
Definitivní výsledky š pan ě 1 s k Ý c h vol e b potvrdily jen obraz, podaný již 
prvním kolem dne 19. listopadu. Na počátku prosince se ukázalo, že nová snělnovna 
bude míti většinu rozhodně více posunutou do prava. Ze 473 poslanců hlásí se přes 200 

k vyslovené pravici, asi 170 ku středu a jen necelá stovka k levici. N ej:silnější jednot
livou stranou zůstává však strana středu, radikálové pod vedením bývalého minister
ského předsedy Lerrouxe, která čítá na 100 poslanců. L e r r o u x byl také pověřen 
presidentem sestaviti novou vládu, což se mu podařilo. Skupiny pravicové nevstoupily 
sice přímo do kabinetu, ale ani katolíci, ani zemědělci neodpírají jí svojí podporu. Nový 
režim vytkl si za úkol především k o n s o 1 i d o vat v nit ř n í p o měr y a zabránit 
některým výstřelkům jak v zákonodárství tak v administrativě, ku kterým vedla prvotní 
revoluční horlivost. Hned po volbách došlo k v Ý b uch u a n a r chi s t i c k o - s y n
d i k a 1 i s ti C' k é v z P o II r y, zejména v Katolonii a v Andaluzii. Poněvadž se po
dobné nepokoje očekávaly, byly v několika dneC'h potlačeny. 

Kabinet S a r r a u t ů v, který převzal dědictví Daladierovo, udržel se u vesla jen 
čtyři týdny a klopýtl přes tutéž otázku: v y r o v n á n í r o z poč tu ú s por a m i, 
v p r v é ř a cl. ě n a p I a tec h stá t n í c h z a m ě s t n a n c ů. Podařilo se mu sice 
získati zásadní ochotu většiny pro personální úspory, ale při hlasování o podrobnostech 
neuváženým položením otázky důvěry octl · se v menšině. Jeho nástupnictví ujala 
se vláda docela obdobná, dosavadní ministr vnitra Cam i II eCh a u tem p s převzal 
předsednictví a obnovil kabinet pouhou permutací křesel. Velikého projevu důvěry ve 
sněmovně získal však jen tím, že se v požadavcích po osobních úsporách umírnil do té 
míry: aby to bylo přijatelno i socialistickým odštěpencům. To mu však vyneslo zas odpor 
senátu, takže situace zůstává nejistá, a vytvoření silné stabilní vlády, které má Francie 
dnes zapotřebí více než kdy dříve, zůstává problémem. 

Věčně živá i r s k á o t á z k a přiostřila se v poslední době znovu, když předseda 
svobodného státu irského De Val e r a odpověděl na upozornění ministra kolonií a 
dominií britské říše T h o m a s e jaké výhody požívá Irsko ze svého členství ve svazku 
britsky mluvících národů dotazem, zda by se Anglie postavila násilně proti tomu, kdyby 
se Irsko chtělo všech těchto výhod zbavit za cenu prohlášení nezávislé republiky. Britská 
vláda dala zatím na tento choulostivý dotaz jen vyhýbavou odpověď. Dr. R. Prochďzka. 

LITERATURA. 
DÍLO DRUŽSTEVNÍ SVÉPOMOCI. Jubilejní spis k XXV. výročí založení 

Ústředního svazu československých družstev v Praze. Vyšlo nákladem Ústředního svazu 
československých družstev v Praze. Praha 1933, stran 514 za Kč 90'-. 

