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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Uhlí křížem krážem republikou
Ke skutečným zajímavostem našeho
řízeného hospodářství patří převážení
uhlí z jednoho konce republiky na dru
hý. To je v neposlední řadě odpovědno
za drahotu paliva a za nedostatek va
gonů. Tak kladenské uhlí se dováží do
východních Cech s žacléřským uhlím, ro
sické uhlí jde zase na Kladensko a
ostravské uhlí se vozí do celých střed
ních Cech od Bakova až po Votici a od
Plzně až po Poděbrady; o Praze sa
motné ani nemluvě. Hnědé uhlí severo
české se rozváží nejen po celých Ce
chách, ale vozí se i na Moravu, tradiční
to odbytiště ostravského uhlí s výjimkou
jižního cípu země, zásobovaného hnědým
uhlím kyjovs.iým; Chápeme, že některé
druhy musíme vozit tak daleko. Je to
především hutní, slévárenský a motoro
vý koks, dále plynárenské a kovářské
uhlí, ale nelze dobře pochopit, proč se
takhle přetahují statisíce tun obyčejné
ho těžného nebo otopového uhlí s jejich
hrozivým procentem kamení, proplástků
a lupku. Toto řízení dodávek uhlí přece
neodpovídá zásadám krajní hospodár
nosti a racionálního využití dopravních
prostředků. Proč mají na příklad ve Zlonicích, pár kilometrů od Kladna topit
neřádem z dalekých Ležáků, které se
vydává a dokonce prodává za hnědé
uhlí, je nepochopitelné, jako topení v Po
děbradech kamenným uhlím z Ostravy,
či jako otop kladenským uhlím v Hradci
Králové, když je Žacléř blízko, nebo vy
tápění ve Slaném uhlím z Žacléře? Ci
je to jen protějšek toho, že hluboko do
Moravy se dováží špatné hnědé uhlí až
z pod Krušných hor, když mají Ostra
vu doslova za humny? Vysvětlení bylo
by na místě — neboť nemůžeme přiro
zeně věřit, že by se tak úmyslně pečo
valo o zdražení uhlí jeho zbytečnou do
pravou po vzoru nesolidního taxikáře,
který vás doveze z Karlova náměstí na
Wilsonovo hezkou oklikou přes Vino
hrady, aby to stálo za to!

Alkoholismus
manometrem žalu?
Státníci a politici, odpovědní za ná
rod a vědomí důsledků alkoholismu, bo
juji s kořalečním morem, jenž zachva
cuje zvláště mládež. Uvádí se mnoho
příčin tohoto neblahého zjevu: od snahy
sLátu vydělávat na zbídačení pracují
cího lidu po neslavných vzorech z mi
nulosti nebo ze sousedství — až po
disparitu v cenách alkoholu, jež je pří
mo manifestačné ve prospěch kořalek
a v neprospěch piva a vína, zdaleka ne
tak škodlivých. Jsou tu však ještě jiné
příčiny, o kterých se mnoho nemluví a
které zasluhují také zmínky. K alkoholu
sahá především slaboch a člověk ne
šťastný, jenž si nedostatek úSDěchu a
štěstí v životě chce vykoupit šalebnou
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ilusí, kterou skýtá kořalka — »těšitelka
ve skleněném kabátku«. Proto v dobách,
kdý Masarykovo úsilí o vystřízlivěni
národa slavilo triumfy, holdovaly alko
holu jen nejzaostalejší kraje státu a
z lidu pokročilých oblastí jen lidé na
dně propasti společnosti, uražení a po
nížení, tuláci, prostitutky, pasáci a
slaboši, kteří již zúčtovali se zpacka
ným životem. Vzrostl-íi dnes tak ne
obyčejně konsum kořalek, pak je to
neklamné znamení, že velké množství
občanů tohoto státu je nešťastno, že
něco zapíjí, že tráví červa, který jim
užírá radost ze života. Toto logické
vysvětlení zvratu našeho vystřízlivění
má ale jednu Achillovu patu — a tou
je mládež. Ta má přece život před se
bou! Ta nemá důvodu hledat lacinou
útěchu za ztroskotané rodinné štěstí,
zničenou kariéru, ztracený majetek a
promarněné zdraví. Zde jsou patrně za
se jiné příčiny. Část viny je na dospě
lých. Vidí-li mládež opíjet se rodiče a
příbuzné, bývá stržena též. Mnoho mají
na svědomí špatní kamarádi. Mnoho též
nešťastné brigády. A také neúměrně vy
soké příjmy mladých lidí, které rodina
a škola nenaučila rozumnému vydáváni
peněz. Zarážející procento mládeže, za
mořené alkoholismem, je průmyslový
dorost. Hoch po vyučení dostane mzdu,
která se valné neliší od výplaty mno
hem staršího živitele rodiny. Nemá-li
řádnou výchovu, peníze promarní. Ještě
nikdy nebylo vidět utrácet mladé lidi
tak lehkomyslně peníze za tancovačky
a kořalky jako nyní. Výsledkem je pod
lomené zdraví, tělesné i duševní, zkrát
ka opak toho, co chtěli naši velcí mu
žové, Tyršem počínaje a Masarykem
konče. A tak se setkáváme často —
a to nejen v pohraničí — se zjevy, které
se vzájemně doplňují; mladý muž s vel
kými příjmy je probíjí v alkoholu a ji
ných výstřednostech, zatím kdy živitel
rodiny si neví rady, jak vyjit s rodinou
při dnešní drahotě. Ta politika, která
chtěla podchytit mládež platově, roz
vrátila dřívější osvědčenou mzdovou
politiku, která nadržovala starším dělníkům-živitelům rodin na úkor mla
dých a svobodných pracovníků. Dříve
častá praxe v průmyslu, že mladík po
vyučení pracoval ve mzdě, ženatý děl
ník pak v úkole a přestárlý dělník do
stal k ruce učně, aby mu pomohli k vět
šímu výdělku v takovémto rodinném
úkole byla zavržena, patrně jako ne
dost sociální a uplatněna zásada za stej
nou práci stejnou mzdu, podle níž jsou
vlastně ženatí dělnici ve velice nevýhodě
při srovnání se svobodnými! Mluvíme
sice hodně o populační politice, ale ve
skutečnosti děláme velmi energickou
politiku protipopulačni. Mladík s velký
mi příjmy často je utratí způsobem, kte
rým si ruinuje zdraví tak. že nepadá
v úvahu jako zakladatel rodiny; a živi
tel rodiny si pak musí rozmyslet, aby
ji nerozšířil o dalšího člena, chce-li vů
bec vyjít.
F. K.

Továrna na absolutno
„Stalinovy závody“ v Mostě drží, jah
známo, světový rekord v ceně benzinu
a v jeho podřadnosti. Přesto prý pro
obrovskou spotřebu jakostního uhlí
(které dnes chybí jak domácnostem, tak
i školám a továrnám — a které bude za
50 let chybět vůbec), dále pro nesmír
nou armádu zaměstnanců (z nichž vel
mi početnou, a snad nejnákladnější slož
ku tvoří závodní milice a pak stavební
oddělení), nebude možno cenu benzinu
snížit, i když to hospodářský život bude
sebevíce vyžadovat... Není divu, že
toto hospodaření a pochybnosti o tom.
zda je správné, aby „Stalinovy závody“
pohlcovaly tak strašlivě nehospodárne
procento uhelné těžby, vyneslo největ
šímu našemu chemickému podniku
označení „továrny na absolutno“ vzhle
dem k mythu, který' se Šíří republikou
a slibuje, co vše se tam bude vyrábět,
až, až... Občánkové se proto zvědavě
táží: Kolik uhlí se tam spotřebuje den
ně? Kolik se z něho vyrobí benzinu?
Kolik je tam lidí zaměstnáno? Kolik se
jim platí? Kolik se trží? Kolik se pak
vydělává resp prodělává? Kdy bude
jwdnik vůbec dostavěn? Kdy bude ben
zin zlevněn tak, aby umožnil motorisaci
republiky a konečné — jak dlouhou do
bu vydrží naše zásoby hnědého uhlí ži
vit nenasytnou „továrnu na absolutno*
v Mostě?

Nepovolaný hlas o reformě
veřejné správy
Zdá se, že novináři není vůbec nic do
reorganisace veřejné správy, ledaže má
zaznamenávat odborné hlasy o ní. Ne
může totiž být odborníkem v této věci.
Ale promiňte, veřejná správa má také
svou tiskovou službu. S tohoto hlediska
si ještě nikdo nepovšiml problému re
organisace.
Kdo měl příležitost srovnávat, pozo
roval nápadný rozdíl mezi publicitou na
příklad samosprávných institucí hospo
dářských nebo kulturních a publicitou
úřadů. Samosprávný hospodářský svaz
má na příklad informační věstníky pro
své členy (průmyslové nebo obchodní
firmy atp.), vyhrazené rozhlasové re
lace, má své propagační a tiskové re
ferenty, informační kancelář. Tiskový
referent čte odborný tisk a ví prakticky
vše, co se uveřejní ve věstníku svazu
nebo ve věstnících jeho složek, na př.
hospodářských skupin. Pokud jde o po
drobnosti, může tazatele odkázat na re
ferenta, o němž ví, že má příslušnou
věc na starosti. Informace, které tako
vá instituce uveřejňuje v tisku nebo v
rozhlase, jsou zpravidla konkrétní a
především praktické. Podstatně jinak
je tomu na příklad v ministerstvech.
Jsou ministerstva, kde téměř každá kan
celář vydává svůj »bulletin«. Každé od
děleni pořizuje svůj vlastní přehled tis
ku se svého odborného stanoviska. Pro
zájemce se vydává věstník, který však
vychází takřka bez účasti vydávajího
ministerstva. Žádné odborné odděleni se
nestará o publicitu. Je-li třeba uveřejnit
nějakou zprávu z oboru ministerstva,
jde především o to, aby v ní bylo jme
nováno co nejvíce ministerských a vrch
ních radů, aby však věc sama nebyla ni
kdy podána dostatečně jasně. Je-li tře
ba odpovědět na novinářský článek ne
bo stížnost, nikdo není komoetentní.
Chce-li někdo přesto odDOvědět, musí
elaborát projít nejrůznějšími oddělení
mi, z nichž v některém určitě uvázne
Jindy naouak né'-olik úřadů nebo úřa
doven. podléhajících témuž ministerstvu,
odpoví na tutéž věc. A to opět bud- zce
la neshodně, anebo zase tak shodně, že
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je patrno, že moudrost čerpaly obě úřa
dovny z téhož vyjádření některé ' třetí
úřadovny. Tyto zkušenosti lze doložit
mnoha příklady a jistě je i tak potvrdí
mnohý novinář i rozumný veřejný úřed
ník sám. Na tomto rozdílu v otázce pub
licity však lze dobře pozorovat nepruž
nost organisace ústředních úřadů stát*
nich proti organisaci obdobných samo
správných ústředních svazů hospodář
ských nebo jiných institucí obdobného
rázu. Je to zároveů rozdíl v tom, že ve
řejné úřady zásadně nepublikují zprá
vy jasné a střízlivé, věcné a »neslužeb*
ní« (t. j. ve skutečnosti neosobní) — a
že u těchto úřadů zásadně není refe
rentů, kteří by o určité detailní otázce
mohli plně rozhodovat. Je to správné?
L. V.

Švýcar o návštěvě CS.
Březnové číslo věstníku »Bulletin et
Documents« (Glarus) Švýcarského sdru
žení pro Spojené náiody uveřejnilo člá
nek švýcarského novináře F. Bondyho,
který dlel na návštěvě v Českosloven
sku. Autor v něm podstatně praví:
Československo nepatří zahraničně
politicky v prvé řadě Spojeným náro
dům, nýbxž především slovanskému blo
ku. Pisatel zjišťuje, že komunistická
strana je v dnešní vládě silhěji zastou
pena, než odpovídá jejímu podílu z počtu
obdržených hlasů, že panslavismus, jed
noznačné přimknutí k Sovětskému svazu
a vedoucí mocenské postaveni komunis
tické strany působí na návštěvníka této
země zcela rozhodujícím dojmem a do
chází k závěru, že o Československu,
jako mostu mezi východem a západem,
nemůže být v tomto smyslu ani řeči.
Byl to právě poměr k Německu, kte
rý určil také československý poměr
k západu. Západ hleděl uspokojit sílící
Německo na účet ČSR a také dnes se
Čechům zdá, že západ je ochotný do
určité míry trpět, ne-li dokonce podpo
rovat. obnovený německý vzestup z hos
podářských a světově-politických důvo
dů a tím znovu ohrožuje Československo
v samém životním nervu.
Orientace na východ není nějakým
vnitropolitickým. bojovým objektem,
nýbrž je všeobecně uznávána jako sa
mozřejmý postulát české zahraniční po
litiky. Je také jisté, že se Sovětský svaz
do vnitřních poměrů státu nevměšoval
a nevměšuje. Východní orientace, která
však nevykazuje útočné protizápadni
tendence; a komunistické prvenství ne
jsou v ČSR identické. Vnitřně je Česko
slovensko svobodné a v. hospodářské po
litice má celkem úspěch, je však odká
záno na »západnické« úvěry a suroviny
a je upřímně zainteresováno na dob
rém poměru jak k Americe, tak i k Rus
ku.
O slovenské demokratické straně praví
pisatel, že je rozhodně protikomunistic
ká. Komunisté se prý vůbec snaží o pro
sazení t. zv. »lidové demokracie«, v níž
by parlament, nezávislý tisk a neodvislý soudcovský, stav hrály stále men
ši úlohu, zatím co by jedinou národní
suverenitu představovala pyramida »ná
rodních výborů«., Nekomunistický, zna
mená podle Bondyho v Československu
nikoliv protikomunistický, tím méně
snad protiruský.
Jako pravděpodobnou předpověď čes
ké budoucnosti stanoví autor snolupráei
s komunisty a zastavení vývoje k dů
slednému komunismu a spatřuje v Čes
koslovensku poměrně šťastnou svnthesu
různorodých živlů s obzvláště zdůrazně
ným národním citem.
P.

202

Co si myslí o nás v Chicagu
Nezávislý chicagský deník „Chicagu
Daily News“ přináší zprávu svého praž
ského dopisovatele o vývoji českosloven
ských poměrů v tomto roce. Vedle vše
obecných informací vyzdvihuje jednání
Jihoslovanů o půjčku v Československu
a politiku slovenské demokratické stra
ny. Americká taktika, píše se v článku,
je používána Cechy při jejich jednání o
půjčku Jihoslovanů v ČSR. Podobně jako
Washington nepovolil půjčku Českoslo
vensku, když bylo zmařeno vyjednávám
o náhradu za znárodněný nebo konfis
kovaný 'majetek amerických občanů
v zemi, tak i českoslovenští politikové
se zdráhají poskytnout Jihoslovanúm žá
daný úvěr, dokud nebude zabezpečen
majetek československých občanů v Ju
goslávii, od malých jednotek až k vel
kým cukrovarům a jiným průmyslovým
podnikům, z nichž některé byly již zná
rodněny. V dalším, věnuje list pozornost
požadavkům slovenských demokratů
o brzké konání nových všeobecných vo
leb. Samostatné jednání slovenské de
mokratické strany bylo prý umožněno
po skončení návštěvy dr. Lettricha v
Americe, kde mu byly ze soukromých
pramenů poskytnuty značné úvěry pro
nákup strojního zařízení a jiných věcí
výhradně pro Slovensko. Podle mínění
v Československu, pokračuje článek, má
se za to, že v důsledku stále upadající
popularity komunistické strany by nové
volby byly Sládkem ztráty asi 25 komu
nistických mandátů, z nichž 18 by při
padlo sociálním demokratům a 7 křestanské lidové straně. Tím by padla
i marxistická· většina v parlamentě, kde
by pak byl poměr 156:164 ve prospěch,
demokratických stran.
-irs-

Něinecké hospodářství
Koncem minulého století stoupl počet
obyvatel Německa tak, že zemědělská
produkce musela být stále víc a více,
doplňována, dovozem potravin ze zahra
ničí. Když v posledních světových vál
kách odpadly proto dovozy, nastaly
v krátké době velké zásobovací poru
chy. Importy mohlo Německo trvale
platit jen exportem zboží a poněvadž
potravin nemělo, musilo vybudovat ob
rovský exportní průmysl, který ovšem
v připadě války byl jeho největší zbra
ní. Aby tedy Německo uživilo všechny
své obyvatele, musí dovážeti potraviny
a nemůže je platit ničim jiným než prů
myslovými výrobky. Porušení tohoto
základního pravidla německého hospodářstyí musí přivésti Německo ao ne
představitelné hospodářské katastrofy,
která sé však projeví i v hospodářství
všech sousedních stáJů. Poněvadž v po
slední yálce německý průmysl měl roz
hodující význam, rozhodli se spojenci
zničit leteckou válkou tento významný
válečný faktor, Asi z 30% průmyslu
bylo skutečně zničeno, zbývajících 70%
německého průmyslu mohlo být po vál
ce přebudováno na mírovou výrobu.
Jelikož ale Němci zničili velkou část
ruského průmyslu, rozhodli spojenci, že
průmysl cbnoví demontáží jen částečně
a přemísti do SSSR. Mimo to bylo roz
hodnuto zn čit také veškerý německý
průmysl válečný z obavy před znovuvybudováním německé armády.
Zdá se, že spojenci si plně neuvědo
mili hospodářské následky těchto roz
hodnutí. Teprve dnes, kdy Německo
stojí v nejtěžši hospodářské katastrofě
svých dějin, počínají spojenci uvažovati
o dalšim vývoji Německa.
Německo bylo před válkou jen z 80%
soběstačné chlebovinami, tukem pouze
ze 70—75%. Sám Hitler, který národu

nalhával autarkii v potravinách, byl nu
cen dovážet ročně až do r. 1938 60 mi
lionů metrických centů potravin.

Zásobovací situace
Jak vyhlíží dnešní zásobovací situace
Německa? Na východě bylo odděleno
26% zemědělské půdy Německa. V tom
to území byl docilován zemědělský pře
bytek, který uživil čtyři miliony oby
vatel. Přes to, že se rozloha Německa
zmenšila, přis ěhovalo se ze zahraničí
4 áž 5 milionů Němců, takže hus ota
obyvatel dnešního Německa je 184 lidí
na 1 km-.
Bavorsko musí na příklad živit místo
dřívějších 6 milionů 9 milionů obyvatel.
Hitlerova nesmyslná hospodářská poli
tika způsobila ve světovém hcspodářsví
takový zmatek, že v posledních dvou le
tech nepřichází do Evropy skoro žád
né obili a tuky. A Evropa je soběslačná
ze 40% v pšenici a ze 60% v ovsu a
ječmeni. Poněvadž Německo nemá umě
lá hnojiva, nářadí, stroje a pracovní
sily, je zemědělská produkce nižší než
dříve. Spojením obou západních pásem
utrpělo zejména Bavorsko, poněvadž
anglické pásmo i v normálních dobách
potřebovalo 50% úhrady potravin z vý
chodu. V západních pásmech na 200.000
km9 žije 40 milionů lidí, kteří se bez za
hraniční pomoci nemohou nikdy d sytá,
najíst. V normálních dobách vystačí
Bavorsko s vlastními chlebovinami 8
měsíců. Wiirttembersko 4 a Hessensko
6 měsíců. Britské pásmo ž!je už dávno
z dovozu chlebovin. Obě pásma potřebují měsíčně dodatečnou dodávku chlebo
vin ve výši 3 milionů metrických cen
tů. Dnešní dávka chleba, v Bavorsku ob
náší 6 kg na období, neuskuteční-li se
ale včas další dovoz, je i tato dávka
ohrožena. V normálních dobách naku
povalo Německo v celém světě ročně za
800 milionů marek tuků. Poněvadž, jak
prohlásily obě spojenecké vlády, žádné
tuky ze zahraničí v roce 1947 nedojdou,
je nutno zvýši domácí produkci mléka
a vepřů. Dnes dostává dospělý obyva
tel západních pásem 6 gramů tuku dsnně. neboli 17 dkg tuků v jednom obdo
bí! Brambory, kterých mnoho v uply
nulé zimě zmrzlo, nejsou vůbec k dos
tání. Na černém trhu stojí 100 kg bram
bor 1.200 marek, to jest 12 marek 1 kg.
Příděl cukru je 500 g a stojí 200 marek
1 kg. Masa je 600 g a stojí vepřové 60
marek a hovězí 40 marek 1 kg. Uve
dená množství se rozumí na 1 cbd-^bí a
uvedené ceny jsou ceny černého trhu
1 kg mouky stojí 30 marek, máslo 300
marek, chleba 1 kg 15 marek. Příděl
mléka v Bavorsku, kde je nejvíce hově
zího dobytka, je */u 1 hubeného mléka
pro dospělou osobu denně. · Cena přídě
lu potravin na 1 období a 1 osobu obná
ší 12 až 15 marek měsíčně v Praze s‘o.
jí na černém trhu marka 70 h až 1 Kčs,
v Bavorsku stojí koruna dvě marky,
ale oficiální kurs marky podle kursu
dolaru je ža 1 marku 15 korun..

