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NESLEVÍME!
Ve veřejném životě i v životě
kulturním jsou zásady novinářské
svobody zásady podstatné, funda
mentální a bez nich není a nebu
de žádná demokracie. To je věc,
se které nesmíme slevit ani pun
tík.
Pres. Beneš 17. V.

TÝD ENlK PRO PC...TIKU A KULTUR U
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Ročník III.

V Praze, 24. května 1947.

Číslo 21.

Ne obranu, ale výboj
Lidová mládež především musí, sledujíc a pilně
bráníc a provádějíc program solidaristický, býti ra
dikální ve spravedlnosti. Nedat se tak snadno kým
koliv odvést od práva a spravedlnosti vůči komukoliv,
i tomu nejmenšímu. Jsou směry, které se domnívají,
že mají jen ony jedině nárok na’ spravedlnost a vše
chny ty ostatní že musí té jejich spravedhiosti ustu
povat. My nejsme toho mínění a prosím, aby naše
mladá generace zvláště to vždycky'zdůrazňovala a
podle toho také ne pouze mluvila, ale i pracovala, aby
si nikdo u nás nemyslil, že má nárok na nějaké nadpráví. My žádné nadpráví kohokoliv neuznáváme a
nikdy neuznáme, a proto jsme také proti jakékoliv
soustavě vládnutí, která by taková nadpráví uzná
vala a prováděla. My jsme opravdu pro křesťanskou
demokracii, jak to kdysi velký papež Lev XIII. za
dnů mé mladosti vyhlásil v encyklice. Ano, jsme pro
demokracii kresťanskou!. My uznáváme práva všech,
ale uznáváme je zároveň jako práva rovná, nechceme
mít těch, kdož mají jakékoliv privileje, nechceme ta
ké, aby ti, kdo jich ještě nemají, o tyto privileje stát
ními mocenskými prostředky pracovali. Nám je náš
československý stát ne pouze otázkou moci různé
věci ve společnosti naší národní upravovat, nýbrž
také — a to zvláště vždycky zdůrazňujeme — v první
řadě otázkou mravnosti. My chceme, aby náš česko
slovenský stát, přirozeně národní stát, byl také vel
kou pospolitostí mravní všech svých občanů a ob
čanek.
Prosím, abyste laskavě vy, mladí příslušníci a pří
slušnice velkého lidového tábora, byli si toho plně vě
domi, že běží teď o velký zápas, o velké zápolení
mravní, běží o to, abychom mravům křesťanským
v příštím období umožnili mnohem větší průbojnost,
než byla doposud. Je potřebí, aby si toho zvláště mla
dí a mladé plně všimli. Mají nadšení a mají sílu, která
je sice někdy až přespříliš průbojná, ale které se dá
mnohem více využiti, než té až přílišné rozvážnosti
■starších, k výboji.
A já vás prosím, abyste se neomezovali na obranu
křesťanských řádů, to by bylo málo. Křesťanský řád
v našem veřejném životě národním, bohužel, velmi
utrpěl a namnoze málo platí. Kdybyste tedy bránili
to, co je beztak již slabé, tož by přirozeně také vývoj
do budoucna nemohl být nijak zdárný a příliš zdravý.
Ne, vy musíte na výboj a zvláště na výboj pro uplat
ňování našich mravních příkazů křesťanských jed
nak v životě soukromém, ale v první řadě, a zde mlu
vím o tom vždycky, když jde o věci státní, v životě
státu — v životě veřejném. Ten život veřejný má
tolik síly a tolik významu také i pro život soukromý
a rodiny,- že, kdo chce jenom, aby byla křesťanská
rodina zdravá v našem národě, již proto musí bojo
vat, aby zdravé křesťanské zásady řídily také náš
všecek život veřejný a státní.
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Chceme-li působit na všecky, tož musíme se sdru
žit ve velký svaz — a ten tu máme, to je lidové hnutí.
A tím velkým, obrovským, milionovým svazem mu
síme působit na to, aby celý veřejný život národa se
začal zase trochu intensivněji pokřesťaňovat.
Křesťanský solidarismus je zároveň, jak jsem již
naznačil, křesťanskou spravedlností. My touto křes
ťanskou Spravedlností, která je přirozeně ještě ve
dena zvlášť a do výše křesťanskou láskou k bližnímu,
musíme doplňovat všecko své zápolení o pokřesťanění národa. Jestliže se nám nepodaří v těchto věcech
sociálních ‘a hospodářských nabýti spolurozhodují
cího vlivu v našem státě, tak se nám ani úplně nepo
daří pokřesťanit národ. Národ se pokřesťaní vcelku
jen tehdy, když sami ze své vlastní životní zkuše
nosti, každý jednotlivec bude cítit, že ta křesťanská
láska a křesťanská spravedlnost mu umožnily a
usnadnily život.
Nezapomeňte, že mohou býti lidé, kteří mohou vy
užít a zneužít demokratických řádů právě i k tomu,
aby zničili demokracii. Cožpak tady v té sousední
říši na severu nestalo se to všecko čistě demokratic
kými prostředky, že byla demokracie zničena a na
stolena diktatura? Volby to provedly. Většina byla
pro diktaturu. Takto někteří také smýšlejí i u nás.
Nějak tak upravit volby a potom soulad práce stran,
aby docela tím demokratickým prostředkem parlamentárním byla zaškrcena svoboda nás všech. My,
lidová strana, jsme se proti tomu stavěli velmi roz
hodně a také velmi účinně ve všech směrech již dří
ve, a že pro naši demokracii československou není
nebezpečí větší, než je, tož máme na tom velký podíl,
nechci mluvit o podílu lvím. Proč to říkám? Ne, abych
se chlubil naší stranou, jak ona konala zde svou po
vinnost, nýbrž abych řekl, že je vaší svátou a velkou
povinností teď toto stanovisko lidové strany zdůraz
nit zvlášť důrazně. Uvažte, kdyby tak lidová strana
měla poněkud ustoupit: jak to bude působit na ty,
proti kterým ona vystupovala právě na ochranu de
mokracie.
Čekám od naší mládeže, že bude v první řadě všech
těch výbojníků nových a nových sil pro naše lidové
hnutí, abychom mohli uchránit svou křesťanskou
demokracii, ale také ji rozšířit všemi směry, abychom
v národě skutečně znamenali ještě více, než jsme do
posud znamenali.
Milá naše mládeži, ty jsi národem v budoucnosti.
Doufám, že se ti podaří dosíci více, než se podařilo
nám, kteří jsme musili začít s málem. Jestliže se bu
dete tak, jak to vidím, i dále činit a starat se nejen
o kritiky, nejen o posuzování a rozsuzování, ale o
činnost a činnost také tak zvanou malou v těch ma
lých věcech, když to vše půjde nová a nová desítiletí
tak dál, tož očekávám, že pomalu bude vítězit i v tom
to našem národě československém křesťanská, naše
demokracie!
(Proneseno v Brně 11. V. 1935.)
I '■
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CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
Bohužel jsme nelhali
Litujeme, že jsme měli pravdu. Byli
bychom raději, kdyby naše odhady a
analysy se byly ukázaly nepřesnými.
Málokdy se stane, Jako se stalo· nám,
že nepociťujeme žádnou radost nad tím,
že jsme měli pravdu a že se naše pro
roctví splnilo.
Obzory, Lidová demokracie. Pak po
slanci. Pak ministři. Zkrátka čs. strana
lidová od podzimu roku 1945 upozorňo
vala na vážné chyby, které se dály při
provádění znárodňovacích dekretů. Kritisovali jsme už v roce 1946 neúměrné
zatížení znárodněné výroby, zbytečné
náklady na závodní milice, na mohutné
úřednické aparáty, na platy generálních
ředitelů národních podniků, které jsou
většinou vyšší, než platy ministrů. Něko
likrát jsme právě v Obzorech napsali,
že revoluční hesla a demagogie nemohou
nahradit železné zákony hospodárného
provozu. Poukazovali jsme na to, že pře
bujelým úřednickým aparátem a napro
sto neodborným vedením, neúměrné zvý
šení výrobních nákladů vyřadí nás z
mezinárodního trhu. Jarní veletrh praž
ský ukázal světu nekvalitní a předra
žené zboží. Mluvili jsme proti pověře,
že by ceny mohl stanovovat Nejvyšši
úřad cenový. I naše ceny jsou a budou
odrazem cenové hladiny světové. NÚC
může sice diktátorsky určit cenu čs.
automobilu na 200.000 Kčs, ale bude-li
ostatní svět prodávat vozy za 100.000
Kčs, pak nezbývá, než se přizpůsobit,
nebo zavřít exportní průmysl. Kolikrát
v tomto listu jsme bojovali také proti
pověře, že se zlepšily podmínky pracu
jících, když na místo generálního ře
ditele, skutečného odborníka, třebas i
dosazeného, na odpovědné místo kapita
listickými akcionáři, byl dosazen jako
generální ředitel mladíček, ani ne tak
z barikád, jako ze sekretariátu' KSČ.
Pod nejrůznějšuni záminkami byli od
borníci vypuzený z klíčových postavení
a na jejich místa byli dosazeni ama
téři.
Byli jsme v této své kritice sami. Mí
sto aby se našeho hlasu uposlechlo a
sjednala náprava (a to byl jediný cíl
naší kritiky), byli jsme označováni za
reakcionáře, kteří pomlouvají znárodně
ný průmysl a nepřejí mu nic. dobrého.
Ve skutečnosti škůdci národního podni
kání byli právě ti, kteří nechtěli kriti
ku ani připustit, ani slyšet.
Dnes už nejsme sami. Dnes už otev
řeně kritisují tyto poměry jak národní
socialisté, tak dokonce i strana ministra
průmyslu, čs. sociální demokracie.
»Veliké dílo znárodnění nebylo skon
čeno vydáním dekretů, práce nebyla je
ště osvobozena tím, že na místa kapi
talistů se namnoze vloudili vyžírkové a
kariéristi, kteří lidskou práci vykořis
ťují stejně, mnohdy dokonce ještě neomaleněji, třebas se seberuději tváří.
Bude s nimi po zásluze zatočeno.«
Toto není citát z prvého ročníku Ob
zorů. to .je ku podivu citát z ústředního
orgánu čs. soc. demokracie Práva lidu
z 6. května 1947. Totéž ovšem stálo v
Obzorech v zimě 1945-1946, kdy ministr
informací po prvé chtěl ztrestat Obzory
pro neohrožené hlásání pravdy.
Podobně minulou středu za bouřlivého
protestu KSČ mluvil ve sněmovně ne
ohrožený a kurážný poslanec Cigler, soc.
demokrat, který neváhal poukázat na
neúměrné zatížení výrobních nákladů
Jak statisícovými platy ředitelů, tak ne
odborností. Jeho zdrcující kritika národ
ního podnikání, a to je příznačné, byla
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doprovázena potleskem všech stran, s
výjimkou KSC.
Opakujeme: byli bychom dali před
nost tomu, aby naše tehdejší varování
se ukázalo nepravdivým.
Bylo by to
znamenalo, že jsme sice zbytečně stra
šili, ale že zato naše hospodářství je
v pořádku. Bohužel jsme se nemýlili a
kříse v exporte a surovinách, jakož i
zadlužení znárodněného průmyslu nám
dává, bohužel, za pravdu.
Jediné smutné zadostiučinění máme:
nejsme už v kritice sami. Ovšem zůstá
váme i nadále sami v tom, že čs. stra
na lidová iierná na tomto stavu odpo
vědnosti. Nejen proto, že zavčas na omyly upozornila, ale také proto, že v
znárodněném podnikání nenajde se ani
na jediném z odpovědnějších míst lido
vec. Klíčové posice si mezi sebou roze
braly strany socialistického, bloku. Li
dovci nemají ministerstvo průmyslu, li
dovci nemají ministerstvo zahraničního
obchodu, lidovci nemají generální ředi
tele znárodněného průmyslu a lidovci
také nemají vedoucí postavení v ÚRO.

