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Marxismus a fašismus
Marxističtí ideologové vytýkají mimo jiné odpůrcům marxismu, že se v (klečky nedovedou vyrovnat s marxistickou ideologii a prokázat, v čem
se mýlí. >Obzory« hodlají v sérii článků podrobit
marxleninismus důkladné analyse s hlediska křesťanské ethiky a uveřejňuji dnes první příspěvek
v sérii.
Na jedné debatní schůzi prohlásil kterýsi řečník
v předvolebním zápalu: »Otcem marxistické dialektiky
byi némecký filosof Hegel. Tentýž Hegel byl původcem
myšlenky fašistického státu. Maji-li dva stejného otce,
jsou to tedy bratří. Protp také marxismus a fašismus
jsou úzce spjaty nejtésnéjšími příbuzenskými vztahy.
Proto se také tolik nenávidí navzájem, neboť nemůže
býti větSích pohnutek nenávisti než právě v boji bratrovražedném. Toť přece očividná věc.<
Je nepochybné, že málokteré hnutí vyvolalo takovou
bouři vášně, jako právé marxismus. A je ještě otázkou,
zda prudkost této vášně je větší u stoupenců neb odpůrců marxismu. Proto se též zřídka setkáváme s objektivním postojem vůči tomuto hnutí, ať již jde o zastánce či kritiky Marxova učení. Příkladem toho může
sloužiti nedávná tisková polemika, v níž se na jedné
straně marxistům vytýkal společný rodokmen s fašismem, kdežto na druhé stranč marxisté se bránili různými citáty z Marxe a Engelse, nebo 1 prostě nadávkami. "Věc sama zůstala však nevyjasněna.
Je ovšem bezesporu, že jak marxismus, tak i fašismus mají v Hegelovi společný pramen své filosofie.
Nemůžeme se proto ani dlvltl onomu předvolebnímu
řečníkovi, když označil tato dvč hnutí za úzce příbuzná
a prohlásil tuto thesi za očividnou. Při tom ovšem zapomněl, že očivídnost nemusí ještě býtl pravdou. Tak
na příklad je očividné, že se slunce točí kolem země,
ale není to pravda. Tak 1 v problému marxismus-fašismus je pravda jinde, než se to zdá povrchnímu pozo- N
rovateli.
•

Jíří Vilém Bedřich Hegel (1770—1831) opanoval německou filosofií na začátku minulého století. Za několik desítek let oživla jeho filosofie v učeni Karla Marxe,
jež otřáslo světem. Sám Marx o tom píše v předmluvě
k druhému vydání »Kapitálu«: »Prohlásil jsem se.'.,
otevřeně za žáka onoho velikého myslitele a koketoval
jsem dokonce tu i tam v kapitole o theorii hodnoty se
způsobem vyjadřování jemu (Hegelovi) vlastním.«
Ihned ovšem Marx připojuje: »Dialektika stojí u Hegcla na hlavě. Je třeba ji_ postaviti na nohy, aby bylo odhaleno racionální jádro v mystickém obalu.:« Marx tu
zřejmě má na mysli methoclickou stránku hegelovské
filosofie, jeho dialektickou logiku, která na rozdíl od
logiky identitní hledala pravdu nikoliv v hotových
dogmatických principech, nýbrž v samotném poznávacím proccsu, ve vývoji vědy, stoupající od nižších stupňů k vyšším, aniž by kdy došla k absolutnímu bodu
věčně platné pravdy. (E. Engels: »Ludvík Feuerbach.«)
Fašistická ideologie však nemá nic společného s hegelovskou dialektickou methudou, nýbrž je cele vybudována na hegelovském učení o státě. Podle Hegela nelze nahlížet! na stát jako na společnost jedinců. Stát
nevzniká z jednotlivců a není proto'jeho účelem, aby
sloužil jedinci a zabezpečoval mu jeho blaho a zájmy.
Stát má docela jiný vztah k člověku. Stát je »všeobecný duch«, který má svou samostatnou existencí. Stát
je bytostí vyššího řádu, která nesestává z jednotlivců,
nýbrž je v sobě obsahuje a nosí. Stát je samoúčelern,
js uskutečněním a projevem všeobecného ducha, je
absolutním cílem, pro nějž jsou jedinci pouze cílem relativním. Jako v živém organismu je každá buňka, každý orgán relativním cílem a zároveň prostředkem, tak
je tomu též ve státě, který je nutno chápat! jako organismus, nikoliv jako organisaci samoúčelných jednotlivců. Pramenem života státního organismu je znárodní duch«, národní organismus, bohatě rozčleněný a
v jednotě žijící. Státní moc je uskutečněná státní vůle,
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nlo nikoliv jako vůle vSeeh občanů, neb většiny občanů,
nýbrž jako »všeobecná v vilo«, vůlo »všeobecného duchu«.
Právo a morálka žiji jenom ve států a tilcrsse stát,
který je absolutním projevem roBumu, objektivní skutečnosti vseooeeneho duchu. Stát je proto bohem. Bůh
se jeví viditelně, jako stát, v němí, se mUlsuje jako ňtvot duchovního organismu. Stát je božská myšlenka,
která se stále vyvíjí, je stopou »absolutního ducha«,
který sám sebe po»návA ve vývoji. OlovtMi čerpá vSoeliny duchovní hodnoty Jenom ve «tátč, Jako ueJvySSI,
duchové skutečnosti. Ve státě se svoboda objektivně
projevuje tím, že jsme tehdy svobodni, když činíme vše
v souhlasu s .»všeobecnou vůli«.
Stát je živý, organicky rozčleněný duch, Individuální
totalita stále se vyvíjející. Samočinný vývoj vede U uskulečněn! státu! vůle siuire jednu osobu. Tak representuji) Individualitu všeobecnou vůli n plní JI. Stálili
suverenitu o moc nemá /.drojem »lid«, tuto neforemnou
innsu Jednotlivců, nýbrž »národ«, Jako rozčleněný živý
organismus, Proto též puviument nemá býtl '/ustoupením »lidu«, nýbrž musi pledsluvovnll »národ«. Národ N<
vňuk organicky rozčleftuje v Jednotlivé stavy. Formu
státního zMzení se Jeví proto logicky Jako stavovský
«tál.
Ivaždý jednotlivý ulát je orgunlsovuný národní duch,
Vzhledem k různosti »národních duchů* dochází 1< rozporům a k válkám. Válka Je nezbytnosti rozumného řádu. Když nelze mírnou cestou odstranit! rozpory, týkajíc! ne cl! a životních zájmů států, puk nezbývá než
válka. Je to správná a rozumné, že stály válči mezi sebou. Ideál věčného míru odporuje rozumné skutečnosti.
Zlvot jedinců u lidstva může zŮMlutl zdravým a mravným jen, když státní moc vytrhne občas své občany zo
zbahnělostl všedního životu a dá jim možnost uskutefiJ
ni! 1 nejvyšfl! mravní hodnoty ve válec pro zájem státu.
O vztahu církve kc státu učí Ilogol, žc církev »cwint
býtl nezávislá na státě, nýbrž musí býtl státu podřazena, jako církev státní. Náboženství není věd soukromou, nýbrž státní, neboť má sloužit! států.
To jsou v hlavních rysech základy Hcgeiova učeni
o státě.
•