Nedostatek uhlí a textilií
Podobně to vypadá s otopem. V roce
1946 nedostala žádná domácnost uhlí.
Přidělovalo se 2 m= dřeva na rrk. Podle
okupačních mocností nebude také v příš
tím roce příděl uhlí pro domácnosti běž
ných spotřebitelů. Veškeré uhlí jde na.
vývoz a do továren, kterých mnoho přes
toto přednostní zásobování uhlím v zimě
pro nedostatek topiva nepracovalo. Ber
lín přestál tohoto roku nejhorší zimu
v posledních 150 letech. V Hamburku
zmrzlo denně průměrně 36 osob. Počítá
se. že v celém Německu zmrzlo tuto ziasi 7.000 osob, omrzlých bylo asi 7 mi
lionů.
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S oblékáním to dopadá tak, že pH
dnešním tempu výroby dostane Němec
jednou za pět let košili a jednou za de
set let oblek. Asi přede dvěma měsíci
byly ze šatenky uvolněny 2 body, na
které připadá buď jedna kraVata nebo
podvazky nebo kapesník nebo zá
platy. Doposud se ale nepodařilo niko
mu tyto dva body utratiti.
Také ostatní drobné předměty denní
potřeby nejsou k dostání. Ani na černém
trhu nejsou nitě, pasta na zuby, dopisní
papír nebo svíčky. S trochou štěstí se
podaří koupit zednickou tužku a jednou
za měsíc krabičku zápalek.
S ohledem na tuto kritickou situaci
byl generál Lucius D. Clay pověřen ob
staráváním obživy pro tři a půl milionu
dětí a pro milion starých osob v ame
rickém a anglickém pásmu. Uvedené
skupiny obyvatelstva dostanou denně
jedno teplé jídlo.. Také horníci dostávají
mimořádné příděly potravin, kuřiva a li
hovin, aby byla zvýšena těžba uhlí —
ale to všechno nestačí.
V uhelných oblastech, zejména v Düsseldorfu, Kolíně, Essenu. Dortmundu,
Hagenu, Bielefeldu a Wuppertalu vy
pukly nepokoje, stávky a demonstrace,
a došlo k přepadávání spojeneckých
kolon s potravinami. Tak v Düsseldorfu
při demonstraci asi jednoho stotisíce
osob byla převržena dvě britská vozid
la. Demonstranty byly neseny plakáty
»Máme hlad« a »Chceme chleba«. Za
tím nikde nedošlo ke srážkám se spo
jeneckým vojskem, které je v pohoto
vosti, ale situace je velmi napjatá, po
něvadž právě v Poruři jsou potraviny
pouze na několik dni. Angličané tvrdí,
že německý sedlák špatně plní své do
dávkové povinnosti a že Britannie ne
může poskytnout potraviny, kterých má
sama nedostatek. Němci prohlašují, že
z vlastní půdy zemědělské půdy se ne
mohou už vit a Američané jsou toho
názoru, že to bude trvat nejméně 5 až
6 let, než se německé hospodářství do
stane zase do chodu. Je samozřejmé, že
se v nejbližši době pro toto hladovicí
obyvatelstvo musí něco podniknout, po
něvadž dnešní stav je nebezpečný, jak
pro okupační mocnosti, tak i pro sou
sedy Německa. Hladovějící budou přepa
dávat spojenecký přísun a budou pod
nikat ozbrojené vpády do sousedních
států. Německo může plnit jen tehdy
své reparačnf povinnosti, bude-li v bu
doucnosti jeho obyvatelstvo dostávat
potřebné množství potravin k udržení ži
vota a bude-li mu povolena produkce
průmyslových výrobků, kterými by
mohlo tyto potraviny zaplatit. J. P.

Otázka německé populace
Ólánek v Baltimore Sun zdůrazňuje,
že základem moci moderního státu jsou
•lidé a stroje. Německo drželo a dosud
drží své převládající postavení v Evro
pě, poněvadž má nejrozsáhlejší průmysl
á nejpočetnější obyvatelstvo. Nejdůleži
tější částí francouzské poválečné poli
tiky je, trvale uvázat německou bestii
přísným omezením obou zdrojů němec
ké moci. Francie žádá mezinárodní kon
trolu Poruři, kde je srdce průmyslové
moci Německa. Nyní navrhuje zahra
niční ministr Bidault v Moskvě meziná
rodni kontrolu německé populace zave
dením nuceného vystěhovalectví. Přes
svou porážku zvýšil německý národ svou
potencionální moc v porovnání s fran
couzskou, poněvadž francouzská popu
lace zůstává statickou, zatím co němec
ká vzrůstá. Klesající počet porodů ve
Francii znamená nejen snížení počtu obyvatelstva, ale i poměrný vzrůst počtu
starších lidí, talcže v r. 1970 bude mít
jen 8 milionů mužů ve stáří od 15 do 34
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let, zatím co Německo 10 milionů. Ně
mecké válečné ztráty jsou více než na
hrazeny odsunem Němců z východních
států. Tlak populace, který dává popud
k expansi, se následkem toho v pová
lečném Německu zvýší. Odhaduje se, že
předválečné zalidnění Německa 175 lidí
na čtvereční kilometr dosáhne počtu 200
Í>o ukončení odsunu. Ve Francii žije 75
idí na čtverečním kilometru. Bidault
proto navrhuje zastavení dalšího odsunu
Němců z Polska a Československa. Sou
středěni všech Němců na zmenšeném ně
meckém území představuje podle něho
větší nebezpečí, než německé menšiny
v sousedních státech. Hitler se pokusil
o zajištění německé nadvlády v Evropě
systematickým vyhubením jiných náro
dů. Francie si také uvědomuje, že popu
lace je základem státní moci a snaží se
znemožnit novou příležitost Němců k hu
bení jiných národů tím, že chce omezit
jejich počet vystěhovalectvím. Je zají
mavé, píše Baltimore Sun, že zahraniční
ministr Marshall prohlásil, aniž se pějak zavázal, že »Bidaultův plán jde na
samý kořen problému«.
K. H.

Bevin o Němcích
Italský list Avanti uveřejnil v plném
znění článek, napsaný britským zahra
ničním ministrem krátce před tím, než
odejel, aby podepsal spojeneckou smlou
vu s Francií. Bevin praví, že německý
národ — sedmdesát milionů lidi — ne
chce přiznat svou porážku, nýbrž si
myslí, jak to tvrdí * tajná nacistická
strana, že prohrál jen o málo. Němec
ký národ hrozně reptá. Proto V. Britan
nie uzavřela s Francií novou smlouvu,
nikoli proti svobodnému a demokratic
kému Německu, nýbrž proti ©pět se
zvedajícímu imperialistickému a šílenému
nac'Onálsocialismu. Bevin má spis, ob
sahující přesné údaje o posledním za
týkání v Německu. Šlo o přípravy k vál
ce pomocí bakterií. Německé plány byly
velkorysé,
poněvadž bakteriologická
válka nezná hranic a mohli by v ní za
hynout i Němci. Bevin doufá, že Stalin
a Marshall se s ním shodnou v reali
stickém hodnocení si'uace. Nemůžeme
nechat Německo samotné, praví Bevin.
V den, kdy by z Německa odešel po
slední okupační voják, byl by zdvižen
hákový kříž na nejvyšší véž všech měst
v Reichu. Po nějaké době, kdy by si Ně
mecko samo vládlo, mohla by na Lon
dýn, Paříž, Moskvu a na šťastná hlavni
města americká padnout strašná epi
demie. Němci sami by možná již měli
účinný protijed, ale jen pro sebe. Co
tedy dělat? Především prodloužit oku
paci Německa, až do doby, kdy federa
listická ústava německá nám dovolí
důvěřovat v opravdivou demokracii
Reichu. Bude třeba přísně potrestat
všechny šéfy průmyslu a junkerského
militarismu a konečně bude třeba do
volit, aby přebytek obyvatel
stva se z Německa vystěho
val. To bude pojišťovací záklopkou.
Demokratická výchova Němců si žádá
obrovské práce a bude třeba jedné ge
nerace k převýchově německého náro
da, tohoto velikého pobloudilce, nemoc
né)« imperialismem. Poněvadž nej
jistější brzdou proti zločinům je trest
ní zákoník, napsaly Anglie a Francie
první článek mezinárodního trestního
zákoníku, který se postupně rozšíří
v Římě, v Praze, Bělehradě, Budapešti
a Varšavě, zatím co Rusko vytvoří na
evropské pevnině nejúčinnějši protijed
proti krutosti a nesnesitelné zpupnosti
Němců. Bevin neustále říká anglickým
vojákům, kteří jsou v Německu, aby s!
dali na Němce dobrý pozor. Katastrofa

může být totiž bližší, než se myslí. Jen
si připomeňme, jak blízko byli Němot
k výrobě atomové bomby, když Mont·
gomery provedl v Německu svou moc
nou ofensivu. Stačí si jen uvědomit,
že hlad, zima a. nedostatek nezlomily
Německo. Toto utrpení je dokonce od
Němců z velké části připisováno Sp.ol
jencům, jako kdyby tito mohli řídit
počasí. Stále širší Edové vrstvy němec
ké jsou zachvacovány určitým temným
rozhodnutím opět se vzchopit k pom
stě, k opětnému boji. Dal bych rád svůj
život, praví Bevin, abych viděl že se ně
mecká nenávistná mentalita lepší, že
se Němci probírají ze svého kolosální
ho nacionalistického opojení, chtějícího
vyhladit blízké i daleké národy. Ale
můj život by byl obětován zbytečně.
Zasvětil jsem svůj život posvátnému
úsilí o zlidštění Německa, které, bohu
žel, v sobě hromadí obrovskou nenávist,
neznající hranic.
K. H.

Němečtí vědci v Anglii
Londýnský časopis »Sunday Express«,
vyjadřuje nespokojenost s tím, že brit
ská vláda, používá německých vědců ná
rozličné práce v Anglii. Podle mínění to
hoto listu je nebezpečné předpokládat,
že tito vědci se nezabývají politikou, ä
že nemohou využít získaných poznatků
proti Spojencům. List žádá okamžité vy
kázání německých vědců z Anglie.
K. H.

Rok práce v Britannii
Počátkem roku 1946 bylo prvním úko
lem britské vlády provést demobilisaci
a návrat vojáků do občanského povo
láni. Dodneška bylo z britských bran
ných sil demobilisováno 4 miliony mu
žů a žen, a ti většinou se vrátili do ci
vilního zaměstnání. Závazky, jež Velká
Britannie převzala v cizích zemích, za
bránily, že její ozbrojené síly nemohly
být sníženy pod 1.385.000, to však je
nom prozatím, a možno doufat, že bude
provedeno další snížení již průběhem le
tošního roku, ačkoliv si Velká Britannie
poqechá povinnou vojenskou službu.
Přeměna válečného průmyslu v prů
mysl mírový byla provedena hladčeji,
než mnozí považovali zprvu za možné.
K tomu velmi přispívalo, že nevznikly
politické třenice a počet stávek byl je
nom nepatrný, srovnáme-li jej s dělnic
kými nepokoji, jež vznikly po první svě
tové válce. Vpravdě je to zásiuhou prá
vě tohoto průmyslového míru, že se Vel
ká Britannie V tomto prvním úplném
poválečném roce znatelně hospodářsky
zotavila. Cenová kontrola byla velmi dů
ležitým činitelem v boji proti inflaci.
Tak na příklad byly po první světové
válce ceny látek vyšší o 300% než roku
1930, dnes však jsou jenom o 67% vyšší
než roku 1937. Maloobchodní ceny po
travin stouply proti roku 1939 jenom
o 22%.
Britannie je dnes na cestě k smíšené
mu hospodářství, o němž již tak často
se zmínili mluvčí labouristické vlády.
Poslední návrhy na znárodnění — to
jest znárodnění dopravy —- narážejí na
odmítavou kritiku, ale dřívější znárod
nění bylo provedeno proti oposicl mno
hem slabší než obecně se očekávalo.
Vládní politika laciných peněz není
neoblíbená u těch průmyslových koncer
nů, které musejí splácet a úrokovat své
výpůjčky a jak se zdá, tato politika
také nijak nepoškodila zisky bank. Lon
dýnská bursa cenných papírů měla přes
všechny potíže, s nimiž průmyslový a
finanční svět musel zápasit, přece jenom
rok velmi živý a úspěšný.
Ale přes všechny tyto povzbudivé
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známky nelze hospodářskou situaci Vel
ké Britannie označit za plně uspokoji
vou. Vzrůstají obavy, že za dnešního
stavu zásob surovin, dopravy a pracov
ních sil bude sotva možno dosáhnouti
cíle, jejž si vytkl britský vývoz, to jest
rozsah o 75% větší než před válkou.
Z amerického úvěru bylo čerpáno po
25 milionech liber měsíčně, a bude-li
takto pokračováno i nadále, celý ame
rický úvěr bude vyčeipán asi tak ve
třech letech. Účelem úvěru, jejž poskytly
Spojené státy, jakož i účelem malého,
kanadského úvěru, bylo napomáhat ke
kryti případného obchodního schodku
v období pěti let a přes to, že všechen
úvěr,# až dosud vyčerpaný nebyl také
úplně vydán a přes to, že můžeme dou
fat, že stoupne jak britský vývoz do do
larových zemí a dovoz ze zemí nedolarových, čímž poleví napětí na dolarových
zdrojích, situace přes to všechno nepo
skytuje důvodů k uspokojení. Může se
stát, že světový prodejní trh se změní
v světový nákupní trh právě v době,
kdy Velká Britannie bude potřebovat
příznivou platební bilanci, aby mohla
začít splácet americké a kanadské úvě
ry. Je ještě jeden problém, to jest, nebudou-li všechny důležité valuty, jichž
je používáno v mezinárodním obchodo
vání opět plně směnitelné ještě dříve,
než tyto úvěry budou splatné, příznivá
platební bilance sama o sobě snad už
nepostačí. Dnes nemá dostatek oběživa,
aby mohla platit za dovoz a počínajíc
letošním červencem tato její potřeba se
snad ještě zvýší,'neboť od toho dne je
Velká Britannie podle smlouvy o vý
půjčce povinna učinit sterlingy, pochá
zející z běžných transakcí směnitelnými
za každé jiné oběživo. Bohužel, mnozí
z největších zákazníků britského zboží
nejsou vázáni podobnou povinností uči
nit směnitelným své oběživo. Tím bude
típět nejen Velká Britannie, nýbrž i ce
lý obchodující svět, nebude-li včas nale
zena náprava v situaci, která se tak
vyvíjí v mezinárodním platebním styku.

Americké vztahy k Sovětskému
svazu
Debata o americkém programu po
moci Řecku a Turecku se v posledních
dnech přenesla na širší pole americkosovětských vztahů. Ostře protiruský pro
jev senátora Harry Byrda je námětem
úvodníku amerického listu »Timesx. List
píše, že stanovisko zaujaté Ruskem v me
zinárodních vztazích, způsobilo prudký
přesun amerického veřejného mínění. Za
války jsme, diky hlubokému obdivu nad
udatností sovětské armády a také diky
nepochopení našeho spojence, měli nála
du, v které jsme zahrnovali Rusko přá
telstvím a dary, které vedly v Rusku
k stejnému nepochopení našeho -národ
ního charakteru. Nyní, 19 měsíců po
skončení války, blíží se nálada do stejně
extrémního odporu proti ruské moci,
vedoucí často k zvýšenému volání po
změření sil, což je risiko ťiplné roztižky.
Nejlepší přiklad této nálady lze spatřo
vat v projevu senátora Byrda, který žá
dal změření sil s Ruskem ve světové organisaci, i kdyby prý to mělo zname
nat sovětský odchod z OSN, a organi*
saci toho, co by bylo prakticky protisovětským blokem. List nesouhlasí s ná
vrhem senátora Byrda a praví, Že by
bylo omylem se domnívat, že dnešní me
zinárodní rozpory by musily vést k oka
mžité a úplné roztržce. Podobné kroky
by byly ospravedlněny jen tehdy, kdyby
došlo k útoku na posice, které považuje
me za životně důležité pro své zabez
pečení.
K. H.
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USA a sovětská hospodářská
politika
»Foreign Policy Reports« přináší ob
šírnou studii o zahraniční hospodářské
politice Ruska od V. Deanové. Praví úvodem, že objevení se Ruska, jako hos
podářského rivala USA je snad nejméně
očekávaným výsledkem druhé světové
války. Sovětský svaz učinil od r, 1917
velký pokrok ve směru industrialisace
a zemědělské kolektivisace, měříme-lí jej
však západními měřítky výroby, tech
nické možnosti a pracovní výkonnosti,
zůstává stále ještě poměrné zaostalou
zemí. Nesoutěží se Spojenými státy ve
vývozu. Svaz je stěží s to vyvážet prů
myslové výrobky, leda do území, jako
Blízký Východ a Asie. Nehrozí ani bez
prostřední nebezpečí, že bude moci sou
těžit vážně s USA ve vývozu surovin,
jichž potřebuje pro vlastní obnovu, neb
potravin, jichž má citelný nedostatek.
Ruské soupeřství je soupeřství země,
která pro svou neomezenou potřebu vše
ho druhu výrobků skýtá rozsáhlý trh
pro vývoz jiných národů. V tomto smě
ru Rusko má a snad bude mít dále větší
přitažlivost pro země východní Evropy
a Balkánu, které vyvážejí suroviny a
potraviny, než pro USA, které dosud
kladly větší váhu na zvýšení vlastního
vývozu, než podporu dovozu od skuteč
ných neb možných zákazníků.
Rusko zrychluje tempo industrialisa
ce a shání suroviny a průmyslové vý
robky, kde muže. Sovětský svaz by ne
pochybně nejraději koupil potřebné vý
robky, obzvláště stroje a nástroje, ve
Spojených státech, jejichž technická do
vednost budj obdiv i závist Rusů. K ta
kovým nákupům by bylo třeba velké
půjčky USA. Koncem války vyskytly se
zprávy, že USA by vzaly v úvahu žádost
Moskvy o půjčku neb dlouhodobý úvěr,
podobný britskému z r. 1946. Rusko prý
žádalo 6 miliard dolarů a USA pjý na
bídly 1 miliardu. Americké veřejné mí
nění však od té doby je tak zaujato
proti Rusku, že je nyní pochybné, že by
Kongres schválil jakýkoli úvěr na ob
novu ruského hospodářství.
Toto odmítnuti donutilo Rusko k řa
dě hospodářských opatření za účelem
okamžitého získáni potřebných výrobků.
Především přestěhovalo stroje a nástro
je — fakticky celé továrny, někdy do
konce i s dělníky a techniky — z obsa
zených zemí, obzvláště ruského pásma.
Německa a Rakouska, stejně jako Ma
ďarska a Rumunska a žádalo část, toho
to zařízení z titulu reparací za škody,
způsobené ruskému průmyslu mocnostmi
Osy. Dále odvádělo výrobu z továren
sousedních zemí do vlastního hospodář
ství, požadujíc plnění zvláštních kvót
a dostávalo do svých rukou vedení to
váren neb jiných podniků tím, že se
zmocňovalo podílů, které dříve patřily
německému státu neb německým sou
kromníkům, a že případně samo do
dávalo suroviny nutné k výrobě. Dále
uzavřelo řadu dvoustranných obchod
ních dohod, podle nichž vyměňovalo su
roviny neb potraviny za průmyslové vý
robky. Takovéto dohody byly uzavřeny
s Polskem, Maďarskem, Bulharskem,
Rumunskem, Jugoslávií, ČSR, Finskem
a Norskem. Text těchto dohod nebyl
dosud uveřejněn, ale základní zásady
jsou známy. Tak na přiklad podle rusko-polské dohody prý posílá R.usko ba
vlnu ze střední Asie do Polska, kde se
zpracovává v továrnách v Lodži. Část
bavlněných výrobků zůstane v Polsku,
část jde do SSSR na úhradu surové
bavlny a část se vyměňuje za před
měty švýcarské výroby, hlavně hodin

ky, jichž má nedostatek jak Polsko, tak
i Sovětský svaz.
Ve všech těchto dohodách vypočítá
vá se s malou obměnou zboží, jež
smluvní strany vymění a stanoví se ce
ny zboží, obyčejně v dolarech neb švý
carských francích, nikdy v ruských
rublech, které, jako řízená měna, nejsou
zaznamenávány na zahraničních bur
sách a nejsou spojeny s cenovou hladi
nou neb peněžní fluktuací v zahraničí.
Kromě těchto obchodních dohod, má
Rusko ještě zvláštní ujednání s Ma
ďarskem a Rumunskem o vedoucí účasti na hlavních průmyslových a do
pravních podnicích těchto zemí.

