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Věčná mládež naší národní školy a stárnoucí učitel.
Mládež a učitel: dva činitelové našeho národního života, o nichž stále
tolik se mluví! Oba značí přechod ze života rodinného v pozdější sociální
činnost.
Obecná škola podobá se svým učitelstvem (učitelem a knězem) jezeru, jež
přijímá do sebe bystřiny i klidné říčky s hor a pahorků a tyto ve svém lůně
nějaký čas podržuje, aby je pak v klidném a čistém toku odeslalo do širého
světa a jeho víru. Mládež a učitel: zajímají se jeden o druhého, hledají a vší
mají si jeden druhého, jsou jeden na druhého odkázáni jako oko a světlo.
V mohutném proudu ženou se rok co rok zástupy mládeže do obecné
školy. Brána obecné školy stojí těsně u prahu rodinného domu, z něhož se
obyvatelé školy stále doplňují a obnovují. Proto nestárne obyvatelstvo školy,
věčně mladým zůstává.
Pokaždé však, kdykoli se tvářnost třídy školní obnoví, setkávají se čtyři oči
opět na místě, kde konec školního roku je od sebe byl odloučil. Učitel a kněz
jsou to, kteří ve škole »musí zůstati«. Věčně stejně jdoucí hodiny jejich úřadu
udržují oba v pevných kolejích. Tak zůstávají učitel a kněz »klidnými póly
v proudění zjevů.« Ve květu mužných let vstupují na půdu školní a pracují, ani
nepozorujíce, jak života výše přechází přes jejich hlavy. Stříbrná pětadvacítka
jejich úmorné práce kyne jim ke krátkému oddechu a vybízí je, aby zpytujícím
pohledem popatřili nazpět na starostlivě brázděnou půdu. Pak ještě jednou znova
v trud práce. Prchněte, vy poslové stáří! Ještě cítím tepnu života, jak silně bije !
Ještě stojím statně v duševní dílně zodpovědné práce 1 Ještě se měřím s mla
dými v horlivosti a sile! A léta opět míjejí ... A stříbrný věnec jubilea práce
školní spočívá nyní trvale a stále pevněji na hlavě učitelově. Stáří se objeví na
prahu školní světnice a klade svou kostnatou ruku na školního vládce. A unaven
a nakloněn, tiše a odevzdaně jde stařec ze školy na krátký — někdy tuze krátký
— odpočinek životní.
Příroda po vůli Stvořitelově vyžaduje tudíž povinný tribut od učitele. Učitel
stárne, kdežto kolem něho kvete život. Přicházejí leta, kdy učitel se z lože po
zvedá znavenější než když se byl k odpočinku ukládal v jaru a létu života. Ale
v těchto hubených letech zapadajícího slunce životního má učitel na svém místě
státí s tímtéž radostným naturelem, s touže sdílností jako v tučných letech ne
vyčerpatelné síly; neboť ta mládež ujeho nohou, jež každým rokem se zmlazuje,
perná tušení o zmalátňujícím účinku přibývajícího stáří, Vědomí o vzniku a zá
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niku pozemského dobra, o stoupání a klesání tělesné síly jest mimo rozsah její
zkušenosti. Tu sedí před ním jako před desíti lety hoši a dívky, jenž doma hrají
si s koníčky, s panou a nádobíčkem, v písku ryjí a staví. Tu čekají na jeho
vedení ti, kteří doma neustále poskakují a sem tam lezou, jak živí trpaslíci, kteří
za skříněmi, za stromy a ploty hrají si na schovávanou a na chytanou. Všechny
ty pohyblivé duchy v domě, v zahradě, na poli a v lese zachytila škola lasem
všeobecné vyučovací povinnosti. Nyní jsou vtěsnání do úzkých lavic školních.
Na tváři učitelově spočívají zkoumavě jejich oči. Jejich mládí žádá si náhrady
za to, že jejich přirozená volnost byla na prokrustovské lože vtěsnána.
Této náhrady dostane se jejich mládí zajímavým a radostným vyučováním:
vyučováním, jež jejich ducha zaměstná a zapomenout! jim dá na omezení jejich
tělesné volnosti; vyučováním, jež jejich mysl uchvátí a radostně povznese. K tomu
je však třeba, aby učitel všelikou tesknost, nudu a omrzelost od sebe odháněl,
jež uspává a ducha zmalátňuje. Jak možno však učiteli, zvláště staršímu, tuto
všednost a malátnost od sebe odmítati? Nezbytnou podmínkou k čilosti a svě
žesti i v pokročilých letech jest učiteli radostné rozpoložení mysli. Tíha vysilu
jící práce, jež jeho ducha i tělo sráží, musí býti překonána dobrou mírou jeho
mysli. Chuť k vyučování přes všecky překážky, školní i rodinné, a láska k dí
těti nesmějí učitele nikdy opouštěli. Jasné počasí budí všudy radostný život, za
chmuřené nebe, mlhy, úbytek světla a barvy tíží lidskou mysl, činí ji uzavřenou,
netečnou a zaraženou. Počasí ve škole nespočívá sice jedině v moci učitelově,
ale přece z veliké části. Veliký význam má zde způsob, jak učitel před žáky
předstoupí, jak na ně pohledí, jak je osloví, jak jejich chybné odpovědi přijme,
je buď pohrdavě zamítne nebo jich použije jako udice, aby zachytil řádnou od
pověď. Dítky hned vycítí náladu, již učitel ssebou do školy přinesl. Podle této
nálady učitelovy buď opatrně a bojácně zalezou jako hlemýžd do svého domku
a želva do svého krunýře, anebo tíhnou vnitrně k učiteli, jako mladé vlaštovky
s otevřenými zobáčky na kraj hnízda se natahují, když jim staré přinesou
čerstvé jídlo.

Takovéto živé a povzbuzující vyučování poskytovali nspřipadá mladšímu
učiteli příliš za těžké. Ale starší učitel musí se mnohdy přemáhati, aby únavu
a nudu od sebe oddaloval ... K tomu je potřeba, aby každý učitel dobře vy
užil denních hodin odpočinku k tělesnému i duševnímu zotavení, procházkou
i studiem sobě zamilovaným, jímž duše pookřívá. Třeba se také straniti příliš
ného alkoholu. Muž, jenž svaly namahá, může přebytek alkoholu snáze vyrov
nali, než-li ten, kdo, jako učitel, stále duševně pracuje, jehož srdce a nervy
alkoholem se seslabují. A důležito jest, aby učitel se nedal mýliti rozličným utr
pením a sklamáním, jež každého potkává. Utrpení a sklárnám' životní podobají
se úskalím mořským. Tato napomínají lodníka, aby svůj život svěřil jenom pevně
zbudované lodi. Lehce sestavená loď rozpadá se už při klidném moři. Takovou
lodí, na níž plujeme vlnami života, jest náš světový názor. Je-li tento sestaven
z povrchních zásad, nedonese nás jistě životem ani při tiché plavbě.
A zdvihne-li se bouře anebo prorazí-li úskalí neštěstí spodek lodi, pak klesá loď
do záhuby.
O vážné nesnáze a soužení roztříští se módní názory jako shnilý člun roz
bije se o skálu, Tu je zpozdilé chytati se pak tonoucího vraku. Vlny pohltí
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lodníka i loď. Spása kyne jen tomu, kdo vší silou od sebe odstrčí vrak volných
názorů, obejme úskalí utrpení jako záchranného přítele a očekává loď, která by
jej na pevný břeh přivedla. A tato loď, jež všem otřesům neštěstí a zloby vzdoruje, jest křesťanský, cirkevne křesťanský názor světový.
Božský mistr obrnil archu své církve proti každému ztroskotání. Ze stromu
kříže sdělána jest loď její. Za kompas slouží jeho učení. Radostná zvěst
božských zaslíbení nadouvá její plachty. Pokorná víra, zní heslo mužstva.
Pokorná víra zdobí čelo dítěte. Pokornou víru nechať si uchová i učitel
jako nevysýchající studnici životní. Z té prýští se zdravá voda radostné mysli
v povolání až do pozdního věku. K tomuto svěžímu prameni chvátají dítky jako
včely k nektaru květin. Tento pramen musí všechny ostatní omlazující prostředky
v povolání učitelském podporovali.
■Rozumné střídání v práci a odpočinku, v duševním podávání a přijímání,
střídmé požívání alkoholu anebo úplné se jeho stranění, klid v neštěstí a jiné
a jiné všeobecné i zvláštní prostředky a cesty jsou to, na nichž stárnoucího
učitele doprovází radost a láska v povolání. Než nade všemi těmito cestami musí
svítiti jako zahřívající slunce — pokorná víra.
Kde důvěra v Boha vyhasne, tam zvadne ideál v povolání; neboť jen ten
ideál odolá nepříjemnostem v povolání, jenž nesen jest realitami křesťanství.
Ideály, jež vzdáleny jsouce světla a vzduchu křesťanství, pěstěny jsou v ovzduší
rationalismu, »rozumové ethetiky«, materialismu, volné myšlenky a pod., roz
plynou se pod tíhou skutečnosti jako mýdlové bubliny ve vzduchu. Co zbylo,
jest fráze, bezduchá skořápka dřívější myšlenky. Mráz omrzelosti v povolání na
stupuje. Kdo začal jako řezbář, končí jako drvoštěp.
Víra, dětinná důvěrnost s Bohem, jest onen čarovný proutek, jenž dán jest
do rukou učiteli. A čeho se tímto kouzelným proutkem dotkne, mění se v ryzí
zlato. Tento zázračný proutek, kéž by vládl jako žezlo v říši naší národní školy!
Kéž by sloužil každému učiteli za cestovní hůl, jež by ho vedla v stálé radosti
a svěžesti v jeho těžkém povolání a ho dovedla až k nejvyššímu stupni
jeho stáří !
— R. —

Karban mezi učitelstvem.
V učitelstvu je mnoho shnilého. Není také divu. Vždyť sebevědomé vystu
pování učitelstva je povýšeno nad všeliké pokyny; učitelstvo považuje se za ne
omylné nejen ve škole, nýbrž i ve společenském životě. Tomu je tak zvláště na
vesnici, kde učitel je často jediným představitelem vzdělanosti. Následek toho je,
že učitelstvo zabředlo do nezdravých proudů, z nichž nikdo mu nemůže a nesmí
pomoci.
Učitelstvo jest nedotknutelno. Běda tomu, kdo by se opovážil učitele upozorniti na nepřístojnosti, kterých se ve společenském životě dopouští. Takový
opovážlivec jest ihned prohlášen za nepřítele školy. A mnohý dobře smýšlející
se stavem učitelským si rozmyslí napomenouti učitele k opatrnosti, aby nebyl
smýkán veřejně v novinách nebo prohlašován za nepřítele školství,

Strana 4.

učitelská příloha

Ročník XXIII.

Hrozné defraudace, kterých se dopustili učitelé Kudrnáč a Stuchlík, jsou
toho důkazem, že mezi učitelstvem bují požitkářství a nepoctivost. K hlavním
zlům tohoto stavu učitelské noviny počítají také karban. »Český Učitel«, ústřední
orgán jednot učitelských v Čechách, hrozí se této zhouby a volá po očistě: >Požitkáře, karbaníky, nepoctivce netrpme mezi sebou. V organisaci není místa než
pro lidi čestné, naskrze poctivé. Nikoho nešetrte 1 Je třeba očisty! »Čes. Učitel«
zajisté dobře zná své stoupence a proto můžeme mu plnou měrou věřiti. V 9.
čísle roč. XVI. týž časopis dovozuje, že organisace jejich chrání od podobných
výstřelků: »Na organisaci, která zavádí pořádek, ukládá sebevzdělání, práci osvětnou, přísný charakter a nejsvědomitější plnění povinností stavovských, na tu lají
právě ti, kdož jsou požitkáři, karbaníky, marnotratníky a nenávidí ji proto, že
hlásá spořivost, abstinenci — a oddavše se nezřízenému životu, neštíti se ani zlo
činu a škodí tak vážnosti stavu, za kterou právě se bije organisace.« Tento list
zapomíná, že právě učitelská organisace desorganisovala učitelstvo, znemravnila
je stálými útoky a pranýřováním soudruhů poctivých, abstinentů, dobrých od
borníků, protože nejsou v jejich řadách.

Smutně to vypadá ve stavu učitelském. Finanční poměry jeho byly přimě
řeně upraveny v nedávné době a přece denně přichází k zemské školní radě
v Čechách až deset žádostí soukromníků, aby uěitelům bylo služné obstaveno.
Zadluženost učitelstva je veliká a dlužno ji přičísti na vrub okolnosti, že žije nad
své poměry a hoví nezřízeným choutkám, které stojí mnoho peněz. Učitelské
orgány všeho toho nevidí a jen bijí do katolíků, které považují za své úhlavní
nepřátele, místo aby hledali nepřátel ve vlastních řadách, v nezřízeném životě,
proti němuž nikterak nepracují odbornými články poučnými. A přece je toho
tolik potřebí.
Nejen opilství přináší do rodin nouzi, choroby a neštěstí, nýbrž také stejnou
měrou je záhubný karban. Často lidé, kteří se oddali této vášni, zapomínají na
všecko, co jest okolo nich, na dům, rodinu, povinnosti a hlavně na — poctivost,
dovozuje polský »Lud Božy« (roč. III. č. 18.). Doma je bída, rodina následkem
nedostatku nejpotřebnějších věcí hyne, dítky jsou hladový, špatně oděny běhají
po ulicích a otec rodiny prohraje často větší část služného v karty. A karban,
na pohled nevinná zábava k ukrácení chvíle, mění se v ohyzdnou vášeň, hubící
člověka mravně i hmotně.

Mnozí karbaníci se domnívají, že kromě ztráty peněz při hře v karty nemají
jiného úbytku. Než tu se velice mýlí; mravně, duševně pozbývají mnohem více.
Především je ponižující a nesprávné samo požádání cizích peněz, sama ta snaha
bez práce zabratí, ano sprostě vyrvati peníz často těžce zasloužený, bez pomy
šlení, že to může býti těžkou a citelnou křivdou.
Proto, že jednomu se dostane karty černé a jinému červené, chladnokrevně
zbavuje se karbaník nejlepších přátel; jménem přátelství pomocí »šťastné« karty
sáhá se beztrestně do cizí kapsy. A jestliže se pak náhodou štěstí obrátí, »nejde-li karta«, člověk zaslepený touhou po lehkém výdělku snaží se opět dopomoci si k svému štěstí. A tu již se snižuje, znamená karty, začíná šiditi.
(Dokončení.)
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Úvahy k zachování zdravého jádra našeho lidu.
Napsal učitel B. NUSELSKÝ.

I.
V poslední době napsalo se velice mnoho v různých časopisech mimoškol
ských o školství našem a o poměrech našeho učitelstva jak v Praze tak ve
městech mimo Prahu a na venkově. Pozoruhodné tyto úvahy, vycházející od
různých odborníků školských, málo dle mého zdání došly povšimnutí neinteresovaného obecenstva, které více sobě v denních listech všímá denních událostí,
sensačních vražd, pikantností, referátů ze soudní síně než otázek školských tak
veledůležitých pro budoucnost našeho národa. Bylo by sí přáti, aby obecenstvo
naše věnovalo větší píle a pozornosti těmto otázkám, více než dosavad se to
děje. Tak v jednom referátu jsem četl, že nutná jest změna zákona o obsazování
učitelských míst.
Jmenování definitivních učitelů II. třídy definitivními učiteli I. třídy ad per
sonám způsobilo, že venkovskému učitelstvu se vstup do Prahy a velkých měst
zamezil nebo aspoň velice znesnadnil. Souhlasím plně s tímto hlasem, ač na druné
straně musím uznati, že jest úplně spravedlivo a nanejvýš odůvodněno povyšo
vání učitelů po desítileté službě ze II. třídy do I. třídy ad personám. Dosti je
těch, Kteří vinou různých okolností musí dlouhá léta sedéti na místě s nižším
platem, nemohouce se při veškeré své námaze domoci zlepšení svého postavení.
Byl by to krutý osud, Kdyby musil takový nešťastník na nižším platu seděti
delší čas svého života bez naděje, zdaž se mu také dostane jednou zlepšení.
Proto jest to spravedlivo, že po desíti letech, ať sedí kde chce, stane se pro
svou osobu učitelem I. třídy se zvýšeným služným. Ale dobrodiní toto pro jedny
na druhé straně dle referátu onoho stává se zase pro jiné překážkou dostati se
tam, kam tak mnohý touží z různých důvodů, totiž do měst nebo do Prahy.
Jak k tomu přijde učitelstvo venkovské a zmínka se děje zvláště o učitelstvu
menšinovém, aby mělo uzavřeno přístup do měst a do Prahy? Nikdo v Praze,
kdo nezažil ty svízele, které musí část českého učitelstva v menšinových
školách, nebo vůbec v horských krajinách, v zapadlých vesnicích odříznutých
od celého světa, prožiti, nemůže míti o tom ponětí a nemůže snad tudíž z vlast
ního náhledu nakloniti se k tomu, aby odměnou tomuto těžce zkoušenému
učiteli, majícímu rodiny a syny na studiích, poskytnuta' byla možnost dostati se
do města se středními školami. Žijte jen někdo z vás vyhejčkaných na pražských
ulicích, všemu pohodlí uvyklých, tak rok na takové propadlině, utečete hned po
roce, ne-li dříve, odtamtud a budete se zaříkávati, že tam nepůjdete, kdyby vám
dávali celý svět za to. A vidíte! Celá veliká řada učitelů celý svůj život prožije
v těch bídných zapadlinách a to už musí jim býti moc zle, aby zazněl odtamtud
do veřejnosti nějaký výkřik bolesti, poněvadž učitelstvo české, ‘vědomo svého
těžkého úkolu, stydí se křičet po pomoci.

Představte si rodinu učitele žijícího v odlehlém kterémsi koutě Čech. Na
dráhu má kolik hodin cesty, lid třeba neuvědomělý, jemuž musí mnohdy s ve
likým nevděkem věnovati veškeren svůj mimoškolní čas, surové závidění chudiny
lepšího učitelova kabátu, na mnohých místech mnohem větší drahota než ve
městech a v Praze, nemožnost dostati všechny potřeby k živobytí na vesnici,
posílání pro to do vzdáleného města a placení důkladných honorářů od cesty,
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neboť dnes neudělá nikdo učiteli zadarmo (a také to dnes nikdo nežádá) ani krok,
doprava dětí na studie do měst, atd., atd.
Bylo by toho· dlouhá řada nářků, než by aspoň trochu poznali ti šťastní
lidé ve městech, jak musí zápasiti učitel na takové zapadlině. Neuvěřitelno. A nic,
nebo málo toho veřejnost zví.
Nikdo neví, co žalu a bolu zažije svědomitý učitel někde v zálezlově.
A mnohdy ani u svých představených nedovolá se pomoci a ochrany. A tu
teprve uplatňuje se náhled nejsprávnější, totiž ten, že jest naprostou nutností, aby
v takovém ovzduší žijící inteligenti se spojili ku svorné práci, ku svorné výpo
moci a ku svorné obraně. A kteří jsou ti inteligenti? Jest to učitel a kněz. Ti
mají stejné svízele v takových zapadlinách, stejný osud, stejné utrpení. Jednoho
jako druhého pronásledují ty nepříznivé poměry. Směšno pak jest, když tak
zvaní »pokrokovci« žijící ve městech, kde mají vše, co hrdlo ráčí, píší a štvou
proti teto shodě učitele s knězem. Vždyť oni naprosto neznají neblahé ty po
měry na venkově, ve kterých musí tito lidé žiti, a své povinnosti vykonávali.
Jest to tedy naprostým nesmyslem o tomhle usuzovati lidem, kteří neznají po
měry. Poslat je tam někam do zálezlova! Ti by tam dlouho nebyli. Pláchli by
odtamtud brzy a dali by snad s tím štvaním pokoj.

Bezkonfessionelní škola a vyučování morálce ve Francii.
Pokrokoví lidé náramně vynášejí nynější beznáboženskou školu ve Francii
a její laickou morálku. Na hořejší thema měl nedávno, 29. prosince 1909, před
nášku dr. Rodolfe Brada v síni vědeckého klubu ve Vídni, která vyzněla v nad
šenou chválu francouzské beznáboženské školy a jejího vyučování beznáboženské
morálce. V závěrečné větě své chvalořeči odvážil se řečník k tvrzení, že bezkonfessionelní škola se ve Francii venkoncem osvědčila a že za jejího vlivu se
mravní úroveň lidu všeobecně povznesla. Toto dosvědčení musí každého nepředpojatého zaraziti, poněvadž je přece známo, že s vyučováním mravoučným není
ve Francii nikdo spokojen. Dobrým živlům je toto vyučování nesmyslem, ježto
mravnost bez náboženství jeví se býti zcela nemyslitelná; radikálnímu křídlu pak
zdá se naproti tomu tato mravouka ještě přílišnou, proto žádá bouřlivě odstra
nění i tohoto bezbarvého morálního vyučování ze školního programu. Tak na
podzim minulého roku žádal sjezd francouzského učitelstva z Nancy odstranění
každého vyučování jakékoli morálce, i bezkonfessionelní^ a sice značnou vět
šinou hlasů.
Kam až stoupá kurs učitelů francouzských, vidno z resoluce sjezdu učitel
ského, konaného v dubnu r. 1909 v Lyonu. Ta zní: Za zcela zavržitelnou musí
se pokládali výchova lidu státem ; nynější političtí vůdcové používají škol k tomu,
aby si vychovali poslušné a věrné poddané. Co nejdříve musí proto odstraněn
býti každý vliv státu jako církve. —
Abychom k posouzení volné školy ve Francii jenom několik podrobností
vyjmuli, poukazujeme na to, že dle státní statistiky z roku 1905 jest úmrtnost
školních dítek ve Francii právě dvakrát tak vysoká jako úmrtnost v Německu,
v Anglii a v Itálii. — A do výsledků nové školy žalují samy zednářské listy
trpkými slovy: Kdežto v roce 1882 14% francouzské mládeže neumělo ani čisti
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ani psáti, stoupl počet v r. 1900 už na 25 — 30%· Ani vychovatelé ani jejich stou
penci nejsou tedy s novou školouve Francii spokojeni. —
Než ani mravní povzneseni lidu vůbec nezdá se tak jistým, iak to líčil
dr. Broda Vídeňanům. Od zavedení beznáboženské školy (r. 1882) vzrostl počet
zločinců pod 20 lety stáří ze 16.000 na 41.000, a tu třeba ještě uvážiti, že se
počet mládeže ztenčil o 80.000. — Dle »Journal Officiell« přineslo první pololetí
roku 1909 o 6201 méně sňatků než stejné období předešlého roku, ale za to bylo
o 543 více rozluk manželských. Počet případů narození klesl s výše 411.402
(v r. 1908) na 398.710 (v r. 1909), to znamená úbytek francouzského obyvatelstva
o 12.692. Naproti tomu přibylo úmrtí o 25.019, tak že obyvatelstvo Francie
obnášelo v prvním pololetí r. 1909 o 37.711 hlav méně než ve stejném čase
r. 1908. Od r. 1876 kleslo číslo narozených s 1 milionu na 700.000. Tento veliký
rozdíl poněkud vyrovnávají dobře katolické provincie; kdyby pohyblivost oby
vatelstva v ostatních provinciích byla právě tak příznivá jako je v částech kato
lických, měla by Francie místo 32 milionů o 15 milionů více, L j. 47 milionů
obyvatelů. —
A ještě jednu skutečnost. Všeobecný spolek Dělnický konal v Painu den
před nastoupením nováčků v sále »Tivoli« protestní shromáždění, na němž byla
usnesena tato resoluce'. »Dne 26. září v sále »Tivoli« shromáždění mladí sou
druzi, kteří zítra do kasáren půjdou, aby oblékli se v módní livrej, chápajíce
úlohu, již mají hráti pod záminkou vlast chrániti, ohlašují, že budou ve svých
plucích povinnost svou konati jako děti vyssávaných dělníků, že se budou vždy
zpěčovati na své bratry, kteří se proti svým vyssavatelům budou nalézati v po
vstání, střileti, a že v případě všeobecného revolučního povstání společně půjdou
s třídně uvědomělými dělníky.« Teď ať přijde přítel školy, velkosti národu nebo
vnitřního a vnějšího pořádku a ať řekne, zda beznáboženská Francie a její škola
skutečně ovoce přinesla, které dává soudili o povznesení všeobecné mravní úrovně
obyvatelstva, jak tvrdil dr. Broda.
— R. —

U hmotných poměrech v učitelstvu.
(Z kruhů učitelských.)

Události posledních dnů podaly nám smutný obraz našich neutěšených ho
spodářských poměrů. Jsou to v první řadě defraudace v záložnách řízených uči
teli, jichž nemístný luxus a výstřední život stal se osudným nejen jim samým,
ale i nám ostatním, kteří jsme nuceni s veřejností se stýkati.
Laická veřejnost staví nás do ostrého světla kritiky nejen po stránce hmotné,
ale i morální. Bude dobře poukázati na nejbolavější místa našeho stavu, totiž na
dluhy. »Dluh z mísy jídá,« praví přísloví a naznačuje nám zcela jasně, že není
příjemným, podíváme-li se trochu do nitra našeho života, který poskytuje dosti
úvah nejen v řadách našich, ale i kritisující veřejnosti.
Že učitelé jsou prodluženi, jest faktum, o kterém by nám mohly podati
učitelské záložny důkazy, jaké přímo ohromující výše dluhy našich lidí již dosa
hují. A příčiny? V každém takřka stavu je těžko bez dluhů se obejiti. Dlouhé
studie, shánění protekce, bídný postup spojený s malým příjmem, jest příčinou,
že lidé se dluží, zapomínajíce, že snad po celý život budou nuceni sháněti groše
na jeho zapravení. Nejhorší doby prodělali bez odporu učitelé. V nedávných těch
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dobách bylo učiteli krušno; z platu býti živ nemohl, proto sháněl se po vedlej
ším zaměstnání, jeho stavu častokráte nedůstojném; nešlo-li to, upadal do rukou
lichvářů a těm na roveň postaveným individuím, nebo do rukou lidí mimo stav
učitelský, od nichž byl úplně závislý, a i nyní, kdy poměry poněkud se změnily,
nenajdeme učitele, který by nebyl nucen vedlejšími příjmy doplniti své služné,
nedostačující k výživě rodiny. To je také nepopřené faktum a pravá příčina, proč
dluhy učitelů v poslední době nabyly takové výše.
Těch několik šťastných, nebo těch, kteří domohli se mimořádných příjmů
bez všelikého shánění a práce, nemohou býti měřítkem pro celek, který nucen
je úmornou prací vydělávali živobytí a tím odkrýti úplnost našich »utěšených
hospodářských poměrů«.
Znám učitele, který denně od 7 hodin ráno až do 9 večer s půl hodinou
v poledne odpočinku jest nepřetržitě zaměstnán. Vykonaná práce neodpovídá
jeho výdělkům. Bez viny, neutěšenými poměry, náhodnými katastrofami přišli
mnozí do dluhů a k zapravení jich, k svědomitému dostání dlužních povinností,
jak od učitele jako inteligenta se žádá, svědomitě dostáti se snaží a proto tolik
nářku na všech stranách a poukazování na naše neutěšené poměry.
V Praze a předměstích jsou učitelé, kteří nemohou domoci se definitivy.
Slouží hodně přes 10 roků. Každý z nich měl nároky na 1. zvýšení služného
po 5 letech po zkoušce učitelské způsobilosti. Slouží-li dnes na př. 10 roků po
zkoušce učitelské způsobilosti,' tedy s nároky nejen na 1., ale i na druhé zvý
šení služného, kolik tu ztratí takový učitel a kolik se na něm ušetří? Tu je za
jisté veliká mezera v zákoně ničím neodčiněná. Nedivme se potom, že i neženatí
učitelé, nemající vedlejšího zaměstnání, jsou často donuceni některými výše
jmenovanými příčinami se dlužiti.
Je povinností našich veřejných činitelů, by postarali se alespoň o částečné
uspořádání těchto neutěšených poměrů.

SMĚS.
Výbor Jednoty českého katol. uči
telstva a přátel křest, výchovy konal
V. schůzi v domě družstva Vlasť v neděli,
dne 9. ledna t, r. za předsednictví univer
sitního profesora, Msgr. Dr. Fr. Kordače a
hojného počtu výborů. — Zemřelému vý
boru, sl. Marii Worlové, vzdána byla po
vstáním čest a řídící učitel Jos. Kafka vě
noval jí procítěnými slovy posmrtnou vzpo
mínku. Jednatel, katecheta A. Suchoradský,
Četl protokol předešlé schůze, jenž byl pro
brán a schválen. -— Za nové členy se hlásí
a přijati byli: Fr. Havlát, učitel v Sedlci
u Blatné, Cyrill Pazdera, učitel na Král. Vi
nohradech a Katol. organisace v Břevnově
u Prahy. — O postupu práce pro vzornou
knihovnu pro katolickou mládež referoval
jednatel; em. říd. učitel Václ. Špaček zaslal
k tomu účelu hojně dobrého materiálu; za
čtvrtého člena této komise zvolen byl faktor
Boh. Šubrt. — Pro valnou hromadu Paed.
svazu, která se koná v domě družstva Vlast
o 10. hodině v neděli, dne 30. ledna, vyšle

Jednota 7 delegátů, kteří byli k účelu tomu
zvoleni. — Jeho Eminenci, ndp. Arcipastýři
zašle výbor k jeho jubileu písemné blaho
přání. —
Valná hromada Jednoty koná se v domě
družstva Vlast v neděli, dne 30. ledna o
půl 10. hod. dopoledne. Výbor sestavil k ní
program, navrhl kandidátní listinu budoucího
výboru a dary, jež by valná hromada měla
uděliti. — Kolekta ve prospěch katol. pae
dagogia vynesla K 3'70. — V půl 12. musil
předseda opustiti schůzi, i zaujal předsednické místo I. náměstek jeho, řídící učitel
J. Kafka. Red. T. Jiroušek konal na to zají
mavou přednášku o volné myšlence a o po
litických a vzdělávacích proudech v uči
telstvu v posledních desítiletích. Přednáška
hojným potleskem přijatá vyjde v »Našich
Listech« a dle usnesení výboru bude tvořiti
Vychovatelský leták Jednoty. Další krátké
přednášky prosloví v budoucích výborových
schůzích pan říd. učitel Jos. Kafka, jenž
cestoval v minulých prázdninách v Sedmi
hradsku, Srbsku, Turecku a delší dobu pro
dlel zvláště v Rumunsku. —- Schůze výboru
měla povznášející ráz a členové výboru
spokojeně se rozcházeli.
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Jest možná shoda mezi světským a duchovním učitelstvem na
prospěch výchovy a vyučování?
Rešiti otázky skutečného, praktického života u redakčního stolku časopise
ckého, musí přirozeně býti počínání pochybené a bezvýsledné. Jednou z tako
výchto po výtce praktických otázek jest otázka po možnosti shody mezi učite
lem a knězem ve škole. Kdybychom dle skutečného stavu věci uvažovali, tu se
vlastně jeví zbytečným vyšetřovali, zdali jest shoda zmíněná možná čili nic.
Neboť ve skutečnosti tato shoda existuje, alespoň na mnohých školách.
Proto nemůže první článek v lednovém čísle »Českého Učitele«, kde se
praví, že mezi učitelem a duchovním nemůže a nesmí býti ochoty a shody na
prospěch výchovy a vyučování, jiného účele než pouze theoretického, ovšem
agitačního mluvení. Nepřímo zavdává k tomuto doktrinářskému, sebevědomému
tvrzení »Čes. Uč.« příčinu zpráva zemské školní rady v království českém (jako
každoročně) o shodě mezi světským a duchovním učitelstvem v Čechách. Proti
této zprávě zemské vyučovací správy namířen jest onen článek, jak ostatně
z úvodu patrno.
Nemíníme obhajovali úřední onu zprávu, ježto by nám mnohý mohl namí
tali, že se přece ví, jak se takové úřední zprávy sdělávají. Ale nechceme ani
proti »Českému Učiteli« se stanoviska faktického dokazovali možnost dohody a
shody mezi učitelem a knězem ve škole. Důkaz byl by ovšem zcela snadný a
přísně logický, poněvadž zde stává skutečnost shody a ze skutečnosti lze sou
dili vždy na možnost (ne ovšem obráceně). Na mnohých školách srovnává se
učitel s knězem a naopak velmi dobře a kde duch nesváru a třenic panuje, tam
vězí příčina toho buď na straně učitele nebo na straně kněze, velmi zhusta na
stranách obou.
Rozhodně však nepramení se v nejčastějších případech neshoda z rozporu
světových názorů učitele a kněze — jak se svého redaktorského piedestálu slav
nostně prohlašuje »Č. Uč.« — nýbrž příčina vězívá v osobních rozporech a míst
ních poměrech.
Nenapadá nám tedy možnost shody mezi učitelem teprve dokazovali, ale
účelem těchto řádků jest trochu níže pověsiti způsob psaní »Čes. Uč.« Nezabý
váme se sice skoro nikdy jeho články, nebude však škoditi někdy vytknouti ně
která »stkvělá« místa úsudku tohoto tiskopisu.
Kdo se chceš poučiti z formální stránky, jak se uzávěry dělají z nedokáza
ných navěstí, vezmi do ruky »Č. Uč.« A kdo neví, co jsou to hyperboly a pleonasmy, nahlédni tamtéž. A kdo se chce konečně pobaviti, dej si jen v kavárně
předložití kterékoli číslo >Č. Uč.«, třeba z loňského roku, poněvadž jsou všechna
čísla s nějakou změnou stejná.
K těm nedokázaným (a také nedokázatelným) návěstím »Č. Uč.« charakterisuje typ kněze takto: Kněz (ojedinělé řídké výjimky nepadají prý na váhu) je
hladký (napadne ti: bodejť ne, vždyť se holí), nemrava, pokrytec, cítí rozpor
mezi svým životem a církevními přikázáními a má tedy potřebí, aby tento rozpor
ve své duši ohlušil, pročež vyhledává schválně spor s učitelem, A dodává »Čes.
Uč.«, že v tomto kreslení typu kněze není nic skresleno ani přidáno, to že jest
skutečnost. Inu, to se tak čte jako v »Záři« nebo v »Červánkách«.
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A což ty hyperboly básnické! V jedné delší větě opakuje se stále slovo:
nesčíslné. Co všechno je »nesčíslné«, tak že nemůže býti shody mezi učitelem a
knězem! Nesčíslná prý jsou soudní přelíčení ve sporech učitelstva s kněžstvem,
nesčíslné útoky kněžstva v klerikálních časopisech,. nesčíslné denunciace a potom
věta končí: a jiné neznámé nesčíslné případy. Opravdu, člověku vstávají vlasy
n’ hlavě nad tou nesčíslností. Proto shoda mezi učitelem a knězem ne
může býti.
Než ani nesmí býti. A proč? Poněvadž by dle »Č. Uč.« touto shodou byla
ohrozená pravá a zdravá výchova našeho národa, ježto prý směr náboženský
knězi je směr náboženský Drozdův, Brynychův, Jemelkův a jiných!! Tohle jsou
přece šlágry prvního řádu, ty musí jistě omračovat!. A na konec poráží »C. U.«
ten nemravný směr náboženský slovy, že ve škole musí býti dílna lidskosti, což
vhodně paráduje k počáteční frási v článku, že »do školy vstupuje kněz, před
stavitel jiného kulturního světa než učitel«.
Vyznačili jsme tímto stručným pojednáním lehkovážný, urážející a nadutý
způsob psaní orgánu Ústředního Svazu učitelských jednot. A dosti máme !
Dnes se všecko napíše, jako se všecko mluví. Maně připadá mi na mysl
tato událost, kterou jsem kdysi četl: Jeden král zavolal svého služebníka a tázal
se ho, který jest nejlepší dar člověka. Služebník přemýšlel ustavičně a po nějaké
době předstoupil před krále a rozluštil mu otázku tímto způsobem: »Nejlepší
dar člověka jest jazyk.« Služebník svoje tvrzení také odůvodnil: »Užíváme ja
zyka, abychom jiné těšili a stěžovali si na bolest a zármutek, kterýž nás trápí.«
Král přisvědčil ochotně k názoru služebníkovu; ale chtěl zkoušeti dále jeho chy
trost. A proto mu dal jinou otázku : »Vyšetři mně, který jest nejhorší dar člo
věka?« A opět dlouho uvažoval služebník .i po dlouhé úvaze vyslovil odpověď
na otázku pánovu takto: »Nejhorším darem člověka jest jazyk.« I usmál Se král
a podivil se nemálo; tvrdil, že služebník si odporuje, když nazývá jazyk nejlep
ším a zároveň nejhorším darem lidským. Než, služebník odůvodnil dobře svoje
rozřešení obtížné otázky. Pravil: »Užívá-li člověk jazyka, aby jím prospíval bliž
nímu, jest zajisté jazyk nejlepším darem lidským. Pakli však člověk užívá daru
dohoto, aby jiným zlořečil a nadával, není jinak možno než tvrditi, že jazyk jest
tarem nejhorším; neboť tím nejspíše kopá si člověk základy k svému hrobu.«
Tohoto příběhu laskavý čtenář nechť na konec, jako krásné resumé těchto
řádků, použije, jenom že slovo jazyk zamění slovem tisk.
r.

Slovo o nové čítance Jursově.
Chvalitebná jest každá snaha po reformě. Reforma má však býtik lepšímu a ne
k horšímu. Proto, když nové není dokonalejší než staré, nemá se zaváděti.
To platí i v mnohém ohledu o nové čítance Jursově pro obecné školy. Má sice
mnohé přednosti psychologické a paedagogické, ale hlavní vada učitely samými
co nejvíce pociťovaná jest, že není možno, aby byla se žáky spracována. Nalézá se
v ní tolik reálií, že k jejich výkladu ztratí se mnoho času a tak nezbude pak
kdy, aby se žáci z článku učili čisti a mateřskou řeč poznávati. Celý čas aby
učitel zabral výkladem zeměpisným, dějepisným a přírodopisným toho neb onoho
článku. Odkud se pramení tato vada nové čítanky? Odtud, že chce rozum žáků
přeplnit! co možná nejhojnějšími poznatky z reálií, obohatiti mys), vzdělání,
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Ale zapomnělo se »že hlavním účelem obecné školy jest, aby naučila žactvo
náležitě mateřské řeči a počtům. Neboť bez řádného základu tohoto přijde na
měšťanské školy materiál, s kterým si tyto školy, jež jsou přece pokračováním
školy obecné, nevědí rady. Anebo lépe řečeno, toto se vědělo, ale neuvážilo se
od reformátorů, že není možno v jedné hodině vyložiti článek tolika poznatky
reálními přeplněný a zároveň učiti poznávati mateřskou řeč a cvičiti čtení.
Uveďme příklad, jak jej časopis moravský »Měšťanská škola« v 1. čísle svém
uvádí: Ve 4. a 5. školním roce žádá učebná osnova, aby zjednalo se žákům
porozumění učiva z reálií, které je obsaženo v čitance. Jursova čítanka pro obecné
školy díl IV. obsahuje však 50 stránek textu zeměpisného, 44 stránek textu
dějepisného, 64 stránek přírodopisného a 23 stránek přírodozpytného. Jest možno,
aby učitel při jedné týdenní hodině mohl do konce roku probrati tyto články
všechny tak, aby je věcně vyložil a při tom jazykově procvičil? Učitel musí s’
tedy učiniti výběr z článků, třeba na nejmenší míru pořízený. Ale právě při těch
nejlepších článcích třeba mu činiti hlubší výklad věcný, tak že zase nezbude
času na jazykovou stránku. V jednom přírodopisném článku přichází na př.
32 jedinců, z nichž většina jest žákům neznáma. Co výkladů zde potřeba!
Ano jsou mnohdy v článcích slova, jež musí učitel zrovna studovati z odborných
knih anebo z lexikonu. Buď tedy učitel stráví čas výkladem odborným, pak —
suchým výkladem článek sevšední a jazyková stránka utrpí, anebo všímá si
učitel více stránky jazykové a méně vykládá, — pak učitel pracuje s neznámými
pro žáky pojmy. Chybou tedy bylo, že se tolik reálií pojalo do nové čítanky
stará v tom ohledu byla rozhodně lepší.
Ale ještě na jinou okolnost bych poukázal, kterou rovněž shledávám vadnou
v nové čítance. Naznačil jsem to už na počátku a plyne to z předešlého, že
totiž nová čítanka všímá si více rozumu a méně citu čili lépe vůle. Ty krásné
články ve staré čítance, jež tak něžně na cit dítka působily, zmizely a na jejich
místo nepřišla dobrá náhrada. Vůle je zanedbána a jenom rozum má být'
obohacen, vlastně přeplněn poznatky. A přece škola obecná má zvláště na ci>
působiti, srdce dítka se má chopiti, aby nejen vzdělávala ale také vychovávala,
při čemž třeba na struny vůle udeřiti. K tomu náleží ovšem v první řadě, aby
slovo Bůh nebylo v čítance popelkou a články nábožného obsahu nebyly z ní
vylučovány. Náboženský moment je u každého člověka, a zvláště u vyvíjejícího
se dítka, oním tajemným kouzlem, jež vyluzuje ty nejvznešenější a nejvřelejší
city ve vůli jeho. Když pak tyto city jsou podepřeny a zdůvodněny rozumným
výkladem, ovládnou dítko a drží jeho srdce v zajetí.
Nová čítanka pro obecné školy nesplnila nadějí v ní kladených. Třeba
tudíž změniti ji tak, aby se reálie v ní omezily na nejmenší míru a tak větší
péče se mohla věnovati vyučování jazykovému a početnímu.
R.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Něco o protekci. — »Volná Škola«
v 7. sešitě má článek: »Protekce v ruce
klerikálů«. Pisatel si tam stěžuje, že se děje
od učitelů honba za místem okresního škol-

dozorce. Takový inspektor že pak nemá
autority u učitelů, poněvadž tito to pozo
rují nebo od jiných slyší. A ve svém le
pším jednání má prý takový okresní in
spektor svázány ruce; je zakřikován svými
strýčky, kteří mu k místu dopomohli, takže
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potom [rozhoduje okresní hejtman, páter,
písař atd.
Pisatel je dle způsobu psaní učitel, a
proto musí ty věci dobře znáti! Ale přímo
komicky působí ona naivní opravdovost,
s jakou pisatel hovoří v dalším o tom, jak
zameziti toto zlo »inspektorů z protekce«.
Píše doslova: »Není lepšího východiska než
nemít inspektora vůbec, t. j. dosáhnout! ta
kového sebevědomí, sebekritiky, mravní cti,
že sami učitelé bychom sobě byli kontrolory.
Do toho však daleko. Dosud nestačí nám
vzdělání, jakého dostává se na učitelských
ústavech, k tak zodpovědné duševní sebe
kázni. — Snad nejlépe by proto bylo,
aby vybraní, nejkvalifikovanější zástupci
všeho učitelstva volili si sami inspektory a
to opět lidi ze svého středu nejlepší. Ale
kdy se to za klerikální vlády rakouské uskuteční —?« Na to není třeba ani odpo
vědět!. —
r. —

Známkování prospěchu žactva. —
»Český Učitel«, t. j. jeden z jeho přispí
vatelů literárních, zavrhuje dosavadní zvy
klost, dávati na vysvědčení známky z pro
spěchu. To prý se dělá jen pro svět a ze
vnějšek; učitel má prospěch známkovat! jen
pro sebe, pro potřebu učitelskou a vychovatelskou, jiný nemusí o tom věděti. My
slíme, že má toto známkování prospěchu
nejenom pro učitele, nýbrž i pro svět, pro
rodiče a žáka velmi dobrou stránku. Inu,
dnes se zavrhuje všechno dosavadní jako
staré a nesmyslné.
Úroveň »Učitel. Novin« — V čísle
ze dne 25. prosince 1909 nazývají »Učit.
Nov. v koutku »Temná komora« (ze Sopot)
varhany v kostelích »flašinetem« a učitelevarhaníky »skvrny učitelstva«. Otiskujeme
bez poznámky. —
Tytéž »Uč. Nov.« naříkají, že násled
kem špatného materielniho postavení ne
jeví učitelstvo naše účast k veřejnému ži
votu, i v záležitostech čistě stavovských.
Proto vítají nejnovější ustavení se »Pě
veckého sdružení pražských učitelů«, tak
učitelstvo bude aspoň něco činiti ve veřej
ném životě. — Zda-li želaná neúčast uči
telstva českého na otázkách veřejných i čistě
stavovských má příčinu svou, aspoň hlavní,
ve špatném materielním postavení učitelstva,
jest těžko dohadnouti; k práci veřejné však
třeba obětavosti a idealnosti a ta, myslíme,
že v dnešní materialistické době a v pa
chtění se jenom za zevnějšími statky chybí
i stavu učitelskému.