Tato fillená nauka bloudila celé století světem, už na
nakonec uskutečnila v Jtiilll, jako stát fašistický, ,a
v Německu, jako nacistická třetí říše. V Hegelově učeni o státě jsou obsazeny všechny podstatné prvky totalitních režimů XX. století: popírání přirozeného práva
jedince, popření personality, zbožňováni státu, vůdcovský prlrtcip, glorlflkucc válek, odmítání demokracie
a pod. Dokonce I fašistický korporutismus má v Hegclově nauce o státě své filosofické odůvodnění. Má marxismus něco společného s tímto učením'!
Chceme-il býtl poctiví, musíme odpovědět!: nikoliv.
Marxismus ostatně nemá svým původem pouze hegelovskou dialektiku, nýbrž také tkvi všemi svými kořeny v racíonalistlcké filosofii francouzských encyklopedistů X V I I I . století, filosofii, Jež budovala na principu
přirozeného práva, ovšemže racionallstlcky pojatého.
Dalším zdrojem marxismu byla filosofie Ludvíka Feuerbacha, který byl sice I-Icgelovým žákem, avfiak odmítl
Idealismus svého učitele a v knize »Podstata křesťanství" (r. 1841) představil se jakožto vášnivý odpůrce
Jakékoliv idealistické ideologie a materialista. Na Marxe a Engelse učinila tato kniha neobyčejně hluboký dojem. ?/Je třeba zakusit! sám na sobě osvobozující vliv
této knihy,« psal později Engels (»Ludvík Feuerbach«),
»abychom sl o ní rnohlí učínlti představu, NadSení bylo
všeobecné a dlouhou dobu byli jsme všichni ,Feuerbachovo!". Feuerbach představuje takto zprostředkující
článek mezi filosofii hegelovskou a učením komunistickým.«
Feuerbachův materialismus neznamenal popření ducha, myšlenky, ideje, jako to činili materialisté rázu
Vogťova, Bttchnerova nebo Moleschottova. Feuerbach
popíral sice Boha, Stvoření, ducha substanclálního.
Avšak na druhé straně tvrdil Feuerbach, že v procesu
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'¿řírorJního vývoje vynořuje se duch (člověk;, jenž je
tiejvyšéím výrazem přírody ř //hmoty ,1, jejím výkvětem,
který zrodivái ho hmotu jistým způsobem přesahuje.
Feuerbach vybudoval svůj materialismus v torn smyslu, že prohlásil člověka vrcholem skutečností, ústředním
objektem filosofie, nejvyšším rozvinutím jsoucna. Je tedy feuerbachovský materialismus humanismem. A přivě tento m»teríalisl1cký'hu»iaiiisirius stal se základem
a materiální basí marxistické sociologie.
Je zřejmé na první pohled, že Hegclova. nauka o státě je neslučitelná s marxistickým humanismem, i když
tento hojné používá hegelovské dialektické methody při
sociologickém bádání a vysvětlení společenských zjevu.
Není však aril třeba dlouho se šířit o tom, že marxismus odmítá státní theoríl Hegelovu, protože statí jen
poukázat! na to, že Marxova nauka rná svoji vlastní
státovčdu, která je Hegelovu učenf na sto hony vzdálena, Neznamená to ovšem, že pokládáme marxistickou
státovědu za správnou. J<* to stejný blud, jako i theorie
Hegelova, a v poslední době nasvědčují všechny známky tornu, že nynější theoretikové marxismu již ani netrvají nu theorlí státu, jak jl formulovali Marx a Engels.
Než pro pochopení zásadních rozdílů mezi marxismem
a fafitamem je třeba ne obeznámit! aspoň v hlavních ryMtích těž se státní theorlí Marxovou.
V knize »Piivod- rodiny, souki/omého vlastnictví a státu píše B. Engels: Stát není žádnou skutečnosti mravní Ideje, jak tvrdl Hegel. 8tftt je prostě společenským
výtvorem na určitém «tupni vývoje, je přiznáním skutečnosti, že se společnost dostala do neřešitelného konfliktu sama se sebou, že ve společnosti vznikly nesmiřitelné rozpory, protichůdné společenské třidy. A aby tyti» třídy h protichůdnými hospodářskými zájmy nezničily ve svém boji'samotnou společnost, stala se nutnou
moc, jež zdánlivé stoji nud třídami, moc, která by udržovala společenské řády a zmírňovala by ostrost třídních konfliktů. Podle marxistické nauky nemohl l»y letí y mtát vftlnm vzniknout), mil se udržet! natrvalo, kdyby Mtiexltttoviil tHdní boj. Stát Je ve světle marxismu
nástrojom třídní nadvlády, orgánem potlačování jedné
třídy druhou, a jeho účelem je, aby udržoval dané společenské řády a zařízení, Jelikož vsak podle dialektického pojetí lidských déjlu musí třídy nevyhnutelné zmlxetl, zmizí nevyhnutelně také stát. »Společnost, která
nu nových základech zorganlsuje výrobu, pošle celou
státní mašinérii tam, kam jediné patří: do musea starožitností, vedle kolovrátku a bronzové sekyrky.« (Engels:
Původ rodiny.) Podobné píše Engels 1 v knize »AntlDUhrlrigí, pal* též Marx v »Bldé filosofie«, v >18. brumaire Ludvíka Bonaparte«, v dopise v. Weldemaierovi
z r. 18BÍ a j.
Jaka bude společnost po uskutečnění diktatury prolotarlátu? Na tuto otázku odpovídá K. Marx v díle
ftObčanská válka ve Francii , Po vítězné sociální revoluci uchopí prolctarlát moc ve státě, odstraní starý
Státní úřednický aparát, zruší stálou armádu a nahradí
jí ozbrojeným lidem, Jelikož oproti předchozímu stavu
nebude již utiskování většiny národa menšinou. nýbrž
národ sl bude fakticky sam vládnout!, a to nejen politicky, nýbrž i hospodářsky, stanou se funkce státu, jakofito nástroje třídního útlaku, během doby zbytečnými.
Stát začne pomalu odumíratl.. Období uchopení moci
proleturhUem a převedeni všech výrobních zdrojů a prostředků do vlastnictví státu označuje pak Marx jako
první fáv.t (socialisttekou) komunistické společnosti.
( K r i t i k a pot ha jakého programu-.) Politickou formou
socialistické společnosti bude proletařská demokracie,
v niž budou odstraněni všichni vykořisťovatelé a utlačovatelé lidu. Teprve tehdy, až odpor kapitalistické třidy bude definitivně zlomen, už zmizí soukromé vlastnictví výrobníci» prostředků, začne také »odumírali
stát, jelikož nebjule již nikoho třeba utlačovat« a nebude
tvídy, proti níž je nutno použiti státní moci. V >soctaUstické« fázi společnosti obdrží každý pracující odměnu
podle svých pracovních zásluh. Avšak stát úplně •»odumře . zmizl teprve v druhém stadiu komunistické společnosti.
,. Když zmizí zotročujici člověka dělba prá-
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ce; když zmizí rozpor mezi prací duševní a fysickou;
až přestane býtí práce pouze prostředkem k životu,
nýbrž se stane první potřebou života; až spolu s všestranným rozvojem jedinců •vzrostou též i produktivní
síly a všechny prameny společenského bohatství potečou širokým proudem — . . . pak teprve napíše společnost na 3vém praporu: každý podle svých schopností,
každému podle jeho potřeb.i (Kritika goih. programu.)
To bude druhé stadium komunistické společnosti, komunismus . A v tomto období společenského vývoje již
vůbec nebude státu. Začne pak éra svobody, neboť, kd
je 3tát, nemůže býti svoboda. Svoboda bude, až .odumře« stát.
Socialistický stát je tedy podle Marxe přechodnou
formou ke komunismu, kde státu nebude. Nelze však,
jak sí to představují anarchisté,
zavéstí , násilím
uskutečnitl rázem druhou, vyšší fázi komunistické společnosti. Je to véc přirozeného vývoje, a uskuteční ,»e
teprve po splnění všech hospodářských a společenských
předpokladu. Tolik marxistické učení.
*

Není ovšem možné v rámci revuálního článku podrobili zevrubné kritice Marxovo učení o státu. Je nesprávné již ve své základní thesi, že totiž stát je pouhým
nástrojem třídního utlačování. Stát není ovšem také
bohem, jak učil Hegel Stát není pak ani pouhým nutným zlem, nýbrž je dokonalou přirozenou společností,
jež rná své ethlcké poslání a svůj účel. Marxismus věří,
že se lidská přirozenost mění podle vývoje hospodářského, a že tedy v komunismu nebude třeba státní moci, nebude zločinů a trestů, nebude třeba soudů a pod.,
protože se asi lidé stanou anděly. Avšak jíž Aristoteles
napsal, že bez státu musel by člověk býti bud* bohem
nebo zvířetem. Existuje zajisté změna, vývoj, zvrat,
revoluce. Avšak lidská přirozenost se nemění a je táž,
jako i před mnoha tisíci lety. Zločin Kainův, pád Davidův, statečnost Leonidova, to vše je nám, lidem XX.
století, pochopitelné a blízké, protože IMské. Je proto
komunistická společnost ve f-^nyslu Marxové stejnou
fantastickou utopii, jako třeba román Bellamyho nebo
Cabetova »Cesta do Ikarle«. Avšak pro nás je nyní důležitou jiná otázka —• otázka vztahu marxismu k fašismu.
,.
Je nepochybné, že fašismus vyrostl na zcela jiné živné půdě než marxismus, l když obě tyto Ideologie čerpaly z Hcgelovy filosofie. U marxismu to byla ovšem
aplikace hegelovské dialektické methody 11a zjevy společenské, kdežto fašismus prostě uskutečnil Hegelovu
zrůdnou nauku o státě. Co však je význačné pro pochopení rozdílu mezi těmito naukami, je neobyčejná přizpůsobivost marxismu na jedné straně a neschopnost
vývoje u fašismu na straně druhé.
Marxismus není nikterak dogmatický. Z původní
theorie Marxe-Engelse Lenina převzali dnešní theoretikové marxismu poměrně.velmi málo. Na př. vedle dialektického principu přiznávají také neměnné a vždy
platné mravní ideje; na náboženství již nepohlížeji jako na »opium lidu . nýbrž jako na mohutný sociologický faktor kladného významu lna tom nic nemění ani
okolnost, že se někteří marxisté tvrdošíjně drži zastaralých protináboženských hesel); t. zv. historický materialismus, čili marxistická filosofie dějin, nelpí již na
primátu výrobních způsobů a vztahů, nýbrž přiznává
dnes faktorům ideologickým a mravním nemenší význam, než činitelům hospodářským tna př. druhá světová válka se již marxisty neoznačuje jako válka impcrialistická , nýbrž jako
vlastenecká«); Marxova
vykořisťovací theorie nadhodnoty je již mlčky uznána
za překonanou, jakož i jeho theorie krisí a koncentrace kapitálu, učeni o státu a pod. Dialektický materialismus pak se uchýlil z oblasti metafysické do noetikv,
kde má již pevnější pudu pod nohama a kde úspěšné
bojuje s knticismem a s jinými subjektívistíckými bludy (křesťanská filosofie bojuje s nimi také). Ze starého arsenalu Marxových zbrani podrželi si jeho dnešní
žáci pouze materialistický princip světa a dialektickou
methodu. Marxismus se nam tedy jeví jako nesmírné
pružná nedogmatická nauka (či víra), vždy hotová ke
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kompromisu a neipíei na neomylnosti svých původních
thesí. Odtud těž vyplývají všechny theoretiekě 1 politické chyby marxistu, ale také i nesmírné úspěchy,
jichž si získali.
. ašisnius však neni schopen vývoje. Je strnulý, protože je mysticky a je vzdálen skutečnosti. Marx napsal
v předmluvě ke Kapitálu, že odhodil slupku 2 hegelovské filosofie a podržel si její racionální jádro. Není 10
ovšem pravda. Marx si spiše podržel slupku hegelovské
dialektiky, kdežto jádra se zmocnil fašismus, t. j. jádra
hegelovského mystického idealismu, s jeho nemožným
saDsoiutnim duchem (bohem), jenž neni ani nekonečné moudrý, ani mravné dokonalý, nýbrž se sám poznává
ve vývoji a teprve ve státě se uskutečňuje jako' bůh
nebo nřco takového. Fašismus přijal všechny tyto nesmysly za své dogma a svým nestvůrnýni totahstickým
státem prokázal všechnu zvíieckost této ideologie, neschopné jakéhokoliv myšlenkového rozvoje. Proto také
se fašistický stát uskutečnil téměř beze zmžn v naší
době tak, jak jej zobrazil před sto lety nojgeriiiánštějši
ze všech německých filosofů, Jiři Vilém Bedřich Hegcl.
*

