ve škole ka
tolické obdržel mladý občan patřičný návod, jak by co věrný, poddaný panovníku
svému obětovný, své vlasti a národu milovný, v občanském životě užitečným
a prospěšným údem se stal.
Tuto svátou povinnost, toto povolání ukládá mu Bůh, církev, stát, hlas
člověčenství, hlas národa, hlas vlasti a svého svědomí, aby z tvrdého, hrubého
kamene vyvedl mistrnou rukou svou obraz krásný a tak jej uzpůsobil, aby celé
i křesťanské i občanské společnosti přináležel a ke cti jí sloužil, i svou nesmr
telnou, rozumem obdařenou duši k nebesům, k Původci a cíli bytosti své se od
země povznášel.
Není li v katolické škole takového vychování, a má-li učitel pouze jméno
učitele, není škola pravou katolickou, a učitel pravým učitelem katolickým.
V takové škole nenaučí se děti znáti povinnosti k Bohu, ani k pánu země,
ani k zákonům, ani k bližnímu, ani k sobě samým, ani povinnostem občanským,
ani k představeným, žijí jenom svým náruživostem na zkázu svou i těch, kteří
žijí kolem nich.
V katolické škole pravý katolický učitel snažiti se bude, aby dítkám svě
řeným pravdy a zásady svého svátého náboženství, jakož i povinnosti občanské,
nejen do paměti pevně vštípil, ale i do úrodné půdy jejich srdcí vsadil; pak se·
společnost lidská těšiti může, že vyhyne hrubá surovost, urážlivá nemravnost
v řeči, že vyplení se hanebné lichvářství, faleš, mam, podvod a klam, že se mysl
lidská i srdce ohavným sobectvím, hladovou ziskuchtivostí, pramenem všeho
zlého i duchovního zmrzačení nepokálí, vyčisti a vyjasní; že se vzhůru k ctnosti
a pravé nábožnosti jako strom, velebně se vztyčíc, pnouti a Bohu milé ovoce
vydávati bude. Obec dočká se občanů a sousedů křesťansky vychovaných, dobré
i nevinné mládeže, počestných jinochů a panen, dočká se ctihodných a váže
ných mužů i žen, nábožných matek, otců rodin, svědomitých dělníků, moudrých
a šetrných hospodářů a spravedlivých i nestranných představených — úředníků.
Pak se musí všechna neřest těmto ctnostem odporující ze společenského
života vystěhovat! a svátý pokoj ve všech vrstvách lidu, ve všech rodinách, ob
cích, v celém mocnářství Rakousko-uherském s požehnáním božím blaho roz
šiřovat! bude za heslem »do katolické školy pravý katolický učitel«, žádný
jinověrec.
Katolický učitel musí v obci, kde působí, býti nestranným. Nestrannost
a přímost jest onen jasný blankyt, kamž zraky občanů s důvěrou hledíce, tou
žebně vesmír všeho blaha očekávají.
Nestrannost vyznačuje ctnost velikého muže, kterýž sám k sobě nestranným
jest, zlého se neuchytí a brání také jiným. Dosíci nestrannosti jest tak těžké
a pracné, že člověk musí vytrvalých zásad býti a mnohými ctnostmi ozbrojen,
než si úplně vědom jest, že ho v myšlení žádné ohledy v pravo v levo ne
svedou.
Jestli nestrannost každého člověka zdobí, tím více učitele. Kterak by mohlo
srdce katolického dobrého učitele k jednomu žáku více nakloněno býti nežli
k druhému; více k bohatému nežli k chudému?

Strana 100.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA.

Ročník XI.

Zdali by mohl jednomu poklesky mlčením odpouštěli a druhému vytýkati,
kárati a snad i trestati?
Co by si dítky ubohé při takovém stranném jednání pomyslily? Či myslil
by si učitel takový, jakoby dítky chudých rodičů srdce a citu neměly ?
Snad nenahlížejí dítky jedny i druhé na hanebný, ziskuchtivý záměr? Aj,
jaká to nepravost!
Pomněme slov Páně: »Poslední věci člověka jsou horší prvních!«
Kat. učitel zjedná svobodný a volný průchod rovnoprávnosti všem, aby ani
křivým slovem pohoršení nedal. Odměřuje měrou stejně spravedlivou i maličkým,
jichž sám Božský mistr-učitel volal k sobě, řka: »Nechte dítek a nebraňte jim
ke mně, neboť takových jest království nebeské !«
Výjimky neučil Spasitel žádné při těch slovech; nevyjmul dítek z rodin
chudých ani bohatých. Tak čiň katolický učiteli a živ budeš!

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výbor Jednoty čes. katol. učitelstva
a přátel kresťanské výchovy koná schů
zi v neděli, dne 20. září t. r. v 10 hodin
dopoledne v domě družstva Vlast.

Z jednoty katol. učitelsva. Člen jed
noty Vlast. Jelínek, učitel, žádá by slavné
spolky, jednoty a organis. adresovaly dopi
sy na adressu : Vlast. Jelínek, Břevnov u
Prahy č. 1. Dopisy týkající se přednášek
račtež zasiati včas; neboť řečník má jich
mnoho a musí si čas přesně odměřit!; a
bez jeho odpovědi by se přednášky neohla
šovaly.

Výbor družstva Vlast konal dne 17.
srpna t. r. druhou schůzi [za předsednictví
říšského poslance p. Dr. Rud. Horského.
— Jednatel redaktor p. Tom. Jos. Jiroušek
četl protokol předešlé schůze, jenž byl
schválen. — Nový člen výboru, farář P.
Václav Váchal, předsedou v náš kruh vítán.
— Děkují za blahopřání: Ferd. hr. Chotek,
kníž. arcib. vikář Václ. Lerch a farář Alois
Dostál. — Za knihy naše, věnované pro
výstavu při řečnickém kursu v Hradci Krá
lové, děkuje Jos. Polák, jednatel kursu. —
Z pozůstalosti ý Jos. Slavíka, měšťana v
Novém Městě n. Metují, vyplatil nám Jos.
Krása, c. k. notář v Novém Městě n. Met.
20 K. — Panu Frant. Krejzovi, předsedovi
katol. okresní organisace, na Smíchově, dě
kuje výbor za to, že s neobyčejnou horli
vostí a vytrvalostí »Naše Listy« po okrese
Smíchovském rozšiřuje. — Do komise pro

oslavu 25ti letého jubilea, které bude
družstvo Vlast r. 1909 slaviti, zvoleni byli:
za předsedu far. VI. Hálek, za zapisovatele
red. Tom. Jos. Jiroušek, za přísedícího red.
Tom. Skrdle. — V jubilejním roce družstva
zřídí zakladatel družstva a družstvo s ním
jubilejní fond pro personál družstva. Pod
pory bude moci udíleti výbor všem mimo
redaktory a výbory družstva; tito se z pod
pory vylučují. Navrhovatel vypracuje a vý
boru předloží zvláštní podpůrný řád a o
celém podniku obšírněji promluví v obvyklém
»na sklonku roku«. — Byly předloženy
skvostné desky, zpracované firmou J. Spotta
v Praze, do nichž se vloží holdovací adresa
družstva a zašle se sv. Otci Piu X. —
Čten byl krásný dopis p. opata P. Albana
z Emaus, jímž děkuje družstvu za vše,
co pro něho učinilo a v němž slibuje, že
zůstane Vlasti dobrým přítelem a že družstvo
Vlast může na jeho přízeň vždy počítati. —
Firma Ottova objednává 200 našich kalen
dářů pro Ameriku. — Čten byl feuilleton
»Nového Věku« ze dne 14. srpna t. r.
Výbor se usnesl, vydati proti tomuto ha
nopisu protest a zhanobený redaktor»Vlasti«
Tom. Skrdle prohlásil, že učiní rovněž v
»Našich [Listech« a ve »Vlasti« potřebné
objasnění. — Výbor jest sám v sobě zcela
svorný a v nazírání na otázky časové a ve
řejné jednomyslný. Svaz výboru nikdo nerozrazí. — Po výborové schůzi byly v
přátelském hovoru probírány časové události
v táboře katolickém.
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Nebude ještě konec štvanicím na universitě?
Právě onoho dne, když hrabě František Thun v panské sněmovně v zna
menité řeči posvítil si na svobodomyslné štvanice na universitách, a liberál dr.
šlechtic Grabmayer označil Warmunda jako nesvědomitého ignoranta, právě týž
den na štyrsko-hradecké universitě známí svobodomyslní buršáci opět napadli
katolické kollegy. To se děje v době, když na universitách v Německu pořádají
katolická a protestantská, případně liberální družstva akademická společné výlety
v stejnokrojích. Není tomu dávno, co universitní rektor v Halle, slavný prote
stantský církevní dějepisec Loofs, na komersu katolických akademických družstev
tato oslavoval, že svým vystoupením získala si ve všech kruzích upřímnou váž
nost. V Rakousku však, kde jsou pouze asi dva professoři universitní, jichž vě
decká pověst sahá přes černožluté hranice, se svobodomyslnictví uplatňuje pod
ochranou professorů holemi, kyji a křikem. Ve Štýrském Hradci mají rektora,
jenž sluje Hildebrand. Vědecká platnost tohoto muže je tak slavná, že se o něm
vypravuje tato anekdota: Hildebranda povolali z Německa na rakouskou uni
versitu omylem; zaměnili jej totiž s učencem stejného jména! Tento muž po
pranicích universitních dal v aule nalepiti prohlášení, v němž nazývá katolické
studenty cizími tělesy! Takového druhu je na téže universitě ve Štýrském Hradci
jistý Haberlandt. Když buršáci zbili katolické studenty do krve, prohlásil
k buršům : Statečně jste bojovali. Vítězství je vaše!
Jak tyto poměry povstaly, je známo. Liberální studenti jsou velice domýšliví
avšak velmi omezení. Proto jest možno jich velmi snadno zneužívali. Tím stále
hynuly rakouské university. Studenti myslí, že stále čítáme rok 1848, avšak ne
uváží, že rolnický hoch se nedá již tak přemluvili a vésti od studenta, který ně
kolik semestrů poslouchal práva a má za to, že má všecku moudrost v kapse.
Hock, Masaryk a Ludo Hartmann, věčný docent na vídeňské universitě, vyvolali
sami tyto štvanice, jak tento poslední prozradil nedávno na studentském sjezdu
v Mnichově. Wahrmundovu brožuru poslali naschvál vídeňskému nunciovi, aby
jej urazili. Když se nuncius opravdu rozehřál, dali se do křiku, že je svoboda
vědy v nebezpečí. Když pak vláda přemluvila Wahrmunda, aby se dal přeložili
do Prahy a stávka studentská se stala bezpředmětnou, poštvali německo-nacioonální buršáky, aby se pustili do katolických akademických družstev. To se
stalo proto, aby na universilách nebylo pokoje, poněvadž aranžéři chtějí za kaž
dou cenu kulturní boj. Radi by německo-nacionální poslance odloučili od křesťansko-sociálních, aby byl vybudován »kulturní« blok. Studentstvo ve své nesoudnosti tomu věří. Ovšem se tak nestane, ale co nepodnikne student, je-li
»svoboda« v nebezpečí ?
Wahrmundovi se vede špatně. Pražská právní fakulta protestovala proti
tomu, že vláda přeložila Wahrmunda do Prahy. V Praze na německé fakultě
právnické mají desetkrát lepšího profesora církevního práva, Singera, a nepotře
bují innomosteckého křiklouna. Za studentské stávky rektor německé university
Sauer, velmi objektivní muž, vyzýval studenty, aby nestávkovali, poněvadž Wahrmund není hoden tak velkého ruchu! Je přirozeno, že Wahrmundovi Praha ne
voní. Do Vídně nesmí, poněvadž mu tam křesťanští sociálové dali okusiti pepře,
Štýrský Hradec ho rozhodně nechce, v Cernovicích pak již byl. Kam se tedy
vydá tento ubohý Ahasver, který se svou brožurou tak vědecky špatně kva
lifikoval?
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Uprostřed vášnivých výbuchů, brutálních útoků a rozbouření všeobecného
vstupuje do popředí řeč hraběte Františka Thuna v panské sněmovně dne 27.
června. Tento rozhodný politik právě tím, že objektivně jako kavalír starého
šlechtictví vysvětlil správně stav a posoudil štvanice universitní kliky na jedné
straně a liknavost vlády na druhé, učinil mohutný dojem. Až vášně přestanou,
slova Thunova přijdou teprve k náležité platnosti.
Jeho vývody jsou v krátkosti tyto :
Co se týče universit, není právě Rakousko v čele kulturních států. Všude
jinde jsou nemožné takové zjevy jako u nás.
Co se Wahrmunda týče, může ovšem věřiti, čemu chce. Avšak tolik taktu
musí míti, aby na veřejných politických schůzích a ve svých knihách něco ne
tvrdil, co může způsobiti pochybnost, je-li. schopen přednášet! to, co přednáší,
k čemu je habilitován. Kdyby byl Wahrmund, dříve než byl povolán na univer
situ za profesora církevního práva, napsal svou brožuru, žádný akademický senát
by ho nebyl navrhl za učitele kanonického práva, žádná vláda by ho nebyla po
tvrdila, a to právem.
Jest možno, že někdo přednáší církevní právo, a pro svou osobu nevěří v cír
kevní dogmata — měli jsme starokatolíka Schulte, který zastával tento obor na
některé,universitě naší — avšak právě Schulte přes to nepřišel do rozporu s ni
kým. Případ Schulteův dokazuje, jak v náboženské příčině jsme v Rakousku
snášenlivými, má-li dotyčný professor tolik taktu, že surově neuráží nábožen
ského přesvědčení jiných, jak to učinil Wahrmund, který Schultemu nesahá ani
po paty.
Ve Wahrmundově případě vláda se z počátku postavila na nesprávné sta
novisko, když prohlásila, že chce každým způsobem chrániti svobody vyučováni;
neboť svobody vyučování ani církev katolická a katolická strana politická nechce
rušiti. Jednalo se pouze o to, zdali může církevnímu právu učiti člověk, který
se veřejně postavil v rozpor se základními zásadami svého oboru. Dále Wahrmundova brožura není ani vědeckou. Rektor pražské university prohlásil, že
Wahrmund není hoden takového hnutí.
Přijde-li opravdu do Prahy, vybuchnou nové nepokoje. Následek toho bude,
že vláda bude nucena opět odvolati svoje rozhodnutí a stále bude přicházet! do
větších rozpaků.
Všech nesprávností jest vedle předsedy ministerstva vinen ministr vyučování.
První nesprávností jest, že ministr vyučování označil celou otázku jako otázku
svobody vyučovací. Druhou nesprávností jest, že ministr prohlásil, že není řeči
o potrestání professorově. Universitní professor je státní zřízenec.
Není tomu dávno, co v Praze universitní professor Rohling podle vědeckého
překladu talmudu vyvodil z něho několik vědeckých theorií, které nebyly židům
milé. Ihned byl dán do pense, a nikdo se ani nehnul. Ministr Marchet však
jednal dokonce nezákonně. Dříve než soud vyřkl své definitivní rozhodnutí, vy
dal heslo, že Wahrmunda nepotrestá. Avšak nález soudní byl takový, že by byl
Marchet musil proti Wahrmundovi zavěsti disciplinární vyšetřování. Co by se
stalo, kdyby professor státního práva učil anarchismu a kralovraždě?
Velmi nesprávně však jednali také universitní rektoři a professoři. Vyjeddnávali se stávkujícími studenty a dokonce je svým jednáním udržovali v do
mnění, že studenti jednají dobře.
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Co se týče autonomie universit, jest oprávněna; avšak autonomie, která
uděluje práv, ustanovuje také povinnosti. Autonomie nesmí tak daleko sáhati,
aby university se staly státem ve státě, aby se smělo na nich cokoli počínati.
Došli jsme tak daleko, že se vláda bojí studentů !
Opravdu zničujícím pro Wahrmunda byla následující řeč liberála dra šl.
Grabmayera, předsedy státního soudu.
Dovozoval, že moderní stát musí býti nekonfessní, že však musí chrániti
práv náboženských společností v okruhu státních zákonů. Kulturního boje nechce
nikdo kromě malé kliky. »Brožura Wahrmundova s vědou nemá vůbec žádného
spojení,« prohlásil doslovně. V této knize jsou tupeni katolíci pro své nábožen
ské přesvědčení. To není pouze netaktní, nýbrž překročuje dokonce hranice,
které stanoví trestní právo. Svobodomyslník nemůže schvalovat! Wahrmundova
vystoupení.
»Neznám professora Wahrmunda«, mluvil dále Grabmayer, »avšak otevřeně
musím uznati, že jsem si myslil, když jsem četl jeho brožuru, tento pán není
kvalifikován, aby přednášel svobodnou vědu.«
Co se týče studentského hnutí, je příčinou všech nesprávností okolnost, že
studentstvo v Rakousku jest velice domýšlivé a má pravou megalomanii. Svo
bodomyslní studenti svým surovým vystoupením proti jinak smýšlejícím jsou
největším nebezpečím pro svobodu vědy a autonomii universit.
Takové odsouzení z úst liberálních je sice pro rozumného člověka samo
o sobě srozumitelné, v nynějších poměrech však znamená velikou statečnost,
jestliže si svobodně myslící lidé dovolí opravdu tak svobodně mysliti.