Vyrábět auta či nevyrábět?
Okolnost, že výroba osobních auto
mobilů je u nás i přes jejich přemrště
né ceny vyloženě ztrátová a že jeden
z vedoucích činitelů naznačil pochyb
nosti o jejím udržení v budoucnosti,
zdála by se naznačovati tomu, že ně
kdejší prosperující odvětví našeho stroj
nického průmyslu stalo se jednou ze
slabin našeho národního kovoprůmyslu.
A přece byl náš automobilový průmysl
vybudován za nej těžších okolností v bý-'
valém Rakousku, kdy také dosáhl nej
větší, vlastně světové proslulosti. Za bý
valé republiky pak několik schopných
odborníků vybudovalo a organisovalo
velké a prosperující automobilky, je
jichž motorové pluhy, nákladní vozy, te
rénní vozidla a tanky měly dobrou po
věst i za hranicemi. Co však z tohoto
velkého kapitálu bylo učiněno v po
sledních dvou letech, stojí za zamyšlení,
když jsou, na štěstí jen jedinci, vyslo
vovány pochybnosti o pouhém udržení
průmyslu, s takovými oběťmi vybudo
vaného, v dobách, kdy svět hladoví po
automobilech. Je několik příčin tohoto
zjevu jako ukvapená a jednostranná
simplifikace typů, volba převážně ne
vhodných modelů a nešťastná cenová
politika, kterými se vyznačuje nynější
situace znárodněných automobilek, kte
ré nepostrádají schopných lidí, i když
tolik odborníků bylo z nich odstraněno.
Vime jen, že právě nejschopnější síly
jsou tam bezmocný >a nuceny přihlížet
k vývoji, který přes uspokojivé cifry
vyrobených vozů tají obrovské deficity
a (až na jednu typu) nedává výrobky
jakostně nijak vynikající. A přece je
známo podle nedávno provedené anke
ty, jak si přeje naše veřejnost, aby vy
padal malý čs. osobní automobil, aby
splnil úkol zpopularisování automobilis
mu v našem státě. Stačilo by, aby
schopný konstruktér vtělil tato desiderata do konstrukce a měli bychom levný,
výkonný, spolehlivý, trvanlivý a hospo
dárný automobil, který je ostatně ja
kousi visitkou každého státu s vyspě
lým kovoprůmyslem. Jsme tím naší ve
řejnosti tím spíše zavázáni, když v ob
ráběcích strojích jsme na třetím místě
světové tabulky, ale v osobních automo
bilech teprve na osmém. Otázku, zda
máme u nás vyrábět osobní automobi
ly, lze proto zodpovědět: ano, ale víc,
lépe a levnějších než dosud!

Bytová nouze a parlament
Lidé, kteří 'prostáli desítky hodin na
bytových úřadech republiky, lidé, kteří
stále nebydlí a nová staveniště nevidí,
s údivem si přečetli zprávy, kolik peněz
bylo vydáno už jen za plány na nový
parlament a kolik peněz bude teprve
stát jeho postavení, až se konečně z do
sud naprosto nevyhovujících projektů
urodí něco lepšího.
Jistě náš týdeník, který se od začátku
bil za parlamentární demokracii, který
ve svobodném a důstojném parlamentu
vidí nejlepší záruku proti náběhům
k totalitě, nemůže být podezírán z toho,
že by nechtěl, aby parlament, vrcholný
orgán svobodného suverénního lidu, ne
měl důstojný Stánek.
Ale v dobách těžkých vše se má díti
úměrně — tedy také stavby veřejných
budov! Je arci pravda, že dnešní budo
va parlamentu naprosto nevyhovuje.
Právě proto budova Rudolfina, která
parlamentu vyhovovala daleko lépe, ne
měla být nikdy opuštěna! Zejména, když
v požadavku vrátit Rudolfinum hudbě
bylo víc porevoluční demagogie než re
álné úvahy: vždyť naše Filharmonie ne
může v Rudolfinu ani koncerty pořádat,
protože se nemá kam rozesadit!
Nejlepší řešení podle našeho názoru
by bylo: nechť se parlamentu vrátí Ru
dolfinum a nechť hudbě je věnováno
hospodářsky a často i umělecky pochyb
ně vedené Divadlo 5. května, dokonale
akustické, pro hudební festivaly praž
ského jara nadmíru vhodné, při čemž
sousední budova bývalé bursy a dneš
ního parlamentu nechť je proměněna v
příslušné studovny a síně pro zkoušky.
Bylo by to především lacinější a ne
bylo by vyhozeni stomilionů na novou
budovou parlamentu v tak příkrém roz
poru s~ dnešním nerozvitým stavebním
ruchem a bytovou tísní. Nechť parla
ment zůstane v Rudolfinu po dobu těžké
rekonstrukční doby naší země. Nebo
ještě lépe: nestavme parlament dvacet
let a dejme republice'novou budovu Ná
rodního shromáždění až k 50. narozeni
nám, t. j. r. 1968!
Vracet se do Rudolfina, bylo by arci
"přiznání, že jsme v roce 1945 udělali
chybu. Jenže chybovat je lidské. Těch
chyb, jak blízká budoucnost ukáže, jsme
ostatně v roce 1945 udělali víc. Je lépe
k chybě se mužně včas přiznat a ji na
pravit, než zatvrzele v chybě trvat a
dalšími omyly chybu zvětšovat.