Výměnný obchod
USA nerady vidí výměnný obchod a
dvoustranné dohody vůbec. Nenávidí je,
ježto odporují jejich představám o bu
doucím obchodu světa a proto, že svou
povahou překážejí uzavírání dohod mul
tilaterálních. USA si po druhé světové
válce uvědomily ještě více, než kdy před
tím význam zahraničního obchodu pro
své hospodářství a proto hledají zahra
niční trhy pro výrobky, jež nemohou
spotřebovat doma. Hájíce multilaterál
ní dohody a rozvoj svobodného obcho
du, snaží se Američané současně zmen
šit, případně zrušit stávající obchodní
omezení, jež spatřují především v bi
laterálních dohodách. Cílem USA v za
hraniční obchodní politice je přeměnit
systém bilaterálních dohod na systém
dohod multilaterálních. Je to opak
Ruska, s jeho kontrolou dovozu a vývo
zu, kontrolou vnitřní měny, opak státu,
který nemá zahraničních investic a pro
to má méně zájmu o mezinárodní fi
nanční ujednání, než většina jiných ze
mí, které musí přizpůsobit své hosoodářství více méně hospodářství světa.
Proto jeho zájem o politiku dvoustran
ného výměnného obchodu.
S amerického hlediska znamenají ta
to ujednání neoprávněné pronikání Rus
ka do hospodářství sousedních zemí na
škodu jiných národů, které buď tu mě
ly obchodní a finanční zájmy před r.
1939,neb doufaly, že je tam po válce
rozvinou. S hlediska Moskvy znamenají
tyto smlouvy pokus získat přístup k poti-avinám, surovinám, průmyslovým vý
robkům, které Rusko buď vůbec nemá,
neb nemá jich v dostatečném množství,
aby splnilo hospodářský program a
uspokojilo rostoucí potřeby svého oby
vatelstva. Na rozdíl od USA a Velké
Britannie, Rusko nemá kapitál, jejž by
mohlo investovat v podnicích poměrně
nevyvinutých zemí.
Při bližším studiu se ukazuje, že Rus
ko neovládá výlučně hospodářství zemí,
s nimiž uzavřelo takovéto dvoustranné
smlouvy. Tyto země dodávají suroviny
a průmyslové výrobky Rusku, čímž je
odnímají jiným trhům, právě tak jako
domácím spotřebitelům. Za to jim Rus
ko dodává určité druhy potravin a su
rovin, jichž mají země severní a vý
chodní Evropy potřebu a jež mohou ta
ké volně koupit v západních zemích.
Rusko jim nebrání navázat hospodář
ské styky s ostatním světem za před
pokladu, že tyto styky nepovedou k po
kusu o vyloučení ruského hospodářské
ho a s ním i politického vlivu SSSR.
Rusko nemůže vyvážet kapitál, prů
myslové výrobky neb potraviny, jako
USA, a bojí se proto amerického poli
tického vlivu, který přichází jako dů
sledek půjček, jichž se dostává jeho pří
mým sousedům. Američané se pak zase
obávají, že Rusko si svými obchodními
dohodami vytvoří zvláštní oblast hos
podářského vlivu, a že jej doplní vlivem
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politickým, jejž má ve východní Evropě
a na Balkáně a později v sousedních
oblastech Blízkého a Středního Východu
a Asie.
Celkem je možno říci, že zahraniční
obchod je Rusku prostředkem opatřit si
výrobky, jež nemůže zhotovit doma. Je
zcela možné, že dovoz bude drasticky
omezen, jakmile potřeby země budou
ukojeny z domácích zdrojů.
Přes početnost obyvatel a bohatství
přírodních zdrojů nehrál Sovětský svaz
dosud významnou úlohu ve světovém
obchodě.' 1913 činil jehó dovoz 3.6%
světového dovozu, 1937 pak jen 0.9%.
Vývoz jeho činil 1913 4.2% a 1937 1.3%.
Ruský dovoz ze Spojených států značně
převyšoval před r. 1939 vývoz do USA.
Přes tuto nepříznivou obchodní bilanci
činila sovětská vláda dále objednávky
strojů a nástrojů a v r. 1924—1933
stály USA hned za Německem, jako
zdroj ruského dovozu. Po r. 1933 stou
pal americký dovoz do Ruska a kolem
r. 1938 byly USA hlavním jeho dodava
telem.
V úvaze se lze také dočisti o orga
nizaci ruského zahraničního obchodu.
Jako výhodu státního monopolu vyzve
dá autorka to, že přbgráftt vývo.zu a do
vozu je zladěn na hospodářský rozVOj
země, a že sovětská vláda má možnost
určovat směr obchodu také podle hle
disek politických. Monopol zajišťuje ta
ké stabilitu zahraničního obchodu, ob
zvláště u porovnání s nestálostí hospo
dářství USA, což připouštějí mnozí do
davatelé Ruska, mezi nimi Velká Brltannie a jiné průmyslové národy zápa
du. Růsové ukazuji s pýchou, že sovět
ská vláda plní přesně své finanční zá
vazky, vyplývající z obchodních ujed
náni. V minulosti mnoho soukromých
firem shledalo, že s ruským státním
monopolem je možno obchodovat a že
ruské způsoby nákupu a prodeje při
způsobily se celkem zvyklostem přija
tým v zahraničí.

Podunajské státy
Schweizer Rundschau (únorové číslo)
zabývá se s'tuaci zemí, které kdysi tvo
řily součást rakousko-uherské monar
chie. Po zevrubném s^avu před první
světovou válkou autor článku Jean
Lamy podrobně rozebírá s učasné po
stavení tři hlavních dunajských států,
Maďarska, Rakouska a Českosloven
ska. V Maďarsku přes všechno válečné
zpustošení, okupaci a finanční katastro
fy vidí autor rychlé tempo v obnově.
V Rakousku je podle něho situace ob
tížnější, a to především z důvodů vnitropoli ických. Země je zatížena příliš
významnou účastí na nacismu a zkuše
nosti s vleklou okupaci čtyřmi vítěz
nými velmocemi nepřispěly ke konsoli
daci. Dnešní rozložení sil odpovídá
v Rakousku skutečnému smýšlení lidu
a bylo by třeba moudrého vedení, aby
zcela vymizela tovha po anšlusu. Česko
slovensko je zemí, která touží po dob
rém soužití s Východem i Západem a
je v tomto směru vedeno moudře. Ne
musí se prakticky obávat ve vni’ŕní po
litice fašisujicích živlů, neboť jejich po
čet je opravdu minimální. Je toliko
otázkou příštího vývoje, aby se mohla
i ona část lidu, která byla kdysi sou
středěna ve straně národně-demokratické a agrární a která dnes nemá po
litické platformy, časem státotvorně
uplatnit, aniž by zaujala pro’isovétský
postoj. V závěru vyslovuje autor nadě
ji, že dojde k politické součinnosti všech
těchto tří států, k‘erá i hospodářsky
podmiňuje jejich zdárnou budoucnost.
K. H.
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Tvář nového Finska
Finsko je. jediná země z bývalých ne
přátelských států, která nikdy nebyla
okupována spojeneckými vojsky, jejíž
válečné škody, kromě ztráty desetiny
území v důsledku nebezpečně antisovětské politiky jsou nepatrně malé a
jejíž hospodářství je dnes beze vší po
chyby daleko mezi prvními v Evropě.
Všichni pomáhají Finsku: Švédové ne
přestali ani během války, ani po ní,
i když jen menším množstvím potra
vin, drobnými úvěry a mírnými celní
mi předpisy; Spojené státy posxytly
Finsku úvěr sedmdesáti milionů dolarů,
rovněž Brazilie Finsku půjčila; Velká
Britannie udělala všechno možné, co
bylo v jejich silách, aby obnovila před
válečné bohaté obchodní styky; Sovětský
svaz snížil původní žádost o 600 milionů
dolarů reparací na polovinu a šestiletou
dodací lhůtu zvýšil o další dva roky.
Finsko má dnes koaliční vládu, která
se snaží brát situaci země realisticky.
Nedávno se hodně mluvilo o změnách ve
vládě: dosavadní ministerský předseda
Pekkala, prorokovalo se, bude abdikovat,
a někdo jiný, kdo by se nebál »zaujmout
vůči Rusům pevné stanoviskom, přijde
na jeho místo. Tyto hovory byly však
střydem pozornosti jen do doby, kdy
Helsiníd navštívil Ždanov, aby se jako
předseda spojenecké kPjjtjQlní komise,
která právě odjížděla z Ffnská, přiciálně
rozloučil se zemí. Chválu dosavadního
vedení Pekkaly a presidenta Paaskivi*
ho musel sice Zdanov dvakrát opako
vat, pak však ’ zato nebylo po hovoru
o změnách ve vládě před novými volba
mi ani stopy. Bez ohledu na politické
přesvědčení, jsou Finové dost chytří, aby
neprosazovali tvrdošíjně své návrhy
proti vůli Ruska; jsou na něm do jisté
míry závislí v zásobování potravinami,
a pak rozhodně nechtějí ztratiti bene
volentní postavení Rusů vůči svým po
třebám. Sovětský svaz poskytl totiž
v nedávné době Finsku různé ústupky,
z nichž nejdůležitější je umožnění úplného používáni hlavní železnice z Helsinkí do Turku, jejíž část při nové so
větské námořní základně Porkkale vede
po sovětském území. Politická hladina
dnešního Finska je tedy až na menši vý
jimky většinou klidná; všeobecně se
uznává, že současná vládní politika
pěstováni přátelských styků s Východem
i Západem by těžko měla jinou výhod
nou alternativu. Komunisté mají sice
ministerstvo vnitra, avšak pouze 30 po
slanců své strany a 20 poslanců quasikomunistických, takže jejich slovo v par
lamentě není rozhodující. Sociální de
mokraté jsou rozštěpeni na několik
differencovaných ideologických proudů:
někteří její přívrženci se připojili
k »Demokratické jednotě«, což jest fin
ská obdoba německé Sozialistische Einheitspartei, jiní přijímají spolupráci s ko
munisty jen s velikými výhradami,
ostatní inklinuji k prosazování politické
linie podle vzoru britských labouristů,
a v duchu druhé internacionály. Snahou
občanských stran bylo zejména zabezpe
čení pevné jistoty právního řádu.

K diskusi o Vatikán
Americký spisovatel Leo H. Lehmann,
jemuž se dostalo i té ostudy, že jeho
omyly a lži K. V. Vít přeložil do češti
ny, pokusil se v své »Vatikánské politi
ce« glosovat válečné události s neodpo
vědnou konjunkturalistickou akrlblií,
která nepomůže ani ke cti českého vy
davatele (»Blahoslav«).
Autor zapomněl (nebo snad vůbec ne
ví?), že Státní sekretariát Pia XII. zů
stal neobsazen v úřadě sekretáře, a že
veškerá agenda se soustřeďovala kolem

Msgrů Montiniho, Tisseranta a Pizzar·
diho jai.o administrativních vatikán
ských městských ministrů. Lehmannovi musilo být dobře známo, kolikrát se
Vatikán docela veřejně a oficiálně po
stavil proti Mussolinimu, chtějícímu
propagačně zneužít Církev, a neodpo
vědné výroky menšiny německého, fran
couzského, italského a španělského klé
ru ztotožňuje s oficiální vatikáns .ou
politikou, nenaleznuv ničeho na svůj
mlýn v úředních »Acta Sanctae Sedis«.
Proč Lehmann necituje encykliku
»S palčivou bolesti«, odsuzující přímo
Hitlera a nacismus? Proč necituje úřední politické projevy papežovy a vy
pomáhá si poloúředním »Osservatore
Romano«, a to ještě citací z alokuci
těch, kteří měli vliv na politiku Vati
kánu — jakožto apoštolského Stolce —
pranepatrný. Přímo nesmyslnou je Lehmannova theorie o politice Vatikánu
k ČSR. Nedávno byl při procesu s Ti
sem čten dopis Pia XU., vyslovující údiv, jak katolický kněz mohl vyjedná
vat s Hitlerem. President Beneš ocenil
v nástupní audienci pražského internuncia dr. Rittera morální sílu Církve
a jejího kléru. Mezinárodní veřejnost,
politicky i nábožensky nezaujatá, po
važuje papeže za nejvážtzéjSího kandi
dáta Nobelovy ceny... Proč tedy ne
odpovědně lživou akribií
pfiiévá olej
do ohně?!

Křesťanský názor světový,
demokracie a ústava
Křesťanský názor srétcrrý — lot de
mokracie, která je nejen respektová
ním lidských práv a svobod, ale i ko
náním povinnosti jako nedělitelného
celku, každého jejího jednotlivce.
Neuznáním křesťanského názoru svě
tového — toť potlačení skutečné demo
kracie, které je automatickým zruše
ním, — neb tak velkým omezením lid
ských práv a svobod, že trváním tohoto
násilí byla evropská eivlisace na tak
strašném úpadku, —■ že v- dějinách ne
bylo dosud větší pohromy a katastrofy.
Vždyť dvě války světové byly příčinou
tak velkých lidských a hmotných škod,
že za celou dobu dřívějších dějin bylo
těchto celkových ztrát jen zlomek, a to
na celém světě!
Teprve nařízením, že druhé, až desáté
přikázání Desatera je anulováno, že
jeho upozornění neplatí, je automatic
kým vítězstvím reakce, ale i počátkem
strašného utrpení lidstva, neb válka
tímto opatřením je vždy zahájena.
Není pravdou starý pohanský výrok:
Chceš-li mír — připravuj válku! Ne
chcete-li válku — zachovávejte Desate
ro! Desatero... abys dlouho živ byl,
nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš stat
ku jeho — je nejjistější zárukou ■— že
mír bude udržen, zesílen, zaručena a
obhájena lidská důstojnost těmi, kdo
tento příkaz, daný Bohem Stvořitelem,
uznávají a jím se řídí.
Proto, kde není zmínky, lhostejno
v kterékoliv ústavě na světě, o Desate
ru, — tam skutečná demokracie nebyla
a není. Demokracie je tam jen předstí
rána diplomatům a cizincům a je tam
jen trpěna. Bezvěrec, materialista, mo
derní kořistíte! civilisace, rytíř státního
kapitalismu, příležitostný brigádník po
kroku, — je i autorem skoku do džungle
totality, teroru, hospodářského chaosu,
bídy a revoluce, to je inteisita vývoje,
jejich kultury a umění. Tyto příčiny
byly jako celek příčinou likvidace de
mokracie v nejednom státě. Bezvěrec,
materialista zpravidla není demokra
tem, ale bývá malým fuhrerem proti
křesťanské civilisace.
j. f.
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Úrokracie — dnes už bez uvozovek
Hlasy tisku, které už před půldruhým rokem po
ukazovaly na scestné perspektivy, k nimž by náš
vnitropolitický vývoj mohl dospět, jsou dnes splněny
do písmene. Psalo-li se tehdy, ještě v uvozovkách a
s ironií, o »úrokracii«, o vládě vedení odborů, dnes
už se pero vzpírá, onen termín do uvozovek vložit a
ironický úsměv už je dávno ten tam: skutečnost si
nelze nadále zastírat uvozovkami. Dospěli jsme k nej
fantastičtější variantě decentralisace moci a vládního
dualismu: neexistuje dnes takřka žádný — ať poli
tický, správní, hospodářský, soudní, školský nebo
kulturní obor našeho života, v němž by nebyla státní
moc a správní řád podvázán podmínkou, sine qua
non: souhlasem Ústřední rady odborů. Samostatnost
samosprávných i jiných orgánů v jejich rozhodování
a. usnášení se podařilo během krátké doby narušit
do té míry, že se dnes i v praxi MNV vyskytuje řada
problémů, při nichž není odvahy, rozhodnout je bez
znalosti směrnic KOR, resp. ÚRO. Zástupci politic
kých stran, zvolení lidem ve svobodných volbách do
národních výborů, nemohou už dnes považovat svá
usnesení za konečná, neboť nejmocnější instituce na
šeho státu, vedení odborů, může kdykoliv a cokoliv
se mu zlíbí odmítnout a skvěle zaranžovanou tak zv.
spontánní stávkou pracujících si vynutit změnu usne
sení, dohod a co nejhoršího — přehlížení zákonů.
Lze pozorovat groteskní a úplně gogolovskou si
tuaci: lid svěřil ústavní cestou ve volbách vládu svých
věcí do rukou těch, jimž nejvíce důvěřoval a mnoha
manifestacemi a resolucemi se plně za vládu těchto
svých zástupců postavil. Lid schválil — opět řadou
manifestací a resolucí, se standartami a kapelami —
a byl nadšen zněním vládního programu a vzdal ce
lostátní dík za znárodňovací dekrety a jejich ustano
vení. Během času se však ukázalo, že znění dekretů
a vládního programu, nevyhovuje některých našim
nivelisačním a nejradikálnějším elementům, neboť —·
jaká smělost! — dopřává malému Českému člověku
právo na soukromý majetek a soukromé podnikání.
Zároveň vyšlo také najevo, že ani platný právní
řád, stávající zákony, Nejvyšší správní soud a roz
sudky soudů nejsou po chuti radikálům, neboť —
jaká smělost! — nepřipouštějí zvůli a bezpráví a
tím, že poskytují ochranu jednotlivci před všemocí
státu a fisku, se jeví radikálům jako reakční a kontrarevoluční. Z těchto »důvodů« lidem nepověřená a
k vládě nedelegovaná instituce předsednictva odbo
rů, jménem tohoto lidu varuje vládu, t. j. ty, které
si lid sám zvolil, aby nepokračovala v důsledné linii
dodržování programu, a pohrozí jí, jestiže neupo
slechne, stávkovou resistencí téhož' lidu, který oné
varované vládě nejrůznějším manifestačním způso
bem projevil důvěru. Jinými slovy: bylo použiio
protiústavním a protiprávním způsobem ústavního
prostředku k odstranění či kapitulaci vlády a vládě
byla vedením odborů vyslovena nedůvěra.
Demokratická vláda může a má povinnost vyvodit
z vyslovené nedůvěry důsledky tehdy, dojde-li k to
mu cestou ústavní a od činitele, jemuž je ústavně od
povědná. Je nepochybné, že tímto činitelem je posla
necká sněmovna — stejně jako není naprosto žád
ných pochyb o tom, že tímto činitelem není vedení
odborové organisace. Vedení odborů tedy není ani
V nejmenším a ničím oprávněno, vládě cokoliv před
pisovat a vyslovit nedůvěru.
Ale — aud;a!ur et altera pars: ÚRO a její předseda
tvrdí, že svoje požadavky prosazuje jménem 2 mi
lionů pracujících, kteří jsou v ROH organisováni.
Toto tvrzení je 1. nepřesné, 2, nesprávné a tím také
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3. nemůže být základem vyvozování vlastního opráv
nění k účasti na vládě. Všimněme si jen blíže těchto
čísel: ROH má tedy 2 miliony členů — ale jsou to
příslušníci čtyř různých politických stran. Tato pří
slušnost ke čtyřem různým ideologiím, vyplývá z to
ho, že každý soukromý i veřejný zaměstnanec je po
měry v podniku, tedy de facto, nucen být · Členem
ROH a nelze se přece domnívat, že by soukromí i ve
řejní zaměstnanci byli příslušníky pouze jedné jediné
strany. Loni v květnu odevzdaly tyto 2 miliony členů
hlasy čtyřem politickým stranám — při čemž KSČ,
s jejíž ideologii a taktikou se naprosto kryje také
ideologie a taktika ÚRO, dosáhla 40 proč, hlasů.
Tato prostá matematika, usvědčuje vedení odborů
z nepřesnosti, když tvrdí, že prosazování tak zv. od
borářských požadavků, identických s komunistický
mi, tlumočí přání 2 milionů svých organisovaných
Členů: v poměru k výsledkům voleb v Čechách a na
Moravě měli by právo mluvit jménem pouze asi
800.000 členů, sympatisujících s KSČ. A ještě: dosud
není nikde známky o tom, že by skutečně k požadav
kům, jež ÚRO ultimativně předložila vládě, zavdala
podnět ona »nespokojenost — jak říká ÚRO — 2
milionů pracujících«.
Pokud víme, šlo sice už o hezkých pár desítek stá
vek, ale vždy se dvěma průvodními zjevy: především
nešlo nikde o stávky spontánní, nýbrž zaranžované
určitými důvěrnickými živly v závodních radách do
tyčných podniků a za druhé nebylo nikde v dělnictvu
ani naprosté jistoty o tom, oč vlastně běží, ani na
prostého,souhlasu. (Největší blamáž v tomto směru
utrpěla ÚRO u Zátků, kde závodní rada, která »jed
nomyslnou« stávku vyvolala, nedosáhla, ve volbách
ani 50 proč, důvěry.) Je jasno, že se při podobné
analyse i oněch 800.000 pracujících žalostně scvrkne
o hezkých pár nul. Proti té nespokojenosti mluví i
další důvody: domníváme se, že všecky politické stra
ny mají oči a uši všude — a jistě by jim tato (ne
říkáme, že o jiné nevědí) nespokojenost neušla. Je
likož však jejích poslanci nejeví žádných snah po od
bourání právní bezpečnosti, po revisích soudních vý
roků i usnesení národních výborů, což všecko prý
žádá nespokojený pracující lid, zdá se být tudíž víc
jak jisté, že nejde o nespokojenost lidu v jeho celku,
ale několika hlasitých jedinců, jimž právní řád nedo
voluje už další revolučnosť a kteří si dovedou pomocí
svého důvěrnického aparátu vydupat stávkami ze
země potřebnou ozvěnu pro svoje autoritativní pos
tuláty. Jinými slovy: požadavky, které ÚRO předlo
žila vládě, nejsou požadavky všeho lidu, ale pouze
členů vrcholného orgánu odborů. Že vedení ÚRO a
jeho síť důvěrníků nemá všechno členstvo za sebou,
dokazuje nad slunce jasněji i skutečnost, že takřka
35 proč, kandidátek, které vedení odborů nadikto
valo, při volbách propadlo — a což je nejzajímavější,
právě v největších a nejdůležitějších mamutích pod
nicích. Jelikož se ale nároky ÚRO nejtěsněji týkají
celého národa a všeho lidu — tedy nejen zaměstnan
ců — nemají odbory vůbec žádného práva, cokoliv
celostátně a absolutně závažného požadovat nebo
diktovat.. Toto právo přísluší jediné institucím všestavovským a celonárodním, jimiž jsou politické stra
ny a z nich vzešlý parlament a vláda.
Ukázali jsme snad dostatečně jasně, že vedení od
borů nejen že nemělo k nějakému ultimatu vládě
mandát a právo a že se neopírá o všechno členstvo,
nýbrž že i svými postuláty samu existenci ústavní
demokracie a platnosti zákonů ohrožuje. Jestliže tedy
věci už dospěly tak daleko, že vláda se začala ultiOBZORY

mativními návrhy a z nich plynoucím votem nedů
věry zabývat — byla zde příležitost k tomu, aby
svým výrokem sjednala jasno o tom, kdo je vlastně
pánem v tomto státě. Ale dvacet měsíců, jež nezů
staly nevyužity, dalo už odborům a jeho vedení ob
rovskou moc a silné postavení. Mají zastoupení v par
lamentě, ve všech nejvyšších hospodářských sborech
a plánovacích centrech, v zájmových organisacích
podnikatelů a zaměstnavatelů, mají rozhodující vliv
na cenovou a mzdovou politiku, neblaze zasahují i do
soudnictví (zatím civilního, když trestní se ubránilo),
mají patronanci nad studentstvem a řeší i studijní
otázky — slovem: odbory jsou všude, odbory vlád
nou. Nemáme zajisté námitek proti tomu, aby odbory
byly dostatečně silné a vlivné, aby mohly zdárně há
jit sociální i osvětové zájmy širokých vrstev pracu
jících. Nelze ale vyslovit souhlas s tím, aby si vedení
odborů přisvojovalo právo, zasahovat autoritativním
způsobem do oblasti státní správy a vůbec do vnitřní
vládní politiky. Tím méně lze souhlasit s tím, že cen
trální a jedině kompetentní orgány se samy svých
práv ve prospěch ÚRO zříkají a. dále jí nabízejí větší
a větší posice a dalekosáhlé koncese.
Kdo se může za těchto okolností podivovat faktu,
že vláda nejen že z jednání ÚRO nevyvodila důsledky,
řekněme disciplinární — ale že se jim i podrobila?
A to nejen tak, jako by to byla její povinnost, ale

hlavně proto, že nebylo vyhnutí; posice vedoucfcfi
odborů byla a je už příliš silná, než aby ji bylo možno
přehlížet bez obav z následků, jež byly nepokrytě na
značeny. Jesliže jsou snad dosud o síle této posice
pochyby — pak budiž důkazem prostě skutečnost, že
si takové jednání vůči vládě ÚRO vůbec dovolila a
pak hlavně způsob a samolibost, s níž vládní vyhovění
a takměř kapitulaci přijala: stalo se tak slovy: ÚRO
bere na vědomí, že to a to se stane po její vůli...
Lepší yisitku svým skutečným úmyslům a aspiracím
si organisace, jež kdysi měla za hlavní cíl péči o so
ciální spravedlnost pro zaměstnance, věru nemohla
dát. Taková pyšná formulace je možná a zvykem je
dině u kolegů a u rovnocenných partnerů.
Známou »úmluvu« mezi vládou a ÚRO komento
val náš tisk jako jakési příměří, což samo o sobě je
dostatečně kuriosní. Přáli bychom si, aby z tohoto
příměří vzešlo jasné a nekompromisní vykázání ve
dení ÚRO do patřičných mezí. Doufáme, že naše
příští ústava přesně rozvrhne moc ve státě a stejně
přesně že vymezí i pravomoc odborů a jejich vedení,
neboť stav, jak se dnes jeví, není s hlediska demo
kracie a jednotné vlády udržitelný.
Jak již řečeno: úr-okracie přestala být dnes už vti
pem. Věříme, že rozhodování alespoň těch, kdož vy
tvoří naši ústavu, bude natolik svobodné, že se přič:ní
o to, aby z vlády ÚRO zbyla jen vzpomínka a — vtip.