Fašismus je dnes ideově mrtvý, i když ještě tu a tam
živoří politicky. Marxismus však žije a je životaschopný i - v budoucnosti, dík své přizpůsobivosti a své neumdlévajíci pružnosti. Když 11a př. selhala theorie opíčiho původu člověka, spokojil se marxismus s theorli
0 společném praotci člověka i opice. Selže-11 i tato theorie, marxismu to nikterak neuškodí, neboť no chylí třeba theorie původu člověka z mloků. Materialismu» jo
vira, a je proto starý jako lidstvo. Avšak ještě nikdy
nemělo křesťanství takového odpůrce jalco v marxismu.
Neboť marxismus se úzkostlivě vyhýbá všem nehoráznostem vulgárního materialismu a ve své praktické
činnosti opírá se o humanismus, ovšemže materialistického ražení. A v tom Je právě jeho největší nesnáz,
1 jeho odsouzení.
Materialistický humanismus vidi totiž v člověku výkvět přírody (my křesťané říkáme »výkvět tvorstva« )•

Budiž. Ale v. materialistického pojetí humanismu vyvozuji mar.své lt .. domoUuicii, sveboilu slova a náboVínstvi, sociální pit stavbu lidské společnosti, rovnost lidi
a ras, mravní jtósatly, smysl s v i t i , Kde však jo bsaspečný
izákUid těchto v;\ ndsk\\'h hodnoť.' i'n.i a jak odůvodni
marxista svobodu přesvědčeni, slova, náboženství, jestli: e neni člověk dítkem Bo:\nn, ii\hrž ji n a výhvuiiuč
chemickou sloučeninou? Kdyň člověk poehái-.t :: op.eo
nebo třeba : mloků, proč by nemohla progovmánská
opice či pr; nordieky mlok byt i lepši a jaksi hodnotn<.jsi, než pr,.obluda židovská čl hulioě.ká-? Nemtiji U
liilo nesnuti nou duši, proč mají být! si rovni'.' Jak odůvodním mravní i.ásady, bea nklu. neni možná společnost lidi? Vžuyť jli. Dosiojevsklj říkal, že, kdy:; není
Boha a nesmrtelné duí.e, pak je všechno dovoleno. Kd, ü
není po smrti nic, naprosto nic, proč se mám obětovali
pro blaho jiných lidí, obce, ntlvoda, státu ?
Tyto neanáy.e jsou ovšem inherentní každému materialismu, tedy í marxistickému humanismu. MarxlnniUH
prodělává proto ve svém boji o moc mučivé obraty a
používá nezřídka met hod, které se někdy podobají 1110
tbodám totaliatlekýnv jako vejce vejci, Prostě mu 1 liybi správný základní nňir.or na člověka a společnost.
Touží proto po svobodě v komunistické společnost i
a usiluje o zotročeni člověka v socialistlekém státě, lele
každému jedinci bude s konečnou platnosti vládnout.l
vrstva státních ůředniků. Touží po vysvobození od nadvlády soukromých kapliallstň
11 ehee zavěsti umo
hem tvrdší a bezohlednější kapltidlsmuH, kapitalismus
státní. Ačkoliv si rád přivlastňuje název »vědecký socialismus-, je v zajeti chiméry budoucího »druhého (Kudla- komunistické společnou!I, a neváhá tomuto nun
přinést! v oběť celé peneruoo. MarKlsmus vylryakl
z hlubokého soucitu k lidem, z lánky k ullnčoviin'm,
ke všem »poníženým a 111 úženým > nemá vňuli klidu'ho
přlutavu, kde by mohl pevně zakotvit! ne svou láskou,
neboť poHtrádá onoho věčného, nezměnitelného a neporušitelného zdroje veškeré morálky 11 práva, z něhož by
vyrůstaly nepomíjející hodnoty,,.

Decentralisace a samospráva

Romanus

Decentrallsační tendence, o nichž Zde byla již vicerávat své nejvhistnCjflí ůltoly. Jejich selháni Jeví ne
kráte řeč, jak ve spojitosti s reorgánlsací hospodářskou,
především v hospodářském sektoru v širším smyslu,
tak v souvislosti s přestavbou administrativy, dotýkají
u něhož nodřaděné hledisko je rozhodující a mifltni záse přirozeně silné tak zvané samosprávy. A ť již totiž
jmy se mohou uplatnit jen v rámci širšího plánu, Není
spatřujeme v instituci národních výborů úplnou novinproto náhodou, že právě hospodářské u technické poku, nebo naopak důsledné rozvedení samosprávy, jež ' třeby vyžaduji, Jak již zde bylo Jindy vyloženo, tvoření
má u nás dlouhou tradici, jisto je, že zřízení národních
nových, větších správních celků, na něž by ne přenesla
výborů neobyčejně podtrhlo význam nejnlžších správpůsobnost dnešních správních jednotek (obci a okresů).
ních jednotek, pbcí i okresů, jež jsou dnes prostřednicJe zcela logické, že takovému řešeni musilo být natvím svých národních výborů nositeli lldovlády. Tato
mítnuto, že chce omezit pravomoc! národních výborů a
úprava vykazuje s hlediska moderní administrativy nevůbec jde přímo v linii dalšího oklesťování působnosti
sporně ten klad, že uskutečňuje účast lidu na všeobecobčanského prvku ve správě: čím bezprostřednější jc
né správě jeho vlastních věcí právě tam, kde se uplatní
«práva, tím je zřejmě demokratičtější
čírri větší bupřirozeně její osobité klady, t. j. u správy s převážně
dou správní celky, tím bude správa vídáleněJSl skutečmístními úkoly. Avšak, díváme-li se na dosavadní výným — lidovým, místním potřebám, bude slovem byrovoj samostatné působnosti obcí a okresů, jsme I zde na
kratičtější, — Je proto na místě vyšetřit, nakolik pokřižovatce protichůdných směrů.
třeby tak zvané samosprávy samotné podporují požadavek větších správních celků anebo rnu odporují, čímž
Praktické zkušeností vedou totiž k oklesťování půzjistíme, Jsou-Jí uvedené výtky správné,
sobnosti obcí i okresů, jimž, jak se všeobecně uznává,
připadají v moderní době úkoly nad jejich síly. SrovCesta k jasnému pohledu na věc se nám osvětlí odnejme objem agendy obecního úřadu v létech 1930 a
povědí na otázku, v čem tkví státné-polltický smysl sa1946 a uvidíme strmý vývoj, který dosud není ukončen
mosprávy, chápané ,~de zcela v tradičním smyslu, Spoa zavaluje obce stále novými a novými povinnostmi!
čívá v torn, že se samosprávným celkům íobcl, okresu),
A protože obce ani okresy nemohou hospodárně a techpřikáže k samostatnému vyřizování tak Široký okruh
nicky přijatelně své úkoly zdolat, nastoupila tendence
úkolů, aby přirozený hospodářsko-polltlcký a socíálnSvšemožně jim ulehčit. To se děje omezením jejich komkulturní pospolitý život v obcí či okresu byl plně zapetence: Tak působnost obcí v oboru jejich nejvlastnéjjištěn a nadto stále podněcován k dalšímu rozvoji. Samosprávný celek není totiž pouze hospodářským nebo
ších zájrrů — věci stavební, výstavba obce, její reguadministrativním útvarem, nýbrž slučuje ve své funkcí
lace — byla přenesena na okresy a nevrátí se už obvšechny složky pospolitého života svých obvvíifcel. To
cím, a pokud jde o okresy, zúžuje se nezdravě, na př.
platí zejména o naší nelmenéí samosprávné jednotce - neúprosně síť okresních silnic ve prospěch sítě státní.
obcí, jejíž-universalistický charakter je v tomto směru
Tyto dva příklady, na něž se omezíme, jsou proto tyhoden nejvyňší pozorností. Z řečeného ovšem plyne, že
pické, že stát zde zakročuje ve sféře obecních a okreskaždý samosprávný celek rnusí být vyzbroj'n tak aby
ních zájmů, aby hájil své důležité zájrny před důsledky
mohl pospolitý život svých obyvatel vskutku založit a
skutečnosti, že obce a okresy nejsou s to řádně obsta-
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dostát jeho požadavkům. Obsáhlé stadium posledních
dtefsc-tiletí vzalo si za úkol určit normál takové výzbroje
a stanovit nejvýhodnéjáí její vlastnosti, zejména pro
obce a města, a zvlášť pokud jde o územní rozlohu, počet obyvatelstva, hospodářskou strukturu atd. Pro naáe
venkovské obce a rnésta z provedených šetření vychází:
minimální číslo pro životaschopnou obec — 400 obyvatel; nej výhodnější počet obyvatel pro m4sto
10 až
,30.000; jako základní jednotka teritoriální — území
daleko větší, ne£ dnešní správní okres.
Nuže, pohlédneme-ll na zředěné osídlení venkovských okresů a
obcí v mnoha krajích hiátu (důsledek to úbytku obyvatelstva), objeví se nám pod zorným úhlem uvedených
údajů neutěšený obraz. Prozatím, pokud je nám známo,
jediní; ¡¡etmfi Moravskoslezská se pokusila sestavit zde
bilancí a vyvodil: z ní rekonstrukční program. Bilance
praví v zásadě dvojí:
1. Dnešní ť právní okresy pozbývají v nových poměrech smyslu,. Ježto nestačí- na své úkoly; jsou neschopny soustředit pospolitý život obyvatelstva ve svých hranicích kolem dostatečné silných jader a musí proto přihlížet, jak hospodářský život se přelévá kypivé přea
okmmí hranice a tvoří si spoje bez ohledu na okresní
strukturu. Má-ll se hospodářský život moderně organisovíit, potřebujeme nezbytně jednotky 3 až 5krát větší
dnešních okresů.
2, Velký počet obcí vykáže po skončeném osídlení tak
nlzlcý stav obyvatelstva a v důsledku toho takový pokles hospodářské mohoucnoatl, že ani nedostojí svým
úkolům, ani nedovolí svým' obyvatelům vytvořit plné
rozvitý obecní život; třeba vzít v úvahu jednak spojování (sdružování) obcí ke společnému obstarávání úkolů, Jednak přímé slučování obeí v aglomerace (skupiny, shluky obol), jež teprve budou schopny vyvinout na
obyvatelstvo dostatečně silný dostředivý vliv a stmelit
je v obecni pospolitost — tak se dospěje k radikálnímu
zjednoduňenl obecní topografie (asi na i . dne&uiho poetu obcí),
Nedomníváme se, že by bylo možno vyvrátit logiku tohoto obrazu, i když snad není v jednotlivostech uljalc definitivní. Nepochybné bude situace
(1 východisko z ni) obdobná I v ostatních zemích státu.
Jaký závěr z toho vyvodíme? Zřejmé ten, že decenI:raHfui.ee, tvoření nových správních celků větších než
jsou dosavadní okresy, I ostatní podobné reformy, nemohou poškodil zájmy samosprávy, což jasně dokazuje reorganizace požadovaná zemi Moravskoslezskou. Ta
volí cestu, Jež samosprávě, neboli podle dnešního stavu
působivosti lidu ve správě veřejných věcí a demokratick é m soužití ohěsníi vůbec může být ion ku prosněchti.
Vždyť znamená netušené vnitřní posílení dnes chudokrevných územních celků a jejích uschopněnt k dnešním hospodářským I technickém úkolům, a tlm se uzavírá cesta dalšímu oklesťování samosprávy (působnosti
ItdovIiUIy), samosprávy, jež byla u nás vždy považována
základní politickou školu národa.