Ročník XXIII

Úprava platů vídeňského učitelstva.
Městská rada vídeňská usnesla se dne 21.
listopadu 1909 na nové úpravě platů vídeň
ského učitelstva. Podstatně záleží úprava
v tom, že definitivní učitelstvo zařaďuje se
do sedmi kategorií: ředitelé a ředitelky měšť.
škol mají obdržet! základního platu 3000 K ;
řídící učitelé a říd. učitelky 2600 K; uči
telé a učitelky měšť. škol 2200 K; učitelé
a učitelky obec, škol v I. třídě 1800 K;
v II. třídě 1400 K; výpomocní učitelé měšť.
škol 1800 K; výpomocní učitelé a výpom.
učitelky obec, škol 1400 K. Zvýšení základ
ního platu činí rozdíl ve všech 7 katego
riích mezi učiteli a učitelkami: učitelé do
stanou zvýšení po uplynutí služebních let
těchto: po 3., 6., 9., 12., 16., 20., 24.,
28., 32. a 36. Učitelky po 4., 8., 12.,
16, 20., 24., 28. a 32. letech. Zvýšení
toto činí pro všechny kategorie 200 korun
ročně. Návrh obsahuje též zlepšení ohledně
naturálního bytu a příbytečného, remunerací a přeložení na odpočinek a zaopatření
vdov a sirotků po učitelích. Také se zlep
šují ustanovení o jmenování na místa uči
telská.

S touto úpravou není však vídeňské
učitelstvo spokojeno a ústřední spolek jeho
konal protestní schůzi, na níž za účastenství
3000 učitelů a učitelek a bouřlivého prů
běhu byla proti této úpravě usnesena jedno
myslně resoluce.
r.

»Učitelské Noviny« proti stavbě
kostela. Obec pražská povolila nedávno
po dlouhém tahání na stavbu tak potřeb
ného chrámu Páně v Praze-VII. subvenci
— prý jednou pro vždy — 50.000 kor.,
a proti tomu ozývají se »Učit. Nov.« a za
důvod svého roztrpčení udávají, že se tím
podporuje klerikalismus. To jest opravdu
komické. Liberálové a pokrokáři ano i ne
dávno i volnomyšlenkář dr. Bartošek před
soudem se ohražují, že nejsou proti ná
boženství, jenom proti klerikalismu. A když
se jich zeptáš, co myslí tím klerikalismem,
tu odpoví, že klerikalismus je zneužívání
náboženství k politickým účelům. Podle
toho by byla stavba kostela »politicum«.
Ať se »Učit. Nov.« neschovávají, jako de
mokrati za klerikalismus, nýbrž řeknou
otevřeně, jako to řekl Masaryk, my jsme
proti katolickému náboženství, proti Bohu
a vůbec všemu, co s Bohem souvisí. To
bude aspoň jednou pravda, kterou proti nám
vyřknou.
r.
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Valná hromada
Jednoty č. katol. učitelstva a přátel křest, výchovy konána byla v domě
družstva Vlast v neděli, dne 30. ledna 1910, za předsednictví univ. proí. Msgr.
Dr. Fr. Kordáče.
Nejdůst. Episcopat zastupovali: Jeho Eminence : univ. prof. Dr. Eug. Kadeřávek;
Jeho Excellenci ndp. biskupa Dr. Jos. Doubravu: kap, děkan a dvorní rada Dr.
Fr. Kryštůfek; bisk. kons. Litoměřickou: školní rada a prof. Jos. Šauer z Augenburgu. Zástupce nejdůst. p. biskupa Budějovického, prof. Em. Žák, pro churavost
ke schůzi dostavili se nemohl. Zástupcové nejd. Episcopatu zaujali čestná místa.
Velice sympaticky uvítán byl nový člen Jednoty, p. ředitel K. Chmel, obecní
starší král. hl. města Prahy.
Předseda vzpomenul zemřelých členů Jednoty: AI. Černého, sazeče v Praze»
Fr. Krause, děkana ve Zlonicích; Jeho Excel), ndp. biskupa Dr. Em. Schoebla;
Jos. Tangla, kanovníka a k. a. vikáře ve Chválenicích, a člena výboru, sl. Marie
Worlovy, učitelky v Praze. Přítomní vzdali povstáním f členům poslední čest.
Předseda konal na to úvodní řeč o tom, kterak církev po všecky věky
svědomitě a důmyslně pečovala o školství, vyvraceje útoky na ni a předsudky
proti ní. Řeč slovutného a nadaného řečníka byla s napjetím vyslechnuta.
Zástupcové nejd. Episcopatu pozdravili schůzi těmito slovy:
Univ. prof. Dr Eug. Kadeřávek: Jeho Eminence ndp. kardinál a arcipastýř
pražský raduje se z katol. spolku učit, a udili jemu své arcipastýřské požehnání,
aby dále vzkvétal v duchu církve katolické, která jest nejdokonalejší učitelka
a také Bohem oprávněna, -aby národy vzdělávala. Duch církve záleží v tom, aby
učila a vychovávala podle zdravého rozumu lidského a podle víry Kristovy
a tak lidstvu prospívala dokonale. Kdo tedy tímto duchem se neřídí, jest škůdcem
a není dobrodincem lidstva. Zdravý rozum a víra Kristova, to jsou základy
pravé vzdělanosti. Proto Jeho Eminencí ndp. kardinál přeje blaho těm katolickým
pp. učitelům, kteří se hlásí k Jednotě č. katol. učitelstva.
Kap. děkan a c. k. dvorní rada Dr. Fr. Kryštůfek přečetl dopis Jeho
Excellence ndp. biskupa Dr. Jos. Doubravy, ve kterém Jeho Excellence vyjadřuje
Jednotě naší pozdrav a zasílá požehnání >k snahám ušlechtilým a záslužným.«
Zástupce Jeho Excellence k tomu připojil:
Pokoušeli jsme se založiti katolický ústav učitelský. Již v loni při valné
hromadě pravil jsem, jaká to byla těžká práce, než dostali jsme příslušného
povolení. Povolení přišlo a druhou neméně důležitou prací bylo: vystavět! ústav
a sehnati k tomu potřebné peníze. S pomocí Boží a za přispění četných dobrodinců
pustili se Školští Bratří do toho, a první ročník otevřen. A to je znamenité.
Přihlásilo se 160 kandidátů a mnoho z nich z rodin učitelských. Zákon však
žádá, aby jich bylo 40 — a my přijali jich 43. Řediteli ústavu dostalo se za to
v soukromí domluvy. Ovšem během roku 3 vystoupli a tak nyní jest 40 žáků·
Ústav má budoucnost! Stavba jest z jedné třetiny hotova; nyní nutno jen sbírati
peníze, ale já doufám, že Školští Bratří i tuto nesnáz s pomocí Boží překonají.
— Prosím slavnou správu Jednoty, aby působila k tomu, aby sbírky pro katolické
paedagogium byly značné a obnos % millionu se sebral. Zvláště prosím pány
učitele a katechety, aby pro náš ústav pracovali.
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Školní rada Jos. Šauer £ Augenburku: Velectěné shromáždění! Dostalo se
mi té cti, býti delegátem litoměřické diecese. Račte přijmouti uctivý a vřelý
pozdrav s přáním, aby Bůh žehnal vždy záslužné práci Jednoty česk. katolického
učitelstva a přátel křest, výchovy. — Prosím o laskavé dovolení, abych i já
mohl několik slov k tomuto pozdravu doložiti. Velectěné shromáždění! U nás
rojí se to dnes novými ideemi na roli školské. Ale bylo by dobře, aby se vy
šetřilo, je-li to vše nové . . . Připadá mi jedna událost z minulých let, jíž jsem
se dočetl v časopise »Škola života * Tento list svého času uveřejnil početní
tabulku s číslicemi od 2 do 20, od 4 do 40 a od 10 do 100. Nadpis té tabulky
byl: tabulka Waltrova. Jednoho dne uveřejněn byl od jistého pána článek, který
prohlásil, že se na oné tabulce již dávno učil a že není novou. Druhý pán na to
odpověděl: »To nevadí, ale tabulka jest přece jen ode mne vynalezená a jmenuje se
Waltrova . . .« A zatím onu číselnou tabulku znal již starý Pythagoras . . .
Velectěné shromáždění! Nová věc na pohled jest starou i na roli školské.
A proto se mi zdá, všímati si více při tom školských a páedagogických ideí.
Nedávno vyšel spis od našeho Dr. Z. Wintera »0 školách partikulárních.« Líčí se
v něm -stav českého školství ve století XVI. Mluví v něm také o katolickém
školství — jež bylo tehdy v rukách Jesuitů. Nestraní jim, naopak s historickým
faktem dosvědčuje, jak tehdy známé ty školy byly. Pak přišla doba Komenského . . .
Komenský nazval katolické školství chatrným a chtěl nápravu. Kdyby je byl
však důkladně poznal, byl by jinak soudil. Dokazuje to svědectví zemřelého
Jana Zoubka: »Komenský jako reformátor mnohé, co u nás bylo dobrým, zneuznával.« — — Myslím, že by bylo velice záslužné, vybratí taková různá
historická svědectví, aby se vidělo, jak to vypadalo v Cechách s katolickou
věrou, když Jesuité do Prahy přišli. Z valné části v nekatolické Praze otevřeli
Jesuité školu v Klementinum a hned několik set nekatolických žáků se při
hlásilo . . . Prosím snažně, velectěné shromáždění, aby působilo se k tomu,
aby historie školství pilně a bedlivě byla studována. Co tu jest dobrých katol.
paedagogů, kteří bý nám mohli různé spisy paedagogické přeložit. Nebudu je
jmenovati, jen prosím velectěné shromáždění, aby mělo zřetel, aby tato role
kulturní činnosti školské se nezanedbávala. — Zdař Bůh činnosti Jednoty!

Jednatel katecheta Ant. Suchoradský četl protokol předešlé valné hromady
a podával za XII. rok tuto zajímavou zprávu:
Velectěné shromáždění!
J. č. k. uč. a př. kř. vých. v kr. Českém ukončila právě 12. rok své více
tiché, než veřejné práce. I předstupuje dnes před své členstvo, by vydalo jemu
počet z této práce. První Co jsme v minulém roce vykonali, bylo, že jsme kapitál
sebraný na katol. paed. v Bubenči, odevzdali Paedagogickému svazu, který týž
odevzdal i s úroky Školním Bratřím. Než, majíce na paměti důležitost tohoto
katolického paedagogia a vědouce o finanční jeho tísni konali jsme sbírky pro
ně v každé výborové schůzi, které slušnou částku vynesly. Schůzí v minulém
roce konal výbor 5. Všechny konaly se v přátelské shodě — bylf si výbor
vědom toho, že jen práce tichá, společná a svorná povede Jednotu naši k cíli
jejímu. — Minulého roku nastala potřeba zvoliti pro r. 1910 nového redaktora
pro učitelskou přílohu při Vychovateli a pro Vzdělávací četbu, katol. mládeže.
Výber používaje práva, které nám družstvo »Vlast* přenechalo, zvolil pro učit.
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přílohu p. uč. VI. Jelínka, za jeho spolupracovníka katech. V. Kunze a pro Vzděl.
četbu p. Jos. Haise-Týneckého, úředníka a spisovatele v Praze. Kalendáře »Štítný«
vydali isme 3tí ročník a nyní chystáme se vydati tiskem nový leták a obranný
rozbor Macharovy »Čítanky.« Ježto dle přípisu Nejd. kníž. arcib. konsistoře
zaslaného jednateli vyšlo z kruhů duchovenských přání, by vydán byl seznam
vhodných knih pro mládež, pracuje zvláštní komité výborem zvolené na sestavení
tohoto seznamu a spolu hodláme zaříditi malou vzornou knihovnu pro mládež
při zdejší půjčovně kat. knih. O činnosti této půjčovny podá zprávu knihovník
p. Jiroušek. Naše Jednota je zakládajícím členem katol. dívčího gymn. na
Kr. Vinohradech, katol. paedagogia Školních Bratří v Bubenči a Spolku na zakl.
katol. knihoven a k těmto darům přidala ještě loni 100 K. Tiskové Lize, která
si obrala za úkol kriticky rozebírat! a vy vraceti spisy a činnost Volné Myšlenky. —
Snažíme se dále též o to, by mezery v členstvu úmrtím nebo vystoupením
vzniklé novými členy byly vyplňovány. Agitací touto docílili jsme toho, že ač
úmrtím (členů 5) anebo vystoupením (členů 8) nám 13 členů ubylo, nových
14 k nám přistoupilo. Zvláště s potěšením zde uvádím, že se nám podařilo
získati nové členy z kruhů vysoké šlechty a několik učitelů, v poslední době
zvláště zasloužilého ředitele měšť. školy v Praze p. Karla Chrněla.

Vedle Učitelské přílohy při Vychovateli, která jest naším orgánem, činí naší
Jednotě platné služby časopis »Vlast,< týdenník »Naše Listy« a denník »Cech,«
uveřejňujíce bezplatně a ochotně naše spolkové zprávy a družstvo »Vlast« samo,
které nám své místnosti jak k výborovým schůzím, tak k valné hromadě zdarma
propůjčuje. I prosím přítomného dp. kníž. arcib. notáře a správce domu Tomáše
Škrdle, by sl. výboru družstva náš srdečný dík vyřídil.
Členů má Jednota 373, z nichž je 197 činných, 133 přisp, a 43 zakl. Dle
povolání jest: 57 učitelů, 43 učitelky, 156 kněží, mezi nimi 1 biskup, kons.
Litom., 58 laiků a 58 katol. spolků a organisací.
Ideje naše na venkově šíří horlivý a neúnavný p. uč. Vlastimil Jelínek,
konaje jménem Jednoty hojně přednášek. Budiž i jemu vzdán náš dik.
Ku konci děkuji jménem Jednoty všem veledp. zástupcům nejd. českého
episkopátu, že ochotně dnešní valné hromady se súčastnili i všem přátelům
a příznivcům Jednoty za hmotnou i mravní podporu jejich a prosím, by i na
dále nám svou přízeň věnovali. Další pak činnosti Jednoty volám srdečné
»Zdař Bůh!«
Předseda: Za vzornou jednatelskou zprávu skládám jménem valné hromady
panu jednateli vroucí dík!
Školní rada Dr. M. Kovář·. K tomu, co mluvil o katol. paedagogiu, vsdp.
pan prelát Dr. Kryštůfek, dovoluji si stručně podotknout!: Byl jsem tam na
inspekci. Jde to tam pěkně a zase se tam brzo podívám, abych je překvapil.
Jest tam vzorný pořádek, i hudba — ač nejsem hudebníkem — jest pěkná.
Jsem přesvědčen, že naděje, jež v katolický paedadogický ústav skládáme, nás
nezklamou!
Pokladník Ant. Suchoradský podával nato zprávu účetní. Příjmů bylo r. 1909:
3641’96 a vydání 1169’18, i zbývá v kasa 2472'78. Jmění jub. fondu činí 4256 K
36 h. Účty revidovali pp.: učitelJos. Mazanec a vrchní dozorce v Johanneum

Strana 16.

UČITELSKÁ PŘÍLOHA

Ročník XIII.

Fr. Waldmann. Tento ústně prohlásil, že je nalezli ve vzorném pořádku, i udě
lila valná hromada pokladníku absolutorium.
Předseda: Děkuji panu pokladníku, že při svém zaměstnání může se tak
horlivě věnovati činnosti Jednoty!
(Dokončení.)

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Kobsazování učitelských míst. Zem
ská školní rada moravská nařídila okresním
školním radám na Moravě, aby při presen
taci na učitelská místa přihlížela vždy ke
služebním letům žadatelů, když ostatní pod
mínky vyhovují. Kde se tak nestane, mají
se zemské školní radě uvésti důvody, proč
nejstarší kompetent nebyl navržen. Toto na
řízení možno jen schvalovali. Neboť při
stejné kvalifikaci žadatelů nemají rozhodo
vali jiné okolnosti nebo důvody pro návrh
na obsazení nežli služební leta. Neboť by
se mohlo státi, že mladší žadatel obejde si
členy okresní školní radjf — ačkoli to jest
u nás v Čechách proti výslovnému znění
prováděcího nařízení k vyučovacímu a škol
nímu řádu — anebo jest oblíbenější pro
politické nebo osobní strannictví k těm kte
rým vlivným členům okresní šk. rady, než
žadatel starší, a tu by pak sebe delší práce
služební nic neplatila. Takovéto strannické
obsazení musilo by staršího žadatele trpce
dojmouti. Ostatně stává se, že vlivy politické
a jiné rozhodnou v okresní školní radě do
konce i pro žadatele, jenž má od inspek
tora okresního rozhodně menší kvalifikaci,
a že žadatel méně způsobilý dostane se
v návrhu na první místo.
Krásná jsi,
ó theorie, ale musíš ustoupit! praksi. Mnozí
se domnívají, že by všem strannickým ob
sazováním radikální přítrž učinil automa
tický postup při obsazování učitelských míst.
Ale kdož ví! I tento automatický postup
má mnohé vady a nesnáze. Lidé nejsou
figurky, aby se mohli dle potřeby posuno
vat! a přestavovat:. Vzniklo by tím i časté
přestupování učitelstva na jiné školy, což
v zájmu škol by také nebylo ku prospěchu.

r.

Agrární poslanci a učitelstvo. Na
sjezdu pošumavského učitelstva v Klatovech,
dne 19. srpna pískali agrární poslanci vá
bivou písničku k učitelstvu. Ríš. poslanec
dr. Holý jménem strany agrární projevil po
těšení nad počínajícím vyjasňováním (!) mezi

stranou a učitelstvem ! Přiznává, že strana
učitelstvo potřebuje a je nepravdou, že prý
je k učitelstvu upjata. Je prý úplná důvěra
učitelstva. Ve východních Čechách nebyli
bychom bez pomoci učitelstva zvítězili (!)
Důkazem, že si strana učitelstva váží, jest,
že jediná kandidovala několik učitelů a tři
za stranu zvoleni. Táže se, souhlasí-li uči
telstvo s tím, aby 50 proč, na školství hra
dil stát a za stranu odůvodňovat nesouhlas
z obav před škodlivým (!) vlivem na škol
ství vzrůstem vlivu klerikálního (!) a byro
kratického.« -— Poslanec Prunar. který bez
katolických hlasů by nebyl býval zvolen,
»bouchl« do toho ještě více, Poslanec Prunar
vítal účastníky sjezdu na Pošumaví, kde
posud je mnoho »klerikálních« (!) hnízd (!)
a veřejných i skrytých nepřátel školy a uči
telstva. Učitel posud nemá přátel ; útoky proti
škole vedou se soustavně rozšiřováním kle
rikálního tisku, zneužíváno i kazatelen (?)
k nim; klerikální duch vane i z Konopiště.
Přiznává se, že upřímné vítá (!) tuto kle
rikální expansi, neboť vzbudí protitlak a tím
spíše klerikalism povalí. Zdrávi povídali!
Takovéto boucharonství povalilo mladočechy
a může povaliti samé agrárníky i s jejich
učitelskými nohsledy.
Pokrokáři ztratili bratrství. Nic za
darmo ani kollegovi, prohlásil prý za heslo
učitel Václav Beneš z Vršovic. »Český
UCitel« v č. 4. mrzí se na Václ. Beneše,
že předákům před klerikály vyčítá diety v
organisaci učitelské, sám však že na schůzi
v »Typografické Besedě« 1. listopadu 1909
prý prohlásil: »Nekonejme ničeho zadarmo,
ani kollegovi !« Tak vypadá to pokrokářské učitelstvo v pravém světle a dle vlast
ního svědectví ! Jak potom má býti obě
tavou mládež, kterou takové učitelstvo vy
chovává? — Kdo to bratrství najde, nechť
ho odevzdá.
Také učitel. Trestní soud v Bydhošti
odsoudil 301etého učitele Viléma Fritsche
z Janovic pro zločin proti mravnosti, spá
chaný v 15 případech na školačkách, na 3
léta a 3 měsíce do vězení. Také pokrok!
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Valná hromada
Jednoty čes. katol. učitelstva a přátel křesť. výchovy.
(Dokončení.)

O půjčovně knih podával zprávu red. p. Tom. Jiroušek těmito slovy:
Domníval jsem se, pravil p. Jiroušek, když vedle nás usadila se před rokem
česko-německá čítárna a půjčovna knih, že počet našich čtenářů a čtenářek
klesne, poněvadž v česko-německé půjčovně více vábí rudě zbarvené a vy
ložené tam - knížky. A stalo se. Asi jedna třetina našich vypůjčovatelů vypůj
čovati se přestala. Za to získali jsme některé nové. Celkem od 1. ledna m. r.
do 1. ledna t. r, vypůjčeno bylo 511 čísel čili svazků, v nichž po 2 až po 3
knížkách se nacházelo. Vybráno bylo z těchto knížek úhrnem 16 K 90 hal.
. V letní době četlo se méně než v době zimní. Půjčovně přibylo více svazků no
vých, které různí dobrodinci darovali, jako družstvo Vlast, slč. učitelka Bayerová
a j. Svazků čítá Půjčovna na 200 vázaných.
Volba výboru, náhradníků a revisorů účtů.
Před volbou ujal se slova p. ředitel měšf. a obecných škol Karel Chmel:
Velectěné shromáždění! Mohu říci, že opravdu rád vyhověl jsem pozvání slavné
Jednoty česk. katol. učitelstva k dnešní valné hromadě, neboť považoval jsem
vždy za svoji svátou povinnost: hlásiti se hrdě nejen k svému národu, ale
i k své víře katolické . . . Ale prosím: jsem v Jednotě nováčkem a myslím,
že by bylo správnějším, voliti pro tak důležitou funkci, jako jest členství
výboru, nějakého staršího pána než jsem já, a potom: bylo by žádoucno, aby
těch kollegů v povolání i v smýšlení bylo v Jednotě česk. katol. učitelstva více
soustředěno. Jest mnoho kollegů učitelů a zvláště učitelek, kteří jsou opravdu
dobrými katolíky z přesvědčení, kteří nesouhlasí s moderními atheistickými
názory našich pokrokářů. V pravém slova smyslu však jsou pokrokáři vlastně
zpátečníky! Pravé pokrokovosti u nich není; já vidím pravou pokrokovost v tom,
když dle zásad křesťanských jednáme poctivě. To má býti zásadou každého po
krokového člověka; každému má se dopřáti volný projev svého přesvědčení. Jak
jsem již jednou naznačil: jest mnoho kollegů a kollegyň, kteří se bojí terroru a
jest jich zvláště hodně na venkově; ale jejich bázlivost svědčí poněkud o slabém
charakteru . . . Kdo jest pevného charakteru, nemusí se báti žádného terroru !
(Výborně!) Bylo by proto třeba mezi námi, aby každý ten, kdo s námi cítí ka
tolicky, veřejně přihlásil se k našemu praporu, abychom representovali silnou, ne
ochvějnou stranu Českých katolických učitelů! Bylo by tedy dobře, aby se roz
vinula nejen agitace spolková, ale i jednotlivců : domluvou známého ke známému
aby nás bylo tak nejvíce 1 Já v té snaze budu hleděti pracovati a přičiním se
abych získal hodně přátel tomuto spolku katolických učitelů, nebo je nutno proti
pokrokářským spolkům, které ve svých žurnálech (»Školský Obzor« atd.) bojují
proti nám, postavit spolek silný, jenž by je dovedl paralysovati. Nechť tedy pří
tomný výbor myšlenky křesťanských učitelů a učitelek roste ku prospěchu víry
i národa! (Potlesk!)

Kníž. arcib. notář Tom. Škrdle: My prosíme pana ředitele, aby ráčil býti
naším výborem. Má to zvláštní význam: jest obecním starším a já doufám, že
právě osobou jeho leckde prorazíme!
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Kat. Ant. Suchoradský: Jménem výboru prosím pana ředitele, aby volbu
naši laskavě přijal, on jest sice nováčkem ve výboru, ale ne v paedagogii! Naše
Jednota volbou jeho jen získá a oživí se !
Tom. Jos. Jiroušek (navazuje řeč na pana ředitele Chrněla): Pánové se obá
vají k nám přistoupit. Jest to pravda . . . Útočí se na ně ve školách, v úřadech
i v soukromém životě. My musíme vystoupit takto : musíme učit katolické po
slance na radě říšské, aby se nás v tomto ohledu zastali! Dále: ať do konferencí
chodí kněží i do okresních školních porad ! Tady se musí život katolický
obrodit! My to organisacemi nevytrhneme. Ať činí pánové svoji povinnost ve
školních radách ! ■—
Řídící učitel K. Ludvik : I já se vřele přimlouvám, aby pan ředitel volbu
výboru přijal!
Učitel Vlast. Jelínek: Když jezdím na venkově po schůzích, vidím, jakou
to budí sensaci, že v Praze ředitel měšťanských škol veřejně vystupuje — a ne
bojí se!
Pan ředitel K. Chmel volbu přijímá.
Předseda: Srdečně děkuji panu řediteli Chmeloví, že volbu přijal a děkuji
mu i za skvělé myšlénky, jež zde pronesl.
Na to vykonána byla volba aklamací a zvoleni byli: za předsedu universit,
profesor Msgr. Dr. Fr. Kordač; — do výboru: učitelka Jos. Bayerová, učitelka
Albína Fortýnova, ředitel Karel Chmel, učitel VI. Jelínek, red. Tom. Jos. Jiroušek,
řídící učitel Jos. Kafka, katecheta Václ. Kunz, říd. učitel K. Ludvík, katecheta
Ant. Suchoradský, kníž. arcib. notář Tom. Škrdle, faktor Boh. Šubrt, stavitel Boh.
Varhaut. — Za náhradníky: soukromník Jan Hnátek, red. Jos. Hais Týnecký,
říd. učitel Jan Brejcha, říd. učitel Ant. Prokeš a učitelé: Prokop Sláma a Jan
Šmejkal. — Za revisory účtů: učitel Jos. Moravec a vrchní dozorce Frant.
Waldmann.
Při volných návrzích navázal předseda řeč na slova p. ředitele K. Chrněla
o účinné agitaci a pravil: »já k nim dokládám, aby agitace naše a propaganda
se šířily. Již v loni jsem na to kladl velký důraz, abychom vystoupili s činností
svojí na veřejnost. Myslím, že by bylo nejlépe pořádati nějakou velkolepou
schůzi o školní otázce, jako ve Vídni. Když věcně, historicky probereme tuto
otázku, když budeme v ní tlumočiti city rodičů, myslím, že podepřeme tím velice
činnost takových pánů, jako jest pan ředitel K. Chmel. Proto se vřele přimlouvám,
abychom takovou veřejnou schůzi svolali a sezvali k ní širší veřejnost.«
V debatě o tom vystřídalo se několik řečníků, návrh byl přijat a odkázán
výboru k provedení.
Předseda zakončil schůzi, provolav slávu sv. Otci Piu X., Jeho Veličenstvu
císaři a králi našemu a nejd. celému Episcopátu. Za povznešené nálady se shro
máždění rozcházelo. Jednota spěje vstříc lepší budoucnosti.
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Přetěžování žactva v našich školách.
Školská komise »Volné Myšlenky« (úřad samozvaný!) sešla se sotva dva
krát — jak sama píše v lednovém čísle »V. Školy« — a tu narazila několikrát
na otázku přetěžování mládeže v našich školách. Ze ve školách mnoho zbyteč
ného se učí, čili že se žactvu přeplňuje rozum, to my už dávno víme. Ale školský
tribunál Volné Myšlenky věc nenapraví, aspoň ne způsobem, jaký stanoví se ve
zmíněném článku »Volné Školy«. Páni chtějí nejprve sbírali ■materiál stížností
do přetěžování žactva. A tento matéria! mají jim zasílati nejen učitelé a profesoři
všech kategorií školských, nýbrž i rodiče, studenstvo a ovšem také lékaři. To
budou ty zprávy krásně vypadati. Až páni seženou veliké množství křiklavých
fakt, pak tato prý sama budou za ně volatí po nápravě. Volná Škola naznačuje,
nač se mají zprávy o přetěžování žactva asi vztahovali. Mezi 9 body je také
na př. tento otazník: 4. Kterak působí snad nepříznivě, tíživě různé zkoušky ať
periodické nebo v jednotlivých hodinách. A dotazník 5. Pokud přetěžuje žactvo
nucená účast na náboženských cvičeních, zejména všední dny před vyučováním.
Kterak vůbec hygienicky neblaze působí na děti vynucovaná docházka do kostela
zejména v zimě. — Snad také přetěžuje žactvo sv. zpověď a sv. přijímání, když
mají ty dni prázdno? A před V28· hod. ráno jiti do kostela nebo do kaple školní
je také přetěžováním žactva? A ta hygiena v kostele? Před kostelními bacilly
mají nevěrci největší strach.
S tím přetěžováním žactva je to prožluklá věc. Dnes aby snad učitel
a profesor žáky ani nezkoušel, ani jim nedával delší už probrané partie opakovat,
aby je nepřetížil. A aby snad všecko naučil ve škole a nesměl žákům dávati
žádných domácích úkolů. Snad aby bylo také zakázáno žáky v pondělí zkoušeti.
poněvadž byli v neděli na delší procházce, nemohli se tudíž učiti a jsou una
veni a ospalí. Dopisovatel ve »Volné Škole« odmítá ovšem výtku, jako bý chtěl
děti vůbec sprostiti práce. Naopak, chce prý práci pro děti, hodně práce, nechce
hru místo práce. Ale neudává jasně a určitě, jak si představuje tu úlevu žactvu,
aby nebylo přetěžováno. Jenom horuje proti všemu zbytečnému přetěžování
žactva a jediná odpomoc prý jest v rozumném omezení učiva na školách vše
obecně vzdělávacích na věci opravdu potřebné a opravdu vzdělavatelné. To jest
opět fráze, ale není aspoň zpátečnická, poněvadž ji napsal volnomyšlenkář a ne
klerikál. Tedy klerikálové přestávají míti patent na snahu pro omezení učiva! Ať
však pisatel místo tohoto všeobecného rozumování prakticky ukáže, v čem by
se mělo učivo omeziti, ať vezme zeměpis, dějepis atd. a všude škrtá, a podá tím
alespoň substrát; jinak vypadají jeho veškerá slova, jak jsme řekli, frázovité a to
dovede konečně každý. Ale on čeká, jak praví, na to, až se sejde potřebný ma
teriál, až to jiní vypracují. Jsme žádostiví, kdy a s jakým omezovacím návrhem
učiva předstoupí volnomyšlenkářská školská komise před veřejnost. Opravdu jsme
žádostiví a budeme zatím trpělivě nebo netrpělivě čekat.
— r. —
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z jednoty čes. katol. učitelstva. —
Dary zaslali nebo členské vklady splatili:
Fr. Pohunek, farář v Karlině 6 K; Václav
Slavík, katecheta na Mělníce 10 K; Ant.
Malec, děkan v Bubenči 4 K; J. Simůnek,
říd. učitel v Milíně 4 K; Jos. Kašpar, far.
v Mor. Radiměři 4 K; Jan Letošník, děkan
v Poličce 4 K; Albína Fortýnová, učitelka
v Břevnově 2 K; Tom. Skrdle, kníž. arcib.
notář 25 K (jub. dar); Jan Žák, účetní v
družstvu Vlast 1 K; Marie Chabrova, učitelka
v Praze 2 K; P. Fr Hoppe, komandeur a
far. u sv. Františka v Praze 2K; Vojt.hr.
Schoenborn 40 K (Pokračování). — Další
dary a členské vklady přijímá : Antonín
Suchoradský, katecheta v Praze-II. na Kar
lově, čp. 1879.

Nový leták Jednoty českého ka
tolického učitelstva: »O učitelstvu
v proudech politických stran a jeho
povolání« od Tom. Jos. Jirouška. Cena
6 h. Objednávky vyřizuje administrace druž
stva »Vlast« v Praze, čp. 570-11. — Pan
Tom. Jiroušek přednášel o tomto předmětu
ve výborové schůzi Jednoty čes. katol. uči
telstva a řeč jeho se tak líbila, že bylo
usneseno vydati ji jako leták. Autor v ní
líčí úpadek volnomyšlenkářského školství
pádem Ferrera a na to přechází k hnutí uči
telstva v různých politických stranách a po
ukazuje na nebezpečí, které tím školství
hrozí. — Jednotlivě se leták ten rozesílat!
nemůže, nejméně budiž objednáno aspoň 5
exemplářů.
Ústřední spolek českého učitelstva
na Moravě konal 27. ledna 1910 v »Be
sedním domě« v Brně manifestační schůzi,
na níž se účastnili učitelé z celé země ve
velmi četném počtu. Byla jednomyslně při
jata resoluce, v níž se žádá za hmotné po
stavení učitelů na roveň čtyřem nej nižším
třídám státních a zemských úředníků a za
vedení 351eté doby služební; byla též v tomto
ohledu vytčena solidarita s německým uči
telstvem. Po schůzi odebrala se deputace
učitelů k zemskému hejtmanovi hraběti
Serenyiovi, aby mu přednesla požadavky
učitelstva.
r.
Z učitelské domácnosti. V »Českém
Učiteli« se pere předák učitel Karel V. Tu
ček s Benešem, učitelem předákem, zná
mým protikatolickým řečníkem, V. Beneš
zasílá »Českému Učiteli« opravu a prohla
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šuje, že je soc. demokratem. »Český uči
tel mu v č. 5. odpovídá: »Za affairy Herbenovy adresoval V. Benešovi básník Machar list, v němž mu za »Benešovskóu
politiku« napsal mezi jiným : » . . . dovolte,
abych nazval tu diplomacii, kterou prová
díte nyní, novým sv . . . vem!« (J. S. Machar, Prosa z let 1904—1905 str. 207 a
dál.) Tu pro rozkladnou činnost Benešovu
dokumentů a případné charakteristiky jeho
všude pověstné »činnosti« velmi mnoho.« —
A pak jezdí p. V. Beneš na venek »umravňovat« lid a bouřit proti klerikálům. —
Frumarovy »Učitelské Noviny« k této pra
nici hvízdají v č. 5. »Poslechněte, drahý
Tučku, až zas na vás přijde psaní, utněte
si raděj ručku«. Inu pokrokářské učitelstvo
počíná si samo svlékat — nankynky.

Pěstitel autority. Frumarovy »Učitel
ské Noviny« zavedly »klepárnu« pod ná
zvem »Temná komora k ostouzení kněžstva.«
V č. 5. se posmívají papežské klatbě nad
městem Adrií pro ztýrání biskupa a přičiňují
toto bláto : »Dnes už ty hrůzy působí
směšně (!!)« Pane Frumare, vy také užíváte
ve škole zákonitých trestů jako učitel. Co
byste tomu říkal, kdyby někdo vaše zakro
čení trestem ve škole nazval »směšným ?«
Vy chcete míti autoritu ve škole a proto
nezlehčujte autoritu v církvi.
Dobrý i zlý úkaz dnešní doby. Na
den 2. února byla svolána do staroměstské
radnice v Praze poradní schůze na prospěch
výchovy. Její svolání odůvodňují svolavatelé
takto: »Byli jsme dosud malomocni vůči
zjevu, že nám a namnoze i rodině uniká
vychovatelské vedení mládeže. Známe všichni
toho příčinu: mezi domovem a ško
lou je velkoměstská ulice a v po
slední době i různá divadl.a, jež
vábí děti illustrovanými detektivkami a in
diánkami, scénami z manželského života a
podobnými dráždidly a otupují je vůči všemu,
co stojí výše banality. Naskytá se nám pří
ležitost pomocí a součinností dobrých lidí
svésti zálibu dětí na cesty, jež vedou
k obohacení vědomostí, ke kráse a ušlech
tilosti.*
J. L,

Organisační rádce a nový organisační
řád strany katolického lidu v Čechách,
jak přijat byl sjezdem strany dne 5 a 6. ledna
1908. Vykládají Pravuomil Petrovič a T. J. Jirou
šek. Příruční knížka pro důvěrníky a organisátory
strany. Cena 20 hal. Objednávky vyřizuje družstvo
Vlast v Piaze-IL, Žitná ul. č 26. nové.
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Theorie vývojová a monismus.
Dle P. ERICKA WASMANNA.

Monistický názor svetový pozvedá v nejnovější době vždy směleji svoji
hlavu. Všechny časopisy, jež nesou se duchem atheismu, přijímají tento nej
novější názor jako vítanou zbraň proti křesťanskému názoru světovému. Mezi
nimi jsou i některé časopisy učitelské, v první řadě »Český Učitel.«
Co jest vlastné monismus? Krátce řečeno, jest to vlastně starý materialismus
i pantheismus s novým jménem.
Dle monismu jest Bůh a svět jedno (řecký mónon, odtud jméno monismus),
ne dva. Bůh jest vlastně svět, není tedy osobního Boha, od světa rozdílného,
nýbrž ve světě přichází Bůh ku svému projevení, Bůh má se v poměru k světu
jako na př. se má věc nějaká v poměru k svým vlastnostem a činnostem. Zá
stupcem předním tohoto monismu jest známý prof. Häckel. (Jest ovšem i jiný mo
nismus, který zastupuje filosof Hartmann, jenž za toto jediné čili mónon přijímá
nevědomou substanci duchovou; jest to tak zvaný monismus ducha, kdežto
Haeckl přijímá přírodu, t. zv. naturalistický monismus).
Monismus tvrdí, že křesťanství se svými dogmaty je zastaralé a že je nejvyšší čas, aby na jeho místo vstoupil nový názor světový, na moderně přírodo
vědeckém základě zbudovaný. Ale obzvláště — tak tvrdí zástupci monismu —
jest to theorie vývojová, nauka o druhovém vývoji živoucích bytostí, jež prý
starou víru o stvoření odstranila. Německý svaz monistický, před třemi lety za
čestného předsednictví Haecklova v Jeně zřízený, napsal otevřeně na svůj prapor
boj proti křesťanství, a to ve jménu přírodovědecké nauky vývojové. Četnými le
táky a lidovými přednáškami snaží se tento spolek monistickému názoru do nej
širších vrstev raziti cestu; i do Rakouska vyslal své agitátory. Moderní monis
mus nevede boj pouze proti katolickému náboženství, nýbrž proti každému kře
sťanskému vyznání; jest to boj nevěry proti křesťanskému názoru světovému,
boj atheismu proti křestanstvi.
To ihned správně vystihl jeden z nejvýtečnějších biologů, protestant Reineke,
jenž ve své řeči v pruské panské sněmovně dne 10. května 1907 vystoupil proti
snahám monistického svazu. Označil tyto snahy přímo za nebezpečí pro vzděla
nost; vítězství tohoto monistického názoru by dle něho znamenalo pro vzdělanost
dvacátého století pád zpět do barbarství! A vskutku. Kdo pováží, že celá naše
moderní kultura spočívá na historických základech, jež křesťanstvím v Evropě
byly vytvořeny, ten musí k onomu ostrému úsudku Reinekovu jenom přisvědčiti.
S pádem křesťanského názoru světového, víry v osobního Boha a v nesmrtelnost
duše, musil by i veškerý křesťanský řád světový, který na těchto základech je
postaven, sám sebou se sřítiti.
Proto jest tím důležitější vzdělané vrstvy našeho národa poučiti o tom,
v jakém poměru nachází se ve skutečnosti přírodovědecká nauka vývojová jednak
ku křesťanskému názoru světovému, jednak k názoru monistickému; neboť
z toho bude samo sebou patrno, co máme souditi o nárocích, jež monismus
od vývojové nauky pro sebe odvozuje.
Co jest přírodovědecká (ne Darwinova) vývojová theoriel V čem spočívá její
podstata a které jsou prameny k jejímu důkazu, jakož i ]e'ý hranice? Přírodovědecká
vývojová theorie čili theorie descendenční jest nauka o druhovém vývoji organických
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druhů K její podstatě nenáleží tudíž, aby vysvětlila první počátek čili původ
života. Právě tak nenáleží k její podstatě vysvětlit! vývoj zvířectva a květeny,
tedy obou těchto říší, z jediné společné prabuňky.
Musíme zde monistické předpoklady, jež naprosto postrádají věcného existenčního
oprávnění, odlučovat! pečlivě od skutečných výsledků badatelských. — Bádání
poskytuje nám sice důkazné prameny pro druhový vývoj organických druhů.
Ale důkazy tyto, vzaty jednotlivě i všechny dohromady, smí požadovali pro sebe
pouze menší nebo větší stupeň pravděpodobnosti, ne jistoty, poněvadž nauka
vývojová není vědou empirickou čili zkusnou.
Druhový vývoj živých bytostí zůstává vždy pouhou stavbou domněnek Čili
hypotés. Mezi prameny descendenční theorie zaujímají první místo zkamenělé
(fossilní) formy zvířecí a rostlinné, jež ukazují, jak se organismy prasvětové
k oněm přítomné doby tím více blíží, čím mladší jest geologická doba, do které
náležejí.
I srovnávací nauka o formách, srovnávací věda o životě a srovnávací dě
jiny o individuelním vývoji podávají různé důkazy ve prospěch druhového vý
voje zvířat a rostlin. Ale všechny tyto důkazné zdroje mluví jen pro omezený
vývoj v hranicích určitých řad forem, tak že přicházíme k tomu, abychom při
jali v obou říších, i ve zvířeně i ve květeně, spíše vývoj ne z jednoho, ale z více
druhů. Monistický vývoj pouze z jedinného druhu není ničím jiným než krás
ným snem, jemuž neodpovídá skutečnost. S křesťanským názorem světovým ne
přichází přírodovědecká theorie tak, jak je námi líčena, totiž jako vývoj z více
druhů, v nižádný spor; naopak moudrost a moc Stvořitelova dostává se zkrze
ni do tím krásnějšího světla, ježto svědčí to o větší moudrosti i moci Boha, že
stvořil svět vývoje schopný, nežli kdyby stvořil formy pevné, se neměnící.
Co jest však vývoj zvaný darwinismus, jehož za štít užívá monismus?
Darwinismus, ve vědeckém smyslu toho slova, jest onen zvláštní způsob
vývojové nauky, jenž pochází od Karla Darwina a od ostatních theorií vývojových
se liší i co se týče příčiny vývoje i jeho způsobu. Jest to theorie přirozeného
výběru (natural Selection), dle něhož se organické druhy vyvinuly tím, že vždy
jen existence schopné formy v boji o bytí zůstaly. To jest vlastně negativní či
nitel a tento přirozený výběr, jakožto čistě negativní faktor, je zcela nedostatečný
k odůvodnění druhového vývoje; neboť tím, že dle něho formy čili druhy ži
vota schopné zůstávají, nemůže on vysvětlili původ druhů, nýbrž tyto druhy
vlastně předpokládá. — Také ohledně způsobu vývoje jest darwinistická theorie
o přirozeném výběru neudržitelná, ježto přijímá zcela pomalé, nesmírně zdlouhavé
přetvořování se druhů, jež stojí v rozporu s fakty paläontologickými. Darwinovská
selekce může ve vědecké vývojové nauce zaujímali proto jen úlohu podřízeného
pomocného činitele.
Jakožto hlavní příčinu vývoje dlužno spíše uznati vnitřní vývojné zákony
organismů, kteréžto vnitřní zákony, ovšem pod spolu zasahujícím a tvořivým
vlivem zevnějších příčin (jako jsou podnebí, teplota, potrava a pod.), hrají vůdčí
úlohu jak ve vývoji druhovém tak individuelním. Tyto vnitřní zákony vývoje
ukazují však v poslední řadě na moudrost nadsvětového Stvořitele.
Kromě darwinismu ve vědeckém smyslu tohoto slova jsou ještě jiné darwinismy ve smyslu populárně vědeckém. Jeden z takovýchto jest tak zvaný
darwinistický názor světový, jenž vznikl ze sevšeobecňování darwinistického vý-
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béru a užití jeho na celý světový řád. Tento darwinistický názor světový není
ničím jiným než onou starou materialistickou theorií o náhodě, jenže v jiném
rouše. — Jiná íorma daryvinismu jest také rozšíření výběru přirozeného na člo
věka; dle ní nemá býti člověk leč bestie, ve slepém boji o bytí výše se vyplemenivší. Toto hrubé a bezduché pojímání člověka jest venkoncem nevědecké.
— Konečně se darwinistická theorie o přirozeném výběru zaměňuje s theorií vý
vojovou vůbec.
Tato záměna je vědecky neudržitelná a způsobila už mnoho zmatků a škod
v nejširších vrstvách.
Ale jak se to má s přírodovědeckou theorií 'vývojovou ohledně člověka ?
Duševní vývoj člověka ze zvířete odporuje zásadnímu rozdílu mezi duchem člo
věka a duší zvířecí, kterýžto podstatný rozdíl je potvrzen i moderní experimen
tální psychologií zvířete. Proto nutno jej předem zamítnouti. Co se pak týče těesného vývoje člověka ze světa zvířecího, vykazuje nynější přírodní věda jenom
snůšku hypotés navzájem si odporujících; jest tedy tento vývoj tělesný člověka
ze zvířete pokládati za nedokázaný.
Různé hyptesy o tomto tělesném vývoji můžeme rozdělili ve dvě skupiny :
první přijímá bližší příbuznost člověka s vyššími opicemi, druhá skupina zastává
jenom vzdálenější příbuzenství. Bližší zkoumaní vědeckých důkazů pro obě sku
piny ukazují jejich nedostatečnost. Domnělé »krevní příbuzenství« člověka s vyš
šími opicemi spočívá na mylném výkladu pokusu krevní reakce. A paläontologie,
která zvířecí předky člověka zkoumá, nezná ve skutečnosti žádných takových
předků téhož; za nejstaršího předka dnešního člověka pokládá jenom jedno staropalaolitické lidské plémě, známé pod jménem typu Neandrova čili »homo pri
migenius«, který však v tělesném a duševním ohledu byl už pravým člověkem.
Co máme tedy říci o Häckelovských rodokmenech člověka ? Tyto udávají původ
člověka z opice jako »historickou skutečnost«. To však není výsledek vědy, nýbrž
s vědou prováděná neplecha. Kromě toho jest methoda, které Haeckel užívá, aby
zvířecí původ člověka učinil pravděpodobným, tolika podvody prosáknuta, že nesmí
vůbec na vědeckost nároků si dělati.
Co máme tedy o nárocích monismu říci? Předstírá, že nahradil křesťanský
názor světový novým, »přírodovědeckým«, odpovídajícím pokrokům vědy. Tyto
nároky dlužno jako klamné odmítnouti. S tímto heslem monismu tropí se od pro
tivníků křesťanství nepoctivá hra na svedení lidí. V nejhlubším základě jest nový
monismus — na špatnou (darwinistickou) theorii se odvolávající — starým mate
rialismem a atheismem. Jediný pravý monismus, jediné pravé učení o jednotě,
nalézá se naproti tomu v křesťanském názoru světovém : jest to jeden nekonečný
věčný Bůh a jedna — věčná pravda; z této má původ jak přirozená věda, tak
nadpřirozené zjevení; proto nemůže nikdy býti skutečný rozpor mezi vědou
a vírou. —
Z celého článku nechať laskavý čtenář sobě ujasní toto: Jest třeba připustiti — a to se také děje — rozumnou a na faktech skutečných založenou evoluci
čili vývoj organických druhůproti této přírodovědecké evoluci nestojí nikterak
katolická víra v rozporu a mluví-li bible o stvoření bytostí, není třeba tomu
rozuměti tak, že by to líčení biblické tvrdilo stvoření všech druhů tak, jak po
zději i nyní se tyto druhy jeví. Bible přece nechce při své stručností o těchto
věcech a majíc jiný účel než přírodovědecký hlásati, že by všechny organické
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bytosti, ba i neorganické, byly tvůrčím slovem Boha v poslední, ustálené formě
vyvolány ze svého nic. Vývoj se zde dál, třeba v nepřehledných dobách, půso
bením oněch vnitřních zákonů, jež Bůh do nich vložil a jež nechal působiti.
V tom se, jak pravili jsme nahoře, jeví právě moudrost Tvůrcova.
Od této přírodovědecké, dobře chápané evoluce dlužno však rozeznávali
tak zv. evoluci darwinistickou, jež je pouhou hypotésou čili domněnkou a to
nedokázanou a dnes od většiny přírodních badatelů zanechanou, která chce vývoj
všech nynějších druhů odvozovat! předně z jediného druhu, vlastě jediné prabuňky světové (nemůže však dokázati, že by nebyl vývoj z více druhů, a v tom
ohledu má proti sobě skutečnost) a za druhé činí to způsobem, kterým doka
zuje původ všech druhů z jedné prabuňky, nebo jednoho druhu z jiného tím,
že v boji o bytí některé druhy čili formy obstály, jiné pak zahynuly, a tak se
ustálily druhy silnější. Tento způsob výběru přirozeného jest čirou fantasií nedo
kázanou a nedokázatelnou.
Monismus pak čili nauka, že všechno jest jedno, jedna hmota, Bůh, duch,
tělo, vlastnosti, síly atd., opírá se k svému odůvodnění jedině na tuto evoluci
darwinistickou, jest tedy fantasmem, jako jest íantasmem jeho základ čili vývoj
pomocí přirozeného výběru. Křesťanský názor světový srovnává se dobře se sku
tečným přírodovědeckým vývojem ; názor monistický jde cestou nedokázaného
a nedokazatelného vývoje darwinistického, s ním stojí, s ním i padá.
- R. —