Sv. Vojtěch - první český Evropan
' Osoba druhého pražského biskzipa svátého Vojtěcha patří
— a ve dnech 950. výročí jeho smrti si to znovu připomínáme
— k těm velikánům českých dějin, k jejichž ideálům a myš
lenkám se národ vždycky bude vracet. Blížící se svatovajtěšské
jubileum dává příležitost změřiti osobnost svátého Vojtěcha
mírou moderní doby a uvažovat, co z jeho problémů zůstalo
nevyřešeno nebo znovu musí být řešeno.
Pokládáme za vhodné zdůraznit, že sv. Vojtěch by zůstal
zapsán v českých, dějinách, i kdyby nebyl svaty, poněvadž
jeho práce kulturní a sociální mu zajistila nejpřednější místo
v dějinách vývoje českého a evropského ducha. Sv. Vojtěch
však je ještě nadto velikým Evropanem a nositelem kultury
ze západu na východ. Zatím co jeho předchůdce v dějinném
významu, svátý Václav, má význam spíše domácí, sv. Vojtěch
si dobývá velikosti opuštěním Cech a. kulturní expansí ěeského ducha na všechny čtyři světové strany. Obě tyto veliké
osobnosti českého X. století se stávají obětí barbarství, krevní
nesvornosti a póha/nské krutosti a svévolnosti. Sv. Václava
vraždí vlastní bratr, spolu s vrahy Hněvsou a Tistou z rodu
Vršovců, z iniciativy kněžny Drahomíry, pocházející z rodu
polabských Luticů a svátý Vojtěch je vyháněn z Cech Bole
slavovým potomkem a jeho rod je vyvražděn týmiž Vršovci
z iniciativy Přemyslovců. Sv. Vojtěch umírá v posvátném háji
pohanských Prusů, proboden oš* em ochránce rodových mo
del. Tato shoda osudů dvou největších lidí českého X. století
nutí k úvaze, co bylo před tisíci lety hlavním problémem české
politiky. Bylo to především úsilí dáti národu, rozčleněnému,
do mnoha rodových skupin, vyšší duchovní a kulturní úroveň,
již představovalo křesťanství. S tím souvisel úkol druhý,
bránit se cizím pohanským vlivům, které sotva pokřtěný
český národ chtěly vrátit k hrubé přírodnosti, ke krevní mstě,
k právu pěsti, k zákonu „Blut und Boden“.
Oba tito muži jsou velikými revolucionáři ducha. Jejich re
voluce není třídní boj nebo boj rodových klanů o lepší past
viska a loviště, je to boj o zlepšení člověka, úsilí o vnitřní pře
rod. Zatím co ostatní revolucionáři obětují rádi cizí krev, pro
lévají tito dva duchovní revolucionáři, ochotně svou krev
vlastní.
Když po smrti prvního pražského biskupa Sasa Dětmara
byl na Levém Hradci zvolen příslušník rodu Slavníkovců Voj
těch, byla tato novota přijata s velkým zadostiučiněním. Na
stoupeni Čecha na biskupský stolec bylo vyvrcholením ná
boženských snah českých X. století a Boleslav II., který od'
kronikářů bývá nazýván Pobožný, v tom viděl posílení své
panovnické moci, kterou už předtím pilně rozmnožoval za
kládáním kostelů a nových far. Prvotní shoda mezi knížetem
jako představitelem státu a mezi biskupem jako představi
telem moci duchovní se brzy proměnila ve vážné rozpory.
Pramenem neshod byla předévším okolnost, že Vojtěch pa
třil k jiné politické straně, ke straně Slavníkovců, jejichž pan-
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štvi zabíralo největší část východních a jihovýchodních Čech
od Kladska až k Netólicům. Slavnikovci si osobovali právo
míti samostatné názory zvláště na zahraniční pražskou poli
tiku, to jest poměr k Rímu, Německé říši a k Polsku. Druhým
a hlubším zdrojem, rozporů byla rozdílnost v chápání křesťan
ství. Pražský kníže chápal křesťanství a všechny jeho insti
tuce jako okrasu panovnické moci a řekli bychom jako ideo
logickou nadstavbu státu, zatím, co biskup Vojtěch se domáhal
se vší energií a nadšením prvokřestana, aby bylo dáváno
Bohu, co jest Božího a knížeti, co jest knížecího. Boleslav Po
božný trvá na tom, aby oltář byl podporou trůnu a biskup
Vojtěch žádá nekompromisní odstraňování pohanství z myslí
i institucí tehdejší české společnosti a jejích představitelů.
Jeho náboženskou a mravní opravdovost pobuřuje, když vidí,
jak nejlepší lidé českého veřejného životu tonou v „bludech
nevěry“, jak žiji v opilství a vraždách, jak se oddávají mnohoženství a mnohomužství, jak lehkomyslně cizoloží a smilni.
Biskup při těchto svých snahách se setkal s neporozuměním,
výsměchem i hrozbou u knížete a ostatních představitelů
státní moci. A tak Vojtěch dvakrát odchází z Čech do Ríma,
po prvé roku 988. V Římě se vzdává biskupství, chce se vydat
na cestu do Jerusalema, aby jako první Čech spatřil místa,
kde byl Bohočlověk přibit na kříž, od úmyslu však upouští,
přichází do nejstaršího kláštera benediktinského na Monte
Cassino a pak do kláštera· valliluckého, odkud se na radu
řeckého opata sv. Nila vrací zpět do Ríma, kde vstupuje do
kláštera sv. Bonifáce a Alexeje na Aveutinu jako novic. Rok
nato skládá řeholní sliby. Po dvou letech přichází z Čech
poselstvo do Ríma, kde nastává o něho boj. Papež i opati
kláštera nechtějí tohoto vysoce kultivovaného seveřana ztra
tit, české poselstvo však, žádá svého biskupa a slibuje doma
nápravu. Vojtěch se .konečně vrací k opuštěné diecési, avšak
už na zpáteční cestě do Prahy se setkává v Plzni se znesvěcováním svátečního dne. Biskup nepřichází do Čech sám, při
vádí s sebou dvanáct mnichů západního i východního obřadu
a zakládá první klášter na české půdě — Břevnov. Tehdy
v Čechách u ve východních oblastech českého státu se konají
bohoslužby v ritu východním i západním a břevnovský kláštei
má sloužit unii obou těchto obřadů. Břevnovský klášter (jeho
první opat se jmenoval jako opat nynější — Anastasius) se
stává centrem duchovní expanse na východ a kolébkou mnišského života v Polsku a Uhrách. Po založeni kláštera podniká
biskup Vojtěch rozsáhlé cesty po Německu, kde.se stýká s cí
sařem Ottou III., podniká vizitační cesty po rozsáhlé diecési
pražské, která sahá od Domažlická a Chebska až po Krakov,
Tatry, Váh a Malé Karpaty. Biskup slučuje moravskou církev
s církvi českou, křtí syna maďarského knížete Gejzy, zakla
datele maďarského státu Štěpána a stává se tak doslova křti
telem maďarské národní kultury. Do Maďarska se také
později uchyluje druh Vojtěchův z mládí Radla, který se stává
pro Maďary tím. čím byl pro Čechy svátý Vojtěch. Na Slo
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vensku, které začíná osobitě kulturně žít kolem Nitry, zakládá
pražský biskup první benediktinský klášter na vrchu So
boru, odkud později vychází první slovenský světec, svátý
Svorád. Po návratu z misijních cest dochází k prudkému'kon
fliktu mezi politickou stranou Vršovců a biskupem Vojtě
chem. Biskup chrání před ubitím cizoložnou manželku jed
noho z Vršovců, která má být podle pohanského zvyku za1
svou nevěru sťata. Biskup ukryje ženu za oltářem v kostele
sv. Jiří, avšak dav vyvleče ženu za vlasy z kostela, a provede
lynč. Po této události vyslovil biskup klatbu naci Vršovci a
odešel po druhé do Ríma. Byl ustanoven převorem v klášteře
Aventinském. Vršovci chystali, alespoň bratřím Vojtěchovým
pomstu. Použili zahraničně-politických událostí a vrhli se na.
statky Slavníkovců a jejich hlavní sídlo, hrad libický. A ne
byla to jistě pouhá hříčka dějin, že právě kolem svátku sv.
Václava byli bratři Vojtěchovi i se svými ženami a dětmi po
biti. A když předtím na. den sv. Václava žádali Slavníkovci
o jednodenní přerušeni nepřátelství, odpověděli jim Vršovci:
„Je-li vaším svátým Václav, je naším Boleslav.“ Vršovci se
obohatili statky Slavníkovců, avšak neuplynulo ani· století
a Vršovci byli hromadně pobiti až na ty, kteří utekli do Pol
ska nebo do Uher. Biskup Vojtěch zatím rokoval v Římě
s nejlepšími tehdejšími duchovními osobnostmi a synoda řím
ská jej nakonec vyzvala, aby.se vrátil do Cech. Podnikl nej
dříve cestu do Němec, kde se znovu setkal s císařem Ottou lil.,
pak odešel, do Francie k hrobům světců. Když se dověděl na
cestě o vraždě libické, odešel k Boleslavovi Chrabrému do
Polska, kde založil první benediktinský klášter v Třemešně.
Z jara roku 997 koná misijní cestu v Pomořanech a jako, první
Cech se plaví po moři na území pruské. Dne 23. dubna žádal
o vpuštění do města. Cholinun. Roznesla se zpráva, že je to
zahraniční vyzvědač, a, byl kamenován. Když se svými druhy
únavou usnul v posvátném háji, byl přepaden a na blízkém
pahorku rituálně usmrcen. V květnu toho roku Boleslav
Chrabrý vykoupil Vojtěchovy ostatky a uložil je slavnostně
ve Hvězdně. Už roku 999 byl Vojtěch svatořečen a italský
mnich Kanapar z kláštera svátého Bónifáce a Alexeje napsal
jeho životopis. Téhož roku bratr svátého Vojtěcha Radim byl
posvěcen v Římě na arcibiskupa hnČzdenského. Rok nato byla
v Hnězdnu zřízena tři. sufragánní biskupství: v Kolobřehu,
Krakově a Vratislavi.
V prvních letech druhého tisíciletí se budují svatovojtěšské
chrámy v Cáchách, Římě, u Ravenny a v Ostrihome. Svatý
Vojtěch se stává nejpopulárnější osobou tehdejší Evropy a
■nadšení řeholníci pokračují v jeho díle v Polsku, v Uhrách
o na Rusi. Od, kláštera ke klášteru jde pověst o tomto velikém
muži, který svou smrtí dal příklad desítkám misionářů a mu
čedníkům křesťanským na východě. Hnézdno, kde jsou, uloženy
ostatky mučedníkův y, se stává, slavným poutním místem, Sám
císař římský koná pěšky pou.ť ke hrobu svého přítele. Nové
slovanské arcibiskupství nad. hrobem. Vojtěchovým umožňuje

Plánovaní zdola a shora
Především se čtenáři omlouváme, že používáme planistické
terminologie, jež zachází s českým jazykem s pramalým sou
citem.; je to však nezbytné pro náš výklad. Nevkusným ter
mínem plánování »shora«, rozumějí naši pianisté plánováni
ve formě zákroků a opatření vydávaných nejvyššími a vyšší
mi. plánovacími orgány imperativně všem podřízeným slož
kám. Naproti tomu máme co činit! s plánováním »zdola«,
když impulsy a návrhy plánovacích zákroků zmíněných
v předešlé větě přicházejí od těch, jimž mají být v definitivní
formě adresovány; o plánovacích příkazech se zde s adresáty
jaksi dociluje dohody. Smysl tohoto rozlišování tkví podle
panujícího mínění v tom, že aktivní účast všech podřízených
-složek, slovem lidu, na plánovacím procesu se dosahuje pravé
demokratisace hospodářského vedení, jež je jedním, z postu«
látů pravé demokracie.
O našem dvouletém plánu není zcela jasno, byl-li vypracován
jen shora nebo též zdola, Máme-Ij. věřit důvodové zprávě
k zákonu o dvouletce, byl plán naplánován shora, neboť pro
p'ánování zdola se nedostávalo ani času, ani zkušeností. V č.
5. 'Obzorů«, však pisatele tohoto článku upozornil ing. Ko
zák, že dvouletka, jak se v demokracii samo sebou rozumí,
byla plánována zdola. Vzhledem k tomu, co praví citovaná
důvodová zpráva, nebylo by zde něco v pořádku. Přihlédneme-li dále k provádění dvouletky, jež vláda řídí rozhodováním
podle § 12 zákona o dvouletém plánu, zdá se nám, že má
pravdu důvodová zpráva. Viděli jsme na př. v protestech
zemských náiodnieh výborů proti autoritativníinu postupu
plánovacích orgánů prudkou reakci proti tomu, aby vláda
rozhodovala o rozvrhu bytové výstavby (akce 125.00tí bytů),
když jedině jořislušné referáty zemských národních výborů
mají přesnou znalost možností a potřeb stavební tvorby, zna
lost. místních poměrů, nedostatků bytových, zásob stavebnin,
stavu výroben stavebních hmot atd. atd.. což vše je v dneš
ních těžkých poměrech stavebnictví naprosto rozhodující pro
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polskému knížeti Boleslavovi Chrabrému spojit církevní organisQcí rozsáhlé krajiny své říše v jeden celek. V Cechách v té
době nastává hluboký politický úpadek a ad hradu ke hradu
se šíří pověst, že je to trest za zločiny spáchané na sv. Vojtěchu
a jeho rodu. Stát Přemyslovců zachraňuje před záhubou, kníže
Břetislav, který se do dějin českého státu zapsal zvláště taže
ním. do Polska roku 1038. A ptáme-li se po motivech tohoto
tažení, musíme se vžít do způsobu myšlení tehdejších lidí.
Břetislav vidí, jak ostatky svátého Vojtěcha přinášejí Polsku
požehnání a politickou slávu, a proto hlavním cílem jeho ta
žení je Hnézdno se svým mystickým pokladem. Vrácením
ostatků svátého biskupa do Cech se má vrátit českému státu
i politické požehnání, které se klatbou biskupovou od jejich
země odvrátilo. Po třídenním postu a kajících modlitbách pří
sahají kníže s biskupem a se všemi bojovníky nad otevřeným
hrobem na stará statuta Vojtěchova, a teprve potom, je vzácný
poklad vyzdvižen a. spolu, s ostatky bratra. Vojtěchova Radima
a „Pěti bratří“, kteří v Polsku našli, mučednickou smrt, je od
vezen do Prahy. Břetislav vydává v duchu usilování Vojtem
chova přísné předpisy, týkající se morálního života. Na. těchto
předpisech, které nepozbyly naléhavosti, vidíme, jak tvrdá
byla škola středověkého křesťanství, jíž český národ prošel.
V předpisech se praví: Manželství budiž nerozlučné spojení
jednoho muže a jediné ženy. Soud nechť postihne všechny ne
cudné panny a vdovy. Stěžuje-li si manželka na hrubé zachá
zení, rozhodne soud a vinná strana, bude potrestána, Vrazi
buďtež udáni od arcikněze županovi. Kdo otce, bratra nebo
kněze usmrtí, budiž postaven na pranýř a že země vyhnán.
Kdo krčmu, v níž zlodějové, vrazi, cizoložníci a. jiní nalézají
útulek, založí nebo vydržuje, budiž na veřejném místě ke
sloupu přivázán a od biřice mrskán, všechno i>ak jeho nádobí
a nářadí rozbito. Opilci buďtež v žaláři tak dlouho vězněni,
pokud 30 českých grošů do pokladny vévodské nezapraví. Trhy
a kupčení všeliké v neděle a svátky, jakož i služebné práce
zapovídá se poď ztrátou zboží a 300 grošů pokuty. Kdo mrtvé
ho na poli nebo v lese pochová, budiž trestán ztrátou dobyt
čete a pokutou 300 grošů do pokladny vévodské, mrtvola pak
budiž na hřbitově věřících znova pochována.
Na památku slavného návratu ostatků svátého Vojtěcha
do Prahy slaví se dne 25. srpna, v Čechách církevní slavnost
nazvaná „Festům translationis Ss. Adalberti, Gaudentii et
V Fratrum martyrům“. K tomuto dni budou také uspořádány
v Praze a v celém státě oslavy devitistého padesátého výročí
umučení prvního biskupa pražského s české- krve, oslavy, které
oživí ducha tohoto velikána českých dějin. Toho dne také bu
dou zníti v celé Vojtěchově diecézi, to jest, v Čechách, na Mo
ravě a na Slovensku, velebné zvuky písně „Hospodine, pomi
luj ny“, kterou tento první český básník složil a která spolu
s jeho polskou písní „Bogu Rodzica“ bude, jak. věříme, zníti
až do konce věků v ústech slovanských.