Vychování v rodině.
ť. Domenico Bassi, barnabita vydal ve Florencii důležitý spis o vychování
rodinném s názvem »In famiglia«. »Civiltá cattolica« vybírá z něho ve svazku 1394
důležitější věci, jež tuto čtenářům předkládáme.
Účel vychování nemůže býti odloučen od účelu životního, účel životní pro
křesťana a katolíka není jiný než ten, který jest udán v katechismu, tříbí své
myšlenky tímto božským světlem, upravuje své jednání žárem tohoto božského
ohně a to takovým způsobem, že, ač není to vždy výslovně udáno, přece se tím
rozumí náboženství, které jest skutečným účelem životním a tedy i výchovným.
Přirozeně první překážkou dosáhnouti tohoto účelu jest laicismus. Výchova
laická, škola laická je heslem denním, o němž všichni osvícenci mluví. A není
žádnou tajností, že výchova a škola laická jest beznáboženská, jak mnozí zastanci
její zcela otevřeně přiznávají, ač jiní to popírají, dovozujíce, že taková škola a
výchova jest jen prostředkem mezi dvěma výstřednostmi, která má v úctě veškeru
svobodu, souhlasí se zdravými požadavky občanské snášelivosti a směřuie k po
kroku; namáhají se nezasvěcencům dokázati, že výraz »laický« není tolik jako
beznáboženský, nýbrž pouze nenáboženský.
Tak mohou tvrditi jen lidé, kteří nechápou významu laické školy a výchovy
nebo jsou pokrytci. A. Manzoni výslovně praví: »Jest jasno, že není možno vy
loučit! evangelia v otázkách mravních: jest potřebí buď je zavrhovat! nebo polo
žití za základ. Nemůžeme učiniti kroku, abychom ho nenalezli na své cestě. Může
se někdo stavětí, že ho nevidí; může se mu vyhnouti, aby nenarazil na jeho čelo;
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možno to slovy, ale ne skutkem.« Kdyby takoví lidé uvažovali poněkud o slovech
slavného spisovatele, jež napsal ve studii »Osservazioni sulla morale cattolica«
(Pozorování v mravouce katolické), nebo lépe řečeno, kdyby četli vysvětlení, jež
autor podává, bylo by možno, aby setrvali ve svém poblouzení.
Tolik je jisto, že ve skutečnosti název školy laické jest pouze nástrahou.
Kdykoli se mluví o škole, vždy prakticky se osvědčuje úsudek, jejž pronesl Tommasso, že škola »jest buď kostelem nebo peleší.«
Ačkoli laicismus hlavní váhu klade na školu, přece neméně má praktickou
důležitost v rodině. A to platí nejen o rodinách, které dávno prakticky neprová
dějí křesťanských zásad, nýbrž i u mnohých — a těch jest nemalý počet — které
na venek se zdají býti nábožnými, ale mým jednáním dávají na jevo, že o ná
boženství mají nesprávné ponětí, což nikterak rodině neprospívá.
Aby napravil jejich omyl a nesprávné ponětí, P. Bassi užívá vší výmluvnosti
své. »Náboženství v mnohých rodinách zůstalo torsem zbožných úkonů o sobě,
ojedinělých a rozdílných podle zájmů, podle záležitostí, podle všeho, co upravuje
pravý ráz myšlenek, dojmů a skutku, a na mne činí dojem umělé látky, která
sloužila nějaký čas za ozdobu, za okrasu okamžitou, byla odhozena bez ohledu
za temnou záclonu . . .« A přece náboženství v rodině má býti tmelem mravného
života, duší, která řídí veškero jednání. Jest potřebí, aby dítky viděly, že nábo
ženství je věc praktická, že učí pro život. Příklad rodičů zbožných, ale méně
dbalých v provádění zásad náboženských, ničí ve skutečnosti vliv náboženství,
poněvadž dítky mají za to, že náboženství jest pouze společenský zvyk, který
neproniká nikterak do života. Dítky tedy musejí viděti rodiče, kterak dle víry žijí,
neboť jinak, až se stanou samostatnými, nechají náboženských úkonů samy sebou.
Toho však takoví rodiče zajisté nechtějí.
Tak je slyšeti často matky mluviti: »Ano, můj hoch je hodný ; chodí rád
do kostela, modlí se a není mu to potřeba připomínali, často jde k sv. zpovědi
a k sv. přijímání; avšak nechce se učiti, je mlsný, často lže, postaví si hlavu,
takže ho nikdo nepřemluví, často se dává ovládati hněvem. »To jest ovšem špatná
výchova. Pravé náboženské vychování záleží v tom, aby dítky pochopily, že
zbožnost bez nápravy poklesků je prázdná; neboť Bůh se nespokojí jen úctou
slovy vyjádřenou, nýbrž žádá i skutků.
Není radno, aby rodiče vyčerpávali víru malých dítek přepiatými představami,
aby pojmy o tajemstvích víry, kterých nemohou pochopili, nebyly převráceny, aby
se jim nevštěpovalo, čemu by neporozuměly, nýbrž rodiče mají hleděli k tomu,
aby byla vypěstována povaha (smýšlení a vážnost životní.) Při výchově dítek dlužno
se starati více o trvalé výsledky než o květy pomíjející. To ovšem neznamená, že
by měla míti platnost při všech dítkách stejná cesta ve vychování. Dítky, které,
když hřeší, dopouštějí se dětských hříchů (pueriliter peccant podle sv. Augustina),
aby něžným způsobem přivedeny byly na cestu ctnosti; zajisté dobře bude v té
věci působiti, když se dětem vysvětlí, kdyby tak pokračovaly, že by se z nich
stali zločinci, poněvadž z malých počátků se stávají velké věci. S dětmi, u nichž
vlídné slovo by bylo jen mluvením do větru, dlužno působiti na smysly i na
obrazotvornost. Tak ukázal Spasitel náš nejlépe na svých prostých příkladech a
parabolách. Bylo by dobře, kdyby rodiče mohli takovým dětem představili před
oči skvostná líčení Danteova, obrazy Michelangelovy a Tizianovy, kde nesmrtel
nými barvami znázornili výjevy nejhroznější i nejkrásnější, v pravdě nebeské.
(Dokončení.)
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Zločinů přibývá.
Denními listy proletěla tato zpráva nedávno. Kdybychom prohlédli výkazy
a zprávy policejní všech velikých měst, dočetli bychom prý se v nich ve všech
snad bez výjimky, že zločinů rok od roku přibývá, nemravnost že úžasnou měrou
vzrůstá, sebevraždy z bídy a omrzelosti že jsou zjevem každodenním. Dočetli
bychom se, že přibývá zločinů žen, že bývá dále více dětí zatýkáno pro tuláctví
a že měrou úžasnou přibývá nalezenců.
Většina zločinců, skoro dvě třetiny, bývá proti majetku a tu hraje hlavní
roli bída sociální ať skutečná, ať domnělá. Není totiž u většiny bída do té míry
veliká, aby krádež, loupež či jiný zločin proti majetku byl poslední záchranou
od smrti hladem.
Uměti trpěti a se odříkati, to znaly mnohem lépe věky minulé, než zná
doba naše. Touha po požitku a blahobytu šíří se nesmírně, s druhé strany oká
zalost majetných a výhody majetku dnes více svádějí než sváděly kdysi. Takže
pohnutkou k zločinu proti majetku bývá ve případech nejčetnějších pouhá chti
vost vyrovnati se jiným anebo snadno opatřiti si to, po čem srdce zadychtilo.
Zločiny ostatní, jež nejsou obráceny proti majetku, vznikají z útisku, způ
sobeného naší nespravedlivou soustavou hospodářskou, ze zášti, pomsty a jiných
pohnutek podobných.
Rozumí se, že zjev tak častý, jako zločin, zaměstnává správu státní i vědu,
že zdokonalují se prostředky i methody, jimiž se má zločinu čeliti, že také policie
a vězeňství se zlepšují. Ale na druhé straně nelze upříti, že i prostředky a me
thody zločinců se zdokonalují.
Společnost lidská stojí takto před zjevem, který je pro ni jednak nesmírně
záhadný, jednak i zahanbující. Má pravdu Lombroso, jenž praví, že se společ
nost dívá s mylného stanoviska na zločince a že se chrání proti němu nesprávně,
že její pokusy jej napraviti jsou naivní a úplně neúčelné, ba škodlivé? Či mají
pravdu kriminalisté, kteří vidí spásu v policii a vojsku, vězeních a donucovacích
pracovnách? Jest jisto, že zločinectví organisované pro přímý zápas s mocí ve
řejnou jest zjev, jehož kořeny zasahují hluboko. Jsou sympton, že v celém na
šem pořádku společenském a mravním nejsme na dobré cestě. Snad právě proto,
že je v trestním právu kolísavost a přechodní neurčitost, vystupuje zjev zločin
nosti nápadněji. A i když právo trestní shodne se o povaze zločinnosti a opa
třeních proti ní, zdaž postačí to, aby se lidstvu podařilo podetíti kořeny hrozného
zjevu toho ?

Na sklonku XXIV. roku.
Roku 1909 bude družstvo Vlast slaviti památku 25tiletého trvání. V uply
nulém čtvrtstoletí pomáhali jsme a pomohli jsme různým osobám, různým spolkům
a korporacím. Fond pro katolické spisovatele uděloval podpory nemocným a po
třebným katolickým spisovatelům, jednak aby jim v postavení jejich ulehčil, jednak
aby jim ve vědeckém badání hmotnými prostředky vypomohl. Fond sociální vysílal
na venek řečníky, platil jim cestovné a často a často těm, kteří mezi námi pra
covali a v bídě sousta chleba neměli, v největším soužení jejich hmotně vypo
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mohl. A fond knihovní zakládal nebo rozmnožoval knihovny a tím nasycoval kato
líky, po chlebu duševním dychtící. Orali jsme role tvrdé, vyschlé, a pracovali jsme
v poměrech trudných, o nichž mladší katoličtí pracovníci nemají ponětí.
A když družstvo Vlast nemohlo knihovním fondem ,v té míře, jak žádoucno
bylo, pracovati, založili jsme Spolek na zakládání katol. knihoven, jenž v díle tom
pokračuje a v kulturním ohledu velikých úspěchů se dodělává.
A vyjdeme-li mimo obor Vlasti, získávali jsme v Jednotě čes. katol. učitelstva
pro práci katolickou četné učitele a učitelky, učili jsme je katolicky pracovati a
tiskem duše jejich v zásadách katolických utužovati. Tato tichá práce, propaganda
tiskem mezi učiteli a učitelkami, o níž málo kdo ví, je ceny velice vzácné.
Jiným zase směrem bere se naše Tisková liga, skytajíc tiskem napadeným
a štvaným duševního milosrdenství.
Za celých 24 let prokázali jsme tisícům buď tělesné nebo duševní milosrdenství·
Ale jednoho jsme dosud opomenuli, starati se o lidi, kteří s námi ve družstvu
Vlast pracují a rukou prací svých k zvelebení družstva našeho přispívají.
Jako Vincencián v Zižkově pečoval jsem o tamní chudinu, věnoval jsem jí
v 11 letech polovici svého života a jako zakladatel družstva postarati se chci
o lidi, jimž dle stanov družstva jsem představeným. Byl bych se o ně postaral
již dříve, nebo lid chudý a lid pracující má ve mně vždy upřímného přítele, ale
mezi mne a zorganisované dělnictvo zasahovalo rušivé vedeni sociálně-demokratické a tím mé úmysly mařilo a ničilo a duši moji roztrpčovalo.
Ale nyní v roce jubilejním všech trpkostí těchto zapomínaje, odhodlal jsem
se založiti jubilejní fond, z jehož úroků skytala by se podpora osobám potřebným
u nás pracujícím. A fondu toho jest velice potřebí, neboť ač má nyní dělnictvo
mzdu velice slušnou, nejednou zvláštní výpomoci potřebuje. Tak na pŕ. jen u nás
letos nakladačka při stroji, která se vdala, sotva si domácnost zařídila, již byla
okradena; a jednomu sazeči, dobrému katolíku, roznemohla se manželka jeho,
dítě musí dáti cizím lidem na vychování, manželka byla ve všeobecné nemocnici,
na to byla převezena k Mil. Sestrám pod Petřínem a stůně dodnes, celkem již
1 a půl roku.
V takových a jiných případech pomůže jubilejní fond, a to úředníkům, do
movníku, sazečům, ženám a dívkám v expedici a pracovním silám v tiskárenské
strojovně. Redaktoři a výboři družstva se z toho dobrodiní dle usnesení výboru
vylučují a já se ze vší podpory, ač jsem rovněž úředníkem družstva, vylučuji také.
Dne 17. srpna t. r. předložil jsem návrh tento výboru družstvu Vlast a ten
jej schválil. Co dá k tomuto účelu družstvo a co k tomu věnuji já, oznámíme
r. 19Q9 při jubilejní naší valné hromadě. Oba dáme značnou část a já svoji část
při jubilejní valné hromadě hotově do rukou výboru složím a hned ji pak na úrok
uložíme.
Ale aby dílo to bylo veliké a aby mohlo dostatečně vyhovovat! svému účelu,
prosím věrné a upřímné členy družstva Vlast, prosím abonenty Vlasti a všech
našich časopisů a vůbec příznivce naše, aby nám k tomu přispěli. Jejich dary
budou mi milou odměnou za mé práce, které jsem ve družstvu Vlast vykonal,
budou nám nejmilejším blahopřáním k jubileju našeho družstva a budou pro mne
mocnou vzpruhou k další práci pro rozkvět tohoto mně milého podniku. Žádám
za tyto dary veřejně, nebo ani ústně ani dopisy nikoho v tom směru obtěžovat!
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nebudu. Dary budu veřejně ve známost uváděli, malé (od 10 hal. počínaje) bez
udání obnosu, větší s udáním zaslané zásilky.
V nejbližší době předložím výboru družstva Vlast řád jubilejního fondu
k schválení a činnost fondu tohoto zahájena bude 1. lednem 1910.
Tomáš Škrdle.
V7
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Jak snadno z beránka udělá se
největší zločinec.
Že moderní škola upletla na učitele bič,
jest všeobecně známo. Jsou obce, kde učitel
jest mučeníkem. Jak rád by děti něčemu
naučil, mravy jejich zušlechtil, ale všecky
síly marné. Jeden, dva nezvedenci převrátí
školu vzhůru nohama, a jest po vší dobré
vůli. Dítě ví, že nesmí učitel trestati tělesně,
doma jest popuzováno. — a nyní běda,
jestliže se zapomeneš!
Do školy v M. na Jilemnicku chodil
vyučovat náboženství velebný pán z R.,
o němž šla zvěst, že jest hotovým berán
kem, že »všecko snese a všeho se naděje«.
Co všecko v této škole ve 2. tř. zkusil,
dalo by se napsati do objemné kroniky.
Zde aspoň jedna ukázka.
Večer byl u nemocného, špatně spal,
a ráno s bolící hlavou brodil se sněhem
polní cestou do školy v M. V první třídě
ještě to ušlo, ale ve třídě druhé dali si
toho dne dostaveníčko největší nezvedenci.
Ve škole nebyli několik hodin po sobě,
látka učebná jich nebavila, a proto hledali
zábavu svým způsobem. Strhli za sebou
celou třídu. Marné napomínání. Představíme
si snadno duševní boj nebohého učitele.
Konečně stala se katastrofa. Velebný pán
právě postoupil blíže k lavicím, když tu
jedno děvče hlasitě do chlapeckých lavic
vykřiklo tak oplzlé slovo, že se nedá opa
kovat!. A v tom již ruka katechetova samo
volně přichází do pohybu a pleskne děvče
přes ústa. Nyní byste měli slyšeti ten povyk!
Nejprve děvče samo, pak několik podaře
ných za ním. Po hodině šel velebný pán
do J., ale než tam. přišel, již ho předchá
zela pověst, že děvčeti dal do obličeje pěstí
"an asi d-eset. A než na večer vrátil se
domů, kolovala fama, že dokonce mlátil
iakýmsi nástrojem dítě do hlavy asi pět
advacetkrát.
Nejlepší následovalo. Táta, železniční

dělník, domníval se nejspíše, že děvče jest
polo zabito. Vedl je ihned do J., a obchá
zel od hokyně k hokyni, všude vykládaje,
jak nevinně jeho robátko trpělo od ukrut
ného kněze. Hledal také lékaře, jenž by mu
napsal »visum repertum«, ale nepochodil
u žádného. Až konečně přece nalezl lékaře,
protestanta, jenž mu byl po vůli a dosvědčil
černé na bílém, že »děvče bylo udeřeno
přes ústa nějakým oblým předmětem.« Nyní
hledal táta advokáta. Šlo to opět těžko.
Konečně smiloval se jeden, jenž měl paní
židovku, a o němž šla zvěst, že by za ko
runu Boha Samého žaloval. Paní advokátova
sama se přimlouvala, děvče hladila, a na
tu klerikální surovost zle láteřila.
Co činiti ? Byly soudy, nastalo stání.
Děvče svým drzým vystupováním uči
nilo na soudce dojem nemilý, jenž ještě
byl zvýšen, když slyšeni byli svědci. Ve
lebný pán nikoho neuváděl, svědky měl jen
táta »hodné« dcery.
Ale byli to svědci! Kluk z celé třídy
nejpovedenější po dlouhém koktání nic ne
věděl, a děvče paní Mašičové, restauraterky
nádražní, koketovalo sice očima, ale rovněž
nic určitého říci nemohlo. Konečně vyzývá
soudce kněze, aby sám dal otázku potre
stané žákyni.
»Poslyš, proč pak jsi měla celou hodinu
šátek na hlavě, ač ve škole má se dáti
šátek s hlavy?«
Děvče chvíli zevluje, a pak hloupě od
povídá: »Mně bolel zub1«
»A měla’s proto tvář oteklou?«
»Ano, od zubu !«
»Nikoli tedy po mé ráně?«
»Ne !«
»Proč jsi to neřekla tedy panu dokto
rovi ?«
»On se mne na to neptal!«
Bylo po soudě. Táta se nemohl vzhůru
podívati, a pan doktor evangelík se vyjá
dřil, že by raději za tu ostudu ztratil
50 zl. — Věříme !
Doktor advokát arci z ostudy si ničeho
nedělal. Kšeft jest kšeft, zejména — má-li
člověk za ženu židovku.
Vojtěch Křidlo.
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RUZNE ZPRÁVY.
Výbor Jednoty českého katolického
učitelstva a přátel křest, výchovy ko
nal dne 20. září v domě družstva Vlast
třetí schůzi za předsednictví říd. uc. p. J.
Kafky. — Jednatel dp. katecheta Ant. Suchoradský četl protokol předešlé schůze,
jenž byl probrán a schválen. — Předloženy
a schváleny byly účty za II. roč, kalendáře
»Štítný«. Třetí roč. byl výboru předložen a
bylo ustanoveno, že členové Jednoty mají
kalendář tento za polovici; venkovští musí
ovšem přiložiti 20 hal. na poštovné. Výbor
prosí členstvo Jednoty, aby kalendář »Štítný«
co nejúsilovněji šířili a doporučovali. —
Paedagogický svaz žádá naši Jednotu za
dobrozdání, má-li přijímali za členy i jedno
tlivce. Výbor naší Jednoty po delším rozho
voru se usnesl, doporučit! Svazu, aby toho
nečinil, nebo již slovo »svaz« že znamená
souhrn paedagogických spolků nebo korpo
rací. Účel Svazu však že může se jasněji
praecisovati. — Rokováno bylo o katolických
knihovnách pro mládež; definitivní usnesení
stane se v budoucí schůzi. — Naše Jednota
jest zakl. členem 4 užitečných spolků. Po
kladník se poukazuje, aby každému spolku
vyplatil po 10 K čl. vkladu. —· Náhradník
výboru, typograf p. J. Černý, doporučil v
»Příteli Lidu« delším článkem Obchodní
školu českého katol. dívčího gymnasia na
Král Vinohradech. Výbor jemu i »Příteli
Lidu« za tuto péči o katolický ústav srdečně
děkuje. — K návrhu II. místopředsedy, red.
Tom. Jirouška, zaslalo se řediteli »Johanea«,
dp. Janu Vlkovi, od Jednoty naší blaho
přání k 20tiletému jubileu Johanea, kterážto
oslava se konala letos v den sv. Václava
v Johaneum. — Výbor v delší debatě roko
val, jak by členstvo Jednoty rozmnožil a
vůbec jak by Jednotu zvelebil. Četná usne
sení v té příčině vymykají se veřejnosti.
V úsilovné této péči bude výbor pokračo
vat! a za tou příčinou bude nyní konati
schůze každý měsíc; budoucí schůze bude
25. října t. r. v domě družstva Vlast v
10 hodin dopol. Kolekta ve prospěch bu
doucího paedagogia Školských bratří v Bu
benči vynesla K 3'54; člen výboru, uči
telka slečna Marie Worlova, přidala k tomu
10 K; dp. Ludvík Čaboun, farář v Rozto
kách 5 K a nejmenovaný typograf z Vlasti
k uclění památky f sazeče Jos. Matheziho
50 h. — Tím byla schůze skončena. —
Jednota čes. katol. učitelstva vydává ka
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lendář »Štítný«, řídí svými redaktory »Vzděl.
četbu katol. mládeže« a »Učitelskou přílohu
při Vychovateli«, vydala 10 vychovatelských
letáků, ročními subvencemi podporuje Spolek
na zaklád. katol. knihoven; z jejího středu
povstal Paedagogický svaz, ona hmotně pod
poruje chudé členy a užitečné spolky, šíří
mezi svými členy dobrý tisk — i zasluhuje
za to všemožné podpory a spravedlivého
uznání.