ústřední svaz československých družstev v Praze, největší a nejsilnější ústředí děl
nického družstevnictví v Československé republice, oslavil své dvacetipětileté trvání pa
mátníkem, jenž jest j.ak po stránce obsahové tak i po stránce typografické a obrazové 
úpravy edicí opravdu vzornou a jedním z nejdůležitěších příspěvků k dějinám česko-

, slovenského družstevnictví vůbec. vývoj o rozvoj svazových družstev jest účelně a prozí
ravě vložen do rámce celostátního vývoje družstevního, aspoň pokud jde o nejdůležitější 
a nejvýznamnější obory družstevní činnosti, hutný text jest oživen četnými zdařilými 
diagramy a statistickými tabulkami, pokud pak jde o družstva soustředěná v ÚSČD, 
hojnými fotografiemi jak družstevních pracovníků a sjezdových jednání, tak i družstev-
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ních obj'ektů a jejich zařízení. Zasluhuje-li plného uznání vydavatelstvo za tuto jistě ná
kladnou publikaci, zasluhují ho stejně i oba hlavní redaktoři Emanuel Škatula a Fran
tišek Tauber, kteří se shostili svého úkolu vzorně. Památník jest rozdělen ve XIII. od
dílů, z nichž I. přináší Modráčkovu studii "Družstevní idea, její rozšíření a výsledky", 
Veselého příspěvek "Zájmové ústředí družstevních svazů" a Barvínkovu práci "Česko
slovenské družstevnictví ve světle diagranlů", II. pak dokumentární a neJobšírnější pří
spěvek z celého památníku dr. Vladimíra Hajného HÚSČD. do druhého čtvrtstoletí své 
činnosti", Ludmily Hůlové statistickou práci "Celkové výsledky činnosti družstev ÚSČD. 
od jeho založení" a Strnadllv "Přehled o pohybu družstev ÚSČD. od roku 1908 do roku 
1932"; oddíl III. je věnován vývoji družstevního hnutí v Československé republice po
dle jednotlivých krajů s Březinovou statí "Po stopách družstevnictva na Slovensku a 
Podkarpatskej Rusi", IV. družstevní organisaci spotřebitelů, V. družstvům výrobním a 
pracovním, VI. stavebním a bytovým družstvům, VII. dělnickým a lidovým domům, 
VIII. hospodářským a pachtovním družstvům zaměstnanců na zemědělské půdě, IX. zá
ložním a úvěrním družstvům dělnickým, X. Velkonákupní společnosti družstev v Praze, 
XI. Všeobecné družstevní bance v Praze, XII. lidové pojišťovně Čechoslavii v Praze a 
XIII. revisní a výchovné činnosti ÚSČD. 

V úvodní stati ,,25 let práce a budování" zdůrazňuje předseda Ústředního svazu 
československých družstev Emil Lustig práveln, že spotřeba a práce jsou dvěma základ
ními pojmy sociálního hnutí všech národů celého světa. Osvobození práce v průmyslu, 
živnosti, dopravě i zemědělství, správná distribuce životních potřeb s vyloučením zby
tečných příživníků, toť podle něho úkol, který byl s veškerou vervou a odevzdaností 
v československém životě všeho pracujícího lidu sledován a připravována pl Ida, na níž 
vzešly velkolepé květy této práce a odhodlanosti. "Vše, co jsme po leta konali, abychom 
nejširší vrstvy našeho lidu přesvědčili o nutnosti družstevní organisace, aby touto cestou 
vedle svobody politické pracující člověk dobyl i svobody hospodářské, nebylo nadarmo .. . 
Jsme přesvědčeni o tom, že i nejlepší zákony neznemožní řádění kapitalismu na poli 
nepřiměřeného zdražování potřeb na jedné straně a zotročení pracujících na straně 

