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S ,žasem četl jsem, že sbor obecních starších

Král. hlav. města Prahy povolil Jakémusi páteru Suojsikoui l000 K _ 11g g6-q[u
kolem světal Dotazoval jsem se všude, jakfnr zprlsobem došlo k tomuto usnešení,
JeŽ odhal i lo dotud neznámé fondy města Prahy a neobyčejnou štědrost praž.slrélro
obecnÍho zastupitelstva. Zdá se, že tázem rozÍešena celá palčivá otázka subvenco-
vání českjch literát a novinái . Fond, kter1j'obeo Král. hlav. měs[a Prahy ve své
osvědčené munificenci pŤichystala pro podpory na cestovánÍ kulturně činnyclt
českfch lidí, musÍ bft velkf, nejméně nějakfch 50.000 K ročně, soudě dle tolro'
že páteru Svojsíkovi, pánovi kulturně a literárně dosud tnálo vyznamnému, bylo
dáno 1000 K na sportovně-turisticky.zábavnou cestu lrolem světa. Máme u nás
pňece nejméně 200_300 lidi literárně, novináňsky a ku]turně vyznanrn;/ch aspoIi
tak jako páter Svojsík. Musl to bft tedy fond neobyčeJně veliltf, a tato munificence
pražské municipality, pŤi prekérním stavu obecnÍch financí, je tÍm uctyhodnějši'
Literát m otvírají se nejrrižor'ější vyhlídky do budoucnosti. A Jak vysoké budotl
tyto podpory na cesty! Dostal-li páter SvojsÍk 1000 K, dostane Vrchlickf, Svato.
pluk Čech, Jirásek, Štech, Rais, Kronbauer, Arbes, Šimáček, Klášterskf atd. nej.
tnéně po l0.000 K. VÍtáme proto vŤele tuto opravdu královskou munificenci pražské
rnunicipality s vi'elou vděčnostÍ, jenonr neclrápemc, proč se začalo zrovna _ s páte-
rem Svojsíkem, kterf podle všeho teprve hodlá zaháJit literárnÍ kariéru. Jednalo-li se
o pátera, byl tu Brodskf, Baar, X. DvoŤák a jiní. Nebo snad budott podporovány
ltlavně talenty mladšl, leptve se vyr'inujícl? Pak byla by zásluha našI nrunicipality
tÍm větŠ|.

Pan ChalupnÍ _ poctíaec a nxyslitel
V PÍehledu z 3. unora Il906] snažÍ se p. chalupn:Í vyvrátit tnrij článek Starotrová

fráze o hyperkriticismu z l. člsla Volnjch směr l prostÍedky venkoncetrr nepocti.
vfmi a ovšent marně.

Moje kritika jest prf špatná, nesvědorrritá, poněvadŽ čerpá ze,,zkaleného pra-
tnene NárodnÍch listrl... Niltoliul Pan Chalupn lŽe: čerpal jsenz jeho ulastních slou,
z ieho ugsuětlení, podaného v Národních listech 15. prosince Il905]! Slovo hyper-
kriticismus lest ulastnim slouem p. Chalupného a nenl vyitato z první loktilky Ná.
rodníclr listtl (l4. prosince)l

[Viz Kritické projevy 6, str. l29 r n']