Maďarské

gymnasium v

Oseku.

Uherská státní dráha vystaví v Osěku v Chor
vatsku budoucně maďarské nižší gymnasium.
Maďarské školy obecné rostou též v Chor
vatsku jako houby po dešti. Odtud nepřá
telství Chorvatů proti Maďarům, že maďar
skými školami chtějí Chorváty pomaďařiti.

Závazná docházka do školy na
Rusi. Vzhledem k této věci usnesl se výbor
státní dumy na těchto zásadách : Vyučo
vání ve škole bude bezplatné. Do obecných
škol se budou přijímali dítky všech stavů,
vyznání a národností, (bude tedy obecná
škola interkonfessní). Vyučovacím jazykem
bude ruština, mateřský jazyk neruských ná
rodností bude pouze učebným předmětem.
Mimo základní vědomosti bude ruská škola
přednášeli též počátek sociologie, přírodozpytu
a zeměznalství, zavede ruční práce pro
hochy v pracovnách a pro dívky v hospodyňských záležitostech. Jak viděti »moderní«
duma se nemůže zhostiti myšlenky, že škola
musí býti ruská a pravoslavná pro všecky
národnosti, ač vyučování může pouze tehdy
prospívat!, bude-li se konati na základě
mateřského jazyka a náboženství dítek
školních.
Účel posvěcuje prostředky. Tato
zásada se podvrhuje katolické církvi, ve
skutečnosti však se provádí u nepřátel církve.
Spolek »Volná Škola«, který se živě účastní
nového kulturního boje, rozšiřoval Wahrmundovu brožuru tajně na středních školách
a navádí rozširovatele, aby se lžemi vytočili
z vyšetřování, kdyby byli postiženi.

Sjezd svazu katolických učitelů a
učitelek. Ve svatodušním týdnu konal ka
tolický svaz učitelský svůj sjezd ve Vrati
slavi a spolek katolických německých uči
telek svou valnou schůzi v Mnichově. Obě
schůze prohlásily se pro zachování křesťan
ského rázu obecné školy, svaz katolických
učitelů též pro odborný dozor a odbornou
správu školství.
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Stinné stránky moderního vychování.
Známý berlínský vychovatel Tews dochází ve své knize »Moderne Erzie
hung« k důsledkům, s kterými naši moderní vychovatelé nebudou nikterak spo
kojeni. V zásadě jsou jeho vývody tohoto smyslu:
Nejdůležitější zvláštnost v hospodářském životě přítomné doby záleží v tom,
vstoupila-li strojní práce na místo ruční, strojovna místo dílny, velkovýroba místo
malovýroby, průmyslový dělník místo rukodělníka. Tím byla úplně oddělena pra
covna od obydlí. Práce ustoupila z dohledu dorůstající mládeže. Skrývá se za
vysokými zdmi, je světem pro sebe, do kterého dítko zřídka kdy nahlíží. Vidí
ovšem suroviny a výrobky. Nespatřuje však člověka při práci a nejmocnější vý
chovný činitel pozbyl tedy úplně své váhy. — My všichni však, dělníci hlavou
i rukou, jsme v práci největšími a vykonáváme proto v práci, jako pracov
níci, největší výchovný vliv. V této okolnosti záleží nejtěžší vychovatelská ztráta
naší doby.
Dítko, které vidí dospělé lidi pracovati, je vždy v dobré škole, i když se ne
naučí čisti a psáti. Chápe se svýma slabýma rukama samo práce, namáhá se
napodobili pracující lidi, zdali buď jako pomocník při práci nebo při hře, je
stejného významu. Dítě, které nahlíží do pracovny dospělých lidí, které nalézá
látku pro pud k činnosti, který je takto v něm vzbuzen, nemůže býti zahálčivé
a napodobením a spolúčinností upevňují se v něm síly. Dítko napodobujíc práci
hrou, stává se takto člověkem tvořícím, k práci schopným.
S tohoto stanoviska jest naše doba dobou vychovatelsky chudou, ať si vy
nalézá k výchově mládeže a ve škole a pracovně cokoli: vychovávací ústavy
nemohou nikdy poskytnout! náhrady za plný, rozmanitě proudící život. Dítě,
které již nevidí otce při práci, nezná životní ceny svého otce a přirozeného
vychovatele. Hodiny odpočinku, domácí slavnosti a život pouliční mohou přivésti
k rozvoji jiné stránky lidského bytí, ale nikdy vlastností a sil, na kterých spo
čívá lidská vzdělanost. A tak se stává, abychom užili obrazu, že dnešní mládež
sice nabývá měkkých částí naší vzdělanosti, ale nikoli jejích kostí, které dávají
základ.
K tomu přistupují ještě dětem nepřátelské poměry velkých měst. Ve velkém
městě nedostává se dítěti z pravidla volného pohybu, který je k jeho vývoji tak
nutný. Svaly a smysly nepřicházejí k svému právu. Dítě jest nuceno věsti jedno
tvárný život plný obrazotvornosti. Myšleni stává se bezbarvým. Přirozená síla.
klesá. Vůli chybí příležitost přistoupili k činu. Ve velkém městě vyrůstá pokolení
osob, jež se dají snadno ovládali, které nejsou schopny pevného rozhodnutí,
kterým se však rovněž tak nedostává obětavosti jako rozhodnosti obětovali život
a majetek velké myšlence. Velkoměšťák je dobré zvíře ze stáda.
V tomto životě zajisté jsou ctnosti a velký, zdravý národ může snésti
silné procento takových lidí, avšak vzrůstají-li tak města rozsahem a počtem
obyvatelstva, musíme se tázati, zdali ještě při tom] zůstává zdravá rovnováha
mezi povahami činnými a trpnými, odpíravými a žádajícími.
Vyučujeme více, snad i lépe než dřívější časy, máme lepší učitele, dobré
methodiky a lepší vyučovací pomůcky, avšak s vlastní výchovou nemá to co
činiti. Názorem, který máme nyní o výchově a vyučování, rušíme velkou částí
opět své výsledky.
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Naše století bylo nazváno stoletím dítěte. Avšak dospělí lidé nemohou po
skytnout! dítěti žádného ráje. Činí již mnoho, neruší-li dětského ráje svou paedagogikou a prepiatou péčí. Dítě nechce ani z daleka tolik míti, jak my mu
podáváme. Je bez nároků. Chtělo by náležeti jen samo sobě, v této příčině žádná
doba snad nebyla pro dítko těžší než nynější. Péče o dítě se stala mnohonásobnou;
o potravu, oděv a jiné věci jest příliš mnoho staráno. Každá výdělečná práce se
odnímá podle možnosti chudšímu dítku, avšak za to se mu ukládá mnohem těžší
a tísnivější břímě : stálá, pravidelná práce k účelu, kterému ještě nerozumí. Dítě
má míti dle dnešních názorů pouze úlohu, aby se připravilo pro život. Ale právě
tato úloha je pro dítko nepřirozená a nemožná. Dnešní rodiče myslí pouze na
budoucnost dítka, na jeho zaopatření, na úřad a postavení životní, kterých má
dosíci, nikoli na jeho přítomnost. V nejkrásnější době svého života nesmí žiti
samo sobě.
S tohoto stanoviska pozoruje se především veškero školní vzdělání. Rodiče
se nestarají o to, aby dítko ve volném vývoji uvádělo v činnost své síly a ná
klonnosti, aby žilo sobě a svým potřebám a tak se stalo člověkem, v němž vlohy
se volně vyvíjejí, nýbrž mají na mysli pouze sociální postavení, k němuž má
vésti školní cesta. Tím stalo se celé naše vychováni materialistickým, úzko
prsým a byrokratickým. Každý krok s pravidelné cesty, každé zameškání na
školní cestě považuje se za nevyvážitelnou ztrátu.
Naše školy nejsou žádnými školami obecnými, dětskými, nýbrž odbornými
od prvního dne školního. Životní povolání a nic jiného nevede v něm vlády.
A z této příčiny přehlížíme vše, co se nám na školách nelíbí. Kdyby byla škole
dána úloha, aby pěstovala dítě, aby živila a cvičila síly jeho ducha a mysli a
dopustila by, jakým způsobem a směrem a do které výše by rozvoj nastal, každý
otec a každá matka by jednali přiměřeně se svým dítkem.
Není správné činiti jen učitele odpovědnými za vše, co se děje v té příčině
na našich školách. Učitel, který by se nechtěl podrobiti výslovné vůli rodičů,
aby vychovával výdělečné stroje, kandidáty úřadů, byl by považován v naší
době, i kdyby měl dary a lásku Pestalozziho, za nepotřebného a neschopného
vychovatele. Poměry jsou dnes tak silné, že tlačí nejsamostatnější, nejsilnější
povahy ve škole a nutí je, aby vychovávali a vyučovali, jak vyžaduje, duch času,
tento materialistický, hospodárný duch.
Je to v pravdě velké odsouzení výsledků moderní školy, jejíž představitelé
se chlubí, že dnešní škola je dokonalá a nepřekonatelná.
ž.

Výbor Paedag’og’iekého svazu
konal dne 11. října t. r. v domě družstva Vlast třetí schůzi za předsednictví vldp.
kanovníka a universitního profesora Jana Sýkory. Jednatel dp. Jar. Slavíček,
katecheta, četl protokol předešlé schůze, jenž byl probrán a schválen. — Z Paedag.
svazu zvolena byla komise (pp. em. univ. profesor p. Eugen Kadeřávek, školní
rada Jos. Šauer z Augenburgu a red. Tom. Škrdle), která měla přesněji vyměřiti
účel Svazu a navrhnouti, zdaž se mají za členy přijímati i soukromé osoby čili
nic. Jménem komise referoval red. Tom. Škrdle. Účel Svazu byl přijat s některými
změnami dle návrhu komise: I. místopředseda Svazu, dp. prof. Václ. Müller, na
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vrhl totiž některé stylistické změny, referent se k návrhu jeho přidal, i byl takto
upravený účel Svazu výborem přijat. Dle toho byl upraven i § 2. stanov.
Hledíc k § 3. navrhovala komise, aby se soukromé osoby za členy nepři
jímaly, nebo již slovo »svaz« a celá tendence Paed. svazu vylučují členství sou
kromých osob. K návrhu dp. profesora Václava Můilera dá se dárcům jméno
»příslušník Svazu«.
Jelikož dle § 8. a) změnu stanov prcvésti může jedině valná hromada, vyzývají
se výboři Svazu, aby stanovy bedlivě zkoumali a zdá-li se jim, že by se mělo
ještě to ono změniti, aby to v budoucí výborové schůzi navrhli.
Velmi cenné návrhy podal zástupce J. M. nejd. p. biskupa Budějovického,
dp. prof. Em. Žák. Jeden návrh jeho provede Svaz, druhý Spolek katechetský,
třetí Jednota č. kat. učitelstva.
Pan předseda požádá J. M. ndp. biskupa dr. Jos. Doubravu, aby jmenoval
pro Svaz svého zástupce.
Ústavy, které nejsou dosud členy Svazu, se požádají, aby tak učinily.
O pracích Svazu, hlavně o tom, aby měl výbor Svazu všecku školskou a
vychovatelskou akci nepřátelskou v evidenci, rozpředla se široká debata, v níž
bude v budoucí schůzi, za měsíc konané, pokračováno.
Toto, co píšeme, jest jen něco, co může býti veřejně oznámeno ; ostatní, co
se činí, zůstává jen mezi výbory Svazu, kteří musí pracovati s velikou obezřetností.
Svaz má ve výboru tři profesory universitní, čtyři profesory gymnasialní,
dva učitele, jednu učitelku, čtyři katechety a jiné, tedy celou řadu odborných sil,
i může církvi mnoho prospěti a pro katolickou věc zdárně pracovati. A jak je
toho třeba, ví každý, kdo naše školství od ministra Marcheta až dolů k obecné
škole pozoruje. Z té příčiny budiž věnována Svazu se strany katolické potřebná
přízeň a snahy jeho buďtež i hmotně podporovány.

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výbor Jednoty českého katolického
učitelstva koná schůzi v domě Družstva
Vlast v neděli, dne 25. října v 10 hodin
odpoledne. Zvláštní pozvání se nezasílá.

Bavorská vláda proti liberálnímu
učitelskému listu. Úřední zpráva kraje
dolnofranského v Bavorsku zavedla disci
plinární vyšetřování proti redaktoru libe
rální »Bayrische Schulzeitung«, který často
uveřejnil články a zprávy, které podkopá
valy důvěru učitelstva ve vládu a její auto
ritu a působily nejvýš podrážděně. Týž re
daktor konal v Mnichově řeč, která obsa
hovala těžké ohrožení státního pořádku. Ná
sledkem toho liberálové a liberální většina
učitelstva, které se částečně kloní k sociál
ním demokratům, spustili velkou bouři proti
ministru vyučování a kultu, jakož i proti
katolickému středu. Jejich odpor však ne
bude míti žádných následků, poněvadž ba
vorská vláda stojí na půdě zákona a do

vede ochrániti státních zájmů proti všem
škůdcům, tedy i proti buřičům v učitel
ských řadách.
Středoškolská reforma. Denní listy
uveřejnily zprávu, že ministerstvo vyučování
zamýšlí již příštím rokem začíti své opravy
středoškolské zavedením reálných gymnasii,
později pak reformními reálnými gymnasiemi.
Kdo na těchto dvou nových středních ško
lách dovrší svá studia, bude způsobilým
téměř pro všecky odbory na universitě kromě
klassické filologie, pro niž se bude žádati
maturitní vysvědčení na dosavadních gymna
siích. Jak bude s technikou, dosud není
ustanoveno. Nejspíše asi obsolventi reform
ního reálního gymnasia budou také moci
dáti se zapsati na techniku. Celá těžká
otázka ovšem dosud není zcela prozkou
mána.

Počet školních dítek v Lublani.
V minulém školním roce bylo v Lublani
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5818 školou povinných dítek a to 2986
hochů a 2832 dívky, mezi 6. a 14. rokem.
Kromě toho dochází do škol lublaňských
i hojně dítek z cizích osad.
Otec a výchova dítka. Hermina Bračičová, učitelka v Dolové ve Štýrsku, po
trestala žáka Antonína Spielera tím, že mu
sil zůstati přes poledne ve škole. Po po
ledni přišel žákův otec do školy, aby svého
syna odvedl domů. Učitelka hájíc svého
práva, bránila se proti tomu a vzala hocha
za ruku. Otec hochův jednou rukou strčil
do učitelky a druhou chopil hocha a odešel
s ním. Bylo učiněno na otce oznámení, na
čež byl odsouzen na čtyři týdny do vězení
pro veřejné násilí.

Vážnost svobodomyslných učitelů.
Socialně-demokratické »Právo Lidu« píše,
že nedávno při sjezdu svobodomyslných
učitelů v Kroměříži pozdravily školní dítky
své učitele voláním: »Učitelští hlupáci!«
Zmíněný list se nad tím velice pohoršuje.
Ale je pomysliti třeba, že školní dítky cho
vají se tak jen tam, kde vychovávají dítky
přívrženci volné školy. Dítky pozbudou
vážnosti k rodičům, církvi, státu, kateche
tovi a naposled k učitelovi, což je zcela
důsledno.

Následky stávky na vysokých ško
lách. K vůli slávce na vysokých školách
byly odloženy státní zkoušky . do konce
běhu. Bylo však pozorováno, že větší část
kandidátův upustila od státních zkoušek a
rigoros, poněvadž pro štvanice stávkové se
nemohli připravit! náležitě ke zkouškám.

Římští otcové rodin pro nábožen
ské vyučování. Římský ústřední odbor
otců rodin konal 18. července schůzi po
vyloučení náboženství ze škol obecných, jež
odhlasovalo obecní zastupitelstvo. V této
schůzi byla odhlasována tato resoluce : »Vy
loučení vyučování náboženského z obec
ných škol jest násilí na náboženské pře
svědčení většiny obyvatelstva římského. —
Právo obyvatelstva nemůže býti rušeno zednářskou menšinou, která nemůže mluviti
jménem celého města, jehož více století staré
podání je v očividném rozporu s rozhod
nutím městských zástupců. Poněvadž bylo u
všech národů právo otců rodin svátým a
neporušeným vzhledem k náboženskému vy
učování a k náboženskému přesvědčení jich
dítek, ctíme statečnost oné trojice městských
zástupců, kteří se protivili nespravedlivému
rozhodnutí. My protestujeme proti rozhod
nutí městské rady a končíme použitím práva,
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které nám připadá školským nařízením mi
nistra Ravy, žádati od městských úřadů
užívání místností městských škol pro vyučo
vání náboženství a šířiti propagandu k ob
raně mravného a náboženského práva otců
rodiny.«

Maďarská národnostní vzdělanost
Ještě v poslední době jest v Uhrách 650.00*
dítek, které nechodí do školy. Tomu b;
měla odpomoci osnova nového školského
zákona, kterou připravil ministr vyučování
hrabě Aponyi. Tento zákon zakazuje konfessním obecným školám vybírati školné od
dítek, poněvadž prý toto školné je vinno,
že tak mnoho dětí zůstalo bez školního vy
učování. Dítky budou se účastnit! vyučo
vání bezplatně a stát bude dávati těmto
školám 15 K roční podpory za každé dítě.
Avšak to není hlavní účel ministrův, aby
snížil počet analfabetů, vláda chce tímto
způsobem nabýti vlivu nad konfessními ško
lami, aby v nich mohla rozšiřovat! maďarisaci. Že není příčinou špatné docházky
placení školného, viděti z toho, že školného
neplatili rodičové chudí. Vina, že je tolik
analfabetů, vězí v tom, že v mnohých kra
jích není vůbec škol. Kdyby vláda v ta
kových místech zřídila školy, brzo by nebylo
analfabetů. Ale maďaří chtějí jen, aby se
siřila co nejrychleji maďarština a to je jen
tehdy možno, když konfesní školy, kterých
je 12.756, tedy čtyři až pětkrát více než
státních, budou přeměněny v maďarské nébo
aby ty školy, v nichž se nebude vyučovati
maďarsky, zanikly a na jich místě byly zří
zeny státní. Tak jedná křesťanský ministr
vůči náboženským školám.