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Z Jednoty česk. katol. učitelstva.
Darovali: J. J. Zdenko kníže Lobkovic
100 K; po 20 K: Konvent Maltézský
v Praze a Jan Vít, farář v Jeřicích; po
6 K: Fr. Jelínek, říd. uCitel ve Ždánicích;
slč. Worlovy v Praze, a Katol. vzděl. Jed
nota v Nové Páce; po 2 K: Jos. Mrá
zova a Vikt. Sedláčkova, učitelky v Tur
nově ; P. Rafael Scholz O. S. B. v Břev
nově u Prahy, a Jan Breicha, říd. učitel
v Karlině; menší částky: Jan Volf, kate
cheta v Klatovech, a Jan Blíženec, mistr
knihařský v Praze.
Celibát učitelek. Na dolnorakouském
sněmu byla živá a bouřlivá débata dne
18. února t. r. stran návrhu na zrušení
celibátu učitelek. Návrh poslance Wolleka,
učitele, aby celibát učitelek byl pro Dolní
Rakousy dle dosavadního § 80. zákona ze
dne 25. prosince 1904 zem. zák. dolnorak.
na dále podržen, byl přijat většinou 60 hlasů
proti 38. Pro něj hlasovali všichni křesťansko-sociální poslanci rolničtí, venkov
ských měst i měst průmyslových mimo·
vídeňských, 7 poslanců vídeňských a 9
velkostatkářských. Proti hlasovala většina
křesťansko-socialních poslanců vídeňských,

zástupci obchodní komory, němečtí nacioná
lové, sociální demokrati a 6 velkostatkářů.
Sociální demokraté podali dodatečný návrh,
který měl za účel zrušení celibátu alespoň
pro Vídeň. Pro něj hlasovali jen 31 poslanec,
Celibát učitelek tedy v Dol. Rakousích zů
stane v platnosti. Pro podržení celibátu
učitelek zasazovali se hlavně poslanci z ven
kova, jejichž přičiněním návrh na zrušení
padl. Poslanec, učitel Wollek za většinu,
jak pravil, svých kollegů z Vídně i ven
kova, přimlouval se za podržení celibátu.
V odůvodnění pravil: Vdá-li se dívka, jest
její první povinností, obstarávat! domácnost
a býti dobrou matkou. Muž má povinnost
ženu živiti. Máme právem útrpnost s vda
nými dělnicemi, poněvadž víme, že v tom
okamžiku, kdy matka od svého hlavního
povolání je odvolána, s výchovou dítek to
špatně dopadá. Proto jest hlavním bodem
programu moderní politiky sociální o to se
postarali, aby muž vydělal tolik, by mohl
sebe i svou rodinu dobře uživiti. Snažme
se o dobrou školu, ale starejme se také
o pravý křesťanský rodinný život. — Ne
mocný dr. Lueger, když mu bylo toto usne
sení sněmu sděleno, dal však zřetelně na
jevo, že není s ním spokojen. Kdyby byl
sezení přítomen, nebylo by se asi takové
usnesení stalo,
f.
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Z Ferrerovy moderní školy.
Ferrer jest sice odbyt a to i od světa liberálního, alespoň od toho, jenž si
zachoval soudnost a jakousi nepředpojatost; ale socialističtí a volnomyšlenkářští
průkopníci velebí dosud Ferrera jako šlechetného člověka, jenž v boji proti reakci
položil svůj život. Jeho moderní škclu, životní to dílo Ferrerovo, mají nyní stálé
za svého koníčka, na němž harcují, až jiskry pod ním lítají. »Volná škola* uvádí
v lednovém čísle úryvky z této nejmodernější školy Ferrerovy. Jsou to úryvky
z článků, jež byly napsány od žáků a žákyň Ferrerovy školy a potom uveřej
něny v časopise, jejž Ferrer počal vydávati hned po založení své moderní školy.
Těch článků ve »Volné Škole« jest 6, snad to jsou ty nejmírnější a z těchto kra
tičkých úryvků žáků a žákyň zabavil náš pan státní nadvládní 23 řádek (ze 68
řádek, tedy celou třetinu). »Volná Škola« uveřejňuje tyto úryvky, aby prý alespoň
nějaký obraz podala o morálce moderní školy Ferrerovy. Vizme tedy, co ti
žáci a ty žákyně psaly. Čtenáři poznají z nich ducha, v kterém se dála výchova
v této , škole.
Tedy 1. Chlapec kterýsi psal: Mikroskop. Stará věda zůstávala pozadu, po
něvadž k pozorování užívala pouze přirozeného zraku. Dnes však máme mikro
skop a jím vidíme zárodky mnohých nemocí . . . (místa ne důležitá vynecháváme
k vůli stručnosti). Mikroskop je vynález volných lidí. Náboženští fanatikové nejsou
schopni činiti vynálezy, poněvadž všecko odvozují od svého boha.
Z tohoto článku žáka vidíme, jaké mu byly strannické názory vštěpovány.
Náboženským lidem upírá se tady možnost činiti vynálezy, což je odsouzeno
celou historií. Kolik vroucně nábožných lidí a hluboce věřících učinilo vynálezy
a jak ohromné! Stačí jmenovati Newtona, Koperníka, Galileiho, Kepplera, Secchiho
atd. A právě, co se mikroskopu týče, byl to Malpighi, jejž povolal papež Innocenc III. do Říma a učinil jej prvním svým lékařem a komořím, jenž po
prvé užil mikroskopu v anatomických a fysiologických badáních s výsledkem ob
divuhodným.
Hodiny jsou společným výtvorem tří mnichů: Gerberta, Pacifica a opata
Viléma z Hirschau. Schwartz, mnich kolínský, prvně připravil střelný prach (roku
1320). Laterna magica je vynález učeného jesuity P. Kirchera (f 1680). Vodní
mlýny a vodní stroje vynalezeny mnichem italským Leonardem da Vinci. A což
slavný lékař Pasteur, hluboce věřící katolík ?
A Ferrerova škola učila své chovance, že náboženští fanatikové (jiného ná
zvu pro ně nemá) nejsou schopni činiti vynálezy!
2. článek zabaven. — 3. článek: (Děvče) Policie. Policie žalařuje nešťastníka,
jenž ukradl chléb pro svoji rodinu. Vrhá do vězení nešťastníky a tak bídu ještě
zvyšuje. — Zde se tedy schvaluje krádež a píše proti právnímu řádu a policii.
— 4. článek o hostinci se může jediný ze všech pokládati za umravňující.
5. článek: (Děvče). Válka. Lidé nesmějí mezi sebou bojovati. Zbraně vyna
lezli lidé, aby nad svými druhy mohli panovati. Lepší by byly vědecké přístroje,
které slouží pokroku lidstva. Mnozí dobývají pro sebe ve válce cti. Ale tato čest
se přičítá vždycky vůdcům, ač to jsou vojáci, kdož pro ně pracují a třebas i na
bojišti nepadli, oko, ruku nebo nohu ztrácejí. Vynálezce bořícího nástroje je pyšný
na svůj vynález. Dávají se mu odměny, jež on přijímá a tak lidé válkou divočí,
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místo aby se zušlechťovali. — V tomto úryvku zavrhuje se tedy boj vůbec
i obranný, jednostrannost z něho očividná.
6. článek zabaven.
7. článek: (Chlapec). Peníze. Penězi stali se někteří bohatými a jiní chu
dými. Bohatí vykořisťují chudé a zatím, co jedni zasedají k plným stolům, nedo
stává se jiným chleba, oděvu, obydlí. Jestliže by nebylo peněz, mohli by všichni
plody své práce vyměňovati a míti to, co potřebují, zatím co dnes ten, jenž pra
cuje, trpí strádáním a ten kdo nepracuje, žije v nadbytku. Peníze činí lidi ctižá
dostivými, přivádějí nerovnost. — Tento článek brojí tedy proti penězům, jakožto
osobnímu majetku, drží se tedy nesmyslné utopie socialistické, chce ráj na zemi,
který byl prvním hříchem pozbyt.
8. článek zabaven.
9. článek : (Chlapec). Parasité. Parasity slují zvířecí a rostlinné organismy,
které na útraty druhých a bez práce žijí. Také v lidské společnosti jsou takoví
parasité. Takovými jsou boháči, které živí chuďasové, a kněží, kteří je na konec
o všechno připravují. — Zde tedy se jeví nenávist proti bohatým a proti kněžím.
Kněží bohaté o jmění připravují; ptáme se, kdy se to stalo, dříve anebo nyní?
Takovéto nesmysly učily se v moderní škole Ferrerově a »Volná Škola<
ve své hlouposti se neštíti tyto exsudáty zfanatisovaných dětských mozků po
dávali jako výkvět morálky moderní slavné školy Ferrerovy! Od fanatismu k hlou
posti jest jenom jeden krok.
R.

Konference spolku pro péči o slabomyslné dítky.
Slavnostním způsobem byla 21. března zahájena čtvrtá rakouská konference
Spolku péče o slabomyslné dítky, v sále učitelského domu ve Vídni. Účastnili se
jí: ministr vyučování hrabě Stíirgkh se sekčním chefem drem rytířem Kaněrou
a s mnohými dvorními rady, zástupci ministra vnitra a spravedlnosti, vrchního
presidia, zástupci města Vídně, Prahy, Brna, Štýrského Hradce a Budějovic, zá
stupci zemských školních rad ze všech korunních zemí, některých okresních
i místních školních rad, profesoři z lékařských fakult, šlechta i zástupci zahra
niční (z Německa).
Předsedou byl dr. Albin svob. p. Spinette. Ministr vyučování hr. Stiirgkh
v delší přednášce pravil mezi jiným: Převzal-li jsem ve své úřední hodnosti pro
tektorát tohoto sjezdu, stalo se to proto, abych dokázal zvláštní zájem, jejž chová
správa vyučovací k vybudování naší péče o slabomyslné dítky. Nemá ovšem
jediná škola zájem na této otázce, neboť tato jest spíše z veliké části otázkou
sociální a zcela zvláštním způsobem zaměstnává široké třídy obyvatelstva a nej
různějších činitelů. Ale v míře význačné dotýká se tato otázka správy vyučovací,
která je k tomu povolává, aby ona opatřeni učinila a vybudovala, jichž úkolem
jest, slabomyslné dítky jejich bídnému stavu vyrvati, jejich duševní síly vhodnou
vyučovací methodou povznésti a je tak ponenáhlu nejen k světlejším výšinám
přiváděti, nýbrž poměrně k jejich individuelním schopnostem ku samostatné čin
nosti a vlastnímu vyživení se uzpůsobovat!.
Pravidlo poznání, že i slabomyslné dítko, je-li vůbec vzdělání schopno, může
býti k jisté duševní zralosti přivedeno. Při snaze za tímto cílem nebude zajisté
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chyběti spolupůsobení vyučovací správy, o to bude v první řadě postaráno pořá
dáním vzdělávacích kursů pro učitele a vydáváním vhodných učebných pomůcek.
Ani hmotná pomoc činitelům školy vydržujícím nebyla dosud k tomu účelu od
pírána a nebude se jí ani v budoucnu podle možnosti prostředků po ruce jsoucích
nedostáváti. (Souhlas.)
Princezna Auerspergova pozdravila po té srdečnými slovy kongres jménem
dámského spolku sv. Anny, jenž založil a vydržuje vychovávací ústav pro slabo
myslné dítky »Ernestinum« v Praze. Mnozí jiní proslovili ještě pozdravné řeči.
Na to referoval ředitel Schiner o pokrocích v péči o slabomyslné v Rakousku od
poslední schůze. Delegát Danzinger (Krakov) mluvil o nedostatku všeliké péče
o slabomyslné dítky v Haliči.
Zvláštní pozornost vzbudila přednáška dvorního rady profesora Wagnera
z Jaureggů o »Uberkretinismu« (zvýšené blbosti). Dr. Oskar Havorka, pojedná
val o dalších osudech dítek slabomyslných a epileptických, ústavy opouštějících.
Ředitel dr. Herfort (Praha) měl referát o »slabomyslném dítku v biologii« a mezi
jiným uvedl: Poněvadž mladistvá slabomyslnost napadá lidské tělo ještě v době
jeho vývinu, jedná se při této nemoci o porušení vývoje, a dítko slabomyslné
jest se stanoviska biologického problémem vývojné mechaniky. Takové dítko jest
považovat! za lehčího druhu znetvoření, za anomálii, při čemž známé příčiny
slabomyslnosti jakožto vnější i vnitřní pathogenetičtí činitelové porušují mozek,
ale i ostatní tělo. — Dr. Lazat mluvil o »zkoumání intelligence u dítek a o jeho
užiti ku posuzování nezdravých stavů duševních«. — Prof. dr. Spitzy (Štýrský
Hradec) mluvil k »tělesné výchově slabomyslných ve škole« a zdůrazňoval, že
špatné držení těla jest hlavní chybou, proti níž při tělesné výchově slabomysl
ných jest bojovati. — Zdravotní paedagog Kirmesse (Heidelberg) podával zprávu
o »snahách Georgena a Deinharts Levany«, kteří v polovici předešlého století
v Badenu a později v Liesingu založili vychovávací ústav pro slabomyslné dítky,
enž po několika letech však zanikl. — Vidno, že u nás v Rakousku věnuje se
zvýšená pozornost výchově slabomyslných dítek, což je zajisté úkazem veliké
důležitosti v otázce školní. Slabomyslné dítky, jichž počet v nynější době nad
obyčej vzrostl, potřebují zvláštní výchovy, ku kterémuž účelu třeba pro ně zřizo
vat! oddělené třídy, tak zvané pomocné třídy a školy.
R.

Osobní vliv na žáky.
S láskou a úctou mají dítky k nám vzhlížeti. Jako k nim nesmíme býti
slabí a povolní, tak zase ne chladní a nepřístupní. Mezi učitelem a žákem má
býti poměr srdečný. Ve škole zastupuje učitel rodiče, odtud vzrůstají mu povin
nosti, jež chování jeho k dítkám pronikat! mají blahovůlí, spravedlivostí a uznalostí. Navštiv tedy na příklad nemocné dítko a udělej mu malou radost! Poskytni
jinému, jež otce nebo matku ztratilo, laskavé slovo! Měj trpělivost a shovívavost
se slabšími! Měj slitování s oněmi, jež doma nalézají nouzi a bídu, hádky a ne
sváry! Vyvolej u všech dítek dojem: Pan učitel to s námi myslí dobře, chce
našemu dobru. Tak se vniterný vzrůst dítka prodělává neviditelnou mocí osob
nosti. Ale děje se tajemně a pomalu. Ze semene nevyroste přes noc strom s květy
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a ovocem. Proto se ozbrojme trpělivostí a střežme se oné resignované nálady,
která se domnívá, že nemáme vlivu na dítky, poněvadž hned nevidíme výsledků·
My lidé jsme tak snadno plni nároků, chceme veliké výsledky svého konání
viděti a věříme tak málo v moc a sílu nevědomých a tichých vlivů, jež i pří
nej skrytějším, zdánlivě nejnepatrnějším životě nechybí. To jsou ony tiché nitky,
jež z duše na duši přecházejí a se převinují a jež Bůh jenom zná, z nichž se
však lidské osudy více spřádají než-li my tušíme. Ale nejenom lidé z masa a
krve, jež dítky před sebou vidí, působí výchovně na vůli, ale podobně i ideální
postavy minulosti, s nimiž vstupují do čistě duchovně sprostredkovaného styku,
jest proto stará paedagogická zásada, dítkám do rukou dáti dobře psané životo
pisy výtečných lidí, aby se nadchly k napodobování těch, které ctí a milují. Vzory
působí lépe než předpisy.
K.
Z Jednoty čes. katol. učitelstva. Da
rovali : po K 20: Jiljí Březina, řed. měšť.
školy na Smíchově; Jan Sobotka, spiso
vatel v Chrudimi a Msgr. Dr. F. Zapletal,
kanovník na Vyšehradě; Josef Cáp, farář
v Lenešicích 6 K ; Katol. Jednota v Karlině
5 K ; po K 4 : Jos. Krihl, farář v Hořičkách ;
Jan Tyrychter, bisk. vikář v Přepeřích ; Msgr.
Bedřich Kamaryt, č. kanovník v Deštné; Jos.
Štěpán, bisk. vikář v Žichovicích a Ferd. Za
jíček, farář v Opařanech 2 K. — Další člen
ské podíly a milodary přijímá pokladník:
Ant. Suchoradský, katecheta v Praze-II. na
Karlově čp. 1879.
Ve znamení „pokroku“ : Známý lidu
mil vlašský, soudce Majetti, podává smutnou
statistiku o mladých zločincích v Itálii. V roce
1891 bylo odsouzeno 3605 dětí ve věku od
9 do 14 let. V roce 1900 toto číslo téměř
se zdvojnásobilo (5254); v roce však 1908
až 1909 stouplo na 10.758 . . . Ještě hůře
se to má se zločinci ve věku od 14 do
18 let. V r. 1891 bylo jich »toliko« 14.287;
v r. 1900 již 19.415 a nyní 35.023 . . . .
Auváží-li se, kolik »kousků« jiných zůstane
bez trestu benevolencí zákona neb soudní
praxe, pak lze říci, že království italské má
statisíce zločinců, kteří nedosáhli dosud 18.
roku. — Mnozí obviňují v té příčině nedo
statečné vyučování; jiní opět úbytek nábo
ženského cítění. Bude asi obé pravda. —
K této kapitole sděluje se z Francie: V Autunu, ve střední Francii, jsou vězení pře
plněna. Jelikož nebylo místa pio nové tre
stance, byla správa nucena propustit! aspoň
ty, kteří nebyli nejhorší. Dvě třetiny trestanců
dosud nedosáhlo 20 roků.
k—
Večerní číslo „Vaterlandu“ ze dne
22. března t. r. přináší z péra katechety Václ.
Kunze, obšírný referát o letošní valné-hro

madě Jednoty čes. katol. učitelstva. Druhý
referát zaslal týž dp. do Vaterlandu o valné
schůzi Paedag. svazu.
Učitelské platy a jejich krytí. V Dol.
Rakousích budou zvýšeny učitelské platy a
krytí jejich z jedné části obstará se zvýše
ním obecní dávky z kořalky (proti čemuž
se obrací, ovšem marně, soc. demokraté) a
z druhé části zvýšením poplatků z dědictví.
Proti poslednímu .zvýšení demokrati nejsou.
Ovšem nejraděj i by všechno placení uvalili
na vyšší a střední vrstvy a sami aby ne
platili nic. V lidské společnosti třeba míti ohled
na všechny vrstvy a břemena rozdělovat!.
Slovo o Macharově čítance. Podává
V. K. Nákladem Jednoty čes. katol. učitel
stva a přátel křesf. výchovy. Cena 24 hal.
Pěkná brožúrka! Právě vyšla tiskem. Vřele
doporučujeme. Autor rozebírá v ní Macharovu čítánku článek za článkem a uvádí je
nápravou míru; místy kritisuje a místy vy
vrací. Sprostačina, jež se čítankou Macharovou jen hemží, dochází zde zaslouženého
odsouzení. Je opravdu hanba čisti, co dnes
v »čítánkách« Machara, Horkého, Havlíčka
musí snésti papír — a »rozum« těch, kterým
se to líbí. Brožura tato měla by dojiti za
sloužené přízně u všech katolíků. — Ob
jednávky se adresují na administraci druž
stva Vlast. Peníze buďtež zaslány ne na
Jednotu — pošta by jich nevydala — ale
na admin. družstva Vlast v Praze čp.570-11.
Graduale parvum s notací moderní
a textem latinsko-českým do 1. dubna 1910
stojí K 2’70, po 1. dubnu K 3'50, vázaný
K 5'30. Přihlášky na »Graduale parvum«
i na »Kyriale« a »Průvod varhan«, k obému
přijímá na dále redakce »Cyrilla«. »Kyriale«
bude státi 60 až 80 hal. a bude míti texty
latinsko-české.
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Petice katolického Svazu učitelského pro Rakousko stran upravení,
platů učitelských.
Učitelstvo obecných a měšťanských škol ve všech zemích našeho mocnářství
dožaduje se spravedlivějšího a nynějším poměrům odpovídajícího upravení svých
služebních požitků. Kardinální požadavek jest všeho učitelstva, aby bylo svým
platem postaveno na roveň státnímu úřednictvu od XI. až do VIII. hodnostní
třídy. V té příčině a v tom smyslu podal katolický Svaz učitelstva pro Rakousko,
jenž zastupuje 7000 německých učitelů a učitelek v celém Rakousku, skrze říš
ského poslance, ředitele semináře, Augustina Kemettera, petici říšské radě, jež
byla připojena k stenografickému protokolu 30. sezení a výboru pro státně usta
novené osoby odkázána dne 10. března 1910.
Ježto jsme byli dožádáni zmíněným Svazem za otištění této petic.e a poklá
dajíce zároveň společný postup v těchto čistě stavovských otázkách za prospěšný
věci samé, uveřejňujeme dnes alespoň zněni návrhu zákona v oné petici poda
ného, vynechávajíce prozatím, pro nedostatek místa, úvod a odůvodnění návrhu.
Výbor katolického Svazu učitelstva v Rakousku žádá říšskou sněmovnu
poslaneckou, aby následující návrh zákona důkladně ocenila:
Zákon ze dne ..........
týkající se základní úpravy služebního poměru osob učitelských obecných a mě
šťanských škol v královstvích a zemích na říšské radě zastoupených.
V souhlasu s oběma sněmovnami říšské rady vidí se mi naříditi následovní :

Článek I.
§ 1. Úprava zákonitých služebních příjmů osob učitelských obecných a
měšťanských škol jakož i způsob, jímž se tyto dostávají, děje se zemským zá
konodárstvím.
§ 2. Služebné příjmy (základní plat a aktivní přídavek) definitivních osob
učitelských musí býti vyměřen tak, aby nebyly nižší nežli ony pro třetí skupinu
c. k. státních úředníků stanovené (podmínka ustanovení jest absolvování střed
ního ústavu učitelského).
Článek II.
§ 3. Za účelem vyměření služebních příjmů mají definitivní osoby učitelské
přiměřeně k jejich celkové služební době, ve čtyři kategorie býti rozděleny.
a) Čtvrtá kategorie odpovídá XI. hodnostní třídě c. k. státních úředníků,
3. skupiny;
b) po šesti letech celkové doby služební ve 4. kategorii postoupí každá uči
telská osoba z pravidla s ponecháním na jejím služebním místě cestou časového
postupu do třetí kategorie, jež odpovídá X. hodnostní třídě c. k. státních úředníků;
c) po sedmi letech celkové doby služební v 3. kategorii postoupí učitelské
osoby z pravidla s ponecháním na jejich služebním místě cestou časového po
stupu do druhé kategorie, jež odpovídá IX. hodnostní třídě c. k. státních úředníků;
d) po osmi letech celkové doby služební v druhé kategorii postoupí uči
telské osoby z pravidla s ponecháním na jejich služebním místě cestou časového
postupu do prvé kategorie, jež odpovídá VIII. hodnostní třídě c. k. státních
úředníků.
§ 4. Učitelské osoby na školách měšťanských mají se ohledně rozdělení do
kategorií stejným způsobem posuzovat! jako učitelské síly na školách obecných.
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Definitivní osoby učitelské škol měšťanských obdrží ku svým pravidelným po
žitkům do pense vpočítatelný »přídavek školy měšťanské« 600 K ročně.
§ 5. Řídící osobě učitelské obecné školy náleží do pense vpočítatelný funkční
přídavek nejméně 50 K za třídu, nejméně však 100 K.
Učitelské osobě pověřené řízením měšťanské školy náleží do pense vpočíta
telný funkční přídavek nejméně 60 K za třídu, nejméně však 200 K.
§ 6. Zatímní učitelská osoba bez zkoušky učitelské způsobilosti obdrží polo
vinu požitků nejnižšího stupně platu 4. kategorie (XI. hodnostní třídy), jakožto
remuneraci, zatímní učitelská osoba s vysvědčením způsobilosti obdrží tři čtvrtiny
týchž požitků. Po tříleté celkové době služební na veřejných obecných a mě
šťanských školách přísluší zatímním učitelským osobám nárok na jmenování defi
nitivním učitelem, po případě učitelkou 4. kategorie, jsou-li pro to dány zákonité
podmínky.
§ 7. Ony učitelské osoby, jimž od obce, po případě od vydržovatele školy,
přikázán jest služební byt, obdrží pouze polovici svého pravidelného aktivního
přídavku.
§ 8. Ženské osoby učitelské mohou jenom na pouhých dívčích školách působiti; tyto obdrží ve všech čtyřech kategoriích dvě třetiny aktivního přídavku
mužských osob učitelských a provdají-li se, pozbývají naň nároku.
§ 9. Pro disciplinární jednání s učitelskými osobami obecných a měšťan
ských škol mají se přiměřeně použiti ustanovení, platná pro c. k. státní úředníky.
Bližší ustanovení o tom vydá můj ministr kultu a vyučování cestou nařizovací.
Článek III.
§ 10. Vydržovatelům školy nahradí se napříště ze státních prostředků čtvrtina
jejich osobního nákladu na školy obecné.
Článek IV.
§ 11. S tímto zákonem se neshodující paragrafy říš. zák. o školách obec
ných pozbývají tímto platnosti.
Článek V.
§ 12. Provedením tohoto zákona jsou můj ministr kultu a vyučování a můj
ministr financí pověřeni. —
Pozn. Touto peticí, podanou v říšské radě, předešel katolický Svaz, učitelský
liberální učitelstvo, totiž německo-rakouský Svaz učitelský a Všeslovanský Svaz
učitelů, kteří podali podobný návrh právě v ten den, kdy katolický Svaz petici
svou v parlamentě přednesl. Přišli ovšem pozdě. —
R.

Výchova mládeže.
Napsal V. J. učitel.

V jednom z posledních čísel »Vychovatele« minulého roku pojednal jsem
o zanedbané mládeži ve článku »0 předměstských dětech«. Zanedbané dítě jest
jako nepěstěný stromek, o nějž zahradník se nestará. Dítě zajisté má větší cenu
než stromek a proto je nevyhnutelně potřebí o ně pečovati. Rodičové zámožní
mohou snáze dítky vychovali nežli chuďasové, ač víme, že z nejchudších rodin,
z venkovských chatrčí vyšli mužové vzdělaní a nad míru učení. — Jsouť rodí-
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čové, kteří oba (otec i matka) jdou za chlebem, jen aby několik hladovících krčků
uživili.
Co as dělají dítky za nepřítomnosti rodičů? Chovají se slušně? Chodí pilně
do školy? Přicházejí do společnosti dětí hodných? Zajisté, že při velkém procentu
odpoví každý záporně.
Když dítě ponecháno je samo sobě, zvlčí, pustne a co z něho vyroste?
Vynikající paedagogové radí, aby rodičové byli, pokud možno, ve styku
s učiteli i katechety, aby tak ruku v ruce společně mohli pracovati na výchově
dítek. Mnohý vychovatel rád by v této věci vyhověl rodičům, zejména když by
znal poměry těch kterých rodin. Má-li výchova mládeže býti dokonalou, musí
vychovatel, je-li svědomitý, studovati povahu jednoho každého svěřence, aby ve
svých výkladech a poučeních dovedl se k němu snižiti.
Vychovatelé nedostanou knihy, jež by obsahovaly životo- a povahopis dítka
jednoho každého, aby mohl jako dle receptu vychovávat!; potřebuje proto, by
rodičové zmínili se alespoň občas o svých dětech, případně oznámili vychovateli
to, co dítě samo učiteli říci by se bálo anebo stydělo.
Radí se vychovatelům, by při různých příležitostech (přednáškách) upo
zornili rodiče na tyto styky a zajisté, že to bude na mnohých místech s povdě
kem přijato. Budou-li rodičové s vychovateli v stálém styku, pak rozhodně výsledek
musí býti o velké procento lepší.
Představme si, když dítě ví, že tatínek nebo maminka bude mluviti s panem
učitelem, nebo s velebným pánem, tu jistě mnohé se bude báti a snažiti se, by
učitelé neměli příčiny na ně žalovati. Co však jest hlavní, vychovatelé dosáhnou
lepších výsledků s menší námahou.
Dítě školní má býti vedeno ku práci. Nemyslí se tím ku těžké práci tělesné,
která může mnohdy při vzrůstu býti na závadu, ale ku práci přiměřené, kteráž
by se shodovala s věkem a tělesnou konstrukcí. Dbáti dlužno také, aby dítku
dopřána byla ušlechtilá zábava, jež by byla odměnou za dobrou věc a zároveň
povzbuzením ku další práci (k učení a k různým maličkostem v domácnog^i).
Mají-li vychovatelé příležitost poukázat! na odměny, na př. při přednáškách,
tu je nutno postavit! se rozhodně proti tomu, aby dítky nebyly jako odměnou
brány do divadla na hry, které pro jejich mládí jen naopak dítě ničí. Nemyslím
zapudit divadlo vůbec, ale pamatujme, že není ještě vše krásné pro výchovu, co
snad dospělým je pro poučení. Jsou divadelní hry, na něž dítky choditi mohou
a také ve školách vřele se doporučují. (»Zakletý princ«, »Princezna Pampeliška«,
»Sedm trpaslíků«, »Tři haléře«, »Vězeň na Křivoklátě« a m. j.) Z takových potom
odnáší si dítko něco poetického, poučného, co neuráží mravních citů.
Zajisté mnohý měl příležitost viděti dítky v divadle na hrách, které formou
jsou jim nepřístupné a s obsahem, který je přeplněn dvojsmyslnými, znemravňujicími vtipy. (»Pasť na muže«, »Máte něco k zdanění« a m. j.)
Ovšem, to lze přičísti moderním matinkám, které, když nemohou dítko
nechati doma samotné a nedovedouce k vůli dítku obět přinesti, aby si odepřeli
trochu zábavy, berou je sebou, a ani jim nenapadne, zda to dítěti prospěje nebo
ublíží.
. Je-li takovým rodičům (vychovatelům) milejší zábava než přirozené vypě
stění krásy duševní, nejsou hodni těchto vzácných klenotů, něžných dítek.
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»Nad umělce všecky jest«
praví Zlatoústý Jan,
»kdo zná duše dobře vést
na jich pouti v nebe stan.«
Zkušený paedagog píše: »Jak pěkně dovedla vychovávali kdysi dobrá kře
sťanská, chudá matička, toho dnes nedokáže často ani učená, bohatá moderní
matka v městě.«
Vede-li vychovatel (otec, matka, učitel a j.) dítky cestou nábožensko-mravni
výchovy, není možné dopustiti se tak velkých paedagogických chyb, které u mlá
deže dorůstající jeví už účinky. Bývá pak již pozdě.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Provedený důkaz. »Školský Obzor«
měl dokázati, že katolíci to jsou, kteří řídí
naše školy a v nich poroučejí. Důkaz tento
provedl »Školský Obzor« tím, že cituje intimát, který byl dodán všem správám škol
a jenž zní: »Dle nařízení c. k, zem. školní
rady ze dne 9. února 1910, č. 7569, dá
váme věděti, že svátek Zvěst. Panny Marie,
který patří k nařízeným svátkům církve kato
lické a tudíž podle prováděcího nařízení
c. k. zemské školní rady k § 56. definitivního
řádu školního a vyučovacího jest prázdninou, podle připíšu knížecí arcibiskupské konsistoře v Praze ze dne 28. ledna 1910,
č. 1427, připadá letos na den 4. dubna.« —
Z tohoto upozornění dokazuje »Školský Ob
zor« ^cela vážně, že nynější škola jest ve
vlivu klerikálním.
—r.—
Školství americké. Školství sev. Ame
riky a zvláště v New-Yorku má všecky pod
mínky, jaké dle liberálních listů učitelských
má dobrá škola míti. »Národní školy jsou
štědře dotovány, učitelé velmi dobře placeni
a náboženství se nevyučuje.« Dle toho re
ceptu domnívali bychom se, že tam za mo
řem jistě zavládl zlatý věk lidstva. Ale jaké
zklamání, čteme-li v týchž listech : Na místě
svobody, kterou si Evropané v Americe před
stavují, shledati tam lze neomezenou vládu
peněz, a to i v rozežírající se korrupci v soud
nictví. Zoela zpátečnický systém právní samoděk olupuje chudého o všecka práva individuelní svobody a připravuje ho o všecku
možnost, brániti se proti přehmatu boha
tých . . . Korrupce a nepoctivost vládne ve
všech odvětvích veřejného života a mnohý
purkmistr neb obecní rada většího města

nebyl by jist, že ho nestihne osud Eugena
Schmitta, purkmistra ze San Franciska, ne
dávno na 4 leta odsouzeného; kdyby jen se
nalezl v každém městě státní návladní, jenž
by žalobu v té příčině chtěl podati. —k.
K tělesné výchově ve škole. V po
sledním zasedání říšské rady přišel ministr
zeměbrany Georgi ve své řeči také na tě
lesnou výchovu ve škole a pravil toto: »Ne
pochybně spočívá jedna z příčin jisté fysické
zakrnělosti naší mladé generace také v tom,
že naše škola — a čím je vyšší, tím více —
při vzdělání ducha zapomněla také na těles
nou výchovu. Nesčíslněkráte říkalo se nám,
že neučíme se pro školu, nýbrž pro život.
Proč se tedy chlapec a mladík neučí také
něčemu, co nejenom k jeho fysickému zdaru
přispívá, nýbrž čeho i může potřebovat! pro
tu dobu svého života, kterou má stráviti u
vojska? Mně se to zdá jako nutná zpětná
působnost zásady všeobecné povinnosti vo
jenské na obor školní. Proto mohu pěsto
vání tělesných cvičení po způsobu vojen
ském — což zajisté nemusí býti prováděno
jako vojenská dresúra a hraní na vojáky —
a v jistých omezených hranicích se pohy
bující střelbu co nejvřeleji doporučiti. — My
se domníváme, že se žádný způsob vojenský
a nejméně střelba hodí do školy ; škola ať
zůstane školou a tělesná výchova ať se po
hybuje v duchu školy. Hlavní úfiel tělesné
výchovy se dosáhne bez jakékoli vojenské
execírky. Chtějí-li vojenské kruhy vycho
vávat! pro budoucí povolání vojenské, ať zřídí
dobrovolné kursy pro mládež a ji cvičí samb

r.
Slovo o Macharově čítance. Podává
V. K. Cena 24 h. Nákladem Jednoty čes. katol.
učitelstva. — Objednávky vyřizuje : administrace
družstva Vlast v Praze čp. 570-11.
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K petici katolického Svazu učitelského pro Rakousko.
V minulém čísle uveřejnili jsme znění petice, již podal katolický Svaz uči
telský pro Rakousko říšské radě v předvelikonočním zasedání. Dnes přičiňujeme
z téže petice poznámky k jednotlivým článkům, jakožto jejich odůvodnění.
K článku L: k § 1. Dle zákona říšského o obecných školách má se upra
vení zákonitého služebního příjmu učitelských osob na veřejných obecných a
měšťanských školách, jakož i způsob, jímž se tento dostává, díti zemským zá
konodárstvím (§ 55). Toto ustanovení má zůstati nedotčeno.
K § 2. Alinea 1 § 55 zákona o obecných školách praví: »Nejmenší plat
vyměřen buď tak, aby učitel a mladší učitel, jsa prost všelikého překážejícího
mu zaměstnání vedlejšího, mohl se ze vší síly povolání svému oddávati, učitel
pak aby mohl také rodinu svou podle poměrů místních vyživovali; menšího platu
nežli takto vyměřeného nemůže žádná obec dávati.« Vzhledem na předběžné
vzdělání učitelských osob, jakož i vzhledem na okolnost, že v roce 1906 13.744
c. k. úředníků se středoškolským vzděláním v státní službě bylo v XI.—VI. hod
nostní třídě a 4.744 c. k. úředníků v XI.—VI. hodnostní třídě mohlo se vykázati
pouze vzděláním obecné školy, jeví se spravedlivým, aby definitivní učitelské
osoby obecných a měšťanských škol byly na roveň postaveny oněm státním úřed
níkům, pro jejichž ustanovení vyžaduje se absolvování středního ústavu vzdělá
vacího. Osnova služební pragmatiky přiděluje tyto c. k. státní úředníky ke sku
pině třetí.
K článku II.: k § 3. Co neslouží zajisté ke cti a vážnosti stavu učitelského,
jest ona okolnost, že u tohoto není hodnostních stupňů. Otázka titulu hraje za
jisté důležitou úlohu. Na nejrůznějších sjezdech učitelských byla tomuto před
mětu opětovná rozprava věnována.
Podle hodnostního rozdělení c. k. civilních státních úředníků jsou mladší
učitelé cvičných škol na ústavech ku vzdělání učitelů a učitelek a učitelé v trest
nicích zařáděni do XI. hodnostní třídy. Učitelé na státních průmyslových učili
štích, učitelé a učitelky cvičných škol na státních ústavech ku vzdělání učitelů a
učitelek a duchovní správcové v trestnicích jsou zařáděni do X. hodnostní třídy.
Učitelé státních průmyslových škol, plavebních škol, hlavní učitelé na ústavech
ku vzdělání učitelů a učitelek, jednotliví učitelé umělecko-průmyslových škol a
technických škol jsou zařáděni do IX. hodnostní třídy. Ředitelové a část učitel
stva umělecko-průmyslových škol, průmyslných vzdělávacích a pokusných ústavů
státních průmyslových učilišť, hlavní učitelé ústavů ku vzdělání učitelů a učitelek
jsou zařáděni do Vlil, hodnostní třídy. Tito nepotřebují zákonitě leč prokázali
seminářské předběžné vzdělání se způsobilostí pro školu měšťanskou po užití
§ 35. říšského zákona o školách obecných. Tím se jeví roztřídění hodnostní c. k.
státních úředníků jako obraz pro hodnostní roztřídění učitelstva obecných a mě
šťanských Škol. Postup časový odpovídá zcela onomu c. k. státních úředníků.
K § 4. Učitelské osoby škol měšťanských mají na prokázané vyšší vzdělání
a za větší služební činnost dosíci přiměřeného ekvivalentu přídavkem pro školy
měšťanské, do pense vpočítatelným.
K § 5. Všecky řídící učitelské osoby požívají funkčního přídavku právě tak,
jako ředitelé státního úřadu. Výměr pro funkční přídavek odpovídá průměru ve
většině korunních zemí stanovené stupnice přídavkové.
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K § 6. Zákony pro služné učitelstva všech korunních zemí vyměřují zatím
ním učitelským osobám vyšší služební příjem, nežli stanoveno jest pro zatímní
státní úředníky. To jest zajisté nešťastné ustanovení, že tito dostávají jen 600,
700 a 800 K ročních příjmů; neboť následkem tohoto zcela nedostatečného platu
jsou nuceni dělati dluhy, které jim snad pro celý další život připravuji největší
starosti. Tohoto osudu musí však učitelské osoby býti uchráněny.