druhé. Jen svépomocná organisace, směřující k tomu, aby veškeré prostředky hospodář
ského života byly zespolečněny, jest uschopněna přivoditi znatelný převrat dosavadního 
společenského řádu. Ať je to na plldě výroby, financí, bydlení či distribuce denních po
třeb, všude zasáhla svépomocná organisace družstevní, aby · tak jednak byly hájeny zá
jmy bezprostředních spotřebitelů a dále položeny základy pro neodvislost družstevního 
podnikání ve směru finančním, zajištěn zájem těch, kteří se sdružili za účelem společné 
výroby a práce, a konečně všech, kteří se rozhodli býti se svými rodinami neodvislými 
v bydlení. Každý obor této činnosti vyžaduje spolupráce, solidarity a soustředění smyslů 
pro vyšší cíle společenské. Destrukce morálního života poválečného nenalezla v řadách 
družstevníků odezvy, ba naopak, hnutí ve svém celku zachovalo hluboce zakořeněné zá
sady společenského podnikání, ve kterém egoism jednotlivce nenalézá ani sluchu, ani 
místa ... Myšlenka, idealismus a praxe, spojeny v jeden celek, znázorňují kolektiv, zbu
dovaný na dobrovolných základech svépomoci. Tato organisace rýsuje též svojí praxí 
a uceleností útvar nové organisace hospodářské, na níž by mělo příště spočívati blaho 
všeho lidstva. Vývoji družstevního podnikání stojí v cestě řada administrativních i zá
konných překážek, než aby mohlo ještě zřejměji prokáz.ati nejen právo na existenci, 
nýbrž i důkaz o tom, že kolektivní podnikání ve všech směrech př'edčí morálně i hmotně < 

soukromokapitalisticky organisovanou společnost, a že tato forma hospodářství, ve kte~ 
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rém -je demokracie a rovnoprávnost rozhodujícím činitelem, jest Jediné možným výcho
diskem z panující krise kapitalistického světa. Prostředky duchovní i hmotné využívány 
jsou ve prospěch celku, nikoli však ve prospěch Jednotlivců k ujařmení ostatních členů 
lidské společnosti." 

Zvláštní pozornosti zasluhuje studie vynikajícího sociologa a jednoho z nejlepších 
žijících družstevních teoretiků Františka Modráčka "Družstevní idea, její rozšíření 
a výsledky". Vycházeje z dané skutečnosti, že družstevní hnutí moderní doby se vy
značuje nejen nepřetržitým početním vzrůstem svých jednotek a mohutněním své členské 
masy, nýbrž ,i stálým rozvojem svých hospodářských funkcí a organisací, zdůrazňuje 
potiíebu umět rozeznávat pravá družstva od různých napodobenin, polodružstev nebo 
notoricky výdělečných podniků, jež nedbalostí zákona smějí užívati titulu družstva. Pravé 
družstvo je mu více než pouhý spolek osob, jež ~rčitým podílem se zúčastňují společ
ného podniku, jak velmi často je označováno. "Je typickým útvarem hospodářským, 
založeným na dvou charakteristických principech: na věc n é hospodářské službě čle

nům (na rozdíl od peněžní výdělečnosti) a na hospodářské s o u čin n o s t i členů při 

této službě. Nechť se zabývá nákupem pro domácnost nebo pro hospodářství, zpraco
váním polotovarll, opatřováním práce, úvěru, bytů, prodejem atd., vždy účelem jeho je 
tato hospodářská činnost sama, nikoliv pouhým prostředkem j,ako u podniků nedruž
stevních a výdělečných. A vždy členové jsou při této hospodářské službě spolučinni buď 
jako odběratelé, dodavatelé, pracovníci, nájemníci atd. Slouží družstvu jako ono slouží 
jim. Kde u společného podniku chybějí tyto dva znaky, není to družstvo, a kde vysky
tují se částečně, je to družstvo nedokonalé, polodružstvo. I mohli bychom krátce říci, 
že pravé družstvo liší se od . jiných společných podniků tím, že spolčuje nejen kapitál 
svých č1enů, ale i jejich hospodářskou činnost. Družstvo je hospodářská pospolitost" 
(str. 18). 