horečná práce dohonit, co se zameškalo f a toho bylo
veímí, velmi mnoho;. A tak učitel napínal všechny svá
síly aby s nimi vydržel do prázdnin. První prázdniny po
6 letech: První svobodné prázdniny: Voda, vzduch, hory.
Návrat ke knihám, které se rovnaly v knihovně —že se přečtou, až bude čas. Rozmyslit si hezky v klidu,
nékde v lese, jak vychovávat naái mládež, jak reagovat na složité podněty, na které během školního roku
nebylo času, přezkoumat učební postup. pro!ísto%-at
nové učebnice — a zatím: o dalším zaměstnání učitelů
rozhodnou služebně nadřízené orgány a úřady. Žádné
prázdniny — jen dovolená 4 (výjimečné o týdnů). Ne,
tohle nemohlo napadnout člověku, který někdy učil.
Tohle si mohl vymyslit jen ten. který úřadoval
ale
neučí!. Přece škola neaí úřad A kdybych mohl a měl
tu moc, tak bych toho člověka, v jehož" mozku se tento
plán zrodil, postavil do školy. Stačily by 4 hodiny
v celku — aby musil 4 hodiny mluvit, aby musil pak
nové 1 hodiny, někdy i víc doma dělat přípravu na
příští den, opravovat úkifty. Jsem přesvědčen, jak rychle
by ze školy utíkal. V úřadě lze vyřízení spisu odložit
— ve škole ne. Přijde-li v úřadě chvíle únavy, tak se
klidné vysadí a nestane se nic. Zkuste vysadit jen na
chvilku před třídou, kdy G0 či 80 oči pozoruje každý
váš pohyb, každý váš úsměv. Jediné slovo pronesené
v únavě nedosti rozvážně už o přestávce je majetkem
celé školy a zesměšni dokonale.
A jak ty učitele na tři týdny zaměstnat? 2ůové pláce? Snad pro mladší by to bylo výborné, ale co se s aráíml. slabými a nešikovnými? A zavřit je na 3 týdny
někam do úřadu? Bude ta práce, kterou za tu dobu
vykonají, úměrná škodě? Budou začínat ten nový školní rok s elánem, jak to kdysi bývalo — nebo budou
unavení už toho 1. září?
A proto: Caveant conaules!
,1. Z., Brno.
Vážená redakce!
Úvaha k článku dr. Jiřího Zimák* v Obzorech inve«
stujk-i zemědělec obohacuje stát-. Za stávajících podmínek pro výrobu zemědělskou není možné investování
podniku, spíše sahá se na statkovou podstatu závodu.
Přiklad: Na 11 ha orné půdy jest průměrně potřebí
pro výrobu polní, živočišnou a ostatní práee za rok:
1. Práce ruční
15 000 hod. á 6 50 Kčs = 97.500 Kčs.
2. Práce potažní 3.200 hod. á 28
Kčs = 89.600 Kčs.

Výrobní náklad úhrnem 187.100 Kčs.
Průměrná sklizeň:
zemáky
80 q á 80 Kčs — 6 100 Kčs
obilí
100 ci á 280 Kčs = 28.000 Kčs
sláma
200 q á 40 Kčs == 8 000 Kča
řepa
400 q á 52 Kčs = 20.000 Kčs
chrást (řep. řízky) 500 q á 20 Kčs = 10.000 ICcs
seno
100 q a SO Kčs =
8.Q00 Kčs
niléko
5.154 1 á
4 Kčs = 20.600 Kča
dobytek, selata
20.000 Kčs
ocenění výroby úhrnem 127.020 Kča
náklad výroby úhrnem 187.100 Kčs
ztráta
60.QS0 Kčs
V á ž e n á r e d a k c e >Obzorů!
Z průměrné'kalkulace vidno, že práce zemědělská neKdo za t. /.v, protektorátu tiěll a ť už na střední ět
ní tak hodnocena jako v jiných pracovních oborech, kde
na obecné škole, nemohl nevidět záměrné ntSent vynení výrobního risika jako v zemědělství. Výsledek vešučováni 80 sírany úřadů. Híulry, kosti, staré železo.
keré práce v zemědělství je závisiv na tvorb? Boži. kteJestliže se však učitel nemínil zavděčit Moravcovi a
rá přináší výsledek odměny a lidstvu blahobyt a StěsíL
jeho ehlebodureům, pak musil přemáhat steré obtíže.
Jedině z tohoto důvodů zemědělec za dnešních poměNe nejmenši
nleli byl zajisté nedostatek řasu. Škola
rů pracuje s krajním vypětím sil a je skoro zázrakem,
zaměstnávala. Počet hodin se zvětši). vyučovací hodina
že za těchto stávajících poměrů tolik ještě vyrábí BvZo
se gkrátila na 40 minut
čímž vlastně práce v ní muby povinností vedoucích činitelů, aby ceny zemědělské
sil« být intensivnější; rozvrh hodin byl rozbit dopoledpřizpůsobeny byly výrobě, pak nebude potřeby různých
ním i odpoledním vyučováním, byly t. rv\ >ArbeitSgefondů, spravovaných různými sdruženími.
twelnschařty«., písemné přípravy "na ně, byly prázdni- •
Poanámk;: Práci na 11 ha vykonala za dnešních ponové kursy atd. Byla tu tedy snaha nedat profesorovi
měrů Sělenni rodina a pomocná síla. na kterou přioadá
mtiiUost zamyslet se nad sebou a nad Školou, jit s duI 000 hod., proto poznámky: ať pracují paničky zeměchem .řasu, přeěist si něco JI literatury. A ta saaha
dělců. na místě. My rolnici nepotřebujeme "milostijasně-byla v zájmu tehdejSleh pánů
vou stranickou vrchnost, my chceme jen slušnost. poPrvni prázdniny po osvobozeni
to byly trosky vi^ho:
ctivost ve v^em jednáni, aby vře prospívalo našemn
umístěni škol provisorní, kabinety, knihovny. 'srchivy
národu My nepotřebujeme milou směs bvrokracie a
roztahané Poctivý pracovník nelenil, vždvť pracoval
s" Atr.iho socialismu. — Josef Levaček, rolník, Charváty
pro republiku. A prvni školni rok ve svobodě? To bvia
20. u Olomouce.