K § 7. Dosud neobdržely učitelské osoby, jimž se dostalo služebního bytu,
příbytečného. Aktivní přídavek c. k. státních úředníků není však jenom příbytečným, nýbrž také státním příspěvkem za úřední činnost na určité místo váza
nou. Státní úředníci nedostávají z pravidla služebního bytu, a těm, jimž je při
kázán služební byt (na př. úředníkům státní dráhy), zůstává přes to jejich aktivní
přídavek. Jest to požadavkem spravedlnosti, jestliže se oněm učitelským osobám,
jimž se přikazuje služební byt, alespoň polovice jejich řádného aktivního pří
davku přizná.
K § 8. Při služném mužských a ženských osob učitelských nemá se čiuiti
rozdílu v základním platu, ovšem v aktivním přídavku. Jisto jest, že učitelka má
totéž předběžné vzdělání a musí konati tutéž službu jako učitel. Ale stejně jest
jisto, že povinnosti muže vůči stavu, společnosti a státu jsou nepoměrně větší
nežli povinnosti ženy. Ještě více padá zde na váhu, že muž jest povinnen zalo
žit! a vydržovat! rodinu, musí tudíž míti k tomu i možnost, t.’j. potřebuje přede
vším vlastní přiměřenou domácnost, jež zajisté musí býti větší, nežli toho vyža
duje potřeba učitelky samojediné zde stojící. Vdá-li se učitelka, odpadá jí starost
o činži. Proto jeví se spravedlivým, aby v tomto případě nečinila nároku na
aktivní přídavek. Vyměření aktivního přídavku (totiž dvěma třetinami aktivního
přídavku mužských osob učitelských) odpovídá průměru příbytečného v různých
korunních zemích neprovdaným učitelkám náležejícího.
K § 9. Právní postavení učitelských osob má býti se všeobecnou platností
stanoveno řádem disciplinárním, jenž odpovídá dotyčným ustanovením pro c. k. státní
úředníky.
K § 10. Za práva, jež stát v obecném školství vykonává, má přiměřený
obnos nahraditi vydržovateli školství. Bylo by hodno uvážení, pomýšlet! na utvo
ření všeobecného školního fondu, jemuž by se musely se strany státní poskyto
vat! různé přídavky, na př. přebytky z c. k. knihoskladů; tyto by se mohly
takovým způsobem zorganisovati, aby zároveň vyhověno bylo oprávněné stíž
nosti rodičů do různosti a veliké ceny mnohých učebnic. —
Touto peticí vyšlo se oprávněným přáním učitelstva vstříc, všerakouský
katolický spolek učitelů má touto peticí prvenství v té věci. Povinností státu jest,
přispívat! přiměřeně k nákladu na školy. Stát zajisté v oboru národního školství
téměř všechna práva sobě vyhradil: říšský zákon o školství jest zákonem stát
ním; tím jest vývoj školství vázán na stát; stát určuje úkol školy; stanoví cíl
vyučovací, předměty vyučovací, látku, vzdělání učitelstva a zásadní právní po
měry učitelstva; stát bdí svými inspektory nad vnitřním i vnějším prováděním
vyučování a při jmenování sil učitelských vyhradil sobě jakýsi druh veta; velmi
závažné právo vykonává stát svými předpisy ohledně zdravotního zařízení škol
ních budov; konečně dává určité pokyny ohledně učebnic a prostředků vyučo
vacích a školních knihoven. Za tato práva má stát i přiměřené povinnosti konati,
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jež se projeví náležitou úhradou na vydržování školství. Sanování zemských
financí bylo by snáze provésti, kdyby stát převzal část školních břemen.
Všeobecným požadavkem učitelstva v celém Rakousku ohledně platu slu
žebního jest postavení jeho na roveň se čtyřmi nejnižšími třídami hodnostními
státních úředníků. Od počátku trvání říšského zákona rakouského o národním
školství nepřišla otázka platů učitelských k uklidnění. Ve všech korunních zemích
byla zemská zastupitelstva nucena učitelské platy opět a opět zlepšovati. Jest to
zvláštním zjevem, že hmotné zlepšení úřednictva a důstojníků nenaráželo na
obzvláštní překážky. Jenom když se jedná o zlepšení platů učitelských, musí ty
největší obtíže býti překonány. To se jeví nejenom u učitelstva obecných a mě
šťanských škol, nýbrž i u státních učitelů na středních a vysokých školách. Tito
poslední jsou značně nevýhodněji postaveni než jim odpovídající hodnostní třídy
státních úředníků.
Seskupení státních úředníků podle jejich předběžného vzdělání udává vhodné
měřítko pro posuzování učitelstva. Na roveň měli by býti postaveni učitelé
středních škol se skupinou la (požadavek: úplné vzdělání vysokoškolské);
učitelé obecných a měšťanských škol se skupinou 3 (požadavek: absolvování
středního vzdělávacího ústavu). Tím by přestalo dosavadní odstrčení učitelstva za
úřednictvo, škola by přišla k uklidnění a s tím by mohli i vydržovatelé školy
býti spokojeni. —
R.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Nejdůstojnější pan biskup litomě
řický Josef Gross o Družstvu Vlast.
Na blahopřejný dopis místopředsedy druž
stva, far. VI. Hálka, odpověděl nejd. pan
8. dubna tímto krásným dopisem :
Veledůstojný pane místopředsedo !
»Těší mne velice Vaše účast a Vámi
jménem družstva »Vlast« mi zaslaná gratu
lace! Znám dobře zásluhy Družstva jako
prvého a neohroženého bojovníka za práva
a za obranu církve. Buďte ujištěn, že vždy
se zájmem a radostí budu Vaše snahy sle
dovat! a dle možnosti podporovat!.«
Nej důstojnější pán odebírá již mnoho
let »Naše Listy« a »Vlast« čítal od svých
kaplanů, i zná naše cíle, snahy a práce
z vlastní mnoholeté četby.
Výbor Jednoty č. katol. učitelstva
a přátel křeší, výchovy konal v domě
družstva Vlast dne 10. dubna druhou schůzi
za předsednictví Msgn. Dr. Fr. Kordače, uni
versitního profesora a za přítomnosti všech
12 výborů. — Jednatel, katecheta Ant. Suchoradský, četl protokoly dvou posledních schůzí,
jež byly probrány a schváleny. — Nejdůst.

p. biskupu litoměřickému Jos. Grossovi, zašle
předseda k jeho jmenování blahopřání. —
Bylo usneseno, aby vydán byl za osvědčené
redakce řídícího učitele a I. místopředsedy
Jednoty Josefa Kafky IV. ročník kalendáře
»Štítný«. — »Vaterland« ze dne 22. března
t. r. přinesl o poslední valné hromadě Jed
noty z péra katechety a člena výboru Václ.
Kunze obšírný referát. Číslo toto bylo ve vý
borové schůzi předloženo a bylo to mile při
jato. — Brožura o Macharově čítance, kterou
Jednota vydala, jde čile na odbyt; k dal
šímu rozšíření uveřejní se o ní inseráty
v »Našich Listech«. — K Literárně·sociál
nímu sjezdu družstva Vlast, který bude letos
na jihu pořádán, vyšle Jednota za svého
delegáta p. učitele Vl. Jelínka, který tam pro
sloví řeč a mezi jiným promluví také o účelu
naší Jednoty. — Týž p. učitel konal od po
slední schůze jménem Jednoty na venkově
21 přednášku. Také člen výboru a obecní
starší p. K. Chmel často koná paedag. před
nášky, čímž se jednota i v tomto oboru
čestně praesentuje. — Katol. jednota v Nové
Páce vydala na zbudování vlastního domu
cihly po 10 h. Jednota naše jich zakoupí 50.
— Svaz rak. katolických učitelských Jednot
ve Vídni podal k říšské radě petici, aby
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učitelé zařáděni byli do kategorie státních
úředníků. Petici tu nám zaslal, aby byla do
češtiny přeložena a v Učitelské příloze »Vy
chovatele« potom uveřejněna. Stane se. —
Kollekta ve prospěch paedagogia v Bubenči
vynesla 2 K 80 h. — Po delší debatě o růz
ných jiných otázkách byla schůze uzavřena.
Sociální odbor družstva Vlast trvá již
19 let a vykonal na roli katolické značný
kus práce. Úkolem jeho jest řešiti sociální
otázku na základě katolickém, ve schůzích
a přednáškách o ní rokovati a brániti
církev a náboženství proti útokům časo
pisů a spolků sociálních, nám nepřátelských,
a hájiti oprávněné zájmy dělnictva, řemeslnictva, živnostnictva, rolnictva, úřednictva a
jiných stavů lidské společnosti. — Mimo
užší výbor má Sociální odbor i širší sbor.
Člen tohoto sboru platí ročně 1 K. Zveme
široké vrstvy katolické ke vstupu do tohoto
sboru. Sbor tím bude posilněn a bude moci
hlavně co nejvíce řečníků na venek vysílati.
Kdo by si přál, celý tištěný řád se mu
zašle.

Širší sbor soc. odboru vzrostl v krátké
době na 100 členů. Značnější dary dali:
Karel kníže Schwarzenberg 200 K, Karel
Ervín hr. Nostic 100 K, prelát dr. Josef
Burian 50 K, prelát dr. Jan Marek 40 K,
gen. vikář dr. Jan Sedlák, (s přáním všeho
zdaru) 30 K, po 10 K: Anna kněžna Lobkovicová, chot nejv. maršálka král. Českého,
Fr. Marat, generál velmistr řádu křiž, s červ,
hvězdou, Maltézský konvent v Praze a ka
novník Msgr. Ant. Wünsch; po 5 K: ře
ditel Jan Rihánek, provinciál V. Bubeník a
Kolej Jesuitská v Praze atd. Z katechetů
přistoupili: Václav Kunz, Ot. Studnička,
Antonín Suchoradský a professor Em. Žák.
Nové členy, jejich vklady a dary přijímá:
Tom Škrdle, kníž. arcib. notář v Praze II.,
čp. 570.

K Jednotě českého katolického uči
telstva dále přispěli: 8 K : Msgr. Ant.
Wünsch, kanovník na Vyšehradě; po 6 K :
Dr. Rudolf Horský, kníž. arcib. vikář na
Šárce; Jan Košnar, mistr pek. v Plzni;
Ant. Láska, říd. učitel v Hlučících a Josef
Pacholík, děkan v Roztokách u Jilemnice;
po 4 K: Jan Vlček, děkan v Dol. Újezdě;
Frant. Kovářík, far. v Jablonném n. Orl.;
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Josef Soldát, far. v Letinách; Jan Pelikán,
řídící učitel ve Veselíčku a Ludmila Autratova, učitelka v Plzni. — Nové členy, jejich
vklady a dary přijímá: Antonín Suchorad
ský, katecheta v Praze na Karlově čp. 1879.

Zajímavý případ klassifikace na
propouštěcím vysvědčení. V předměstí
N. přestěhoval se z jednoho obvodu do ji
ného hoch V. tř. vyznání evang. ref. —
Chodil ještě 3 měsíce do školy, kdy měl
dostati propouštěcí vysvědčení. — Řídící
učitel hocha vyzval, by si přinesl známku
z nábož., ale dotyčný učitel náboženství
odepřel známku, ježto hoch na náboženství
2 roky nechodil. (Předešlý říd. učitel vy
dával mu semestrální vysvědčení bez známky
z nábož.) Podotknout! sluší, že hoch, ne
právě vzorný — jakmile dosáhl 14. roku,
dostal jiné přesvědčení a vystoupil z církve
evangelické, stav se bezkonfesním. — Osobní
intervence řídíc, učitele u dotyčného učitele
náboženství, aby hochovi dal známku, byla
marna, a protože říd. učit, beze známky
z nábož. nechtěl vysvědčení propouštěcí vy
datí, urgoval otec hochův věc u místní, okr.
školní rady a konečně u zemské šk. rady.
— Ta vrátila vše k vyjádření okr. školní
radě a konečně okr. inspektor pohnul učitele,
že známku dáti musil; věc zavinil dle ná
zoru inspektorova učitel sám, ježto měl
hocha, jakožto nedbalce, udávati správě
školy a ta okr. šk. radě. — Na vysvědčení
připsáno: *od toho dne r. bez konfesse«
a známka »—« pokud se přede dvěma

roky vyučováni náboženského účastnil.«
Nápadným jest, že tento případ dosti interessantní byl ve veřejnosti docela zatajen;
jsou přec listy odborné i denníky, které se
o podobné věci zajímají. — Faktum jest,
že kdyby se věc týkala žáka katol. nábož.
a katechety, který by hochovi po 14 letech
3 měsíce zdržoval vydání vysvědčení pro
pouštěcí, nezůstala by tak pod pokličkou.
Celou záležitost vzala prý též do řízení
»Vol. Myši.« a věc měla býti hnána až na
nejvyšší instance. — Výsledek toho byla
norma c. k. okr. šk. rady, která šla na
všechny správy škol, okresu a dle níž mají
správcové škol oznamovat! měsíčně c. k. o.
š. radě jako nedbalce ty děti, které se snad
nesúčastňují vyučování některého nábožen
ství u nás státem uznaného.
H.
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Učitel a lid.
Bedlivému pozorovateli neujde, že dnešní život se svým třídním egoismem
i ony stavy rozráží, které podle přirozené povahy k společné práci jsou určeny.
Kdo by chtěl na př. popírati, že mezi stavem učitelským a lidem se rozevírá
široká propast?
Jdeme-li 40, 50 let nazpět, setkáváme se s učitelstvem, jež finančně si
mnohem špatněji stálo než dnes; kteréž výchovu dítek jenom s těžkými osob
ními obětmi mohlo prováděti a jež bylo odkázáno na práci na poli a v zahradě,
chtělo-li svou rodinu vyživiti. A přes to bylo učitelstvo se strany obyvatelstva
lépe oceňováno než dnes, alespoň v malém městě a po venkově. Učitel byl vše
obecně váženou osobou, a rodiče byli si vědomi povinnosti ruku v ruce se školou
spolupracovat! na výchově dítek. Školák, který si doma naříkal na tresty ve škole,
došel doma rozmnoženého a zvýšeného jich vydání. Bylo sice i tu a tam na učitele
naříkáno, ale učitel zůstal přece důvěrníkem obce a i náhradou za duchovního,
poněvadž byl právě vychovatelem; měl v sociálním životě své postavení.
Proč se to stalo jinak? Protože lid ztratil namnoze smysl pro důležitost
vychování mládeže. Nemá více času, aby se úkolu, vychovávat! mládež, věnoval.
Tento jest mu obtížnou povinností, materialistický rys naší doby, který směřuje
k vydělávání a vydávání peněz, zatlačil vyšší hodnoty životní vychováním spro
stredkované. To, co i pro lid víc a více do popředí vstupuje, jest učení, uschopnění mládeže, by se mohla účastnit! životního boje. Proto váží si učitele a ne tak
vychovatele. Učitel zaujímá k lidu chladný poměr úředníka, jenž má vědomosti
do hlavy vkládati, jsa za to placen a od státu kontrolován; on vykonal svou po
vinnost v dresuře školní práce a nepotřebuje přes tuto práci vybíhati. Proto schází
poměru učitele k lidu vnitřní teplo, život, jenž se prýští z vědomí o vzájemnosti
vyšší úlohy.
Na druhé straně sloučilo probuzené stavovské vědomí učitele těsně k sobě.
Cílem tohoto sloučení bylo kulturní povznesení stavu a vybojování lepších hmot
ných podmínek životních. Stavovského spolčení bylo třeba v zájmu učitelstva
samého, jež pro vývoj národního celku má velikou důležitost. Ale s tímto slou
čením objevilo se zároveň jakési odloučení od celku národa, které sejak pro učitele
tak pro národ stává nesnesitelným; pod tím musí veškerá práce a úloha výchovná
školy trpěti. Učitelský stav, jenž nenalézá v celku národním opory a porozumění,
musí s přirozenou nutností upadnout! do poručníkování se strany státní byrokracie
a tím sdíleti osud všech byrokratických poručenců: osobnost jest za obět dána,
vnitřní radost z práce, radost v povolání je zničena. Jenom myšlenka, že pracuji
ve službě celku, že mám jakožto svobodná osobnost ještě něco více dáti nežli
chladné, technické vědění, jenom tato myšlenka může radost v povolání zacho
vat! a podporovat!.
Dnes tedy se jedná o to, aby se propast mezi učitelským stavem a lidem
překlenula. To je však možno jen tehdy, když oba budou opět v živé spojeni
přivedeni. Lid musí se naučiti s vřelou účastí školní práci oceňovati, musí se
znova přesvědčit!, že školní práce jest nutná ve službě budoucnosti; že nejenom
škola učící, nýbrž i škola vychovávací je nezbytnou potřebou doby. Jedná se
o to, lid opět pro úkoly křesťanské výchovy mládeže zaujmouti, rozohnili, nad
chnout!. V té míře, v jaké poroste vědomí povinnosti u rodičů, bude u nich též
zájem o školu se vzmáhati.
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Na druhé straně nesmí stav učitelský oči zavírati před tou skutečností, že
může, ano musí z onoho živého spojení s lidem čerpati pro sebe nej vyšší mravní
hodnoty, že žírnou půdou jeho celé práce není snad jenom komando vyšší moci,
nýbrž potřeba lidu. Učitelský stav nesmí ztratiti idealismus; jinak pozbude nej
důležitějších duševních zřídel radosti v práci a povolání. Musí tudíž spojitost
s lidem vyhledávat!, ovšem nikoli na ten způsob, že k lidu sestoupí až dolů do
hloubky všedního života, anebo podporovat! a buditi vášně politické, nýbrž tím,
že bude míti otevřené hledí pro fysické, duševní a mravní hodnoty lidu; jinými
slovy: našemu učitelskému stavu jest nutně potřebí sociální práce. Povolání
učitelské náleží zajisté ve vyšší míře širokým vrstvám lidovým. Učitel to jest,
jenž dítky lidu k vyššímu pojímání života vzdělává a tím veškeren lid nad nížiny
jeho povznáší. Nechať se obzvláště katolický spolek učitelů intensivně s touto
palčivou otázkou zaměstnává a přemýšlí o prostředcích a cestách, jak by se
sociálním vzděláváním mohlo zvláště mezi mladším učitelstvem býti začato a jak
by v něm mělo býti postupováno. To jest otázka, jež jest pro budoucnost naší
školy a našeho lidu té největší důležitosti.
R.

Mezi 14ti a 18ti.
Doba vývinu — přechod z hocha k mladíku, z děvčete k panně — kdož
by popíral, že tato doba jest nejdůležitější v duševním a mravním vytváření se
mladého člověka, že zplozuje názory a mocnosti životní, jež veškeru budoucnost
lidského života ovládají!
V knížce, nadepsané: »Mezi 14ti a 18ti« (Lipsko 1910, nakladatelství Fritz
Eckart) pojednává ze svých »denních« publikací povědomý spisovatel Richard
Nordhausen o problému výchovy tohoto věku a vycházeje od známého projevu
francouzského Vicomte Melchiora Vogué o Německu, připomíná slova tohoto
Francouze o mravním úpadku v Německu, jakož i naděje, které týž spisovatel
z toho odvozuje pro svůj národ : »Německo nás (Francouze) přemohlo, poněvadž bylo
mravnější nežli my, poněvadž mohlo na vážky položití síly, jež jsme my s pohrdáním
odvrhli. Kde však zůstane převaha Německa, bude-li toto následovat! našeho pří
kladu, vzdá-li se svých mocných prostředků z r. 1870 a na stupeň poražených
sklesne? Francie nemá příčiny, aby si zoufala. Kolo se zajisté otáčí. Všude je
slyšeti jeho vrzání, nikomu, kdo má oči v hlavě, nejsou tajný nízké proudy.
Jednoho dne sklesne Německo úplně se své bývalé výše, octne se zcela dole.
O dnu pomsty Francie ať nezoufá. Převaha Germánů je zlomena, zbraně se zase
vyrovnaly.«
Hrozný obraz mravní zkázy mládeže, zvláště velkoměstské, jejž spisovatel
nastiňuje, musí perspektivě tohoto Francouze za pravdu dáti. Tento obraz jeví se
však nejen v »říši bázně a mravů*, nýbrž stejně ukazuje se i u nás. Velikášství,
snaha po reptání, pohrdání veškerou autoritou, naprostý úbytek vědomí o povin
nosti se strany mnohých rodičů, paedagogické přehmaty nejhoršího druhu, jsou
příčinou, že nám vyrůstá mládež pokažená a neschopná udržovati život a životní
úkol plniti.
»Sotva že škole odrostli, zakládají si hoši a děvčata sami svůj život. Nic
není, čeho by se báli, nic a nikdo, ke komu by vzhlíželi. Omrzelí z nudného
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sedění v lavici a z nepraktické soustavy vyučovací podvolují se ještě s nevolí
nenáviděnému tlaku pokračovací školy a odškodňují se za to důkladně v těch
málo hodinách prázdně, jež jim náležejí, a v neděli. Hostince a začouzené taneční
místnosti v předměstích — ty se hemží nevyspělými obojího pohlaví. S pách
noucím doutníkem v ústech a při sklenici piva, koketuje hoch s děvčetem, které
se zde chvěje před povážlivými dobrodružstvími. V kouři a víru těchto doupat
hledá mládež zotavení po namahavé týdenní práci! Zde se posiluje k nové práci!
Zde se dokonává její vychování, zde poslouchají evangelium naší doby! Nej
ďábelštější výsměch nemůže hroznější satyru na zapomnětlivost na naše povinnosti
vymysliti, nežli je tato skutečnost! A o jaké bohatství olupuje náš lid ten zhoubný
duch, jemuž velkoměstská mládež dneška jest bez podmínky vydána a jenž po
malu i na venkov se přenáší! Jsme slepí a hluší? Netušíme, jaký to nepřítel mezi
námi vyrůstá? Že sami vyrábíme dynamit, kterým jednou celá ta sláva dnešní
do vzduchu bude vyhozena? Ukazuje to na silné nervy, že na sebe s tak lehkým
srdcem béřeme zodpovědnost před Bohem a dějinami.« — Bohužel, toto líčení
zkázy naší mládeže jest příliš pravdivé, a každému příteli lidu jest jasno, že se
musí něco proti tomu státi. Ale co ? Zmíněný spisovatel promlouvá krásnými slovy
o povinnosti národa, aby podporoval sociální politiku vybudováním povinných
organisací mládeže, aby se mládež organisovala ve klubech tělocvičných, veslař
ských, plovárenských, herných a cestovních; tím že v mládeži ona samorostlá
síla se vybouří ve volné boží přírodě, srdce bude silné, paže jistá a mysl čistá.
Obáváme se však, že tyto myšlenky a návrhy jsou silně předčasné, že dnes
pokus o taková závazná sdružení mládeže jistě mnoho odporu nalezne, jejž nelze
v jednom dni, ani v jednom roce přemoci, odpor netoliko zevnějšího, nýbrž i vnitř
ního druhu.
Také nezapomínejme, že hra a sport a cestování samy mládež před pádem
neochrání. Nepodezřelí svědkové, na př. dr. Forel, sdělují, že mezi moderními
sportovníky jest celá řada lidí nejdobrodružnějších, potměšilých, mravně úplně
zkažených. Hlavní věcí při péči o mládež jest a zůstane probouzení náboženských
sil, výchova k silné mravní osobnosti na podkladě hluboko v duši zakotveného
křesťanství.
Nijak nesmíme ze sportu učiniti cíl organisace mládeže, nýbrž jej uplatňo
vat! pouze jako prostředek důležitý, nepostrádatelný prostředek k vychování
osobnosti. Proto zde platí: vybudovali naše nábožensko-vzdělávaci spolky mládeže.
Když žactvo ze školy bude vystupovali, tu jest vhodný čas, chopiti se této pří
ležitosti a získati je pro naše spolky. Nikdo se neoddaluj od této důležité úlohy 1
Jest čas nejvyšší, aby se mládež ještě zachránila !
K.

Literárně^socialní sjezd družstva
Vlast
bude se konati 5. a 6. června 1910 ve staro
slavném královském městě Písku za čestného
předsednictví vysoce urozeného pána Ferdi
nanda hraběte Chotka v sále »ve Střelnici«
s následujícím pořadem : V neděli, dne 5.
června 1910 o 2. hodině odpoledne:

I. slavnostní schůze literárněsocialní. Rečniti budou: 1. Projev zá
stupce Jeho Milosti ndp. biskupa Č. Budě
jovického, vsdp. čestn. kanovníka Vyšehrad
ského, biskupského vik. tajemníka obvodu
Píseckého, Frant. Seywaltra, děkana ze Sedlice. 2. Redaktor T. J. Jiroušek: »Význam
družstva Vlast a kolem něho seřaděných
spolků v národním životě českém.« 3. Učitel
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Vlastimil Jelínek: »Křesťanské základy ve
školství.« — V 7 hodin večer: II. Slav
nostní schůze sociální. Rečniti bu
dou: 1. Farář Vlastimil Hálek : »Díla křesťan
ské charity v moderní době.« 2. Farář Karel
Toman: »Křesťanská žena a moderní doba.«
V pondělí, dne 6. června 1910 '. V 8 hod.
tichou mši sv. v děkanském chrámu Páně
bude sloužiti vldp. Ant. Pixa, děkan v Písku.
Dopoledne o půl 10. hod. : III. slavnostní
schůze literární. Rečniti hudou: l.Farář-spisovatel Alois Dostál: »Dobrá a špatná
četba.« 2. Kníž. arcib. notář a farářTh. Dr.
Karel L. Řehák, rytíř řádu Božího hrobu:
»Petr Chelčický, rodák jihočeský, praotec
»českých bratří«. 3. Doslov. — Členové
katol. spolků nechť se u vchodu vykáží
legitimací svého spolku. — Ostatní hosté
nechť jsou uvedeni známými katolíky. —
Žádáme své stoupence na jihu českém, aby
se našeho sjezdu v hojném počtu súčastnili, širším kruhům obecenstva jej oznámili
a k účastenství vybídli. — Přihlášky k sjezdu
Vlasti, pozdravné přípisy a telegramy buďtež
zasílány do 4. června 1910 na předsedu
sjezdového komitétu s adresou: Vlastimil
Hálek, farář v Liboci u Prahy, jenž veškeré
dotazy zodpoví, a po 4. červnu na adresu :
»Sjezd Vlasti v Písku, sál ve »Střelnici«.
Slavnému výboru družstva Vlast v Praze:
Hojnost milosti Boží a šťastný výsledek
záslužným práčem sjezdu na Pánu Bohu
vyprošuje
JOSEF ANTONÍN HŮLKA, biskup.
V Č. Budějovicích, dne 14. března 1910.

K Jednotě č. kat. učitelstva dále
přispěli: 8K: Bedřich Kráčmera, katecheta
v Praze; 6 K: Msgr. Fr. Vaněček, síd. ka
novník na Vyšehradě; 4 K: Ludmila
Autratová, učitelka v Plzni a P. Anast.
Runza, far. na Strahově; po 2 K: Fr. Havlát,
učitel v Sedlici; Prok. Sláma, učitel v Pra
chaticích ; učitelky: Anna Čermáková ve
Vel varech a Terezie Veselá v Dobříši; po
1 K: Jan Volf, katecheta v Klatovech;
Fr. Waldmann, vrchní dozorce v Johanneu
a Kř. soc. spolek v Radnicích — Nové členy
a dary přijímá: Ant. Suchoradský, kate
cheta v Praze-II, na Karlově čp. 1879.
Haufeho »systém přirozené vý
chovy«. — Místodržitelství pro král. České
vydalo výnos, jímž se ukládá c. k. okres
ním hejtmanům, aby bedlivý pozor věno
vali schůzím učitelským s přednáškami o při
rozené výchově dle systému a myšlenek
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Haufeho. Ve výnosu tom se praví, že »sy
stém tento není ničím jiným než systémem
volné školy dle zásad Volné Myšlenky, jen
pod jiným jménem ukrytý a nutno jeho
myšlenky za zhoubné považovat! a potla
čovat!.« Česká sekce »Volné Školy« není
ovšem s výnosem tím spokojena a ironisuje
moudrost a prozíravost nejvyšší školní in
stance v Čechách. — System Haufeho pě
stuje anthropologickou paedagogiku, volnost
úplnou učitelstva ve vychovávání, jest proti
všem ústavům, v nichž děti vzdáleny svých
rodičů jsou vychovávány. Zásady jeho jsou
přemrštěné a radikální i ve vyučování i ve
výchově.
r.
Smýšlení ve vídeňském učitelstvu.
27. dubna byly ve Vídni volby do okr. a zem.
konference učitelské, jejichž výsledky jsou
v mnohém ohledu hodny povšimnutí, a to
nejprve proto, že při těchto offlcielních vol
bách projevuje se duch, jenž většinu ví
deňského učitelstva ovládá a za druhé i proto,
že ve výsledku voleb těchto spočívá důkaz,
jaké stanovisko většina vídeňského učitel
stva zaujímá ke spolku »Volné Školy«. Dle
»Vaterlandu« bylo voleno 26 zástupců. Zvo
leno bylo 16 svobodomyslných, 7 křesťan
sko sociálních a 3 bezbarví. Z odevzdaných
4855 hlasů připadly na kandidáty svobodo
myslných učitelů 2533 hlasy, na křesťanskosocialní 1530 hlasů, a na bezbarvé 490
hlasů: 302 hlasy byly roztříštěny. Tento
volební výsledek, s dostatek charakterisující
smýšlení ve vídeňském učitelstvu, doznává
zvýšeného ještě významu poznámkami, jimiž
hlavní orgán spolku »Volné Školy«, Neue
Freie Presse výsledek volební doprovází.
Píšeť: »Mezi zvolenými zástupci svobodo
myslných učitelů nalézá se pro svoji účast
při »Volné Škole« disciplinárně vy
šetřovaný učitel Schop f, ředitel
vyučovacích ústavů »Volné Školy«,
učitel (ředitel) Enslein, člen ústřed
ního vedení »Volné Školy« H e 11mann, předsedadajčnacionalního
učitelského spolku Kohler, učitelé
(vůdci) Freisinger a Griessmacher a jako
zástupci svobodomyslných učitelek sl. Gaudernacková a Nanheimerová.« Další ko
mentář může si každý katolík sám učiniti.
Na skladě máme vychovatelské letáky
Jednoty č. katol. učit, a Slovo o Macharově
čítance (24 h) a leták: O učitelstvu v prou
dech politických stran a jeho povolání (6 h).
Objednávky vyřizuje: administrace družstva
Vlast v Praze čp. 570-lL
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Kořen radosti.
Nedávno byl vydán padesátý tisíc knihy »Více radosti« (»Mehr Freude«)
od rottenburgského biskupa Kepplera. — Toto vysoké číslo nákladu samo už
ukazuje na touhu lidstva po radosti.

»Radost« — tak píše onen dobrý znatel lidské povahy, »jest životním či
nitelem, životní potřebou, životní silou a životní hodnotou. Každý člověk má
potřebu radosti a právo na radost. Radost je stejně nepostrádatelna jak pro tě
lesné tak i duševní zdraví, jak pro život tělesné a duševní práce tak pro nábo
ženský život.«
Otcové a matky, vychovávejte zdravé, praktické, pracovité, veselé, zpívající
děti! Radostného pokolení má naše doba zapotřebí! Vítáme-li všude pravou ra
dost, má obzvláště onen věk oživovati, v němž se kladou základy k pozdějšímu
vývoji — jest to věk dětský, jest to mládí. Věk dětský jest něžná květina, již
pouze jednou trháme a ne po druhé; ale třeba ji dech Času listí zbavil, to sladké
jádro, jež se z ní vyvine, uchová přece lepší člověk do všech bouří, které tu
přijdou, a toto jádro jest: dětskost] Ano, dětskost, ona srdečná, prostá veselost,
jest drahokam, jenž v dobrých i zlých dnech nemůže býti žádným zlatém
vyvážen.
Chci po tomto krátkém úvodu trochu posvítiti do života takých moderních
dětí, které se jednostrannou výchovou rozumu a zanedbáním výchovy srdce
staly v dětském věku anebo brzo po něm bezradostnými.
Jednoho krásného dne jarního zakládali nedaleko studijního města O. tre
stanci americkou vinici Jistý učitel se svou třídou přišel při vycházce náhodou
do blízkosti jedné skupiny těchto zvláštních zemědělských dělníků. Pojednou při
stoupil jeden z trestanců blíže k učitelovi se slovy: »Pozdrav Bůh, pane K.,«
a podával mu ruku. Překvapení učitelovo bylo značné, když před celou třídou
byl pozdravován od trestance. Vzpomínka se mu však vynořila......... V domě
jeho otce bydlil dělník, jehož syn velmi probudilý přišel v mladých letech na
zcestí......... Ještě mu tanul na mysli obraz, jak nadějný hoch byl jednou »po
strkem« poslán domů.
»Nemám žádné radosti více,« řekl tehda sotva třináctiletý. Opět ho to táhlo
do ciziny ... Co se muselo asi přihodili s ním, že ho potkává mezi trestanci? . .
Špatné vychování! Špatná společnost! Otec — opilec! Matka mrtvá! Odvrácení
se od Krista a tím od každé autority! Pohřbená radost!

Jako důsledný zjev této bezradosti je hrozné přibývání mladých sebevrahů
a to ve století — zní to neuvěřitelně — samého odvolávání se na život! Nevý
slovně smutné jest, že v posledních 50 letech přibylo sebevražd v Evropě o 400
procent; ale nejtrapněji působí skutečnost, že na tomto procentu jest ne málo
účastněna moderní mládež. Každou chvíli čteme, že u nás nebo v cizině nějaký
žák nebo student spáchal sebevraždu. Musí tu chyběti něco při vedení čili vý
chově dítka. Ano, jak učí otec, matka a učitel, takovým zpravidla bývá dítko.
Nalézáme-li však v dětském a v mladickém věku bezútěšnost a beznadějnost,
omrzení života a úplnou bezradostnost, tu musely v mladých srdcích zaujati
místo zásady, jež tuto duševní náladu vyvolaly, a tyto zásady nevyrostly jistě
u paty kříže.
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Právem píše biskup Keppler, autor zmíněného spisu, o svätých jako o ga
lerii radostných lidí. Sem se hodí také slova, jimiž doktor Faust zakončuje svoji
životní úlohu, an praví:
»Na břehu života bloudím smutný
a na smrt znaven k hrobu se chýlim,
a stále smutněji jest mi v duši,
a nikde, nikde nekyne klid srdci?

Kristův kříž, před nímž jsem v krásných dnech
já dítko, blaženě se modle, často klečíval,
ten rozbil jsem, drze roztloukl
a s ním všechnu svoji nevinnou, veselou mysl,«
Pravdou jest a zůstane, že nedostatek radosti pochází ze ztráty víry. Dvě
věci — tak se alespoň lze domnívati — měly by mládež v květu života od zlo
činu sebevraždy zdržeti: naděje v budoucnost a láska k přítomnosti. Jakmile
však zničením všech ideálů a veselé mysli není zde více naděje v budoucnost,
jakmile vedle jednostranného vzdělání rozumu vzdělání srdce se zanedbá a obětovná láska rodičů nepodává přítomnosti pevnosti a útěchy, tu ovšem ztrácí život
pro mladého člověka cenu a hravě se odhodí. Epidemie vražd mezi mládeží jest
proto vážnou výstrahou pro rodiče a vychovatele. Dnes máme zapotřebí věřících,
povinnosti vážně dbalých rodičů více než kdy před tím. Ale dnes právě za tak
změněných sociálních a hospodářských poměrů v době technické kultury jest
pro mnohé rodiče skoro nemožností, aby se úsilovně věnovali vychování svých
dítek. Proto musí dnes úlohu vychovatelskou ve větší míře vykonávat! škola.
A proto jest třeba, — to je další důsledek — aby vychovatelé ve školách byli
věřící a svědomití katolíci.
A tu vyvstává smělý a urputný nepřítel katolickému a vůbec nábožen
skému vychování mládeže ve »volné škole«. Ve volné, t. j. beznáboženské škole
schází životní nerv každé řádné výchovy, totiž princip náboženský. A přece
i sami nepřátelé křesťanství uznávají bezpodmínečně, že bez náboženství nelze
vychovávat!.
Nedávno se konal v Berlíně sjezd kulturní, na němž sám proíessor Drews,
odpůrce křesťanství a zastance nesmyslné myšlenky o »neexistujícím Kristu«,
doslovně se vyjádřil takto: »Kdo jest mravným bez náboženství, má jenom zdě
děnou mravnost,· nikoli však vlastní, sobě získanou. Zásadně musí se však říci,
že bez 'náboženství není mravnosti. Proto vyhlíželo to v dobách náboženského
úpadku vždy s mravností co nejhůře. Dnešní stav beznáboženské morálky může
býti pouze přechodným; musí přijíti návrat zpět k náboženství.«
Jaké to náboženství prof. Drews myslí, jest ovšem z jeho řečí s dostatek
známo; nestojíť na positivním stanovisku čili historickém křesťanství a historickém
Kristu. Pro nás ovšem dokázaně platí za jediné pravé náboženství křesťanskokatolické.
Říká se, že zlehčilostí mládeže není vinna škola, ale domácí špatná vý
chova a špatné okolí a prostředí, v němž se nynější mládež nalézá. Jest sice
pravda, že mládež ze školy vystouplá zkazí se v dílnách a továrnách; ale kdyby
duch náboženský pronikal veškero vyučování ve škole, nebylo by možno, aby
zkáza odrostlé mládeže byla přece tak všeobecná, aby všechna skoro mládež
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ihned přilnula k bezuzdnosti a nemravnosti, jakmile ze školy vyjde. Proto třeba
jest buditi v mládeži náboženského ducha. Tento jest základem, jest kořenem
radostné, veselé mysli, jež jest opět nervem života a vzpruhou k veškeré zdárné
činnosti.
Bez víry, bez náboženství není pravé radosti a bez této radosti není života.
A je-li život, jest to pouze jeho stín.
— R, —

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Jednotě č. katol. učitelstva darovali
Emil Stárka, far. v Repíně 8 K; Školské
sestry v Plzni 5 K; po 2 K: AI. Frýba,
říd. učitel ve Vys. Veselí a Kat. Jednota
v Cuclavi; po 1 K: Fr. Valdmann, vrchní
dozorce v Johaneum, Jan Volf, katecheta
v Klatovech a Kř. soc. spolek v Radni
cích. — Nové členy a dary přijímá: Ant.
Suchoradský, katecheta ▼ Praze, na Karlově
čp. 1879.
K Širšímu sboru soc. odboru druž
stva »Vlast« přistoupili dále : a) z kate
chetů středních škol a z professorů boho
sloví : Dr. Jos. Samsour, Em. Polák, Jos.
Staněk, Dr. Ant. Kubíček; b) z katechetů
škol obecných nebo měšťanských: Boh.
Jiráček, Fr. Pečka, Jan Prieher, Št. Trojan,
Fr. Halbich. — Prosíme za další hojný
přístup. — Kaplanů a farářů jest již v Šir
ším sboru veliká řada, i učitelů a učitelek,
jichž jména zde přineseme, a jiných osob
ze stavu občanského. — Nové členy při
jímá: Tom. Škrdle v Praze čp. 570-11.
Nespravedlivý výpad proti refe

rentu odboru školního, prelátu dru
Burianovi. — Jednoty spolku učitelstva
českého uveřejnily projev proti dru Burianovi,
že on prý jest vinen nynějším úsporným
systémem v národním školství a že prý
tento systém byl od něho s promyšlenou
tendencí připravován již od let. — Tento
projev jest nanejvýš nespravedlivý a stra
nický. Neboť nikoliv odbor školský, nýbrž
odbor finanční učinil na schůzi zemského
výboru návrh na úspory a pokud se týče
školství českého, návrhy ty byly jednomy
slně zemským výborem přijaty a usnesení
zemského výboru bylo prvnímu odboru
(školnímu) intimováno, aby podle toho se
řídil. Jakou má tedy prelát dr. Burian zde
vinu ! Žádnou. On dostal maršrutu, dle níž
se musel říditi. — Dále předhazují pokro
koví páni učitelé ve svém projevu dru Bu
rianovi »zpátečnické snahy«. Tyto zpátep-

nické snahy jeví se v tom, že zmíněný
pan referent školního odboru způsobil, že
byla povolena celá řada měšťanských škol ;
že vždy s největší ochotou vycházel vstříc
žádostem o zřízení poboček a postupných
tříd; že vyhovoval ochotně žádostem o do
volenou pro učitele, aby se mohli odborně
vzdělati; že vycházel vstříc žadatelům za
odpočinek ; že zastal se evangelických uči
telů na soukromých i veřejných školách, aby
byli přijati do pensijního fondu; že navrhl,
aby učitelům na matičních školách bylo
prominuto přerušení let; že napomáhal
vdovám po učitelích a sirotkům k darům
z milosti; že se snažil upraviti plat industrialních učitelek a návrh předložil sněmu.
Za tuto svou »zpátečnickou« činnost dostal
prelát dr. Burian sta a sta dopisů, plných
vděku a uznání, jak ze řad učitelstva, tak
i od obcí a okresů. A tu přijdou jednoty
učitelské a všechnu vinu za úspory od
finanční komise žádané svalují na něj a
k tomu ještě zvyšují slavnostní dojem svého
projevu tvrzením, že tento úsporný systém
prelát dr. Burian již od let a s promyšle
nou tendencí připravoval. Dobře jim však
odpověděl sám napadený a slova »že ho
nezalekne žádné na cti utrhání, žádná
potupa a hana* nedají si páni pokrokoví
v Jednotách za rámeček. Tato poslední
slova jsou nejlepší věru odpovědí.

r. —
Sjezd českého studentstva v Brně
dne 7. května t. r., na němž byl přítomen
také prof. Masaryk a jehož se súčastnili
i zástupci ruského a srbského studentstva,
oplýval přebohatým počtem resolucí. Bylo
jich jenom 12 kromě ještě několika resolucí
o sociálním postavení českého studentstva.
Přáli bychom českému studentstvu, aby
alespoň jedna z těch resolucí byla usku
tečněna, ovšem ta dobrá a spravedlivá. Ale
alespoň dvě nebo tři resoluce byly úplně
zbytečné. Neboť jak k tomu přijdou stu
denti, aby se domáhali resolucí reformy
správních a policejních úřadů anebo odlou
čení theologické fakulty od university praž
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ské anebo brzkého zákonitého upravení slu
žební pragmatiky pro státní úředníky ? Páni
teprve studují, nezaujímají ještě nijakého
postavení a už žádají věci, jež do jejich
resortu nepatří. Resoluce, směřující za zří
zení soukromé slovanské školy v Praze ku
povznesení hospodářských vztahů mezi
jednotlivými slovanskými národy, jest také
jenom prskavkou.
Dětské slavnosti o svátku Božího
těla. — Ve čtvrtek, o slavnosti Božího
Těla, byla konána na Petříně dětská slav
nost. Vstupenky k ní byly mnohým dětem
rozdávány na pražských školách. Některé
dítky nebyly proto na službách Božích, ří
kajíce na omluvu, že slavnost trvala pouze
do 1 hod. s poledne a tudíž že do kostela
jiti nemohly. Ovšem, namítne snad někdo,
že od 6 hod. do 9 hod. ráno mohly svojí
povinnosti náboženské zadostučiniti. Ale
snadno se to řekne, nerado se vstává,
zmešká se atd., a dítko vůbec myslí pouze
na dětskou slavnost a na kostel zapomíná,
zvláště když mnozí rodičové to tak přísně
neberou. Jest to vůbec zvláštní počínání, že
dopoledne o svátek se dělají slavnosti pro
dítky, aby tím byla jim skoro znemožněna
návštěva služeb Božích. A k tomu ještě se
rozdávají vstupenky ve škole. Mnohý učitel a
učitelka rozdali lístky,vybízejíce dítky ksvětské
slavnosti, ale k vykonávání náboženské povin
nosti je nepovzbudili. A ještě více bylo toto
omeškám' služeb Božích na Boží Tělo umož
něno, ježto nebylo možno vésti kontrolu
o docházce kostelní, poněvadž —jak známo
— na tento den k vůli slavnosti Božího
Těla na Hradčanech není skoro na všech
školách pražských povinná mše sv. školní.
Dítky mají se ovšem vybídnout k návštěvě
služeb Božích na hradě nebo v jiném ko
stele, což katecheta činí, ale ředitel školy
málokterý to v oběžníku napíše a učitelé
toho vůbec neřeknou. To je pokrok ! r.
Tak proti našim. Na obecné škole
ve Valašském Meziříčí vyučuje učitel pan
Praxi, jenž jako pravý katolík vychovává
dítky sobě svěřené přesně dle náboženskomravních zásad. Meziříčským pokrokářům
taková výchova se však nelíbí a proto za
hájili proti nenáviděnému katol. učiteli akci
za jeho odstranění. Jakých prostředků po
užívají, vidno z toho, že pověstný pokrokářský agitátor, evangelík dr. Kraicz sbírá
materiál, na jehož základě by učitele Praxla
mohli prohlásit! za nepříčetného. Tak daleko
zavádí zběsilá nenávist protináboženská.
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České veřejnosti 1 Kvapem blíží se
konec školního roku a s ním naskytuje se
českým rodinám příležitost k vykonání lidu
milného i národního skutku. V XX. a XII.
okrese vídeňském uzavřeny jsou školy »Ko
menského» a dosud otevřeny nebyly přes
veškeré urgence. Tím mají býti naše dítky
vháněny do škol německých. Četní rodi
čové ve XII. a XX. okresu podlehli tomuto
tlaku. Ale dosti jich setrvalo, kteří opatřili
svým dětem vyučování soukromé přes pro
následování se strany jich zaměstnavatelů a
úřadů. Těmto dítkám nedostane se však
právoplatných vysvědčení a tu našim če
ským rodinám naskytá se vhodná příležitost
osvědčiti své sympathie k ujařmené větvi
nad Dunajem tím způsobem, že převezmou
jedno dítko (děvče nebo hocha) na dobu
jednoho měsíce a docházkou do školy české
umožní jim dosažení právoplatného vysvěd
čení. — Skutek ten bude nejenom velkou
mravní i hmotnou podporou národně uvě
domělým rodičům ve Vídni, nýbrž trvalou
vzpomínkou jejich dětí v životě pozdějším.
Voláme ke všem sociálně lépe postaveným
rodinám i jednotlivcům : Přihlaste se co nej
dříve a působte v kruhu svých známých,
aby převzali jedno dítko do své rodiny a
umožnili dětem do prázdnin návštěvu školy
k dosažení platných vysvědčení, začež Vám
budou rodičové jejich neskonale vděčni. —
Přihlášky a dotazy zodpoví sekretariát
pražského odboru »Komenského« ve Vídni
v Praze II., Ječná ul. 14 — Místní odbor

spolku, -»Komenský« ve Vídni pro Prahu
a okolí. F. A. Šubert, starosta. Jos Kochlík,
jednatel.