Pod zorným úhlem povšechné povahy hospodářských služeb rozeznává Modráček 
v družstevním hnutí dvě význačné kategorie: družstva o d b ě r a tel s k á a družstva 
o d byt o v á. Do prvé kategorie náležejí konsumní družstva a nákupní sdružení všeho 
druhu, stavební a bytová družstva, a lze tam zařaditi též spořitelní a úvěrní družstva -
zkrátka všechna družstva, jejichž hospodářská činnost počíná zpravidla mimo vlastní 
sdružení a končí členskou spotřebou. Do druhé kategorie patří výrobní a prodejní druž
stva všeho druhu, jejichž hospodářská činnost počíná v okruhu vlastního sdružení vý
robou nebo dodávkami členů a končí odbytem mimo sdružení, na volném trhu. Rozdíl 
není podle Modráčka jen teoretický, nýbrž znamená dvě rozdílné a protichůdné ten
dence v družstevním hnutí. Jedna usiluje o výhodný a levný nákup a levné služby, druhá 
o výhodné zpeněžení práce a výrobků; prvá je pro nízké ceny, druhá pro ceny vysoké. 
Jsou to dva zájmy, protínající se ve velkém problému, jak dosíci souladu mezi růz
nými druhy družstev, kterýžto problém namáhá se družstevní hnutí marně téměř od 
svého počátku vyřešiti a za nynějších poměrů sotva vyřeší. Tento problém se vysky
tuje v družstevním hnutí všech tří stavů, dělnickém, selském a živnostenském, z nichž 

_ .se rekrutují vlastní kádry družstevnictví, především však charakterisuje poměr mezi 
družstevnictvím těchto stavů, z nichž každý vytvořil své rázovité typy družstev, od
povídající nejen jejich hospodářským úkolům, ale i povaze příslušného stavu. 

Družstevnictví nes a m o s t a t n Ý c h (dělníků atd.) je charakterisováno napro
stou převahou družstev odběratelských. Typickými družstvy tohoto stavu jsou kon
sumní družstva; neboť vrstvy sem náležející mají na družstevnictví zájem především 
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jako konsumenti, kteří za svou mzdu nebo gáži chtějí co nejlépe nakoupiti. Proto také 
nachází konsumní družstevnictví nejpříznivější půdu v městských a prl1myslo.vých ob
vodech, kde žijí veliké davy námezdníků a gážistů. Dalším důležitým polem družstevní 
činnosti zaměstnaneckých vrstev je stavba obydlí; neboť opatřování levných a zdra
vých bytů je stejně důležito jako opatřování hodnotných potravin. Mocnou vzpruhu 
tomuto druhu svépomoci dala poválečná bytová nouze. Naproti tomu zaznamenávají 
skoro ve všech zemích poměrně nepatrný úspěch dělnická družstva pracovní a výrobní, 
do nichž v počátcích družstevního hnutí byly kladeny zvláště veliké naděje. Příčiny toho 
jsou podle Modráčka několikeré: jednak souvisí se svízelnou situací malých a středních 
dílen za nynějších konkurenčních poměrů, jednak mají tato družstva své ' vnitřní nesnáze, 
a konečně ubírá jim pole vlastní výroba konsumních spolků a jejich velkonákupen. 
Rovněž nepatrný rozvoj vykazuje u nesamostatných vrstev úvěrní družstevnictví, jelikož 
chybí tu potřeba prOvozního úvěru a dostatečná maj'etková záruka. Jinak teprve úvě,. 
rová potřeba konsumních, výrobních a bytových družstev vytváří u zaměstnaneckých 
vrstev podmínky pro úvěrní dn1žstevnictví většího významu, což dochází výrazu v tOrll, 
že se zřizují záložny á družstevní banky, jež se snaží soustředÍti na sebe peněžní trans
akce dělnických družstev. 