Z dopisů redakci
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K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U NÁS
Zrada vzdělanců
Je už nejvyšší čas říci otevřené
řkivo o mravní i tvůrčí krisš, již
prožívá veiká většina českých spisovatelů a umělců a jež byla přímo
manifestačnim způsobem zdůrazněna na nedávném sjezdu českých spisovatelů. Bylo totiž na něm hovořeno o všem možném i nemožném, básnici, spisovatelé a kritikové si tu
vzájemně pochvalovali své práce,
mluvilo se tu hojně o nadcházejících sedmi tučných letech české literární
tvorby, zřejmě zaručených
jaksi samozřejmě naší cestou k
socialismu a komunismu, byly tu
raženy nádherně nesmyslné pojmy,
jako nová lidskost a lidově-demokratické uměni — jen o tom hlavním a nejpalčivějším se mlčelo jako
o
provaze v
domě oběšencově:
totiž
o
tom, že
česká
tvorba
literární
i
umělecká
prochází
akutní křísí, jež se projevuje úpadkem hodnoty, vkusu i tvůrčí poctivosti, v tomto století u nás ještě nevídaném. Nikdo neměl na sjezdu odvahu konstatovat prostou a snadno
prokazatelnou pravdu, že v záplavě
knih, které vyšly v uplynulém roce,
lise na prstech spočítal díla opravdu
hodnotná, že bilance našeho divadla
a filmu z téže doby je po všech
stránkách skoro katastrofální, že ani
v jiných oborech, s výjimkou reprodukčního umění hudebního, nelze
mluvit o ničem více, než průměru či
podprůměru a že prosté naše kultura trpí nebezpečnými úbytěmi a je
třeba ohlížet se po jejich léčení.
V článku Jana Kolára, který uveřejňujeme v tomto čísle a jenž plné
tlumočí názor redakce tohoto listu,
jsou naznačeny hlavní příčiny úpadku. Mívali jsem v českém duchovním
světě osobnosti, tvůrce a hlavně
charakterní lidi; dnes máme armádu
partajníků, kterým jejich politické
přesvědčení je . poevátné« a stranicko-politická hesla ..tvůrčími kvádry;',
kteří vyměnili ideály za pokřik a
myšleni za partajní program, a je jim
tak dobře — jdou pěkně po větru!
Zasloužili se tito lidé nejen o zpolitisování, ale přímé zestraničtění celého našeho kulturního života, který
se už dnes dusí ve smrtelném objeti dobříšsko-kocourkovské průměrnosti. Hle, zrada vzdělanců, kteří takřka
přes noc dovedli vyměnit veiké myšlenky a ideály za mísu partíjní čočovice a zajídat jí horkost, jež zbývá
na jazyku po každé zradě! — A komu se tyto řádky zdají příkrými,
nechť odpoví, nikoli však frázemi a
pomluvami o schválně známých Obzorech«, ale věcně, mužně a hlavně
pravdivě. Je už opravdu třeba mluvit o situaci české kultury ve světle
dnešní skutečnosti, a nikoli v růžovoučkém osvětlení chimérické budoucnosti.
t^d
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Jednostrannost do důsledku
Skončil se první Sjezd českých spisovatelů a a posledního zasedáni byly odeslány vedle nesoluee OSN i čet
né pozdravné telegramy, adresované
spisovatelům sovětským, jihoslov.uiským. polským, bulharským, francouzským a lužlcko-srbským. Pochopitelně, že našim nové orientovaným
spisovatelům ui nezbyl Inkoust na
pozdravný telegram spisovatelům anglickým a americkým, ale vynahradili si to telegramem horníkům dolu
Gottwald. Jistě že by nikdo nebyl
proti tomu, aby spisovatelé čeSti z «
slali zdravice ostatním spisová tel um
slovanským
ale bylí-li už vzpomenuti Francouzi, pak nesměli být opominuti í Angličané a Američané.
K přečetným symptomům
sympatií . jimi., nnftc wiutaaaá "kultura
k Západu přímo hýří, přistupuje tedy daifet skvěly výplod nnftt kulturní
diplomacie. Zdá se, že ntiftim spisovatelům nikterak nezaleží nu spolupráci n přátelství s pivdstavllcll anglosaského písemnictví
nebo ae
snad jejích sympatie řídl podle počtu
mandátů, jichž v té které zemi komunistická strana dosáhla'.'
Bylo by snad už ukutečně na čase,
aby naft i umělci ¡nestali být stejné
omezení, jako přečet ni političtí tajemníci n novináři
a uvědomili si,
že právě oni maji nejvélál povinnou!
a zároveň i m o ž n o s t, dopomáhat
řečí svého umění rozvaděnému «včtu
k vzájemnému porozumění a ž «
zvláště české umění a vůbec celá československá politika má co nejtóvož nějéí úkol, využit naši geografické
polohy a ze všech svých «11 vytvářet
předpoklady k porozuměni mezi dvěma myšlenkovými koncepcemi, representovanými Východem a Západem.
Naše kultura, jíž je dán tento velký úkol ke zdolání na poli duchovním, se dík svému,oficiálnímu vedení
při činu je svou pedanterli, haftteřivostí, jednostrannou omezeností a zapeklitou neobjektivitou o pravý opak.
Ve své nesnášenlivosti zachází n oblibou i do nehorázností na jevišti, v
tisku a v »zdvořilostních- projevech
— jimž nasadila korunu pozdravnými telegramy ze SČM.
Přesto můžeme ale naše »oficiální«
umělce ujistit, že hlad českých lidi
po západní kultuře každým takovým
jejich projevem jen vzrůstá a že zbývá ještě dost neoficiálních cest, jimiž
j e j lze nositelům těchto kultur Prozjevit.
-á.r

Jan Slavík
a historická fakta
Nejdříve fakta: Německý dozorčí
úřad k nesrozumitelnosti vybílil mou
studii »Liberalismus v české výchově^ a pak ji nádavkem jeStě zakázal
prodávat; německý dozorčí úřad dal
rozmetat hotovou jíž sazbu mé kni-

hy -íšpanělé na B»ie lioiv-. ; německá
policie na udáni přišla hledat rukopis
me knihy ïJipdy a nyní.,, vypálila
můj psací stůl a skrtnO a skoro jen
náhodou nedosáhlá svého cíle, A nyní .lan Slavik v * Národním osvobui-.em.- 1ti. června UM« pfèe; *Knif.ky
líčici nojstanM českou minulost v duchu právě vyťllč knihy dějin Bohdana Chudoby hitleečllcům nevadily.-;
Kád bych vědčl, proč byla tato veta
vložena do článku. Který se mnou nemá eo dělat
snml jen z nenávisti
k "CtbKorttni«?
a zda takto Jan
Sluviu shromažďuje 1 jiná historie»
lui fakta ,
IV Cli. ,
A m e r i c k é f i l m y a juiniis<ersť\«
informaci
Filmový odbor minlstoisl va im'iu'nuvei dovezl li nám několik Ajner.ckých filmů, Všechny bez výjimky
jsou svou uměleckou kvalitou prflmčr
né, některé z nlflh jtwnř n vymluven«
podprůměrné, To není dobrý počátek
amerického filmového dovozu, jenu, byl
h takovými nosnázenii a ssn tak nevýhodných finančních podmínek ¡«je;!-,
nftn zňíitupci flltnovíHio odboru ml •
iilMtes-rttv«, ,1e lu totiž primo pode7,fiih-. Že až dornid se k máni pod
dohleděni o d b o r n í k ft z mlniffíer*
st va dostaly jen tyto odpadky americké filmové výroby v, let miti ltH« a
že se jaksi, zapomnělo tm dUouJlcu
řadu jedinečných Jilmových děl, Jeř,
Hollywood dovedl vyrobit i v záplavě filmového braku a. ktorň, přece nejsou monopolem těch filmových koncernů, i) nimiž jsme se dosud o dovozu k nám (Johodnouti nemohli! J'ro
případ, že by filmový odbor miniutemtva informací <> nich nevěděl,
jsme ochotni pořídit obsáhlý jejich
«Cznam, Zbývá otázka, zda tento bídný výběr dotud dovezených amerických filmů není »nud jakýmsi nepři Jiň
důvtipným pokusem mlnlwtcrfltva informací poučit nepoučitelné ctitele a»,
merlckébo řllmu, že vlastně není o oo
stát a že se dobře a bez bolesti obejdeme. bez amerického filmového dovozu? Je-li tomu tak (doufáme, že nikoli), pak. by to byla prapodivná kulturní politika, jež by vyžadovala okamžité a náležité revise.

Naše věc
Presidentův osobní tajemník Bd.
Táborský za války v Londýně a, nyní
náš vyslanec ve Stockholmu vydal v
Londýně r. 1044 knihu ¿The Czechostovak Cause*, s podtitulem ¿Zpráva
o problémech práva mezinárodního
se vztahem k Československu«. Nyní, když už většina z nich byla vyřeňenaj když ne pro právní theoni, tedy pro život, doufejme, že na delší
áoijii, vychází jeho kniha tak£ v čeakém znění. Není udáno, které znění
je původní, ale zdá se, že česká. Obsahové » e naée vydání, dané do tisku
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koncem r. 1945, od anglického příliš
neliší, až na malé doplňky, o kterých
se autor zmiňuje a nékolík jemných
retuší, zejména v odstavcích o našem
vztahu k polské vládě v emigrací,
o kterých, diplomaticky pomlčel.
Kniha je poučná, v několikerém
směru, Shrnuje rnnoho materiálu v
údajích skutkových i v literárním
aparátu, o mezinárodně právní stránce československé otázky od manévrů
před diktátem mnichovským až ke
smlouvě se Sovětským svazem roku
1943, v některých ohledech 1 o něco
dále. Názorně, l když bez úmyslu,

prokazuje, jak rnálo právem je dosud právo mezinárodní, aspoň podle
představ, které o závaznosti a vynutitelnosti práva mají sta miliony
//obyčejných« Udí. Osvětluje námahu,
které bylo potřebí, aby naše věc,
s úrovně, na kterou klesla od září
1938 do března 1939, stala se znovu
věcí národa a štába, které nejsou
pouhým objektem mezinárodních počinů a zločinů.
Autor mohl být méně přísný a náročný při některých soudech, namířených do našeho tábora. Na příklad
když porovnává uznání, kterého se