Z cizího krev neteče?
To si musí pomyslit každý, kdo je
svědkem luxusního vybavování kancelá
ří některých úřadů a institucí, náklad
ných přestaveb vil pro ředitele znárod
něných a pasivních podniků, vyložené
automanie některých resortů, k níž se
druží ještě v dnešních dobách snížených
dávek potravin banketomanie. Při tom
máme takový nadbytek státních a sa
mosprávných úředníků, že to hrozí zká
zou státním financím. Stát zaměstnává
560.000 a samospráva 120.000, což do
hromady dává 680.000 sil, podle nověj
ší' statistiky dokonce 690.000 sil, protože
místo propouštěni, respektive přeřazo
vání převažovalo dosud přibírání. Srov
nejme s tím Velkou Britannií, která má
dnes 1,016.000 ve stát, a 1,028.000 v sa
mospráv. úřadech, místo někdejších 539
tisíc a 846.000 před válkou. Stát se 4%kráte vyšším počtem obyvatelstva a ne
srovnatelně bohatší než je je náš, má
relativně skoro o polovinu méně úřed
nictva! Rozdíl ještě více vynikne, když
si uvědomíme jakost práce britské ad
ministrativy, považované pro vysokou
a mravní kvalifikaci za nejlepší na svě
tě, a její ohleduplné chování k občanu-
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poplatníku a jednání některých našich
úřadu s obecenstvem. Naprostá neúnos
nosť personálně přebujelé veřejné sprá
vy vedla nyní k úvahám o její redukci.
Dlouho se nemohlo z místa, až najed
nou nyní se nalezlo východisko, zatím
partajní, že přeřazeni mají být nikoliv
bývalí zemědělští a lesní dělníci, sta
vební dělníci a řemeslníci bez kvalifi
kace pro úřednickou práci, ale naopak
kvalifikované sily, proti kterým se již
vytáhlo do boje s heslem proti reakci
v úřadech a s voláním po odstranění
všech, kteří sloužili za okupace a s hle
diska dnešního světového nazírání nejsou
spolehliví. Tedy dobří úředníci mají zmi
zet a nedoukové mají zůstat! Jak by
pak úřadování vypadalo, lze si jasně
představit! Patrně by se vyřizovaly jen
věci straníků a ostatní by zůstaly stát.
/

V benzinu — stále rekord
Zlevnění benzinu o 1 Kčs na litru nás
nezbavuje titulu držitele pochybného re
kordu nejdražšího a zároveň nejhoršího
benzinu na světě. Jc-li výroba umělého
benzinu provozována s takovým efektem,
že pohonná látka, jež je jedním z hlav
ních předpokladů hospodářské prosperi
ty státu, je u nás šestkráte dražší než
v nejbohatší zemi světa a myslitelně
vůbec nejhorší, pak lze věru pochybo
vat o tom, zda toto odvětví průmyslu je
vůbec s to splnit svoje poslání. Vždyť
kdybychom vyvezli ony spousty spotře
bovaného uhlí na výrobu benzinu a kdy
bychom zaměstnali 14.000 sil, hemžících
se kolem výroby umělého benzinu, na
př. ve vývozním průmyslu, získali by
chom více a levnějšího benzinu pro naši
dopravu, aniž by stát byl nějak zkrá
cen na dávkách. Právě v době, kdy prů
mysl v pohraničí má nedostatek pra
covních sil, je odnětí takové armády
pracovníků pro luxusní výrobu drahé a
špatné pohonné látky nepochopitelným
počínáním, které neomlouvá tvrzení, že
musíme pokračovat v tom, co Němci za
čali. I když podnik, vybudovaný Němci
pro účely válečné, bez ohledu na hospo
dárnost, dostane jméno po generalissi
mu Stalinovi, neznamená to, že se tím
už stal podnik mírově hospodárným.
Kdo ví, zda by Stalin dovolil, aby se po
něm závody jmenovaly,-kdyby věděl, jak
pochybná je jejich účelnost.
Pro nás je nekonečně důležitější prá
vě s hlediska národní obnovy a i bran
nosti míti silný motorismus, v němž jsme
dnes daleko nejen za pokročilejšími ze
měmi evropskými, nota bene bez vlast
ního automobilového průmyslu, ale i za
většinou kolonií v zámoří. Obětovat tak
důležitou složku hospodářského rozvoje
fetiši znárodněného podniku na výrobu
umělého benzinu, znamená nejen zdra
žovat dopravu a zemědělskou výrobu,
ale i brzdit rozvoj automobilového prů
myslu, což je již na uváženou, když
každý stát na světě se usilovně snaží
vybudovat si vlastní výkonný automobi
lový průmysl.

Dvouletka ve stavebnictví
V pozadí halasného roztrubování vý
sledků překonávání dvouletého plánu v
jednotlivých oborech, na němž jsou pa
trné i miliony, vynaložené na propagan
du dvouletky, krčí se jako Popelka v
koutku stavební ruch s pouhými šesti
či kolika splněnými procenty. Rozdíl
mezi uhlím a železem na straně jedné a
stavbami na straně druhé, je příliš ve
liký, než aby ušel veřejnosti. Lze jej ta
ké vysvětliti tím, že ve stavebnictví se
nedá talc manipulovat s čísly a s jakostí,
jako na příklad v hornictví, kde těžba
uhelné substance ve skutečnosti klesá,
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protože se před veřejností operuje s hlu
šinou, která se za drahé peníze vnucuje
obecenstvu za těžce vydřené groše a kde
i přes to je nevysvětlitelná okolnost, že
příděly uhlí v českých zemích, kde se
nejvíce ulili těží, jsou poloviční, než na
Slovensku, kam se uhlí dováží.
Na stavby je totiž vidět a když se nic
nestaví, nelze tvrdit opak. Proč se pak
nestaví, je důsledek zákonem zkompli
kované úřední cesty, kde ke křivolakým
cestám rakouské byrokracie přibyla po
zdější čs. byrokracie o to pedantičtější,
oč byla méně kvalifikovaná. Nyní bylo
celé složité úřadování v důsledku pore
volučního zákona korunováno složitou
mašinérií lidově-Jemokratické správy
natolik, že postavit dům při všech ne
dostatcích surovin a sil je vlastně hrač
kou proti zvládnutí uměle navršených
administrativních překážek. Ilustruje to
na příklad případ Leskovic. Na výstav
bu válkou zle poškozené obce bylo se
bráno občanstvem 3 a půl milionu Kčs
a z veřejných prostředků pamatováno
10 miliony Kčs, což dohromady předsta
vuje slušnou částku. Ale celé dva roky
nestačily k překonání formalit se stav
bou spojených, které na př. vystihuje
tři čtvrtě roku trvající příprava plánů
na ZNV, dosud nedohotovených. Zatím
miliony Kčs čekají na použití, stavební
materiál, obcí už opatřený, chátrá a je
jí obyvatelé bydlí v dřevěných boudách,
českého pracujícího člověka prostě ne
důstojných. Při nejlepší vůli jednoho re
sortu, před časem teprve zřízeného, ne
lze rázem odrovnat hory překážek, na
kupených (ostatními resorty i zákonem)
stavebnímu ruchu do cesty, takže sta
vební ruch zklamává ani ne tak pro ne
dostatek zedníků (je jich ve veřejných
službách jenom 30.000; o samosprávě
ani nemluvě), železa (prý se má nahra
dit dřevem a betonem) a instalačního
materiálu, ale prostě pro nedostatek
dobré vůle zladit alespoň to, co je k dis
posici, aby nebydlící mohli konečně
bydlet.

Přípravy na déšť dolarů u nás
a jinde
Švýcaři konají dalekosáhlé přípravy
k podchycení amerického cizineckého
ruchu. Belgie za tím účelem zrušila visa.
Anglie vyvíjí znamenitou propagandu
pro návštěvu bohatých „strýčků“, at již
jde o „strýčky“ anglického, skotského či
irského původu. Francie také nelení
její atrakce, jako znamenitá kuchyň,
prvotřídní vína a koňaky vedle módních
novinek a jiných pařížských atrakcí se
nedají rovněž podceňovati. Jen my si
dáváme na čas jak s visy,” tak s propa
gandou.
Copak potřebujeme dolary? Tak ří
kají -furianti, naježení proti západním
demokraciím jako býk se zapáleným
věchtem na oháňce. Potřebujeme dola
ry jako sůl, praví druzí, abychom mohli
koupit pšenici, tuky, bavlnu, vlnu, ka
kao, rýži, kůži a gumu a sta jiných su
rovin, bez nichž nelze udržet ani zná
rodněný průmysl v chodu a tím méně
pak vyvážet! Nejde o maličkost, když
jen americký úřední odhad letošní útra
ty Američanů, střízlivý jako všechny
úřední cifry, činí 1 a půl miliardy dola
rů, t. j. 75 miliard Kčs. Jen malá sprška
z toho zlatého deště, zachycená turistic
kou invasí, by znamenitě zavlažila su
rovinově vyprahlý náš průmysl. Dosud
se udělalo málo, a u srovnání s tím, co
udělali druzí, pak skoro nic. Vždyť ani
v česko-amerických časopisech není
kus kloudné propagandy pro návštěvu
tolika tak zámožných krajanů ve staré
vlasti, o inteligentně dělané propagandě
insercí a plakáty v nejvíce cestujících

amerických kruzích ani nemluvě. Z toho
zlatého deště zachytíme asi velmi málo
a mimo to ztratíme jedinečnou možnost
^laciné a působivé propagandy našeho
státu a národa.