Re m a nu s
účelné rozvinutí stavebního ruchu. Tento rozpor mezi kon
cepcí zemských národních výborů a názory plánovacího ústře
dí v Praze není, jak již naznačeno, ojedinělý. Ač se podle
p. ing. Kozáka plán sdělával zdola, zapomnělo se na př. na
investice samosprávy, přiznané teprve dodatečně. Pochybuje
me silně, že by se tento lapsus byl přihodil, kdyby se pláno
vací návrhy byly skutečně scházely od nejnižších a nižších
složek. Na investice mohlo zapomenout jen ústředí, jež se
samosprávou o plánu nejednalo. Můžeme tudíž míti za to,
že dvouletka byla skutečně naplánována shora, což ostatně
nepovažujeme za nijak závažné nedopatření. Pokud není jasno,
co a jak lze plánováním zdola získat, je lépe s ním nezačínat.
Oč jde vlastně kombinaci plánování shora a zdola, neboli
soustavě plánu a kontraplánu ? Zásadně o myšlenku nepřímé
kontroly plánovacích záměrů těmi nižšími a nejnižšími slož
kami, orgány, po případě i jednotlivci, kteří vypracovaným
plánem budou zavázáni k plnění naplánovaných výkonů, vý
rob, prací atd. To tedy předpokládá, že plánovací ústředí
své záměry podřízeným složkám včas sdělí, aby se k nim
mohly vyjádřit, přezkoumat jejich proveditelnost atd. Pláno
vací ústředí není přitom došlými návrhy vázáno. To není
ovšem hlavní závada; tu lze charakterisovat takto: I v pláno
vaném hospodářství může každý vykonávat jen ty úkoly,
na něž stačí. Nelze tedy žádat od složek, které mají pláno
váním zdola vytvářet kontraplán, aby se vyslovily na př.
o finanční a investiční politice nebo o skladbě exportního
průmyslu, což jsou sice určující složky našeho plánu, ježto
na nich závisí, zda dvouletka naši hospodářskou rovnováhu
posílí nebo ne, avšak vymykají se naprosto posouzení lidí
a orgánů, kteří nemají plný přehled o aktuálních možnostech
státního hospodářství. Nižší složky přehlédnou prostě se svého
stanoviska jen nepatrný úsek úkolů plánu a mohou proto
podat posudek'a uprefenit svůj návrh jen o konkrétních při
kázaných úkolech. Nejvýš dokáží zařadit daný úkol a svůj
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názor o něm do místních, okresních a krajových souvislostí.
To je však pravděpodobně maximum, a proto jsme s údivem
četli, že jisté směrnice k operativním plánům uložily okres
ním národním výborům, aby stanovily pořadí plánovaných
úkolů s hlediska celostátního významu jednotlivých akcí!
Rádi bychom od p. ing. Kozáka slyšeli, 2da je třeba takto
rozumět! plánováni zdola. Ano-li, pak jsme se ocitli v podi
vuhodné situaci: okresní národní výbory rozhodují o pláno
vacích úkolech s hledisek celostátních, zatím co ústřední
plánovací kónuse navrhuje vládě, aby rozhodovala, zda to
mu, či onomu okresu plán přizná 60 nebo 70 bytových jedno
tek a z toho bude 30 nových a zbytek rekonstruovaných ..,
Rekli-li jsme, že od nižších složek možno žádat jen to, nač
stačí, třeba dodat, že i nejprostší plánovací spolupráce vyža
duje, aby byla jasně upravena a aby byly splněny určité před
poklady. Důvodová zpráva ke dvouletce klade po sovětském
vzoru důraz na kontraplán podniků a závodů atd„ naše plá
novací praxe jim však sotva umožňuje, aby své plánovací
úkoly spolehlivě plnily, uvážíme-li na př. na jakou mezeru
v jednom z klíčových bodů dvouletky — investičním plánu —
ukazuje vládní nařízení č. 12, o nestavebních investicích, vy
dané v únoru t. r., to je 4 měsíce po uzákonění dvouletého
plánu! A na druhé straně není zase možno přijímat kontra
plán podniků bez revise: obory, které podle denního tisku
překonaly dvouletku ještě před jejím zahájením, si zřejmě
svůj kontraplán znamenitě ulehčily a plánovací orgány jim
na. to nepřišly. To základní hospodářské obory, jejichž objem
úkolů vyplynul z objektivního kriteria — národní potřeby —
bez ohledu na ev. kontraplány, jsou na tom s plněním plánu
mnohem hůře. A dále: v našich poměrech je kontraplán sa
mosprávy, místních, okresních a zemských národních výbo
rů, jakožto přímých zastunitelských orgánů lidové vůle a ini
ciativy, mnohem důležitější, než kontraplán podniků, a musí
me proto počítat při plánování především s jejich součinností.
Jak nás poučil rok 1945, na plánovací chuti a iniciativě jim
nechybí. V popřevratovém údobí se vynořil úplný přival míst
ních a okresních plánů a stálo by za to, zachytit ciferné,
jak vysoko se tato vlna vzedmula. Žel bohu, všechny tyto

Westminster - kolébka dějin
Westminsterský palác byl původně částí královského west
minsterského sídla a. byl vystavěn v 11. století králem Vilé
mem Rufem, a ve starých deskách je poznamenáno, že za jeho
vlády se konalo ve W estminsterské síni první soudní řízení.
Nádherný dřevěný krov ve W estminsterské síni byl znovu
vystavěn ve 14. století, když Westminsterský palác byl značně
poškozen velikým požárem. Klenutí vyřezávaného dřevěného
krovu je 20 a půl metru dlouhé, bez podpory pilířů a kon
strukce této síně ke konci 14. století byla jistě pro tehdejší
stavitele těžkým problémem. Možno říci, že tato konstrukce
dřevěného krovu nebyla až do dnešního dne překonána. V 16.
století přestal být sídlem anglických králů, avšak část Westminsterského paláce byla věnována zasedání horní a dolní
poslanecké sněmovny a celý palác se stal sídlem Nejvyššího
anglického soudního dvoru.
V roce 1834 zničil požár celý palác až na W estmisterskou
síň, která byla jako zázrakem zachráněna. Po boku této síně
na řece Témži byly vystavěny v letech 1840 až 1867 další bu
dovy se slavnou věží, na níž jsou hodiny Big Ben, jejichž
zvony znějí na vlnách Britské rozhlasové společnosti do ce
lého světa. Ve válce 1939—1945 zničily nepřátelské pumy té
měř celou budovu poslanecké sněmovny, avšak starodávná
Westminsterská síň a sousedící budovy byly opět jako zá
zrakem zachráněny. Bylo však nebezpečí, že to, co nezničil
oheň a pumy, zničí velmi pilný hmyz. Červotoči se málem
podařilo v minulém století úplně zničit nádherný krov Westminsterské síně. Komise zjistila však včas nebezpečí. Červotoč
hlodal tak účinně v dřevěné krovní konstrukci, že vpravdě
zůstala jen tenká vrstva z původně mohutných dřevěných
trámů, Dřevěný krov byl zachráněn tím, že byl podepřen že
leznými tyčemi, které jsou však tak připevněny, že je nelze
pouhým o-kem spatřit a neruší celkový dojem. A tak se zdá,
že osud má v úmyslu chránit Westminsterskou síň, kolébku
anglických dějin, na věky.
Vzpomeňme nejprve na nešťastného anglického krále
Karla I., kterého tak Často portrétoval Van Dyck a na jeho
zarputilého protivníka Bradshawa, jenž předsedal Nejvyššimu soudnímu senátu, který byl v roce 1648 zmocněn parla
mentem, aby soudil anglického krále a stanovil zákony i bez
souhlasu sněmovny lordů neb panovníka. Dne 20. října 1649
bylo zahájeno. soudní řízení právě ve Westminsterské soudní
síni s králem Karlem I. bez účasti soudců z povolání, poně
vadž soudci se zdráhali účastniti se řízení proti svému králi.
Král Karel hned po zahájení líčení položil soildu otázku, kdo
jej zmocnil k tomu, aby soudil vlastního krále. Bradshaw
odpověděl, že řízení se provádí z vůle anglického lidu, který
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plány dohromady dávají smutnou bilanci hospodářské lehkomyslncsLÍ naši lidové správy, která naplánovala tisíce akcí,
nespoléhajíc na vlastní síly, nýbrž . na státní podporu. Jak
mizivě málo ze vší této demokraticky uplatněné, »zdola« při
cházející iniciativy, jak mizivě málo z tohoto kontraplánu
mohlo být použito pro skutečně hospodařící plánování!
Nemáme tedy s plánováním zdola tak málo zkušenosti,
•abychom nemohli realisticky uvážit, co lze od něho očekávat.
Je-li plánováni principiálně koordinace a synthesa, znamená
to, že ležj nad úrovní složek, které zlaďuje a vyrovnává.
Řídí se při tom nejvyššími postuláty státní existence (zájmy
obrany státu, finanční rovnováhy atd.) a smyslem jeho řídí
cích, zde zábranných, tam podnětných zákroků je vytváření
takové rovnováhy funkcí ve státním celku, aby všechny ve
řejné i soukromé zájmy byly co nejlépe uspokojovány. Jak
sem může zasahovat plánováni podnikové nebo okresní ? Podle
našeho názoru nijak a je zbytečným matením mysli 1 plýtvá
ním časem i energii, pokoušíme-li se namluvit si, že demo
kratické plánování něco podobného vyžaduje: nemůže vy
žadovat něco, co nemá smyslu. Co však nemůže plánování
postrádat a co si neopatří sebelepší koordinací, to je obétavá
spolupráce všech schopných hlav a rukou, dokonalé využití
všech zdrojů hospodářské i kulturní tvorby,- ať jsou kdekoli.
Tu je na místě dopřát podřízeným složkám a pracov
níkům vhodnou formou účast na formulaci úkolů, které se
jich přímo týkají, aby se jim ukázalo, že plán nechce zasa
hovat do jejich zájmové sféry, aniž je slyšel a že plánování
má zájem na tom, aby se v jeho rámci každý zdroj tvorby,
každý dobrý nápad, každá síla co nejplnějí uplatnily. Tato
součinnost »dole«, umí-li se využít jejích možností,, jé sice
veledůležitá, ale neříkejme jí zbůhdarma. plánování.1 Pláno
vat může jen místo, resp. sbor, který má největší zna
lost toho, co jest á může nejúplněji odhad
nout, co má (může) být i. Žádat činnost této povahy
od podřízených složek, znamená nutit tažného koně, aby pro
váděl skoky vysoké školy. Šetřme plánováním a
rozmnožujme práci!

Dr Josef Fraenkl (Londýn, v dubnu)
ho zvolil králem. A když král Karel I. odvětil, že zasedl na
královský trůn podle dědické posloupnosti, a nikoliv podle
volebního řádu, a že v Anglii je nastoleno dědičné království
již přeš 1000 let — Bradshaw nepřipustil další diskuse. Výsle
dek soudního řízení je dobře znám. Soúd odsoudil jedno
hlasně krále Karla I. k trestu smrti. Když král odcházet
z Westminsterškého paláce, bylo několik náznaků, že národ
nesouhlasí s postupem tehdejší armády proti králi. Zatím co
vojáci, když král procházel jejich řadami, hlasitě volali:
„Justice", „Justice" — „Spravedlnost", „spravedlnost" —
obyvatelstvo, které se přišlo rozloučit se svým králem, volalo:
„God savé the King" — „Bůh krále chraň". Dějiny však zvrá
tily rozhodnutí soudu. Prokázalo se též, že soudní rozsudek
byl po právní stránce zmatečný a s morálního hlediska ne
spravedlivý, poněvadž domnělý zločinný čin krále Karla I.
byl ospravedlněn pozdějšími jednáními s parlamentem.
Sebekázeň a důstojnost — vlastnosti, jež král projevoval do
posledních okamžiků svého života, vzbudily obdiv jeho lidu,
takže celé soudní řízení, místo aby popudilo veřejné míněni
proti králi, probudilo spíše city pro souzeného panovníka a
systém monarchie.
A v této síni anglických dějin zjevu je se nám další postava
skotského národního hrdiny, Sira Williama wal oce, který v 13.
století bojoval proti Angličanům a jehož pomník stoji
v Abbey Grey, poblíž Stirlingu, na místě jeho největšího
vítězství. Když ho Angličané konečně porazili, byl nařčen, že
je zrádcem a musel se podrobiti soudnímu přelíčení ve Westminsterské síni. Až do posledního dechu zůstal statečným
hrdinou. Soud ho odsoudil k trestu smrti a Sir William Wa
lace byl popraven.
V řadě postav, které procházely Westminsterskou síni, vi
díme též kancléře sv. Tomáše Moora, přítele Erasmova, autora
slavné knihy „Utopie", která ve formě dialogu mezi autorem
a světem zběhlým námořníkem, který porovnává ideální
podmínky na ostrově Utopii s životními poměry ve své rod
né zemi, zasahuje satiristickými šlehy tehdejší vládu, spole
čenské vrstvy a zvyklosti. Sv. Tomáš Moore vzdal se funkce
kancléře velké pečeti, aby tím projevil svůj nesouhlas s roz
vodem krále Jindřicha VIII. s Kateřinou Aragónskou — tím
však popudil proti sobě mocného panovníka. V roce 1534 pro
hlásil, že neuznává anglického krále nejvyšším církevním
hodnostářem a odmítl zříci se papežské autority, Sv. Tomáš
Moore byl pohnán před soud a musel se podrobiti soudnímu
řízeni ve Westminsterské síni. Tehdy se jeho obhájce Rich
zřekl své funkce a vystoupil v soudniyi řízení jako svědek
královské Koruny. Pod přísahou prozradil důvěrnou rozrnlu-
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vu š vězněm v londýnském Toweru. Vypovídal, pe obžalova
ný pravil; že žádný parlament nemůže vytvořit zákon, který
by prohlásil, že Bůh není Bohem. Moore na. to odpověděl:
„A dodávám, že parlament nemůže také prohlásiti, že král
se může stát nejvyšším hodnostářem církve“. Po těchto slo
vech byl vynesen rozsudek smrti a sv. Tomáš byl- popraven.
Neméně zajímavá je postava Warrená Hastingse, slavného
prvního guvernéra Britské Indie. Po sedm dlouhých let bojo
val ve W estminsterské síni proti obžalobě ze zločinů, jichž
prý se dopustil za své vlády v Britské Indii. Bylo to nejdelší
řízení v dějinách anglického soudnictví — také u srovnání
s délkou tohoto procesu se zdá norimberské řízení, pouhou
krátkou episodou. Po celou dobu švé obhajoby si zachoval
Hastiňgs lidskou důstojnost. Konečně v roce 17í)5 sněmovna
lordů vyslovila rozsudek osvobozující, a Hastiňgs se vrátil do
občanského života sice rehabilitován, avšak finančně zničen,
Jmění, kterého nabyl v Indii, bylo pohlceno náklady obrov
ského procesii a Hastiňgs byl ve stáří odkázán na dobrodiní,
kterého se mu dostalo od Východoindické společnosti.
(Dokončení v příštím čísle.)

Z dopisů redakci
Jsem z řad vyděděnců...
Vážená redakce, jsem z řad vyděděnců, o které se nikdo
nestará a na jejichž soustavné žaloby a stesky v denním
tisku nikdo nedbá. Pro Bůh, můžeme za to, že jsme staří
a nemocní, a tudíž neproduktívni živel? My jsme nepracovalí (a bez řečí) a nepřipravovali nadšeně a nezištně cestu
k svobodě národa, že musíme teď hladovět a tolik strádat?
Nevděk a neohled k stáří je smutný zjev v lidové republice.
Pro vše se najde úhrada, jen pro nás nikdy?
Byla jsem násilně vyřazena z práce, dokud jsem byla
zdráva a schopna práce, a dána nepřátelskou okupační mocí
předčasně do pense v souvislosti s politickými poměry a
persekucí Inteligence z nařízení Neurathova z 30. XII. 1940
a-sice v 52 letech v 8. plat, stupnici. Připravena jsem tedy
zvůlí nacistického režimu o 3 platové postupy, nehledě k to
mu, že mi byla vzata celoživotní práce, kterou jsem s láskou
konala a tím dán mi zároveň pocit hrozné méněcennosti.
Předčasné pensionování z moci úřední, aniž bylo dosaženo
nejvyššího stupně platového a předepsaného fysického stáří,
je vlastně velkým trestem a hrubým porušením služebního
poměru se strany zaměstnavatele. Bylo nám sice z počátku
tradováno, že naše předčasné pensionování v době nesvobody
bude posuzováno jako by bylo k němu vůbec nedošlo. Leč
skutečnost na základě různého a libovolného výkladu dekre
tu presid. č. 53/45 Sb. bere se zcela jinými cestami.
Už hned po svém vyřazení z práce, kdy jiným byly platy
a mzdy upravovány, jsem bídně se svou, okupanty vyměře
nou pensí, živořila. Po osvobození nedostalo se mi žádného
slibovaného zadostiučinění. Reaktivována jsem nebyla, protože
následkem všech útrap stala jsem se zatím práce neschopnou.
Odčiněni křivd podle shora jmenovaného dekretu se mi do
sud za % roku svobody žádného nedostalo, a moje přihláška
oů byla zemskou škol, radou zamítnuta. A uskutečnění sli
bované malé třiapadesátky uvízlo kdesi na slepé koleji. Na
řízení okupantů tedy dosud na mne platí, ač všecka nařízení
z doby nesvobody se ruší. V co tedy, prosím, vůbec možno
věřit ?
Nemám žádné viny na tom, že nemocna, pracovat nemohu.
Je to pro mne jen veliké neštěstí, — šla bych jinak konat ja
koukoli práci, neboť takový život je nesnesitelný a pokořující.
Proč trpím a zač jsem vlastně trestána? Pobírám jako sta*
* ropensistka měs. pense 2100 Kčs, tolik či méně, než
dostává zcela nekvalifikovaná síla v prvním roce práce, ne
hledě k různým ještě výhodám. V době nejméně 3%násobného všeobecného zvýšení cen a zavedení různých nových
poplatků tedy 100 Kčs méně, nežli byl můj poslední příjem
v aktivitě za dob bezmála normálních. K tomu ještě kvůli
svému zdravotnímu stavu musím míti pomocnici, na niž při
padnou % mého příjmu. O morální povinnosti, podporovat!
2 malé sirotky po zemřelém bratrovi, ani nemluvím.
Už válkou zcela hospodářsky vyčerpána, nemám na kou
sek šatu a prádla, na správku jediných bot, na nový hrnec,
a což takové položky, jako je palivo a světlo? Sedím, ač
nemocna, v zimě a při bídném osvětlení kazím si oči. O tom
duševním hladu ani pro lítost mluvit nemohu. Vklady jsou
vázané a Národní banka zamítla mi uvolňování. Dlužím se
na směnky, které nemám čím platit. Všecka tato beznadějná
bída a zoufalé finanční starosti jen můj zdravotní stav zhor
šují. Jaké východisko z toho? Pro Bůh, snad už krást či
udělat všemu konec?
Křivda, tak záměrně na nás napáchaná nacismem, nebolí
tolik jako vědomí, že vlastním svobodným lidovým státem,
v němž je sociální spravedlnost předním zákonem, zůstali
jsme vzdor vydanému odškodňovaČímu dekretu a vzdor všem
přímo výkřikům o pomoc zcela opušfěni.
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Bolí mne tím více, že jsem vždy krajně poctivě a Svědo
mitě pracovala. Z počátku zůstávala kolik let pro nadbytek
učitelstva bez místa, pak učila % roku zdarma, — skoro
20 let na venkovských malotřídních školách, při bídné hy
gieně, za velmi těžkých a vyčerpávajících podmínek pra
covních, bytových, stravovacích a komunikačních, — bohu
žel i při horším honorování těžké práce, — což vše zane
chalo neblahé stopy na mém zdraví. Ač ze skromného pří
jmu (ubíralo se nám, kdy se kde nedostávalo), všemožně
jsem vždy podporovala všecky národní, osvětové a humánní
instituce a pracovala opravdu nenáročně a s idealismem na
národu roli dědičné. (Dnes, na sklonku života, musím pro
bídu s pocitem lítosti, zahanbení a vydědění z lidského spo
lečenství ze všech oněch spolků vystupovat.) O práci pro
národ se nikdy nemluví, ale moje oprávněné roztrpčení nutí
mne zmíniti se o ní.právě v době, kdy tak mnozí tak od
porně stát okrádají a nezákonně na úkor těch druhých se
obohacují.
Znám finanční mizérii státu, ale naše situace je vedle všech
jiných opravdu nelidská a nemůže vyvolat než hluboký pocit
hořkosti, nespravedlnosti a křivdy.
M. Ž

Stále špatné úpravy filmů
Nejde nám o vadné úpravy filmů, prováděné v cizině,
V nichž je většina jen tiskových chyb, kdežto věcných velmi
málo. Daleko závažnější jsou vadné úpravy filmů, prováděné
v Praze, neboť zde se nikdo nemá nač vymlouvat, ale přesto
chyby jsou skoro na každém filmu.
Nejen že se překládají bezvýznamné dialogy a nepřeklá
dají významné, ale hlavně se chybuje ve správném překladu
cizích výrazů, takže se tím až ruší smysl scén. Tyto chyby
se vyskytují nejvíce v překladech francouzských filmů.
Hlavní výtku však vznášíme proti vadnému překladu krás
ných vět o demokracii a ochotě Spojených států pomáhat
slabším z filmu »Wilson«. Doufejme, že tyto chyby nebyly
úmyslné. Typická chyba, svědčící o neznalosti správného vý
znamu cizího úsloví, se vyskytla ve filmu »Caesar a Kleo
patra« (»nechtěl mu být drápem«, místo »nechtěl si za něho
pálit prsty«). V poslední době se vyskytly závažné chyby
v úpravě filmu »Karibští piráti«, kde překladatel rovněž ne
překládá, co by překládat měl, rozděluje titulky proti duchu
jazyka, plete si admirála s komodorem a ve vysvětlujícím (!)
českém titulku užívá anglického významu »shanghaiovat«,
místo postačujícího »zavléci« — nehledě také k tiskovým
chybám.
Na víc výtek už není místo. Bude konečně sjednána nápra
va, aby se chyby neopakovaly? Obecenstvo má na ni právo
za své peníze!
V. S.
Umíme dělat zázraky?
O tom marně uvažuje utrápený občan nad novým uhel
ným listem. Zdá se však, že ano, alespoň někteří z nás a to
ti, kterým stanovili příděl uhlí na příští rok 8 metráků.
Počítejme rok pro zjednodušení jen na 360 dnů. Z toho
nejméně 4 měsíce (listopad, prosinec, leden a únor), tedy
120 dnů, připadá na dobu, kdy silně mrzne a je proto nutné
byty alespoň temperovat, když je není možné dostatečně vy
tápět. Denně je nutno vařit. A máme-li to štěstí, že nám po
válce zbylo ještě dost prádla, pak alespoň jednou do měsíce,
tedy dvanáctkrát do roka prát.
A teď skromě počítejme, ještě o hodně skoupěji, než po
čítal ten, — kdo příděl topiva tak štědře stanovil:
360 vaření do roka po 2 kilogramech — každá hospodyně
ovšem právem prohlásí toto ipnožství za nedostatečné —
jest 720 kilogramů. Dvanáct praní do roka po 5 kilogramech
— za toto množství už budou hospodyně pochybovat o našem
zdravém rozumu — jest 60 kilogramů. Tedy na vaření a prá
dlo by bylo zapotřebí — kdyby to ovšem stačilo — 780 kilo
gramů, takže na otápění na zimu by zbylo 20 kilogramů,
avšak to jenom v tom případě, když by nám byla dodána
správná váha a nebylo v uhlí a koksu kamení, kterým se
ovšem topit nedá.
20 kilogramů jest 2000 dekagramů, kterými máme topit
120 dnů, na den tedy připadá necelých 17 dekagramů. Kdy
bychom hospodyním tvrdili, že to v zimě na otop stačí, to
by nás již nepochybně prohlásily za šílence nebezpečné své
mu okolí a daly by nás zavřít do blázince.
Někteří doporučují rekonstrukci topenišť, pak by snad
tento příděl měl stačit. Jenže je neměnný přírodní zákon,
že z ničeho se nedá nic udělat. Zatím nejsou a patrně ani
nikdy nebudou vyrobena zázračná kamna, která by se 17
dekagramy uhlí neb koksu oteplila sebemenší komůrku.
Bohumil Beránek.
*
'
Ke článku »OstTá bílinská«, uveřejněnému v 8. čísle tý
deníku »Obzory«, prohlašuji, že nejsem totožný s por. Anto
nínem Markem, t. č. v Paříži. Jaroslav Marek, por. v zál.,
Praha XVTH, Pátá baterie 828,
·.· ,
íľ'í