Jednota českéhokatol. učitelstva v král.
.................. Českém. ..................
vydala

Vychovatelské letáky:
Číslo 3. Několik rad rodičům od Fr. Jelínka. —
Cena 2 hal.
Číslo 4. Na stráž ! K obraně ! — Cena 4 hal.
Číslo 5. S náboženstvím do všech škol! S neznabohy ze všech škol ! Cena 4 hal.
Číslo 6. Volná škola. — Cena 4 hal.
Číslo 7. Proti náboženské výchově mládeže. —
Cena 4 hal.
Číslo 8. Škola a učitel — poměr k církvi. Od
Jos. Kafky. — Cena 2 hal.
Na 10 exemplářů dává se 1 zdarma.
Objednávky vyřizuje obratem pošty:

adm. družstva Vlast, Praha-H. čp, 570.
Pozn. Č. 1.: »Matka — dítě« — č. 2.: »Dobrá matka —
dobrý otec« jsou rozebrány.
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Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

1. Pohyb a klid.
Má-li tělesná síla dítěte se vyvíjeti, třeba ji, jako každou jinou sílu, cvičiti.
Častý pohyb propůjčuje dítěti, jeho tělu ohebnost, námaha sílu a pevnost a cvik
v tom dovednost.
Vliv pohybu je tím příznivější, čím více všechny díly těla stejnoměrně po
vzbuzuje, a čím více čerstvého vzduchu při tom se mu dostává. Má se však díti
účelným způsobem, ve vhodný čas a v příslušné míře.
Účelný pohyb působí zvláště dobře na vnitřní části těla, na krev a transpiraci. Přirozenost dítěte sama pohybu vyžaduje; odtud neustálá pohyblivost dítěte.
Kdo by chtěl tento pud dítěte potlačovati, jednal by proti zásadám přirozené vý
chovy. Nepožadujme od dítěte stálé, vážné, odměřené přirozenosti jako u dospě
lých! Hoši a děvčata, kteří stále a odměřeně kráčejí, jsou často buď slabí nebo
nemocní, nebo mají nějaké šelmovství za lubem.
Pohyb není ani pro mravnost dítěte bez významu. Nedostatek pohybu při
spívá velice k vývoji zla, jež tělo a duši ničí. V dítěti vzbuzuje se stále velké
množství životní síly, která vyžaduje rozvoje a mnohým pohybem se rozděluje
a odstraňuje. Když dítě, kterému se skrovný pohyb dovoluje, nad to ještě bujně
jest živeno, mohou povstati v něm pudy, které je lákají v pokušení a hříchy nej
horší. Podobně nebezpečné jsou hry a pohyby těla, které mechanicky pohlavních
částí se dotýkají a je dráždí. Též dlouhé ležení v posteli bez spánku, zahálka
svádí k takým hříchům.
Proto se má výchova starati o to, aby dítě každodenně se pohybovalo, jak ■
to jeho stáří přiměřené jest. Jakmile dítě choditi může, má se poskytovali příle
žitost, aby tělesné údy v pohyb uvádělo hrou, chůzí, účastenstvím v lehčích pra
cích. Avšak na druhé straně nemá také pohyb dítě až k úplné únavě namáhati,
protože to jeho tělesného vývoje nepodporuje, nýbrž jej oslabuje. V Elberfeldu
zemřelo asi osmileté děvče za hrozných bolestí, když před polednem po škole tak
se při hře namáhalo, až únavou téměř kleslo.
Dítky samy si vyhledají způsob pohybu, který jest pro vývoj a sesílení těla
nejpřiměřenější. Mnohé hry přecházejí u dětí z pokolení na pokolení, a to právě
hry, jež jsou jim užitečný. Tak na př. hra míčem poskytuje rozličné pohyby na
zdravém vzduchu, a užívání zraku a údů nabývá větší jistoty. K užitečnému po
hybu náleží též klouzání, jezdění se sáňkami, vojenská cvičení a válečné hry a
pod. Všechny tyto způsoby, živě se pohybovali, mají před tělocvikem přednost tu,
že má při nich účastenství též obraznost a že mysl dětí se při tom raduje, kdežto
tělocvik je leckdy jen pedantické cvičení údů. (Stolz, str. 67.—69.)
Dlouhé a nepřetržité sedění ve škole není proto dobré, zvláště když není
ve škole čistý vzduch a řádná teplota. Nemají býti proto dítky hodinami vyučo
vání přetíženy, má se jim také dopřáti oddechu v přestávkách mezi hodinami, také
volného pobytu v delší přestávce. (Ohler, str. 98.)
Proto se mají zákonité předpisy v přestávkách dodržovali. Předměty vy
učovací se u větších dítek mění po hodině, u menších obyčejně po půl hodině.
Krátká píseň, krátké tělocvičné cvičení je tu dobře na místě. Při sestavování roz
vrhu hodin má se k tomu přihlíželi, aby vyučováním nebyla rozumová činnost
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dětí příliš dlouho namáhána. Proto dobře je dáti v první hodiny předměty, které
více rozumovou činnost namáhají. Také je dobře mezi dvě takové hodiny dáti
hodinu, v níž je více mechanická činnost, na př. kreslení, psaní.
Učitel má také pečovati o řádné sedění, vůbec o řádné držení celého těla.
Žáci mají seděti rovně, v pravidelných řadách, záda si podeprou, ruce dají
na lavici, nohy vedle sebe na podlahu, oči mají míti upřeny na učitele nebo na
pomůcky učebné, jichž se právě užívá. Toto držení těla nemá se žádati však pro
příliš dlouhou dobu aniž pedanticky. (Haszmann, str. 99. a 100.)
Nemá se trpěti, aby děti seděly křivě, nebo aby koleny se o lavici podpíraly.
Škodlivé jest též, jestliže žáci při psaní a snad i při jiných předmětech prsa
o lavici podpírají, protože se tím brání vývoji plic, a že se tím může dáti podnět
k těžkým nemocem plienim.
Místo aby měli žáci ruce stále na lavici, může se jim dovoliti, aby je v zadu
založili; nedoporučuje se však, aby je zakládali v předu, protože to brání v dý
chání.
Při psaní mají míti žáci obě ruce na lavici až k lokti; levá ruka má být
celá na lavici, pravá tak, jak toho vyžaduje pohyblivost ke psaní potřebná. Sešit
ke psaní má ležeti trochu šikmo.
Velmi důležité jest též účelné zařízení školních lavic. Kterou formu lavic
nejvíce doporučovat! dlužno, o tom jsou ještě různé náhledy, ale v tom souhlasí
všichni paedagogové a lékaři, že mají býti pro dítky rozdílně velké také rozdílně
velké lavice; dále, že nemají býti lavice tak vysoké, aby nohy děti byly ve
vzduchu, že však nemají býti opět tak nízké, aby nohy dětí se krčiti musily; že
má býti stůl tak vysoký, aby se děti nemusily při psaní příliš shýbati, aniž že
má býti opět příliš vysoký. Deska stolní má býti trochu nakloněna, avšak ne
příliš, aby snad knihy nepadaly. (Lindner-Tupetz, str. 109. a 109.)
Též hry ve škole a mimo školu poskytují dětem příležitost k řádnému po
hybu. Učitel je má podporovat! a říditi. Ano, dobře jest, když učitel přátelsky ve
hry dětí zasahuje. Pak tvoří dítky lehko rodinu, v níž všechna srdce šťastna jsou.
Několik poznámek o hrách nebude od místa.
a) Hry se mají říditi dle rozličných dob ročních, jak pro zdraví, tak i pro
změnu.
ř) Mezi všemi pohyby a dětskými hrami přednost dáti sluší těm, které pod
porují řádné držení těla a ozdobnost.
c)Rovněž není lhostejná doba, v níž mají dítky tiše se chovatj a v níž se
mají pohybovali. Ani bezprostředně před jídlem, ani hned po jídle nehodí se déle
trvající a namáhavé pohyby tělesné.
d) Při hře stávají se dítky, zvláště hoši, snadno nezpůsobnými, zpupnými
a lehkomyslnými. Braň proto při těchto volných pohybech svévolnému, divokému
řvaní a ještě více každé nemravnosti. I při hře mají se děti učiti zachovávat! míru
a mají pozorovat!, že jsou jisté meze, vyšší ohledy, vyšší vůle, že mají býti po
slušný a se podrobovali.
e) Když je možno, vykaž dětem ke hře zvláštní místa, zvláštní pro děvčata
a zvláštní pro hochy. Tím se učiteli umožní častěji se přesvědčit! o jich chování
a držení těla. (Ohler, str. 98.; delší stať o hrách najdeš u Lindnera-Tupetze, str.
98.—105.)
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Že po každé tělesné i duševní činnosti klid má následovat!, a to tím delší
a tím častěji, čím menší dítky jsou, rozumí se samo sebou.
Velice důležitým pro tělesný vývoj jest též spánek. Přiměřený spánek upo
kojuje dítě, ukojuje jeho krev, činí je veselým a silným, avšak příliš dlouhý spánek
činí je lenivým, schoulostivělým, připravuje je o dobrou náladu, nemluvíme-li
o špatných následcích pro ctnost. Spánek podporuje zvláště proměnu pokrmů
k výživě a vzrůstu tělesnému. Čím mladší a slabší jest dítě, čím rychleji roste,
tím více spánku přirozenost požaduje. V prvních šesti letech nechať dítě spí, až
samo sebou se probudí; nelze-li již opětné usnutí očekávati, budiž z postele vzato.
Není však dobře, dávati dětem'zvláštní prostředky k uspání, obyčejně to činí po
hodlní lidé, aby se zbavili křiku neb péče o dítě. Spánek, takto uměle přivedený,
jest jen mrákota, která špatně působí. Také přílišné kolébání malého dítěte je
škodlivé; nejškodlivější je kolébání brzy po požití potravy; tím si také dítky
uvyknou na umělý prostředek, bez něhož nechtí usnouti. Pohyb na čistém vzduchu
a pravidelná doba spánku samy sebou přivádějí spánek, pokud jest dítko zdravé.

Postel má míti větší teplo než obyčejné šaty, poněvadž spící tělo méně teploty
dává, než když bdí. Avšak příliš teplými peřinami opět schoulostiví tělo tak, že
se snáze nachladí. Pro děti není také zdravé spáti v zcela studených místnostech.
Rovněž se nedoporučuje nechati v jejich ložnicích okno neb okénko otevřeno.
Také nemají dítky spáti se starými neb nemocnými osobami. Též spící matky
častěji již dítky udusily. (Ohler, str. 99., Stolz, str. 38.—40., Lindner-Tupetz, str. 75.)
(Pokračování.)

Výbor Jednoty čes. katol. učitelstva a přátel křest výchovy
konal dne 25. října t. r. v domě družstva Vlast IV. schůzi za předsednictví p. říd.
učitele Jos. Kafky a za přítomnosti 10 členů. — Jednatel dp. katecheta Ant. Suchoradský četl protokol předešlé schůze, jenž byl probrán a schválen. K Jednotě
se hlásí za člena jeden mladý učitel a jedna učitelka. Z Nové Páky se hlásí za
členy 31 přátel křest výchovy a zasílají příspěvky za r. 1907. Za rok 1908 za
šlou je po Novém roce. Jednota jim za to děkuje a vyzývá i jiné spolky, aby
hromadně za členy přistupovaly; takovíto členové platí pouze 20 h. ročně. —
Říšský a zemský poslanec, p. nadučitel J. M. Kadlčák, sděluje, že katolická učit.
Jednota na Moravě je členem rak. Svazu katolického učitelstva a jest ochoten,
bude-li k tomu pověřen, ve Vídni i naši Jednotu zastupovat! a nám zprávy o čin
nosti Svazu podávati. Výbor Jednoty zplnomocňuje p. říd. učitele Jos. Kafku, aby
p. nadučiteli J. M. Kadlčákovi dopsal a za to jej požádal.
Z výboru zvolena byla komise (pp. Tom. Jos. Jiroušek, Ant. Suchoradský
a Tom. Škrdle), která měla navrhnout! vhodné knihy pro mládež. Komise tato
konala schůzi 22. října a probrala různé seznamy knih vhodných pro mládež, a
nyní ve výborové schůzi referoval jmenem jejím dp. katecheta Ant. Suchoradský.
Uvedl všecky časopisy pro katolickou mládež vydávané, rozhovořil se o tom, která
knihkupectví a kteří katoličtí spisovatelé vydali vhodné spisy a navrhl jmenem
komise: a) aby se při půjčovně knih, která je v pap. závodě družstva Vlast, zří
dila vzorná knihovna pro mládež, katalog této knihovny aby se uveřejnil v »Na
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šich Listech« a vydán v otiscích aby se zasílal těm, kteří by si při svých farních
nebo lidových knihovnách knihovničku pro mládež poříditi chtěli; b) výbor aby
na výlohy s tím spojené věnoval 100 K. — Návrh tento vyvolal čilou debatu a
byl schválen. Výbor pověřil zmíněnou komisi, aby úkol tento provedla.
Clen výboru, p. učitel VI. Jelínek, konal na to přednášku o letošním sjezdu
pokrokového učitelstva. Rozebíral řeči sociálního demokrata Johannise, volného
myslitele Dr. Bartoška, různých učitelů, domácích i cizích, četl útoky jejich na
církev a učení Kristovo a navrhl na konci schůze tuto resoluci:
1) Odsuzujeme co nejrozhodněji útoky na církev, které při sjezdu učitelstva
českoslovanského pronesli různí řečníci, hlavně Davorin Tortenjak ze Záhřeba a
Dr. Bartošek.
2) Osobuje-li si pokrokové učitelstvo právo házeti blátem po nás katolících,
hledíc ke škole, máme i my právo, ba povinnost se hájiti a pomocí svých řečníků
otevírati lidu oči, aby nešel slepě za těmi, kdo jej chtějí uvésti ve zkázu. Naše
stanovisko není výbojné, ale obranné. A brániti se budeme statečně a neohroženě,
následujíce slavných autorit vychovatelských, které zastávaly se a hájily náboženskomravní výchovu mládeže ve škole.
3. ) Tak stůjme dnes i zítra, celé věky, ať blesky žhou, ať moře kolem hučí
nad pěnu vln a zlo a divé jeky, nad vichřici, jež nepřátelsky skučí, my k sobě
lněme úžej, vřele, blíž a raděj vyhnanství a žalář—mříž, než zradit národ, krále,
jazyk v boji, než býtiškůdcem cesty ku pokoji, než zradit vlast a zapřít kříž!
Pod praporem Kristovým
ničeho se nebojím!
Slova nadšeného řečníka byla vyslechnuta výborem s velikým zájmem a před
seda mu za ně vroucně poděkoval.
Čas pokročil, i byla odložena druhá přednáška, p. red. Tom. Jos. Jirouška,
na schůzi budoucí, která je určena na den 8. prosince v 10 hodin dopoledne.
Zvláštní pozvání ke schůzi té se zasílati nebude.
Kollekta pro budoucí paedagogium Školských bratří vynesla K 2’14 a tím byla
schůze skončena.
Členové Jednoty se žádají, aby zapravili své členské příspěvky, členové a
přátelé Jednoty se prosí, aby jí udali adresy katolicky smýšlejících učitelů a
učitelek; my jim dopíšeme, aby za členy Jednoty přistoupili.

Modernismus a výchova lidu.
Napsal B. NUSELSKÝ.