Víc a lepších výrobků
Cenový problém je tím více středem
pozornosti širokých vrstev lidových, čím
tyto více pociťují na své kůži nevěro
hodnost oficiálního ujišťování o prů
měrném ztrojnásobení cen proti před
válečné době. Proti pateronásobnému
zatížení poplatníkovu daněmi s osminá
sobně zvýšeným sociálním příspěvkům,
které postihují jak zaměstnance, tak
i zaměstnavatele, jsou pak důchody vět
šiny občanů nejvýše trojnásobné, ale
také často jen dvojnásobné, z čehož resultuje pak pronikavé snížení životní
míry jako na výsměch oficiálním sli
bům o jejím zvyšování. Aby byly na
praveny tyto nesrovnalosti, které hlu
boce rozrušily předválečnou ustálenou
hladinu cen a důchodů, bylo zahájeno
snižování cen na účet výroby a distri
buce a tím i životního standardu živ
nostníků a poplatníků, sanujících pa
sivní národní podniky. Tím se problém
jen odsunuje, ale neřeší. Jediným řeše
ním by bylo víc lepších a levnějších vý
robků. Jedině tím lze za nezměněných
důchodů postupně a samočinně zvyšo
vat životní míru národa a ničím jiným,
tím méně pak trikem intervence!
Jsou to především dvě složky, které
mají otázku kvantity a kvality výrob
ků v rukou. Jsou to postupáři a kontro
loři, zapomínaní, ale nesmírně důležití
muži s hlediska výkonné a jakostní vý
roby. V čím yětší sérii je výrobek pro
dukován, tím je větší odpovědnost postupáře za přípravu výroby, která spo
čívá v pečlivém studiu, podmíněném
velkou znalostí technologie dílenské
práce a její aplikace na konstrukční
výkresy a dojednání případných změn
v konstrukci. Dobrý postupář roste
zkušenostmi a není penězi takřka k za
placení, protože na jakosti jeho práce
závisí množství výrobků a tím i jejich
cena. K střežení jakosti výrobků jsou
pak povoláni kontroloři, v menších pod
nicích často též nahrazovaní dílovedou
cími. Na odborných kvalitách a rigorosnosti kontrolora závisí jakost výrob
ků a s nimi i pověst podniku. Přehlíže
ní funkce kontrolorů nebo dokonce
brzdění jejich práce z malicherných
důvodů sobeckých nebo osobních, je
v první řadě odpovědné za sníženou ja
kost některých našich výrobků a zmen
šenou jejich soutěživost na světovém
trhu. Nemalou vinu na tom nese zpře
házená hierarchie hodnot po revoluci,
jež na místo podnikatele, ředitele, inže
nýra, dílovedoucího a kontrolora dosa
dila různé rady a výbory, event. osoby
jim ochotně vyhovující, čímž osobní od
povědnost za množství, jakost a cenu
výrobků se stala nesrovnatelně nižší a
s ní přirozeně kvantitativní a kvalita
tivní produktivita našeho průmyslu, vy
jádřená dnes nepřijatelně vysokými ce
nami.

K mobilisaci práce
Jako ke všem závažnějším otázkám
našeho veřejného života, zaujal stano
visko svým známým způsobem posl. Zá
potocký, který k zákonu o mobilisaci
práce napsal v orgánu ÚRO m. j. toto:
»Poslanci některých politických stran
tvrdili, že zákon o mobilisaci práce zna
mená citelné omezení občanských práv
a svobod. Podobné tvrzení znamená ší
ření starého buržoasního nazírání na
demokracii a kapitalistický výklad ob
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čanské svobody. Takové nazírání ale ne
Gestapismus a hofinky
smí mít místa v lidové demokracii. Proti
Pozdě, ale přece se ozval SOPV, Svaz
jeho zvrácenosti je potřebí co nejroz
osvobozených politických vězňů, proje
hodněji bojovat. Lid chce rozšíření ob·
vem proti gestapismu, jak se projevil
čanské svobody na všechny lidi, a právě
v Bílině u Mostu. Na stejně otřásající
proto musí odbourávat a omezovat sta
případy z Pankráce, Brna, Olomouce a
vovské privilegie. Musí pracovat nejen
Zlína se již nedostalo. Ale i to je po
ti, kteří dosud vždy pracovali, ale měli
krok, třebas malý. Ale na existenci
by pracovat i ti, kdož dosud nepracovali
českého gestapismu je zajímavé to, jak
anebo dělají takovou práci, kterou v
okupantské surovosti došly uplatnění
dnešní době tolik nepotřebujeme.« Pře
v národě holubičím a jak největší pý
devším dnes u nás, kromě pár pensistů
cha gestapáků, řízné vykračování (a
a přestárlých a churavých příslušníků
často i kopání vyšetřovanců) v chla
středního stavu, neexistují lidé, kteří by
pácky střižených holinkách, nalezlo ob
nepracovali, protože vázanými vklady
divovatele i v části naší bezpečnostní
byla vzata Lidem s úsporami možnost
služby! K tomu jen tak podotýkáme,
žiti z hotového, což by vzhledem k pří
že vysoké boty čili holinky nejsou obuví
šerné drahotě životních potřeb u nás
žádného policejního sboru na světě, ale
stejně nemohl nikdo dlouho dělat. Pakli
spoň ne v demokratických státech, po
ještě někdo nepracuje, tak jsou to pře
kud nepoužívají koní jako dopravního
devším manželky vysokých státních, od
prostředku. HoUnka se hodí jen buď ke
borových a samosprávných funkcioná
špinavé práci, jak jí dosud používá če
řů, k nimž dlužno připoěísti i ředitele
leď na zabláceném poli, při kydání hno
národních podniků, jež si na úklid až
je a pod., nebo k jízdě na koni. Snad
dvacetipokojových bytů vydržují několik
z toho prvního oprávnění nalezla oblibu
komorných a k obsluze vozového parků
ů gestapáků, protože kopání zmučených
i několik řidičů, kromě kuchařů, sluhů
chovanců těžkou vysokou botou bylo úatd. Tento luxus si mohou totiž dovolit
činnější, než na příklad polobotkou, ba
jen lidé, obývající zkonfiskované vity po
dostatečně silné kopnutí těžkou vysokou
Němcích nebo deputátni vily znárodně
botou surového nositele spolehlivě zabí
ných továren a jezdícp ve státem, kor
jelo nebo mrzačilo. Nu, naše bezpečnost
porací či podnikem vydržovaném auto
ní orgány, až na pár výjimek, nepouží
mobilu včetně řidiče a garáže, s příjmy
vají vůbec koní a špinavou práci, až na
od 20.000 do 40.000 Kčs měsíčně. Ostat
výše uvedené, hrůzné případy, též ne
ní lid s příjmy, nedosahujícími ani při
dělají. Tak načpak ty gestapácké ho
akademickém vzdělání platu šoféra pod
linky ? Vždyť je to furianství, chodit
nikového ředitele či předsedy nebo mi
v drahé, těžké a nevhodné obuvi (jak
nistra, je rád, když jejich ženy uvaří
je vhodná v letních parnech, ví každý
a uklidí dvoupokojový byteček, protože
čeledín) po rozpálené dlažbě jen proto,
příjem jde většinou z ruky do úst a
že to, tak dělali gestapáci.
nezbývá ani na kulturní potřeby a re
kreaci. Ujali-li se j>oslanci některých
stran svobody občana v tomto státě,
Šidlo v pytli
pak jim patří za to dík, protože svo
»Srp, kladivo a kropáč«, nadepsal náboda se všemi svými náležitostmi jako
rodně-socialistický »Svobodný zítřek«
s vládou zákona a spravedlnosti je nejvyšším statkem národa a nejlepší záru
ve 20. čísle glosu, podepsanou r e d a kka proti strachu, poddanství a tyranii,
č n í značkou »sz«. Vyslovuje v ní po
které lámou charaktery a podlamují
div nad tím, že: »Ministr vnitra Nosek
pracovní zdatnost národa! Demokracie
v den příměří a v den osvobození Prahy
a svoboda je jen jedna, právě tak jako
sovětskou armádou odevzdal presidentu
umění a věda. Nelze je cejchovat stra
republiky a pražskému arcibis
nicky jako »buržoasní« a »kapitalistic
kupu pamětní odznak druhého národ
ké«. Kapitál ostatně není nic jiného,
ního odboje. Ne — probůh najednou!
než akumulovaná práce, a nelze se bez
něho obejít ani v socialistické společno ' To pouze naše noviny to daly dohroma
dy do jednoho titulku. To ne. Tak da
sti, jak je vidět na SSSR, kde stát pod
leko nejde ani komunistický ministr
poruje spořivost a vesele si vypůjčuje
vnitra v den osvobození sovětskou ar
od střádal ů na investice. Ale práce sama
mádou. Ale pěkně za sebou — napřed
je věc nesmírně složitá, nijak tak jedno
president republiky a pak teprve — ale
duchá, jak si někteří naivní ideologové
představuji. Kdo pak chce, na př., u nás
ihned za ním — a nikdo jiný v celém
rozhodovat, které práce dnes nepotřebu
národě a státu než nejvyšší předsta
jeme a které ano? Kdo má tak univer
vitel katolické církve, exponent té va
sální vzdělání, aby vystopoval, do jaké
tikánské moci, která v poslední válce
míry souvisí knihomol a badatel s roz
stála tolikrát nejen na straně reakce,
vojem uměni a techniky, a do jaké mí
ale dokonce i na straně, nepřející znory šenkýř, obchodník filatelií, modistvuvzkříšení Československa.« »Svobod
ka, kadeřník, majitel ústavu krásy, dro
ný zítřek« ujišťuje dále, že se nechce
gerie, parfumerie atd. souvisí s výrobdotknout osoby arcibiskupa Berana
ností národa ? Vezměte lidem sbírání
(ono možná po posledních projevech ar
známek, fotografování, možnost se dob
cibiskupových o svobodné škole i na to
ře obléci a upraviti, a vezmete jim sou
dojde!) — »ale nemůžeme ani my (počasně radost ze života a tím i notný kus
kračujě SZ), ale nemůže především mi
chuti do práce! Nebylo by přece těchto
nistr
vnitra Československé republiky
oborů a prací v nich, kdyby nebylo po
nevidět, že jeho přímá cesta z presiptávky. Jc-!i pak přes nedostatek peněz
dentských salonů rovnou do salonů ar
poptávka, pak to znamená, že je to ži
cibiskupských dává snad přílišné abso
votní potřeba lidu, která v demokracii
lutorium rolf katolické církve v našich
má být respektována. Není to také vy
dějinách, ale především vatikánské po
tváření privilegií, proti nimž se na oko
horlí? Víme, ře rolník potřebuje pomo
litice ve válce i po válce. Po druhé by
bylo třeba trochu uvážlivěji rozdávat
ci a také se mu jí dostane ode všech
vyznamenání.«
’
lidí dobré vůle, ale víme též, že nebylo
by třeba tolika brigád v dolech, kdyby
Nemíníme informovat »Svobodný zí
bylo méně desercí horníků do jiných po
třek« o roli katolické cirkve v našich
volání a absencí mezi nimi.
dějinách, i když máme všechny důvody
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se domnívat, že je to trochu čestnější,
zasloužilejší a blahodárnější role, nežli
padesátiletá role národně-socialistické
strany! Tím méně chceme poučovat SZ
o politice vatikánské reakce ve válce
i po válce, i když máme zase všechen
důvod k přesvědčení, že z velké části
také této politice vděčí svět za
tu míru svobody, která umožňuje na př.
také to, aby Svobodný zítřek vůbec vy
cházel. Ostatně je tu dnes kniha Bealesova »Katolická církev a mezinárodní
řád« a je tu autentický soubor válečných
projevů papeže Pia XII. »Mír ze spra
vedlnosti« (obsahující mimo jiné také
závažné dokumenty o postoji Vatikánu
k obnově Československa), takže re
dakce Svobodného zítřku i všichni lidé
dobré i zlé vůle mají dostatek příležitosit čerpat zdůvodněné informace o tom.,
jaká vlastně je »politika« té vatikánské
reakce. Národní socialisté ze Svobodné
ho zítřku mají ovšem ke křesťanství
tentýž postoj a poměr, jaký měli před
časem jiní národní socialisté — na př.
Hitler, Goebbels nebo Rosenberg. A jdeli o to, tlouci komunisty, svezou s tím
klidně i papeže nebo arcibiskupa. Ale
jde tu o jinou a vážnou věcr Slýcháme
často ušlechtilé řeči pana ministra
Stránského, plné citátů z Písma a křes
ťanské dobré vůle. Nuže, srovnámc-li
s nimi citovaný článek Svobodného
zítřku (a není to první projev toho
druhu v nár. soc. tisku), musíme se
nutně domnívat, že ministr Stránský a
jeho názory nacházejí tak málo res
pektu v nár. soc. straně, že se ministru
Stránskému sice trpí jeho občasné křes
ťanské extravagance, aniž se tím však
cokoliv mění na pokrokářské a starovolnomyšlenkářské linii jeho strany.
Anebo — ale to už bychom se opravdu
neradi chtěli domnívat. Ale nemůžeme
zamlčet, že události kolem školského
zákona a neobyčejný spěch, s nímž byl
předkládán vládě, nevyvolaly v nás prá
vě dobrý dojem. A v tého souvislosti
jsme si nemohli nevšimnout poznámky,
kterou přinesl v těchto dnech časopis
»Vyšehrad«. Citoval totiž dvě věty mi
nistra Stránského z knížky »O trestu
smrti«, uspořádané Chalupným a Kyp
rem: »Trest smrti je barbarství a a ne
logický zbytek krevní msty. Bylo by
smutné vysvědčení státní moci, kdyby
nemohla jinak zabránit dalším zločinům
slabého jedince, nežli jeho smrtí.« —
»Věty velmi útěšné ve dnech« — po
dotýká k tomuto mínění ministra Strán
ského »Vyšehrad« — »kdy se při růz
ných hlasováních dává přednost stra
nické kázni před hlasem svědomí.«
Vzpomínáme-li i my tohoto skvělého
výroku jednoho z tvůrců našeho retribučního zákonodárství a přísného soud
ce Šustova, je to bezpochyby proto, že
i my v nich nacházíme útěchu ve dnech,
kdy tolik krásných řečí zůstává právě
jen krasořečí.
K. Severa.