Družstevnictví s a m o s t a t n Ý c h (rolníků a živnostníků) vyznačuje se podle 
Modráčka tím, že slouží převážně zájmům hospodářství a živnosti. Jeho hospodářský 
program je tudíž určen především provozními a obchodními potřebami toho nebo onoho 
stavu. Sleduj'e tyto cíle: 1. u s nad ně n í, z I e vně ní a z d o k o n a len í v I a s t
ní ho. h o s pod á ř s k é hop r o voz u čl e n Ů, 2. V Ý hod n Ý od pro dej v ý
rob k ů čl e n Ů, 3. z P r a c o v á ní s u r o v i n a p o lot o var ů čl e n Ů. I v druž
stevnictví samostatných zaujímají družstva odběratelská důležité, ne-li nejdůležitější 
místo, ale jejich poměr v něm, pokud neslouží přímo potřebám konsurrlním, jest jiný 
nežli v družstevnictví nesamostatných. Jestliže v družstevním hnutí zaměstnanců druž
stva odběratelská podřizují si výrobu a zprostředkování statků vůbec (a často i výro.bu 
družstev výrobníeh), v rolnickém a živnostenském družstevnictví výro.ba a zprostřed
kování statků podřizuje si družstva o.dběratelská, která představují převážně jen po
mocné o.rganisace soukromých podniků a odbytových družstev. Nejdůležitější složkou 
družstevnictví samo.statných - aspoň v zemích střední a východní Evropy - jsou 
úvěrní družstva: na venko.vě raiffeisenky (u nás zvané kampeličkami) nebo rolnické 
pokladny jim podobné, ve městech zálo.žny a lidové banky. Poněvadž pro ro.lnictvo i 
živnostnictvo lná levný úvěr přímo životní význam, rozšířilo se ve většině zemí II těchto 
stavů úvěrní družstevnictví nejdříve a do.sáhlo u nich největšího úspěchu. Ostatní druž
stva (neúvěrní) vyrostla a rozvíjejí se ponejvíce teprve na půdě zkypřené úvěrními 
družstvy a za j'ejich finanční pomoci. Selské neúvěrní družstevnictví vyniká nad druž
stevnictví zaměstnanecké a živnostenské svou rozmanitostí. Hlavní skupiny selských ne
úvěrních družstev jsou tyto: družstva nákupní, která vedle potřeb pro hospodářství 
(umělá hnoj[va, oves, nářadí a pod.) často obstarávají i konsumní články pro domácnosti; 
družstva prodejní a exportní; družstva zpracovávající výrobky a suroviny rolníků, druž
stva pro společné používání strojl1 a jiných hospodářských prostředků; družstva Po.jiš
ťovací, elektrárenská, meliorační atd. Rozvoj jednotlivých družstevních skupin se řídí po
dle povahy a poměrů selských hospodářství v tom kterém kraji nebo zemi a všeobecně 
podle vyspělosti země. Oproti trvalému rozvoji družstevnictví rolnického a vrstev ne
samostatných zaznamenává živnostenské družstevnictví výsledky nápadně slabé, poně-
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vádž mu chybí půda, kterou mají oba předchozí stavy. Nejlépe 'se osvědčila družstva 
úvěrní, z nichž však valná část se za čas odcizuje svému účelu. Pokud jde o živno
stenská družstva neúvěrní, nejlépe se daří družstvům nákupním, obstarávajícím pro své 
členy potřebné suroviny, pomocné látky a stroje. Ostatní družstva více méně živoří nebo 
vykazují jen ojediněle pozoruhodnější výsledky. Není na podiv, poznamenává Modráček, 
že se o živnostenském družstevnictví pronášejí hlasy značně pesimistické, které nevěří, 
že by se mohlo tak rozvinouti, aby ubránilo malou a střední živnost proti konkurenci 
velkého kapitálu a moderně vyzbrojené velkovýroby. 