I.
Všechna nynější moderní hesla, kterými se mnozí »myslitelé« tak ohánějí,
mluvíce o škole, patří již na hromadu. Poslouchám to, zní mi to se všech stran,
čtu to skoro ve všech tak zvaných pokrokových novinách, slyším o tom polemisovati na náměstí, v hospodě a to od lidí, kteří tomu ani za mák nerozumějí,
ale kteří to četli v novinách a tak to přece musí býti pravda. To, co přijde do
novin, je přece tak jasné, že se proti tomu nesmíte pak ani ozvati, abyste ne
dostali za vyučenou. Škola přetřásá se nyní všude, kde jen trochu lidí se sejde.
A to myslíte, že jí prospěje? To myslíte, že bude škola nyní o to lepší, oč více
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rozumu a moudrosti se pro ni vypleská v novinách a hospodách, na sjezdech a
na schůzích, v brožurkách a v letácích ř
Už dnes si dovolí i nejposlednější člověk na vesnici o školu, učitele a
kněze se otříti. Není mu dnes už nic svátým, ani to místo posvěcené, kde přece
se hlásá slovo lásky, kde děti nabývají vědomostí pro život dnešní tak velepotřebné. Všechno zhyzdit, strhati, do bláta zašlapati, všechno dobré zničiti a na
místo toho naseti koukol a bodláčí, samou plevel. To je dnes .výplodem moder
ních hesel, vycházejících z úst lidí, škole a potřebám lidu zvláště na venkově
tak málo rozumějících. Líto mně je, že se dalo i učitelstvo do toho boje strhnouti.
Tohle se nemělo státi. To mělo zůstati stranou a.nemíchati se do toho. Myslím,
že mu žádný na školu a jeho práva nesahá. Je to všechno škodou pro školu
nenahraditelnou. Dokáži to jasně.
I učitelstvo rozděleno je dnes ve mnohé politické tábory. Sejdou-lí se tři,
čtyři, je tu zastoupeno obyčejně mnoho stran. V hostinci vede se debata, kritisuje se to a ono, vyhazuje se ze školy náboženství, mluví se proti učiteli,
který je dobrým katolíkem, pořádně se před lidmi strhá tak, že by se sám ani
nepoznal; a to všechno lid poslouchá.
»Ti si dnes zase pověděli.«
»Ti mu dali!«
»Dobře mu tak! Proč je takový zpátečník, že dbá na kostel a na víru.«
A jiné a jiné poznámky toho druhu přenáší ten lid z hospody do svých
rodin, mluví o tom před dětmi, a tyto ovšem velmi snadno jsou tím popuzeny
proti dobrému katolickému učiteli, ve škole to sdělují s jinými dětmi, co jejich
pan učitel v hospodě dostal od jiných učitelů atd. Nákaza se táhne do mla
dých dětských duší, hniloba se do nich nasazuje, popouzejí se proti dobrému
svému vychovateli, ve škole si z něho tropí posměch, neposlouchají ho, kritisují
jeho jednání, které dříve se jim tak líbilo a které pouze nadávkami jiných lidí se
jim zhnusilo. Je veta po kázni, po autoritě učitelově, je veta poklidné jeho práci
školní, po úspěších, kterých se dříve dodělal, a ubohý nemůže se dopíditi, proč
se nyní mu nic nedaří, proč mu jde všechno ve škole naopak.
A přijde inspektor, tentýž výsledek. Domluvy, hrozby, napomínání dozorcovo,
kterým stíhá nevinného učitele, vyhrožování atd. A ubohý učitel má zkažený
život. Jeho chuť ku práci poklesla, nedovede si představiti, jak to nyní tak přišlo,
že má býti ponížen, kdežto dříve byl jedním z prvních. Klid jeho je ztracen.
Je mrzut, stává se nervosním, všem vidí nyní zlobu proti sobě namířenu a teď
posuďte, co vytrpí jeho nevinná rodina, co vytrpí on a co utrpí škola. Děti živeny
jsou z domova nesmysly svých otců, kteří jednostranně to, co slyšeli v hospodě
od pokrokových učitelů, kritisují, k tomu své vlastní nesmyslné úsudky přidá
vají a tak kazí děti, které byly dříve hodné.
Ta pokrokovost se pak špatně na jejich výchově vyplácí. Mladá naše dětská
generace vždycky je schopna spíše chytit se špatných’ příkladů a řečí než dobra.
V trýznění jiných vidí hrdinství, jak to pozorují u otců svých, kteří při pronášení
ponižujících slov o učiteli katolickém tlukou do stolu a prskají na zemi jako
před největší špatností.
Ta pokrokovost se škole špatně vyplácí.
Kam to takto spějeme?
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II.
Napsal jsem ve předešlé kapitole, že se nyní mnoho píše o škole ve smyslu
moderním. A takové noviny, ve kterých se stále volá po volné škole, po odstra
nění náboženství ze školy, ve kterých se haní katoličtí učitelé, kněží, ve kterých
se stále přemílá nějaká zvrácená filosofie o volnosti myšlenky a svobodě člověka,
takové noviny dají se do rukou našeho venkovského lidu, který buď málo čte
nebo který je hnán do četby jednostranné.
Bez předběžného vzdělání, k takové četbě nutně potřebného, člověk ten po
lyká šťavnatý obsah novin pokrokových, to štvaní se mu líbí, opakuje to před
jinými, přidává k tomu své vlastní zkušenosti, které vypadaly by zcela jinak,
kdyby o nich chtěl nebo uměl uvažovati, krmí tím doma ženu a děti a ovšem
se rozumí, že rodina tato je ztracena pro dobrou katolickou výchovu.
Pak se nedivme, že nyní je tolik nářku na nezvedenost dětí. Jděte po ves
nici, děti vás někde ani nepozdraví. Na první pohled poznáte při této své cestě,
které dítě má dobrého otce, nepokaženého přemrštěnými moderními a pokroko
vými názory. Hodné dítko řádně smekne čepici a uctivě zřetelně pozdraví pro
vázejíc tento pozdrav slušnou úklonou, kolísavé a trochu již nasáklé těmi novo
tami popostrčí čepici na hlavě k jednomu uchu a něco zabručí, čemu naprosto
nerozumíte a to povedené vás ani nepozdraví, ani nepromluví, ani tu čepici nepostrčí k uchu, pranic. Jen vidíte jeho drzý pohled na vás upřený, jeho výsměch,
jako by chtělo říci, že to už také ví, že jste jeden z těch, kteří nechtějí, aby
člověk byl volným, aby si udělal, co by chtěl.
Jsou to smutné úkazy a nejsou už ojedinělé. Naopak stěžování na nekázeň
je nyní slyšeti velmi často. Ano, mohu říci, že i mnozí učitelé pokrokoví nyní
s'ami na to naříkají, že mládež je docela jiná než bývala. A nedivme se tomu.
Nechci psáti nějaký rýpavý článek, protože vím, že i mnozí pokrokoví učitelé
jsou rozumní, co se týká školské výchovy a neženou to do takových krajností
a hledí ve škole udržeti kázeň a dobrou shodu s ostatními uznávajíce, že na
této dobré shodě závisí úspěch školní práce, svou pokrokovost jen doma ve
čtení nebo psaní ukájejíce; ale musím přece poukázati na to, jak dnes mnozí
i tu volnost dle hesel pokrokových ve škole chtí uplatniti. Ponechávají dětem
úplnou svobodu, nechávají se při počátku vyučování a na konci jen jedno
dítko modliti.
To myslím, naprosto není správné. Jeden se modlí, několik ho poslouchá
a snad sleduje v duchu odříkávanou modlitbu, ale více je těch, kteří vůbec si
toho nevšímají, co se někdo modlí a že se vůbec modlí a myšlenky jejich nejsou
při modlitbě, nejsou upřeny k Bohu, nedívají se na kříž, nýbrž lítají myšlénkami
někde venku na návsi, na rybníčku, na palouku u lesa nebo v lese, kde honí
se za ptáky a vybírají mladé z hnízd; a mnozí dokonce přemýšlejí, proč se tu
vlastně modlí,-když ten i onen povídal (a dokonce snad i pan učitel před jejich
otci), že náboženství nepatří do školy. Kdyby se modlili všichni, přece by my
šlénky jejich byly mimoděk upoutány k tomu, co pěkného, krásného a vzneše
ného ta modlitba v sobě zahrnuje a přece to seménko krásna a dobra by v nich
zůstalo. Ale takto? Nemohou mysleti na to, co nepovídají sami. — To není
naprosto možné.
(Pokračování.)
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Organisace obecného školství i učitelstva chorvatského.
Dne 8. října sešlo se učitelstvo Záhřebské v obecné škole v Podusedu, aby
konalo podzimní schůzi učitelského spolku. O 10. hodině zahájil schůzi předseda
Josel Granec, který pozdravil četné účastníky a starostu místního.
Po té podal M. Galovié členům zprávu o své cestě do Prahy, načež Věkoslav
Koščevič pojednal důkladně a obsažně o organisaci obecného školství a učitelstva
a ke konci navrhl resoluce, o nichž se rozpředla živá debata a jež byly s malými
změnami schváleny. Tyto resoluce jsou:
1. Veškerá organisace školství a učitelstva má se zakládati na zásadách
vychovatelské vědy a umění a býti v souhlase s duchem chorvatského národa.
2. Vychovatelská věda a umění v duchu národa chorvatského žádá, aby
škola z rozumového ústavu se stala výchovnou.
3. To je možno, když se práce ve škole co nejvíce individualisuje na jed
notlivého žáka.
4. Proto dlužno učiteli umožniti, aby poznal a) lidstvo, b) chorvatský návod,
c) plémě i d) rodinu, z niž chovanec vyšel, a zvláštní duševní a přirozené po
měry života žákova.
5. Není radno školy uváděti ve skupiny na základě politického rozdělení
země, nýbrž podle vychovatelských požadavků.
6. Vychovatelské požadavky žádají, aby školy, u nichž jsou podobné při
rozené, kulturní, zeměpisné a dějepisné poměry, přišly do jednoho školního
okresu.
7. Žáky ve školách dlužno seřazovat! podle způsobilostí.
8. Organisaci školství na základě vychovatelských zásad může chápat*
a provésti pouze člověk ve vychovatelství co nejvíce vzdělaný a občansky svo
bodný.
9. Nechť se učitelským osobám dá akademické vzdělání a pojistí svoboda
a nezávislost ve vychovatelské práci a ve všech občanských právech, k nimž
počítáme i vdaní učitelek.
10. Vychovatelská věda žádá školské samosprávy.
11. Duch chorvatského národa žádá a vychovatelské zásady žádají, aby tato
samospráva byla zádruhou, v níž učitelé na schůzích budou
I. sami A) navrhovali vládě ředitele škol, okresní i zemské školní dozorce;
B) sestavovat! návrh terna k definitivnímu obsazení učitelských míst, která
dočasně obsazuje okresní školní inspektor;
C) navrhovat! členy do různých porad;
D) navrhovali, kteří učitelé mají býti posláni na vychovatelské studium do
ciziny;
II. společně s universitními profesory paedagogiky :
E) ustanovovat! zásady pro učebnou osnovu, kterou na konec schvaluje
vláda a kterou v jednotlivostech bude provádět! každý učitel podle poměrů své
školy vzhledem k potřebnému ohledu na školy svého okrsku;
F) starati se o své další vzdělání.
12. Kázeňskou moc nad učitelstvem vykonává v prvé řadě okresní školní
dozorce a v druhé řadě okresní učitelská schůze, případně porota, kterou volí
dotyčná okresní učitelská schůze.
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Proti rozhodnutí okresní učitelské schůze jest volno obrátiti se na vládu
a proti rozhodnutí vlády na vrchní správní školní soud.
Stupnici kázeňských trestů a odměn ustanovuje zemská učitelská schůze.
13. Pro vydržování učitelů se založí král, chorvatská školní pokladna, do
níž přísluší osvětový příspěvek, rozepsaný podle vzestupné soustavy; školské
stavby zřizuje a udržuje země.
14. Učitelé jsou státní úřednicí, kteří přijímají své služné z král, chorvatské
učitelské školské pokladny a mohou po 301eté službě jiti do výslužby s plným
platem i příspěvkem na byt, učitelky jsou ve všech právech a povinnostech po
staveny na roveň učitelům.
15. Učitelem (učitelkou) na veřejné a soukromé škole obecné může býti
pouze Chorvát (Chorvatka), příslušník některé obce v Chorvatsku a Slavonii.
16. Dokud tyto názory neovládnou vládnoucími kruhy, dlužno, aby samy
učitelské spolky upravily podle možnosti školní i svou organisaci podle těchto
zásad.

—RUZNE ZPRÁVY.
Nový školský zákon ve Wurtembersku. Návrh nového školského zákona
obecného ve Wiirtembersku vyhovuje přá
ním liberálního učitelstva vzhledem k škol
nímu dozoru odbornému a odstranění du
chovního vlivu, avšak trvá ještě na konfessním základě obecného školství a pone
chává duchovního alespoň jako člena a
spolupředsedajícího v místní školní radě.
Volná škola ve Francii. Od té doby,
co byly zrušeny soukromé školy, vedené
řeholnicemi, ve Francii jest nuceno mnoho
tisíc dítek věřících rodičů docházeli do beznáboženských škol, v nichž nabývají vy
učování víře nepřátelského a jest nuceno
užívati knih víře nepřátelských. Mnoho otců
rodiny proti tomu podalo žalobu u soudů,
jiní nechtějí dítek svých do takových škol
posílati. Toto poslední »provinění« má býti
nyní novým zákonem trestáno, a stížnost
má býti povolena pouze u vlády, tedy na
místě, kde přirozeně bude bezvýsledná.
(Zasláno.)

Prosba.
Dne 20. října t. r. pochovali jsme na
Olšanských hřbitovech v Praze dlouholetého,
vynikajícího redaktora »Míru«, p. Jana Lan
ga. Zvěčnělý byl upřímným přítelem druž
stva Vlast, katolickým novinářem přes 25 let
a vedl list svůj směrem, kterým jdeme i my
od vzniku našeho družstva. Jeho i nás spo
jovaly stejné životní cesty a tím se mezi
námi vyvinulo upřímné přátelství. Vděčnost,
kterou jsme povinni k zvěčnělému, chceme

----

prokázati jeho rodině, jež se úmrtím jeho
ocitla v citelném nedostatku.
I prosíme v Čechách a hlavně na Mo
ravě a ve Slezsku ty, kteří »Mír« odebí
rali a zvěčnělého si vážili, aby rodině hmotně
přispěli a dary své na adresu : Tom. Škrdle,
red. »Vlasti« v Praze čp. 570-11. odeslali.
Jeho Em. ndp. Leo kardinál Skrbenský,
kníže arcibiskup v Praze, J. Exc. ndp. dr.
Fr. Sal. Bauer, kníže arcibiskup v Olomouci,
a chef zesnulého, p. Václav Kotrba, již tak
učinili. Přispěl také naš fond katolických
spisovatelů.

Z Literární sekce družstva
Vlast v Praze čp. 570-11.

VI. Hálek,

Boh. Jiráček,

farář.

katecheta,

místopředseda.

jednatel.

Výboři :

Tomáš Škrdle,
red. »Vlasti«.

T. J. Jiroušek
red. »Našich Listů«.

K účelu tomuto složili:
22 K personál knihtiskárny p. Václ. Kotrby ;
6 K Dr. Jos. Kachník, prof. theol. fakulty
v Olomouci; 5’02 vybral p. Bedřich Reichelt
při veřejné schůzi kat. organisace v Břevnově;
po 5 K: K. Stellla, řed. k. a. konviktu
v Příbrami, a Tom. Škrdle, red. Vlasti; po
3K: Aug. Novák, farář v Dobřenicích, a K.
Lysý, farář v Buchlovicích ; 2 K Dr. Rud.
Zháněl, c. a k. polní kurát v Praze; po
1 K: Tom. Jos. Jiroušek, red. »Našich
Listů«, a Václ. Kunz, katecheta v Praze-VIL
Za další milodary se prosí.
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Příprava hochů do středních škol.
Mám se ozvati v záležitosti na pohled velmi choulostivé, ale jednak opět
velmi vážné a dotýkající se velmi blízko nás všech a proto nelze ji pominouti
mlčením, volá upřímný vlastenec-učitel a v polském »Měsíčníku Pedagogickém«
v čísle 4. a 5. letošího roku, vycházejícím v Těšíně. Předem se ohrazuji, že se
ujímám slova ne proto, abych někomu činil výčitky neb abych mu připomněl
tížící požadavky, neboť jsem pevně přesvědčen, že v té věci každý z nás činí,
co může ; a neodpovídá-li výsledek vždy námahám, vinu toho nesou nejčastěji
činitelé přerozmanité povahy, kteří z pravidla od nás nejsou odvislí.
Každoročně blíží se doba, kdy lid náš má vysílati své syny na střední
školy. A již během roku se dovídáme, který z našich vychovanců po prázdninách
se věnuje studiu. Známe tolik poměry v obci, ve které konáme učitelské povin
nosti a nejednou připadá nám ochranná a také odpovědná úloha rádců a povzbuzovatelů stran vyslání hocha k dalším naukám, který by snad bez našeho přiči
nění a bez naší pobídky hynul na duchu pod tíží tísnících poměrů vnitřních
i vnějších a neprospěšného prostředí, do jakého jej osud zanesl. Je věcí jasnou,
že většina našich nastávajících studentů se odvádí z hochů nadanějších, neboť
jen takoví mají vyhlídky, že vyhovějí požadavkům, jaké na ně činí střední škola.
Nechybí ovšem ani hochů, kteří násilně jsou do středních škol vháněni
proti své vůli a přes nechuť k učení, ale těch je přece celkem málo, což je zajisté
jen ku prospěchu školy vůbec i mládeže. Nutiti někoho ke studiím nepotkává
se nikdy se zdárným výsledkem.
Žáci našich středních škol jsou většinou synové středních a nižších stavů,
synové rolníků, učitelů a nemalým počtem i dělníků. Jako takoví jsou nuceni
nejednou zápasiti s hmotným nedostatkem. A jak ke každému jinému boji, tak
i v tomto zápase jest potřebná náležitá příprava. Úctyhodné naše podpůrné pod
niky a ústavy částečně odstraňují tento nedostatek, naším pak jest úkolem, úkolem
učitelů národních, chápajících vážnost a význam svého povolání dáti budoucím
studentům to, co jest nevyhnutelně nutno k dalšímu vzdělání, co umožňuje jim
samým a jich budoucím učitelům práci i další pravidelný průběh učení, dáti jim
nezbytnou zásobu vědomosti, o kterou by se mohl opříti chovanec i vychovatel.
Nemáme dosud přípravky ke studiím, jako nemáme mnoho jiných věcí, které
bychom slušně míti měli.
Proto odpovědnost spadá zcela na nás. Nelitujme práce za příčinou přípravy
hochů na střední školu. Každý uzná, že to není tak lehká věc vzhledem k pře
plnění našich škol a při hromadném vyučování, jehož důležitým požadavkem jest,
aby pokud možno všecky dítky školní stejnou měrou měly z vyučování prospěch.
Neméně však dlužno pamatovati na to, že kdežto vyučování na nejnižším stupni
konečně musí se opírati do jisté míry o mechanismus, na střední škole se vy
žaduje od hochů již jistá zásoba myšlenek i pojmů a porozumění orientovali se
v práci těmito pojmy. Hoch najednou vejde do zcela jiného okruhu rozumového,
setká se s celou řadou neznámých nauk a na základě toho, co přinesl ze školy
obecné, má budovali rychle a nepřetržitě celou stavbu naukovou. Dejme mu tedy
k tomu základ.
Vděčnost a uznání náleží kollegům, kteří (často bez odměny) také o prázdni
nách nejednu chvíli svého zaslouženého oddechu posvěcují přípravě hochově do
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střední školy. To jest jistě záslužný skutek. A k spokojenosti třeba prohlásiti, že
většina hochů, zvláště těch, kteří pocházejí ze vsí, nejen dobře skládá přijímací
zkoušku, ale během roku školního celkem dobře prospívá.
Přihází se však, že hoch přes dobře vykonanou přijímací zkoušku vzhledem
k pozdějším požadavkům neví si rady — sám ani jeho učitel. Když nemáme
zřetele k českému buď malému nadání, lenivosti, nedostatku rozvoje přirozeného,
af je to následek nevyhovujícího věku nebo též jiných důvodů, stává se, že hoch
se neučí a neprospívá, poněvadž není náležitě připraven. Po několika týdnech neb
po roce jest nuceno jisté procento žáků buď opustiti ústav, nechtějí-li rodiče neb
nemohou-li platiti školného, anebo též tito platí a děti jejich zůstávají ve škole,
poněvadž nesprávný stud nedovoluje rodičům vžiti hocha opět do obecné školy,
kde by mohl zajisté více vyzískati vzhledem k důkladnější přípravě na příští rok
do střední školy, ale stávají se toliko přítěžkem a znemravňují nadanější a lépe
připravené spolužáky.
Není tu kdy rozváděti myšlenku o významu mateřského jazyka; směřuji
k účeli svých vývodů, abych obrátil pozornost kollegů na požadavek náležité pří
pravy budoucích studentů v jazyce mateřském. Je to věc na první pohled za
rážející. Vždyť mateřský jazyk ovládá každý hoch jdoucí na střední školu, aby
mohl na základě toho navázati látku podávanou na střední škole.
Avšak zkušenost ve většině případů poučuje nás o něčem jiném. Obtíže
nářečí nemají tu veliké úlohy a po čase dají se odkliditi. Vázne však stránka
tvaroslovná, mluvnická, stránka, abych tak řekl, rozumová. Na základě mateřského
jazyka hoch rázem se má učiti (mimo nauky tak zvané reální') dvěma buď úplně
neb aspoň částečně neznámým jazykům (latině, němčině) a to na základě mluv
nických vědomostí, přinesených ze školy obecné; k výrazům mateřské řeči, jejím
tvarům a funkcím, má přibírati a upravovat! tvary jazyků cizích, pokud náleží
do učebné osnovy. Aby mohl· žák vyhověti tomuto úkolu, ne zcela lehkému, musí
určití jednotlivá slova (podstatná a přídavná jména, zájmena, slovesa atd.) i jed
notlivé části mluvy vůbec, vysvětlit! si jich změny při skloňování a časování (nač
zvláště má býti položen důraz). Musí věděti, co to je věta, z čeho se skládá a
které jsou její podstatné části. Nenaučíme-li tomu žáka ve škole obecné, nemůže
býti o náležitém prospěchu jeho na střední škole vůbec řeči. Žák klesne každým
krokem, neboť přijde na obtíže, které mu znemožňují neb aspoň ve vysokém
stupni ztěžují pravidelný běh přednášky, poněvadž tam se jedná se všemi žáky
stejně a učitel nemá času ani možnosti učiti teprve jednoho žáka tomu, co při
nesl jiný žák již ze školy obecné jako nezbytnou podmínku dalšího učení. Hoch
na příklad nemá ponětí, že skladba vyžaduje, aby po přechodném slovese »vidím«
byl předmět této činnosti ve 4. pádě. 1. a 4. pád u neživotných podstatných jmen
mužského rodu jednotného čísla je stejný, na př. »strom« ; tato okolnost je pří
činou omylu, který se v první třídě tak často naskytá, že hoch, který mluvnicky
nemyslí, překládá: »leh sehe der Baum. Video arbor« místo leh sehe den Baum.
Video arborem. Je zhola nemožno také postupovat! v učení, když žák se nenaučil
rozeznávat! jednotlivé časy.
Bez důkladných a trvalých základů budovy nemožno zajisté dále stavět.
Spisovatel polské stati podotýká, že písemné práce polských dítek jsou po
někud lepší, poněvadž výslovnost usnadňuje správné psaní jednotlivých slov, a
nepůsobí polským dětem velkých obtíží. Ale v jazyce českém tomu tak není. Právě
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pravopis je bohatou stránkou hochů, kteří vstupují na střední školy. A proto
dlužno poznání částí a tvarů jazykových dbáti valnou měrou na správnost písem
ného vyjadřování. Také rozdělovači znaménka jsou hochům takovým namnoze
španělskou vesnicí a jest nezbytně nutno důkladně interpunkci prakticky s dětmi
nacvičiti již ve škole obecné.
Mateřský jazyk je prostředkem, osou, okolo které se točí celý apparát
učebný; v něm předvádějí se žákům všecky předměty učebné, pomocí něho vy
jadřují všecky pojmy a jich spojení, jím překládají myšlenky a výrazy na cizí
jazyky. Protož připravujme naši mládež náležité na střední školy, nedopouštějme,
aby nám kdokoli mohl v té věci činiti odůvodněné výčitky.