1,000.000
Informační a publikační odbor . mini
sterstva informací pokládal za užitečné
otisknout na 1. máje ve všech našich
novinách plachtový insérât, sdělující
naší veřejnosti některé výsledky dvou
uplynulých budovatelských let republi
ky. Dověděli jsme se tak na příklad, že
430 zrádců a nacistů bylo potrestáno
trestem smrti, že bylo odsouzeno 526
osob na doživotí, sebráno 546,565.569
kg odpadků, rozděleno 1,5 miliardy kg
zboží UNRRA a že: 1,000.000 činil
náklad 150 státně-propagačních publi
kací. Mám už takový osud, čtenáři, že
dostávám na stůl většinu těch »státněpropagačních« publikací, a nejenom ty,
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které vydává ministerstvo Informací!
Vydává také ještě »Orbis«, tento ma
muti pozůstatek protektorátního státně-propagačního
podnikání,
vydává
»Svět v obrazech«, vydává kdekteré mi
nisterstvo, vydávají různé jiné centrál
ní úřady a instituce, jsou toho stohy,
vagony, hory státně-propagačních, průmyslově-propagačních,
zemědělsko-propagačních,
obchodně · propagačních,
dvoulétkově-propagačních,
informačněpropagačních a propagačně-informačních publikací. Jsou to publikace, které
patrně nečte vůbec nikdo. Je to onen
vzácný druh literatury, který státní
podnikatel za státní peníze nacpe do
státních, komunálních a vůbec veřej
ných úřadů, ústavů a institucí, prach
se tam na tom ukládá a vrší a za ně
kolik desítek let nebo také dříve (přijde-li nějaký převrat) putuje to všech
no do stoupy. Je — to literatura, která
nemá namnoze žádnou cenu ani studij
ní, ani dokumentární, protože je spích
nuta horkou jehlou, tak od oka, jak si
chtěl ten či onen čiperný propagátor
rychle vydělat peníze. To je také jediná
její sociální cena. Poplatník to ovšem
zaplatí.
Máme uctivou prosbu k publikační
mu a informačnímu odboru ministerstva
informací: kdj'ž už vydal ten 1,000.000
výtisků 150 státně propagačních publi
kací v průměrném nákladu 6.600 vý
tisků, nechť laskavě vydá také ještě
151. státně-inforrňační publikaci, která
by obsahovala pečlivý soupis těch 150
státně-propagačních
publikací,
jejich
výrobní náklady, výčet honorářů (se
jmény autorů), Ŕteré za ně byly zapla
ceny, zprávu o způsobu, jakým byla
provedena distribuce těchto státně-prcpagačních publikací, to jest, komu se
jich dostalo, konečně zprávu o tom, ko
lik a od koho za rozprodané publikace
bylo ministerstvu informací zaplaceno.
A když už bude ministerstvo informací
v téhle práci, mohlo by současně pod
niknout stejný výzkum také u ostatních
státně-propagačních publikací, . vydáva
ných ostatními významnými editory
státně-propagačních publikací. Publikač
ní odbor ministerstva informací, který
jejich vydání povoluje, vede přece za
jisté jejich přesnou evidenci. A aby se
neřeklo, že tu provozujeme nějakou re
akční demagogii proti lidově-demokratickým řádům republiky, nežádáme ani
na ministerstvu informací, aby tuto
151. státně-informační publikaci tisklo
v nákladu 6.600 výtisků. Nechť ji nechá
laskavě rozmnožit na obyčejném hektografu a rozešle třeba jen pánům po
slancům, kteří zasedají v parlamentní
úsporné komisi.
FA