Československo náleží podle Modráčka k zemím, v nichž družstevnictví vykazuje 
největší rO'zvoj a PO'měrně největší roe:manitost. Podav statistický obraz českosloven
ského dnlžstevnictví ukazuje, že nejmohutnější rozvoj vykazují u nás družstva spořitelní 
a úvěrní, a to jak v městech, tak i na venkově, takže v tomto ohledu stojí náš stát na 
předním místě v Evropě. U neúvěrních družstev našehO' státu tvoří nejmohutnější sku
pinu družstva konsumní, jež jsou na nepopiratelném postupu, jak o tom svědčí vzrů
stající čísla tržby, kterážto především rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu konsum
ního družstevnictví. Nejrychlejší vzrůst zaznamenávají stavební a bytová družstva, která 
nabyla u nás významu teprve po světové válce za kritické nouze o byty, kdy veřejnou 
pomocí byl usnadněn jejich obtížný úkol, který by jinak nebyla mohla řešiti; na zmír
nění bytové nouze mají u nás veliký podíl, nepodaří-li se však prodloužiti zákon o pod
poře stavebního ruchu na příští leta, bude jejich činnost v budoucnu silně obmezena. 
Zemědělská družstva neúvěrní tvoří co do počtu družstev vedle kampeliček nejčetnější 
skupinu družstevního hnutí v Československu a celý růst této skupiny je pozoruhodný 
a trvalý; př,es to však řada důležitých oborů hospodářských je dosud jen nepatrně druž
stevně zpracována a zbývá tudíž ještě hodně našemu zemědělství v družstevním hnutí 
doháněti. živnostenská neúvěrní družstva představují nejslabší skupinu československého 
družstevnictví. Organisace československého družstevnictví je pohříchu nadmíru roz
tříštěna, ani jedna skupina družstevní není u nás organisována jednotně. Jsou proto 
pochopitelna Modráčkova slova: "Kdyby tyto miliony členů byly vesměs ovládány oprav
dovým družstevním duchem, měly jednotnou organisaci, jeden zájem a jeden cíl, stáli 
bychom snad bezprostředně př,ed historickým převratem v našem národohospodářství, 
jenž by nehlučně a nekrvavě změnil jeho poměry důkladněji, nežli bouřlivá revoluce. 
Jaký přesun v našich hospodářských poměrech mohlo by družstevní hnutí při svém do
savadním rozvoji způsobiti, ukazuje nám statistika peněžních družstev, jež dohromady 
s veřejnými a poloveřejnými ústavy, spořitelnami a okresními hospodářskými záložnami, 
soustřeďují 60 procent národních úspor, takže bankovní kapitál, dříve největší a svrcho
vaný činitel v našem peněžnictví, byl zatlačen na druhé místo" (str. 26.). 

Modráček je přesvědčen, že nepochybně všechny síly družstevního hnutí, souladné 
i nesouladné, spojité i rozpojité~ v jednom ohledu sledují společný směr: všechny vedou 
bezděčně ke změně poměrů, vyplývajících z nynějšího individualistického hospodář
ského řádu, k nové hospodářské organisaci. Každé družstvo, nechť náleží k té neb oné 
skupině, k tomu neb onomu stavu, ztělesňuje úsilí o novou úpravu distribuce, výroby 
a nové rozdělení hospodářských důchodů, i když si toho neuvědomuje; jest větší nebo 
menší kapkou všeobecného hospodářského a sociálního proudu. jenž všechny civiliso
varié společnosti nese k organisovaným a demokratickým fonnám hospodaření. Ale jen 
dělnické hnutí družstevní má podle něho v tomto ohledu ujasněný cíl a usiluje vědomě 
o všeobecné a důsledné uplatnění družstevních principů v hospodářském životě, kdežto 

418 



druhé stavy chtějí trvale zůstati na poloviční cestě a uznávají družstevní svépomO'c jen 
JakO' prO'středek, aby udržely na věčné časy svůj dosavadní způSO'b hospodaření. Děl
nické hnutí družstevní je též poměrně nejzdravější a nejodolnější vůči odklonům od 
družstevních principů, jež pustoší některé skupiny. Na jeho dalším rozvoji a vlivu nej
více, ne-li jediné, závisí, pokud družstevní hnutí splní své dalekosáhlé poslání v národo
hospodářském životě a přispěje k lepší a spravedlivější úpravě hospodářských poměrů. 
A pokud jde o zápas s nepřátelským kapitalismem? "Poctivá vůle k spolupráci a k spo
lečnému zápasu, vyloučení všeho, co tuto spolupráci a společný boj ruší a O'slabuje -
toť . ~ . nejsvětější příkaz doby pro dělnické družstevnictví." A. Klimt. 