Suggesce při výchově. Při procházce
v kladenských lesích překvapil jsem dva
školáky (jeden byl z mé školy) při kouření.
Druhý, mně neznámý hoch, udal mi falešné
jméno, můj žák velmi vážně a vytrvale při
čtrnáctidenním vyšetřování mně i učitelům
tvrdil, že druhého žáka nezná, ač byli oba
z jedné přiškolené obce — Rozdělova. Byl
jsem přesvědčen, že oba žáci se smluvili a
vytrvale lhou. Jak tu jednati ? Dobrý nápad.
Odpoledne po 14 dnech vešel jsem neoče
kávaně do 5. třídy pro našeho žáka-lháře,
úsečně a energicky jemu řekl: »Ty’s mne
drze přelhal, ty dobře znáš toho žáka, jdi
pro něj a co nejdříve ho přiveď!« Na ta
slova ustrnulý můj žák rázným krokem šel
do sousední školy měšťanské (v téže bu
dově) a po krátkém hledání skutečně dlouho
hledaného pseudonyma přivedl.
L.
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Věda a náboženství.
(Navázáno na článek »Škola a církev«.)
Podává V. J. uč.

V dobách přítomných slyšeti z různých stran heslo: »Církev je nepřítelkou
vědy a školy.« Toto heslo vymysliti a hájiti mohl jen ten, kdož vůbec historie
nezná anebo ve své předpojatosti prohlašuje, že nevěří, že by kdy církev co
dobrého pro lid, školu a vědu byla učinila. V roč. XXIV. minul, roku pojednáno
bylo ve článku »Církev nepřítelkou vědy« o tom, co církev, matka školství, pro
lid a jeho vzdělání učinila. Nejsou to však věci smyšlené, nýbrž historicky pro
kázané. Ovšem, poohlédneme-li se, kdož jsou ti, kteří nepřátelské heslo ono pro
nášejí, přesvědčíme se, že to nikdy není pravý, nepředpojatý vědátor a učenec,
nýbrž buď prostý, nedostudovaný člověk, který nemá ani práva o vědě mluviti,
nebo zlomyslný nactiutrhač, který veřejně církev tupí a uráží proto snad, že se
mu nepokořila. Zajímavé je sledovati slova výtečného paedagoga, p. metropolit
ního kanovníka Dr. Jos. Tumpacha, který pravil v řeči, proslovené na sjezdu katol.
lidu československého v Praze dne 1. září 1908 (ze slov učeného Zahma »Věda
a učenci katoličtí«, 1899 str. 36) »že mnohem kratší bylo by dle autentických
dějin sděliti, co církev pro vědu neučinila, než vyličovati, co učinila, jelikož vy
pravovat!, co církev pro vědu učinila, toť tolik, jako probírati a předčítat! dějiny
každého odvětví vědy a sledovati každé odvětví to od jeho počátkův k nejdoko
nalejšímu stupni, jehož dosáhlo.«
Pokrokové strany prohlašují, že náboženství příčí se vědám přírodním a zá
roveň že Boha není.
C. k. škol, rada Dr. F. Nábělek, vynikající učenec, ve svých přednáškách
*)
praví: Jestliže vědy exaktní skutečně dokazují, že Boha není, tedy mužové vědy,
a sice ti, kteří nejhlouběji vnikli v taje přírody, budou neznabohy; jestliže však
vědy přírodní vedly tyto muže k víře v Boha, není dokázáno, že exaktní vědy
přírodní vedou k neznabožství.
K přírodním vědám počítáme geologii čili nauku o zvrstvení kůry zemské;
mineralogii a paleontologii čili vědu o nerostech a zkamenělinách, nalezených
v různých vrstvách kůry zemské; chemii čili lučbu; fysiku čili silozpyt; fysiologii čili nauku o vzniku, udržování a zániku života ústrojného, rostlin, zvířat
i člověka; botaniku čili rostlinosloví; zoologii čili nauku o zvířectvu; nejexaktnější
vědu všech věd, třebas není vědou přírodní, mathematiku čili vědu o veličinách;
konečně vědu, jíž ostatní vědy slouží, zvláště astronomii čili nauku o tělesech
nebeských. Odvoláváme se ke svědectví mužů nové a nejnovější doby, poněvadž
mluví se o moderní vědě, kteráž prý svědčí proti víře v Boha.
Ale podívejme se jen, zdaž skutečně vědy exaktní dokazují nezvratně, že
Boha není. Připomínám, že ten ještě není přírodozpytcem, kdo obírá se vědami
přírodními, a byť byl i učitelem věd přírodních. Přemnozí spokojí se tím, že naučí
se tolik, aby nabyli práva k učitelství tohoto předmětu; jiní, jichž povoláním není
učiti vědám přírodním, zabývají se studiem věd přírodních, ale spokojují se tím,
aby si osvojili do jisté míry vědomosti, sami však jich neprohlubují, jen věc ho
tovou přijímají. Těch zde nemíníme, nýbrž obracím se na soud mužů, kteří vědy
*) Dr. F. Nábělek, proslovil tento doklad na zmíněném sjezdu katol. 1908 v Praze.
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přírodní nám zbudovali, vypěstili, kteří proslavili se skutečnými výzkumy, kteří
objevili nějaký zákon přírodní.
Geologové a paleontologové: Cuvier, Beaumont, Lyell, Charler St. Claire,
Deville, Barrande (jenž vědecky prozkoumal Čechy), Lapparent, d’Omalius Halloy’
Dwight Dana, Wiliam Dawson, K. G. Bischoff, Quinstedt, Buchland, Miller, Mur
chison, Bedřich Pfaff, Oswald Heer, Vil Waagen, Fraas . . . přiznávají se k víře
v Boha. Aspoň jeden ať mluví za všechny. Oswald Heer praví: »Svět nemohj
povstati náhodou. Čím hlouběji vnikáme v poznání přírody, tím pevnějšího pře
svědčení nabýváme, že záhadu přírody a člověka nelze řešiti bez víry v Boha.«
Mineralogové a paleontologové : René Just Haij, Werner Raumer, J. N. Fuchs,
Bendant, Hausmann, Mallard . . . věří v Boha. O Wernerovi praví jeho životopisec,
že bibli měl za zjevené slovo Boží; onu ruku, která řídí vývoj země, jakož i dě
jiny lidského pokolení k jistému cíli, poznával i ve svém životě jak vnějším, tak
vnitřním a držel se jí jako dítě ruky otcovy až do své smrti.
Chemikové : Boyle, Lavoisier, Pristeley, Henry Cavendisch, Berzelius, Dalton,
Humphry Davy, Thenard, J. B. Dumas, Liebig, Chevrenil, Chaptal, Schönbein,
Wurtz, Henri Sainte Claire Devil . . . Tedy mužové, jejichž nejvlastnějším povo
láním jest zkoumati hmotu. — Nevím, koho z nich bych měl uvésti jako mluv
čího za ostatní: o každém dala by se uvésti slova vzácná jako doklad jejich
smýšlení náboženského. — Schönbein praví: »Jestliže ti, kdož pozorují přírodu
pouze z pozdálečí, jimž však vnitrné zařízení není známo, popírají, že možno
spatřovat! v něm prozřetelnost nekonečného ducha, dá se to zčásti pochopiti...
Skutečně velcí přírodozpytcové . . . byli vždy tím přesvědčenějšími o duchu a bož
ství, čím hlouběji vnikali do tajností přírody.« Liebig praví: »Svět je dějepiscem
všemohoucnosti a moudrosti bytosti nekonečně vyšší. Znalost přírody jest cestou
k podivování se velikosti Tvůrcově. Bez znalosti zákonů a zjevů přírodních marně
duch lidský pokouší se učiniti sobě ponětí o velikosti a nevyzpytatelné moudrosti
Tvůrcově; neboť všechno, cokoliv největší obrazotvornost a největší vzdělanost
duševní dovede vymysliti, jeví se býti mydlinovou bublinkou proti skuteč
nosti.«
Fysikové: Kircher, Grimaldi, Rumford, Prokop Diviš, Rob. Mayer, Prescotte,
Joule G. H. Hirn, Thomson, Helmholz (jenž se sice nehlásil k církvi nějaké, ale
byl theistou), Volta, Ampěre, Faraday, Siemens, Mörse, Örstedt, Maxwell,
Fresnel, Frauenhofer, Fizeau, Huyghens, Foucault, Stokes, Biot, Beequerel, Pla
teau ....
Ampere, který kromě fysiky znal se i v jiných oborech, často říkával prý,
drže se oběma rukama za hlavu: »Jak velký jest Bůh, jak velký jest Bůh!« ·—
Maxwell píše: »Poznal jsem všeliká vyznání náboženská, ale není žádného,
jež by mohlo měřiti se s naším jediným (křesťanským).......... Nahlédl jsem
do přemnohých soustav filosofických, ale žádná z nich ničeho nezmůže bez
Boha.«
Fisiologové : J. Ev. Purkyně, Mareš, Jan Müller, Schwann, Rud. Wagner,
Alfred Volkmann, Karel Vierort, Theod. Ruete, Haller, Claiid Bernard, Marie P.
Flourens, Pasteur Larrey, Hyrtl ...
Slavný Hyrtl v v Pamětihodné řeči roku 1864 na památku 5001etého trvání
vídeňské university odsuzuje materialismus co nejrozhodněji. V řeči rektorátni
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praví: »Položil snad nekonečný Bůh, jenž svoji vůli všude vepsal písmem pla
menným, do srdce našeho nebezpečí beznadějné touhy, jež nikdy nemůže býtí
splněna? Zde věda stojí na pomezí svého bádání, zde ustává duch i nejsmělej
šího badatele. Víra ujímá se svých práv, ona víra, které nemůže věda ani vy
vrátit!, ani dokázati, avšak může dotvrditi, že protiva víry není odůvodněna pří
rodou. Zhasněte toto nebeské světlo a samovražda vaší duše neučiní z pyšného
pána přírody než hromádku dusíkatého hnojiva na pole.*

Turecká obecná škola.
Poněvadž přivtělením Bosny a Hercegoviny Mohamedáni stali se součástkou
obyvatelstva naší rakouské říše, nebude od místa na základě zpráv a zkušeností,
získaných odborníky mezi tureckým lidem, seznámili se aspoň poněkud s pod
statou turecké školy.
Vyučování tureckých hochů počíná už záhy, ve čtvrtém neb pátém roce
stáří a omezuje se výhradně na vyučování náboženstvíjenom k vůli tomuto
vyučování učí se žáci psáti a čisti. Vyučování děje se v mekjtebu — tak se
jmenuje turecká obecná škola — obsahuje nejhlavnější učení proroků a nejdůle
žitější modlitby.

Tyto mekjteby jsou vždy dobře navštěvovány od žáků, neboť učiti se jest
povinností svědomí každého moslemína. Nejsilnější návštěva školní jest v zimě,
nejslabší v době polních prací, poněvadž dítky musí na poli statečně pomáhati.
Prázdnin školních vlastně není. Nevyučuje se pouze v pátek, odpoledne ve dnech
velikého postu ramazanu a sedm dní slavnosti dajram. Cílem vyučovacím hlav
ním jest, aby dítky mohly čisti korán a částečně i rozuměti. Dalšími předměty
vyučovacími jsou »tedšmid«, t. j. nauka o výslovnosti, spojená se základními
pojmy mluvnickými; dále »šeraiti islám* neboli nauka o bytosti Boží, o obřad
ných umýváních, o postu a ostatních obřadech, jež každý vyznavač islamu musí
znáti. —
Školní budova je obyčejně jednopatrový selský dům, jenž slouží zároveň
za příbytek pro hodžu (učitele), někdy také za stáj pro dobytek nebo jako sto
dola či kolna. Podlaha školní světnice jest pokryta rohožkami, na nichž žáci sedí
s nohama přes sebe skříženýma. Vyučovacích prostředků není. Před každou řadou
žáků stojí na píď vysoká lavice, na niž se položí knihy. Děti vstupují do školní
světnice bosy, což v zimě zavdává příčinu k veliké úmrtnosti jejich, poněvadž
se jich celá řada těžce nachladí. Musí také světnici školní drhnouti a zametati
a v zimě kamna vytápěti. Dříví přinášejí s sebou. Ve většině škol jest vyučování
pro chlapce a pro dívky společné.

S vyučováním si nedává hodža mnoho práce, dávaje se zastupovali svým
»pomocníkem«, starším to žákem. Hodža pouze sedí na svém otomanu a bdí
nad vyučováním, jež se děje tímto způsobem: Pomocník řekne žákovi nějakou
větu, a tento opakuje ji po ném zcela mechanicky, bez porozumění smyslu.
Kolik je žáků, tolik také pomocníků, a všichni nyní učí a se učí nahlas a v stejný
čas. Ve všeobecném křiku musí se nad to každý, aby mu bylo od druhého ro
zuměno, vynasnažili, by ty ostatní co možná překřičel. Proto je u nás přísloví;
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vypadá to jako v turecké škole. Nechť každý si jenom představí tu symfonii,
jež tu povstává, a bylo by nepochopitelno, aby se dítky mohly jenom jedné větě
naučiti, kdyby právě veliký hluk nenutil každého k desateronásobné pozornosti,
jež sesilována jest ctižádostí a vědomím povinnosti. Hodža mezi tím sedí na
svém místě a kouří a pije černou kávu a přijímá hosty, otce žáků, kteří se chtějí
přeptati na pokroky svých synů. Sem tam zpozoruje také v tom hluku, že někdo
udělal chybu i opraví ji. Hlavním jeho úkolem jest zacházet! s metlou, jež musí
býti tak dlouhá, aby s ní mohl hodža, nehna se se svého místa, dobře i nej
vzdálenějšího ze svých chovanců zasáhnout!.

Ve školách tureckých je mnoho bití. Toto náleží k vyučování a žádný
otec by své dítko nesvěřil učiteli, jenž nebije. Nejhlavnějším trestem jest baštonáda, která však rakouskou vládou byla v Bosně zakázána. Chlapci se totiž při
vážou nohy v kloubu kolenním na hůl a nato s holí do výše vyzdvihnou, tak aby
šlapadla nahoru obrácená ležela vodorovně. A na to bije jiný žák prvního holí
na bosá šlapadla, co zatím hodža na tuto krutou exekuci dává pozor. Po každém
uhození křičí ostatní děti »Amin«, aby nářku trestaného nebylo slyšeti.
S naučením koránu a zákonu obřadnímu ukončuje se vyučování v mekjtebech. Veřejná zkouška korunuje pak dlouholetou námahu žákovu, jenž nyní,
líbí-li se mu to, může postoupit! do nejbližší vyšší školy, do »medressy«. Den
zkoušky jest svátkem pro žáka a jeho příbuzné, jistě nejkrásnějsí den v životě
moslemínského chlapce. Ale touto zkouškou končívá také máj života. Žák musí,
není li obdařen bohatstvím, chopiti se živnosti nebo řemesla. Nejméně jich po
kračuje ve studiích. Vzdělanců jest i dnes mezi moslemíny jako dříve po
skrovnu.
R.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
Jednotě čes. katol. učitelstva dále
přispěli: 14 K: Katol. Jednota v Peckách;
po 10 K: Školské sestry na Kladně; K.
Šimek, kaplan v Lochovicích a Ant. Láš,
farář v Lomnici n. Pop.; 8 K: Katol.
Jednota na Král. Vinohradech; po 6 K:
Jos. Kašťák, říd. učitel v Hronově, a St.
Záhorská, učitelka v Plzni; po 2 K: Boh.
Havel, učitel ve Vojslavicích, a Tom. Mareš,
říd. učitel v Kališti. — Nové členy a dary
přijímá : Ant. Suchoradský, katecheta v Praze
na Karlově čp. 1879-11.

K Širšímu sboru soc. odboru druž
stva Vlast přistoupili: a) z professorů
středních škol: Fr. Janovský, Fr. Schindler,
Vikt. Karas, Šimon Bárta, Fr. Žundálek,
VI. Hornov, Jan Královec a Alfons Sauer;
b) z katechetů obecních a měšť. škol: Fr.
Orel, Fr. Beneš, Jos. Forman, Ant. Tichý.—

Nové členy přijímá: Tom. Škrdle v Praze
čp. 570-11.
Varhanictví a pohřebnictví. »Škol
ský Obzor« si naříká, že schůze organisovaného učitelstva jsou málo navštěvovány,
a učitelé málo účastní se debaty. »Takhle
mezi sebou to jsme pokrokáři, volnomyŠlenkáři a sociální demokraté, ale smýšlení své
tajíme. To však není pokrokové. A pokro
kové také není, že organisovaní učitelé slále
ještě se účastní varhanictví a pohřebnictví.
Kdo chce sloužit nepřátelům pokroku a od
půrcům moderních snah, nemá mít místa
v řadách organisovaného učitelstva. Takový
učitelský muzikant chodí v černém rouše
poníženě gratulovat velebnostem, chodí tajně
na exercicie, ke zpovědi, na průvody,
missionářská kázání, cestuje rád ve spo
lečnosti černých atd. Tací kollegové hlasují
s vámi ve schůzích nesmírně pokrokově,
a hned po schůzi jdou věrně referovat na
faru, při čemž se smějí hloupým usnášením
protiklerikálním.« — Tak »Školský Obzor«
o učitelských pokrokových charakterech,
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Z výchovy lidu.
Napsal B. NUSELSKÝ, říd. učitel.

Jedním z velice choulostivých a tím i velmi důležitých ustanovení jest
propouštění dětí ze školy po dokonaném 14. roce. Jsou podmínky, za jakých
dosáhne dítě vysvědčení propouštěcího. Může totiž sbor učitelský v konferenci
se usnésti, že dítě nevyhovující požadavkům zákona a nic neumějící nesmí
dostati propouštěcího vysvědčení a že má přidrženo býti k další docházce do
školy do té doby, až učiní tomu zadost, co jest na něm požadováno, a školní
úřady mají přísně dbáti na to, aby tyto děti přísně plnily své školní povinnosti
a mají také zkoumati, zdaž a jaký jest prospěch a pokrok těchto dětí.

Jsou děti, které, kdyby seděly ve škole do dvaceti roků, nenaučily by se
stejně nic. V tomto případě dává ovšem zákon výjimku. Ale jsou děti, které
mají dobrou hlavu a mohly by znamenitě prospívat! a se učiti, jen kdyby chtěly!
V nynější době, kdy tolik se o školu různí lidé otírají a starají a kdy i také
vliv jejich »pokrokářské« činnosti i u dětí se jeví, na tyto zjevy jest třeba zvláště
ukázati. Není ihým úmyslem zde v tomto článku rýpati do sociálních demokratů,
národních sociálů a jiných stran, mluviti chci jenom povšechně o těch, kteří
tak rádi při každé příležitosti do dnešní školy rýpají říkajíce, že je klerikální a
náboženská a že v ní rozhodují kněží. ,Ten, kdo zná poměry našich škol do
konale a nesoudí snad z jediného případu, řekne mně, že mám pravdu, když
tvrdím, že kněží v dnešní škole mají velmi málo »navrchu.* A vím, že mnozí
z nich, aby nebylo rozmíšek a různic, tak škodících škole a jejímu prospěchu,
raději ustoupí a nechají platit slova učitelů světských a jejich ustanovení. Řekl
jsem, že nechci se dotýkati žádných určitých stran politických, poněvadž znám
velmi dobře z prakse ty příslušníky různých těch stran. Tito lidé a jejich rodiny
jsou v jednotlivostech svých docela jiní než jak ukazuje oficielní program
těchto stran. Muž jest sociální demokrat, nebo národní socialista, nebo theoretický
anarchista a na schůzích a v hospodě mluví proti Bohu, církvi, kněžím, nesnese
pohled na obrazy Panny Marie a svátých, pošklebuje se při tom, když je někde
spatří v místnosti zavěšené na zdí nebo někde náhodou otevře katolický kalendář
a v něm uvidí obrazy svátých, pošklebně mluví o těch, kteří jsou »klerikální,«
kteří chodí do kostela,' na procesí a na poutě a nemůže jim přijít na jméno a
slyšte, tento »pokrokový« muž doma hledí uplatnit své »svobodomyslné« názory,
a jeho žena? Jeho žena chodí pravidelně do kostela, na procesí a na poutě a
nikdo by o ní neřekl, že jest to žena zuřivého sociálního demokrata. Proto
činím vždy rozdíl mezi oficielním programem stran politických a jejich příslušníky.
Jemné srdce ženy přece vycifuje, kde muž přehání, kde zavírá si svůj rozum
a proto na jeho slova nedbá a dělá si dle svého přesvědčení, co sama za dobré
uzná. Nesmyslem jest mysliti, že »modernismus* dnes tak vnucovaný mužům
i ženám ve městech a i na venkově našim lidem v různé formě podávaný, že
tento »modernismus« nasákne i do našich žen. Nevěřím tomu. V našich
ženách, zvláště na vesnicích a malých městečkách, jest náhled zcela jiný. Nemilují
tu přepjatou a nadutou »modernost,« jak ji některé dámy z vyšší společnosti
na venkově ukazují, aby se před těmi obyčejnými a »prostými« ženami blýskly.
Ale rozmysleme se, co jest lepší: tato prostá vesnická nebo maloměstská dívka
se svým jemným, citlivým srdcem, nebo »moderní« dáma s ohromným kolem
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či kloboukem na hlavě, která dovede tak rafinovaně klamat muže. Jest v tom
něco vznešeného a krásného? Tak ku př. četl jsem kdesi, že v Londýně zemřela
„zajímavá11 žena, markýza Hastingsová, rozená Florence Pagetová. Náležela
k hvězdám společnosti. Její oslňující krása zjednala jí název: „Pocket Venus,“
to jest: „Kapesní vydání Venuše.“ Zasnoubila se s Henry Chaplinem, při tom
měla ale známost s markýzem Hastingsem, mladým aristokratem, známým v té
době sportsmanem. Jednou ji Chaplin, její ženich, vezl v kočáře městem do
velkého obchodního domu, kdež chtěla něco nakoupiti. Zatím co Chaplin zůstal
sedět v kočáře a čekal na svou nevěstu, vyšla tato z krámu druhým vchodem
ven do druhé ulice, kdež ji očekával lord Hastings, který s ní v kočáře odejel
a odvezl si ji do svého paláce, načež ji pojal za manželku. O tom se píše, že
její sňatek byl romantickým dobrodružstvím. Při tom srdce lidské necítí nic.
Tady ti lidé obchodují jen se svým tělem a krásou. S ničím jiným. Kdo dá více,
jest vítězem. Kdo dá méně, jest odstrčen. Zvláštní sociální poměry! Jak jinak to
vypadá, když u nás na vesnici hoch řekne dívce: „Máš mne ráda? Chceš mne?
Koukej, nemám nic, ale mám tyhle dvě zdravé ruce a srdce na pravém místě.
Budu dělat, pracovat a uživím tě. Chceš mne?“
Ta se blaženě usměje, vrhne se mu ihned do náruče a je dobře. Pak
následuje pravý, upřímný, venkovský sňatek v kostele a není nad jejich štěstí.
Ta útulná malá chaloupka hostí dvě sobě tak blízké a milující se bytosti a je
jim rájem na světě. Oni by neměnili tuto chaloupku se svým štěstím ani za
palác. A stihne-li jednoho z nich neštěstí nebo smrt, jest druhý zdrcen, nešťasten
a srdce dlouho truchli po drahé bytosti, kdežto u těch boháčů, o nichž jsem se
prve zmínil, dopadá věc zcela jinak. Musím to dopovědět. Odkopnutý ženich
Chaplin pomýšlel na pomstu. Jakým způsobem ji provedl, to tam nebylo napsáno,
ale jisto je, že za 3 léta jeho kůň při dostizích vyhrál první cenu, která mu
vynesla celkem 2,820.000 korun. Lord Hastings (snad šikovně nastraženou mani
pulací) vsadil na jiného koně ohromný obnos, který ovšem vítězstvím koně
Chaplinova prohrál. Tato ohromná ztráta ho zbavila rozumu, že se zastřelil.
Ale paní markýza Hastingsová ovšem si nezoufala. Za čas se vdala opět a
myslím, že se nezmýlím, když řeknu, že na svého nešťastného prvního manžela
pak ani nevzpomněla.
Mimoděk jsem odbočil od vytknutého thématu na jiné pole. Vrátím se
k tomu předešlému ihned. Pravil jsem, že mnohý hoch nebo dívka mají dobrou
hlavu a mohli by umět zcela snadno, co škola předpisuje, ale jsou poštvány
z domova proti učiteli a knězi a nedělají nic, neposlouchají a nic se neučí. Pro
drzost dostanou i špatnou známku z mravů. Takové dítě naprosto se nemá
pustit po dokonaném 14. roku ze školy se známkami z milosti danými, jen aby
se ho už škola zbavila. To bych nedoporučoval už k vůli výstraze jiným.
Dotyční rodiče by pak řekli: »Tak vidíte, co mu udělali?! Museli ho stejně pro
pustit. Jen se jim nedat.« Řekne se to dále, slyší to jiní rodičové a děti a nákaza
se šíří. A takové býlí dá se potom těžko vykořenit. Máme-li my učitelé ať světští
či duchovní Konati řádně své těžké a zodpovědné povinnosti, ať také konají své
povinnosti ti, pro něž tato práce namahavá se právě koná, totiž rodičové dítek.
Ti ať jsou úřady pak donuceni k tomu, aby uznali své povinnosti a dle nich
také se řídili.
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K Försterovu vyučování mládežeAčkoli o paedagogu Försterovi bylo už ve Vychovateli psáno, přece shle
dávám zásady tohoto velikého vychovatele a učence tak vynikajícími a krásnými,
že nebude od místa, si je znova v jasném přehledu uvědomiti a pozorně uvážiti.
Jest potěšujícím zjevem, jenž v dějinách národů tak často se ukazuje, že totiž
ve všech oborech kulturních právě v dobách výstředních snah a nedbání hlavních
principů zdárného vývoje vstupují na jeviště životní geniální mužové, kteří svým
veškerým věděním a chtěním ukazují nám správnou cestu, po níž se máme ubírati. Tak ku slavenému světovému paedagogu dr. Willmannovi a nesmrtelnému
Vavřinci Kellnerovi druží se v dnešní požitkářské době moderní technické kultury
dr. Frant. Förster, universitní professor v Curychu, muž ideálního smýšlení, ne
bojácného přesvědčení, jemného smyslu pozorovacího a vroucí lásky k spolubližním, jenž pocházeje z rodiny beznáboženské a vychován jsa dle zásad »neodvislé volné mravouky«, propracoval se vlastní silou k víře v božský charakter
a ve vznešené kulturní poslání křesťanství. Ovsem třeba podotknout!, že Förster
není katolík, nýbrž protestant a jako takový pracuje dosud s některými předpo
klady, jež nekryjí se úplně s katolickými názory, jak zvláště vidno z jeho po
slednějšího spisu »Autorita a svoboda«; ale vášeň a úmyslnou předpojatost v jeho
spisech nelze shledávali.

Hlavní dílo jeho jest »Vyučování mládeže« (Jugendlehre) vynikající to vy
líčení jeho mravně vychovatelských názorů, jež v táboře katolíků, protestantů
i tak zvaných »ethických«, k žádnému vyznání náboženskému se nehlásících,
značný rozruch způsobily. Předbojníci volné mravouky cítili se trpce sklamáni
nad svým kdysi nejduchaplnějším zástupcem a spojencem, jenž oproti všem jejich
snahám přiznal positivnímu náboženství velikou výchovnou cenu. A rovněž
původní nadšení protestantů pro Förstera bylo zkaleno jeho nepopiratelnou sym
patií ke specificky katolickému stanovisku. My, katolíci, spatřujeme však ve För
sterovi vážného bojovníka proti jako lučavka rozkladnému radikalismu moderní
ethiky, třeba všechna díla Försterova nestála na základně katolické.

S velikým zármutkem pohlíží Förster na značný úpadek niternosti, jenž
v naši nynější kultuře se uhostil, jež bez přestání se ženouc za požitkem ne
stará se o ideální statky lidstva a je stále více s mysli své pouští. Pročež napo
míná v nadšeném volání: »Pro věřící i nevěřící musí dnes nejbližším a nejvážnějším býti úkolem, lidstvu zase spásu -duše oblíbili a toto od tisícerých
zbytečnosti a vedlejších věcí přivésti nazpět k tomu nejdůležitějšímu : k lásce,
k pokoře, k sebezáporu.«· Jeho všeobecným prostředkem, jenž v rukou vycho
vatele má nové divy tvořiti, jest ona stará životní moudrost, kterouž Aristoteles
spatřuje v úměru mezi radostí a žalostí. Epiktet ve známém: »Snášej a zdržuj
se!« a již my označujeme slovem sebezapíráuí. Je-li Försterova civilisace »tech
nickým ovládáním přírody, rozvinutím bezpočetných potřeb«, pak naproti tomu
označuje pravou kulturu jako »podřadění všech individuelních potřeb duševním
mohutnostem životním jakožto vládu člověka nad jeho přirozeností«. Tím právě
přijal zákony křesťanské askese za svůj výchovný základ a postavil se proti
opačné zásadě protestantismu, jehož Subjektivismus nám podává ideál libovůle.
Dle Förstera není »silné mužnosti, která neprojde některou formou askese«.
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Förster naznačuje pak cesty, jež mají vychovance vésti k samostatnému
dosažení jeho životního cíle. Willman přirovnává osvojení si (appercepci) vyučo
vání čili přivlastnění jeho k účinné přípřeži, jež velkolepou službu koná. Förster
chce, aby tohoto umělého obratu používalo se obzvláště v mravní paedagogice,
kde ho tak často není dbáno. »Sebe názornějším předvedením šlechetných činů
nevznítí se ještě nikterak snaživá mohutnost v dítku, nepostaví-li se zároveň
most vedoucí k individuelnímu životnímu a myšlenkovému okruhu dítka, t. j. nepřevede-li se dotyčný způsob jednání zcela konkrétně ve svět dětských pohnutek
a v souvislosti se všedním obyčejným životem se takořka nepřipojí na při
rozené jednání a snahu dítka.« Jenom tehdy uplatní dítko »svou vnitřní sílu
v boji proti svodům vnějšího světa«. Třeba tudíž ve vrozené povaze vyhledali
snahy, jež jsou příbuzný onomu směru ve vůli, který se má vyvodili a upevniti.
»Vyučování má pak jen ten úkol, onu příbuznost vhodným a názorným po
dáním osvětlili.« Velmi pravdivě píše Förster: »Za často děláme si protivníka,
uplatňujeme-li při vedení dítka právo silnějšího, místo abychom se s tím, co je
v dítku silné, spojili proti tomu, co je v něm slabé.«

Veškeren elektrický proud síly v mládeži má býti tudíž přenesen na »ethické
jednání«. S rozhořčením staví se proti běžné vychovávací frázi: »Máš se opano
vat!, jsi nezdárný, vezmi si příklad z N. 1« Za to napomíná neustále, aby se
s laskavostí svěřenci ukazovalo, že přemáhání není slabostí, nýbrž silou, ovlá
dáním sebe. Odstranění všech psychologických překážek jakožto činitel negativní
a probouzení lásky ke ctnosti jakožto positivní činitel jsou hlavními úkoly vy
chovatelovými.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
K Širšímu sboru sociál, odboru
družstva Vlast přistoupili z řad učitelstva
a professorstva: AI. Jirouškova, industriálni
učitelka v Úněticích; J. Spánek, professor
na technice v Praze; Jan Kalivoda, prof.
reálných škol v Praze; Martin Zháněl, nadučitel v Troubsku u Brna; Ant. Prokeš, ří
dící učitel v Chotčborkách ; Anna Hájkova,
učitelka v Olšanech; Fr. Tater, učitel v Tur
nově ; Ant. Brázda, správce školy ve Vracovicích; V. K. v Příbrami; A. V. Schmidtova, učitelka v Radnicích; Vojt. Lorenc,
říd. učitel v Liběšicích, a AI. Brynych, říd.
učitel v Hlavečníku. — Nové členy a jich
dary přijímá: Tomáš Skrdle v Praze,, čp.

570-11. —
Nová učební osnova obchodních
skol. — Ministerstvo vyučování vydalo
učebnou normální osnovu pro dvouleté ob
chodní školy. Podrobná osnova byla už ode
slána zemským úřadům školním, a sice od
děleně pro mužské a dívčí obchodní školy.
Na mužských obchodních školách zavádí se

17 povinných a 5 nepovinných předmětů,
na dívčích 11 povinných a rovněž 5 ne
povinných. Oboje školy pozůstávají z pří
pravky a z dvou tříd. Na mužských ob
chodních školách jest na přípravce také
náboženství jedním z hlavních předmětů.
Učebná látka pro náboženství stanoví se
stejně jako na obecné škole dle paragr. 5.
říšského zákona o obecných školách do
tyčnými úřady církevními. Vedle jiných no
vot zavádí se zvláštní cvičná účtárna, jejíž
vzdělávací účel jest: pozozumnění souvi
slosti obchodních funkcí a přehledné opa
kování nejdůležitějších věcí z učebné látky
všech obchodních zástojů. Mimo to činí se
opatření pro kursy žáků a žákyň škole od
rostlých.
— r. —

Mariánské písně pro 2 hlasy složil
P. Fr. Vilém Schlossinger, Lector S. Theo
logiae, Ord. Praed. — Lze objednali v klá
šteře Dominikánů v Olomouci. Cena výtisku
20 hal. — Tyto libozvučné dvojzpěvy (so
prán a alt aneb též mužské hlasy) se zná
mým textem hodí se dobře za vložky na
svátky mariánské, jindy pak poslouží dobře
n. př. k oživení májové pobožnosti.
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Z výchovy lidu.
Napsal B. NUSELSKÝ, říd. učitel.
(Pokračování.)

VI.
Říšský zákon ze dne 2. května 1883 povoluje úlevy v letní době na našich
Obecných školách. Učitelstvo domáhá se zrušení těchto úlev a uvedlo proti
těmto úlevám celou řadu důvodů tak pádných, že i školní úřadové přistoupili
na nové reformy v udělování a vyměřování úlev. Bylo sice s počátku rámusu
a křiku mezi lidem, který na to byl zvyklý a který také na to hřešil. Ano možno
říci, že úlevy tak, jak se poskytovaly dříve v tom velkém rozsahu a bez ohledu
na různé vytknuté okolnosti, na místě aby prospívaly, znemravňovaly. Hoch či
dívka dostala úlevu už od 1. května až do posledního října. To je celkem
i s prázdninami 6 měsíců. Ba některé děti, zvláště u lázeňských měst, nešly už
od 1. dubna do školy. O úlevu žadali nejen rolníci, kteří skutečně k polní práci
děti své potřebovali, ale také nádeníci, baráčníci a dělníci pracující v továrnách.
Ti neměli žádného polního hospodářství, ale děti jejich byly osvobozeny na jejich
žádost též. Práce doma neměly naprosto žádné, hoch tedy se celý den potuloval
po vesnici a dělal si šašky z dětí, které chodily do školy. Nebo ho dal otec
sloužit k sedlákovi, nebo do blízkého dvora, nebo, což se dělalo zvláště na
hranicích národnostních, dal ho na ten půl roku na službu do Němec. Teď si
představme, jak takový hoch anebo dívka v Němcích sloužící prospívali na duši
a mravech. Chodili k muzikám, viděli a slyšeli kolem hospody za noci leccos
a čeho doma ve své rodné obci neznali, v cizině se to dozvěděli. Když se pak
po uplynutí doby úlev vrátily dívky zpět do své školy, vypravovaly svým
kamarádkám, co všecko zažily, viděly, slyšely. Děvčata ostatní, tof se ví, otvírala
na to oči, uši a ústa, aby jim z těchto zajímavých novinek nic neuteklo. Nákaza
a mor šířily se v krátké době dál a za nějakou dobu to v té vesnici divně
s mravní výchovou žákovskou vypadalo. Tam vedly úlevy. Nyní je to přece
daleko lepší. Povoluje se jenom určitý počet půldnů v polních pracích do
prázdnin a po prázdninách a to ještě jenom rodičům, jichž dítky mají dobrý
prospěch, dobrou školní návštěvu a jichž potřebují nevyhnutelně pro práci
ve svém hospodářství nebo ve své domácnosti. A lid, ač proti tomu dříve křičel,
nyní už tomu zvykl a stává se, že mnohý žák ani povoleného počtu půldnů
nevyčerpá.
Dalším kamenem úrazu bylo ustanovení o tom, co omlouvá zameškané
hodiny žákovy. Dle bývalého řádu školního jenom některé momenty to byly
(nemoc, neschůdnost cest a špatné počasí), které dovolovaly omluviti nepřítom
nost dítěte ve škole. Jsou však mnohé okolnosti dle různých poměrů rodinných,
vesnických nebo majetkových atd., kdy neomluvení by vedlo k velikým nesnázím,
mrzutostem, majícím povážlivé následky pro školu a vážnost její a učitele. Zde
nemůže správce školy nebo učitelstvo tak přísně lpěti na doslovném znění zákona
a jest nutné, aby uvažovány byly při zameškání školy dítětem různé příčiny,
které je k tomu přivedly. Mnohdy je to důležitá věc, která opravňuje otce, aby
si dítě ponechal doma, ač tato příčina v zákoně uvedena není a ani se do rámce
jeho ustanovení dle zdání nehodí.
Od učitelstva se žádalo a žádá, aby nejen ve škole, pokud mají své žáky
před očima, ale i když jsou žáci venku, na poli, na ulicích, doma, staralo se
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o výchovu mládeže a o jeho mravní i tělesnou bezúhonu. — Zvláště se to
žádalo ohledně sirotků, ale nebylo nikde nějakého nařízení, kterým by se toto
právo dávalo učitelům, aby se jím mohl krýti a hájiti před těmi, kteří mu ho upírali
buď proto, že bylo jeho působení namířeno proti opomenutí jejich výchovné
péče jako poručníků atd., nebo z jiných příčin.
Nyní má právo škola zakročiti u školních úřadů a u soudu opatrovnického.
Usnese se o tom konference učitelská, která sezná, že dítě to nebo ono potřebuje
ochrany (dle § 216.). Zakročení takové stane se v případech, když rodiče nebo
jejich zástupci nestarají se o řádnou školní docházku a návštěvu, o řádné vy
chování dítěte v ohledu mravním a když staví se proti škole a učitelům i jich
výchovnému pracovnímu programu a kazí tak výchovu dětí, maříce její blaho
dárné účinky. V tom případě může a musí hned učitelstvo zakročiti u příslušných
školních úřadů i u soudu opatrovnického. Toto nařízení dává konečně právo
učiteli zasáhnout! mimo školu do poměrů životních dítěte a nesmí ho nikdo
odbýti, jako se to stávalo. Teď má učitelstvo k tomu právo a povinnost, starati se
o duševní a tělesné blaho dítek i mimo školu a v jejich rodinách a zakročovati
hned danými zde prostředky u příslušných instancí o nápravu. Vymoženost je to
veliká, ač musím zase uvésti, že mnoho nepřátel si tím učitelstvo mezi lidem
na vesnicích a městečkách získá. Rodiče dotyčných dětí zanedbávaných, nebo
poručníci sirotků budou dozajista popuzeni proti učitelům, kteří budou chtíti
docíliti řádné výchovy jejich dětí. Budou se cítit vinnými, že sami nedovedou
nebo nechtějí vychovávat! dítek jim svěřených a že jsou veřejně tím zakročením
pokáráni. Zášť jejich však nikdy nesmí učitelstvo odvrátit! od konání předsevza
tého dobra od této ušlechtilé a vznešené záchranné práce.
Všude panuje nyní snaha po úspěšné práci ve prospěch dítěte. Zakládají se
útulky, kamž dávají matky své maličké, než odejdou do práce, kdež se o ně
dokonale postarají pěstounky a ošetřovatelky. Zakládají se ohřívárny. Mnohé
spolky a zvláště jsou to obranné naše Národní jednoty Severočeská a Pošumavská,
starají se v úžasném rozměru o vánoční podílky chudé české mládeže, a obnosy,
které se za tím účelem celkově u nás vydají, jdou do mnoha tisíců. Zřízeny
jsou ve městech a už i ve větších vesnicích polévkové ústavy pro zimu, o což
se musí, jakož i o zmíněné vánoční podílky, na vesnici v první řadě starati
učitelstvo a kněžstvo. Břemeno jest to veliké, které si vzali na sebe, ale rádi je
konají, protože je konají pro děti, pro budoucí náš národ, který má býti posílen
k dalšímu kulturnímu, hospodářskému a existenčnímu životu.
Vůbec je pozorovat! s potěšením, že ohledně humanity jest nyní o dítě
školní dosti postaráno, a co ještě není dohotoveno a v myšlence provedeno, že
spojeným úsilím bude co nejdříve zřízeno a ve prospěch našich dětí zaopatřeno.
Ale jedno při tom všem se postrádá a to, že nikde nevyslovuje se také snaha
po zbožnějším vedení mládeže, po zdokonalení i v náboženském směru. O to
nikdo ani nezavadí, nikdo si toho nevšimne a mlčí raději, aby snad nějakou
zmínkou o náboženství nepopudil proti sobě některých osob či stran. A to jest
veliká chyba, jež by se neměla díti. Nač takové strachy s pronesením svých
náhledů. Podívejme se na jiné, ku př. na svolné myslitele.« Ti se na nic ne
ohlížejí a beze všeho své velevzácné a velemoudré učenosti vykládají jiným
získávajíce tak dosti přívrženců. Proto se neobávejme ani my pronésti svůj ná
hled bez obalu, jedná-li se o nejvyšší duševní statky lidstva.
(Pokračováni)
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
K Širšímu sboru soc. odboru druž
stva Vlast přistoupili z řad učitelstva a
profesorstva: Norb. John, učitel v Rožďálovicích; Nejm. univesitní professor; K. Cicvárek, říd. učitel v Dobré; Ant. Pavlík,
správce školy v Nové Vsi; Marie Reneltova,
učitelka v Blovicích; Fr. Stryhal, učitel
v Lipnici; Fr. Sedlák, nadučitel v Ivanči
cích na Mor.; Václ. Symon, říd. učitel
v Slovči; Anna Pořízova, učitelka ve Světňově na Mor.; Václ. Hubený, říd. učitel
ve Střížově ; Jos. Bubeník, učitel v Pivoníně
na Mor.; Bož. Binkova, odborná učitelka
v Hranicích na Mor. a Jan Ujka, odborný
učitel na Kladně. Nové členy a jich dary
přijímá: Tom. Skrdle v Praze čp. 570-11.
Otázka školská v Itálii stává se vždy
palčivější. Nynější ministr vyučování Credaro jest jedním z hlavních průkopníků beznáboženské školy a prvním předsedou libe
rální »Unione nazionale«, jež ve svých cí
lech odpovídá »volné škole«. Tento ministr
chce obecnou školu vydatí do rukou vol
ných myslitelů cestou největšího co možná
sestátnění obecné školy, kdežto dosud má
toto školství ráz obecní, a obce nejsou ve
svém složení po většině přáteli beznáboženské školy, čili nevyhánějí kněze ze školy,
třebas vyučování náboženství nebylo v obecné
škole zákonem nařízeno, nýbrž ponecháno
na vůli jednotlivým obcím, zdali si přeje
vyučování náboženství ve škole čili nic.
Obce však většinou nerozhodují proti vy
učování náboženství. Zmíněný ministr vy
učování vypracoval návrh zákona na re
formu obecné školy, jenž osnovu jeho před
chůdce, Danea, ještě zostřuje, třeba že školu
obecnou dle jména přikazuje ne státu, nýbrž
provinciím. Aby svým záměrům zjednal pro
pagandu, přičinil se tentýž ministř, aby ne
dávno byla v ftímě svolána valná řromada
zmíněné »Unione nazionale«, za tím účelem,
aby učitelstvo získal pro svou předlohu,
kterou témuž v zásadách krátce sdělil. Valná
hromada, jejíž účastníci po nejvíce byli od
ministra závislí a jíž byla maršrúta přede
psána, schválila ovšem Credarovu předlohu.
Byla to čirá politická komédie — jak do
pisovatel římský do vídeňského »Vaterlandu« píše. Protivníci katolíků budou nyní
s domnělým votem »učitelstva« dělali při
měřený obchod. Bylo tedy zcela na místě,
aby i protivný náhled dostal se ke slovu.
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A to se také stalo. Veliká část upřímně ka
tolických učitelů jest sorganisována v uči
telském spolku »Niccoli Tommaséo«; a třebas
tento spolek nečítal tolik členů a nemohl
pořádati tak skvělé, vládou vynášené slav
nosti, jako radikálně-liberální »Unione na
zionale«, přece zastupuje beze vší pochyby
více mínění daleko většího počtu obyvatel
stva a snad i učitelstva, než onen liberální
spolek. Spolek »Niccoli Tommaséo« konal
v Miláně četně navštívený sjezd, který se
vyznačuje rozhodným stanoviskem proti
Credarovým záměrům. Téměř jednomyslně
byly všechny postátňovací úmysly ohledně
obecné školy odmítnuty a právě tak ener
gicky práva rodičů i církve na náboženskou
výchovu a na školu zdůrazněny. Nyní se
ukáže, jakou ozvěnu bude toto silné veto
katolických učitelů míti v zemi a v — par
lamentě.
— r. —

Dívčí vyučování na vyšších vzdě
lávacích ústavech. — Deputace svazu
rakouských spolků dámských dostavila se
22. června k ministru vyučování, hr. Stíirgkhovi, aby se ohradila proti výnosu mi
nisterstva vyučování ze dne 27. února, jímž
se dosavad povolená účast dívek na vyučo
vání na mužských gymnasiích a realkách
značně stěžuje. Dotyčný výnos ministerský
stanoví totiž, že se má pro žákyně upustiti
od pravidelného pro žáky stanoveného při
puštění k zodpovídání orientačních otázek
nebo k podepisování písemních prací a zá
roveň že se může návštěva mužské střední
školy dovoliti pouze v takových místech,
kde není žádného ústavu ku vzdělání uči
telek, lycea a vyšší dívčí školy a kromě
toho že jenom pět procent dívek se při
pouští v poměru ke studujícím žákům. De
putace zmíněná prohlásila, že toto ustano
vení ministerské je totožné se zamezením
částečné koedukace až dosud povolené, a
žádala, aby bylo vyplněno přání, by dívky
rovnocenného a stejnorodého vyučování do
sáhly společným a tím pro stát bez výloh
jsoucím vyučováním. Proto žádala deputace
za odvolání ministerského výnosu ze dne 27.
února. Ministr vyučování odpověděl, že svým
výnosem vláda chce pouze zameziti přepl
nění gymnasií a universit, nemá tím však
úmyslu, dívky od studia středoškolského
vylučovat!. Dále sdělil ministr, že na podzim
svolá anketu o vyučování dívek na vyšších
ústavech vzdělávacích, k níž povolá i zá
stupkyně rakouských spolků dámských. —

— r. —
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Laická škola ve španělské trůnní
řeči. — V trůnní řeči, kterou král Alfons
před shromážděnými stavy (cortes) četl, vy
volal jeden bod největší vzrušení v celé
zemi. V úředních zkráceninách řeči, jak byla
od telegrafických agentur evropských sdě
lena, schází tento bod přes to, že jest tak
veliké důležitosti. Král mluví tam o vyučo
vání a ohlašuje, že vláda, jež se staví na
zásadu svobody svědomí, jest toho pečlivá,
školu uchrániti »před každým dogmatickým
vlivem.« To neznamená nic jiného, než že
Španělsko má ve jménu svobody svědomí
dostati neutrální, laickou školu. Ministerský
předseda, svobodný zednář Canalejas, do
kázal králi, že svoboda svědomí jest špatným
prostředkem pro zamotané poměry v revo
lučních krajích Španělska a neutrální škola
hlavním požadavkem svobody svědomí. Král
stojí na stanovisku, že může býti katolíkem
a přece zároveň stoupencem neutrální, bezkonfessní školy. Ale jak španělské katol. listy
dokládají, jest vůle španělského národa v pře
vážné většině oddána katol. tradici.
— r.