Naše plakáty
Nejsme to ani tak my, jako spíše ci
zinci, kteří se diví, že nemáme u nás vů
bec kloudného plakátu. Nu, tak to zlé
není, protože plakáty dvou či tří firem
ještě jakž tak obstojí, jako takové, ale
plakáty
ostatních
nejrozmanitějších
stran, korporací a spolků jsou ubohost
sama. Nejen že nejsou vůbec řešeny
plakátově (aby byly totiž působivé i na
vzdálenost), ale nejsou ani umělecké a
tím méně hezké. Šmouhy, rozplizlé po
stavy a barvy, připomínající někdy pře
stárlé preparáty v lihu a nikoliv sym
bolické postavy, svědčí o žalostné úrov
ni čs. plakátového řemesla. Kde jsou
naši výtvarníci jako navrhovatelé pla
kátů, když v cizině se nestydí ani vyhlá
šení umělci dáti se do služeb plakátové
tvorby? Stačí se jen podívat na švýcar
ské, francouzské, anglické a americké
plakáty a srovnat je s našimi, aby se cí
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til ten veliký rozdíl! A přece dobrý pla
kát je visitkou výtvarného kumštu,
umění vpravdě lidového, protože nejví
ce vystavovaného a nejvíce působivého.
Máme přece tolik věci k propagandě,
dvouletkou, populací, bojem proti alko
holu. nemocemi a vyšší pracovní morál
kou počínajíc a dirigováním dorostu do
povolání končíc.
sm.

Americkýma očima

Vlivný americký deník New York Times otiskuje obsáhlý článek od svého
dopisovatele Sulzbergera o situaci v ČSR
a Polsku. Zpravodaj zdůrazňuje, že ze
měpisné skutečnosti přivedly obě země
do situace, v níž lze si stěží představiti,
že by mohly míti jiné vlády, než mají,
nebo jinou zahraniční politiku. Všechny
slovanské státy vykazují tendence mar
xistického socialismu a zvýšenou gravi
taci k Sovětskému svazu. V Jugoslávii,
kde nezávislí a primitivní sedláci jsou
zásadně proti každé vládě, nový revo
luční řád se jim násilně vnucuje; v Pol
sku po několikerém dělení země a revisi
hranic přinesl socialismus jisté výhody,
ale také nepřátelství selských vrstev
proti všemu ruskému. Agitace katolic
kého kněžstva proti marxismu dává to
muto odporu další ostrou notu. Ačkoliv
dnešní polská vláda je pevně v sedle,
je Údem nenáviděna.
Naproti tomu v ČSR se socialismus za
vádí úplně buržoasnim způsobem. Češi
jsou vůbec národem středních vrstev a
vůdce komunistů vypadá a mluví jako
předseda okresní záložny. Heslem je
socialismus spíše vývojový, než revoluční.
Výsledek je, že nyní, po ukončení pů
sobnosti mimořádných soudů a zastave
ní dalšího znárodnění, je ČSR pevnější
a stálejší a má lepší hospodářské vy
hlídky, než jiné slovanské státy.
Komunismus naráží ve všech těchto slo
vanských státech ůa překážky. Ty vy
věrají spíše z hospodářských příčin, než
z odporu k vládním zásahům, hluboko
zakořeněného mezi polskými, jugosláv
skými a slovenskými sedláky i českými
živnostníky. SSSR může svým malým
příbuzným málo hospodářsky přispět a
hospodářské poměry často vedou ke
změně politických sympatii.

Polsko a Jugoslávie v normálních do
bách vyvážejí spíše suroviny a země
dělské výrobky, naproti tomu průmys
lové Československo závisí na vývozu
zboží vysoké kvality. Hospodářství všech
těchto zemí bylo před válkou těsně spo
jeno s Německem a Západem. ČSR vy
vážela do SSSR jen 3% svého vývozu.
Nyní je Německo hospodářsky zničeno a
západní státy se bojí investovat v ze
mích, kde převládá znárodnění. Hledají
trhy jiné. SSSR potřebuje vše, co střed
ní a východní Evropa může poskyt
nout, ať už suroviny nebo hotové vý
robky, ale zatím nemá, čím by je pla
til. Vlády slovanských států shledávají,
že jejich pohledávky v SSSR rostou. Až
Rusko obnoví své hospodářství, se tato
situace změní, bude moci dodávat suro
viny i zboží, ale to nebude po dlouhou
dobu.

Národohospodáři ve střední Evropě
proto doufají ve smír Východu se Zápa
dem a v zmenšení nedůvěry Západu
k zemím za »železnou oponou«, které ve
skutečnosti není.
Kdyby došlo k přátelství mezi Wa
shingtonem a Moskvou, mohl by se v
Československu a Polsku vyvinout no
vý typ evropského .socialismu a tak se
upevnit, že by se stal politickým a ho
spodářským mostem mezí soustavami

americkou a ruskou. President Beneš *
jiní mužové doufají, že takový most mů
že být vytvořen na základě socialismu,
který má blíže k anglickému než k rus
kému, i když bude hledat politickou opóru v Moskvě. Soudí, že takový so
cialismus převládne v celé Evropě.
To však jsou jen naděje do budouc
nosti. Zatím je tato část světa nervosní
a nešťastná.

Němci v Americe
V USA působí »The Steuben Society
of America«, jež má ústředí v New Yor
ku a pobočky ve všech německých stře
discích v Americe. Ořganisace byla za
ložena v roce 1919 a jejím hlavním úkolem bylo »očištění Německa od viny
za vyvolání první světové války a zmítnit důsledky porážky z roku 1918«.
V roce 1930, kdy začal německý im
perialismus vystrkovat první růžky, kdy
německá diplomacie přicházela na mezi
národní fórum s otázkou polského kori
doru, připojila »Steuben Society of America« k svým původním úkolům ještě
propagandu, hlásající, že je nutné oddě
lit Pomořansko a Slezsko od Polska.
Vysloveně nacionalistický ráz této or·
ganisace se projevil, když převzal moc
v Německu Hitler. »Steuben Society of
America« stala se nadstavbou německé
strany národně socialistické. Předseda
ořganisace Theodor Hoffmann často je
zdíval do Německa, kde hovořil s Hitle
rem a jinými nacistickými osobnostmi,
které mu dávaly instrukce pro další
činnost na území Spojených států.
Členové ořganisace se snaží vniknout
mezi nejvýznamnější americké veřejné
činitele, aby je získali pro »spravedlivý
mír pro Německo«. Členové udržují stá
lé. styky s poslanci a senátory, členy
vlády a významnými vládními činiteli
stejně ve Washingtoně, jako v jiných
městech. Účelem těchto styků je vy
trvalé ovlivňování různých politických
osobností k tomu, aby Němci byli uzná
ni za rovnoprávný národ, jenž by měl
zaujmouti opět místo v rodině kultur
ních národů. V poslední době vyvíjí
»Steuben Society of America« propa
gandu proti polským hranicím na Odře
a Nise.

Ať žijí Češí!
To není, žel, voláni ze Slovenska,
nýbrž ze spojeneckého Polska.
Katolický týdeník „Tygodnik Poivszechny“ otiskl totiž Kisielovu úvahu
pod nadpisem „At žijí Češi“, v níž autor
mezi jiným uvádí: „Vždy jsem cenil ten
moudrý, střízlivý, sebe ovládající, sobě
věrný a po každé ráně znovu povstáva
jící český národ. Rozčilovaly mne ne
smyslné protičeské útoky IKC (Illustrowany Kuriér Codzienny) v r. 1938
a politováníhodné pohraniční spory.
Celkem vzato není u nás Cech sku
tečně populární: je nám k smíchu man
dolína. knedlíky, porcelán, Švejk, Hácha a povstání, při němž bylo pobořeno
pár domů. Mnohdy však přemýšlím
o tom, kdo by se vlastně měl smát a
komu. Jsou situace, v nichž je snazší
bojovat a mnohem těžší a bolestnější
boje se zříci. V době války jeden můj
známý tvrdil, že by bylo záhodno, aby
v Polsku byla ustavena quislingovská
vláda á la Hácha. — Po válce tu vládu
pověsíme — pravil dále, bude obětním
beránkem, a za to půjde mnohem méně
lidí do Osvětimi. Namítal jsem, že by
chom pak byli považováni za spojence
Němců, načež mi odpověděl: ,A co by
to mohlo škodit? Snad by to bylo do
konce lépe, nebof Anglosasové ctí po
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válce obvykle více nepřátele než malé
spojence, na něž pohlížejí spatra, a ko
nečně také pochopi, že Poláci nemohli
předem vědět, kdo válku vyhraje.1.
Je to cynismus. ale také trochu
moudrosti. Polákovi je ovšem jakýko
liv wallenrodismus nebo talleyrandismus cizí, protiví se jeho povaze. Sa
mozřejmě nemůžeme napodobovat Ce
chy úplně a ve všem, neboť národní
individualita se nedá předělat. Co je
dobré u nich, může zklamat u nás. Něco
bychom však přece mohli od nich
získat. Navrhuji proto podle Dmowského: Poznejme Cechy, pokusme se po
rozumět jim. naučme se od nich mnoha
věcem a konečně — milujme Cechy!
Hranice mezi oběma státy má být ote
vřena, a já se již chystám do Prahy
s cestovním pasem, k jehož získání shá
ním již několik dnů nezbytných 157 a
pv.l dokladů, potvrzení, příloh, dotaz
níků. prohlášení, žádostí atd. To mne
však nikterak neodstrašuje, vidím
v tom jen pozůstatky minulosti. V bu
doucnosti spatřuji proti tomu otevře
nou hranici s bratrským nápisem na
pohraniční standartě: Ať žijí Češi!“
Komentář trochu podivný, pravda,
ale přece zajímavý, protože nikoli ne
upřímný.

