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Č. 2 Přírody vyšlo dnes. Sestavuji č. 3. Odešlete-li artefakty hned, mohu po revizi dát rukopis hned to tisku, takže by vyšel už za 3 neděle v č. 3. Mám dojem, že Vám záleží na rychlém uveřejnění. Ab.Brno, 25. 10. 1943Rukopis o Chabech jsem obdržel a jsem ochoten jej v „Přírodě“ uveřejniti. Jeví však nedostatky, jež je třeba opraviti resp. doplniti. 1.) U jednoho artefaktu není udáno jméno, celá (?) velikost. 2.) Seřazení typologické je nesprávné. 3.) Některé artefakty jsou nesprávně určené. 4.) Některé artefakty jako č. 11 jsou bez dokreslení (tečkovaného) hrotu. Je třeba, a to celý materiál poslati sem, abych to archivoval.Na Zdar!Dr. K. Absolon
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Ctěný pane Homolo!Odmítati p. Proška a jeho snahy archeologické proto, že je pouze mechanikem a má pouze měšťanské školy je názor šosácký a vědce nedůstojný. Věda není privilegiem jen akademicky vzdělaných lidí. Talentovaný člověk se může pílí, svědomitostí a pevnou vůlí dostat do výše i bez doktorátu. Naopak, často se najdou i vysokoškolští absolventi s úžasnou ignorancí ve vlastní oboru. Zde „působil“ na vysoké škole profesor zemědělství K. Vandas, jehož veškery vědomosti toho oboru byla malá knížka ze sbírky Göschenovy a který nenapsal ani řádek svého oboru.Proto nutno i Proška podporovat tím spíše, že jeho objev Chab a jiných stanic (?) svědčí o jeho přirozené qualifikaci. Mezitím mně obsáhle psal a v porovnání s Vašimi in formacemi vidím, že Petrbok jedná nesprávně a nedůstojně. Mrzí mne to na něj velice. Při tom jsou jeho typologické odhady a popisy karikaturou vědecké práce, ku př. Chaby samy. Napsal jsem mu to už před 5
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týdny přímo! Jest příliš sebevědomý a domýšlivý i agresivní, to se vše časem vymstí na něm samým. Na mně si jistě nemůže stěžovat, podporoval jsem jej, jak si přál. Přesvědčil jsem se bohužel, že i vůči mně vědomě nemluví pravdu. Nenávidím lidi, kteří lžou.Prošek se ovšem musí hodně a hodně učit. Jeho „Chaby“ v Přírodě, jak uvidíte, dodají mu chuti ku práci i životu.Petrbokovi jsem vypracoval krásný atlas artefaktů z Kačáku a celou typologii a poslal jsem mu to již dávno. Nyní Petrbok předložil rukopis o Kačáku do akademie. Slyšel jsem od Dr. Žebery (?), že i Vy máte určité množství artefaktů z Kačáku, tato industrie je zvlášť obtížná, bylo by záhodno, aby i Váš materiál byl určen a prokreslen.Jakmile „Chaby“ Proškovy vyjdou, ať připraví ku uveřejnění i další svoje materiály, Kozly aj., o nichž si Prošek též stěřuje, že mu je Petrbok literárně přímo ukradl. Fotografie glyftolidků (?) Kozelských, jich seřazení (spousta též „vzhůru nohama“) je též úplně nesprávné, povrchní a ten, kdo tabulku seřazoval nebyl si vědom, co je jeho úkolem. O tom všem se s Proškem dohovořte.Na Zdraví.K. Absolon
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJe nutné toto. Ať p. Prošek z každé vrstvy svého profilu z Chab (Příroda str. 80) vezme ukázku asi o váze 1½ kg., tedy celkem z a  - f (6 vrstev) asi 10 kg a zašle je na adresu Dr. Pelíšek, pedologický ústav vys. školy zemědělské Brno, Černá Pole. Ať je každá vrstva zabalena pečlivě v sáčku z velmi tuhého papíru, aby se neroztrhly a nesmísily a ať jsou přesně etiketovány.KA
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Už před časem avizoval jsem p. Dr. Pelíškovi, že obdrží ukázkový profil z Chab a on slíbil, že analýzu provede. Je k tomu kompetentní. Rozbor zajisté uveřejní v „Přírodě“. Není však možno, aby se čekalo s tím tak, aby mohla jeho stať vyjíti současně s odpovědí Proškovou, jelikož by se tím affaira (?) příliš protahla. V zájmu Proškově je, aby vyšla jeho odpověď co nejdříve.S pozdravemAKBylo mně sděleno, že rozšiřujete jakýsi faktograficky psaný speleologický časopis. Proč jste jej nepředložil „Přírodě“?
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Ctěný p. Homolo! Podle Vašeho přání ze dne 13. 3. 1944 uveřejnil jsem doslovně, jak kdo si přáli odpověď p. Proška v dubnovém čísle Přírody. Odpověď je velmi umírněná i slušná. Zásluhy Proškovy o objevení i zpracování Chab jsou každému jasny. Myslím, že Petrbok tu i jinak velmi chybuje. Ve svém dopise píšete doslovně „splnil jsem vždy víc, než k čemu jsem se zavázal, i když to bylo na úkor mé osoby”. Žádám Vás podruhé, abyste mně přesně a obratem vysvětlil, co jste mínil a týká-li se to mé osoby. Já už těch intrik z Prahy mám až po krk a vidím, že budu muset veřejně k tomu zaujmout stanovisko.S pozdravemK. Absolon
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