V zrcadle presidentovy řeči
Tésné před volbami objevil se v »Rudém právu« obsáhlý seznam jmen našich kulturních a vědeckých pracovníků, hlásících se dnes ke komunistické straně — a
skoro zároveň vydali sl komunisté i knížečku, v niž tyto osoby svou komunistickou příslušnost odůvodňují.
Nejasnost a neurčitost převážné většiny odpovědi ještě
podtrhla trapnost a pro umělce a vědce neuvěřitelnou
ncdústojnosL celého »manifestu«, jehož čistě strunickopropagačni účel se naši umělci a vědci nestyděli podpořil:. Vfiecky komentáře nekornunistlckého tisku, jež
tento manifest glossovaly a v nichž byl oprávněně vyslovován podiv nud tím, že se kulturní pracovnici propůjčili k plakátové reklamě, byly komunisty odmítány
pohrdlivým mávnutím ruky a poznámkami o »špatně
tajené závisti a úmyslu zlehčovat toto hrdé přiznáni
oiity národa 1c naší straně*. Poneclmie stranou tuto obdivuhodnou argumentační ekvllibristlku, jež je, zdá se,
neodluěltelnou vlastnosti polemlsujiclho komunisty —
nereagujme nu odpověď o koze, chccme-ll mluvit o voze. Nikdo v komentářích nebylo ani slova o tom, že někdo komunistům novopečené, ba 1 vůbec neexistující
struníky závidí, fllo tu o samou otázku svobodného umění a svobodné vědy
o to, má-Il umělec či vědec právo, dát se zupřiilinout do otěži stranlckopolltické příslušnosti, jež, v rukou generálního sekretáře, určuji
I směr a rychlost jeho postupu — nemluvíc už přímo
o klapkách nu očích, jež jsou mu nasazeny a znemožňují nojednostrnonou orientaci.
Je jasné, že tukové právo kulturní pracovník nemá
—• uechce-li se ovšem stát pouze »osvětovým důstojníkem' dotyčné politické strany; Jestliže sl je ale vědom svých povinností k celému národu a k j e h o kultuře, ba co víc, lc umění vůbec a celému lidstvu a přes to
tyto tdeúly z důvodů více méně nevelkých a průhledných zradí tím, že na svá díla a na svoje myšlenky
připne poslušně stranický odznak a jeho směrnicím se
ve svém projevu přizpůsobí
pak se musí vzdát titulu
umělce a vědce, patřícího celému národu.
Jak již řečeno, podobné, vskutku odsuzující komentáře manifestu komunistických kulturních pracovníků
setkaly se s odpovědml o s-závisti« a pod. Ještě daleko
prudší a nevybíravější odezvu měla brilantní úvaha
V. Černého v »Kritickém měsíčníku*, kde pisatel šel
ještě dále a analysoval otázku povinnosti umělce ke
státu. Některé politické směry skutečně nerady slyší
takové zdravé názory, jako má Černý, že totiž umělec
ke státu nemá povinnost žádnou (a tím méně už k pol.
stranám) — nýbrž jenom k národu, vlasti a k umění.
Jak by bylo možno za těchto okolností neuvítat slova
prvního občana republiky, dr. Beneše, pronesená při zahájení Sjezdu českých spisovatelů — jimiž se stranickým spisovatelům a umělcům vůbec dostalo nejiepší
klasifikace jejich počinu! Ne boj o politické směry, ne
zásahy umělců do politiky, ue úřadování s kulturou jest
úkolem umělců — ale »zdvihání praporu lidskosti, tvořeni novolunnanistických theorií a ideálů-'., to je jasným
úkolem a povinnosti umělců! Na komunistické manifestunty padají jako ulitá slova presidentova o »stra-
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dostalo československé vládě od Velké Britanie v červenci 1940 s uznáním, kterého dosáhl Československý
národní výbor od Francie a Velké
Britanie na podzim roku 1939. Více
než kterýkoli diplomatický um tu asi
pomohlo, že Itálie vstoupila v- červnu
19-10 do války a že Churchill už nediplomatísoval všude, kde ještě diplomatísovali i po 3. září 1939 Daladier a Chamberlain. Doufejme, že
před příštím českým vydáním najde
už autor kdy opravit některé chyby, malé sice, ale v právnické studii
přece jen rušivé.
Dr K. K.

Jan

Kolár

nickým stanoviskem duševně spoutaných zaujatých lidech« — jakými »spisovatelé býti nemají«. »Spisovatel
(a umělec) má b ý t . . . zplna svobodný a prosté svůj.«
Nebude snad pochyb o tom, že tu president promluvil
bez závisti, která byla přířčena jiným kritikům stranické ¿kultury«.
Dnes, kdy se oficiálními místy umělecký rozlet nutí
k posluhování »státním« zájmům, podprůměrnému vkusu pomyslných »nejšírSích vrstev-, kdy se umělecká
dila, neglorlflkujíci současnost nebo bez vztahu k časovým politickým potřebám, odmítají jako dekadentní a
nečasová, kdy zájem umělcův o člověka a nikoliv
0 »lid« se deklasuje na nepotřebné pitvání nedynamiclcých povah — dnes nabádá president k osvobození
umělce od všech omezení a »nesnášenlivosti ve věci
1 formě«, a říká: »Každé oficiální umění a hrubě tendenční oficiální literatura se ze dne na den zprotiví a
přestane mít hned účinek . . . « Reklamuje pro umělce
úplnou myšlenkovou svobodu, aby mohl
promýšlet
problémy člověka a národa objektivně a bez jakéhokoliv duchovního poutu«.
Ano — umělec musí být svobodný a musí svobodně
tvořit, aby jeho dílo proniklo nad úroveň kýčařských
agltek; aby hovořilo ke každému členu národního celku,
a nikoliv jen k těm, kdož jsou povinni myslet stejně;
aby nabylo hodnot trvalých, překonávajíc dočasnost politických a jiných směrů. Co vytvořilo, co přineslo naše
osvobozené zpolítisované a zestraničtěié umění? Kde je
v záplavě politického veršování uplynulého roku jiskra
umění? Kam odešlo umění s našich jevišť, kde politická jehla přešívá i klasiky k aktuálním agitkám, v jejichž přívalu utonuli i velcí herci? Do jakého inkoustu
namáčejí pera naší literáti, bojujíce za »denní hesla,
povýšená pomocí propagandy na absolutní, věčné a dokonalé pravdy«, místo za lepšího -člověku, za jeho svobodu, důstojnost a práva, za skutečné umění?
Procházíme tísnivou krtsí umění, od malířských pláten přes literaturu až k nesmyslným a časovým adaptacím« hudebních veleděl — jež vyvrcholila právě oním
manifestem kulturních pracovníků. E. F. Burian před
válkou hlásal: Umění neposluhuje, ale slouží Proč nvni
on a tolik jeho druhů tak usilovně posluhují politické
sítraně — a přestali sloužit národu? Proč odhazují uměleckou svobodu, podřizujíce se časovvm potřebám politické taktiky?
Považujeme presidentova slova za statečnou a bolestnou výstrahu a za pokáráni zpronevěry umělců národu,
lidstvu a umění. Nevnucoval svůj názor a vyzýval
k diskusi — ale až na jednu nevěcnou výjimku k ní nedošlo — snad proto, že už umělci s^rni cítí svou chybu
a pozbyli odvaliv k hájení svého opačného dosavadního
stanoviska, které se v zrcadle umělecké kříse, již způsobili. stalo neudržitelným.
Cekáme na toho. kdo bude první a z nesmyslné stranické klausury se zas národu vrátí. Očekáváme, že presidentova slova nebudou umělci přijímána jen se zdvořilou grimasou, ale že je vyburcují z jejich stranickopolitické mdloby k svobodně, nekompromisní a skutečně tvůrčí práci pro celý národ.
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Divadlo týdne
Frederico Garda Lorca, Plánku. Přeložil F. Nechvátal. Režie E. F. Burian. Výprava J. Raban. Tanec
O. Motyčková a V. škramlíková. D-46.
Labiche a Martin, Pan Perriehou na cestách. Komedie
o čtyřech dějstvích. Upravil B. Mathesius. Režie Fr. Salzer. Výprava Jan Rott. Malá scéna Divadla 5, kvčtna.
Lorcovo drama je osudovou hrou s prastarou thematikou tragické viny. Vražda, kterou hra kouči, je vyvrcholením tragické viny vložené na Pláňku, neplodnou
ženu, jeji hlavní postavu, ale toto poslední smrtící objetí je jenom opakovaným objetím, kterým hra sačiná,
neboť konec je v začátku a celá hra je vlastně tedy
koncem, neodvratné dopadajícím. Pláňka chce a nechce a tím jsou vyčerpány jeji veškeré možnosti postavit se proti svému údělu, neodvratnému proto, že stav
chtít i nechtít znamená samozřejmě nechtit. Tedy dramatická linie od prvního objeti milostného k poslednímu objeti uškrceni. Úlohou za prvé překladatele, za
druhé režiséra a herců bylo pochopit právě onu baladickou nečasovost a nadčasovost, charakterisující celou
hru, která je dramatem věci lidských od pradávna do
věčna a nikoli milostným příběhem neuspěvši lásky.
F. Nechvátal a J Kuchválck přeložili hru pouze k srozumitelnosti, vystihlí u Lorcy někdy (opravdu Jen někdy) zpěvnost slova a celkem jc to práce čistá, ale plochá. neboť ve scénách napjeti m]vyššího nedostává se
jí plastiky a dvojitost rolí stvořenou takovým umělcem
jako je Loira, takíka úplně pornijí. Tak třeba Lorcova
stařena má nadúlohu, je to Straba, vědma, čl chcete-li,
orakulum, která vstupuje do děje, aby jej doprovodila
k jeho tragickému konci, a nejen chlapská milovnice
všeho životné smyslného, kterou je ovšem též. Ohtc.tuě
zdá se. že Z. Kočová, hrající tuto textově velkou úlohu,
o tom neví vůbec, nehledě k tomu, že její láska k životním radostem je vyjadřována po žižkov ku jak hlasově,
tak mlmicky.
Proto, že v celé hře chybí ono strašlivé napjeti, které Burian snad pochopil, ale nedovedl zvýraznit, jsou
dialogy tak bezradné a tam, kde u Lorcy herci říkají
věci osudové závažnosti, postavy Burianova jeviště jen
hovoří, a dokonce i recitují, zvláště Korbelářová. A přece scéna pradlen, které v prastaré lidové symbolice jsou
vždy předzvěstí čehosi neblahého, je vystižena správně
ve své vědomé i nevědomé komentující neblahostl, a to
nejen znamenitým výkonem Strobachové. NejvětSÍ nepochopení režijní ukazuje však scéna závěrečná, která
zcela jasně má být jakýmisi bacchanallemi, ve kterých
je označeno Španělsko jako země římského katolicismu naroubovaného přímo na pohanství, kde lidový katolicismus nahradil bacchické tance k Prlapovi modlitbou k světci. Ale jevištní tanec, který vidíme, je vším
jiným, snad jakýmsi tancem z music-hallů čl operety,
a nikterak nedovede stvořit ovzduší, z něhož přímo jiropukne vražda.
J. Korbelářová jako Pláňka, chtějící a nemohoucí, nemohoucí a chtějící, je zvláště pohybově na výši, choulí
se jako jehelníček, který chce hladit a bčhern představení stále s větším zdarem rozehrává rozpětí Pláňky,
která chce udělat všechno v touze po dítěti, ale jak je
jí dáno, nemůže udělat nic. Vnouček v úloze Viktora,
váhavě prodávajícího svou lásku, ale zároveň v nadúloze uhýbajícího před postiženou, poznamenanou Pláňkou, jejíž uděl je zpečetěn, jakoby vůbec nevědě! co hraje, a divák žasne nad naprostým nedostatkem herecké
práce v pohybech i slova. Jan — oběť se slepou bezstarostností si hledící představy o štěstí a snad jen v hloubi
svého nezájmu, ba odporu ke své ženě, tušící, co je rnu
souzeno, který si přivolá na pomoc Sudičky vyhlížející
z oken jeho domu smrt — je v podání E. Kavana výkon
zcela průměrný, takíka ve všem o polohu nižší zástupce Jana Lorcova. Naproti tomu M. Koíofíková hraje
S V Q U Marii v plné kráse a líbezností mateřství, i když je
nepochopitelné, proč někdy tak ztřeštěné pobíhá, zvláště s dítětem v náručí. Ovšem to je patrně věcí režie,
která se také spokojila výpravou zbytečné usilující o
modernistícký intelektualismus, který zvláště v koneč-
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né scéně (transponovaný phallus) hodí se jako p&st nn
oko. Závěrem řečeno: do silného básnického vina Korcová přilil překladatel i režisér mnoho a mnoho vlažné vody.
«
«
Hru osvědčené dvojice autorů vybrala dramaturgie
Divadla 5. května pro červnový repěrtolr svo Malé scény (kam se po právu stěhuje v nové sewVně opět Městské divadlo na Vinohradech), a nedoplatila na to, Uiblehe-Marlitiova dobová fraška o kondelikovském panu
Perriehonovl, který kromě velké ješitnosti má také půvabnou dceru, moudrou muiv.Vlku, a konečně v patách
dvojici nápadníků slečny dcery, kteří rů:,nými v.působy,
apelujícími na páně IVrrlchonovu ješUnosl. snu. i se »iskat přnseň otee a tím i ručku slečny dcery. Ačkoli takřka všude je vidět upravující a moderiiisujíel ruku Mntheslovu, přece jen neU-e se neobdivovat /.ákludnímu dramatickému umu starého Labiche, jeho neomylnému
smyslu pro situační komiku, pro divadelní ťlguiu, pro
vlipnost dialogu a pro umnou stavbu zápletek, Saber
režíroval frašku s plným pochopením pro všechny tyto
kvality ryze divadelní, vyhnul se jakékoli iiktuallsari
a stvořil v originální, barevně I prostorově důvtipné a
organické výpravě Rotlově čisté švandovul přediituveni,
Má výborný herecký materiál v'osvědčeném Phirhlovl,
který typicky plncbtowkýni způsobem rosíehřávrt svého
rcrrlchona jako českého spíše než Jraneousíského dobráka-jeftitu, se všemi vnúmyml nuance'm! v fcěl l pohybu, které nakonec vř.dyeky vyloudí veselý úsměv na
tváři divákově. Výborný je tentokráte llruňínsltý V musei podugriHtlckého majora Mailům, poslavlčky už to
mnohem francou/štějfli a lablehovslcé a vcelku neodolatelné. Mellšková hraje matku 1'ei rlchonovu hd<. |ako
by /. oka vypadla matce KoudeliItové, Houska a Holiir
hnijí své milovníky jak jen možno prkenně, samí patrně cítíce zoufalou be; nadéjno.'il svých pokusů. Pěkné
dubové kOHtymy navrhl Jan Kropáček.
Pauprr.
V 11 ferátě o AiioulIhovP ¡Krutém ñlCsll byl Julio pPn
kladatel omylem uveden zesnulý spisovatel 13.. Kličku,
Autorem výborného přetlumočeni hry jo ovšem 15. .1 «> tl1 i č k a,