Redaktor »Školského Obzoru* od
souzen na 10 dní do žaláře. Pověstně
známý vydavatel »Školského Obzoru«, listu,
v němž přímo neuvěřitelným způsobem ka
tolický lid jest napadán, odsouzen byl
v Kutné Hoře c. k. krajským soudem na
10 dní do vězení . . . Vůdce p'okrokářského
učitelstva bude 10 dní v kriminále uvažo
vat!, že přece jen není radno stále a stále
katolický lid a katolické žurnalisty urážeti.
Redaktor »Školského Obzoru« napadl re
daktora královéhradeckého »Štítu* p. Fr.
Šupku a pod značkou »Olymp* mu ve
svém druhém listě »Hlasy z Posázaví* vyčinil. Red. Šupka, muž velice mírný, ne
mohl mlčeti Nechtěje jiti před porotu, vy
trhl z kontextu nadávky a žaloval tyto
před okresním soudem. Byl však odmítnut
a poukázáno mu, aby satisfakci si zjednal
u poroty. Red. Šupka však necouvl a od
volal se ke krajskému soudu a týž sku
tečně mu vyhověl a okresnímu soudu na
řídil, aby red. »Školského Obzoru* ku
zodpovědnosti volal. Týž tak učinil a od
soudil red. Hofrychtra na 2 dni do žaláře,
jež proměnil v peněžitou pokutu.
Než
Hofrychtr se odvolal a red. Šupka též.
Hofrychtr stále dovozoval, že jde o na
dávky tiskem a ty že patří před porotu,
red. Šupka opětně tvrdil, že pouze kritika
osobní patří před porotu, slovní nadávky
nikoli. O zajímavé této při jednal c. k.
krajský soud na Horách Kutných dne 3.
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června 1910. C. k. krajský soud dal ve
všech bodech red. Šupkovi za pravdu,
uznal, že skutečně po dlouhý čas byla jeho
osoba terčem útoků a nadávek, a proto
zrušil rozsudek okresního soudu, zrušil též
peněžitou pokutu a odsoudil vůdce pokrokářského učitelstva na 10 dní do vězení...
Případ velice zajímavý. Předně proto, že
katolický redaktor neohroženě dovolával se
spravedlnosti a nikde odmrštiti se nedal,
dále, že c. k. krajský soud v Kutné Hoře
svým rozhodnutím přispěl ku objasnění
tiskových sporů. Vždyť mnohý se domníval,
že všecky urážky, tiskem spáchané, patří
před porotu, nyní však jest zjevno, že
slovní nadávky mohou býti stíhány před
soudem okresním. Jsme velice zvědavi, zda
»pokrokářské* učitelstvo pokusí se »osud*
svého vůdce zmírniti a pochlubí-li se před
veřejností, jakou zaslouženou odplatu za svoji
»umravňovací činnost* před soudem obdržel.

K duševní diagnose moderního člo
věka. Na konferenci svazu vysokoškolského
studentstva německého prohlásil universitní
profesor Fuchen v Jeně tato významná
slova. »Odpadávání lidstva od církve a
křesťanství je smutným faktem. Lhostejnost
náboženská, která zavládla mezi intelligencí,
mění se v nenávist proti náboženství a za
chvacuje široké vrstvy lidu. Lidstvo žije
skoro výhradně pro tento život. Lidé pro
padají prakticky materialismu a jmenují jej
»kulturou přítomnosti*. Štěstí, kterého oče
kávali od dosažení svého cíle ve světě vi
ditelném, dosud se nedostavilo. Naopak,
pochybnosti, prázdnota a pocit, že něco
nám schází. V životě společnosti bez Boha
nastalo jakési babylonské zmatení a nedo
rozumění. Následky jsou hrozné, ale nikoliv
neodvratné. Ještě je záchrana možnou: musí

se vrátili doba kultury náboženské, která
je hybnou silou mravnosti. Dosud nebyl
žádný velký filosof atheistou.* Zdali se
jednou toho dočkáme, že i naši universitní
profesoři takto promluví k českým akade
mikům ? Sotva asi. Byť i mnohý tak smýšlel,
přece obava, že by tím pokrokové student
stvo proti sobě obrátil, že by byl vyhlášen
za zpátečníka a klerikála, každého zastraší,
aby řekl otevřenou a poctivou pravdu. Též
různé výnosy školních úřadů, ať minister
stva, či školních rad znovu a znovu připo
mínají, co činiti, aby mravnost žáků byla
podporována, aby škola působila na sesílení
charakteru a bylo vyvarováno sebevraždám
studentů. Mají tisíce frasí. Ale pravda schází:
Posilovat! náboženství v jejich duši. r.
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K Försterovu vyučování mládeže.
(Dokončení.)

S velikým sociálním porozumněním dovede Förster četnými příklady
v dítkách buditi soucit ke služebným, lásku k rodičům a sourozencům, blahovůli
k bližním a jim vštěpovati vznešený pojem o ceně domácí práce ženské, o právu
majetkovém a zvláště o cti bližního, již označuje za životní buňku existence
člověka. V pojednání -»ethické předměty učebné* podává znamenité pokyny, jak
na př. přírodopis, hvězdářství, zeměpis, dějepis a literatura mohou se postaviti
do služeb výchovné jeho idey. Förster jest nepřítelem každého effektu, jeho
dějepisné obrazy jsou všechny znamenitou illustrací slova Kristova: »Tiší zemí
vládnouti budou.« Jenom pokora tvoří trvale veliké věci. Ve vyučováni řeči
spatřuje jeden z hlavních prostředků k osvědčování lásky k bližnímu. —-I v uměni
hledí Förster svou zásadu, ve všem na vůli působiti, uplatniti v její celé přísnosti;
ovšem mohla by se mu v tom — jak i s některé katolické strany v neporo
zumění se stalo — vytknouti jakási jednostrannost, když Förster »odsuzuje onu
aesthetickou výchovu, jež pouze cit vzbuzuje a vzdělává, ale při tom na mohut
nosti chtěcí se neobrací.« Namítá se mu totiž, že zvláště v náboženském životě
mohou se vzbuzovali city, které nemusí za následek míti přímé promítání vůle.
Než neprávem se mu to vytýká. Neboť všechny i náboženské city bez praktického
uplatnění vůle jsou jako květy bez ovoce. 1 když mnohdy vzbuzení náboženských
citů čili aftektů zdá se býti bez přímého směřování k uplatnění vůle, tož jest to
jenom zdánlivě; při nejmenším provázejí tyto city vůli, činíce kon její příjemnější
a silnější. V pojednáních o mravní paedagogice a životě školním a o vyučováni
mládeže doma přimlouvá se za moudré vzájemné vychovávání žáků, nebo sou
rozenců, jak už totéž zdůraznil veliký učitel renaisance, Vittorino da Feltre.
S paedagogy ideově jemu příbuznými, Pestalozzim a Gotthelfem, žádá i Förster,
aby také při vyučováni náboženství za základ bylo položeno důkladné pojednávání
konkrétních mravních otázek životních, při čemž ovšem jeví se nebezpečí, že
o zjevených pravdách bude příliš rozumováno, ba některé věty jsou i dogmaticky
neudržitelný. V dalším postupu podává Förster četná vysvětlení a příklady, jak
má v dítkách býti vzbuzován a pěstěn smysl pro samostatnost, sebeovládání,
vládu nad jídlem, smysl pro dobré návyky, sebepoznání, pro důležitost maličkostí,
pro ochranu slabšího, pro dobrý poměr mezi rodiči a dítkami, pro práci a její
vliv na nás samy. Konečně dává .Förster mravní hlediska pro poměr pohlaví
k sobě jakož i pro pojednávání věcí pohlavních s mladými lidmi. V knize
Forsterově nalézají se také pokyny o uspořádání mravní látky vyučovací, o vy
vracení námitek a o trestech.
Tak Försterovo »Vyučování mládeže* pro svoje nad míru prakticKá a
časová a dílem zcela nová hlediska může označeno býti za monumentální dílo
paedagogické, jež učiteli velmi dobrou službu prokáže. Podáváť mistrné pokyny,
jak lze skutečný život představit! si v jeho vztahu k mravním zájmům člověka.
Ale bylo by chybou, kdyby katolický učitel chtěl na pouhém stanovisku
tomto zůstati, které nám předvádí Försterova kniha »Vyučování mládeže.« Neboť
Förster odůvodnil mravní stránku jenom v sociálním a přirozeném směru ne
odvolávaje se na náboženskou stránku. Ovšem nepostavil se na druhé straně,
jak sám v úvodu poznamenává, na půdu oněch radikálů, kteří ve výchově
a v životě náboženství nahraditi chtějí pouhou mravoukou. Kdežto však spisovatel
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téměř nikde nezdůrazňuje nadpřirozený moment křesťanský, tož přece vyzařuje
z jeho knihy jakési porozumnění pro pojem oběti, vykoupení a milosti, ba ne
zdráhá se doznati převahu křestanského náboženství nad vědeckou ethikou a po
vzneseným způsobem dí: *Mám za to, že nejen náboženství, nýbrž i církev
zůstane věčnou potřebou pro člověka, a nepřeji sobě jejího zániku, nýbrž vzrůst
církevních životních forem.« My víme, že beznáboženská mravouka není možná,
že pouhá e'hika se ve výchově trvale neudrží. Můžeme sice sázeti a zalévati,
ale Bůh dává růsti, a proto jest a zůstane až na konec časů nej vyšším vý
chovným prostředkem milost Boží. Přirozená morálka jest však jenom divoký
peň, na nějž veliký božský Učitel vroubil ušlechtilý prut křesťanské mravní
nauky, a tak vyhání stromek v zahradě nadpřirozené oekonomie spásy květy
pravých ctností, jež odolají v bouřích života a uzrávají k nejkrásnějším plodům
nadpřirozených, záslužných skutků. Forster pak alespoň vyrval školu svým epo
chálním dílem z materialismu a formalismu.
R.

Z výchovy lidu,
Napsal B. NUSELSKÝ, ríd. učitel.
(Pokračování.)

VIL
Jednou z velice důležitých otázek, jimiž se dnes učitelstvo obírá, jest
spořivost a šetrnost. Nabádá se dnes naše školní mládež k šetření. Vskutku zna
menitá to myšlenka, mající hluboký a nedostižný význam. Šetrní musíme býti,
abychom nemusili dělati dluhy a mohli do budoucna pohlížeti bez obavy. Pro
tože jen ten národ, který je hospodářsky silný, zdatný, má budoucnost, snažme
se, abychom co nejvíce možno rozšířili snahu po spořivosti. Začněme hned s mlá
deží. Jisto jest, že co se jednou dítěti zalíbí, pro co nabude smyslu, v tom pak
setrvá a pokračuje dále. Nabádejme děti hned ve škole ku spořivosti. Neustá
lými příklady a povídkami ze života, v nichž se klade důraz na spoření a v nichž
jsou uvedeny příklady povzbuzující i výstražné, roznítí se v myslích dětí nálada
spořivá a přikročíme-li ku provádění jejímu praktickým způsobem, zajisté to bude
míti znamenitý výsledek. Jsou vydány malé, vkusné pokladničky, které se na
určitý malý obnos vydají dětem u každého spořitelního a záloženského ústavu.
Úředník dítěti odevzdá uzamčenou pokladnu; klíček si nechá v záložně. Dítě
doma do pokladny vkládá krejcar ku krejcaru. Chce-li po čase spočítali, kolik
tam má, dojde s pokladničkou do dotyčné záložny, tam úředník pokladničku
otevře a obnos se může spočítat. Je-li tam více korun, může si je dítě uložiti
do záložny na knížku a nesou mu úroky. A když dítě vidí, že mu šetření nese
zisk, užitek, zajisté se zálibou oddá se šetření a navykne si opatrně zacházeti
s penězi. Nikdy zbytečně halíře nepromarní, nikdy zbytečně si mlsků nekoupí.
Dítě má nesmírnou radost z toho užitku, který mu ušetřená koruna přinesla, vidí,
že je to jenom proto, že halíř ku haléři dobrovolně sneslo a neutrativši uscho
valo si ho pro rozmnožení svého majetečku. Šetrnost pak s dětmi roste. Musí
však také býti podporována účelně rodiči a nesmí se nijakým způsobem tento
spořivý cit dítěte zaměnit na nedůvěru. Vzniká to asi takto. Někdy se stane, že
rodiče dítěte potřebují peněz. Přinutí dítě, aby jim vydalo své úspory, nebo
jejich část a více mu je neodvedou do pokladničky. Pak jest konec se spořivostí
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dítěte, jež vidí, že z toho nic nemá, že ty haléře, které tam vkládalo, jsou pro
ně ztraceny a přijdou na něco docela jiného, než na účel, k jakému bylo dítě
školou vedeno. Velice hřeší na dítěti, kdož takovýmto způsobem je o důvěru
ošizují.
Přecházím nyní na důležité pole, které nutno zvláště u naší mládeže míti
důkladně na zřeteli.
Podívejte se na mladíky škole sotva odrostlé, jak dnes vypadají. Vyzáblí,
tváře mají vpadlé, kruhy pod očima, barva obličeje je bílá nebo žlutá, prsa
vpadlá, ramena shroucená.
Jsou známy příklady,'že ti kluci raději nejí, jen aby si mohli zakouřiti. Pe
níze, které dostanou doma na housku, prokouří. Pak jim ovšem nechutná jíst,
blednou, hubnou, nemocní a jen s nimi do hrobu. Taková »nadějná generace*
náš národ nevytrhne, nezachová do budoucnosti. Musím se smát, ale bolestně
smát, když si na ta smělá, nadějeplná a nadšená hesla vzpomenu, kterými se
kde jaká vlastenecká řeč ozve.
A ta vlastenecká ústa nadšených buditelů národa opakují si hesla řečníkem
s nadšením a pathosem pronesená: »Naše mládež — budoucnost národa!« —
»Mladá generace— štěstí budoucnosti! — »Pokroková mládež — naše štěstí!« —
Jen abychom se v té naší mládeži pak hodně nezklamali! Ta naše zlatá
mládež je vedena ku všemu možnému, jenom ne k mravnému, šlechetnému, po
řádnému, zákonnitému, slušnému, klidnému, zbožnému životu. Proč se povoluje
zřizování všelijakých pokoutních spolků mládeže? Ta naše zlatá mládež má dnes
nejširší svobodu. Kouří, pije, schází se ve schůzích, debatuje, řeční, kritisuje
vládu, náboženství, Boha, stávající pořádek a řád, politisuje, rozumuje, až oby
čejně přestřelí a ocitá se v rozporu s paragrafy zákona a dostává se za mříže.
To-li je ta mládež, která má náš národ v budoucnosti obroditi, zachovati atd. ?
To to dobře s naším národem nedopadne. Jen tak dále a jest-li nás v minulých
stoletích nepřátelé našeho národa, cizinci, nezahrabali, stane se tak našemu národu
v budoucnosti přičiněním naší mládeže, »naděje naší vlasti!« Pořád se křičí, že
Lipany a Bílá Hora byly hroby českého národa, ale počkejte, pokrokáři! Ta vaše
výchova mladé generace naší připraví jednou v budoucnosti našemu národu straš
livější Lipany a Bílou Horu. A proklínat bude každý poctivý a pravý vlastenec
»pokrokovce«, kteří až tam dostali svůj ubohý národ. Ale bude pozdě! Rozumní
lidé dobré vůle měli by se spojití dohromady, obráti si za úkol všemi možnými
prostředky pracovali k zachránění naší mládeže. Ano tak jedině je možno za
chránit! národ v čas před hrozící mu zkázou, kterou pak, až by měla přijití, nikdo
by už nemohl odvrátili. Proto raději také do této očisty zasáhnout radikálně, in
tensivně, rozhodně a neochvějně, bez bázně a beze strachu před křiky těch »pokrokovců«, kteří nám přezdívají zpátečníků, zrádců, klerikálů, papeženců a jak
jinak to ještě umějí, ale my si z těchto slov nebudeme nic dělat. Vždyť víme,
že to děláme pro dobro a záchranu našeho drahého národa.

RŮZNÉ ZPRÁVY.
O výplatě platů substitučních uči
telů. — V jedné z posledních schůzí zem

ského výboru odevzdal náhr. přís. zem. vý
boru Chaloupka referentu národního školství
výnos c. k. okresní školní rady v Rychnově
n. Kn. ze dne 3. května 1910, ě. 1128,
jímž tato okresní školní rada, zastavujíc
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z důvodu úplného vyčerpání rub. VIL okr.
šk. rozpočtu výpomocnému učiteli Františku
Lukavskému odměnu za zastupování koncem
května t. r., dala tomuto učiteli věděti, že
nebere na sebe žádného závazku, že i od 1.
června t. r. dostane se mu další odměny
za výpomocné vyučování. Vzhledem k tomu,
že odporuje zákonitým předpisům — ne
souhlasí s postupem c. k. zemské šk. rady,
jež v případech, kdy substituční náležitost
nelze pro vyčerpání rub. VIL okr. školního
rozpočtu a pro nedostatek souhlasu zem.
výboru k 'úhradě těchto nákladů překroče
ním rozpočtu prozatím k výplatě poukázati,
sděluje okres, školním radám, že v příčině
další výplaty platů substitučních bude opa
tření následovali, jakmile potřebné prostředky
budou získány — žádal náhr. přís. zem.
výboru Chaloupka za vyšetření a podání
zprávy. — K tomu sdělil referent, že dne
5. července 1910 došly zem. výboru spisy
jednací, týkající se vyplacení odměny Fran
tišku Lukavskému. V dotyčné notě žádala
zemská školní rada za zdejší souhlas, aby
tomuto výpomocnému učiteli byla substi
tuční odměna placena překročením okres,
škol, rozpočtu. Na tento návrh nebylo možno
přistoupit! a to vzhledem ku stanovisku zem.
výboru zaujatému v jeho prípise ze dre 2.
března 1910, č. 23.411, ježto však zemský
výbor ve schůzi, konané dne 30. června
1910, pod č. 67.605, usnesl se na tom,
nečiniti námitek proti tomu, aby v případě
úplného vyčerpání rub. VIL okr. škol, roz
počtu, byly platy substituční poukázány
z úhrnných úspor okr. škol, rozpočtů, dal
zemský výbor přípisem ze dne 6. července
1910, č. 70.600, souhlas svůj, aby Fran
tišku Lukavskému touto cestou dostalo se
odměny, jež mu náleží. Zároveň bylo zemské
školní radě sděleno, že zemský výbor po
važuje shora dotčený dodatek c. k. okresní
školní rady za nesprávný, ježto každý vý
pomocný učitel, jenž koná službu, byv pří
slušným úřadem k tomu povolán, má zá
konný nárok na odměnu, jejíž vyplácení
Vzhledem k ustanovení § 11. substit. zákona
v případě vyčerpání příslušné dotace, může
býti ovšem poodloženo na dobu, až pro
středky budou opatřeny. Vzhledem k tomu,
že zmíněný dodatek by mohl snadno zavdati
podnět k nedorozumění a zbytečným stíž
nostem se strany učitelstva, požádána byla
c. k. zem. školní rada, aby upozornila okr.
školní rady, by ve všech případech, ve kte
rých remunerace výpomocným učitelům z dů

vodu vyčerpání rub. VIL, resp. z důvodu
nedostatku úspor — (zdejší připiš ze dne
1. července 1910, čís. 67.605) — musejí
býti zastaveny, připomenuly dotyčným uči
telům, že v příčině dalšího vyplácení odměn
stane se příslušné opatření, jakmile budou
potřebné prostředky po ruce.
Porážka »Volné školy«. — Konečně
učiněno bylo zadost právnímu citu věřícího
katolického lidu v Rakousku tím, že stížnost
německého spolku »Volné školy« do roz
hodnutí ministerstva vyučování, které naří
dilo zavření škol oním spolkem vydržova
ných, byla odmrštěna. Školy tyto neměly
totiž od církevních úřadů schválené učitele
náboženství, což jest proti zákonu školskému
(§ 70 , bod 1. ř. z. o obec. šk.). Nejvyšší
správní soudní dvůr zamítl stížnost spolku
volnomyšlenkářského na základě jiného pa
ragrafu, totiž § 73. ř. z. o obec, školách,
který praví, že soukromé ústavy, na nichž
se nezachovávají zákony, mají býti zavřeny.
Zákony pak, dle rozhodnutí správního dvoru,
nebyly od spolku »Volné školy« zachovány
tyto : článek 17. státn. zák. a § 2. květno
vého zákona z r. 1868, to jest, spolek ne
dbal práva, jež přísluší církvi ohledně vy
učování náboženství a nežádal, aby církev
postarala se o vyučování náboženství na
jeho školách. Nerozhoduje, zda to jsou
školy veřejné nebo soukromé. Tak i mini
sterstvo, i správní soudní dvůr dospěly na
základě různých paragrafů k témuž výsledku,
totiž: školy volné mají se zavřít! — r.
(Zasláno.)

Katolické dívčí gymnasium na Kr.
Vinohradech, v Korunní třídě, č. 4., ří
zené Školskými sestrami řádu sv. Františka,
utěšeně roste. Letošním rokem otevřena bude
třída šestá. Poněvadž dosavadní budova
školní neposkytuje již dosti místa vzrůsta
jícímu počtu žactva, musil opět z nutnosti
zakoupen býti dům sousední v ceně 358
tisíc korun. — Obracím se na dobrodince
a příznivce katolického školství a prosím co
nejsnažněji za podporu hmotnou i morální
ústavu tak důležitému. Zakládající členové
spolku složí 100 K v 5 lhůtách ročních,
členové řádní ročně 5 K, přispívající čle
nové 2 K ročně. Dary budu v »Našich Li
stech« a ve »Vlasti« stvrzovat!.

V Praze, v den sv. Bartoloměje 1910,
čp. 570-11.

Tomáš Škrdle,
redaktor »Vlasti« a k. a. notář.
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Cvičení ve střelbě na středních školách.
V novém školním roce bude na všech gymnasiích a reálkách, jakož i na
podobných učilištích v Rakousku zavedeno dobrovolné vyučování ve střelbě.
Velitelství zemské obrany v Praze obrátilo se už na zemskou školní radu pro král.
České s vyzváním za oznámení do 15. zářit, r. seznamu všech středních škol, jichž
se věc týká, jakož i požadavků k vyučování nutných, jako jest ustanovení učitelů
(instruktorů), kapslí, střelních zařízení, zbraní a střeliva. Počátkem října má se
s vyučováním ve střelbě počíti. Toto má býti, podobně jako hry mládeže, dobro
volné. Třídění známkami za výkony střelecké nebude. Účastniti se smějí studující
7. a 8. třídy gymnasijní a 6. a 7. třídy reálné. V prvních týdnech vyučovacích
má býti cvičeno ve střelbě s kapslemi a sice v tělocvičnách.
Po uplynutí zimních měsíců bude udělováno vyučování s ostrými patrónami
na garnisonich střelništích; kde není těchto, na střelništích dobrovolných měšťan
ských sborů. Střelniště budou bezplatná. Cvičení bude v místech garnison udělo
váno od instruktivních důstojníků. V ostatních městech budou míti dohled zbraně
znalí členové učitelského sboru. Ku provádění cvičení ve střelbě budou přiděleni
dále vojenští řiditelé vyučovací, kteří musí vždy zjistiti, že nejpřísněji dbáno bylo
všech bezpečnostních opatření. O výsledcích střelby na středních školách musí
vojenští instruktoři na konci každého roku, případně na základě dat, jež si opatří
od ředitelství školy, zkrze velitelství zemské obrany zprávu podávati k minister
stvu zemské obrany. — K čemu toto cvičení ve střelbě jest na středních školách
zavedeno, není opravdu dosti jasno. Snad ku zvýšení lásky mladých lidí ke službě
vojenské? Tím se láska k vojenství studujícím nevpraví, ani se tím nepozvedne
vlastenecké státní smýšlení. Pokládám to dle svého úsudku za zbytečné, ano
i pro budoucí život mnohého studujícího za nebezpečné a za ztrátu času pro
studující vůbec, kteří mají dosti tělocviku, zábav a divadel, než aby byli rozpty
lováni ještě cvičením ve střelbě. Uvidíme, jaký výsledek to v celku přinese.
Ministerstvem zemské obrany vydaný návod pro cvičení ve střelbě na střed
ních a odborných školách bude počátkem záři od velitelů zemské obrany všem
ředitelům středních škol zaslán. V Čechách bude v toto cvičení ve střelbě za
hrnuto : 30 vyšších gymnasií (úplných), 17 úplných vyšších realek, 8 ústavů
učitelských a ostatní střední školy, jichž absolventi mají právo na jednoroční
službu vojenskou; dále zemědělská střední škola, obchodní akademie, vyšší odborné
a lesnické školy a státní průmyslová škola v Praze. Zde pak budou cvičeni ve
střelbě vždy jeden den týdně na vojenském střelništi v Kobylisích studenti če
ských realek a gymnasií a v jiný den studující německých realek a gymnasií.
—r—

Věda a náboženství(Navázáno na článek: »Škola a církev«.)
Podává V. J., učitel.
(Pokračování.)

Učenec náš, dr. F. Nábělek, uvádí ve své studii další odvětví, v nichž vě
řící v Boha vynikali. Tak v botanice: Linné, de Candolle, Charles Bonnet, Martius, Braun, Lennis, Westermayer, Čelakovský, Reinke ....
Alexander Braun praví ve své rektorské řeči: »Poznávati věci božské ve
světě jest prvním hnutím probouzejícího se ducha lidského .... Není asi žádná
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část vědy k tomu způsobilejší nad vědu přírodní, jíž často pravý opak toho klade
se za vinu.«
Zoologové: Swammerdam, Ehrenberg, Arnošt z Baerů, Quatertages, Ludvík
Agassiz, P. J. Beneden, P. Armand David, P. A. Latreille, Lacordaire, P. Wasmann, Dennert ....
Karel Arnošt z Baerů, který zastává se theorie vývojové jako domněnky,
platné v jistých mezích, praví: »Pojímáme-li ji (bibli) co do podstaty, nikoli do
slovně — zajisté uznáme, že ze staré doby nedošlo nás vznešenější knihy a sotva
může vznešenější nám býti dána.« Jinde: ». . . . Jsoucnost člověka nemůže býti
poutána k tělesu zemskému. Myšlenka na nesmrtelnost jest prvním koněm ne
smrtelnosti. Tak nás vede pozorování přírody k témuž učení, jež Písmo sv. vy
jadřuje slovy dětinnými. Dává nám víru, že smrtí (tělesnou) nepřestáváme býti.«

Ve vědách přírodních mnohé věci dají se sice tušiti, ale nelze jich dokázati
přesně, dlužno spokojiti se aspoň zatím domněnkami; z těchto časem některé
osvědčí se býti pravdami, zákony, jiné musí býti zavrženy. Přesnost věd přírod
ních často jest pouze podmíněná. Ze všech věd vědou nejpřednější jest zajisté
mathematika, stejná pro všechny časy, pro všechny národy; jest to, abych tak
řekl, vtělená neúprosná logika, jež nezná ústupků. Mužové, kteří v ní vynikli,
kteří nám tuto vědu vypěstili, byli zajisté ducha bystrého a schopní i zvyklí usu
zovat! přesně, což ve filosofii jest věcí nezbytnou; proto i Plato žádal od těch,
kdož chtěli pěstovati filosofii, aby znali se v mathematice. Jsme-li odkázáni na auto
ritu, mužům takovým můžeme důvěřovat! nejvíce. Jeden z největších skeptiků,
D. Hume, jmenuje mathematiku jedinou pravou vědou, kteráž zaručuje úplnou
jistotu.
Descartes, Pascal, D. Bernulli, Newton, Leibnitz, Euler, Gaufs, Puisens,
Bernh. Reimann, Hermite, Dupin, Poinsot, Drobisch, Guldin, Fermat, Heis, Gilbert,
Cauchy .... věřili v Boha.
Descartesa a Newtona bylo dlužno jmenovati již mezi fysiky, náležejí též
mezi astronomy; Leibnitz obsáhl svým duchem všechny vědy, jak byly vyvinuty
za jeho doby, a byl s to pracovati v nich samostatně. Právě tito mužové věřili
v Boha; o Newtonovi se praví, že vždy obnažil hlavu, kdykoli vyslovil jméno
Bůh; výroky jeho v příčině náboženství jsou zvláště pozoruhodný. — Paměti
hodné jest jednání mathematika Cauchy-ho, jenž před svou smrtí, maje býti svá
tostmi zaopatřen, dal snésti na chodbu nejkrásnější květiny ze své zahrady,
aby tak důstojně uvítán byl nejvyšší Pán, jehož příchod očekával.
Někteří mužové osobují jen sobě právo rozhodovat! ve věcech metafysiky
a odmítají názory věřících přírodozpytců i věřících učenců jiných odborů, pravíce,
že mužové vědy, pokud jsou věřícími, podrželi ze svého mládí, co jim bylo vští
peno; zabráni jsouce do svých odborů, prý nevěnovali práce věcem metafysiky,
kamž náleží i otázka, je-li Bůh; že nepřemýšleli o tom a neuvědomovali sobě
obsahu své víry a základů té víry. — Výtka ta u mnohých není správná. Ex
aktní věda, kdyby skutečně byla proti víře v Boha, byla by vírou těch mužů
zajisté otřásla, čehož nejen neučinila, nýbrž muže ty utvrdila, ba často od po
chybnosti k víře přivedla; Descartes a Biot mimo jiné jsou toho dokladem. Ale
mnozí z jmenovaných mužů zvláště otázce náboženské věnovali mnoho péče;
jmenuji Descartesa, Leibnitze, Ampéra.
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Kromě jiných mathematiků jest nám toho dokladem slavný Cauchy, an dí:
»Jsem křesťan, věřím v božství Krista Pána jako Tycho de Brahe, Koperník, Descartes, Newton, Fermat, Leibnitz, Pascal, Grimaldi, Euler, Guldin, Boscowich,
Gadril, jako všichni velcí hvězdáři, silozpytcové a velcí mathematikové minulých
století. Jsem katolíkem jako většina jich, a kdyby se mne někdo tázal po důvo
dech, ochotně bych je pojmenoval; pak by se ukázalo, že přesvědčení moje není
účinkem zděděných předsudků, nýbrž ovocem hlubokého bádání. Jsem upřímným
katolíkem, jakými byli Corneille, Racine, La Bruyěre, Bossuet, Bourdalouo, Fénelon, jak býval a jest dosud ještě veliký počet nejvýtečnějších mužů naší doby
mezi těmi, kteří přesné vědě, filosofii, literatuře dělali největší čest, kteří byli nej
větší ozdobou našich akademií; sdílím hluboké přesvědčení, jakéž tolik učenců
prvního řádu projevovalo slovem, skutkem, spisy: Ruffini, Hany, Laěnec, Ampěre,
Pelletier, Freycinet, Corioli —« a byl by jistě dodal, kdyby byl déle žil — jako
PuisieUX, Hermite. —
(Pokračování.)

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování.)

II. Úsudek.
Dítě slyší štěkati psa svých rodičů, psy v sousedství také; z toho tvořící
se jednotlivé soudy rozšiřuje k všeobecnému soudu: Psi štěkají. Na základě po
znání, že slepice, holubi a jiní ptáci, které zná, jsou peřím porostlé a vejce sná
šejí, utvoří si všeobecný soud: Ptáci jsou peřím porostlí a snášejí vejce. Tyto
všeobecné soudy zakládají se, jak vidíme na tom, že mlčky předpokládáme : Co
u mnohých k rozsahu pojmu náležejících jednotlivých bytostí nalézáme, to se na
lézá právě tak u všech ostatních. Není to tedy z názoru čerpaný, nýbrž odvozený
soud, čili úsudek, a to soudí se zde z části na celek, ze známé jednotlivosti na
neznámý ještě celek.
Tento druh úsudku nazývá se indukce, úsudek induktivní. Nedá se popírati,
že indukce nemá absolutní, naprosté jistoty. Kdyby na př. dítě, opírajíc se o svá
pozorování, usuzovalo : »Všichni ptáci dovedou lítati«, byl by tento úsudek ne
správný, neboť i pštros jest pták a přece nedovede lítati. To se přihází zajisté
dosti často a to nejen dětem, ale i nám dorostlým. »Bílý jako labuť«, jest známé
rčení; ale od té doby, co se našli i černé labuti, ztratilo naprostou platnost svou
a jest pouze relativně správné. Všecky nové vynálezy doplňují a opravují na
mnoze výsledky indukce. Jaké vzbouření o názorech vyvolala na př. svého času
jediná věta: »Slunce stojí!« Jak podstatně přispívají cesty, obcování v širších
kruzích, pobyt v cizích zemích k rozšíření, všeobecnění a opravení našich vědo
mostí! Indukce jest tedy jen pravděpodobným úsudkem; ale odpovídá přiroze
nému vývoji a jak množství a rozmanitost jednotlivých soudů roste, opravují se
bludy induktivního úsudku samy sebou, a všeobecné úsudky takto utvořené při
bližují se úplné jistotě.
Na čem při indukci záleží, to není tak 1. množství, jako rozmanitost jed
notlivých zjevů, 2. zcela zvláště však: správné pozorování, rozlišování a oddě
lování podstatných věcí od nepodstatných. Od nalezení nového světa poznali
jsme velmi mnoho nových ptáků; ale dlouho dříve před tím již utvořený pojem
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»pták« se tím nezměnil. Jako ve všech oborech vědění a ve všech vědách pozo
rování, zkušenost a z toho čerpané induktivní úsudky jsou prvními, tak má in
dukce i pro vyučováni velikou cenu; všeobecné pravdy, zásady, pravidla, určení
pojmů nejsnáze se odvozují z několika vhodně volených příkladů jednotlivých.
Kdežto se při indukci činí závěr ze zvláštního na všeobecné, může se také
naopak uzavírati ze všeobecného na zvláštní, i nazýváme tento druh úsudku de
dukce, čili logický závěr. Členy tohoto závěru jsou:
1. soud, který má všeobecné za podmět (přední věta, první praemisse);
2. soud, v němž se prohlašuje, že zvláštní ve všeobecném jest obsaženo;
kde všeobecné tedy jest výrokem (zadní věta, druhá praemisse);
3. soud, v němž se výrok první praemissy zvláštnímu přiřkne (závěr, con
clusio). Na př.:
1. praemissa: Pták (každý) snáší vejce.
2. praemissa: Papoušek jest pták.
Závěr: Papoušek snáší vejce.
(Pokračování.)

RŮZNÉ ZPRÁVY.
»Český Učitel« k 18. srpnu« píše
v čísle 49 — 50 (dvojité číslo) takto: »...Cí
tíme, že lidský skon nynějšího panovníka
našeho bude pro nás miti význam veliké
rány, poněvadž uvolní ruku reakci...« Ob
sah článku je tak lhostejný, že opravdu jest
piavým opakem toho, k čemu každý i český
učitel jest povolán, aby totiž v dětech vzbu
zoval mimo jiné i úctu a lásku k panov
níkovi. »Český Učitel« omlouvá farizejsky
svou nelásku k oslavám toho dne z důvodu
toho, že prý jsou jaksi jenom zevnější, na
kázané atd. A potom myslí tento slavný
orgán učitelstva na to, co bude potom . . .,
o čemž svědčí věta shora uvedená. Tak
dovede psáti jenom »Český Učitel.« A sku
tečně myslí, že v takovém druhu psaní spo
čívá české vlastenectví a česká vzdělanost.
Takové písácké výtvory neslouží ke cti če
ského učitelstva, jehož hlavním hlasatelem
jest »Český Učitel.«
—r—
»český učitel« uveřejňuje také resoluci z protiklerikálního tábora v Německém
Brodě, dne 17. srpna t. r. konaného, kdež
mezi jiným stojí: »Odmítáme Borromejskou
encykliku papežskou jakožto projev středo
věkého zaslepeného konfessijního záští, urá
žejícího naše české (!) cítění tupením světlé
památky našich (!) reformátorů.« Ubozí resolucionisti a ubohý redaktore »Čes. Učitele«!
Zda-li pak jste četli tu vámi kaceřovanou

borromejskou encykliku ? Luthere, Kalvíne a
tutti quanti, vy jste dle Čes. Uč. našimi re
formátory, český člověk protiklerikální ctí
vaši světlou památku! Pak prý nemáme
v Českém království moudré a vlastenecké
lidi!
— r—

Něco z kuchyně »Volné školy«.
V červnovém sešitu zabývá se Volná Škola
úsporným systémem ve školství a pouští
se silně do p. preláta dra Buriana, který
jako školský referent zemského výboru na
vrhl některé úspory ve školství následkem
finanční tísně království Českého. Jest to
opravdu už odporné, jak kde který pokrokovec se najde, útočí jen a jen proti škol
skému reterentovi; proti jiným referentům,
kteří po návrhu celého zemského výboru
také navrhují úspory v jiných oborech, ne
protestuje žádný pokrokový člověk ani
Vol. M. Ovšem referentem školním je kněz,
proto hrr na něj. Volná Škola používá této
štvanice proti panu prelátovi, aby vyzývala po
krokové občanstvo: »by referát školský nikdy
více nebyl svěřován rukám klerikálním a reakčním vůbec. A jak sebevědomě poroučí!
Píšeť ke konci: »Budoucně nesmí referát
školský býti svěřen Burianovi — ale nejen to,
pokrokové občanstvo musí pracovat! dále
i k tomu, aby zmizeli »Burianové« ze škol
ních rad, zemských, okresních i místních
i ze sborů učitelských.“ — Volná školo,
měj strpení, než se splní horoucí přání
tvého srdce.
—r—
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Poslání na Velehrad k valné schůzi katol. učitelského spolku na
Moravě ve dnech 31. července, 1. a 2. srpna 1910.
Podává J. KAFKA, říd. učitel.