OBZORY

KULTURA VE SVÈTÈIU NÁS
Po posl. Charvátovi se ujal slova dr.
Kornel, který je dnes jedním z nejlep
Filmová sekce při kulturní radě čs. ších znalců našeho filmovnictví. V úvo
strany lidové uspořádala minulý týden du poukázal na rozpory mezi vládní
plenární schůzi, na niž byly za neoby
mi návrhy na reformu věcí filmových
z Londýna a Košic a návrhem t. zv. Re
čejné účasti probrány některé aktuální
otázky filmového oboru. V úvodním pro-' volučního svazu filmových pracovníků.
jevu naznačil dr. Pražák úkoly filmové Zmínil se dále o osobních změnách ve
filmu, jimiž není dodržováno nařízeni
sekce, jež bude nutno řešit. -Je. to přede
převzetí všech starých zaměstnanců,
vším odstranění jednostrannosti komu okteří
se národně neprovinili. Řeklo se·
nistické ideologie našeho filmu a odstra že se na filmu nebude vydělávat a —
nění všech uměleckých a hospodářských nevydělává se. . Filmy prý budou hod
závad. Národní a nadstranické úkoly,
notnější a jsou — ale tak pro Maďarsko
dané čs. filmu dekretem č. 50, nebyly
(Nikola Šuhaj). Uměleckostí se dnes ve
splněny, splněny byly jen ambice osob filmu zakrývá hospodářská slabost.
ní a stranické. Nejde nám o kritiku Chce-li někdo natáčet ideologické filmy,
pro kritiku, nýbrž o nápravu.
prosím, ale za své. Dr Kornel se potom
Poslanec Charvát v úvodu svého ob
zabýval podrobně otázkami finančními,
sáhlého projevu řekl, že thema »Film daňovými, otázkou hotovosti po býva
a ÚNS« je velmi omezené, protože se lých německých firmách a dnešní pla
tyto dvě insťtuce dosud, mimo jednáni
tovou politikou.
rozpočtová, vlastně nesetkaly. Zabýval
Inž. Linhart prohlásil, že platy u fil
se vývojem českého filmu až do dekretu
mu nejsou nadměrné, nýbrž menší než
presidenta republiky č. 50, který byl
dříve. To je pravda, v čem však je pří
podán podstatně dříve, než ostatní zná nos znárodněného filmu? Chyba je v
rodňovací dekrety. Jeví takové nedostat
přijímání nových lidí. Na Barrandově se
ky, že jeho novelisace je bezpodmíneč natolik zlepšila pracovní morálka (citu
ně nutná. Když se zmínil o několika o- je oficielní prohlášení), že je možno —
tázkách finančního rázu, přešel k otáz
propouštět. Staří pracovníci jsou v okám zaměstnaneckým. Lidová strana boru, ale nemohou rozhodovat. Chyba je
nebude trpět, prohlásil, takové způsoby dále v celém pojetí organisace, ve zmat
jednání a výslechy zaměstnanců, jako cích kompetenčních atd. atd... Ve fil
se stalo v případě na hodinu propuš
mu nesmi vládnout ani diktatura, ani
těného F. Šikoly, zaměstnance kinofi- diletantství. Je-li tento požadavek reakkace. Při těchto výsleších nešlo o ná
cionářstvím a plýtvání národním majet
pravu uvnitř filmového oboru, nýbrž o kem revolucionářstvím, pak kéž má náš
zatajení skutečného stavu a o zjištění, film více takových reakcionářů a méně
zda Sikpla nedodal zprávy poslanci takových revolucionářů.
ÚNS. Za všeobecného pobouření, přechá
Průběh schůze ukázal překvapujícím
zejícího částečně ve veselost, Četl pak způsobem společnou vůli filmových pra
posl. Charvát dop s zástupce zmocněnce covníků všech odvětví bez rozdílu pří
pro správu státních kin v Brně
dr. slušnosti k jednotlivým demokratickým
Grimma, v němž mu tento vyhrožuje stranám k dosažení nápravy záležitostí
vyvozením důsledků, pakliže bude ve své filmového oboru.
bs
dosavadní publicistické a iniciativní čin
nosti ve věcech filmových pokračovat,
Výstava »Švýcarské knihy«
Zmňuje se dále o požadavku soe.-deV Žikešově pražském salonu byla 9.
mokratického časopisu »Cíl« na vytvo
řeni! výboru pro věci filmové. Zatím co dubna navečer švýcarským vyslancem
jsou na jedné straně zaměstnanci v Praze, ministrem L. A. Girardetem, za
rámci restrikce propouštěni, přijímá se hájena výstava »Švýcarské knihy«, kte
na druhé straně vyšší počet nových. Še
rá shrnuje povšechný švýcarský knižní
tří se na drobných položkách a vyhazují trh literárně beletristický a vědecký od
se desítky milionů (viz Nikola Šuhaj). konce druhé světové války. V jednotli
Na vedoucích místech musí být skuteční vých exposicích, jsou pojaty nejvýznam·
odborníci, kteří tam. však nebudou pro nější švýcarské tisky francouzské, ně
vádět politiku. Bude na ÚNS. aby do
mecké, italské, anglické, retot ománské
konale osvětlilo celou činnost dnešního a latinské — především jako literární
vedení.
i vědecký odkaz politických exulantů —

Lidová strana a film

Dorothy Leigh Sayersová

grafika, malby, výtvarnícke reproduk
ce: vše v umělecky výtvarné vazbě a
vzorné knižní grafice. Přes jednostran
ně ploché zaměření některých exposic
seznámí výstava návštěvnickou obec
s pozoruhodnými příspěvky odborných
literatur, především ekonomie, sociolo
gie, filosofie, politiky a theorie umění,
řh

Kulturní spolupráce mezi ČSR
a Maďarskem?
Československo mělo a stále ještě má
své důvody k tomu, aby se dívalo s re
servou na možnost jakékoliv spolupráce
s Maďarskem. Není třeba tyto důvody
blíže určovat a rozvádět — jsou až pří
liš dobře známé jak nám, tak i Maďa
rům, a nebylo by rozhodně možné rá
zem zapomenout na všechno nedobré,
co nám bylo s maďarské strany způ
sobeno, a to ani tehdy, kdyby mezi oběma státy už nebylo sporných otázek;
situace je ovšem ještě daleko složitější
právě proto, že tyto sporné otázky ne
byly pro odpor se strany Maďarů dosud
likvidovány, a tak stále trvá ono poli
tické napětí, pro které lze ještě těžko
přistoupit aspoň k položení jakýchkoli
základních kamenů k obnovená československo-maďarské spotapráeá kultur
ní. A přece se dovídáme, což mění bez
zajímavosti, že se strany maďarslcé jíž
byl projeven v různých směrech byť i
ještě neoficiální zájem aspoň o kulturní
spolupráci s českými zeměmi, neboť
Slováci vším právem budou v této věci
ještě dlouho daleko zdiželivější. Máme
zprávy, že na přiklad velké budapešť
ské divadlo zamýšlí uvést Čapkovu hru
»Ze života hmyzu«, že maďaršti nakla
datelé se začínají zajímat o českou mo
derní beletrii a že také budapešťský
rozhlas hodlá brzy, snad dokonce bez
záruky vzájemnosti, přikročit k vysílá
ní původních českých rozhlasových her.
I když uskutečnění těchto záměrů se asi
ještě nějakou dobu zdrží, nepochybně
již také pinto, že s české strany je na
tuto skutečnost zatím jen chabě reago
váno, přesto nelze tuto věc tak docela
přehlédnout. Kultura bývala vždy — a
dnes by tomu tak mělo být také — ja
kýmsi předvojem politického vývoje a
konsolidace mezi dvěma státy, a je otázkou, zda politické usmířeni mezi
ČSR a Maďarskem, jež si přece i my
musíme přát, by se neurychlilo a nezpevnilo, kdyby kultura obou těchto ze
mí začal ä' už nyní na sebe vlídněji po
hlížet.
·
-k.

Karel Brušák (Londýn)

/

Dorothy L. Sayersová, spisovatelka detektivních románů,
proslulých na celém světě, je dalším příkladem zajímavého
•britského úkazu, že autoři dobrých detektivek, jsou dobrými
theology a naopak. G. K. Chesterton, veliký náboženský mysli
tel, byl zároveň obratným vypravěčem dobrodružných příběhů
a tvůrcem nenápadného detektiva v sutaně, pátera Browna.
A theologický spisovatel monsignore Ronald Knox není nikdo
jiný, než známý autor detektivních románů a příběhů pan
R. Knox.
Theologie a detektivky
Dorothy L. Sayersová je opravdu mnohostranná spisova
telka. Píše filosofické a náboženské essaye, hry a básně, a jak
ví každý školák, detektivky. Těžko říci, na kterém z těchto
polí sklízí nejvíc úspěchů. Dostalo se jí solidní a konservativní
výchovy; pochází z pastorské rodiny, studovala středověkou
literaturu v Oxfordu a je jednou z pivních žen, které dosáhly
oxfordské universitní hodnosti.
Většina čtenářů pokládá její detektivky za příjemný druh
rozptýlení, musím je však upozornit, že se mýlí; Dorothy L.
Sayersová se nedomnívá, že píše pro zábavu. Má pevné a pů
vodní názory na všechno na světě a uplatňuje je trochu pe
dantsky i při spisování kriminálních historek. Pokouší se na-
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lézt synthesi detektivky a legitimního,, uměleckého románu.
Znamená to vlastně návrat k původnímu stavu, neboť ve svých
počátcích neexistoval detektivní román jako zvláštní, literárně
podřadnější útvar, nýbrž byl uměleckým dílem s napínavým
obsahem. Američan Edgar Allan Poe, Ir Sheridan Le Fanu,
Skot R. L. Stevenson a Angličan W. Wilkie Collins, abych
jmenoval jen ty nejdůležitější, měli při psaní pivních detek
tivek v moderní literatuře estetické i filosofické ambice a po
kládali je za vážná umělecká díla. Kromě Poea podávají vši
chni jmenovaní ve svých kriminálních a dobrodružných histor
kách překvapující pohledy na tu větší část viktoriánského
života, který bouřil na špatně osvětlených ulicích »Východní
ho koňce«, v krčmách, nevěstincích, blázincích a domech výstředníků, a před kterým se spisovatelé tehdejších společen
ských románů pokrytecky schovávali do hermeticky uzavře
ných salonů a fraků. Již to by jim zaručilo důležité místo
v literatuře; ale předhonili současnou prózu také v něčem
důležitějším, co můžeme plně ocenit tepive nyní, kdy se vý
zkumy analytické psychologie staly samozřejmou částí vše
obecného vzdělání a kdy už máme za sébou období t. zv. psychoanalytických románů; dávno před Freudem a Jungem po
pisovali a rozbírali psychické anomálie, neurotické stavy,
rozdvojení osobnosti atd. Tento fakt je dostatečně znám o Ste-
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vensonovi, jehož Jekyll-Hyde se dává v psychologických pří
ručkách za klasický příklad rozdvojení egoid npbo o Poeovi,
který jak obratně dokázala princezna Bonaparte ve své psychoanalytické studii, zpovídá se nám v povídce o Lyitletonu
Barrym z vlastní těžké neurosy a mužské nemohoucnosti; na
podrobné zpracování teprve čekají méně sensační, avšak mno
hem hlubší psychoanalytičke výzkumy Le Fanuovy, jehož po
stavy docela podle klasických pravidel utíkají životní odpo
vědnosti do neurosy, která je nakonec zničí, nebo Collinsovy.
jehož hrabě Fosco, »absolutní zločinec«, jemný a kultivovaný
excentrik s perversni láskou k bílým myším, jež chová v mi
niaturní pagodě a s vášní pro ovocné nákypy, je na svou dobu
(román »Zena v bílém«, byl napsán r. 1859!) geniálním a do
dnes nepřekonaným portrétem neurotika, který volí druhou
eventualitu a naprosto povolí uzdu podvědomému nutkání.
Odbočil jsem poněkud, nikoli, abych si zarajtoval na soukro
mém koníčku, nýbiž abych osvětlil toto prohlášení autorky,
jíž je věnována má črta: »Přišla doba, kdy se musíme vrátit
k viktoriánskému pojetí detektivky, jež musí být zároveň ro
mánem charakteru a společností; moderní tendence k tomuto
vývoji vskutku směřuje. Umíme nyní zacházet s mechanický
mi prvky příběhu se snadností, získanou dlouhou prákíj mu
síme však teprve objevit nejlepší způsob, jak je skombinovať
s vážným uměleckým pojetím psychologických prvků, tak, aby
moderní detektivka uspokojila a zabavila intelektuální i prosté
čtenáře zároveň, jako to kdysi činily řecké nebo alžbětinské
tragedie.« Jedním pólem uplatnění této theorie jsou některé
romány Grahama Greena, který si vzal kriminální nebo gang
sterský příběh za základ, na němž postavil mravoličný, filo
sofický román, který nejen popisuje současnou společnost
a psychologii svých lotříků, nýbrž pokouší se o hlubší ana
lysu, z níž by vyšly najevo duchovní příčiny stavu společnosti
a chování zločinců.
Dorothy L. Sayersová nejde tak daleko. Její romány jsou
detektivky, s tím rozdílem, že jsou psány poctivěji, než se
detektivky obyčejně píší a že mají dobrou literární úroveň,
neboť příběh je stavěn hlavně na charakterech osob a nikoli
na sérii šťastných a nešťastných náhod a vyprávění je pro
tkáno osobitou ironii, která se projevuje nejen v autorčiných
kousavých komentářích, nýbrž i v dialozích. První detektivku
uveřejnila Dorothy L. Sayersová v r. 1923; byl to román
»■'ATHOSE BODY?« (»Cí je to mrtvola«) — nemaje po ruce
českou bibliografii, nemohu, bohužel, říci, který z románů byl
přeložen a jaký název 3i český překladatel vymyslil; duševní
pochody českých překladatelů jsou totiž nevyzpytatelné —
dodnes nepochopím, proč se Mauroisův román »Climats«, jme
nuje česky »Dvě lásky Filipa Marcenata«, Huxleyův »Brave
New Worldc, »Svět za sto let«, jeho »Eyeless in Ghaza«, »Ra
něný slepotou«, proč můj vlastní překlad filmu »Brief Encounter« změnil neznámý mistr z »Krátkého setkání« na »Pouto
nejsilnější« atd., atd.). V tomto románě se objevuje nový sok
Holmesa, Lupina a jak se všichni ti detektivové jmenují, Lord
Peter Wimsey. Pak vycházel román za románem. V románě
»CLOUDS OF WITNESSc (»Oblak svědků«, citát z ev. sv.
Pavla) hájí lord Peter úspěšně svého staršího bratra vévodu
z Denveru, hloupého a rytířského aristokrata, který je obvi
něn z vraždy. V dalším románě, »STRONG POISON« (»Prud
ký jed«), uvedla Sayersová Harrietu Vaneovou, spisovatelku
románů, která je nařčena z vraždy svého milence. Lord Wim
sey očistí Harrietinu čest a zamiluje se do ní, ale než se mu po
daří přemluvit tuto emancipovanou a inteligentní ženu, aby
se za něho vdala, musí’si odsloužit sedm perných biblických
let. V dalším románě se konečně Lord Wimsey s Harrietou
ožení, ale na svatební cestě musí řešit spletitý kriminální
případ. Je to román »BUSMAN’S HONEYMOON«, jehož ná
zev je utvořen podle anglického rčení »a busman’s holiday«,
»Konduktérové dovolená«, které znamená zkaženou a nevhod
ně strávenou dovolenou, jakou by měl konduktér autobusu,
který by o dovolené vozil rodinu v autobusu; tedy »Kon
duktérovy líbánky«.

Křesťanské dogma nejúchvatnějším
d r ama t e m
Ale Dorothy L. Sayersová je také vážná náboženská myslitelka a její theologické essaye projevují stejnou jasnost a lo
giku, jakým se obdivují čtenáři jejich kriminálních příběhů.
Ve svých třech dlouhých essayích »CREED OR CHAOS« (»Víra
či zmatek«), »STRONG MEAT« (»Pokrm hrubší«, citát z ev.
sv. Pavla) a »THE GREATEST DRAMA EVER STAGED«
(»Největší drama, dosud hrané«), Sayersová dokazuje, že nej
životnější složkou křesťanství je dogma. Tvrdí, že křesťanství
není návod na uchlácholení ustrašených dušiček ani souhrn
ethických pravidel. Píše: »Tím dramatem je dogma, nikoli
krásné fráze ani utěšující citečky, ani mlhavé naděje na
lásku, dobrotu a povznesení, nikoli příslib něčeho pěkného
po smrti, nýbrž d&sivé ujištění, že týž Bůh, který stvořil svět,
žil v tomto světě a prošel hrobem a Branou Smrti.« Boha
soudily, odsoudily a popravily lidské bytosti, které byly zá
roveň jeho spolubytosti i jeho výtvory, »ftekněte to pohanu,
•možná, že tomu nebude věřit: ale aspoň si uvědomí, že je to
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něco, več člověk může věřit s radostí.« Kde najdeme úchvat
nější a dobrodružnější příběh?, ptá se Sayersová. Podle ni, ti
kdo věří, musí přijmout křesťanskou etliiku. jako slovo Boží;
ale zavrhneme-li křesťanskou ethiku, pak se nemůžeme po
stavit proti nacistické doktríně nebo proti doktríně o právu
silnějšího porobovat slabší, neboť nebudeme moci odůvodnit,
že se tyto doktríny nehodí pro lidské bytosti. Od r. 1937 ne
uveřejňuje Sayersová detektivek; přes to, že také v nich vy
jadřovala své přesvědčení o pravém účelu člověka a o Bož
ském záměru, rozhodla se v době, kdy nacistické nebezpečí
rostlo a kdy bylo ohroženo křesťanství, bránit a rozšiřovat
své přesvědčení bezprostřednějším způsobem. Ačkoli milov
níci jejích detektivek snad mohou tohoto rozhodnutí litovat,
není sporu o tom, že je to čin upřímný a obětavý; nezapomeň
te na to, že anglicky psané detektivky nesou zručnému autoru
ročně fantastický zisk. Jsem si však jist, že mnozí, podobně
jako já, tento obrat uvítali, neboť, kromě náboženských bro
žur, píše Dorothy L. Sayersová náboženské hry veršem, jimiž
dokázala výjimečné básnické nadání.
Básnic ké hry
Dorothy L. Sayersová je přesvědčenou dcerou anglikánské
církve a jejíhry, podobně jako středověká mystéria a mora
lity, jsou uřčeůy k pidVádění na stupních a v předsíních chrá
mových Hlavní postavou její první hry 2 j·, 1937 »THE ZEAL
OF THÝ HOUSE« (»Horlivost domu Tvého«, citát ž žalmů),
je nadaný a pyšný stavitel canterburské katedrály, který
tvrdí, že ho Bůh pokládá za nenahraditelného a že ho zvolil,
aby dokončil jeho dům — katedrálu. Ale stavitel se při pádu
se střechy katedrály smrtelně zraní a při zpovědi, dík těžké
námaze převorové, odloží konečně svou pýchu a odevzdá ne
dokončené dílo jinému staviteli. Autorka projevila své hlu
boké theologické nadání, hlavně v přesném pojetí hříchu;
tímto předmětem se ostatně zabývala podrobněji o pět let
později v brožuře »THE OTHER SIX DEADLY SINS« (»Šest
dalších smrtelných hříchů«), v níž výmluvně připomíná, že
kromě hříchů proti zdrželivosti ohrožují spásu duše neméně
další smrtelné hříchy, jako pýcha a lakota. Provaz, který za
vlnil pád stavitelův, byl natržený, což přehlédli oba muži,
kteří provaz zkoušeli; první z nich, dělník, byl rozptýlen po
hledem na krásnou ženu a druhý, řeholník, byl nepozorný,
poněvadž zavíral oči, aby se na ženu nepodíval. Umírající
stavitel se zpovídá ochotně z hříchů těla a převor mu dá
z těchto hříchů rozhřešení; ale jen velmi těžce přesvědčí sta
vitele, aby si uvědomil hříchy mysli, které jsou tak hluboko
uloženy v jeho zpupné duši, že o nich ani neví.
Poslední hra Dorothy L. Sayersové byla provedena v červnu
loňského roku v katedrále v Lichfieldu u příležitosti oslav
750. výročí založeni katedrály. Hra, nazvaná »THE JUST
VENGEANCE« (»Spravedlivá pomsta«) je založena, na dvou
citátech, z Dantea a Sv. Terezy Ježíšovy. V pivním se básník
»Ráje« táže, jak bude vykonána spravedlivá pomsta, a v dru
hém španělská mystička ujišťuje: »Ten, kdo vezme na se kříž,
sám bude nesen křížem.« »Spravedlivá pomsta« je drama lid
ské malomoci a nedokonalosti a Božího vykupitelského činu,
zasazené do nynější doby duchovní krise. Dějištěm je město
Lichfield; čas je jeden den druhé světové války. Mladý pilot
je sestřelen se svým letadlem, zemře a jeho duše se vrací do
rodného města. Potkává quakerského mystika George Foxe,
mučedníky města i obyčejné lidi, nezaměstnaného, matku,
prostitutku a mnoho jiných. Všichni tito lidé trpěli a znají
dobře utrpení. Letec praví: »Nevěřím v to všechno utrpení.
Nevklím žádného smyslu v tom, aby Bůh trpěl —· proč má
vůbec někdo trpět? Viděli jsme až příliš .mnoho ukřižova
ných ... bude-li soud, chci Spravedlnost!« Ale kdo má přinést
spravedlnost? Krev Ábelova volá o pomstu, jakmile se však
Ábel pomstí Kainovi, stane se sám Kainem. Pomsta je Boží.
Veškerá pomsta je uvržena na Boha, na Personu Dei, která
podle slov sv. Terezy nese kříž a je nesena křížem. Letec,
jemuž byl takto obrazně zjeven pravý význam smíření, podjímá se kříže a přechází tímto volným, svobodným činem od
symbolu k realitě. Persona, jež na sebe bere kříž a stává se
objektem pomsty, je odsouzena dvakrát, nespravedlivě v krvi
Ábelově a spravedlivě v krvi Kainově. Praví: »Tak je tomu
se všemi lidmi a Bůh, byv učiněn člověkem, musí kráčet po
cestě, kterou se ubírá sám člověk, a nésti hřich i nevinnost
člověka na kříž; tak se Bůh stává námi samými, aby učinil
zadost veškeré spravedlnosti.« A chorus, představující obyva
tele města, odpovídá:

Zavažte Boha všemi hříchy města,
svažte jej za Jidáše, za Heroda jej svažte,
svažte jej za Kaifáše, Piláta a Kaina,
spoutejte zlo a tyranství a zradu,
spoutejte strach a bláznovství a chtivost,
spoutejte zášť a nemoc, smrt, lži z jarmarku,
pomluvy v soukromí a handlování krví,
a rozkoš, lenivění, krůtě lačná kola,
a potřebu a zanedbání, tvrdost majetníků
a závist okradených; upoutejte město,
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apleněnou zemi a ulice chmurné a beznadějné,
hnijící dřevo, zpocený kámen a čmoud
a výpary, světlo a třpyt a špinavost doupat,
brlohů, bordelů hnus, půdu a hanebnost města
Zavažte Boha zákony města,
svažte jej za kněze, za výběrčího,
2a spravedlivého soudce a neúplatnou porotu,
spoutejte jej v okovech, svažte jej ve správné pomstě,
svažte jej v kázni, svažte jej nožem operatéra.
těla a půstu; spoutejte taženi svaté,
obranné zbraně, armády okupační,
v moci jej svažte a trestu, spoutejte žezlo
a předpis a rozsudek pravý; spoutejte město,
školu a útulek, spoutejte chrámové věže,
soudy a policii, vězení, tribunály,
šibenice, ústavy přísné a zdravé,
poměry, úroveň věcí, jatky a kloaky města.