Film týdne
Ještě o sovětském Jihnut Velký přelom frež, F.
Krmlcr, v kinu Moskva).
A ť žije Moskva (řež. S.
Jutkcvič, v přírodním kinu ve Stromovce).
Profesor
Polež« jev (rež. Chejric a Ztirchi, v kinu Hvězda).
Dodatečné uveřejňujeme referát festivalu sovětského filmu, pořádaného za přítomnosti řady vynikajících sovětských umělců, z nichž nutno jmenoval především rež. Alexandrova, tvůrce filmů : Cirkus* a vCelý
svět se směje", herečku L, Orlovou, hlavní představitelku těchto filmů, představitele Ivana Hřozného N. Čerkasova a hudebního skladatele Dunajevskélio, je po festivalu francouzských filmů druhým podnikem, jímž sc
Praha stává mezinárodním střediskem filmařů, Jeho
pivní premiérou byl Velký přelom«, dále dokumentární snímky -Jugoslávie«',
Tádžikistán",
Sluneční plémě-, Rozdrcení Japonska", o kterých se jeftté zmíníme,
Jutkevičův film A ť žije Moskva* a SavCenkova Výbava s monogramy^'. (O »Kamenném kvítku« jsme se
již zmínili.) Vedle představení celovečerních a dokumentárních filmů byla uspořádána řada přednášek,
z nichž některé byly vysoké úrovné.
Jako první premiéra Festivalu bylo uvedeno dílo rež.
F. Ermlera „Velký přelom", snažící se o přesné vylíčeni
válečné situace v dobé, kdy Němci dosáhli Staiíngradu
a chystali se k dalším výbojům. Jako téměř po každé,
je-li určité dílo ať ťůmovfi čl jiné ohlašováno příliš
pornpésní reklamou, dostaví se jistý stupeň zklamání,
Nebudu jisté zaujat, řcknu-li, že tento film nedosahuje
úrovné některých dřívějších, na př. takové Ma'achovské
mohyly, která nesporné dovedla strhnout. Proč? XS ,/VeK
kého přelomur by nevadilo ani-tak, že je, z mnoha procent divadlem, nevadilo by, že je místy herecky přetažen íscény ,«-;e zajatými Némcí), nevadilo by, že mnohde
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nejsou jednotlivé obrazy od sebe dostatečné Časově odděleny, co však vadí, je šedivý chlad různých téch
konferencí, z nichž se tento film vlastně skládá a jednotný, stereotypně hrdinský tón všech postav. Všimněme
sl jen, jak dovedlo film oživit těch několik rnálo opravdu
filmových scén šoféra Minutky. Takových postav rná na
př. již zmíněná //Malachovská mohyla? celou řadu.
Detailní pohled na vnitřní tvář člověka je to, co ve
filmu strhuje. Bohužel, scénárista nechal Minutku příliš
brzy zemřít, takže druhá polovina nemá jíž tak lidsky
blízké postavy. Rovněž závěr přes snahu o monumentalitu ne vyznívá jak bylo zamýšleno. Herecky nutno
vyzdvihnout M. Bernese v cplsodce Minutky a M. Déržavlna v hlavní roli gen. Muravjova, velitele u Stalíngradu. — V přírodním kině ve Stromovce, které bylo
za účelem filmového festivalu zvláště zřízeno, byl předvede,n film » A ť žije Moskva«, Skrovný děj, točící se
kolem harmoniky, kterou vnučka starého továrního
mistra zastavila v době jeho nemoci a o kterou byla
nepoctivým hudebníkem připravena, dospěje k šťastnému konci, když celá záležitost byla za pomoci ušlechtilých chlapců z učňovské školy uvedena do pořádku.
Zhruba lze říci totéž, co o ¿Velkém přelomu«: příliš
plochá a jednostranně poučující ušlechtilost hlavních
postav kazí dojem pozorovatelův. Zde je sovětský film
člověku značně vzdálen. Film končí Jakousi revuální
parádou, která nemůže vyvážit nedostatky slabého děje,
jehož rámcové zpracováni není nadto nijak vynikající.
Představeni vo Stromovce jako první podnik toho druhu
HO těšilo plnému zájmu obecenstva a dosáhlo pod vlivem
okolí a okolností značného uspěchu, který by při normální premiéře byl sotva myslitelný. Jiná otázka je,
co tomu řekne trávník ve Stromovce. — V obnovené
premiéře byl uveden starší film »Profesor Poležajev-r,
který jsme měli příležitost spatřit již za první republiky. Je to jeden z prvních zástupců porevoluční kinematografie, který se dostal za hranice SSSR. Jako
takový tenkrát, nedosáhl ohlasu, l když je dílem opravdu
hodnotným, diky hlavně N. Čerkasovovl v masce starého
universitního profesora, hlásícího se v r. 1017 navzdory svému buržoasnlmu okolí do řad osvobozeného lidu.
F. K.