F. FAJFR: TRŽBA A CENY U KONSUMNfcH DRUŽSTEV. Zvláštní O'tisk ze 
Statistického Obzoru, roč. XIV. (1933), seš. 1.-2. 

Prof. dr. Ernst Grlinfeld napsal ve svém pozoruhodném díle "Das Genossenschafts
wesen, volkswirtschaftlich und soziologisch betrachtet" (Halberstadt 1928), že podrob
nější sociologické pojednání o družstevnictví bude nemožným potud, pokud nebudeme 
míti dostatek plodných a podrobných zkoumání speciálních. Vzorným příkladem tako
véto speciální práce jest právě Fajfrova studie o tržbě a cenách u konsumních družstev, 
jež přináší ve skutečností daleko více, než co napovídá strohý její titul, a která jest 
dobrým příslibem, že především od Fajfra máme právo očekávati monografické zpra
cování nejdůležitějších a nejspletitějších družstevních otázek. Máť k tomu všechny před
poklady, s nimiž se u prakticky a teoreticky činných družstevníků setkáváme jen zcela 
výjimečně, nej/en u nás, n)'Tbrž i v cizině. 

Autor vychází ze správného rozpoznání, že konsumní družstva jsou jednou z cest, 
jež jsou vrstvám méně zámožným k disposici v boji o život a o větší a spolehlivější blaho
byt. Ideologie konsumního družstevnictví, které je páteří družstevního hnutí vůbec, vy
pracovala už dalekosáhlý program kooperativní organisace spotřebitelů, praktické hnutí 
se však musí vyrovnávat se skutečností, jak to lze, a to hlavně se dvěma fakty: se sku
tečným prospěchem, Jaký může dnes družstvo poskytovat členu, a na druhé straně 
s uvědomělostí členstva a vrstev, k nimž se hnutí především obrací, s jakou sami do
v,edou využít konsumního družstevnictví ke svému prospěchu. Nedostatky jsou na obou 
stranách. Všímaje si podrobněji vývoje konsumního družstevnictví u nás upozorňuje 
autor, že konsumní družstevnictví je povýtce útvarem dělnické třídy, a že v různotvár
nosti orgánů detailního maloobchodu · zaujímají družstevní konsumy jakožtO' zvláštní 
typ jistě slušné místo majíce ve svém členstvu ještě velké reservy. Soukromý obchod 
jistě není odkázán na domácnosti v družstevních konsumech neorganisované, nýbrž zís
kává pro sebe značnou část tržby i těchto domácností; kdyby byl odkázán opravdu jen 
na domácnosti dnlžstevně neorganisované, byla by to pro něj' situace skoro nemožná. 
Popřevratový vývoj konsumního družstevnictví je charakterisován dvěnla znaky: dosti 
rychlým vývojem konsumního družstevnictví k soustavě prodejen, což je důsledkem 
jednak účelného a nutného soustředění družstev, jímž se samostatná družstva přetvo
řovala na prodejny družstev silnějších (byla to často záchrana před zánikem), jednak 
úspěšného rozvoje některých energických družstev, a nesporně značným kvantitativním 
vzrůstem, jenž byl patrně darem situace, poněvadž u konsumních družstev hledají lidé 
pomoci v dobách stísněných. Zorganisovala-li družstva proti době doválečné slušný počet 
člen~ ke sp01ečné kooperativní politice konsumní, nesmí se zapomínati na to, že toto 
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