Modernismus a výchova lidu.
Napsal B. NUSELSKÝ.

(Pokračováni.)

A ty pokusy další svolnou výchovou, nebo jak mnozí říkají, volnou kázní,
jsou také velice pochybný. Nechají děti dělati při vyučování, co samy chtějí.
Mohou choditi z lavic, mluviti jeden s druhým, mohou si vytáhnouti z kabely
knížku k této hodině a k tomuto předmětu právě probíranému se nehodící,
mohou volně choditi k panu učiteli ke stolku a něco mu ukazovati a na něco
se ho tázati. A když jim vytknete, že takováto libovůle dětí přece nemůže věsti
k naučení toho, co se ve škole povídá, že ho děti ani neposlouchají, že je při
tom chodění rámus, dupot, že děti spolu mluví, jako by tam učitele ani nebylo,
odpoví vám, že právě proto musí učitel učiniti své vypravování tak zábavným,
aby děti samy o sobě nechaly všeho a samy o sobě ze své vlastní vůle ho
poslouchaly. Tohle mně je skutečně k smíchu. Když nechám děti různých povah,
různých náklonností, různé domácí výchovy, různých rodin, různého tělesného
i duševního zdraví dělati ve škole, co chtějí, mohu pak k nim mluviti andělsky,
jich při tom šumu a jejich společné zábavě (jinak to přece nemohu nazvati)
všech neupoutám.
Velká část se mi jich ztratí. Ti nevědí vůbec nic z toho, co jsem povídal.
Kdybych to učení udělal sebe zábavnějším, stačí jediný hoch, aby nebyl upoután,
aby dělal tam něco jiného a ten mi polovičku třídy svým hraním a mluvením
svede na sebe. A má námaha, snaha a práce je marná a přinesla škole spíše
škodu, nežli užitek. Kázeň musí býti i při nejzábavnějším vyučování, kázeň přísná,
ovšem moudrá, tak, aby jí děti ani nepozorovaly, musí vládnout! ve škole, nebo
by tam byla pravá anarchie a my bychom museli z takové školy na konec utéci.
Jak jiný je výsledek, když děti ve škole vedeny jsou k naprosté posluš
nosti. Vždyť to jde dokázati tak, že o tom dítě ani neví, že vykonává vůli mou.
A je-li vyrušeno něčím k nepozornosti chvilkové, stačí jednoduché, nepatrné
upozornění učitelovo a dítě se vrací ihned k pozornosti. Pak také zná veškeren
obsah látky, která se ve škole probírá a vědomosti jeho jsou netušenou měrou
obohacovány.
Tedy s tak zvanou volnou kázní nemohu naprosto souhlasili. Takový žák
z tohoto ovzduší volné kázně vyšlý nedovede poslouchali ani na studiích, ani
na řemeslech. A na vývoj jeho duše má tento stav ve škole prožitý veliký vliv,
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který nikdy se z něho nešetře leda neštěstím a nehodami, které ho v životě
pozdějším potkají, když trochu rozumu nabyl; ale obyčejně bývá pak na vý
chovu a další vzdělávání pozdě. Mladý muž, nenavyklý ve škole kázni a posluš
nosti, v životě veřejném narazí velmi často na paragrafy. Nemůže ve své hlavě
srovnati, proč má poslechnout! předpisů a zákonů, proč má dělati to a ono tak,
jak chce někdo jiný, nežli on sám. A ihned se střetne s paragrafy a následky
se dostavují.
V každé lidské společnosti musí býti jistá pravidla, jimiž se musí tato
společnost říditi. Bez zákonů nelze si pomysliti rodinu, spolek, obec, národ a
stát. A kde se učí mládež navykati tomuto pořádku? Ve škole. Ale musí se
tomu pořádku tam učiti, nesmí se učiti nepořádku a nekázni.
(Pokračování.)

RÚZNE ZPRÁVY. <&*—
Z Jednoty českého katolického uči
telstva. — Přispěli: 20 K : Josef Kašpar,
farář v Mor·. Radiměři; 10 K: P. Gerlach
Dvořák, převor na Strahově; K 7'80: Katol. vzděl. Jednota v Nové Páce; po 6 K:
Jos. KafKa, říd. učitel ve Zdětíně; Kar. Souhradová, učitelka v Turnově, a tři sestry
učitelky : Marie, Karolína a Františka Worlovy v Praze; po 4 K: Žofie Hajná, uči
telka v Semilech; P. Václ. Váchal, farář v
Nebušicích; Emilie Aubková, učitelka v Roud
nici n. L. a Marie Chabrova, em. učitelka
v Praze; po 3 K: Václav Kafka, učitel v
Cerhenicích, a Em. Cvančar, zám. kaplan
v Klášteře n. Jiz. ; po 2 K: Marie Veselá,
učitelka v Praze; Křest, soc. spolek v Rad
nicích; Katolická Jednota v Kostelci nad
Orl. ; Albína Fortýnová, učitelka v Praze;
Marie Reneltova, učitelka v Blovicích; Ant.
Tůma, kaplan ve Lhenicích; Jan Smejkal,
učitel ve Vadíně: Josefa Mrázova a Vikto
rie Sedláčkova, učitelky v Turnově. (Pokra
čování.) — Blíží se konec roku, a proto
žádá podepsaný pokladník Jednoty, aby si
členové neobtěžovali zasiati dlužné nebo
běžné příspěvky, jelikož upomínáním vzniká
jednateli veliká práce a Jednotě značné vý
lohy. — Členské vklady a dary a dlužné
obnosy přijímá: Ant. Suchoradský, kateche
ta v Praze II. na Karlově, čp. 1879.

Sjezd liberálních učitelů v Ně
mecku. V Dortmundě konal se sjezd svo
bodomyslných a pokrokových učitelů ně
meckých, na kterém mluvil jako slavnostní
řečník professor Natorp z Marburgu, který
od delší doby hlásá a zasazuje se o bezkonfessní vyučování náboženství. Podle no
vého školního zákona německého z roku
1906 dlužno žádati volnějšího vývoje vy
učování náboženského a svobodomyslnějšího

vzdělání učitelstva. Duchovní vynucené
panství vyznání nedá prý se udržeti, i ně
mečtí katolíci prý by rádi svrhli ze sebe
římské jho. To jest ovšem zbožné přání
jeho i jeho stoupenců.

Nespokojenost liberálních učitelů
v Bavorsku a její následky. Bavorská
vláda vedle zlepšení služného úředníků a
duchovních pomýšlela také na zlepšení platů
učitelstva. Členové liberálního bavorského
spolku učitelského se však vyjadřovali tak
neurvale o »zcela nedostatečné zlepšení«,
že vláda a katolický střed byly nad tím
pohněvány a nerozhodný, zda za takových
poměrů mají povoliti zlepšení služného uči
telstva. Tu činil katolický učitelský spolek
podání k vládě, katolický učitelský spolek
napomínal učitele, aby zachovali míru a spo
kojili se tím, co je dosažitelno ; a k tomuto
podání a k této výzvě došlo tolik souhlas
ných projevů z řad učitelstva, že byla za
chována čest učitelstva bavorského a zároveň
také zlepšení jeho platů.

Germanisace v Istrii. Poslanec Mandič, Chorvát, v jedné z posledních schůzí
říšské rady podal interpellaci, kterou podepsali též italští poslanci. Interpellace ohla
šuje, že v Přímoří žije 356.580 Chorvatů a
Slovinců, 334.152 Italů a 19.945 Němců;
je tedy neněmců 690.723. Němci jsou vět
šinou úředníky a přistěhovalci. Tito Němci
však mají šest středních škol a to gymnasií
a reálek v Gorici, Pulji a Terstu, s něme
ckým vyučovacím jazykem. Kromě toho je
mnoho zvláštních německých škol, jako v
Opatiji, Lovraně, Skedenji. Poněmčovací
snahy jsou očividné, zvláště v poslední čas
v Gorici, kde chtějí Němci dokonce stavětí
své divadlo.
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Provolání,
Čím je duše lidská tělu, tím jsou duševní statky pravdy a mravů společnosti
lidské. Jsou ji oživujícím zdrojem veškerého kulturního života.
Vzhledem k národu našemu, upiostřed Evropy usedlému, nemůže nikdo, kdo
chce býti brán vážně, o tom pochybovat!, že dosavadní jeho kultura a další její
zdárný vývoj spočívá na základech náboženství křesťanského. Jest to apoštolské
vyznání víry a desatero Božích přikázání.
Jako každý živý organismus je ve svém vývoji podmíněn základními zákony
fysiologie, dle nichž se vlivům svého prostředí přizpůsobuje, tak jest i národu
českému v jeho kulturním vývoji a přizpůsobování moderním požadavkům svého
mezinárodního prostředí, nezbytně zachovali nezměnitelné zásady véro-& mravouky
křesťanské.
Avšak nadešla doba radikálního převratu těchto názorů, tisíciletou kulturou
osvědčených.
Dějí se pokusy výchovy dorostu národa a kulturního jeho pokroku bez
Krista a bez Boha. »Volná myšlenka, volná škola a volná láska« — naznačují
postup nevěrecké theorie ku zkázonosné praxi výchovy mládeže a bezúzdného
života dospělých. Francie, Itálie, Amerika a Rusko, kde tyto »moderní« experi
menty již více pokročily, vykazují statistikou mladistvých zločinců, sotva škole
odrostlých ba i školou ještě povinných, výsledky přímo odstrašující.
U nás v Čechách prozrazují začátky takového převratu, v theorii a praxi
protikřesťanské, taktéž hrozící úpadek výchovy školní mládeže. Učitelstvo samo
sebou jej uznává, veřejně ale se k němu přiznat — odvahy nemá.
Tento převrat dosavadní nábožensko-mravní výchovy »volnou školou« po
važuje sociální demokracie za nezbytnou přípravu všeobecného převratu národo
hospodářského a politicko-společenského. Značná, čím dále tím více vzrůstající
část učitelstva přechází v tábor sociální demokracie nejen v theorii názorů nábožensko-mravních, nýbrž i praxí agitací politických ba i funkcí svých školních.
»Svobodná« věda několika bezsvědomitých učitelů středoškolských připravuje dle těchto
zásad sbor učitelů středoškolských a těmito učitelstvo škol lidových. Toť by byly přímo
kadetní školy, z nichžto vyjdou bataillony sociální demokracie s celým svým štábem.
Do nekonečna vzrůstající náklad na jeho vydržování zaplatí poplatníci buržoasie
dokud jejich soukromý majetek nebude socialistickou parlamentární většinou vyvlastněn.
Proti tomuto soustředěnému a systematicky řízenému útoku na základy nejen
kulturního pokroku, nýbrž i samé existence národa našeho, — je nezbytno, aby
se soustředili všichni, jimžto statky kultury křesťanské jsou nezadatelným duševním
dědictvím, neporušitelným fideikommissem rodiny celého národa českého a pod
kladem dalšího vývoje cestou vědy a víry neklamné.—
Jsme denní zkušeností přesvědčeni, že značná část učitelstva všech kategorií
dosud se nesklání před modlou moderní bezbožecké nevěry.
Proto voláme všecky tyto pod prapor křesťanské výchovy, který vztýčila po
příkladě zemí rakouských
»Jednota č. katol. učitelstva a přátel křest’, výchovy«.
Kdo se nedává zaslepiti lesklou frasí »volné školy«, nýbrž hledá světlo »slunce
pravdy Božské«, nechť se přihlásí za člena.
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Stavme proti lživým frasím — slova živé pravdy, proti anarchii — společenský
řád, proti antikristu — Krista, s pevnou důvěrou, že v tomto znamení zvítězíme.
Zakládajícím členem může se státí každý katolík, který buď najednou nebo
v pěti ročních lhůtách splatí 50 K. Přispívající člen platí ročně 1 K, chudší 20 h.
Činným členem může býti profesor nebo učitel, kněz, katecheta, učitelka literní
nebo industriálni, nebo pěstounka kteréhokoliv druhu škol, který nejméně 2 K
ročně platí. Členy, jejich vklady a dary přijímá pokladník Ant. Suchoradský, kate
cheta v Praze, na Karlově, čp. 1879.
V Praze, dne 20. listopadu 1908.
Msgr. Dr. Fr. Kordač,
Ant. Suchoradský,
rj
universitní profesor,
katecheta měšť. škol,
předseda.
jednatel.

Ze školní praxe.
Co platňa všecka theorie, když její zásady se neprovádějí y praxi. Proto
potřebí také věnovati praktické stránce v našem listě nějaké místo. — Polská
»Szkola« ve své příloze uvádí hojně takových zdařilých výstupů, z nichž některé
tuto podáváme, dodávajíce, že ochotně popřejeme místa našim odborným praco
vníkům, aby své zkušenosti sdělili také s jinými.
1. Mateřská řeč.
(Úvodní řeč před výkladem mluvnickým na počátku druhého školního roku.)

Karel a Stanislav se potkali na cestě do školy. Stanislav předešlého dne
nebyl ve škole, Karel pak nevěda, proč Stanislav včera do školy nepřišel, chtěl
se o tom dověděti. Co pak učinil Karel, aby se dověděl, proč Stanislav nebyl
ve škole? (Otázal se na to.) Karel promluvil tedy k Stanislavovi a Stanislav na
jeho otázku odpověděl. Hoši si mezi sebou rozuměli. Čím si rozuměli? (Řečí.)
Kdo se s vámi doma podobně dorozumívá? (Rodiče.) Čím? Čím se dorozumívá
učitel s dětmi? Čím se dorozumívají lidé? K čemu je tedy řeč?
Jsou také takoví lidé, kteří neumějí mluviti. Jak se nazývají? Proč němý
člověk se nenaučil mluviti. (Bylť hluchý od narození.) Člověk hluchý a němý
nazývá se hluchoněmým. Jsou to velmi ubozí a nešťastní lidé. Hluchoněmý ne
slyší něžných slov matčiných, nemůže si matce postěžovat!, kdy jej co bolí, ne
raduje se ze zpěvu ptáčků, nemůže se s nikým sděliti o své myšlenky. Nedo
statek řeči odděluje jej od lidí, s nimiž se může dorozuměti pouze posuňky.
Třeba by měl mnoho peněz, nepřestává býti politování hodným ubožákem. Či
snad bys prodal svou řeč za peníze? Řeč náleží k největším pokladům lidským.
Bez řeči nelišili bychom se mnoho od zvířat.
Čeho užíváme, když mluvíme? (Úst.) Kterého ústroje v ústech nejvíce při
tom užíváme? (Jazyka.) Bez jazyka bychom nemohli mluviti, proto řeč nazýváme
jazykem. Slyšeli jste již o Němcích, Francouzích, Rusích, Polácích, Turcích,
Italech. Všichni tito lidé nemluví stejnými jazyky. Jakým jazykem mluví Němec,
Polák, Rus, Francouz, Čech? Jakým jazykem mluvíme my? Kterému jazyku
učíme se ve škole? Kterému jazyku naučila vás matka? Jazyk český je tedy
naším mateřským nebo otcovským jazykem. Jakým jazykem není jazyk německý ?
Proč není naším mateřským jazykem?
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Jazykem mateřským promluvila k nám kdysi po prvé milovaná matka, učila
nás v něm poznávati osoby, zvířata i věci v domě otcovském; jazykem mateřským
vypravovala nám o Pánu Bohu ; jazykem mateřským promlouvají k nám otec,
bratří, sestry, příbuzní i sousedé ; jazykem mateřským mluví osoby, které nás
milují a jsou nám drahé. Proto jazyk mateřský milujeme.
Kdybyste tedy, až vyrostete, musili opustili rodný dům i vísku vaši a pře
stěhovat! se do země, v které mluví cizím jazykem, kdybyste tam v cizině zapo
mněli svůj mateřský jazyk, kam byste se neradi vraceli? Jaká myšlenka by vás
nenaplnila radostí? Zůstali byste raději v cizině; zapominaiíce na svůj jazyk
mateřský, zapomněli byste časem na matku, na otce, na bratří a sestry, na rodný
dům. Mateřského jazyka však nikdy nezapomínáme, jako nikdy nezapomínáme
na matku, rodiče a přátele. Mateřský jazyk spojuje nás s rodiči, sourozenci, přá
teli a tím, co nám v dětství bylo milé a drahé.
Kdo chce svůj mateřský jazyk milovati, kdo naň nechce nikdy zapome
nout!, musí se mu nejdříve dobře naučiti. O, je to zajisté velká věc uměti česky,
pomyslí si snad někdo z vás; já již dosti umím česky, bylo by snad lépe učiti
se jinému jazyku, na př. německému. Co bychom na to odpověděli? Jazyk ma
teřský, který okolo sebe slyšíme, jest pěknější než každý cizí jazyk, jest nám
nejmilejší. Tohoto mateřského jazyka ještě zcela dobře neznáte, jest potřebí,
abyste se mu učili. Z čeho učíme se tak pěknému, milému jazyku českému?
(Z mluvnice.) Máte šaty sváteční a všední. V jakých šatech bys chtěl stále cho
dit! ? Podobně člověk, který mluví pěkným, správným jazykem, jest jako stále
svátečně ustrojen, každému se líbí.
Ale učíce se pilně českému jazyku jako své mateřštině, budeme se také
starati o to, abychom poznali jazyk německý. A proč nám, Čechům, prospěje
učení jazyku německému? (Jazyk německý se nám hodí v životě, až budeme
' se dorozumívat! s Němci, kteří neumějí česky.) Který jazyk je tedy pro nás
nejdůležitější?
2. Voda.
(Osnova výkladu na středním stupni.)