Hudba týdne
«lliiuee Pražského Jara 101«. (Doplnění střední části
článku z Čís, 25.)
Obtížnou otázku vytvořilo poznáni, že prostorové
I zvukové volumen Domu umělců nevyhovuje stoprocentně, Malý počet návštěvníků, které stačí pojmout, a
co do kvantity omezená akustická únosnost ukazují,
že Smetanova síň přes některé své nedostatky přece jen
asi zůstane pro obor hudby orchestrální vhodnější. Pro
koncerty súllstlcké a komorní so vňak Dům umělců
hodí téměř ideálně. Velkou pozornost bude třeba při
příštím festivalu věnovat otázce pozvání zahrautční
kritiky, na Jejímž ocenění našich výsledků na poli tvůrčím I reprodukčním nám musí záležet mimořádně, neboť právě její zhodnoceni půjde clo celého světa a může
tak pro nás vykonat velký kus záslužné práce propagační. V tom případě bude též nutno přikročit ke zkráceni doby trváni festivalu a k vymýcení programových
kol la I, neboť obojí by mohlo účast této kritiky ohrozit.
Velkou důležitost pro zmíněnou stránku propagační by
ovšem měla I volba pořadů, jež by předpokládala systematické uváděni především skladatelů českých, v cizině'dosud neproniknuvších, jako Janáčka, Suka, Nováka, Foerstra atd., kteří z neznalosti jsou dosud neoprávněně opomíjeni. Za velmi podnětný je třeba považovat návrh dr. J. Ltiweubneha, aby pražskému festivalu byly vyhrazeny významné premiéry děl největších
současných skladatelů, pokud možno pod jejich přímým
vedením, čímž by se zájem celého kulturního světa přilákal zcela automaticky. — Největší dik za celkový
zdar Pražského jara nepatří zahraničním starům, nýbrž
zajisté všem členům české filharmonie, na jejichž bedrech ležela hlavni váha celého programu. Byl to výkon
vyčerpávající duševně i tělesně, který zanechal v návštěvnících festivalu uejlepší dojem ohledně vytrvalosti,
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kázně a pohotovosti tohoto tělesa. Teprve na těchto
pevných základech mohli cizí umělci, po výtce ovšem
dirigenti, úspěšné stavět na odiv svou schopnost vdechovat do orchestru život své domoviny, sublimovaný
do čarovné říše tónů. — Pokud nyní provedeme krátkou klasifikaci předvedených výkonů, nehodláme autoritativně prosazovat své mínění, nýbrž je jen prostě
tlumočíme, jsouce sl vědomi imponderability tohoto
úkolu přes nejupřímnéjší snahu o objektivitu a nezaujatost . . . Komposičně i reprodukčně nás celkově nejvíce
zaujali Francouzi. Avšak i Rusové, Angličané a Američané pro některé své specifické přednosti zaslouží si
pochvaly. Mezi dirigenty, bereme-li za jedině správné
měřítko, co dovedli vytěžit z orchestru Č. f., lze sotva
upřít primát Ch. Munchoví, který je umělcem světovým. Velrnl působivě uvedl se též dravý Bernstein, dále
rozmyslný Mravinskij; nezapomeňme však též na našeho Jemného Kubelíka. Sír A. Boult nás poněkud zklamal. Silná byla konkurence umělců klavírních a rozhodnutí, koho si cenit nejvýše, je krajně obtížné. Zde asi
nejvíce záleželo na sosobnfm gustuc posluchače. Jakožto patrioti nedáme dopustit na svého Rudu Firkušného,
vyznavači procítěného přednesu budou hájit M. Lympany, milovnici stylu heroického a monumentalisujícího
budou přisahat na jadrného Oborina, jiní na neuvěřitelně jistou N. Henriotovou a nadšenci jazzoví budou
mít nejblíže k lesklému Listoví. Neméně problematické
je rozhodnutí mezi Olstrachem a Neveu, neboť v obou
případech se Jedná o suverénní mistry svých nástrojů,
navzájem se předstihující podle zvoleného programu.
Olstrach se zdá být techničtější, Neveu zase výrazově
plnější. V komorní hudbě bylo bez soupeře Calvetovo
kvarteto, jehož koncert byl snad vůbec nejkrásniiší
z celého festivalu. Avšak i kvarteto Pražské, Ondříčkovo, Aeolian a Československé bvla hodnotným přínosem Pražského jara. — Ze skladeb u nás po prvé hraných zapůsobily na nás nejsilněji: Honnegerova Symfonie pro smyčce, Chačaturjanúv klavírní koncert, Bernstelnova Jeremiah symphony a Brlttenovy 4 mezihry a
possucaglla z opery Peter Grimes. Z ostatních skladeb
orchestrálních vrcholně byly provedeny: Suita z baletu
Daphnis a Chloe a rhapsodle Tzigane od Ravela, Čajlcovského houslový koncert, klavírní koncerty Bořkovcův a Dvořákův, Franckovy Symfonické variace " Novákovo De profundis.
IG-

T a k se píše . . .
v »Zemědělských novinách«: »Uvědomujeme si,
že na polích a ve stájích máme bratry a sestry,
jejichž práci patří stejné uznání jako každé jiné.«
(Zaslal J. E „ Písek.)
v »Lidové demokracií«: V Mnichově Hradišti zemřel totiž lékař, dr. Hořice, jenž po celý život
preparoval ptactvo české země. usedlíky i vzácné
hosty.« (Zaslal F. D „ Praha X I I I . )
v »Svobodném slově«: > . . . Mnnlfestační průvod
nebyl povolen a byla přijata deputace zástupců
obchodníků s dobytkem ministrem zemědělství
Durlšem a ministrem vvživy Majerem.« (Zaslal
Z. B„ Praha X I X . )
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého
tisku, vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou .sobotu. Vydává Výkonný výbor čsl. stranu lidové.
Šéfredaktor dr. Ivo Ducháčck. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj.
Návštěvy každou středu od 15—17 hod.
Ústřední administrace: Praha I. Ulice 28. října č. 3.
Telefony:
255-22 a 258-15. Administrace
pro Velkou
Prahu: Praha II, Václavské nám. 19, telefon• 221-68.
Telefony redakce: ^57-51. 431-il- — Předplatné na rok
200 Kčs. na piií roku 100 Kčs. na čtvrt roku 52 Kčs. —
Nevyšádaíič rukopisy se nevracejí. — Učet
poštovní
spořitelny 60.S00. — Tiskne C. Á. T.,
Českomoravské
tiskařský a vydavatelské podniky v Praze II. — Dohlédací pošt. úřad 25. — Toto číslo vyšlo 6. července 19.}6.
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LINOLEUM

V kráMiiém prostředí, kterě itiHpIruJe, uhAJIme 15 tltl vy
uíovánl. ZipU bíhem prAidnln plsemnř. PMjtmaci tkouiky t<sí od 1. zAU
ŽAdeJie prospekty osobních 1 dálkových kursA. — Umřnl Mmí l uMi<\
ŠKOU DEKORATIVNÍCH UHÉNI. PRAHA XII, Kipnftin uICG 8. — Telefon Clilo 210-93.
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RUSKÉ, A N G L I C K É , F R A N C .
P R Á Z D N I N O V É KURSY.

VYRÁBÍ
A DODÁVÁ

'BOHUMIL

Dívky z venku ubytujeme vo svóm
penslonátě. Zápisy i na 5k. r. 19^6 - 47.

U "H "fl! L A

ŠVEHLOYA SOUKROMÁ ŠKOLA ftEÍI,
Praho 11, Národní tildn 56 - Tolofon 170-Í6,

p r a w a ~ 2 « 2 k q v
P A L A C K É H O 27
T E L . 3 5 0 - 9 8 • HH 29*166

ctm®

TELEFON:

355-13

P R A H A II, palác FÉNIX.

Dodávky proti neodvolatelnému akreditivu.
Připadne se oředé hlavni zastoupeni pra
Cechu a Moravu.

organisace podniku, psací - počítací - rozmnožovací světlo a fotokoplrovacl přlstrojo, voškoró přlsluSonstvl a potřeby, vše pro modornl koncolél
Vzorkovna a s k l a d : Praha II, Žitná 18. - Tolofon 253-90.

NEJSTARŠ1 ELEMENTÁRNÍ POJIŠŤOVNA v ČSR

ROKAVBCKY
lír\
Export
Import

C I 1 K C S

///

/ ° s ww
-PV

COal&

imvhwcnka.

P R A H A II, L e g e r o v a 39
TELEFON

528-66

U E T N Á
P r a l i a V I I , L e t e n s k é n.,
n á r . s p r á v c e V. T r u b k a

Vás zve k návštěvě jediného stálého cirkusu jeho/, program sc
méní každý měsíc. Přehlídka vrcholných výkonů domácích i
zahraničních artistů.

Představeni denné v 19-30 hod., ve čtvrtek, v sobotu, v nedCII a venv/itck tíí
v 15 h. - Předprodej a pokladen cirkusu, tel. 774-19,775-31, v pna. Prolili, Václavské 17 a v pasáži Klas, Václavské n. 49, tel.371-15.

Založena

|| O R AVSK0 SL E ZSK A

rohu

liti wzijiomná P O J f S t O V N A
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BRNO-Námžstí svobody í.4. Telefon 11884 A 11887.
VAS PLNÉ OBSLOUŽÍ A VŠESTRANNÉ USPOKOJÍ.

DIS S I N

VK

K OŽ K M I N V

K C KB
plynom a amorlckým
D D T
budou chrónány proti molům 100"/,,
když nám jo svÓřlto no Jediný don,

J A N K U R E L , P R A H A XI, Dvořákova ul. č. 31.
Tolofon 364-03 - 265-2? - 532-43.

MATOUŠEK a HAVLÍK, Hradec Králové II.
Insertní objedná-t-fey -řyřiruje i n a e r t n í oddělení Praha I I , V á c l a v s k é náméHtí číhIo 10. Teleíon éí«Io •431-41, 3S0-0S.

VŠELÉK PENICILLIN

1. Nojvótil továrna avůto no ponlclllln v Liverpoolu. 2. Formontačnl nódrío. 5. Dóvčoto v maskách plni ponlclllln v otorllloováných mlatnoutoch. 4. Boloni
lohvlčok určoných nomocnlclm.
B. Sloupáni teploty Jo zkouilono
no králících.