Poté je na ramena Persony Dej vložen kříž, je ukřižována
a odnesena do hrobu. Odtud posléze povstane v plné slávě.
Závěrečné verše vyjadřují základní myšlenku křesťanské etlďky. Nemůžeme stavět věčné město z hmotných kamenů, na
hmotné skále, nebo ty nejsou trvalé. Musíme stavět město
duchovní, město Boži, jež trvá věčně. Persona Dei stoupá na
nebesa; lidé jdou v lásce za ní. Andělé obdarují každého n<>
vým světelným rouchem a zlatou ratolestí palmovou; a cho
rus zpívá:

Země je vaše a hlasy znícího kovu,
železa, zlata a spěži, polnice slávy.
Budete poroučet orlům a vysmějete se leviathanu,
pruhovaný tygr usedne se sametovou tlapou
u ohniště; budete se radovat z pšenice a hroznů:
nic vás neurazí a nic vás nechytne v léčku —
budete velebit Boha slavným a posvátným tělem.

Co je Unesco?
Kdykoli se svět kaje za své vojenské šílenství, obraci se
ke kultuře. Ale kultura, která je v každé válce nejtíže ra
něna, neměla dosud nikdy příležitost nabrat tolik sil, aby
mohla válkám zabránit; naopak, její skryté moci bylo zne
užito k oslavě rozbíjení a ničení. Po první světové válce dala
Společnost národů popud k vytvoření Mezinárodního ústavu
intelektuální spolupráce v Paříži a třebaže se jí nepodařilo,
tak jako Společnosti národů samé, sjednotit mezinárodní ro
zum a pochopení proti totalitnímu světovému názoru, jenž
opět vrhl svět do války, bylo to přece konkrétní znamení,
že 20. století sl začíná uvědomovat novou mezinárodní vel
moc, moc ducha.
Výbuch atomické pumy značně zdůraznil pochopení po
třeby všeobecné činnosti, vedené prostým rozumem. Potřeby,
kontrolovat! výstřelky lidské mysli, usměrňovat! její mož
nosti, odvrátit ji od jedovaté zlomyslnosti, aby se stala po
žehnáním lidstva. Vždyť na celém světě jsou lidské bytostí
a jejich city v základě stejné, přes to že hospodářské a inte
lektuální podmínky jsou velmi rozličně. Nevědomost, nemoc
a chudoba, ta jsou skutečnosti, v kterých žije a umírá přes
polovinu obyvatel této zeměkoule a na tyto tři apokalyptické
jezdce musí být veden útok a musejí být poraženi, má-li být
udržen mír. Pokud zůstanou, budou války, ať již výřečné pro
slovy zdobí mezinárodni shromáždění nebo ne.
Na UNESCO je, aby bojovalo s jedním z těchto zel, totiž
s nevědomostí. UNESCO, zkratka na místo trochu těžkopád
ného názvu »Výchovná, vědecká a kulturní organisace Spo
jených národů«, je, nebo slibuje, že se stane jedním z mála
dobrých následků poslední války. UNESCO je založena na
poznání, že »válka začíná v mysli lidí a že proto musí být
ochranné valy míru vybudovány v myslích lidí. Nepocho
pení způsobu života a myšlení ostatních bylo v dějinách lid
stva společnou příčinou podezření a nedůvěry mezí národy
světa, pro které jejich neshody až příliš často propukaly vál
kou.« Tyto logické zásady jsou zahrnuty do úvodu ústavy
UNESCO, kde se praví, že mír, založený pouze na politic
kých a hospodářských zřízeních vlád samých by nedosáhl
plné podpory všech národů světa a že mír musí být založen
na intelektuální a morální solidaritě lidstva. Všechny vlády,
které podepsaly UNESCO, věří »v plné a všeobecné právo
na příležitost k vzdělání pro všechny, v neomezované hle
dání objektivní pravdy a ve volnou výměnu myšlenek a vědo
mostí«, při Čemž slibují, že budou zvyšovat a podporovat
vzájemný styk a porozumění mezi svými národy.
Praktické kroky k dosažení těchto cílů mají podobně
idealistický ráz a jsou uvedeny v ústavě jako podporování
spolupráce mezi státy pomocí vzdělání, vědy a kultury, aby
byla všeobecně rozšířena úcta k spravedlnosti, k vládě zá
kona, k lidským právům a základním svobodám, které
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Vaše je moře a vody jsou vaše
se zpěvem deště, jenž padá — probuď se loutno a harfo!
fleky neutopí lásku a záplavy neodnesou ji,
sletíte s vodopádem a přívalem budete plynout,
uplývat proudem; krása vás ztvární a zpevní;
a naplníte pohár potěšení; umění vaše —
budete velebit Boha citlivým, jímavým srdcem.
Povětří vaše je, vichr, jenž ohýbá cedry
a v rákosí chrastí, beztělý, přemocný hlas,
jenž neviděn přijde a zajde; budete rádi
pronikat a míjet mezi myšlenkou a myšlenkou,
nic nezadrží vás a nic vás neposkvrní, na sever, na jih.
na východ, na západ půjdete dál a zase vrátíte se,
budete velebit Boha jemným a zpytným mozkem.
Oheň je váš, oheň, jenž k Bohu až stoupá,
za anděly sfér, jejichž struny jsou naladěny
vysoko příliš a hluboko příliš pro smrtelné uši,
ta hudba bude vaše; půjdete bezpečni
mezi tajemstvími a slunce
neublíží vám ve dne a měsíc vás nezraní v noci —
budete velebit Boha a duch váš prozkoumá hloubku a výšku
Hle, naše město, jak široko prostírá kruh,
jak velká společnost světelných rouch!
Město je vaše; prohlašte jméno teď města!
Na skále stojí, nepohne jím, základy jeho
jsou diamant tvrdý a věčný, do čtverce stojí,
a jeho zdi jsou řád; ulice jeho
se sbíhají na ryňku výměny; je radost v pŕíbyteíeŕ. jeho;
král jeho nazval je Sión; vystavěno bylo bez pomocí rukou.
Prohlašte město! Hosana! Bůh je jeho světlem.
Prohlaste město! Hosana! Bůh je jeho silou.
Prohlašte město! Hosana! Bůp je jeho vírou.
Prohlašte město! Prohlašte spásu! Prohlašte Krista!

H. C. Taussig, (Londýn)
jsou zaručeny Chartou Spojených národů, všem národům
světa bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka či náboženství.
UNESCO úzce spolupracuje se Spojenými národy jako je
den ze specialisovaných odborů, uvedených v 57. článku
Charty a na základě dohody, že i státy, které nejsou členy
SN, mohou být přijaty do UNESCO, nedoporučí-li Hospodář
ská a sociální rada SN dvoutřetinovou většinou, aby jejich
přihláška byla zamítnuta. Mimo článků, týkajících se koordi
nace rozpočtů, postupu a všeobecných vztahů, dohoda určuje
vzájemné zastoupení, podle něhož má UNESCO jeden poradní
hlas bez práva hlasovacího, při zasedáních’ Hospodářské a
sociální rady a členové OSN mají totéž, se stejnými právy
při zasedání UNESCO.
Pokud se úkolů týče, má UNESCO Siřití vzájemné porozu
mění mezi národy všemi způsoby hromadných spojů a spolu
pracovat! s členy »na jejich žádost« na rozvíjení veškeré
výchovné činností, ačkoliv byl vysloven zvláštní požadavek,
podle něhož nesmí Organisace zasahovat do záležitostí, tý
kajících se domácí pravomoci členských států. Ústava se také
stará o uchránění a péči o knižní dědictví světa, o umělec
ká díla a historické památky. Určuje jako jeden z nejdůle
žitějších úkolů UNESCO podporovat mezinárodní spolupráci
ve všech odvětvích duchovní činnosti výměnou učitelů, vědců
a umělců, právě tak jako materiálu tištěného.
UNESCO je vlastně zcela závislé na spolupráci se strany
členských národů, poněvadž nemá výsadní právo na du
chovní činnost. Jeho úkolem je povzbuzovat, navrhovat a
koordinovat výchovnou, vědeckou a kulturní 'činnost, která
má být provedena národními komisemi nebo národními tě
lesy pro spolupráci ve všech členských státech. Tyto národní
komise mají také za úkol propagovati význam UNESCO ve
svých státech a sestavovat! své delegace na konference
UNESCO.
UNESCO sestává ze tří základních orgánů: generální kon
ference, v níž není více než 5 delegátů za každý členský stát,
která určuje postup organisace; z výkonného výboru o 18
členech, z nichž třetina se každý rok vyměňuje; a ze sekre
tariátu, vedeného generálním ředitelem, který je jmenován
vždy na období šesti let. Sekretariát má 6 oddělení, zabýva
jících se výchovou, výtvarným uměním, vědou, knihovnami
a musei, sociálními vědami a filosofií a způsoby a cestami
informování.
Melou-li boží mlýny pomalu, pak má UNESCO jako většina
ostatních mezinárodních organ isací nádech svatosti. Rovno
běžně' s pomalým postupem prací ve Spojených národech.
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jimž se po dlouhém období neomezených možností dosud ne
zdařilo předvést nic jiného, než mezinárodní »kancelář stíž
ností« v bezpečnostním výboru, nepřineslo UNESCO dosud
nic jiného, než optimistické plánováni.
Je pravda, že první generální konference organisace skon
čila teprve 10.. prosince 1946, po měsíci těžkého á soustře
děného plánování. Ale pravidelné zasedáni spojeneckých mi
nistrů výchovy, konané od listopadu 1942 v Londýně, při
pravilo půdu pro UNESCO. A třebaže konference v San
Francisku na jaře 1945 jednomyslně souhlasila se založením
organisace pro intelektuální spolupráci a třebaže se v Lon
dýně sešla v listopadu 1945 přípravná konference, která na
vrhla ústavu pro UNESCO,- trvalo to tak dlouho, než bylo
toto nové mezinárodní dítě prohlášeno za narozené. Londýn
ská konference jmenovala komisi, která pracovala rok v Lon
dýně a v Paříži, jež byly vybrány za stálé sídlo organisace.
Tak uplynul rok, naplněný neustálým plánováním se všemi
úskoky a intrikami, charakteristickými pro vytváření mezi
národního sekretariátu, s drahými, ale předčasnými zájezdy
nových zástupců. A tak se ocitáme přes obdivuhodné a vzne
šené cíle, tak jasně vyslovené v ústavě, tváři v tvář ničemu
konkrétnějšímu, než novým a ctižádostivějším plánům, které
jsou většinou přísliby prostudovati rozličné situace.
Není to ovšem jen vinou UNESCO. Je tu politováníhodná
skutečnost, že nová organisace, která, jak jsme viděli, sama
poznala, že »zařízení, prováděné vládami« nestačí, je úplně
závislá na dobré vůli oněch vlád u konferenčního stolu i v pro
vádění programu UNESCO ve svých zemích. Dosud nebyla
jejich podpora nijak povzbuzující. I Velká Britannie, jejíž
zesnulá ministryně výchovy, Elien Wilkinsonová se činně a
nadšeně zúčastňovala počátečních prací, dosud neustavila
aparát, který by prováděl program UNESCO v Anglii.
Největší potíží, s kterou se UNESCO setkává, je postoj
Sovětského svazu, jenž organisaci odmítá uznávat. Na ge
nerální konferenci, ke které SSSR neposlal ani pozorovatele,
prohlásil jugoslávský delegát, že členství SSSR bude záviset
na programu UNESCO, jeho výsledcích a na jeho sekreta
riátu. Dalo by se soudit, že by bylo pro Sovětský svaz snazší
zúčastnit se na vytváření těchto základů UNESCO a působit
svým vlivem na činnost nové organisace. Přesto je jasné, že
ústava UNESCO obsahuje některé body, Ru6ům nepřijatelné.
Žádá své členské státy, aby se vzdaly části svých práv, aby
Otevřely své státy nejen novým myšlenkám, ale i jistému
množství mezinárodních zaměstnanců, kteří nejsou všichni
mezinárodního světového názoru, ale vděčí za své postavení
tomu, že byli svou vládou doporučeni. Je také těžké očeká
vat, že Sovětský svaz podepiše ústavu, která stanoví volnou
výměnu vědeckých myšlenek, pokud tajemství atomické bom
by tomuto principu odporuje. Ale přitom se Rusku podařil
největší a nejťišpěšnější pokus na světě v boji proti analfabetismu na jeho vlastním území.
Činnost UNESCO byla v poslední době poněkud zdržována
nejistotou vzhledem k jeho rozpočtu. Třebaže mu generální
konference povolila jen 6 milionů dolarů, místo 7 a půl mi
lionů, předpokládaných na rok 1947. může alespoň organisace
pokračovat ve své práci v takto daných mezích.
Na polí výchovy má sekretariát provést boj proti analfabetismu. Ti z nás, jimž knihy a noviny tvoří podstatnou část
života, snadno zapomínají, že polovina z 2.000 milionů oby
vatel zeměkoule neumí ani číst, ani psát. Během roku 1947
shromáždí UNESCO dějepisy, zeměpisy a občanské výchovy
(vlastivědy) a přezkouší je — to neznamená censuru — po
stránce jejich vlivu na mezinárodní vzájemné pochopení.
Přírodní vědy budou podpořeny peněžními, příspěvky pro
vědecké výpravy a laboratoře a vytvořením Mezinárodního
úřadu pro informace o vědeckém aparátu (? vědeckých
přístrojích ?). Budou vyslány výpravy, aby prostudo
valy podmínky v Indii, na Amazonce a v Číně, kde obyvatelé
trpí podvýživou.
Informační oddělení má připravit referát O překážkách',
stavěných v cestu volnému kolování zpráv a myšlenek, pro
studovat otázku všeobecného autorského práva a přezkoušet
návrhy na světovou radiovou síť.
S pomocí Gallupova ústavu pro výzkum veřejného mínění
bude sociologické oddělení zkoumat příčiny mezinárodního
napětí, zvláště vztahy nacionalismu a internacionalismu, po
pulační problémy a vliv mechanisace na civilisaci. UNESCO
svolá konferenci myslitelů, která bude mít za úkol objasniti
zásady, na nichž by bylo založeno moderní Prohlášení o lid
ských právech. Dále připraví průzkum vztahů rozličných
civilisaci.
Světový oběh uměleckých děl bude podporován a Meziná
rodní sběrna knih obstará noviny a časopisy. Umělcům se
dostane materiální podpory a bude vytvořen Výměnný diva
delní úřad. Dále bude UNESCO pomáhat na znovuvybudování
knihoven a museí ve válkou postižených zemích, vytvoří
ústředí pro výměnu knih a bude napravovat válečné ztráty
knižního materiálu mikrofotografickou reprodukcí. Organi
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sace bude podporovat volný oběh knihovního á museálního
materiálu odstraněním překážek jako cel a tarifních po
platků.
Aby mohly být koordinovány rekonstrukční práce na poli
výchovy, vědy a kultury, chystá se UNESCO sebrati 100 mi
lionů dolarů soukromých příspěvků. Válka způsobila vzdě
lávacím ústavům obrovské škody. Čína odhaduje své ztráty
na 700 milionů dolarů a UNESCO odhaduje, že jen Evropa
potřebuje 70 milionů sešitů, 150 milionů tužek a 21.000 tun
papíru na tisk, aby mohlo být opět započato s vzdělavatel
skou činností.
Program, jak je zde naznačen, jest jen zlomkem toho,
co UNESCO připravuje. Zatím je tato organisace poměrně
neznáma široké veřejnosti členských států. V jedné zemi
odhalil Gallupův ústav, že 85% tázaných, UNESCO nezná.
I tisk členských zemí nemá dostatečné informace a musi
žádat Paříž o to málo zpráv, které jsou dosažitelné.
Ale musíme být trpěliví. Bude-li uskutečněna jen část pro
gramu UNESCO, bude to výkon, na který bude naše století
moci být hrdější, než na vynález atomové pumy.
(Psáno pro »Obzory«)

Kniha týdne
Člověk a společnost. (Dr. Miloslav Skácel, vydalo nakla
datelství Universum r. 1946, cena 15 Kčs.)
Pod povrchem dnešních událostí na všech úsecích společen
ského života, ať jsou to věci čistě politické, kulturně poli
tické nebo hospodářsko-sociálni, můžeme se shledat se spo
rem o zásady, které jsou dětmi obou epoch, jedné odchá
zející a druhé přicházející. Není nic správnějšího a zásluž
nějšího, než sáhnout k jádru hlubokých souvislostí, jichž jsme
dnes současníky.
Je pravda, že velké věci, po odstranění nejhustši sítě po
vrchových záležitostí a starostí, zdají se být jednoduchými.
Uměním však je odstranit nepodstatnou síť a najít pravdivý
základ. K tomu je třeba v prvé řadě pronikavého ethického
pohledu, dostatek znalostí a správné logiky, zdravého rozu
mu. S těmito nástroji podařilo se Dr M. Skácelovi najít pod
statu věcí, které dnes na tolika místech působí značné sta
rosti. Tím, že Dr Skácel drží v ruce neomylná měřítka, došel
ve stěžejních otázkách k správným závěrům. Jasné světlo
vrhl v pěti kapitolách na poměr občana ke státu, na vlaste
nectví a imperialismus, věrnost a svobodu, rodinu a výchovu
a konečně stav a třídu, To jsou nej důležitější vztahy mezi
člověkem a společností, o ně se vede dnes spor. Zachovat
správnou hranici mezi individuální svobodou a společenskou
autoritou. Pod zoiným úhlem správného zhodnocení můžeme
řešit k prospěchu obou, jak jedince, tak i společnosti, ať už
je to rodina, jiné menší společenské celky a konečně i stát,
všechny problémy, které se vyskytnou a které se vzájemně
prolínají. Jestliže pospolitý život je dnes v samých základech
•narušen, musí náprava vyjít na prvém místě od základu,
totiž od jednotlivce. Materialismus nevylúči současnou cho
robu, ale spásný lék může poskytnout jen křesťanský rea
lismus. »Křesťanství skutečně prožívané jest jedinou naději
dnešního rozvráceného světa,« píše autor v závěru. Bylo by
nejvíce prospěšné, aby tato hodnotná kniha se dostala do ru
kou co největšího počtu čtenářů, tím spíše, že je psána
jasně a nejzákladnější věci, o nichž existuje zmatek i na
vedoucích místech, nebo právě tam. jsou podány zajímavou
a srozumitelnou formou.
L. F,