Učitel ukazuje na sklenici, která je naplněna čerstvou vodou. Co je v té
sklenici? Po čem jsi to poznal? (Po barvě.) Jaké barvy je voda? (Voda je bez
barvá.) Jmenuj jiné bezbarvé těleso!
Učitel přelévá vodu do jiné sklenice. Co jsme učinili nyní s vodou? Tělesa,
která se mohou přelévati, nazývají se kapalnými nebo kapalinami. Jakým tělesem
je voda? (Kapalným.) Co je voda? (Kapalina.) Jmenuj· jiné kapaliny. Jaká kapa
lina jest voda co do barvy? Jmenuj jiné kapaliny bezbarvé! (Petrolej je kapa
lina bezbarvá.)
Bezbarvých kapalin je více; proto nejsme ještě přesvědčeni, že v této skle
nici je skutečně voda. Jaká kapalina by to ještě mohla býti ? Jak se o tom pře
svědčíš? (Poznám to podle zápachu.) Přičichni a pověz, jaký zápach má naše
kapalina? (Tato kapalina je bez zápachu.) Snad ještě někdo není úplně přesvěd
čen, že je to opravdu voda. Co učiníme, abychom se o tom přesvědčili? (Ochut
náme kapalinu.) Jak ochutnáš? (Opatrně.) Proč? (Mohla by to býti také jedovatá
kapalina.) Ochutnej tuto kapalinu. Co je tato kapalina? Proč? (Poněvadž voda
nemá chuti.) Jaká voda však jest jen bez chuti ? (Čistá.) Jakým způsobem bys
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dal vodě chuť sladkou, slanou? — Voda přijímá chuť těles, které jsou v ní
rozpuštěny.
Opakuj všecko, co víš dosud o vodě! Voda je kapalina bezbarvá, bez chuti
a bez zápachu. Jaká je to voda? (Čistá.) K čemu se užívá vody čisté? (K pití.)
Čím jest tedy voda, poněvadž se jí užívá k pití? (Nápojem.) Které jiné nápoje
znáte? Jakým nápojem jest voda, jakým kořalka? Voda jest nejzdravějším i nej
lacinějším nápojem.
Odkud béřeme čistou vodu k pití? (Ze studny nebo z pramene.) Kdo ne
viděl ještě studny nebo pramene? (Neviděl-li některý žák těchto věcí, učitel po
ukáže na nejbližší studnu nebo na nejbližší pramen s vybídnutím, aby se tam
podíval.) Kdyby většina dítek neznala těch věcí z vlastního názoru, zařídí učitel
za tou příčinou poučnou vycházku. Odkud pochází voda v prameni ? (Vytryskuje
ze země.) Voda z pramene se nazývá pramenitá. Jakým nápojem jest voda pra
menitá? Kdy nesmíme piti studené a čerstvé pramenité vody?
Pramenitá voda nezůstává na témž místě.
Co se s ní děje? (Odtéká.) Odtékajíc, tvoří potoky. Které potoky jsou
v našem okolí? Co se tvoří z potoků? (Řeky.) Která řeka teče naším okolím?
Voda vážená z řek se nazývá vodou říční.
K čemu užíváme vody říční?
Co říkáme o vodě, která je v potocích a řekách? (Plyne.) Někdy voda ve
velkých řekách plyne tak pomalu, že sotva to pozorujeme.
Jak by ses v takovém případě přesvědčil o tom, zda voda stojí nebo plyne?
(Hodil bych kousek dřeva na vodu.) Tělesa, která plynou, nazývají se tělesy
plynnými. Jakým tělesem jest voda?
Řeky vtékají buď do větších řek nebo zaniknou v moři. Moře nikdo z vás
asi neviděl. Ale každý z vás stál nad rybníkem v našem okolí. Představte si
rybník tak velký, že nevidíte druhých břehů, rybník větší než je naše vesnice,,
větší než náš okres, větší než naše otcovská země a tak hluboký, že by se do
něho vešly naše nejvyšší domy, náš kostel s věží a dokonce i nejvyšší hory a
budete míti ještě nedokonalou představu, jak jest moře velké a hluboké.
Moře jest nevyčerpatelnou nádržkou vody. Ale voda mořská není tak čistá
jako voda pramenitá nebo voda říční. Ve vodě mořské jest rozpuštěno mnoho
soli. Jaká jest voda mořská podle chuti? (Slaná.) Voda mořská se proto nehodí
k pití. Na velkém a hlubokém moři může člověk zahynouti žízní, nemá-li s sebou
vody pramenité nebo říční.
Voda jest nám potřebná k udržení čistoty našeho těla. Co děláme k tomu
konci každého dne, co v létě? (Myjeme se, koupáme se.) Jakou vodou máme se
každý den umývati? K jakému účeli? (Abychom se otužili.) Někteří lidé bojí se
vody a nekoupají se celý život. Nečistota těla je nejen věc velmi ošklivá a nepří
jemná, ale také přivádí různé choroby. Koupati se mají nejen dítky a mládež,
nýbrž i lidé dospělí.
Velmi zdrávy jsou hlavně mořské koupele, kterými se léčí některé choroby.
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Modernismus a výchova lidu.
Napsal B. NUSELSKÝ.

(Pokračováni.)

III.
Vyhoďte náboženství ze školy a budeme to míti teprve při nynější rozervanosti a rozháranosti našich poměrů pěkné. Kde která politická strana bude
pak ve škole uplatňovat! svůj vliv pomocí učitele té které straně náležejícího
a pomocí činitelů té strany, dostavších se ve vesnici agitací k veslu. To to bude
pak pěkně vypadati. To bychom to my Cechové dopracovali. Ještě vynajde ně
kolik stran, ať toho je více a jedinou pravou stranu katolickou vyhoďte ze školy.
Tak to napravíte. Místo obrazu Kristova bude v jedné škole viseti na stěně La>
salle nebo Marx, v jiné škole bude tam viseti nějaký mladočech, v jiné Klofáč,
opět v jiné nějaký znamenitý agrárník, opět v jiné nějaký volný myslitel a myšlenkář, opět v jiné nějaký radikál atd.
To bude pokrok! Volná myšlenka si bude raziti cestu do všech našich ves
niček a svoboda ovládne všechny. Každý bude chtíti tu svobodu uplatniti pro
sebe a pro svou stranu. V jedné vesnici vzkvete strana vzývající Lasalla, ve druhé
Klofáče, ve třetí mladočecha, ve čtvrté agrárníka atd. A teď budou přívrženci
těch stran uplatňovat! své náhledy. A to uplatňování bude též svobodné. Nařezati
si důkladně, klacky vštěpovali své učení a přesvědčení druhým. Kdo bude silnější,
opanuje. A jak bude ta mládež pocvičena! Ta potáhne napřed a bude upravo
vat! ostatním cestu. Beztoho každou chvíli čteme v novinách, že tam a tam seprali se kluci školáci kamením a jeden druhému vyrazil oko, nebo že házeli ka
mením do jedoucího vlaku a tolik a tolik osob zranili. A ti kluci zajisté potom
ty noviny četli a těšili se svému hrdinství, jsouce na to pyšni, že i noviny už
o nich píší.
Kam to spějeme při nynější horečné námaze různých stran dostati školu
do své moci a vyhoditi z ni náboženství?!
Modernismus velice se tlačí svými různými hesly do školy. Uvedu některé.
Umělecká výchova!
Prosím vás, kdo jste znám na vesnicích, představte si tam uměleckou vý
chovu. To je vskutku povedeno, že nemůže býti nic povedenějšího. To je nej
větší nesmysl po vesnici.
Umělecká výchova! Toto heslo sice velice pěkné hodí se do měst, ale ne
na venkov.
Co se žádá při umělecké výchově dětí? Krásných příkladů spočívajících
v pěkném okolí a ovzduší dítěte, v němž žije. Byt jeho musí býti čistý, vkusný,
pěkné obrazy na stěnách, dvůr vzhledu příjemného, cesta do školy taková, aby
probouzela vnímavost pro krásu a školu? Ta má býti nejkrásnějším příkladem
svým zjevem. A teď se podívejte, jak to ve skutečnosti ve mnoha vesnicích vy
padá a jak se tím podporuje umělecká výchova. Byt dítěte špinavý, někde mají
pod kamny vylíhlá prasátka, v koutě nasazenou kvočnu na vejcích, ve druhém
koutě batolí se vylíhlá malá kuřátka, po světnici běhá jedno nebo dvě štěňata
a zanechávají za sebou louže, otevřenými dveřmi vhopkuje do světnice kůzle,
zrejdí a rozrejdí ty louže a opouští po chvíli tento útulný příbytek. Jaký je tu
zápach, to si dovedeme představili. V síni jsou ty louže dohromady spojeny jako
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moře, že se musí přesně opatrně skákati, aby se člověk neocitl v tom moři
nosem, na dvoře rozházen hnůj, plno smetí a bláta, plot spadlý, zeď kolem za
hrady svezlá, cesta po návsi dlážděná husími zbytky, můstky přes potoky cha
trné, neúhledné zdi kolem cest. A teď tu běží kráva a znečistí místo před školou.
Tato nečistota nemůže býti ovšem lákavou pomůckou při umělecké výchově,
kterou mnohdy na okresích nyní fedrují, nepovšimnuvše sobě okolností, které
této nové mody na našem venkově nedoporučují.
Jak pak mohu cpáti na vesnické škole do dětí uměleckou výchovu, když
ovzduší, ve kterém musí žiti, tomu naprosto neodpovídá. A není to také žádným
neštěstím, že ty děti nemohou se nalézati na výsluní umělecké výchovy. Žijí
v ovzduší praktickém, odpovídajícím jich potřebám a zvyklostem, které se druží
k zaměstnání jejich otců. Rolník a chalupník za nynějších poměrů nemůže míti
kolik světnic, ve kterých by bydlel, má jen jednu velkou světnici, ve které se
soustřeďuje veškeren život rodiny a ve které se rozhoduje o různých záležito
stech hospodářských, na nichž přece závisí prospěch práce rolníkovy. Nač by
dával kuřátka, kvočnu s vejci, selátka někam ven, kde by tomu hrozila zkáza
buď od chladu nebo z jiné příčiny, když to může pohodlně a s prospěchem
ošetřovat! doma a má to stále na očích?!
Však on rolník nebo selka, čekají-li vzácnější návštěvu, dovedou také učiniti
náležitý pořádek, aby očekávaného hosta mohli uvítati.

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.
(Pokračování.)

2. Oděv.
Hlavním účelem oděvu' jest udržení a podpora zdraví. Oděv nemá proto
bránili přímému, pravidelnému vzrůstu, volnému pohybu. Spíše má býti stavu
dětí přiměřený, ne příliš úzký, teplý, avšak též nikoli, zvláště v zimě, příliš lehký
a studený. Slavný jeden lékař pravil: »Nohy měj v teplotě, hlavu studenou a ža
ludek neobtížený, tak se mnohých nemocí uchráníš.« Proto se mají v teplé svět
nici odložiti svrchníky, šátky na hlavu, šály a pod. Dále třeba dbáti, aby šaty
byly čisté. I když se nemůže žádati, aby byly šaty nové, mají býti přece aspoň
celé (byť i záplatované) a čisté.
U přespolních dětí třeba též dbáti, aby měly šaty suché. Mokré a zamazané
šaty, deštníky, možno-li, uloženy buďtež mimo školní světnici. Učitel se vyna
snažit! může umožniti, aby dítky mokré punčochy a střevíce přezuly.
Jiným účelem oděvu jest podpora mravnosti a cudnosti. Dítě se přidržuj
záhy již při oblékání a svlékáni šatů dbáti cudnosti.
Oděv slouží též k rozdílu pohlaví a stavu a k ozdobě těla. V tomto ohledu
braň učitel oběma krajnostem, jak přehnané strojivosti, tak i přílišné nedbalosti.
O módu netřeba se učiteli starali, ale proti necudným šatům všemožně má bo
jovat!. (Ohler str. 99., Haszmann 96. a 97., Lindner-Tupetz 74.—75., 106., Stolz
59.—61.)
3. Čistota dítek ve škole.
Čistota půl zdraví, praví již staré osvědčené přísloví. Čím více dítky čistoty
dbají, tím zdravější jsou. Čistota nejvíce se však vztahuje na kůži, pročež jsou
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pro dítky lázně, koupel, koupání velmi vhodné. O tuto čistotu, dítěti tak nutnou,
ovšem v první řadě starati se mají rodiče; avšak čím méně často doma k čistotě
se hledí, tím větším důrazem a tím větší Vytrvalostí má učitelstvo o čistotu dbáti;
neboť nepopiratelné jest, že má čistota největší vliv nejen na zdraví, nýbrž i na
mravnost.
Již v školní místnosti obrážej se obraz čistoty! Nebudiž tu trpěna špína
a smetí. Špíny a nečistoty nemá učitel ani u dětí trpěti, ani na šatech, na rukou,
v obličeji, v knihách, sešitech atd. Jsou-li tyto věci nějak nečisty, má dítě, pokud
možno, chybu samo napraviti.
Učitel ovšem nemůže v tomto ohledu ve všem prakticky a činně zasaho
vali; než mnoho v tomto ohledu zmůže jeho vlastní přiklad, neustálé poučování
a napomínání, jeho pochvala, pokárání i trest. Jsou příklady, že smysl pro čistotu
v celé krajině vlivem školy velmi dobře se ujal. Zajisté plným právem jedná
učitel, když vážně na to nastupuje, aby žádné dítko do školy nepřišlo neumyto,
nečesáno neb jinak nečisto. Nedej se odstrašili nepříjemnostmi, kterých se snad
s počátku u mnohých rodičů dožiješ; později budou tobě děkovat. (Ohler
str. 100.)
Jest též potřebno, dítky často, v první době jejich života i denně koupali.
S počátku jsou koupele obyčejně teplejší, starší dítky si mají zvykati i v méně
teplé vodě se koupati, zvláště obličej, krk a nohy studenou vodou mýtí. Mytí
studenou vodou mnoho přispívá k tomu, že se kůže otužuje a že se předchází
mnohým nemocem krčním. V létě koupají se dítky obyčejně v řece neb rybníku,
nemají však ve vodě příliš dlouho prodlévali, mají po koupání se pohybovali.
(Lindner-Tupetz str. 76.)
4. Smysl pro pořádek.
Pořádek života má býti. jednoduchý, činný, pravidelný a přece opět změnu
milující. Týká se hlavně doby jídla, práce, odpočinku a spánku.
Děje-li se to vždy vše v určitou dobu, propůjčuje to fysickým zvyklostem
orgánům, vůbec celému tělu něco klidného, přiměřeného, pravidelného, což
udržuje síly, upevňuje zdraví tím, že se všech výstředností varuje a na každém
předmětě stálý půvab a vždy novou zálibu nachází. (Ohler str. 100.)
(Pokrač.)

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Zanedbané dítko diplomatem. Jeden
kráte dostal Don Bosco opuštěné dítě v Tu
ríně, vzal je s sebou do dětské opatrovny a
připravil je dobrou výchovou i vyučováním,
že se stal hoch horlivým služebníkem Bo
žím. To byl hoch rodiči opuštěný, jménem
Jan Cagliera, krerý si získal důvěru Boscovu v takové míře, že jej Bosco bez obavy
poslal do jižní Ameriky, aby v podobném
smyslu pracoval jako Don Bosco. Takovým
způsobem Cagliera vychoval velký počet
dítek jako dobré členy lidské společnosti,
kteří by se byli jinak ztratili v moři zla.
Tato nadšená práce vzbudila pozornostPiaX.,
který právě potřeboval diplomatického zá

—

stupce pro Svatou stolici v středoafrické re
publice Kostariki. Na toto důležité místo se
odhodlal postavili bývalého opuštěného hocha
Jana Caglieru. Tak se stal opuštěný hoch
diplomatem. Tento případ ukazuje, jak třeba
se ujímati mládeže. Kolik nadaných lidí se
zakope právě tím, že se velmi málo pracuje
na tomto poli.

Ruština na krakovském gymnasiu.
Na jednom z krakovských gymnasií byla
uvedena ruština jako povinný předmět. V
Haliči bydlí nyní mnoho polské mládeže z
privislinské gubernie v Rusku, která boykotuje ruské školy. Poněvadž by takoví
mladíci nedostali služby v Rusku, kdyby
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nedokázali znalosti ruského jazyka, vyhově
la rakouská vláda žádosti ruských katolíků
omezeným způsobem a dala jim příležitost
aby se polští studenti naučili rusky. To je
první případ v Rakousku, že se vyučuje
ruštině na veřejné škole, poněvadž ji dosud
považovali za nějaké strašidlo, kdežto v
Německu, Francii a Anglii se mládež pilně
uč» rusky, poněvadž je to jediný světový
jazyk slovanský. Snad se přece rozednívá
v hlavách rakouských byrokratů.
Zápověď dítkám kouřiti. Všecky ko
mitéty na pravém břehu Dunaje v Uhrách
zápověděly dítkám pod 15 let kouřiti ciga
rety a tabák. Také zapověděly trafikantům,
že nesmějí dítkám pod 15 let žádného ta
báku prodávati. Tento zákaz by byl také u
nás na místě.

Jak jsou Němci v Praze utisková
ni. V uplynulém školním roce bylo na praž
ských německých školách 2508 žáků a žá
kyň, mezi nimiž bylo českých dítek 839,
židovských 1393 a německých 276. Praha
tedy vydržuje německé školy pro Cechy a
židy. A němečtí poslanci v říšské radě a
na zemském sněmu se nestydí tvrditi, že
braní německé državy.

Liberální učitelé proti dobrému ča
sopisu. V Postojně v Kraňsku liberální uči
telé odepřeli přijmout! »Slovenského Učitelje«, orgán katolických učitelů, do okresní
učitelské knihovny. Židovské listy učitelské
a socialně-demokratický »Učiteljski Tovariš«
tam mohou býti, ale list, který učí, jak mlá
dež má býti mravně vzdělávaná, nesmí býti
do učitelské knihovny objednán. Lidová stra
na slovinská se o to postará, aby tento terrorismus několika předáků byl zlomen, tak
že bude moci učitelstvo hlasovati, jak mys
lí většinou.
Německý učitelský svaz. Tento svaz
hodlá, v Lovraně v Istrii zakoupit! úplně
dohotovenou stavbu za 70.000 K. V tomto
najdou byt němečtí učitelé, kteří hledají v
mořských lázních uzdravení a osvěžení.
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psaním získat 1 Co jest tu knih a časopisů
na stole knihkupeckém vydávaných výhradně
pro mladé čtenářstvo a . kolik z těch knih
a obrázkových revuí možno s klidným svě
domím vybratí a dáti do rukou dítěte ? Jed
jest zlý a smrtelný — neboť hubí tělo ; ale
špatná kniha, ta jest ještě horší: ta hubí
nejen tělo, ale i duši! A duši má dítě jen
jednu . . . Vzdělávací četbu klidně a s dobrým
svědomím můžeme doporučit!českým rodinám,
neboť tam, kam přijde a zavítá, tam poučí,
pobaví a zušlechtí . . . Družstvo Vlast dobře
vědělo, proč ji zakládá a zajisté hledělo
s určitým cílem do budoucna . . . Vzdělá
vací četba jest domácím učitelem a doplňuje
theorii školní. Případné a poučné povídky
ze života napsali: Johanna Horušická: Po
vídky ze Slovenska a Když padne sémě v půdu
úrodnou, Jos. Hais Týnecký: Dráteníček,
dětskou humoresku : Trampoty líné Kačky —
poetický obrázek Jitro, a L. A. Bourgnin:
Pravá cesta, v překladu L. GrosmannovéBrodské. Příležitostnými básněmi zastoupen
jest F. Sebestík (Vnoučata zesnulé babičce,
Proslovy po prvním sv. přijímání, k vánoční
nadílce, Uvítání) a Jos. Hais Týnecký básní
Cvrček houslista. Všechny tyto práce vy
značují se lehkým, přístupným slohem, stylem
jednoduchým a dikcí lahodnou. Mladý čte
nář i čtenářka odloží je zajisté s uspokoje
ním a co hlavního, dočtou je s dojmem,
který zanechává v mladistvé, jímavé duši
stopu nezahladitelnou! Toho nejlepší zárukou
jest nám zajisté v první řadě pořadatel sám:
známý spisovatel a dobrý paedagog profesor
Fr. H. Žundálek a pak družstvo Vlast, které
tomuto ojedinělému literárnímu podniku katol.
razí mužně a obětavě cestu 1 Vřele a vroucně
doporučujeme všem vzdělávací četbu, hlavně
však — a na to kladem důraz — pp.
učitelům a dp. katechetům k hromadné a
úsilovné agitaci. Práce a snaha jejich bude
korunována dobrým výsledkem!
Tomáš Tichý.