Dne 29. července t. r. došlo naší Jednoty pozvání od katolického učitel,
spolku z Moravy k jeho valné schůzi.
Domluviv se s dp. redaktorem Vlasti a přítelem naším o poslání něhoho
z Jednoty naší na Velehrad, po případě zaslání omluvy předsednictvu tamnímu,
že pro krátkou dobu nelze nikoho z Jednoty vysiati, odejel jsem sám dne 30.
července t. r. večerním vlakem z Prahy přes Olomouc do Uher. Hradiště a odtud
v neděli, dne 31. července, na Velehrad.
Toho dne konala se ráno o 8. hodině na nádvoří Velehradu za velmi hojné
účasti valná schůze Apoštolátu sv. Cyrila a Methoděje.
Této dopolední slavnosti přítomno bylo i moravské katol. učitelstvo, které
zde právě zakončovalo duchovní cvičení, a chovanky učitelského ústavu z Řepčína, které doprovázely slavnost Apoštolátu svým krásným zpěvem.
Z Čechů přítomných zahlédl jsem s potěšením naši známou členku Jednoty
a výboru, slečnu Fortýnovu.
Odpoledne šel jsem na výborovou schůzi katol. učitelského spolku, která
se konala v zahradní místnosti »U Heroldů«, a kde rozhodnuto bylo o volbě
nového předsedy katol. učitelského spolku, na místo dosavádního, poslance J. M.
Kadlčáka, jenž pro churavost předsednictví spolku se vzdal, a na místo toto
zvolen dosavadní jednatel, pan ředitel Mezírka z Příbora a náměstkem tohoto pan
nadučitel z Krčmani u Olomouce, jednatelství pak převzal pan nadučitel z Lešné
u Vel. Meziříčí, Frant. Adámek.
Po této výborové schůzi byla přátelská tichá zábava v stinné zahradě za
přítomnosti některých účastníků Velehradských slavností, mezi nimiž byl i člen
naší Jednoty z Čech, dp. professor c. k. gymnasia z Příbrami, katecheta Sta
nislav Bambas.
Následujícího rána, v pondělí, dne 1. srpna vykonal jsem o 6. hod. svátou
zpověď a sv. přijímání a pak jsem přítomen byl o půl 9. hodině slavné ranní
mši sv., klerou na požádání předsednictva katol. učitelského spolku sloužil vldp.
opat Meth. Zavoral, a po níž hned konala se valná hromada katol. učitelského
spolku v t. zv. dvoraně, čili ve slovanském sále.
Schůzi zahájil nový předseda pan ředitel Mezírka křesťanským pozdravem
a doložil hned, že láska přátelská, láska k náboženství, láska k dítkám, k národu
a lidem vůbec svedla nás sem. Nyní vítá kolegy a kolegyně, nové členy spolku,
dorost katol. učitelstva, vítá kněze jako spolupracovníky, vítá hosty, kteří mezi
učitele přišli a jim síly dodali, pak vítá vldp. opata Zavorala z Prahy, preláta
Dra. Pospíšila z Olomouce, assesora Vychodila, velehradského faráře P. Tomečka,
zástupce Jednoty katol. učit, a přátel křest výchovy z Čech říd. učitele Katku a
učitele Slámu z Prachatic, poslance Chlebuse z Bílovic, zástupce akadem. Ligy
JUC. Vičánka, zástupce katol. tisku a j.
V další řeči své vzpomíná předsedající roku 1883 a 1885, kdy na nádvoří
Velehradském shromážděno bylo přes 3000 učitelů a kněží, slibujících si ve stínu
kříže, že budou buditi lid moravský.
Po tomto úvodu hlásí se vldp. opat Zavoral ku proslovu, v němž líčí své
mládí, kdy od malička odchován byl v domě otcovském v úctě ke stavu učitel
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skému, a vzpomíná záhy zemřelé drahé matky své, kterak učiteli právě tak jako
knězi ruku líbala z vděčnosti, že ujal se jejího dítěte a vedl je k dobrému. Sám
pak že byl činný jako učitel a poznal obtíže stavu toho, ale i jeho vznešenost
a krásu. — Vldp. řečník prosí učitele, aby při vstupu do školy vzpomínali vždy, že
jsou otci, matky pak že s důvěrou v učitele svěřují jim dítky své, a zneužití
této důvěry že jest nanejvýš nečestné. Dále prosí katol. učitele, aby se poslání
svému nezpronevěřovali, jinak že ztratí dorost.
Proslov pana opata pronesen byl bratrsky a kolegialně, byl plný živé účasti
a opravdové úcty k poslání učitelskému, vynikal skvostnými myšlenkami i přijat
byl posluch^čstvem s bouřlivým potleskem.
Po těchto slovech vítá učitelstvo katolické farář velehradský, kněz T. J. dp.
P. Tomeček, a to jménem domu i farnosti velehradské.
Po P. Tomečkovi promluvil za stranu katolicko-národní a křesť.-socialní pan
poslanec Chlebus z Bílovic a v řeči své ujišťuje učitelstvo, že organisované rol
nictvo katolické a vůbec katoličtí Moravané stojí věrně za učitelstvem svým, a že
klub katol. poslanců sympatisuje s učitelstvem a chce, aby dle možnosti bylo mu
v jeho požadavcích vyhověno.
Člen České Ligy akadem. JUC. Vičánek z Halenkovic odůvodňuje těsné
přimknutí katol. studentstva ke katol. učitelstvu, srovnávaje podobnost poměrů
katol. učitelstva a studentstva.
Zástupce Jednoty katol. učitelstva a přátel křesť. výchovy z Čech, Kafka,
pozdravuje valnou hromadu jménem Jednoty z království a čte projev spolkového
výboru s doložením, že přeje celému dnešnímu jednání hojně zdaru a Božího
požehnání. Po pronesení pozdravných projevů a proslovů sděluje předseda po
zdrav poslance a bývalého předsedy Kadlčáka, jenž přeje veškerým druhům všeho
dobra a poradám požehnání božího. Dále čte předseda jiný telegram, kterým posl.
Kadlčák skládá předsednictví spolku. Předseda oceniv činnost ředitele Kadlčáka
ve spolku, navrhuje, aby mu zaslán byl telegram, v němž vzpomíná spolek vděčně
svého milého, váženého předsedy.
Jiný telegram pozdravný zasílá spolek J. V. císaři, jehož 801eté narozeniny
předseda připomíná, a kterýmž se vyslovuje nejuctivější hold, nejhlubší oddanost
a nezlomná věrnost.
Nyní čte jednatel zaslané pozdravy, a to od vdp. probošta Hendla ze Sv. Ko
pečka, Františka Jakubíčka, správce školy z Bobrůvky, katechety dr. O. Taubra
ze Strážnice, katechety Jašeka, t. č. v Sofii v Bulharsku, od bohoslovců olo
mouckých, posl. dr. Hrubana, redaktora Dolanského a j. Pak podává obšírnou
jednatelskou zprávu za rok 1909 dosavádní jednatel Mezírka.
O stavu »Vychovatelských Listů« podává zprávu redaktor, katecheta P. Titay
z Ivančic. Různé stesky a trpké stížnosti jeho vysvětluje a objasňuje typograf
a red. Žampach ze Strážnice.
Kandidát učitelského ústavu katol. z Bubenče, pan Ilgner, rodák moravský
z Nenakonic, pozdravuje valnou hromadu jménem učitelského dorostu.
Na programu bylo promluviti o »učebných osnovách«, 'kterýž úkol přidělen
byl panu učiteli L. Bartošovi z Lipníka. On však poukazuje na svůj článek ve
»Vychovatelských Listech«, který jest totožný s nynějším referátem, vzdává se
z té příčiny slova.
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Po té zahájena byla debata o učebných osnovách, které se zúčastnili před
seda, učitelé Volařík, Richter a j. Návrh na osnovu sestaviti má 3členná komisse,
v níž jsou učitelé: Praxi, Bartoš a slečna Jiříčková.
Nyní následuje přednáška pana správce školy Karla Volaříka ze Sobůlek
o »knězi a učiteli«. V ní dovozuje nutnost součinnosti obou těchto dvou veledů
ležitých činitelů a setkává se s úplným porozuměním a souhlasem.
Valná hromada schvaluje návrh výboru spolkového na jmenování čestných
členů spolku, a zvoleni jsou: vldp. rada Perůtka z Uher. Hradiště, pak poslanci:
hrabě Jaroši. Thun, P. Šrámek, P. Valoušek a Chlebus.
Zprávu o knihovně spolkové podává katecheta P. Tiray a žádá členy, aby
knihy, o něž požádá, byly hned vráceny.
Zprávu redakční o časopisu »Katol. Učitel« přednáší nadučitel Koutný a tato
se schvaluje.
Zpráva pokladní, přednesená slečnou Holankovou, vykazuje příjmu 2096 K
94 h, vydání 1228 K 46 h, k dobrému 867 K 48 h. Taktéž se schvaluje.
Bilance »Vychovatel. Listů« je aktivní.
Ve volných návrzích sneseno, r. 1911 pořádati vědecký kurs, posiati depu
taci na sjezd »Orlů«, podati žádost o udělení drahotního příspěvku a j. m.
Po projednání volných návrhů dostavil se pan Gája, rolnický syn ze Zahnašovic, ve slováckém slavnostním úboru národním, ady pozdravil účastníky valné
hromady katol. učitelstva ve jménu katol. omladiny venkovské. Na to promluvila
slečna Šebíková k dorostu ženskému nadšenou přednášku.
Ku konci promluvil ještě člen naší Jednoty katol. učitelstva a přátel křest,
výchovy, pan učitel Sláma z Prachatic, a předseda zakončil pak vřelým poděko
váním valnou hromadu, která za účasti 100 členů trvala od 9. hodiny ranní do
půl 2. hodiny odpolední, načež hrnulo se vše k společnému obědu do katol.
domu »U Heroldů«.
Nyní teprve sešli jsme se účastníci z Cech: Slečna Fortýnová, pan prof.
Bambas, pan učitel Sláma a připojila se k nám slečna R. Hanzelová z Vídně.
Když jsme již na Velehradě byli a poslání svému, míti účastenství na valné
hromadě katol. učitel, spolku, zadost učinili, zúčastnili jsme se i dalších slavností
a prací sjezdových, jež řídil vldp. probošt dr Stojan z Kroměříže, a to hned
v pondělí odpoledne dne 1. srpna II. ustavující valné hromady Akademie vele
hradské a následující schůze bohoslovců a akademiků, jež konala se o 6. hod.
večerní.
V této akademii vyslechnuta byla hluboce založená a propracovaná řeč
pana učitele Leopolda Bartoše z Lipníka o poměru učitele ke knězi, jež nese
název »Kněz a učitel« a otištěna byla ve všech katolických listech moravských.
My dva, já a pan professor Bambas, nedočkavše se ukončení slavností vele
hradských, rozloučili jsme se s posvátným místem tím a hledali návrat do své
vlasti. Jeli jsme zase zpět přes Olomouc do České Třebové, kde jsme se s roz
loučením oddělili: dp. professor Bambas dal se přes Prahu do Příbramě, já přes
Choceň, Hradec Králové a Mladou Boleslav do Zdětína, kam jsem se ve středu,
dne 3. srpna na večer ve zdraví dostal, vzpomínaje na uplynulé slavnosti Vele
hradské. —
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Výbor Jednoty českého katolického
učitelstva a přátel kresťanské výchovy
konal 18. září t. r. v domě družstva Vlast
třetí schůzi za předsednictví řídícího učitele
Jos. Katky a za hojného počtu výborů. —
Jako host přítomen byl Bed. Kaiser, učitel
ze Zdětína. — Schůze byla zahájena a
skončena modlitbou.
Jednatel, katecheta Ant. Suchoradský,
četl protokol předešlých dvou schůzí; pro
tokol byl probrán a schválen.
Bratřím Moravanům povodní postiženým
věnuje Jednota 10 K podpory. Předáci tamní
Jednoty katolického učitelstva se požádají,
aby doporučili svému členstvu náš kalen
dář »Štítný«. Kalendář »Štítný« zašle se
i s obsahem hlavním moravským a českým
katolickým Časopisům. Akci tu provede II.
místopředseda Jednoty redaktor Tom. Jos.
Jiroušek a k »Štítnému« přiloží rovněž i s
obsahem kalendář »Sv. Vojtěch«, čímž se
při společné zásilce ušetří při každém ka
lendáři na portu 5 haléřů. Mimo to se roze
šle »Štítný« na ukázku řádně platícím čle
nům Jednoty jako příloha »Vychovatele«.
Vydání, které tím družstvu Vlast vzejde,
Jednota zapraví. Kalendář »Štítný« mají
členové za polovici, t. j. za 50 h, poštou
za 70 h. Četní výboři si ihned sami »Štít
ného« zakoupili, řídící učitel Karel Ludvík
docela 4 exempláře.
Kníž. arcibiskupský notář Tomáš Škrdle
předložil Jednotě účty (příjmy a vydání) za
loňský IV. ročník »Štítného* a pravil, že
družstvo vychází Jednotě co nejbenevolent
něji vstříc; ono nejen že tiskne Jednotě
»Štítného* bez užitku, ale dává mu ještě
100 K ročně za své inseráty v něm uve
řejněné a za společné práce, které má »Štít
ný« i »Sv. Vojtěch«, platí samo honorář.
Rovněž i Tisková Liga pomáhá »Štítnému*
tím, že mu dává ročně 100 K za svůj inserát v něm uveřejněný a Spolek na zakl.
katolických knihoven platí za svůj inserát
ročně 30 K. Výbor účty schválil a vzal
tuto zprávu s povděkem na vědomí.
Jednáno bylo o účastenství 602 českých
učitelů ve Volné Myšlence. Jeden výbor po
tvrdil, že katolická strana skutečně seznam
Volných Myslitelů v majetku má a že v tom
seznamu 602 učitelé jsou zaznamenáni. Bu
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de-li třeba, jejich jména se uveřejní. Na to
bylo čteno z »Cecha« a »Našince«, jak
Volní Myslitelé v Brusselu proti Bohu, cír
kvi a náboženství řádili, i přijal výbor tuto
resoluci.

»Čteny byly z »Našince« a »Čecha«
názory Volných Myslitelů, shromážděných
v Brusselu. Byl tam hlásán vyhlazovací boj
proti Bohu, církvi a veškerému náboženství.
A v táboře těchto fanatiků jest v Čechách
602 učitelů. Jednota protestuje proti těmto
učitelům a prohlašuje je za škůdce školy,
která má přece dle zákona vyučovat! ná
božensky mravně. Prohlašuje je za ničitele
mládeže, kterou vyučují, za škůdce národa
a křesťanské osvěty. Jednota vyzývá rodiče
dítek, které jsou těmto učitelům svěřeny,
vyzývá celou křesťanskou společnost v Ce
chách, aby se proti těmto ničitelům kře
sťanské kultury v českém národě spojili.«
Resoluce byla výborem jednohlasně přijata.
Jednota upozorňuje, že přispívající člen
platí ročně 1 K, chudší 20 h. Jednota prosí,
aby spolky a jiné korporace hromadně za
členy se přihlásily a aby tím proti Volným
Myslitelům v učitelstvu demonstrovaly. Dva
cet haléřů nikoho nepoškodí, ale Jednotu
morálně posilní.
Přátelé křesťanské výchovy ve výboru
dali návrh, aby se V Praze uspořádala ma
nifestační schůze lidu proti Volným Mysli
telům v učitelstvu. Celá akce svěřena byla
členu výboru: redaktorovi Tom. Jos. Jirouškovi a katechetovi Václ. Kunzovi. Spolu
bylo sneseno, že na této schůzi nemá mluviti ani kněz, ani učitel.
Kolekta (sbírka) ve prospěch paedagogia
v Bubenči vynesla 3 K.
Jménem výboru blahopřál jednatel red.
Tom. Škrdlovi k svátku, který týž 18. září
světil. Všickni přítomní povstali a ruce jeho
srdečně tiskli.
Když se ve 12 hodin pomodlili přítomní
modlitbu »Anděl Páně«, konal předsedající
řídící učitel Jos. Kafka přednášku o slav
nostech Velehradských. Bylť vyslán Jedno
tou naší na Velehrad k valné hromadě ka
tolického .učitelstva, ale súčastnil se všech
tamních slavností a o všech nadšeným způ
sobem referoval.
Jednota vykonala v této schůzi zdatný
kus práce -— nebo tuto jest z jejího jed
nání jen něco uveřejněno — i budiž za to
hojně morálně i hmotně podporována.
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Věda a náboženství^Navázáno na článek: »Škola a církev«.)
Podává V. J., učitel.

(Dokončení.)

Astronomii nazývají královnou věd, nejen proto, že zabývá se věcmi v ne
smírném prostoru světovém, kdež mizí všecko, co jinak zdá se nám býti velikým,
jako na př. naše země, nýbrž i proto, že jiné vědy, jako zejména mathematika,
fysika, chemie jí slouží a že rozevírá nám pohled do nezměrnosti v prostoru
i času. Nejslavnější mezi nimi hlásí se k víře v Boha, jsou to: Koperník, Keppler,
Galilei, Tycho de Brahe, Scheiner, Newton, Vilém Herschel, Lapiace, Leverrier,
Secchi, Maedler, Huygheus. — —
O každém z nich daly by se uvésti výroky pamětihodné, jež svědčí o je
jich víře v Boha Stvořitele; uvedu aspoň výrok Maedlerův: »Pravý přírodozpytec
nemůže býti neznabohem. Kdo nahlédl jako my tak hluboko do dílny Boží, ten
musí v pokoře shýbati kolena před prozřetelností svátého Boha.« — Keppler nr
konci svého díla »Harmonie světů« praví: »Veliký jest Pán náš! Chvalte Jej,
slunce, měsíci a oběžnice, ať v jakékoli řeči chvála vaše Tvůrci zaznívá. Chvalte
jej vy, nebeské harmonie, a též vy, hlasití svědkové jeho pravd objevených . . .
A ty, duše má, pěj chválu Páně po všechen život svůj! Od Něho, skrze Něho
a k Němu jsou všechny věci, viditelné i neviditelné. Jemu jedinému budiž čest
a sláva na věky věkův! Amen.«
To není úplný seznam jmen mužů vynikajících ve vědách exaktních! Věru
jsme se svou vírou ve společnosti velmi vznešené a kdo by nepokládal si za čest,
hlásiti se k takové společnosti? Jen nerozum, zpozdilost a nevědomost, snad i zlá
vůle může kárati ze zpátečnictví ty, kdož se hlásí k družině vznešené, k této
aristokracii ducha!
Čemu učí nás tentp, ovšem nedostatečný přehled mužů exaktních věd? —
Učí, že není pravda, že víra zatemňuje rozum, aby nepoznal pravdy. Není pravda,
že věřící ve vědě neznamenají tolik, co nevěrci, není pravda, že křesťanství,
že katolictví brání vědě a pravé vzdělanosti. Není pravda, že vědy exaktní doka
zují lichost víry v Boha; vždyť právě ti mužové, kteří v těch vědách nejvíce vy
konali, tnusili by býti neznabohy. Není pravda, co hlásají materialisté, že každý
nový objev slouží jen k tomu, aby vyvrátil »zbožnou víru« z kořene, že nej
větší přírodozpytcové jsou sami neznabozi.
Jest snad pravdou dokázanou, že vládou zákonů přírodních odčiněna jsou ■
tři stěžejná dogmata: osobní Bůh, svobodná vůle a nesmrtelnost duše, jak tvrdí
Haeckel? Jest pravdou dokázanou, že vedle tohoto světa není místa pro osobního
Boha — není místa pro křesťanský názor světový ? — Exaktní vědy toho nedo
kázaly. Proti učení materialismu, hlásanému od Haeckla v populárním díle »Die
Welträtsel«, rozšiřovaném ve statisíci exemplářích, překládaném do všech téměř
jazyků vzdělaných národů, mluví učenci, odborníci na slovo vzatí ve všech od
borech, o něž spis Haecklův »Die Welträtsel« se opírá. Jsou to kromě jiných,
opakuji, co jsem již dříve řekl: His, Semper, Dennert, Wasmann, Reínke, Chwolson, Paulsen, Adikes, Looís, Chamberlain, jenž praví: »To není báseň ani věda
ani filosofie, nýbrž nestvůra mrtvě narozená.« Jaká pošetilost, důvěřovati muži,
jenž dopustil se vědeckého podvodu, jenž nesprávností jemu dokázaných neod-
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volává. O záhadách, jež rozřešili dosud nikomu se nepodarilo, mluví, jakoby je
byl rozřešil; pouhé domněnky vydává za pravdu, vědou přesně dokázanou.
Dubois-Reymond aspoň upřímně vyznal: »nevíme a nebudeme věděti, ignoramus
et ignorabimus.« Nepoctivostí jest, prohlašovat! ve spise, určeném pro nejširší vrstvy
lidu, osobní domněnky za pravdy vědou dokázané, kdežto tytéž domněnky ve
spisech odborných, čtených od odborníků, prohlašovali správně jen za domněnky.
Uvážíme-li věc důkladně, nemůžeme leč dáti za pravdu Thiersovi, an dí:
»Mám tu čest náležeti k moderní společnosti; studoval jsem mnoho o tak zv.
svobodě myšlení; shledal jsem však vždy, že náboženství jen těrn v myšlení
překáželo, kteří k myslitelům nepatřili.«
Učenec náš, prof. dr. F. Nábělek, poukázal ve svých přednáškách na vyni
kající autority světové, na odborníky zvučného jména, kteří byli mysliteli v pravém
slova smyslu. Mužové tito, protože důkladně zapracováni byli ve svých oborech,
že důkladně prostudovali přírodu, mohou poučiti nás lépe, nežli t. zv. »pokro
kovej, myslitelé«, kteří se domnívají, že bez nich by - svět i lid byl nebohý.
Učenci oni nejen že vynikali vzděláním, ale i velikou zbožností. S jakou úctou
pohlížejí na Toho, jenž celý svět stvořil, zachovává a spravuje. Církev starala se
svědomitě o povznesení věd a umění. Za to se jí nyní spílá, jakákoli zásluha
o vědu a umění odpírá a uráží se jak slovem tak tiskem. Jsou mnozí lidé, kteří
rádi byli, že církev podala jim pomocné ruky, začež za odměnu má nevděk. —
Také »pokrok«. — O takových lidech platí slova básníkova, že
jsou někteří lidé jako děti,
které když se ze studánky napily,
házejí tam kamení a smeti!

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování.)

Tak uzavírali byli lidé oprávněni, když našli prvního papouška, avšak ani
hnízda ani vejce neviděli; tak i každé dítko uzavírali bude, které papouška vidí,
a proto nebude se ptáti: Snáší papoušek vejce? nýbrž spíše se bude tázati: Kolik
vajec, jaká vejce snáší papoušek a pod’Ostatně se logický úsudek zřídka v úplné
formě vyjadřuje. Místo hořejší úplné formy zajisté by se spíše řeklo : »Jelikož
papoušek jest pták, snáší vejce,« nebo: »Papoušek snáší vejce, jako všichni ptáci.«
Tak jsou logické úsudky skryty i v následujícím: »Jakožto člověk mohl
Kristus trpěti a umříti. Spravedlivý Bůh trestá každý zlý skutek. Pro neustálé
sucho rostliny odumírají.« V obyčejném životě neužívá se skoro nikdy úplné
formy úsudku, nýbrž užívá se zkrácených úsudků, v nichž druhá praemissa a
závěr jasně vystupují, první praemissa pak, jakožto dostatečně známá a nepopíraná více do pozadí ustupuje.
Dedukce jest vždy správná a spolehlivá — předpokládaje, že jsou praemissy
správny. Není-li správná, je-li všeobecný soud, z něhož se na zvláštní uzavírá,
nesprávný, neb není-li všeobecně platný, nebo užívá-li se slov, na nichž záleží,
dvojsmyslně, povstávají nesprávné úsudky. Zkoušej na př. následující: 1.) Pes
žere trávu, bude pršeti.« 2.) »Dnes máme první čtvrť, povětrnost se změní.« 3.)
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Nebyl-li jsi nikdy při dvoře, neviděl jsi nikdy dobrých mravů; neviděl-li jsi nikdy
dobrých mravů, nutně jsou tvé mravy špatné, a každá špatnost jest hřích a hřích
vede do pekla.« (Šašek v Shakespearově: Jak se vám líbí). 4.) »Kdo dobře pije,
spí dobře; kdo spí, nehřeší; kdo nehřeší, přijde do nebe; ergo: kdo dobře pije,
přijde do nebe.« Byf i v posledních příkladech sofistika velice si zahrávala, má
věc ta přece velmi vážnou stránku. »Není-liž to syn tesařův?« táží se Nazaretští
a odvracejí se od Spasitele s tímto nízkým úsudkem. Smutný předsudek proti
»Bohem znamenaným« jest nesprávné sevšeobecňování; bere-li se za bernou
minci, nutně vede k neláskavému posuzování bližního. »Práce hanobí,« soudili
staří Římané, a tato falešná věta byla základem velkých mravních přehmatů a
těžkého sociálního zla. Všechny předsudky proti jednotlivým lidem a stavům a
veškerá pověra jsou nesprávné úsudky, kterých ovšem jednotlivec sám netvoří,
nýbrž je přejímá a za pouhou pravdu bez zkoušení přijímá. Nejlepší a největší
muže shledáváme pod praporem takých předsudků, které v jejich době, v jejich
stavu platily.
Účelem dedukce jest: poznání vnitřně odůvodniti, nalézti vnitřní spojení
zvláštního a jednotlivého se všeobecným. Indukcí utvořené výsledky — at jsme
je sami nalezli, neb od jiných jakožto správné přijali — tvoří při tom ponejvíce
přední praemissu tak, že tedy se děje zpáteční postup ze všeobecného ke zvlášt
nímu. Jest však v podstatě logického úsudku, že nemůžeme jím odůvodniti
všechny soudy, ano poměrně jen málo soudů, totiž jen takové, které se mohou
ze všeobecného soudu vyvoditi. Všechny velmi četné soudy, v nichž se o pod
mětu vypovídá něco náhodného, v podstatě nespočívajícího, neskutečného, na př.
»Dnes je pěkně, Praha leží na Vltavě, Attila dobyl Říma« atd., nedají se tudíž,
touto cestou odůvodniti. Avšak ani všechny soudy, v nichž se něco o podmětu
podstatného vypovídá, nejsou pro dedukci přístupny. Jelikož totiž každý logický
úsudek dle svého pojmu z odůvodněných praemiss povstává, jest otázka, zdali
tyto praemissy samy ještě dříve odůvodnění potřebují, vztažně, zdali jsou ho
schopny. Tak se postupuje od všeobecného k vyššímu všeobecnému. Avšaktoto
odůvodňování nemůže jiti do nekonečna, poněvadž by tak nebylo vůbec ani
jistoty, i přicházíme nutně konečně k soudům, které odůvodnění již nepotřebují,
které jsou bezprostředně jisty, jimž vědomí naše nepodmíněnou platnost přiznává,
na př. že jest díl menší nežli celek, že jedna a jedna jsou dvě atd. Jak zkušenost
tak rozum nutí uznati takové soudy, o k;teré se jiné jakožto o jistý, nezvratný zá
klad opírají, nejvyšší to instance, od níž není odvolání. Soudy tohoto druhu na
zývají se zásady (první principy, axiomata, postulata). Kdo je popírá, s tím nelze
se o nich příti, ten jest, jak říkáme, skeptik.
S dedukcí spřízněn jest zpětný závěrek — z působení na příčinu, z následku
na důvod, z jednání na pohnutku, ze zevnějška na vnitřek, z části na celek. Tak
uzavíráme z díla na jeho původce, ze stínu na postavu, ze zjevů nemoci na
nemoc, z výrazu obličeje na náladu, sestavujeme z určitých, daných kusů určitý
trojúhelník, určitý kruh atd. Zpětným závěrkem nabýváme mnoho a nových po
znání. Jsou však potud nejistý, pokud totéž působení neb následek povstati může
z několika příčin neb důvodů, na př. smích a pláč, zbožný obličej, jisté skutky,
znaky, tahy v obličeji atd., i jest v této příčině opatrnosti třeba. Není-li schop
nosti nebo náklonosti k pozorování, sáhne se, místo aby se uzavíralo, k libovol
ným, neodůvodněným a často nesmyslným domněnkám, a přikládá se na př. mě-
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sici, planetám veliký vliv na rostliny pozemské, ano na povahu a osudy jednot
livých lidí a celých národů, myslí se na čarodějství, kde jsou zcela přirozené
příčiny.
Nezřídka se přihází, že zjev neb událost dovoluje jen nedokonalý zpětný
úsudek, který konečně před několika možnostmi státi zůstává. Dle toho, jak taký
nedokonalý zpětný závěrek libovolnou domněnkou tak neb onak doplňujeme, jeví
se z daných možností jedna jakožto vhodná. Tak kombinací zpětného závěrku
a libovolné domněnky utvořené odůvodnění nazývá se hypothesa (domněnka).
Dle své přirozenosti potřebuje hypothesa zkoužky; zkouší se dle svých následků
(t. j. dle toho, co z ní následuje), které nesmějí býti na odpor tomu, co odjinud
jest jisté a nepopiratelné. Čím více hypothesa na jistém zpětném závěrku spo
čívá, tím jest pravdě podobnější; čím více se však na tušení, hádáni opírá, tím
jest pravdě nepodobnější. Hypothesy mají veliký význam pro vědecké bádání,
zvláště v oboru přírodních věd. Byť se i později ukázaly býti nesprávnými, mají
přece do sebe to dobré, že povzbuzují ke zkoumání a zkoušení a jejich odstra
nění cestu razí správné hypothesi, vztažně úplnému odůvodnění. Avšak nejen ve
vědě, nýbrž i v soudech o událostech a zjevech obyčejného života jest mnoho hypothetického a zde mají city a touhy, náklonnost a odpornost velikou úlohu. Co
si kdo přeje, tomu rád věří. Děti prohlašuji zcela nezralé ovoce za zralé — neIhouce, poněvadž na ně velice touha po ovoci působí. Co nemá oko matčino na
dítěti za dobré, krásné 1 Jak dovede jeho chyby a slabosti omluviti! O nepříteli
věříme rádi něčemu zlému; o příteli něco takového věřiti co nejvíce se vzpíráme.
Právě při posuzování mravních skutků povznášíme se zřídka nad hypothesy,
neboť zde více než jinde platí přísloví: »Činí-li dva totéž, není to totéž;« kde
nejsme tedy k posuzování povolaní, zdržujme se! (Mat. 7. 1. »Nesuďte a nebu
dete souzeni.«) Kde však to býti musí, kde povinnost poroučí říditi, napomínati,
trestati, chraňme se každé předpojatosti, zachovejme si nezávislost úsudku, nezkalený zrak! A i pak jest ještě veliké opatrnosti třeba a především známosti
chovancovy, získané obcováním a pozorováním. Jedině tato známost může vychovatelské činnosti dáti pevný základ; proto jest častá změna osob, výchovu
obstarávajících, jednou z největších škod, které mohou dítě stihnouti. (Pokračování.)
Jednota českého katolického učitel
stva a přátel křesťanské výchovy po
řádá spolkovou schůzi přátel křesťanské
výchovy v neděli, dne 16. října v 7 hod.
večer ve dvoraně velkorestaurace ,V Merkuru1
(I. poschodí) na Starém Městě Pražském,
Mikulášská třída. Na denním pořádku schůze
nachází se: »Otázka křesťanské výchovy a
křesťanské školy.« Mluviti budou: redaktor
T. J. Jiroušek, tajemník zemské rady kato
líků českých JUC. Cyrill Mourek, živnostník
Václav Dvorský a j.
»Volná Myšlenka« a čeští učite
lové. — Zajímavou věc přinesl časopis
Čech. Dne 2. září napsal na úvodním místě,
že z českých učitelů jsou 602 členy organisace Volné Myšlenky. A největší část Ma

tičního učitelstva, téměř veškero, jest prý
mezi nimi. Na to odpovídá sekretariát Vol.
Myšlenky třířádkovou zprávičkou v petito
vých lokálkách Nár. Listů dne 3. září, že
uvedená číslice 602 učitelů jakožto členů
organisace Vol. Myši, jest nepravdivá. Čech
však na to píše, že trvá s plnou určitostí a
zodpovědností na správnosti a pravdě svého
článku »Volná Myšlenka a čeští učitelové«
a tudíž tedy na tom, že 602 čeští učitelové
jsou členy organisace Vol. Myši. A bude-li
sekretariát V. M. trvati na svém popírání,
že Čech otiskne abecední seznam 602 uči
telů členů organisace V. M., p. Ant. Adamem
počínaje a panem Rudolfem Žižkou konče.
— Jest to ovšem smutný úkaz! Na pražské
a předměstské učitelstvo připadá dle téhož
Čecha pouze 10 členů,
—r—
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Přátelé kresťanské výchovy
v Jednote čes. katol. učitelstva konali dne 16. října ve dvorane »Merkuru«
spolkovou schůzi, aby pojednali »0 otázce křesť. školy.« Účastníků sešla se
plná dvorana.
Schůzi zahájil a řídil II. místopředseda Jednoty redaktor T. J. Jiroušek
a zapisovatelem byl dp. katecheta Ant. Suchoradský, jednatel Jednoty.
K programu »Křesťanská výchova a křest, škola« mluvil jako první řečník
pan JUC. Cyrill Mourek, tajemník Zemské katol. rady. Řeč jeho byla velice
pěkná. Líčil práva místních škol, rad, vysvětloval jejich složení, poukazoval
na křest, základ školy a důvodně prohlásil, že učiteli jest povinnosti napomáhati
náboženské výchově ve škole. Bez náboženství výchova se dařiti nebude; bez
náboženství a víry v Boha ve škole dojde se k planému filosofismu bez Boha
na zkázu školy a národa. Dále řečník zabýval se zásadami volnomyšlenkářů
ohledně školství, znázornil zvrhlost školství Ferrerova, jehož život a názory
paedagogické ostrými rysy naznačil a odmítl. Řečník skončil za hlučného potlesku
a pochvaly.
Druhý řečník místopředseda Tom. Jos. Jiroušek proslovil hodinu trvající
řeč, v níž zabýval se věcně školstvím v Cechách. Poukázal, jak učitelé odrazili
od strany mladočeské, jíž v boji a ve vítězství nad staročechy v letech osm
desátých nejvíce pomáhali. Dnes jsou učitelé roztříštěni po všech možných
stranách a stranu mladočeskou nechávají na holičkách. Nejvíce a to mladší
učitelé přejí straně pokrokářské. Dále řečník podává obraz školství bez náboženstv
a obraz školství na základě náboženském zbudovaného. Uvádí názory Komenského
o výchově, líčí statistická data, která pro křesťanskou výchovu podávají nejlepší
doklady. Pro ochranu náboženství ve škole dovolává se řečník poslanců a všech,
kdož mají za povinnost o školu pečovati, aby z ní vycházeli hodní lidé a dobří
občané. Také tento řečník odměněn hlučnou pochvalou.
Třetí řečník, živnostník p. Václav Dvorský mluvil o škole jako otec
rodiny. Výchovu žádal rozhodně náboženskou, aby příští pokolení nepropadlo
náboženskému indiferentismu a národ nepoklesl morálně. Proto naději vidí řečník
v tom, aby do obecních zastupitelstev a tím i do místních školních rad voleni
byli řádní mužové, uvědomnělí Cechové a katolíci. Podobně toho žádá při volbách
do zemského sněmu i říšské rady, kde o školství se pečuje. Rodičům na konec
své řeči klade za povinnost, aby doma na dítky přihlíželi, co a čemu ve škole
se učily, neboť škola má dítky jejich vychovávat! ve směru zákonů a v těch
ještě náboženská výchova zaujímá dosud první místo. — Řečník skončil za
hlučného potlesku a pochvaly.
Místopředseda red. T. J. Jiroušek navrhl pak shromáždění k přijetí resoluci
následujícího znění:
Re s ol u c e.
My shromáždění přátelé křesťanské výchovy na spolkové schůzi, svolané
Jednotou českých katolických učitelů a přátel křesťanské výchovy v král, českém,
konané ve dvoraně »Merkuru« v Praze dne 16. října 1910, po zralé úvaze
o pronesených řečech prohlašujeme:
1. Paedagogický úkol školy k vypěstění karakteru budoucí generace
ať postaven jest za první a hlavní účel školy a k němu jako k centru
ať se všecko intelektuální (rozumové) vychování mládeže soustředí.
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2. Prohlašujeme: Poněvadž k vypěstění karakteru a k mravní výchove
člověka přirozeným a proto též nejpevnějším základem je náboženství, přičiníme se,
aby katolické mládeži postaráno bylo o takové školy, v nichž by veškeré vy
učování k cíli nábožensko-mravní výchovy harmonicky přispívalo, aby tak škola
jako pomocný výchovný ústav rodiny opravdu též domácí náboženskou výchovu
dítěte podporovala a nikdy nebyla s ní v rozporu.
3. Z toho důvodu žádáme na našich poslancích a vůbec na zákonodárných
sborech, aby naše snahy podporovaly a na příslušných místech i ve sněmovně
samé k tomu působili, aby katol. dítky měly vždy katolického učitele, který by
jejich náboženství měl v uctivosti. Žádáme naše poslance a zákonodárné sbory
dále, aby pracovali a působili k tomu, by v katol. škole, sestávající z katol.
dítek, nesměl býti ustanovován za vychovatele učitel-jinověrec anebo dokonce
veřejně známý nevěrec neb odpůrce náboženských úkonů církve katolické, jak se
dnes často děje.
4. A dále prohlašujeme: Dokud spravedlivé žádosti naší, na samozřejmých
základech jednotné výchovy spočívajících, nebude zemským ani říšským zákono
dárstvím vyhověno — ačkoliv země i stát ve vlastním zájmu o řádnou- občanskou
výchovu budoucích generací mají se v první řadě starati — vyzýváme všechny
uvědomělé katolíky, aby v zájmu své pomoci horlivě a vytrvale podporovali
katolické ústavy pro výchovu katolických učitelů, katolická gymnasia a jiné
podobné katolické ústavy a školy.
Mimo to, - přihlížejíce pak k některým novodobým, náboženské výchově
mládeže nepřejícím proudům na roli paedagogické, usnášíme se na těchto zá
sadách :
a) Protestujeme proti snahám, vedoucím k zavedení tak zvané »volné školy«,
kteréžto snahy šíří internacionální federace volnomyšienkářská, která chce zá
sadně náboženství jako výchovný prostředek i jako učebný předmět z programu
školního naprosto vyloučiti.
b) Protestujeme též i proti zavádění tak zvané »laické školy«, která vy
lučujíc všechno vyučování náboženské bez rozdílu konfese, vylučuje ze školy
kněze, povolaného to učitele náboženství a chce tak zvanou »laickou morálkou,«
to jest morálkou spočívající výhradně na motivech přirozených a sociálních:
náboženskou mravouku ve školní výchově nahradili.
Ohražujeme se proti těmto snahám, v jádře svém křesťanské výchově ne·:
přátelským z těchto důvodů, že:
1. Člověk svojí přirozeností jest nábožensky založen a škola obecná všechny
schopnosti dítěte, tudíž i vlohy jeho náboženské, které na mravní povahu člověka
mají eminentní vliv, má pěstili a zušlechťovat!.
2. Poněvadž katoličtí rodičové při všeobecně uzákoněné školní povinnosti
máji jako poplatníci právo na zemi i na státu žádati, aby náboženské vychování
jejich dítek podlamovaly, aby ve škole byly rozhodně znemožněny.
A za 3. Když dějinami nejlépe jest dokázáno, že s náboženským uvědoměním
rostla a s náboženskou lhostejností vždy upadala mravnost národů a že tudíž
mravnost s náboženstvím přirozeně souvisí a v náboženství má své nejlepší
kořeny, rozhodně žádáme, aby poslanci zemské i říšské sněmovny a vláda zvláště
zjednali náboženství právo přednosti, a učitelům jeho ve škole aby dostalo se
dávno již zasloužené právo rovnocennosti ku zdaru země, státu i národa.
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Resoluce přijata jednoh’asne a k přání shromáždění podá se klubu katol.
poslanců na říšské radě.
Jednota čes. katol. učitelstva si může gratulovat!, že má v katol. kruzích
tak zdatné a obratné zastánce katol. školy a výchovy. Šel shromážděním jeden
hlas, že první vystoupení přátel křesťanské výchovy bylo velice zdařilé.

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování.)

S hypothesou příbuzný jest nepřímý důkaz. Záleží v tom, že vycházíme
z opaku tvrzeného jakožto hypothesy a dokazujeme, že ve svých důsledcích
odporuje větám, jinak pevně stojícím, a že vede k nesmyslnostem. V mathematice
a polemice užívá se nepřímého důkazu nejčastěji. Kdežto přímý důkaz ukazuje,
že a proč něco tak jest, dokazuje nepřímý důkaz, že a proč jinak býti nemůže.
Co do síly dokazovací nestojí za dedukcí, ovšem pak co do síly přesvědčovací.
Konečně uzavírá se z analogie (obdobnosti), a to takto: Jestliže dvě věci,
pokud pozorování sahá, ve svých znacích neb existenčních podmínkách se shodují,
souhlasili budou také ve znacích, dosud snad neprozkoumaných. Z toho lze
ihned viděti, že úsudek z analogie neposkytuje jistoty, nýbrž jen pravdě podobnost.
Než nezřídka jest tento úsudek předchůdcem důležitých vynálezů.- Tak srovnával
Franklin blesk a elektřinu a nalezl blesk ve všech až dotud pozorovaných zjevech
v souhlase s elektřinou. Z toho uzavíral, že jelikož se elektřina špicemi přitahuje,
tomu tak bude asi při blesku; zkoušel to a vynalezl hromosvod. Z porovnání
spočívají na tomto způsobu úsudku a užíváme jich hlavně tam, kde těžké,
temné poměry takměř osvětleny býti mají na snadě jsoucím, známým.
Až dosud označená odůvodnění a důkazy jsou objektivní, z věci samé
čerpané. Od nich lišíme subjektivní důkaz, jehož často v obyčejném životě
užíváme, který přihlíží nejen k věci, nýbrž i k osobě (argumentem ad hominem
oproti argumentum ad veritatem) a který méně směřuje ku přesvědčení jako
spíše ku přemluvení. Klasickými příklady toho jsou bajka Menenia Agriphy
o žaludku a údech a řeč Antoniova nad mrtvolou Caesarovou v Shakespearově
Juliu Caesarovi (IJI. jednání, 2. scéna). Sem náleží též dovolávání se autorit a
povzbuzení, aby se daný důkaz uznal neb jiným, lepším nahradil. Co se týče
dovolávání se autorit, jichž výroky a sdělení, pokud jich úsudek, jejich rozum
a zkušenost za směrodatné a jejich pravdymilovnost za nepochybnou platí, sub
jektivně nahrazují všechny jiné důvody, ano i převyšují a toto odvolávání se
hraje, jak známo, v životě velikou úlohu a jest jmenovitě při vyučování a při
výchově právě tak přirozené jako nepostrádatelné. Starati se jest ovšem, aby
se pohodlnost a lenivost v myšlení za víru v autoritu neskrývaly; poněvadž
však se nedá popírati, že vlastní náš rozum a zkušenost má jen poměrně velmi
úzké pole, jsme jeden více, druhý méně na víru v autoritu poukázáni, a chlapecká
domýšlivost jest to, o všem úsudek si osvojovati.
Činnost duše, kterou soudíme a uzavíráme, nazýváme zvláště »mysliti«, a
její produkt, pokud se nejedná o zevnější události, jsou »myšlenky*. Pokud
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tato činnost náhledy zprostředkuje, spojení zjevu vykládá, vede k porozumění
a jest rozum.
Soud jest první, úsudek druhá a nejvyšší základní forma všeho myšlení
a poznávání. Indukce, zpětný závěrek a nepřímý důkaz jsou cesty, jimiž v životě
a ve vědě nových známostí nabýváme, vztažně jiným je podáváme; hypothesa
a důkaz z analogie jsou často připravujícím k tomu stupněm. Logickým úsudkem
pak konečně získaný materiál se srovná a odůvodní. Subjektivní důkaz, byť
i bez vědecké ceny, má přes to v mnohých případech větší význam a působnost
než objektivní důkaz, jak toho právě v Shakespearově Juliu Caesarovi vhodný
příklad před očima máme, kde Antonius proti Brutovi, více objektivnímu, svými
na lid jeho náhledy, názory, slabosti a vášně vypočítanými důvody rozhodného
úspěchu dochází. (Alleker.)
... Jak důležito je tedy navykati děti již v mládí čerstvě a správně uzavírati.
Tím dosahují samy poznání a odůvodnění důležitých pravd, zásad a pravidel.
Vždy však musí dítě, které chce správný závěrek činiti, napřed správné pojmy
a soudy tvořiti, jejich vzájemný poměr jasně poznati, je pořádati a zkoušeti.
Za tím účelem zvláštní cvičení v myšlení ve škole konati je nepotřebné
a nepraktické, poněvadž předměty vyučovací samy k tomu vedou. Zvláště jsou
to počty, které beze správného nemohou se nikdy s porozuměním prováděli.
(Ohler.)
_________
RŮZNÉ ZPRÁVY.
Katolický učitelský ústav v PrazeBubenči. — Dne 1. října došla druhá čtvr
tina budovy ústavu do rovnosti. Ovšem také
platební povinnosti současně stoupají a do
sahují velikých číslic; prosíme proto všechny
upřímné katolíky, také ze řad učitelstva a
přátel křesťanské výchovy, aby stále pama
tovali při všech příležitostech na svoje dů
ležité, záchranné dílo. Adressa: První kato
lický ústav ku vzdělání učitelů (Sekretariát
spolku) v Praze-Bubenči.
Příspěvky učitelů na »Volnou My
šlenku«. Dle »Věstníku* jejího přispěli:
učitelé vojáci ve Vysokém Mýtě K 20‘—.
učitelský sjezd v Kutné Hoře K 5’07. Na
obeslání kongressu brusselského českou sekcí
»Volné Myšlenky« přispěly (dle »Věstníku*
z 15. září 1910): Učitelské Jednoty: »Ko
menský«, Český Brod K 5'—, »Budeč*,
Jičíněves p. Železnice 5-—, »Budeč«, Vo
tice 8'50, »Budeč«, Rakovník 10-—, »Bu
deč«, Hořice 2 40, Jednota, Rovensko 2'50,
»Komenský«, Kladno 5’—, »Komenský«,
Tábor 10' — , »Komenský«, Pacov 5’—,
»Budeč«, Nový Bydžov K 10’—, »Komen
ský«, Vysoké Mýto 10’ — , »Budeč«, Vla
šim 5'—, »Lindner«, Libáň 10'—. Tak

učitele podporuji beznabozenskou, protidynastickou a mezinárodní Volnou Myšlenku.
—r—
Volná škola a vyučování morálce.
— K. Pelant v zářijovém čísle »Volné Sk.«
rozepisuje se o vyučování morálce ve Spo
jených Státech a náramně si je chválí, totiž
hlavně to, že vyučování náboženství jesf
ve státních školách z mravouky vyloučeno,
jenom to se mu nelíbí, ale omlouvá to za
staralou tradicí, že 818 měst větších nad
4000 obyvatelů dovoluje ráno přečisti ve
škole kousek z bible, tak že tato prý jest ještě
velikým faktorem v Americe; ale anglosaští
volní myslitelé prý se snaží, aby tomu odpomohli tím, že pracují co nejvíce kritikou,
výklady a satyrou(l). aby se na bibli zí
ralo střízlivě. Pak uvádí P. osnovu »školy
ethické kultury« v New-Yorku, založenou
prof. Adlerem (israelitou!). Toť se ví, dle
Pelanta jest to výtečná škola, to prý není
již škola, ale přímo výchovna lidi. Professor
Adler má učení čisté morálce v obecné
škole rozděleno na 8 roků, a tu čteme v os
nově pro 6. rok: Mojžíš a jeho zákono
dárství mravní. Tak tedy ta »čistá« morálka
není přece úplně bez — náboženská, ovš^m
nemá tam Krista, ale Mojžíše a sice Moj
žíše talmudistického. Pane Pelante, to jste
sebral čistě židovskou mravouku a kladete
ji za vzor volným myslitelům. —r—
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Zločinnost nedospělých v Itálii.
V románských zemích, najmě ve Francii a Itálii, jde to s mravností dítek
a škole odrostlých nejsrázněji na nakloněné ploše. Obzvláště pravým soužením
»nové, sjednocené« Itálie jest tato vzrůstající pokleslost neplnoletých. Šiří se přímo
s hrozivou příšerností ve velikých městech, v první řadě v »královském« Římě,
což mělo za následek, že se luštěním tohoto moderního problému tak trochu
více zabývali: magistráty, právníci, národohospodářští učenci, sociolog >vé. ale
i světské a řádové duchovenstvo. Z jedné z posledních statistik, zaujímaiicí dobu
od 1889—1909, jde na jevo, že ze 13’20 prc. průměrného čísla zločinů nedo
spělých, připadajícího na 100.000 obyvatel, stouply tyto zločiny na 2677 procent,
tedy více jak dvojnásobně, a dle všech známek bude toto číslo se zvětšovat,.
V roce 1889 bylo v Říměasi 2900 opuštěných dětí a mladíků bez rodiny, bez
přístřeší, bez existenčních prostředků; dnes je jich tam přes 4000 V Mi
láně pobíhá 5000 hjchů a dívek živících se almužnou a hledáčcích noclehu
v sloupoví paláců a na schodištích paláců i chrámů. V Neapoli jest bez počtu
takových dětí, které sem tam se potulují a raději z veřejných nocleháren utekou,
aby se věnovaly nevázanému životu pouličnímu. Nedávno sebrala v noci římská
policie dva mnohoslibné zločince, právě když byli v práci »otevřití« jeden krám : starší
byl 9 let stár, druhému bylo 7 let.
V Itálii je tak zv. zákon »omilostňující« (legge di perdono), jenž odpouští
trest pod šest měsíců stanovený, jedná-li se o první případ odsouzení provinil
cova. A tu 80 mladistvých zločinců ze sta dostalo tresty dříve odpuštěné. Vůbec
v počtu zpětilých provinilců figurují nedospěli v poměru skorém 75 prct. celko
vého čísla. Z toho ze všeho jest patrno, že zločinnost nedospělých v Itálii jest
na postupu vzbuzujícím obavy, a že jest třeba rychle a energicky zasáhnouti,
nemá-li zanedbaná, spustlá mládež úplné zkáze propadnouti.
Které jsou však hlavní příčiny tento zhoubný stav přivodivši? Dle úsudku
nejnověji od odborníků všech stran podaného, jest této zhouby příčina trojí:
znatelný úbytek náboženského cítění, zanedbání se strany domácích, styk mla
distvých káranců s dospělými v trestnicích.
Co se týče první příčiny, zdá se, že v Itálii vše k tomu směřuje, aby ná
boženské cítění bylo ze srdcí vyrváno. Credaro, nynější ministr vyučování a vy
soký hodnostář zednářské lože, dřívější předseda národního svazu učitelského
(spolku to na nevěru cejchovaného), přijal do svého programu úplné odkřesfanění obecných škol, a ještě před krátkým časem uveřej.iil výnos ku provinciálním
školním radám, v němž se předpisuje, že vyučování náboženství (kde vůbec ještě
existuje) možno udělovati teprve po vyplnění úředního rozvrhu hodin. A rodičům
budoucně nemají se vydávati formuláře (kde si žádají, aby dítky byly vyučovány
v náboženství). Dále se učiteli při zápise zapovídá, přímo i nepřímo na rodiče
působiti, zda chtí dítko dáti vyučovali v náboženství čili nic Při tom se počítá
s tím, že rodiče zapomenou potom se tázati, anebo že z lidské bažně nebudou
chtít o tom mluviti. (Zde se vidí ten soustavný, ničivý boj proti náboženství,
aby se vším možným způsobem rval ten nejdražši statek ze srdci dětských a
smysl pro náboženství otupoval). Takové počínáni si se strany ministerstva vy
učování nevzbuzuje té nejmenší naděje, že by se náboženské cítěni v dítkách
budilo. Následek bude, že se vždy více náklonnost ku provinění bude zmahati.
___________

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

Pamět a obrazotvornost.