O spojenectví s Anglií '
Čs. strana lidová dala podnět k úva
ze o možnosti uzavřít s Velkou Britannií
řádnou spojeneckou smlouvu. Tlumoč
níkem této iniciativy byl v parlamentní
rozpravě minulou středu předseda za
hraničního výboru tíNS poslanec dr. Ivo
Ducháček.
Některým může se zdát tato inicia
tiva lidové strany předčasná, leč každá
samostatná iniciativa, připadající jed
něm jako předčasná, jeví se jiným jako
utopie. Obzory už jednou napsaly, že
dějiny se často jeví být historií neusku
tečněných utopii.
Ve svém projevu posl. Ducháček jas
ně nastínil důvody tohoto podnětu, po
dobně jako Polsko, Československo a
Francie i Velká Britannie má spojenec
kou smlouvu s SSSR. Ba dokonce teď
vyjednává o její prohloubení a prodlou
žení na 50 let. Má-li Československo
spojeneckou smlouvu s Francií a má-li
Francie spojeneckou smlouvu s Anglii,
byla by anglo-československá aliance
jen doplněním protiněmeckého bezpeč
nostního řetězu. K Anglii Českosloven
sko poutá mimo to vděčnost za pomoc,
kterou Anglie nám poskytla v době, kdy
Francie už vypadla z války a kdy ani
Amerika, ani Sovětský svaz ve válce
ještě nebyly. V té době Anglie nepo
skytla jen útočiště vedení našeho dru
hého odboje, to je presidentu republiky
a Šrámkové vládě, nýbrž vyzbrojila a
vystrojila jak čs. letectvo, tak naše
elitní tankové sbory.
Tyto okolnosti a vznikající síť všech
protiněmeckých
spojeneckých smluv,
sdružující jak bezprostřední sousedy
Německa, tak také obě velmoci, které
stojí v týle východních i západních sou
sedů Německa, jsou důvodem, proč čs.
strana lidová nepokládá už požadavek
britskc-československé aliance za ne
uskutečnitelnou utopii.
Tento požadavek aliance jeví se tím
přirozenějším, že všichni ostatní sou
sedé Německa smlouvy s Anglií buď už
mají nebo o ni usilují (na př. Belgie).
Nejen Rusko, i Polsko je spojenecky
sdruženo s Anglií. Polsko-britská smlou
va o vzájemné pomoci nebyla nikdy vy
povězena, ačkoliv tuto smlouvu uzavřela
ještě Chamberlainova Anglie a beckov
ské Polsko. Přes to není vypověděna,
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ny. Tento systém — ať již byl dobře či
špatně aplikován — se však ukázal ne
bezpečným a neúčinným. Německé men
šiny se dovolávaly nového práva a staly
se téměř všude předními baštami hit
lerovské expanse. Polsko a Českoslo
vensko se tedy rozhodily zbavit se Něm
ců: z Polska odešlo na 6 milionů Něm
ců a z Československa asi 2.5 milionu.
Oba tyto státy se staly státy národní
mi.
Před sjezdem britské
Díváme-li se na věc s lidského hle
labouristické strany
diska, snad nám připadá, že se tím vzdá
váme možnosti nechat žít na jedné pů
Dne 24. května bude se konat výroč
dě lidi rozličné rasy a různého původu.
ní sjezd anglické labouristické strany.
V tom bylo heslo civilisace a snášenli
Sjezd bude proto tak významný, že po
vosti. Ale pangermanistická nákaza,
litika vlády bude velmi značně ovliv
která zpracovávala německé menšiny a
ňována, kritisována i formována názo
měnila je v nástroje pronikání a podro
ry členů, projevenými na sjezdu. Již ny
bování, nutí dnes všechny vlády zamys
ní se rýsují výsledky této konference.
lit se nad starým heslem »žít a nechat
Jedna skupina oposice uvnitř labou
žít«, v němž dlouho viděly proutek, kte
ristické strany, jež inscenovala v listo
rý udržuje ve státě klid.
padu m. r. t. zv. vzpouru proti zahra
niční politice vlády, vydala nyní brožu
Odsun Němců se tedy zdá zárukou
ru, líčící stanovisko 15 labouristických
bezpečnosti zemím východní Evropy.
poslanců k budoucí politice vlády. Bro
Touto akcí se však spíše otázka od
žura pod názvem »Držme se vlevo« má
sunuje, než řeší. V Německu tím přibý
tmavočervený obal, aby nikdo nebyl v
vá mezj obyvatelstvem prvků, které se
pochybnostech, na které straně jsou
staly bojovnými svým dlouhým stykem
sympatie jejich vydavatelů. Lze ozna
s jinými národy, a posiluje se duch na
čit tuto skupinu za levicový střed la
cionalismu.
bouristické strany, což znamená, že ne
Právě tímto motivem získal Georges
jde tak daleko, jako jiná skupina rebe
Bidault pozornost svých kolegů. Podle
lů, která má za to, že máme spíše spolu
jeho mínění není žádoucí soustředění
pracovat s Ruskem než s Amerikou. V
germanismu. Německému národu se má
brožuře se praví, že nedojde-li k dras
poskytnout možnost vystěhování.
tickým opatřením, může se Britannie
Tak tedy vypadá po prvé v dějinách
octnout v situaci, která by byla vyzna
otázka odsunu obyvatellstva s hlediska
čena třemi miliony nezaměstnaných, sní
bezpečnosti evropských národů.
žením přídělů na 2.000 kalorií, což je
Z historie známe zejména stěhování,
o něco více, než nynější příděly v Ně
mecku, a tím, že bychom museli po- ' k nimž daly podnět hospodářské příči
ny, politická nesnášenlivost nebo raso
žádat Ameriku o další půjčku. Prvním
vé rozlišováni. Poslední válka dala Ně
krokem k zabránění tohoto všeho je
mecku příležitost provádět v praxi t.
okamžité zřízení plánovacího úřadu.
zv. biologické imperativy, jejichž cílem
Brožura navrhuje, aby Britannie se spo
bylo »vyčistit« německou krev.
jila s Francií a jinými evropskými ze
Můžeme se tedy dnes také ptát, zda
měmi nejdříve hospodářskými a později
1 jiná cesta, a to soustřeďování Němců
politickými dohodami. Z toho má vznik
na jejich půdě, nepovede ke stejnému
nout evropský systém, který by mohl
výsledku: že se ve středu Evropy vy
existovat vedle Ameriky a vedle Ruska,
tvoří homogenní masa, oživená duchem
nezávisle na obou. Brožura útočí na
rasové nadřazenosti a dobyvačnosti, du
novou Trumanovu politiku v Řecku a
Turecku, jejíž následkem bude, že všech chem, který od doby teutonských rytí
řů až k Hitlerovi neustále ohrožoval
ny malé národy budou muset volit me
národy Evropy.
zi antlkomunismem a komunismem. Zá
Válkou došilo k velkým přesunům a
roveň útočí na Rusko, jako na zastán
pohybu obyvatelstva. Počátkem r. 194f
ce policejního státu. Není prý třeba,
se odhadovali počet osob, které se pře.
aby se všichni rozhodli buď pro ame
stěhovaly, na 40 milionů. Nemůžeme
rický kapitalismus nebo pro sovětský
ani určit, jaké bude mít toto »s’čhovákomunismus. Vždyť je, nebo aspoň by
ní národů« politické, hospodářské a mo
měla být střední cesta. A právě tuto
střední cestu si přeje většina evropských - rální důsledky. Před našimi zraky se jím
mění tvářnost' Evropy.
národů. V této souvislosti se ovšem vy
Zvláštním působením starého demo
skytuje otázka západního bloku, otázka,
grafického zákona, »tropismu«, jak ří
která je 'předmětem ruského podezíráni,
kají zeměpisci, procházela nová stěho
protože Rusové se domnívají, že taková
vání vždy od východu na západ.
to kombinace musí být namířena proti
Georges Bidault by si přál aby se
nim.
přebytek německého obyvatelstva stě
hoval rovněž od východu na západ.
Překrvené Německo
Emigrace německých pracovních sil
by však byla zajisté také př činou ne
Georges Bidault promluvil na nedáv
bezpečí a obtíží rázu psychologického.
né moskevské konferenci o demografic
Muselo by se postupovat rozvážně a
ké otázce Německa. Zkoumáním tohoto
opatrně. Bidault zde př; nejmenším po
problému bude pověřena zvláštní komisei
ukázal na otázku a okolnosti odsunu
a emigrace Němců.
(A. M. - Paříž.)
Francouzský zahraniční ministr by
chtěl, jak známo, zastavit stěhování
Němců do víastl (jde tu především o
Kněžská svěcení v koncentračním
Němce ze sousedních zemí) a zorganitáboře
sovat na rozumném a humánním zákla
Mezí německými zajatci ve francouz
dě emigraci Němců.
ských koncentračních táborech je i dosti
Tento návrh je tím zajímavější, pro
kněží a bohoslovců. Francouzská vláda
tože byl vznesen v době, kdy se organidala svolení, aby bohoslovci mohli po
sace evropského míru opírá o novou zá
kračovat ve studiu a nyní byli v kon
sadu: odsun obyvatelstva. Po prvé svě
centračním táboře Chartres vysvěceni
tové válce chtěli autoři mírových smluv
upravit vztahy mezi národy jinak: ve
někteří bohoslovci na kněze. Svěcení jim
východní Evropě byly menšiny chráně
udělil papežský nuncius Msgre Roncalli.
ačkoliv v Anglii je Attlee a v Polsku
Bierut. Jestliže se srovnává se slovan
skou a demokratickou politikou udržo
vat v platnosti smlouvu uzavřenou
Chamberlainem a Beckem, jak by se
teprve nesrovnávalo s bezpečnostní protiněmeckou politikou, když o smlouvu
s labouristickou Anglií by usilovalo po
krokové, demokratické Československo?
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Francie dovede napravovat
V nejbhžších dnech dojde k slavnostnímu obnovení
spojenecké smlouvy mezi Francií a Československem.
K obnově tohoto spojenectví mezi Československem
a západní demokratickou velmocí dal již v průběhu
války základ předseda čs. vlády v Londýně Msgre
Dr Jan Šrámek v rozhovorech a ujednáních s před
sedou prozatímní vlády francouzské, generálem de
Gaullem. Předpokladem obnoveného spojenectví by
lo, že se Francie slavnostně zřekne Mnichova a že
zavrhne politiku tehdejší francouzské vlády. To se
také stalo ve výročí Mnichova 1942 slavnostní notou
generála de Gaulla, adresovanou Msgru Dr Šrámkovi.
Při příležitosti obnoveného spojenectví francouzsko-československého pokládáme za vhodno připo
menout manifestaci ve francouzské sněmovně, která
se konala 30. března 1939, 14 dní po obsazení Prahy.
Tehdy na návrh poslance francouzské strany lidové
a místopředsedy zahraničního výboru Ernesta Pezeta francouzská sněmovna jednomyslně vyslovila sym
patie a přátelství našemu národu. O této manifestaci
nemohl být český lid tehdy už informován, protože
dne 30. března 1939 nás německá censura a Goebbelsova propaganda oddělovala od svobodného světa.
Otiskujeme proto dnes celé znění tehdejší schůze
francouzské sněmovny, která jé důkazem, jak jinak
francouzský národ smýšlel, než jeho vláda v roce
1938. Je poučné též si uvědomit, že tehdejší resoluci
navrhl a vřelým proslovem doporučil lidovec Pezet,
že základ k obnovenému spojenectví dal lidovec Šrá
mek a že obnovenou smlouvu za vzkříšenou demokra
tickou Francii podepíše s Československem lidovec,
ministr zahraničních věcí Georges Bidault.
Níže otiskujeme doslovný zápis z úředního Věstní
ku Francie o slavnostní mimořádné schůzi francouz
ské sněmovny z 30. března 1939:
Předseda H e r r i o t: »Při zahájení dnešního za
sedání jsem sněmovně oznámil žádost o okamžitou
rozpravu o návrhu na resoluci. Žádost podal p. posla
nec Ernest Pezet a několik jeho druhů, aby byl česskému lidu zaslán projev sympatií.«
Slovo má p. Ernest Pezet, aby. podal a přečetl
svůj návrh, učiněný jménem zahraničního výboru.
Ernest Pezet, zpravodaj: »Vážení kolegové, po
kládám si za čest předložití vám jménem zahranič
ního výboru návrh na resoluci, vyjadřující českému
lidu projev sympatií, jejíž text je tento: Francouzské
Národní shromáždění ve vzpomínce na vznešený a
odvážný protest poslanců českého sněmu proti připo
jení Alsaska-Lotrinska a ve prospěch francouzské
nezávislosti, zdraví s bolestí a s úctou lid Čech a Mo
ravy, oběť probuzeného imperialismu, moci a násilí.
(Živý potlesk.) Posílá mu projev své skutečné sym
patie v neštěstí. Lid Čech a Moravy nezhyne. Násilí
je dočasné a bude vystřídáno spravedlností.« (Nový
potlesk.)
Přes šedesát kolegů, příslušníků všech skupin to
hoto shromáždění od počátku vyslovilo přání podepsat tento návrh. Všichni členové zahraničního vý
boru si spontánně přáli, aby na této listině byly je
jich podpisy.
»Žádám tedy jménem jednomyslného zahraničního
—výboru, aby parlament jednomyslně přijal návrh na
resoluci.
Je zcela jistě v souhlasu s míněním celé země. Dů
kazem jsou četné projevy sympatií vůči českému lidu
zvláště se strany studentstva a starých bojovníků:
bretaňských studentů, Národní studentské jednoty,
Mezinárodního sdružení bývalých vojáků, Federální
"jednoty, Národní jednoty bojovníků.
OBZORY