Divadlo týdne
Jean Racine Faidra. Přeložil Jindřich Hořejší. Režie Jind
řich Honzl. Výprava František Muzika, Stavovské divadlo. —
Marcel Achard Život je krásný. Přeložil Jindřich Hořejší.
Režie Miloslav Jareš. Výprava Josef Gabriel. Činohra
5. května.
Představeni Racinovy Faidry ve Stavovském divadle mohlo
by být příspěvkem k diskusi jak o dnešní dramatické tvorbě,
tak o smyslu a hlavním těžišti divadla i o aktuálnosti či ne
aktuálnosti uměleckého díla, Je to drama takřka tři sta let
staré a přece snad žádný z diváků nemohl pochybovat o tom,
že jeho problémy jsou dosud naprosto živé a strhující k vel
kému divadelnímu zážitku. To proto, že Faidra je tím, čím
má divadlo být, totiž hlubokým a životným pramenem pozná
ní člověka, jeho charakteru v dobru I zlu, v dramatických
situacích, utvárňujících jeho jednání a v problémech charakte
rových, z těchto situací vyplývajících. Vidíme-li Faidru, po
znáváme, že tak často nadhazovaná otázka konkurence di
vadla a filmu je naprosto bezpředmětná, protože umělecká
oblast filmu je zcela jiná, a i bez kvalitativního hodnocení
můžeme říci, že jsou oblasti, jež nejsou filmu dosažitelné ani
V jakémkoli budoucím stupni vývoje filmového umění.
Faidra — tento rozpor vášně a svědomí — vášně, rozpou
tané dlouhým zdržováním a postupně s jakousi paradoxní ne-
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vinnostf, používající k dosažení svých cílů i zločinů, naprosto
nemusí být Faicirou »manželkou Theseovou, dcerou Minosa
a Pasifae«, nemusí mluvit v alexandrinech a pohybovat se
mezi antickými sloupy v anticky-barokním kostýmu. Prostře
dí je naprosto neduTSité, stejně nedůležitý je nyní už spor,
zda, je Faidra »křesťanská či pohanská«, o který šlo ještě
Racinovým vrstevníkům i Racinovi samému, nikoli, hlavním
je zde životadárné posvěcení básnické, síla dramatika a uměl
ce, jež nezná časnosti a která v prvé řadě nalézá svůj projev
1 ve slově a v herci. Není zde ani třeba velké práce režijní,
naopak, může být i škodlivá a hlavní váha spočívá na dialo
gu, často monologického rázu, jehož přesvědčivost a básnická
síla takřka škrtá ostatní okolnosti scény. Proto bylo úkolem
režisérovým pokud možno vyřadit všechno, co by jakkoli
rozbíjelo jednotu sevřené scény, na níž se rozvijí děj, pouze
’ poháněn zprávami z vnějšku (zdánlivá Theseova smrt, hlasováni v Athénách, Theseův návrat atd.). S tohoto hlediska je
na příklad nepochopitelné promítání antických profilů a faunských těl na pozadí jeviště, která jinak zobrazuje jakousi
antickou, celkem netečnou oblačnost, kterou Muzika s vel
kým citem pochopil, právě tak jako řešení celého jevištního
prostoru. Uvažujeme-li o Honzlově režii dále, je třeba říci, že
někdy až příliš operuje gesty a seskupením, jež připomíná
živé obrazy; je to do puntíku vypracovaný úkol, přesně vy
počtený, kterému leckde chybí jen málo, aby přestal být úkolem a stal se prací-tvorbou. Toto málo však, bohužel, leckdy
chybí. Také podružné postavy, stylisující žal, úctu čj jinak
doprovázející děj, často ruší, místo aby doplňovaly. V poměru
ke žhavosti Racinova slova jsou jejich pohyby směšné.
Boženě Půlpánové připadl slavný a těžký úkol zahrát
Faidru a vskutku, zahrála její nevinnost hříchu, její vášeň,
zradu a smrt výkonem, skutečně hodným této velké tragedie,
s plným zoufalstvím rozhodování, neodbytností touhy a ko
nečnou resignaci. Pochopila Racina v plné síle, hrála ženu
i královnu, milující i nenávidějící, vítěznou i poraženou, ra
dostnou i pochybující a zdrcenou následky svých činů. Druhá
ženská úloha dramatu, dívčí Aricie, je sice již v samém textu
úloha silou Faidry zastiňovaná, ale podání V. Matulové ji
udolalo mdlou a ne příliš výrazně, ač dobře odříkávající Racinovy verše; jako by v podstatě neměla zájem o to, jak to
dopadne, až příliš pasivní. To platí také o Hogerově Hyppolitovi, který zvláště v dialogu s Faidrou (vyznání lásky) je
víc než by měl být neúčastný a udivený nad propastmi, které
se před ním, ničeho netušícím, otevírají. E. Vrchlická zahrála
Faidřinu zlou rádkyní Oinonu, intrikánku poněkud mateř
ských gest, Miloš Nedbal zrazovaného Thesea na živu zů’ stavivší oběť a Jaroslav Průcha nádherně zakončil celé dobré
představení monologickou zprávou o Hyppolitově smrti.
Je těžké vidět hned den po Racinově Faidře sladkobolnou
vlažnou komedii, po opravdových hercích, jako je Půlpánová,
Vrchlická, Průcha, herce, řekněme mladší, je těžké srovnat
tyto dojmy a neublížit neprávem Achardovi.
»Život je krásný«, je jedna z oněch konversaček, které před
lety, po první světové válce byly nenáročnou a lehkou zábavou.
Nemají problémů ani vnitřní dramatičnosti, celkem v nich
o nic nejde, i když hrdinové a hrdinky se třebas vraždí, od
jíždějí do cizích zemí či chystají se skákat do Seiny; kladem
lepších z nich je vtipnost, spíš náladička než nálada, trochu
erotiky, trochu sentimentality, podle stupně autorova vkusu
vyvažované humorem atd. S hlediska jakékoli pravdivosti vni
terné tedy Acharda rozebírat! nelze a jeho hra, jako ostatní
tohoto druhu, se nám nyní jeví do značné míry vyčichlá a
právě svou vyčichlostí mírně dojemná. Řeknete si: Bože, jaké
to měli lidé tehdy starosti, jak lehko se odhodlávali skákat
do vody a jak lehko od toho upouštěli; jak ušlechtilý je pa
řížský gamin Charlemagne a jak pěkně to vypadá v nocle
hárně »spodiny«. Záleží tu na hercích, aby nebrali hru příliš
vážně, aby si nemysleli, že jde o víc, než o nevinnou zábavu,
a aby udržovali lehkost konversace. V tomto smyslu se vý
borně osvědčil Chvalina jako Charlemagne, naivní a rozto
milý »volný člověk«, suverénní ve své trochu ostýchavé roli;
proto také celé druhé jednání — pěkně sentimentální obrázek
z předválečné Paříže i s nezbytnou harmonikou — vyznělo
celkem vkusně. Hůře to vypadá v jednáni prvním, které za
číná »konfliktem« lépe konfliktíčkem. Osvědčený Karel
Houska (Štěpán) nahrazuje tu nedostatek temperamentu kře
čovitým pobíháním a diváka jen potěší, že se opět setkává
s jedním z nečetných, ale zato stále používaných gest to
hoto herce: jedna ruka v kapse kabátu, druhá drží cigaretu
(někdy dýmku, bičík, atd., podle toho, co má postava před
stavovat!).
Režijně má první jednání plno mrtvých míst (zásluha re
žie)', ale s tak slabým dialogem bylo věru těžko něco pod
niknout. Křečovitosti prvního jednání, zahájené V. Plachým,
jenž v pochopitelné snaze skončit svou úlohu vilného poruční
ka, co nejdříve odříkává svou jaksi po sokolsku (raz, dva,
tři) podléhá i Langová (Miky), která v dalších jednáních,
zvláště s Chvalinou, je mnohem lepší; noclehárna v třetím
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jednáni je cosi mezi operetou a školním výletem. Za to však
nemohou herci, je to opět Aohard, který dneska již málokoho
může opravdu přesvědčit, že »život je krásný«. Výborná tro
jice noclehářů (V. Hlavatý, F. Klika, R. Deyl ml.). Matoušková
jako Margot, její partner Jacques (Félix le Breux), když už má
koktat, měl by se to naučit lépe. Dramaturg se v programové
poznámce zoufale snaží o »třídní pohled« na nebohou Miky,
což je činnost pro svou namáhavosť úctyhodná, i když, marná.
Snad by bylo lépe napsat: »Ach, ano, ten letní repertoir!«
ZL

Hudba týdne
Koncert České filharmonie 10. IV. 1947.
Česká filharmonie končí pomalu své pensum abonentních
koncertů, aby se mohla nerušeně věnovat přípravě díla, jež
každoročně má korunovat její vynikající činnost: pražskému
květnovému festivalu. Menší počet absolvovaných koncertů
ji v této sezóně umožnil kvalitnější propracování jednotli
vých vystoupení, což se příznivě projevilo i v celkově zlepše
né úrovni reprodukční, takže opět právem může být řáděná
mezi nejlepší orchestry světa.
Na V., t. j. předposledním koncertu šestidíl. abonent, cyklu
uvedla pořad, který původně měl tento cyklus zahájit. Úvod
tvořila Dvořákova ouvertura k opeře »Dimitrij«, provedená
v původním, nezkráceném znění, která se dnes hrává pouze
koncertně, ačkoli opera je tím nesporně ochuzena. Tato pře
dehra je totiž jedna z nejlepších, které mistrem byly na
psány. Je vybavena všemi přednostmi dvořákoVské techniky
skladební i inštrumentační, napojena šťavnatostí zvuku a
sytými odstíny barev. Thematicky zpracovává motivy ze
samotné opery a práce s nimi je požitkem sama pro sebe.
Dalším bodem programu bylo první provedení »Píseň od
vahy« od profesora pražské konservatoře Františka Pichy.
Jedná se o »symfonické scherzo pro velký orchestr« a je to
již 32. dílo tohoto dost opomíjeného soudobého skladatele,
jehož hlavní význam ovšem tkví v komposici skladeb vokál
ních. Skladba ryze symfonická je pro něj víceméně výletem
ku břehům pevniny ne zcela probádané. A tak zjišťujeme,
že v tomto díle (pokud ovšem to vůbec lze na prvý poslech
usoudit) nebylo objeveno mnoho základů trvalé ceny. Pravda,
tu a tam se něco zablyští a na chvíli vás zaujme, avšak celek
neučiní mimořádný dojem. Snad je to tím, že skladatel náplň
své skladby podává hudební řečí dost nesrozumitelnou a sty
lově nejednotnou. Po náladovém úvodu sukovského ražení se
náhlým skokem octnete ve zcela jiném, neznámém světě a
tápete v něm až k jeho závěrečné části, v níž se skladba,
•teprve začíná formovat a nabývat přesvědčivosti umělecké.
Snad právě vlivem tohoto zdařilého závěru přijalo přítomné
obecenstvo novinku příznivě.
Poslední skladbu večera tvořila Schubertova mohutná vn.
symfonie C-dur. Chronologicky je to však jeho symfonie IX·,
a stejně jako Beethovenova, největší rozsahem, obsahem a
významem. V komposiční technice i ve sféře, zvukové neslyší
me však v ní jen Beethovena, nýbrž také již Schumanna,
který tuto symfonii objevil ve skladatelově pozůstalosti a kte
rá jej tolik nadchla a inspirovala, že ji nazval »nebeskou«.
Provedení bylo svěřeno zkušeným rukám dirigenta Šejny,
který je vypracoval pozorně a se zřejmým zalíbením, o němž
svědčí i to, že tuto nezvykle rozsáhlou skladbu řídil zpaměti.
Také v prvých dvou skladbách dosáhl dobrých výsledků.
Zvláště úspěch Schubertovy symfonie bvl velký a spontánní.
I. G.

Film týdne
»Siréna« (český film rež. K. Steklého v kinu Světozor
a j.). — »Dům na 92. ulici« (amer. film rež. Hathawaye
v kinu Hvězda)./— »Ani stín podezření« (amer. film rež.
A. Hitchcocka v kinu Pasáž). — »Newyorské předměstí«
(amer. film rež. Murphyho v kinu Apollo). — »Společný cíl«
(angl. film rež. J. Boultinga v kinu Svoboda).
Filmové zpracování známého sociálního románu M. Ma
jerové »Siréna« ukázalo se být příjemným překvapením. Rež.
Steklý, na jehož práci jsme se po jeho prvním a špatném
filmu »Průiom« dívali s jistou nedůvěrou, dokázal vytvořit
dílo třeba ne stylově čisté, přece však závažné a přesvědčivé.
Na pozadí hornického Kladna devadesátých let minulého sto
letí, v době prvých bojů dělnické třídy za snesitelnější po
měry, je vykreslen dramatický konflikt rodiny Hudcovy, tvo
řící jádro filmu. Hudec 8e mění z pijáka v člověka řádného,
z občana politicky a sociálně nezainteresovaného v revolu
cionáře a je po krvavém Božím těle i se svým synem zatčen,
jeho mladší dcerka zastřelena a starší odchází z Kladna
hledat práci; zůstává jen matka, nesoucí sama těžké břímě
smutku a opuštěnosti. V této postavě, jejíž heroičnost je
v mistrném podání Marie Vášové téměř antická, je hlavni
váha celého filmu a je také nejucelenější a. nejvěrohodnější.
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Zcela přesvědčivá není postava Hudce, jehož 'charakterové a
názorové zvraty jsou zachyceny jen velrni zběžně. L. Boháč
je ve svém projevu příliš zatížen divadlem. Scénář, jinak
velmi úsporný na mluvené slovo, hovoří místy zbytečně politicky, zvláště když celý charakter díla v tomto smyslu je
mimo pochybnost. Trpí rozbitou dějovou expos.cí a nedokresleností některých postav a vnitrních konfliktů. Po stránce
režijní je patrna závislost na starších vzorech (na př. scény
v hospodě s použitím křiklavé hudební kulisy orchestriónu).
Rež. Steklý nedovedl některé scény (Bachrova vila) zbavit
theatrální ztrnulosti, naproti tomu mu patři zásluha o vy
tvoření řady působivých obrazů a. celkovou koncepci díla,
dále o objev několika nových tváří, zejména N. Mauerové
a malé P. Suché, jež jsou pro budoucnost největším příslibem.
Dvě stránky filmu nutno vyzdvihnout jako naprosto mimo
řádné: hudební symfonickou kulisu E. F. Buriana a práci
kameramana J. Tuzara, jejichž podíl na úspěchu tohoto filmu
je podstatný. — Americký film »Dům na 92. ulici« (The
House on the 92nd Street) je možno doporučit nejen jako
vzrušující podívanou, nýbrž i jako přesvědčivý doklad ame
rické vnitřní síly a bezpečnosti. Za částečného použití do
kumentárního materiálu, natočeného Federálním pátracím
úřadem, vytvořil řež. Hathaway film o protišpionážní ame
rické službě, jež na př. zamezila prozrazení výsledků badání
o atomové energii. Dokumentární materiál je doplněn řadou
hraných scén v jedinečný originální celek, jehož působivost
je strhující. Ukázky nejmodernějších pátracích method při
poúžití nejnovějších výsledků vědeckého výzkumu dokazují
význam filmu v budoucnu. — »Ani stín podezření« (No
Shadow of A Doubt) je nový a velmi sporný film význam
ného režiséra Hitchcocka. Příběh duševně vyšinutého jedince,
několikanásobného vraha, který přijíždí na útěku před po
licii do rodiny své sestry a ačkoliv je smrtí jiného podezře
lého z těchto zločinů před policií nevinen, pokusí se ještě
o odstranění své neteře, jediného člověka, který odhalil jeho
minulost, ale přivodí sí sám smrt. Je pak pohřben, za oká
zalé pozornosti celého města jako počestný občan, protože
jeho neteř na mrtvého nic neprozradila z obavy před zruino
váním rodiny a smrtí tělesně i duševně slabé matky. Že
Hitchcockovi nešlo vůbec o kritiku společnosti, jak bychom
se mohli mylně domnívat podle některých náznaků, je patrno
z- charakteru tohoto díla a díla Hitchcockova vůbec. A tak
přes jeho dokonalou filmovou stránku, jež byla zřejmě roz
hodujícím momentem při jeho přijetí, přes znamenitý vý
kon J. Cottena v hl. roli, musíme tento film pro jeho samoúčelnost a velmi nebezpečnou mravní faleš (ponechání viny
na památce nevinného člověka, zamlčení zločinné skutečno
sti) odmítnout nebo při nejmenším navrhnout dodatečnou
úpravu závěru, jež by po stránce morální dílu velmi pro
spěla. — Jiný americký film »Newyorské předměstí« je prá
ce tak špatná a únavná, že je zbytečno se o ní rozepisovat. —
O anglickém filmu »Společný cíl« jsme referovali v průběhu
Festivalu britského filmu v Praze. Opakujeme, že jde o za
jímavý příběh z prostředí spojeneckého letectva, jehož ten
dencí je zdůraznění významu jiných funkcí v bojovém le
tadle vedle funkce pilotovy. Je přesvědčivě hrán většinou
neherci a je krásným ťispěchem anglického civilismu.
bs

Rozhlas týdne
Dar svátého Floriána. Podle povídky K. M. Čapka-Choda,
pro rozhlas zdramatisoval Fr. Pavlíček. Režie Př. Pražský.
—? Vítězná vlna. Napsal Josef Mayen, přeložil dr. VI. Ston,
režie B. Hradil.
Pavlíčkova dramatisace povídky K. M. Čapka-Choda
> D a r s y a t é h o Floriána«, nebyla rozhodné z nejslab
ších činoherních relací, jež jsme poslední dobou slyšeli z Pra
hy. Zdá se však, že to byl především asi sám Čapek-Chod,
který upoutal svéráznou mluvou, tak trochu bulácky podbarvenou, 1 bezprostřední rázovitostí svých postav, stejně jako
přirozeným humorem námětu; méně se již o hru zasloužil
v tomto směru dramatisátor, který z příběhu o starostovi, je
muž sv. Florián dal moc měnit libovolně počasí, vytěžil cel
kem velmi málo rozhlasově svébytného. — »Vítězná
vlna« je název hry polského autora Josefa Mayena, již praž
ský rozhlas vysílal jako typickou ukázku poválečné rozhla
sové tvorby. Dějová sevřenost i prostý námět prospěly hře,
v níž hlavní roli vlastně hraje moskevským rozhlasem vysí
laný slavný Stalinův rozkaz při zahájení sovětské ofensivy
u Stalingradu, jež zazněla také do srdcí polských vlastenců
signálem blížícího se vítězství. Pouze k autorově kresbě ně
meckého strážmistra bychom měli určité výhrady, ty však
nejsou takového rázu, aby ubraly zajímavé relaci na hod
notě.
Dr Karel Zajíček.
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Tak se píše ...
v »Lidové demokracii« (27. III. 1947): »Ženy mohly by
se uplatnit jako obkladačky v koupelně . <>« rrZaslal ing. K., Praha.
ve »Svobodných novinách« (27. III. 1947): »Ať jsme
jakkoliv filosoficky laděni, cítíme — pokud ne
máme na očích klapky — že není nic nebez
pečnějšího . ..« ■— Zaslala V. Z., Stodůlky.

v »Národní obrodě« (4. IV. 1947): »Přesídlenci si mo
hou odvézt všechny nemovitosti.« — Zaslal L. K.,
Zlín.

v »Činu« (5. IV. 1947): »Orgán skočil do místnosti a
viděl, jak Kozlowski padá k zemi, při čemž mu z ruky
vypadla pistole. Orgán zdvihl pistoli se země, zjistil,
že Kozlowski je postřelen a zavolal proto záchrannou
stanici.« — Zaslal K. B., Praha.
ve »Svobodných novinách« (6. IV. 1947): »Velitel horli
vě si počínal i při odstraňování presidenta Wilsona ...«
—. Zaslal JUDr A. L. Val. Klobouky.

ve »Volném. slově« (1. IV. 1947): »Pracující veřejnost
vitá s potěšením skutečnost, že ministerstvo financí
připravuje podstatné snížení pracovních důchodů.« —
Zaslal Μ. S„ Šumperk.
v »Novém slově« (16. HI. 1947): »Nyní sběr textilních
odpadků organisuje samo ministerstvo vnitřního obcho
du, které se vrátí do našich domácností po čase ve
formě hodnotných, nových látek.« — Zalala R. S., Vrahovice.
v »Rudém právu« (6. IV. 1947): »V rodinách, kde je
pokrokový a zdravý vzduch, jsou i zdravé
děti.« — Zaslal V. Z., Praha.

Čtenářům, kteří nám pošlou perličky, z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.

Dívky, nabídněte své služby nemocným!
Mnoho nemocných, neduživých, trpících tělesně i du
ševně, stěžuje sí jako ten nemocný u rybní.ta Betsedy, že »nemají nikoho«, kdo by jim pomohl v jejich bo
lestech tělesných a v utrpení duševním. Žalují tak ne
vědomky na tvrdost srdcí našich.
Na druhé straně víme, že tak mnohá dívka, ráda by
dokázala svou lásku Božskému Spasiteli a neví jak,
nemá plné možnosti.
Všechny dívky, které touží pomoci bližnímu, upozor
ňujeme, že mají otevřené pole působností v ošetřovatel
ské a zdravotní službě v rodinách v rámci okresních
Charit. Dává se jim příležitost k ošetřování nemocných
i ke skutkům tělesného a duchovního milosrdenství, kte
ré Božský Spasitel tak vysoko cení a tak často již zde
na zemi odměňuje a ke kterým Církev svátá tak důraz
ně zve slovy Ježíše Krista: »Jděte i vy na vinici mou.«
Potřebné vědomosti k této službě lásky, získávají charitní ošetřovatelky ve dvouroční ošetřovatelské škole
okresní Charity v Ostravě-Přívoze, Wattová 5, kde
získají diplom, který je opravňuje k ošetřovatelské služ
bě nejen ve veřejném zdravotnictví, ale i ve všech lé
čebných a sociálně-zdravotních institucích. Nemajetné
dívky mohou studovati úplně zadarmo.
Podrobné informace podá a prospekt školy na požá
dání zašle ředitelství ošetřovatelské školy okresní Chari
ty v Ostravě-Přívoze, Wattova 5, číslo telefonu 974-28.
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DOVOZ-VÝVOZ
provádí na vlastni účet

V. J. VŠETECKA, akc. spol.

Kde isou ty doby
babiččiny
svět ie už dnesha

zcela i'ný
len ženy stále
v pevném svazku
|sou s hosmebhou
od prochashu’

PRAHA II, Havlíčkovo nám. 12
Telegramy: VIVAS, P R A H A

IM P 0 RTE X P 0 RT, PRAHA · Telefon 341-41I42

mana
ZUBNÍPASTA

Insertm objednávky vyřizuje insertni

oddělení Pralia II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 431-41. 38 9-68.

INCINNATI
C
2. 5. Jediný výtah pro tramvaje v celé Americe existuje stále

ště v městě Cincinnati. Tramvaj je vytažena z nižší části města na
damův vrch, kde pokračuje dále v jízdě. 4. Pohled z výtahu do
rorků dělnických domů podél trati. 5. Pohled na strojovnu tramva

jového výtahu.