Představy reprodukují se dvojím způsobem, totiž tak, že původnímu po
zorování jednoduše odpovídají, nebo tak, že to, co se reprodukuje, změnami,
vsuvkami a změněnými spojeními od daného více nebo méně se vzdaluje, ano
jako něco nového, originelního se jeví. Reprodukce prvního způsobu tvoří obsah
paměti, reprodukce druhého způsobu obsah obrazotvornosti. Jestliže se s re
produkcí paměti spojuje představa dřívějšího pozorování vzhledem k místu, času
a jiným okolnostem, za nichž se stala, nazývá se vzpomínka. Poněvadž se ná
zory, pojmy, soudy a úsudky ve vědomí udržují, mezi sebou spojují a se re
produkují, tvoří i ony obsah paměti.
Víme jen tolik, kolik v paměti chováme; všechna možnost duševního vý
voje závisí na paměti; koho pamět úplně opustí, upadá v blbost, a duševní
slabost stáří má svůj důvod v tom, že paměti ubývá. Do slabosti paměti stěžuje si
mnohý, avšak snad nikdy si nikdo vážně nestěžoval, že jí má příliš mnoho.
Vzdělání paměti jest proto velmi důležité; aby se nezameškávalo a řádným
způsobem se dělo, k tomu jest zvláště v nynější době se vším důrazem hleděti.
Množství, veliké množství, látky vnucuje se do školy, i nastává nebezpečí, buď
že by se pro rychlost zprostředkování vědomostí pevné a jisté osvojení a vhodné
použití jich zanedbávalo nebo místo skutečného vědění klamné, zdánlivé vědění
paměti se podávalo. Před tímto dvojím nebezpečím třeba důrazně varovati a
ukazovati na vlastní základ paměti, aby se při tom poznalo, co se ke vzdělání
paměti státí musí a má.
Pamět pokládá se často za zvláštní sílu duše, rozdílnou od mohutnosti
rozumové, a připisují se jí rozličné dokonalosti: snadnost osvojení, věrnost,
trvalost, velikost rozsahu. Kdyby však pamět byla zvláštní síla, musila'by se
cvikem pro každé použití dáti zvýšiti. Tomu však není tak; neboť zkušenost
učí, že někdo může míti pro jisté předměty vysokou dokonalost paměti, kdežto
jeho pamět vzhledem k jiným věcem slabá jest. To jest tak nepopiratelné, že
přívrženci onoho mínění útočiště berou k tomu, že rozeznávají zvláštní druhy
paměti, místní, věcnou, osobní, číselnou pamět atd. Než pozorování bez předsudku
nás přesvědčuje, že zde není zvláštních druhů paměti. Třeba jen, aby se někdo,
ať z náklonnosti, povolání neb jiného popudu, s jistými předměty zvláště často
a déle zabýval, zvýší se i jeho pamět specielně pro tyto předměty. Tak jest
na př. o slavném Linné-ovi známo, že měl v botanice úžasnou pamět, kdežto přes
delší pobyt v Hollandsku po dvakráte přece se hollandštině nepřiučil. Pamět
záleží v podrženi představ v rozumu, které se pak reprodukují, a její dokonalost
závisí na jakosti uchování a reprodukování. Tím jest naznačena cesta, kterou
se pamět vzdělává, a jsou naznačeny i prostředky, jimiž se toto vzdělání děje.
Z toho vyplývá, že nepostačí jen velké množství látky probrati; spíše jest jas
nosti a určitosti, rozmanitého spojení a častější reprodukce nevyhnutelně potřeba.
Ze však to vede k obmezení látky, jest zcela jisté.
Prostředkem k reprodukci představ jest jejich spojení se slovem, které
ničím jiným není než nositelem věcné představy, znamením pro ni. Toto spojení
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však nám umožňuje reprodukcí slova, vztažně řady slov, obnoviti tím spojenou
představu nebo řadu představ, i máme v tom výborný prostředek, obsah naši
paměti si snadno zpřítomniti a pro každou možnou další duševní činnost míti
pohotově. Můžeme nad to pomoci slova i v jiných, pokud dotyčnou ^associaci
si utvořili, reprodukci dotyčných představ atd. libovolně způsobili; a poněvadž
toto libovolné působení na obsah vědomí jiných spočívá na vzájemnosti, vyvíjí se
věc v jazykové obcování, které nejvhodnější příležitost, popud a nucení dává
k reprodukci představ, pojmů atd., k jich upevnění, vyjasnění a ostřejšímu určení,
zkrátka k nejpůsobivějšímu vzdělání paměti.
Mnohé associace tvoří se mimovolně a takřka samy sebou. Mohou se však
za tím účelem, aby se associace teprv u vývoji jsoucí spolehlivě, rychle a
k vysokému stupni jistého osvojení podporovaly, pomocí řeči vědomě a schválně
v častějším, bezprostředním opakování reprodukovali, a to pak jest cvičení paměti
čili memorování. Co tedy vůbec nebo za zvláštních okolností co nejdříve, jistě
a zběhle věděti jest třeba, při tom však pro vnitřní nespojitost jedno při druhém
opory nemá a proto těžko se pamatuje, na př. dni v témdni, jména měsíců,
dějepisná da‘a, desatero Božích přikázání atd., dále co v určité formě pro veřejné
a společné užívání určeno jest, na př. formy modlitby, apoštolské vyznání víry
atd., co dle svého obsahu velevýznamné, formou svou zvláště praegnantní jest
nebo ze ctihodných úst vychází, výroky písma sv., klassická místa atd. — vše
to má dobré právo, aby se i memorováním — ať jen obsahem, nebo zároveň
doslovně — stalo jistým a vždy po hotově jsoucím majetkem.
Vzhledem k doslovnému memorování nesmí se však na jedno zapomenout!:
slova, věty, výroky atd. jen potud mají a míti mohou význam pro ducha a jeho
vývoj, pokud v duši vzbuzují představy, myšlenky, idee. Ovšem třeba připustili,
že se ve spojení, ve kterém slovo, věta stojí, mnohému ihned porozumí, a že
proto nemusí býti všecko napřed předmětem vyučování, má-li plodně v pamět
vejiti. Jsou též pravdy, jejichž známost již dítěti pro jeho tělesné i duševní
blaho velice jest důležitá, které mu však na jeho nynějším stanovisku ještě
málo jsou přístupny, příliš vysoko a daleko leží; nemají se mu proto zadržovali,
avšak nemá se při tom zapomínali, že jakéhosi stupně porozumění, rozbřeskujícího
poznání i pro takovou látku memorování jest třeba. (Alleker.)
Pamět závisí i na náladě člověka. Čím pokojnější jest jeho mysl, tím snáze,
jistěji a trvaleji podrží utvořené představy. Naopak tomu jest, je-li srdce jeho
vášněmi zmítáno.
I stav tělesný má vliv na sílu paměti, jelikož pamět jest ve spojení s mozkem
a nervy, jakož vůbec rozum. Všechny tělesné nemoci, které nervům a orgánům
odnímají potřebnou pevnost, seslabují pamět. Prostopášnosti, zvláště nestřídmost
a ještě více tajné hříchy nečistoty působí na pamět velice škodlivě, naproti tomu
střídmost, čistota a pohyb na zdravém vzduchu velice příznivě.
V praxi můžeme se říditi těmito pravidly:
a) Hleď představy, jichž memorování žákům chceš usnadnili, co nej
názornějšími učinili, nebo jedná-li se o předměty nadsmyslné, přiveď je
ve spojení s názornými!
b) Hleď pro představy, jež chceš dětem vštípiti, vzbuditi lásku, pozornost
a zájem; neboť pro oblíbené předměty má každý člověk pamět.
(Pokračování),
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RŮZNÉ ZPRÁVY
»Č. Uč« o Portugalsku. — O Portu
galsku psaly všecky listy, a hanebnosti,
které byly páchány při revoluci na nevin
ných mniších a jeptiškách, byly odsu
zovány všeobecně. Ale »C. Uč.« přináší
svému čtenářstvu přece ještě skutečné no
viny. Píše totiž: »Lze jen se srdečnou účastí
sledovati tento akt, kterým tak krásně a
ušlechtile portugalský národ zahajuje svou
novou epochu.« Že všecko, co páchne re
volucí a ferrerismem, vraždění a týrání
mnichů, ničení posvátných náčiní, bohoslu
žebných rouch atd., rozbíjení historických
a uměleckých památek bude nazváno v re
dakci »C. Uč.« krásným a ušlechtilým, to nás
nijak nepřekvapuje, když uvážíme, v jakém
krásném a ušlechtilém tónu tento učit, plátek
po dobu svého trvání píše. Proto také podle
něho »revoluce portugalská nemohla se šťast
něji uvésti v Pantheon dějin, než tímto svým
činem.« Ale tak drze lhát neměl by přec
ani tento prolhaností proslulý časopis. Neboť
takhle to vyhlíží skutečně, jako by svoje
čtenáře považoval za lidi bez mozku a bez
nejmenšího vědění. Tak hanebnějak »C.Uč.«
nepíše snad už žádný list, leda některý socínský plátek, jehož redaktor nemá žádného
vzdělání. Ale v redakci »C. Uč.« prý za
sedají intelligenti 1 A ti doporučují — revo
luci a vraždění!
r.
Rudá škola. Učitel V. Beneš z Vršovic
uveřejnil v »Právu lidu« č. 248. článek,
v němž žádá »socialistickou* výchovu mlá
deže ve škole. Žádá, když to nejde s vy
loučením náboženství ze školy, aby otec
doma vypuzoval dítěti »náboženské po
hádky (!)« z hlavy, aby ho »protiklerikálně«
vyučoval a vypravoval mu to, co se »ve
škole říci nesmí*. Tohle tedy chce učitel,
jenž přísahal na »nabožensko-mravní* vý
chovu mládeže. Takto mluví ctitel Komen
ského, který nadepsal nade dveře školy:
»žádný neznaboh sem nevkročuj! Ve článku
podotýká učitel V. Beneš výslovně, že prý
letos mládež vršovická scházela se ve škole
každé pondělí v 8 — 9 hod. večer k tako
vým populárním socialistickým poučením
o tom, co škola nemůže a nesmí pověděli.«
Školní úřady by si měly této akce na škole
Vršovické povšimnouti, dříve než bude pozdě.
Němečtí liberálové v Korutanech
Žádají snížení školní návštěvy na šest
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let. Když svého času kníže a zemský mar
šálek Liechtenstein navrhoval ve štýrském
sněmě snížení školní návštěvy po venkově
na šest roků, byl prohlášen za nepřítele lido
vého vzdělání. Liberální matadoři spínali
zděšením ruce nad tímto útokem na vzdě
lání lidu. Stejně se křižovali, když v dolnorakouském sněmě křesť.-sociální poslanec
Jedek žádal snížení návštěvy školní na sedm
roků. Tehdy celý tábor německých liberálů
byl pln rozhořčení. A nyní finanční výbor
korutanského liberálního sněmu navrhuje
šestiletou návštěvu a pak případně čtyřleté
vyučování ve škole pokračovací při polodenní
návštěvě. Nikdo jiný, jako dr. Steinwender
návrh ten odůvodňuje jménem liberální vět
šiny ve štýrsko-hradeckém listě: Návrhem
tím prý lidové vzdělání se nesešroubuje,
nýbrž rozšíří. Nedospělé mládeži dostane se
tím praktického vzdělání, a ona nezdivočí.
(Aha 1 Výsledky moderní školy !) Školami
pokračujícími ulehčí se školám měšťanským
a středním, a zemědělství a živnostnicivu
dostane se vzdělaného dorostu. Teď je to
něco jiného, protože to žádají liberálové. —
8. listopadu t. r. podali také křesť. sociálové
na dolnorakouském sněmu návrh, aby vláda
byla vyzvána, by § 21. říšského zákona o
obecných školách změnila v ten smysl, aby
povinná návštěva školní pro venkov vyjma
větší města a průmyslová místa snížena byla
z 8 na 7 let. Jako náhrada za 8. povinný
školní rok mají obecné školy spojeny býti
se zemědělskými pokračovacími školami.
Zločinnost mládeže v Itálii bouří už
ospalé ze spánku. Tento zjev není sice
omezen na Itálii, ale vztahuje se na všechny
kulturní státy evropské v poslední době jich
liberalismu. Rakousko musí dělati znovu
zákon proti spustlosti mládeže. Podobně je
v Itálii.
Naše kalendáře. Kalendáře družstva Vlast
»Sv. Vojtěch« velký stojí 1 K, malý 60 h. Tucet
našich velkých kalendářů jednotlivých nebo mícha
ných stojí 8 korun, tucet malých — sv. Vojtěch
— 4 K 80 h. Při hotovém placení dává se na
tucet jeden nádavkem. Kdo si objedná kalendář v
plné ceně, tomu platíme poštovné my, kdo je má
ve snížené ceně, platí si porto sám.—Objednávky
vyřizuje: administrace družstva Vlast v Praze
čp. 570 II.
Prodej cizích kalendářů. — V téže
ceně jako naše prodáváme i p. Kotrbovy, Vimperské kalendáře a kalendář »Štítný«, totiž velkých
tucet za 8 K, malých za 4 K 80 hal., ale vyhra
zujeme si, že v každém tuctu musí býti aspoň
dva kalendáře naše: »Svatý Vojtěch«, a jeden
»Štítný«. — Objednávky vyřizuje: administrace
družstva Vlast v Praze, čp. 570-IL
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Loutkové divadlo a jeho vliv na výchovu mládeže.
Napsal J. H. T.

Že jest divadlo bez odporu důležitou kulturní institucí, že má značný význam pro uměleckou naši sebevýchovu a národní náš život, ví každý průměrný
intelligent. Dvojnásob důležité a potřebné jest loutkové divadlo pro mládež; neboť
na co i kniha bývá slabá — toho docíliti možno formou loutkového divadla. Tedy
živým, obrazným příkladem, který — je-li morálně bezvadný a vlasteneckými
zásadami prodchnut — může zachovali nám v poměrně krátké době tisíce mla
dých, dětských duší.
Výchovný význam loutkového divadla postřehly dobře mnohé strany u nás
a o překot zakládají loutková sdružení (na př. »Kozáci« v Plzni) — jedině ka
tolická strana chovala se až dosud od svého založení, jsouc přirozeně teprve ve
vývinu, k tomuto kulturně vzdělávacímu prostředku mládeže netečně. Byly sice
zakládány četné dramatické kroužky v jednotlivých organisacích, spolcích a be
sedách, bylo pečováno o výlety, zahradní zábavy, vycházky, přednášky, a ře
kněme i o tanec, ale o drobnou mládež — a schválně nepíši: eminentně naši mlá
dež — nestaral se dosud nikdo. A přece jaké se tu naskytuje pole působnosti,
jakou tu vděčnou a veřejnou činnost může katolická strana rozvinout, bude-li
vychovávali na svých loutkových divadlech mládež a to mládež nejenom svoji,
ale i cizí, bude-li zábavnou formou vštěpovat! jí ušlechtilé zásady křesťansKé,
bude-li rozněcovat! v mladých duších lásku k vlasti, lásku k slavným našim dě
jinám a bude-li postupně předvádět! mladé paměti dětské k varovné výstraze
i smutné obrazy našeho ponížení, našeho utrpení a našich bolestí. —
Suché slovo učitele uchází kolikráte v hodině dějepisu pozornosti mladého
posluchače a posluchačky, naučené odříkávání lehce se zapomíná; ale živý obraz,
děj zbarvený plastičností vystupujících loutek a demonstrovaný vřelým, jímavým
slovem, procítěný pravou, apoštolskou láskou k českému dítěti, ten obraz vrývá
se hluboko do mladého srdce, ten zachytí se přímo v duši, a vybledne-li časem
pestrý a živý jeho kolorit, zůstane — věřte mi to — přece vzpomínka i v do
spělých letech.
Každý z nás může slova má potvrdit! vlastní zkušeností. — Pamatuji se
dosud na jednotlivé scény z loutkového divadla a vím sám nejlépe, jaký hlu
boký dojem zanechala ve mně na př. Kopeckého hra »Oldřich a Božena«.
Symbolický obraz poslední scény a věštba Oldřichova, že »český národ neza
hyne, že bude žiti věčně a věčně —< působily na mne tak sugestivně, že půl
roku pídil jsem se po každé knížce, po každém starém obrázku, ve ktérých jsem
tušil, že najdu něco z české historie ...
A i jiné změny duševního procesu byly na mne pozorovali. V hodině dě
jepisu býval jsem pozornějším, stať o Přemyslovcích zvláště mne zajímala, sym
patie k tomuto předmětu čím dále tím více rostly a když jsem byl studentem a
kosmopolitický vliv některého mladšího profesora nabýval zhoubné převahy nad
mým vlastním národním přesvědčením: byly to jedině vzpomínky z mládí a byla
to reflexe slavných hrdinských činů z loutkového divadla, jež mocněji se v duši
mé ozvaly a zachránily mne. —------ Proti takovým vzpomínkám těžko jest
bojovati, a zkušenost našich dnů dává mi za pravdu: boj o školu dostihl
takřka svého kulminačního bodu a jest dnes otázkou existeční! Jaká mládež —
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takový bude národ! Mládež je budoucí národ. Zničte v srdci mládeže lásku
k vlasti, lásku k ideálům a buďte ujištěni, že zničili jste i celý národ! Prvním
krokem k tomu jest bludné učení o všesvětové vlasti a o všesbratření . . . Právě
historie tisíciletí a všech tří věků dokazuje jasně a bude dokazovat dále, že
jednota lidstva jest utopií — snem — pouhým ideálem, že nestane se nikdy
skutkem!
Ale zabíhám. Resumé mých prostých gloss shrnuji do těchto několika struč
ných řádek: Loutkové divadlo jest jedním z důležitých moderních prostředků
paedagogických, má pro náš národní a křesťanský život důležitý moment a ale
spoň na národním osvětovém poli měly by se sejiti všechny strany a všechny
trakce k jednotné a svorné činnosti, aby zachránily to, co se zachránit! ještě dá.
— Než, není hlas můj hlasem volajícího na poušti? Budoucnost ukáže!
)
*

Zločinnost nedospělých v Itálii.
(Dokončení.)

Druhá příčina pokleslosti mládeže italské vězí v zanedbávání dítek se strany
domova, ježto mnozí rodiče jsou zaměstnáni mimo dům, v dílnách, továrnách a
jinde. V takových případech nezávisí to ani na vládě ani (do jistého ovšem
stupně) na jednotlivých osobách, odpomoc zjednati, ježto jest to věc zaviněná
sociálním stavem nynějším, jenž dosavad nemůže se změniti. Ale i zde se uči
nily pokusy, jak uvidíme, s prospěchem zasáhnouti.
Třetí kořen zla spočívá v tom, že v trestnicích italských musí pracovati do
spělí s nedospělými, utvrzelí zločinci ze řemesla s mladistvými, na cestě nepravosti
ještě nezkušenými odsouzenci. Ti chlapíci přirozeně zkazí ještě více mladý do
rost, a tak stává se žalář z místa pokání a polepšení školou zločineckou. Zde nebo
onde zařízeny jsou polepšovací ústavy, ale počet a rozsáhlost jejich jest roz
hodně nedostatečná vzhledem na to množství odsouzených, z nichž 80 procent
jich zalidňuje obyčejné trestnice.
Oproti všeobecné liknavosti veřejných orgánů povstaly právě v Římě
dva ústavy, jeden pod vedením kněze z řádu Tovaryšstva Ježíšova, druhý za
vedení jistého soudce na odpočinku. Oba zakladatelé vytkli si za úkol, každý
svým způsobem, zločinnosti nezletilých odpomáhati. Pater Campana zařídil v samé
blízkosti královského paláce (dříve papežského) útulek pro opuštěné dítky, jež
sbírá na ulicích v nejrozkřičenějších čtvrtích za Tiberou. (Trastevere.) Tento řeholnik, jenž výtečných výsledků už docílil, sděluje, že žádný z těch mladíků
od něho sebraných nevrátil se na špatnou cestu, a že se mu podařilo zrozené
zločince přetvořit! na prácemilovné a poctivé řemeslníky. Také asyl soudcem
Majettim otevřený může patřiti na příznivé výsledky; ale bohužel chybí zde ná
boženský princip, jenž vždy tvoří nejúčinnější prostředek k polepšení.
Všechny vedoucí kruhy v Itálii zaměstnávají se nyní otázkou mladistvých
zločinců a vláda jmenovala zvláštní komisi, jež uveřejňuje svá pozorování a ná
*) K tomuto článku dlužno poznamenali, že první katolické stálé loutkové divadlo
pořídila na svůj náklad a na svou režii »Národní Jednota katolická« na Novém Městě
pražském, z návodu svého předsedy pana J. Wildensteina. Pokus tento, jak jsme infor
mováni, potkal se s dobrým výsledkem.
Redakce.
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vrhy polepšovací. (Ovšem komise a návrhy jsou lehká věc). Kdyby nebyla vláda
v rukou zednářů a podporovala konfesionelní polepšovací ústavy, byl by veliký
díl problému už rozřešen. Ale místo aby se věnovala důvěra duchovenstvu, raději
se nechá vyrůstati zločinnost. —
R. —

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

V praxi o paměti můžeme se říditi dále těmito pravidly:
c) Hleď každou řadu představ, které se mají zapamatovat!, přijati v jejich
přirozeném, předmětu přiměřeném pořádku ! Pozoruj tedy při všem, co jest v pro
storu, přirozené spojení dílů, při všem, co se dá slyšeti, sled hlásek neb tónů,
při řadě myšlenek vnitřní spojení!
d) Přiváděj představy, jichž pamatování zajistiti chceš, ve spojení s jinými,
již známými tak, že ti první opět napádnou, když se na druhé upamatuješ!
Sem náleží vztahy místa, když si při vzpomínce na místo vzpomínáme také
na předměty v něm obsažené, — času, když si známou událostí vzpomínáme
na jiné současné události, — příčiny a výsledku, podobnosti a opaku.
e) Nech dítky pilně učiti se z paměti! Při školním vyučování podávají před
měty rozmanitá cvičení paměti. Učení se z paměti má se díti z počátku řízením
učitelovým a teprve později bude možno, aby děti doma samostatně se v tom
cvičily. — Učení se z paměti je dvojí: mechanické a soudné. Při mechanickém
učení se z paměti jest na prvním místě slovo a slovem se myšlenka v pamět
přijímá; při soudném učení se z paměti vštípí se napřed řada myšlenek a pak
teprve jazykový výraz. U dítěte bude v popředí mechanické učení se z paměti,
ale v dobrém smyslu toho slova, jelikož pamatovat! si slova bez řady myšlenek
vždy jest zavrhovat!.
Začátečníkům ulehčí to učitel tím, že dotyčnou úlohu větu za větou před
říkává, jednotlivě a v chóru říkali dává a pak vyvolává žáky, kteří si to nejdříve
pamatovali. Může také někdy, když již děti dovedou čisti, úlohu napsati na tabuli,
častěji ji dáti v choru čisti a pak po každém čtení několik slov smazati, která
děti z paměti doplní, až vše je smazáno, avšak též zapamatováno. Rovněž tak
jest častější čtení na hlas nebo opisování pomůckou pro učení se z paměti.
Hlavní věcí však zůstává vždy správné, jasné porozumění.
í) Opakuj velmi často v přirozeném pořádku to, čemujse již naučili; neboť
opakování jest matkou všeho vědění. Ano v tom spočívá významný vychovávám'
prostředek, neboť dodává vyučování rázu vážné nutnosti. Podporuje se tím úcta
před předmětem a posilování vůle. Dítě nahlíží, že se předmětům učiti musí, a
že tomu tak učitel chce. Zároveň se vyučování pilným a vytrvalým opakováním
stává pravdou a tím také mravní silou. Přestává tak vyučování býti jen něčím
polovičatým a umožňuje dětem, aby to, čemu se učily, také zažily. (Ohler.)
V novější době utvořila se mnemonika čili’umění paměti. Vynašel ji Karel
Otto z Reventlowu a zdokonalil ji Heřman Kothe. Číslice přeměňuji se v slova
a pojmy. Číslice 1 připomíná t, d; 2 = n neb v; 3 = m; 4 = q. r; 5 = s,
š; 6 = b, p; 7 = f (F); 8 = h, j ; 9 = g, k; 0 = z, 1. — Mnemotechnický
výraz pro n nalezneš v Šanerově Obecném Vychovatelství str. 24 pod čárou.
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Nejlepší pamět je v dětských letech. Tato podivuhodná síla trvá i v pozděj
ších letech; uschopňuje dítě, že se naučí snadno několika řečím. V pozdějších
letech paměti znenáhla ubývá. Ve stáří rychle klesá. Při tom se přihází, že stařec
přece ještě lépe si vzpomíná na události v dětství než na události před dvěma
neb třemi lety.
(Pokračování.)

RŮZNÉ ZPRÁVY.
»Učit. Nov.« otřely se také o po
slední výborovou schůzi našeho katol. uči
telstva. Jenom sesměšňování volí podařený
redaktor čili referent temné komory. Jiný
argument mu vyschl. Směšné mu jest
modlili se před a po schůzi. Přidává si
také, na př. že všichni za příčinou jmenin
dp. Škrdle tomuto políbili ruku. Posmívá se
naší plodné práci. Přejeme mu tu radost,
nás svým referátem neporazil; ten jediný
výsledek má snad jeho psaný nesmysl, že
si pan referent ulehčil, a poněvadž mu bylo,
jak praví, »zvláště hřejivě u srdce, když
četl zprávu o schůzi spolku katol. učitel
stva«, musil s touto hřejivostí také na
venek vyraziti. Vždyť, jak sám píše, »neví,
čím to je.«
První státní školní lékař, a to na
státních školách středních v 18. okresu ve
Vídni. Otázka školních lékařů vykazuje již
celou literaturu a přece ještě není uspoko
jivě vyřízena a to jmenovitě v Rakousku,
třeba se jí rozhodující kruhy již drahný čas
zaměstnávaly.
Výnos ministerstva kultu a vyučování
v květnu roku 1906 věnuje jí pozornost, po
kud se týče škol obecných a měšťanských.
V prosinci roku 1909 byla zavedena lé
kařská služba provisorní na některých ústa
vech učitelských. Již v lednu téhož roku
byl ustanoven MUDr. Lothar Skalia jakožto
první školní lékař pro státní školy střední
v 18. vídeňském okresu ve Wahringu na
gymnasiu a reálce. Jelikož je professorem
přírodních věd na gymnasiu ve Währingu,
může dobře zastávali službu na obou jme
novaných ústavech, které jsou od sebe vzdá
leny asi 400 metrů.
Činnost tohoto školního lékaře vztahuje
Se na tři obory a to : I. na lékařskou pro
hlídku všech žáků obou ústavů, pokud se
týče jejich očí, uší, zubů, plic a srdce. II.
na poučování rodičů a žáků, které se děje
dvojím způsobem totiž 1. pořádáním večírků
s rodiči (tak přednášel školní lékař v květnu

roku 1909 o otázkách školní hygieny a je
jího významu pro domov), 2. soukromě tím,
že školní lékař je rodičům pohotově hodinu
týdně a udílí jim bezplatné rady a infor
mace o zdravotním stavu žáků, 3. na po
skytnutí pomoci při úrazech ve škole.
Výsledek prvních lékařských šetření byl
uveřejněn ve výročních zprávách obou uve
dených ústavů (1908—09) z nichž vysvítá,
že zdravotní stav žáků státního gymnasia
byl celkem dosti dobrý a toliko jen v ně
kolika případech zaznamenat! jest nemoci
plieni a srdeční. I schopnosti sluchové byly
dobré. Ostrost zraková byla zkoušena již
v minulém roce školním. Z tabelly pro rok
1908 — 09 pozná se, že stav očí byl uspo
kojivý. Ze 305 žáků nižšího gymnasia mělo
normální ostrost zraku toliko 121; na vyš
ším gymnasiu ze 127 jen 28. Zuby byly
po prve podrobeny prohlídce a jejich stav
vykazuje mnohá přání po zlepšení. Nemoci
zubů vykazují na nižším gymnasiu 81 pro
cento, na vyšším 61 procento; číslo to za
jisté slušné.
Také na reálce stav zdravotní v celku
uspokojoval. Počet případů nemoci plic a
srdce byl skrovný; nedoslýchavost jen v ně
kolika případech byla pozorována. Prohlídka
zubů koná se na tomto ústavu již od škol,
roku 1906—7. Výsledek její je přehledně
naznačen na tabellách. Mezi 476 žáky mělo
jich 24 procenta úplně bezvadný chrup,
kdežto ve školním roce 1906—08 bylo mezi
514 žáky 16 procent, tedy patrné zlepšení.
Vyšetřování ostrosti zrakové, které se konalo
po prve, mělo potěšitelný výsledek jako na
gymnasiu. Ze 310 žáků čtyř nižších tříd
mělo jich normální zrak 136, kdežto na
vyšší reálce (3 třídy) měli dobrý zrak ze
145 toliko 53 žáci, tedy poměr nepřízni
vější.
Po lékařské prohlídce, ukázala-li se cho
roba některého orgánu neb zubů, radí se
žáku, aby se svěřil ošetřování domácího lé
kaře anebo specialisty. Konečný úsudek
o činnosti této nové instituce nelze ovšem
provésti dnes, ale tabelly, jež znázorňují po
těšitelné výsledky, dávají už tušiti prospěš
nost její pro budoucnost,
—ek.
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Uvázání se ve vládu.
(Slovo k dítkám v hodhiě školní.)
*)

Nastoupit! na trůn jako mladý královský syn, když po leta v zemi zlé ne
pořádky hnízdily, býti od lidu pozdraven jako osvoboditel, jenž všude pořádek a
klid zavádí — o tom se vám zajisté už zdálo. Jenom že jest to daleko těžší, nežli
ve snu vidíme, a tak mnohý mladý syn královský nezachoval svého slibu, poně
vadž byl příliš sláb, aby skutečně uzdy se chopil a zlosyny v poddanství zákona
držel. Ale byli také královští synové, kteří vskutku vlády se ujali s železnou
vůlí a nedopřáli si klidu, až se poslední kazimír podrobil. Krok za krokem dobyli
jednu vzdorotvrz po druhé, náhle se objevili, kdy jich nikdo nečekal, dbali na
právo a o to pečovali, by se nic důležitého nestalo, o čem by nevěděli a čeho
by neschválili.
Lidská vůle jest rovněž takový mladý královský syn. Žel, že její nastou
pení trůnu trvá drahně let a mnohý královský syn nikdy k plné vládě nepřijde,
ježto jest příliš sláb, aby mohl pořádek zavěsti se všemi vzdorovitými podda
nými. Už u nemluvněte můžete pozorovat! první kroky nastoupení vlády. Nej
prve se pohybují ruce a nohy tak jako u vodních rostlin v akvariu, sem tam,
jako ve snu. Ponenáhlu vydobývá si vůle panství nad údy. Při učení se chůzi
je to právě nejdůležitější, aby vůle dostala pohyby zcela ve svoji moc. Pokra
čování tohoto nastoupení vlády jest také: tiše seděti ve škole — vůle nastupuje
také ponenáhlu panství nad malými pohyby nohou, které dříve dělaly ještě, co
se jim zachtělo. Tělo příměti celou hodinu tiše seděti, to jest jeden z prvých
velkých činů vládních mladého krále — ale jenom silný vládce toho dokáže. Potom
to jde dále.
Jako mladý král do různých měst země cestu koná a dá si holdovat! a na
slouchá básním drůžiček, tak koná vůle cestu do různých území těla a dává si
holdovat: a poslušnost slibovati. Tu přichází na př. také do obvodu jazyka a
žádá slib věrnosti. Ba vskutku, musíte na to takto hleděti: ne já (učitel) žádám
od vás mlčení, nýbrž já vám říkám, že škola je místo, kde vaše mladá královská
vůle všude může uzdu do ruky vžiti: nenechte proto minouti příležitost; neboť
není-li vůle včas pánem v domě, pak napotom bývá příliš pozdě a vzbouřenci
činí, co se jim líbí. S jazykem má se to nejhůře, není-li hned podroben. Jazyk
natropí se v říši nejvíce zla.
A kolik lidí bylo už posměchem smrtelně uraženo, kolik tajemství bylo vyžvatláno z toho, že chyběla vláda nad jazykem, kolik vyklouzne z úst ukvapeností, jež bychom si napotom přáli, by za každou cenu světa nebyly vysloveny!
Vpravte tedy svému jazyku poslušnost, myslete na sebe samy a na nastoupení
vlády, chce-li vám při vyučování nějaký vtip nebo jakákoli poznámka z úst!
Ještě jedno odbojné území to jest, kde zřídka poslušnost vládne, totiž —
smích.
Myslíte, * že zapovídám smích ve škole proto, že bych byl proti veselosti?
Nikoli — ale smíchem v nepravý čas může býti způsobeno mnoho smutného :
proto jest dobře, koná-li vůle svoji královskou návštěvu i; u smíchu a dříve ne
*) Z »Nauky životní« (Lebenskunde) paedagoga Dr, Fr. W. Foerstera (Kniha pro
hochy a dívky). — 15—19 tisíc. Cena váz. výt. 3 marky. Georg Reimer, nakladatel
v Berlíně.
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odchází, až se stala úplně pánem. Smějte se v přestávce, ale hodiny vyučováni
využijte k nastoupení vlády.
Považujte mne za dvorního maršálka svého cestu konajícího krále, kterýžto
maršálek nutné návštěvy ohlašuje a v cestovním řádu patřičné hodiny vyhle
dává. Pokud jsem venku, zotavte se, přijdu-li do třídy, pak se ujměte svých
vládních záležitostí!
R.

Přirozenost dítěte a její vzdělání.
Podává JAN NEP. HOLÝ.

(Pokračování.)

Obrazotvornost.

Ne vždy se představy reprodukují beze změny; neboť jinak by např. dovednému
malíři nebylo těžko z upomínky učiniti obraz osoby, která má býti vyobrazena.
To však se zřídka přihází; jednotlivé tahy odpadnou, a na jich místo přicházejí
nové, osobě nenáležející.
Schopnost duše reprodukovat! představy se změnou nazývá se fantasie čili
obrazotvornost. Látku svou béře obrazotvornost z představ již utvořených. Kdy
bychom nejodvážnějši obrazy fantasie rozložili, nenašli bychom ani jediného živlu
obsahu, který by nebyl v dřívějších představách. Proto jest obrazotvornost co do
látky nikoliv stvořitelská, nýbrž jen tvořivá.
Aby z dané látky nové útvary utvořila, jest obrazotvornost činná trojím
způsobem:
a) odnímá čili abstrahuje,
b) přidává (určuje) čili determinuje,
c) skládá čili kombinuje.
Činností abstrahující obrazotvornosti dostáváme schematické výkresy, jimiž
několika charakteristickými čarami osoby, zvířata, stroje atd. obrazně se vypodobňují. Determinující obrazotvornost doplňuje, znázorňuje, ozdobuje. Bez ní
bychom neměli pravé radosti při provozování dramatu, při pohledu na velkou hi
storickou malbu. Jest rovněž důležitá při líčení, vypravování, nalézání konkrétních
příkladů pro abstraktní pravidla. — Skládáním (kombinováním) abstrakce a de
terminace povstávají nejoriginelnější představy. Veškerý svět bájek, mythologie
starých národů děkují za svůj původ kombinující obrazotvornosti. Ona jest tvůrkyní ideálů (myšlených předmětů, které všechny možné dokonalosti svého druhu
v sobě spojují: ideál státu, hrdiny atd). Kombinující obrazotvornosti užívají
umělci a básníci při svých dílech. Ukazuje se však i při hře dětí. Děti dovedou ze
všeho všecko udělati: z hůlky ručnici, z kousku dřeva dýku, z hadrů pannu a
z koutku chaloupku.
Činnost obrazotvornosti může býti svobodná nebo mimovolná, tak na př.
při snu, blouznění.
Obrazotvornost vyvíjí se při dítěti již záhy. Jakmile pozorování dítěte jest
jen poněkud přes začátky a se rozšiřuje, počíná také již hra obrazotvornosti;
nejprve jen reprodukuje, později však též již v produktivní činnost přechází.
Podivuhodné jest, že jest obrazotvornost již na počátku velmi živá a vždy,
živější se stává, čím více dítě u věku pokračuje; nejživější jest ve věku jinošském
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Jestliže se nedrží na uzdě, jest velmi snadno, že veškerou duševní činnost
vleče ve směr jí vysněný, což jak pro rozumový tak i mravní život může býti
velmi nebezpečným.
Nejcharakterističtější vlastností obrazotvornosti jest původnost, originalita·,
když se představy obrazotvornosti od původních odchylují.
Jiné vlastnosti dobré obrazotvornosti jsou:
dráždivost, když lehce obrazy tvoří;
plodnost, když utvořené obrazy jsou četné a rozmanité;
živost, když se obrazy jasností a zřetelností vyznamenávají;
souměrnost, když odpovídají předpisům krásna;
čistota, když dobrých mravů neurážejí.
Obrazotvornost má veliký vliv na tělesný i duševní život člověka.
Že má obrazotvornost veliký vliv na tělesný život, dokázali lékaři mnohými
příklady, a i naše zkušenost to potvrzuje. Když se někdo nákazy bojí, tím spíše
se nakazí a pouhá důvěra v lékaře často již proti theoriím lékařským způsobila
uzdravení.
Vliv obrazotvornosti na duševní život může býti prospěšný, seslabujici, ano
i škodlivý.
a) Jest prospěšný, když jest obrazotvornost řádně vedena. Obrazotvornost
jest nutným doplňkem názoru, jelikož by jinak názor byl obmezen vždy jen na
okamžitě přítomné věci, nikdy však by nemohl většího rozsahu nabyti. — Pro
vědu jest obrazotvornost základem abstrahováním, pro umění kombinováním.
Obrazotvornost teprve vyučování umožňuje, neboť při líčení učitelově způ
sobuje v duši žákově příslušné vnitřní obrazy. — Často jest vyučování proto bez
výsledné, že žádá od žáka, aby v duchu složil obrazy, pro něž ve svém obmezeném okolí nutných jednotlivých představ nenalézá.
Obrazotvornost předvádí vůli nejlepší důvody, povzbuzuje tím horlivost, po
siluje odvážnost a dovede nadchnout! pro šlechetné věci. Nad bídu a nuznost
okamžiku povznáší nás k vyšším věcem, oživuje naději, potěšuje v neštěstí.
b) Vliv obrazotvornosti jest seslabujici, když se ponechává sama sobě a
svým snům, nebo když se jí příliš mnoho potravy dává. Toto nebezpečí jest
velmi blízké, jelikož obrazotvornost nevyžaduje ani tělesné ani duševní ani mravní
námahy. Skutečně jsou lidé, kteří žijí a se pohybují v útvarech své obrazotvor
nosti pozbývajíce veškerého smyslu pro vážnou, praktickou činnost,, ano veškeré
ráznosti vůle a v prosté skutečnosti, která jejich vysněnému světu tak málo od
povídá, se cítí osamocenými, zneuznanými a nešťastnými, s Bohem a lidmi se
hádají. V tomto ohledu má obyčejná zábavná literatura, byť i nic mravně závad
ného neobsahovala, velmi povážlivý vliv. Ponejvíce bez vnitřního obsahu hledí
nezměrně těkavou, bezúzdnou obrazotvorností poutati a dosahuje tohoto účelu
pravidelně velmi dobře.
c) Vliv obrazotvornosti jest škodlivý, když se dá na scestí. Kolik větrných
zámků staví, které ke sklárnám' vedou, jak může vysněnými obtížemi a upřílišňováním skutečných obtíží činnou sílu oslabiti, malomyslnost způsobiti a k zou
falství vésti; jak mnohý nešťastný skutek, jak m johý zločin způsobila!
Dovede plody neřesti tak lákavě malovati a stává se často nevysychajícím
pramenem pokušení. Z toho následuje, jak jest nutno a důležito obrazotvornost
vzdělávali, říditi a před scestím chrániti. (Haszmann.)
(Pokračování.)
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RŮZNÉ ZPRÁVY.
Do památníku »Uč. Nov.* — Kde
kterou hloupost čte redaktor tohoto trochu
pod úrovní intelligence stojícího učitelského
listu, ihned ji opíše, případně přeloží a dá
do svých zajímavých zpráv. Tak otiskuje
zprávu z jistého německého protestantského
listu učitelského, dle níž učitel náboženství
evangel. farář v Manheimu předložil na
tamější obecné škole žákům, kteří dospěli
14. roku a opouštěli školu, otázku, jakou
cenu má náboženství. Nebudeme ty ubohé
odpovědi zaznamenávat!; dobře však se tam
podotýká, že v nich zračí se zároveň ohlas
mínění rodičů a celé společnosti — rozuměj
takových rodičů a takové společnosti (volnomyšlenkářské a socialistické), k jakým
smýšlením patří snad i redaktor takových
ubohých »Uč. Nov.« Připomínám jenom
toto: V takovýchto zprávách jeví se nej
lépe ta ohromná duševní chudoba (nehledě
k špatné vůli) takového intelligenta — reda
ktora. Když dovede s těmito, abych nej
střízlivěji to řekl, hloupostmi a titěrnostmi
v pravdě školáckými předstoupit! před své
kolegy, pak — lituji ne tak jeho, jako ty
jeho kolegy — čtenáře.
— r. —

Ročník XIII

Ppžitkářství naší mládeže. Delegát
dr. bar. Gautsch v rakouské delegaci t. r.
pronesl tato významná slova: Stejně jako
v Rakousku nemůžeme obstáti bez zdra
vého selského stavu, neobstojíme ani bez
vydatného průmyslu. Zde však setkáváme se
se zvláštnostmi. Naše mládež štítí se cizo
zemska. Mládež ta hoví nejraději požitkář
ství, aniž by si brala příklad ze sousedních
velikých říší, jež na poli průmyslu dosáhly
rozvoje kolosálního, kde však skoro z každé
rodiny jeden anebo i více členů, několik
synů, usazuje se za mořem, zde mnoho let
ztráví v tvrdé práci, pro svou vlast pracují
jako pionýři a vrací se teprve ve vyšším
stáří, aby doma klidu užili. Nám pohříchu
této podpory našeho průmyslu schází. Naši
mladí lidé nejraději ztráví svůj věk v ob
chodě svého otce ve všelikém pohodlí anebo
nejraději všeho obchodu se vzdají a od
dávají se vyššímu požitkářství. Stává se též,
že věnují se státní službě. Nepřeji si, aby
každý mladý muž hledal zaopatření u státu.
To musí přestátí. Naši mladí lidé z nej
lepších rodin nesmějí produktivní prací po
hrdat!, nýbrž nechť se jí se vším úsilím
svého mládí věnují, pak své vlasti prokáží
služby nejlepší. (Živá pochvala.)
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