Vzdělávací četba katol. mládeže.
Ročník VII čís. 2—-6. Výbor povídek a básní
od různých spisovatelů. Nákladem družstva
Vlast. Cena 60 hal. ročně, jednotlivá čísla
po 10 hal. Redaktor Fr. H. Žundálek, c. k.
profesor v Rakovníce. Měli jsme již dříve
několikráte příležitost oceniti význam Vzdě
lávací četby, její v pravdě cenný a krásný
obsah i její blahodárnou pout po Cechách,
Moravě a Slezsku. Psát dnes pro mládež není
snadné, ale ještě nesnadnější jest mládež

Schůze konají v domě družstva Vlast
o 10. hodině dopoledne: v neděli dne 6.

prosince Svaz paedagogický a dne 8. pro
since výbor Jednoty č. kat. učitelstva. Výboři

těchto spolků se vybízejí, aby se těchto schůzí

v plném počtu súčastnili.
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Modernismus a výchova lidu.
Napsal B. NUSELSKÝ.
(Pokračováni.)

IV.
Mluvil jsem o umělecké výchově. Nejen že na vesnicích okolí žákovo doma
a po cestě do školy neodpovídá žádnému dojmu, ale i školy samy, zvláště staré
budovy ze starých dob také neodpovídají uměleckým požadavkům. A zase se tomu
docela nic nedivím, pranic to nemám tomuto ovzduší za zlé. Břemena uvalovaná
dnes na naše chudé obce jsou tak veliká, že nelze se tomu diviti, když na mno
hých místech vzpírají se stavbám nových škol, odkazujíce na to, že ty staré, ve
kterých se oni vyučili, úplně stačí pro jejich děti a jen ať prý jejich děti jsou
v těch nových moderních školách tak hodné, mravné, pobožné a pracovité, jako
byli oni ve starých školách. Nehodí se ovšem ty staré budovy školní pro umě
leckou výchovu dětí, ale za to týhle staré budovy ve mnohých místech odchovaly
národu buditele a křísitele, daly národu nadšené učitele a kněze, kteří dovedli
s lidem žiti, cítiti i umírati. Nemluvím tím snad proti novým pěkným školám,
naopak, je to přece pěkné, když ve vesnici jest pěkná, nová škola, ale horuji
v první řadě pro to, aby v těch našich školách, ať nových, ať starých, zavládla
stará shoda mezi oběma stavy, učitelským a kněžským, aby se tyto dva stavy
navzájem doplňovaly a tak mohly zdárně pracovati na mravní a náboženské vý
chově našich dětí. To by byla ta pravá umělecká výchova. Ale na to se dnes
nedbá. Jen rozbroj najdete dnes na mnohých školách, štvanice; jeden pronásle
duje druhého, jeden druhému kouká na paty, jeden by na druhého pověděl, jen
kdyby něco věděl. Tak se potom nemůže výchovná práce nikterak dařit. To není
možné. Jak jinak by to krásně šlo, kdyby byla mezi učitelským sborem a kněž
stvem na každé škole shoda a dobrá vůle. Lecčemu by se zamezilo, co pak na
plňuje obě strany hořkostí. Neopovážili by se pak cizí lidé míchati se do věcí
školních a do vyučování. Báli by se shody, ano imponovala by jim vážnost úřadu
školního, školy a učitelstva by velice stoupla, každý by měl pak ke škole úctu
a zájem pro ni by rostl a mohutněl. Nenašlo by se pak takových případů, kdy
učitel musil se hájiti před lidmi a proti občanům soudem, neboť by k takovým
přehmatům proti škole nikdy nedošlo.
Učitelstvo a kněžstvo má vůbec těžké postavení, proto lépe by bylo, kdyby
mohla býti mezi nimi úplná shoda, kdyby jedni druhým vyhověti se snažili. Není
v tom docela nic těžkého, ano jest to tak snadné, že se tomu musíme diviti,
kterak na mnoha místech jde to tak těžce dohromady. Trochu dobré vůle, plné
pojímání důležitosti obou stavů, plné pojímání zodpovědnosti školní výchovy a
snaha po důstojném vystupování navenek před občanstvem a shoda je hotovou věcí.
Učitelé, šíříce moderní heslo »za uměleckou výchovou,« často sami proti
tomuto heslu jednají. Dám příklad. Učitelské konference usnášejí se o koupi obrazů
a pomůcek vyučovacích. Najde se mnoho těch, kteří nikdy nehlasují proto, aby
do školy koupily se nějaké pěkné, umělecké obrazy znázorňující dějiny biblické,
aby dle nich mohl katecheta učiti a ty staré, sešlé a ne právě umělecky malo
vané odstranili. Proč také jemu nedopřejí radosti, aby mohl dle pěkných a krás
ných obrazů učiti? Nebo proč neodhlasují, aby někde koupil se nový, pěkný,
umělecký kříž s Kristem do školy a zčernalý, mnoho let starý kříž aby se od
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stranil z třídy. Jak vnímavěji budou dítky hleděti do pěkně provedené tváře Kri
stovy! Jak intensivněji působila by umělecky znázorněná bolestná svátá tvář Spa
sitelova na dobré srdce dítek! Jak daleko významněji zněla by slova říkané
modlitby, kdyby očka dítek patřila na dokonalé dílo, znázorňující věrně Krista a
jehd duševní stav, který tak mnohý idealista malíř nebo sochař dovedl do své
práce vdechnouti.
Proč nedopřejete také v tomto oboru pohledu dětem na umělecké dílo? Proč
nedopřejete i v tomto ohledu dětem té umělecké výchovy?
V.
Moderní hesla přinesla také něco hodně starého z doby, kterou tak rádi
mnozí dnes posílají ke všem čertům, hubujíce na kněžskou bývalou »vládu«
nad školou. Dříve pro děti vyšlé ze školy řízeny byly nedělní opakovací hodiny
ve škole a křesťanská cvičení. Mladíci, děvčata i starší lidé dostavovali se rádi do
školy, aby tu zopakovali křesťanskou mravouku a vše to, co jim bylo třeba k ži
votu ctnostnému a řádnému. Později, když moderní doba se »hlásila« o své ja
kési právo na výchovu lidu, byly tyto schůze zrušeny a to hlavně proto, že na
štvaný lid se křesťanským cvičením sám počal vyhýbati.
Nyní se zase pořádají schůze ve škole a sice učitelů s rodiči. Dávají tomu
různá jména: besedy s rodiči, atd. A proč to zavádějí v některých okresích? Aby
prý učitelé poznali rodiče svých dítek, aby poznali, jaký vliv má na to nebo ono
dítě povaha otců, aby tyto povahy otců a matek poznávali a je na svou stranu
a pro zájmy školy získávali, aby zkrátka pomohli sobě ve vychovatelství.
A tak mně maně napadá, proč tohle se teď dělá? Kdyby ta nynější vý
chova se dobře dařila, kdyby děti poslouchaly, kdyby ten »modernismus« byl už
tak mnoho nenačichl do otců a nepopíchl jich proti škole a učitelům, kdyby toho
všeho nebylo, nebylo by snad potřeba volatí na pomoc »besedy učitelů s rodiči.«
Tak mi to připadá, jako by někomu teklo do bot a teď honem by potřeboval po
moci. A pomoc shání tímto způsobem. Chce navazovat! »styky s rodiči«. A mnohý
z těch nyní besedujících učitelů dříve hlásal heslo: školu osamostatňovat!, ne
nechat! nikomu nepovolanému nahlédnout! do zánulisí školního života, nikomu
nedovolit! vměšovati se do výchovy žákovské. A nyní konferují s rodiči. Někde
se toho také využilo k agitaci volební, někde k potírání osob nemilých a ne
pohodlných. Já bych »besed s rodiči« nedoporučoval. Ve městech by snad to
mohlo ještě míti nějaký výchovný účel, kdyby se tam probíraly jenom otázky
školní a domácí výchovy, ale na vesnicích po mém náhledu to nemá pražádný
účel, prospěch z toho žádný, ano vznikají z toho nepříjemnosti i výstupy nemilé
pro učitele.
Každý učitel má nějakého nepřítele. Svoláte schůzi rodičů do školy. Musíte
pozvati každého otce, nikoho nesmíte vynechati. Jak snadno se můžete s některým
svým odpůrcem dostati do nemilé debaty. Vyčte vám tam leccos, budete ho žalovat
a spory v obci jsou hotovy. Někdo se přidá k vám, někdo k němu, povstanou
dva tábory a vy to potom na konec jako učitel všechno odnesete. V každé ves
nici bývá aspoň jeden alkoholik. Ten se opije, přijde do »besedy s rodiči« a udělá
vám tam takový výstup, že se zařeknete nikdy těchhle schůzí nepořádat!.
Místo toho bych navrhoval, když· se. nyní mnohý tak rád ohání moderními
hesly o výchově našeho lidu, aby se skutečně zřídily pro děti, po 14 letech ze
školy vycházející, nedělní, odpolední, pokračovací školy, do nichž by byla mládež
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obojího pohlaví nucena do 16 let choditi. Myslím, že by takovéto odpolední ne
dělní školy mohly se stát semeništěm mravní výchovy našeho lidu. Někdo na
mítne, že chce mít jako učitel také v neděli klid. Vždyť by se mohli učitelé ve .
vyučování střídati. Každou neděli jiný. A když se neustále oháníte snahami o vý
chově našeho lidu, tedy mu věnujte jednou za čtrnáct dní nebo za měsíc dvě ho
diny v neděli odpoledne. Ne holé frase a prázdná slova, která sice hezky vypa
dají, ale bez skutků jsou jalovými výplody bujné, předělané fantasie, která si li
buje jen ve frasích, ale nikoliv ve skutcích. Pomněte, že mládež od 14 let jest
ponechána dnes úplně sama sobě. Nikdo se o ni nestará a stará-li se kdo o ni,
není to v její prospěch. Do spolku nesmí vstupovati a také bych to neradil, do
hospody také nesmí, a to zcela správně, tak kam má tedy v neděli jiti, co má ta
mládež dělat? Víte, co dělají? Viděl jsem hochy čtrnáctileté hráti si na vojáky.
Obsadili dva kopce a teď do sebe házeli kamením. Při útoku proti sobě bylo jich
mnoho kamením zraněno a jednomu i oko vyraženo. Jinde zase scházeli se hoši
stranou vesnice v chalupě u jednoho kamaráda a tam hráli v karty o peníze a
posílali si do hospody pro kořalku. Tam byli hezky za větrem a schůzky jejich
stávaly se pak tak pravidelnými, že se staly jim zvykem a nutností. Přivykli kartám
a kořalce a nemohli pak býti bez toho ani živi. Kam vede takovýto návyk? Snadno
na to nalezneme odpověď. A dívky? Ty jsouce v těch letech zůstaveny samy sobě,
táhnou se za dospělejšími soudružkami, které právě tak jak ony neměly žádného
vedení při opuštění školy a tudíž jejich »vychování« jest velice volné. Slyší od
nich leccos, co jim má býti dlouho utajeno, po zakázaném ovoci touží, brzy je
poznávají, neboť příležitost se jim k tomu snadno naskytne a upadají ve zkázu.
Nemohouce do sálu k muzice, stojí venku pod oknem, slyší od »párků« venku
za tmy se k sobě tulících různé řeči.
»Tady máte, vy moderní hlasatelé umělecké výchovy svobodné školy, volné
kázně — tady máte nejdůležitejší půdu pro svou práci, kterou, dovedete-li přivésti k zdárnému konci, dokážete tolik, že vám bude národ náš stále vděčen.
Zachránit! tisíce našeho poškolního dorostu před duševní a tělesnou zkázou!
Nevyhazujte ze školy náboženství, ale spíše podejte hlasatelům Kristova učení
pomocné ruky a· pak se zdvojeným úsilím, spojenými silami, svornou prací do
kážete toho, že vás národ jako zachránce mladé naší generace postaví na prvé
místo při vyznamenávání svých velikánů. Tím byste si postavili pomník nehy
noucí slávy, pomník věčný, který by hlásal lidstvu, to že jsou ti dobrodinci, kteří
věnovali své síly záchraně našeho dorostu a tím i naší drahé vlasti zachovali zdatné
plemeno.
_________

---- RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výbor Jednoty českého katolického
učitelstva a přátel křesťanské výchovy
konal dne 8. prosince t. r. V. schůzi za
předsednictví universitního prof. Msgr. dr.
Frant. Kordače. Jednatel Ant. Suchoradský,
katecheta, četl protokol předešlé schůze, jenž,
byl schválen. — Za nové členy Jednoty hlásí
se: Ant. Brynych, říd. učit, v Hlavečníku
a faráři Kl. Kuffner a Ant. Nepil. — Svazu
učitelských Jednot ve Vídni, který právě za-:

---------

sedá, zasílá se pozdravný telegram. — Bu
doucí vzorné knihovně pro mládež, kterou
Jednota zařídí, darovalo spisy knihkupectví
Knappovo v Karlině. — Pokladník rozeslal
246 upomínacích dopisů. — Pro valnou hrom,ad.ullPaed. svazu zvoleno bylo 7 delegátů.
— Čten b^l dopis em. říd. uč. V. Špačka,
kterým děkuje Jednotě »za vzácný a laskavý
projev- uznání jeho činnosti.« — Určeno bylo
aby valná* hromada Jednoty byla 17. ledna
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v 10. hod. dopoledne v domě družstva
Vlast. Výbor sestavil k ní program a kan
didátní listinu pro budoucí výbor Jednoty.
— Kollekta pro budoucí paedagogium Škol
ských bratří vynesla 7'80. — Po vyčerpání
programu konal p. red. Tom. Jos. Jiroušek
přednášku »O moderní škole«. Nadšené vý
vody řečníkovy sledovány byly s napjatou
pozorností a řeč jeho, jež bude v »Našich
Listech« uveřejněna, odměněna byla hojným
potleskem. — Ve schůzi bylo přítomno 10
výborů, jednání bylo živé a všecka usnesení
dála se jednomyslně.

Katolický universitní spolek dolnorakouský pracuje nejen utěšeně v Solno
hradech, nýbrž i v jiných korunních zemích.
Po schůzi odborové v Litoměřicích konala
se 25. října schůze ve Šternberku na Mo
ravě. Přednášku konal ředitel měšťanské školy
ve Vídni, Moser. Vyložil, jak velkým nebez
pečím mravním je mládež vydána a zaujal
svými výklady tak posluchače, že každý byl
přesvědčen, jak blahodárně působí katolický
universitní spolek, který mimo jiné také ob
jasňuje nižším vrstvám společenským sou
časné otázky.

Organisovaný učitel nemrava. Josef
Kvapil, učitel v Zamlekově u Klatov, byl
odsouzen krajským soudem v Plzni na čtyři
měsíce těžkého žaláře, posty zostřeného, po
něvadž znásilnil pět školaček. Ve skutečnosti
jich znásilnil ještě více, ale mnohé z nich se
ostýchaly věc vyzraditi, aby samy nebyly
uvedeny do špatného světla. Pouze dívky,
které onemocněly, byly nuceny se přiznati.
Učitel si nechával vždy po jedné žákyni ve
škole. Byl držitelem pokrokářských zásad a
stoupencem volné školy, kterou také v praxi
provozoval. Teď bude míti příležitost pře
mýšlet! o následcích volné školy.
Velké nepořádky v italském mini
sterstvu vyučování. Vyšetřovací komise,
která zkoumá poměry v ministerstvu vyučo
vání v ňímě, kde hospodařil svého času
Naši, přišla na stopu velkým a ohyzdným
nepořádkům se strany úředníků. V Itálii zba
vili papeže území, podkopali náboženství a
církevní vliv, vypustili náboženství ze škol a
cítí nyní, na jak nakloněnou plochu se do
stali. Náboženství pěstovati by mělo v první
řadě ministerstvo, které je také minister
stvem kultu.

OBSAH: =...
Práce dětí (Jednota kat. čes. uč.) 1.
Působnost našich místních školních rad —· Fr. H.
Žundálek 5.
Poměry na rak. universitách — Fr. H. Zundálek
6, 9.
Kterak se dítky učí plynně odpovídali ? — Fr. H.
Žundálek 10.
Úchylky řeči v Poještědsku — B. B. 11, 19, 35,
66, 94.
Kdo povznesl novou kulturu ?v— Vlast. Jelínek 13.
Školní vycházky -- Fr. H. Žundálek 15.
Bož. Němcová ke stavu kněžskému a učitelskému
— Jos. Kafka 16.
,
Vlastnosti učitelovy — Fr. H. Zundálek 18.
Valná hromada Jednoty čes. katol. učitelstva 21,
25.
Boj o mládež — Fr. H. Zundálek 24.
Školská rozprava v italské sněmovně — Fr. H.
Žundálek 28.
Úkol křest, rodiny ve výchově dítek 33, 37, 46,
59, 64.
Zapomenutý hrob — Ant. Blažek 39, 45, ol, 53.
Proudy mezi slovinským učitelstvem — Fr. H.
Žundálek 41.
Proti nemravnosti — Fr. H. Žundálek 49, 57.
Autorita — týž 61.
Život při vypravování — týž 63.
Co čte školní mládež ? — týž 69, 73.
Slovo k nemluvněti 70.
Časová úvaha o výchově mládeže — L. Grpssmannová-Brodská 74.
O reformě školství — Fr. H. Žundájék’78.
Kam s dívkou odbyvší obecnou školu na .ven
kově — J. Kafka 81.

Ročník XI.

=

Podstata a rozdíl mravního dobra a zla 84, 89.
Tuberkulosa ve škole 9L
Konvikt a kongregace bratří nejsv. Svátosti olt.
93.
Katolická škola vyžaduje katolického učitele —
J. K. 97.
Nebude ještě konec štvanicím na universitě ? —
Fr. H. Žundálek 101.
Vychování v rodině — týž 103.
Zločinů přibývá 105.
Na sklonku XXIV. roku — T. Škrdle 105.
Stinné stránky moderního vychování — Fr. H.
Žundálek 109.
Paed. svaz 110.
Přirozenost dítěte a její vzdělání — Jan N. Holý
113, 131.
Jednota čes. katol. učitelstva 115.
Modernismus a výchova lidu — B. Nuselský 116,
123, 129,133.
Organisace obecného školství i učitelstva chorv.
Fr. H. Žundálek 119.
Příprava hochů do středních škol — týž 121.
Provolání — úpadek výchovy 125.
Ze_školní praxe : Mateřská řeč, voda — Fr. II.
Žundálek 126.
Feuilleton:
Počkejte pánové 1 — Serafín 86.
Jak snadno z beránka udělá se zločinec ? — Vojt.
^Křídlo 107.
Různé zprávy:
(Lokálky pořídil většinou Fr. H. Žundálek) 8, 12,
20>32, 36, 43, 48, 55, 60, 68, 72, 80, 87, 95,
ť100, 108, 111, 120, 124, 135.