Nic není přirozenějšího, než postoj bývalých bojov*·
niku vůči Československu. Vzpomínají si, jak, ještě
než bylo Československo osvobozeno, Češi bojovali a
umírali po boku francouzských bojovníků. Neměli
ještě svůj stát, ale bojovali za svou vlast a tak si
dobývali práva dáti jejímu duchu tělo národní země.
Můj přítel, pan Courtehoux, mi právě procítěně
připomněl, jak v říjnu roku 1918 bojoval 21. a 22.
československý pluk v Gouraudově armádě ve Vouziérs a že se účastnily osvobození Ardenn.
Byly postaveny pomníky tam, kde padli tito hrdi
nové. Dnes jsou pokryty smutečními závoji.
Na podstavci památníku v Chestres jsou vyryta ta
to slova: „Zde prolily 21. a 22. československé pluky
svou krev na obranu své svobody, pro slávu a veli
kost milované Francie”«. (Jednomyslný potlesk.)
Jules Courtehoux: »Dovolil byste, abych vás
přerušil, pane kolego?« Zpravodaj: »S radostí.«
Předseda Herriot: »Slovo má p. Courtehoux
s řečníkovým svolením.«
Jules Courtehoux: »Smuteční závoj, který
přechodně pokrývá tuto posvátnou stavbu, nám pů
sobí velký žal, ale nikterak neubírá upřímnosti naše
mu uznání, žhavému plamenu našich vzpomínek.
Vouzierští a Ardennští nezapomenou. Francie nikdy
nezapomene!« (Potlesk.)
Zpravodaj Pezet: »Nepochybuji, že sněmovna,
jako představitelka všeho francouzského lidu, bude
si pokládat za čest, jak potvrzuje svědectví p. Courtehouxe, vyjádřit jednomyslně českému lidu ve zdech
jeho dočasného vězení, vřelou úctu a bolestnou sym
patii jeho přáním a nadějím.
Ten lid se stal obětí tolika zištných útisků. Zajisté,
dopustil se omylů i chyb. Ale nebyly tyto omyly a
chyby především často a dlouho našimi chybami a
omyly?
Ale, pánové, co jsou ty omyly a chyby v přítom
nosti těchto strašných zločinů mezinárodního lupičství, které uvedlo celý svět v úžas?
Vpravdě český lid — musíme to dnes říci — si
zaslouží naší sympatie a obdivu.
Před třemi staletími a dvěma desítkami let, při
bitvě na Bílé hoře, bylo jeho hrdinství vítězství ode
přeno. Český lid ztratil svou samostatnost. Germanisace se snažila mu vzít duši, osobnost, až po naději
na vítězství.
Po tři století tento lid, takřka opuštěný svými pře
dáky a šlechtou, udržoval zbožný kult národní myš
lenky, udržoval svou řeč, své divadlo, svou kulturu.
A vždy, když v Evropě, a především ve Francii, svrhla
svoboda okovy politického útlaku, Čechy se zachvěly
a snažily se osvobodit. Po tři staletí vzdorovala vše
chna trpělivá energie českého lidu pronásledování a
připravovala osvobození, které nastalo 28. října 1918.
Tehdy český lid vystoupil z hrobky dějin a vstoupil
do společnosti evropských národů.
V smutečním čase března 1939. loupežný národ,
který pokrytecky hovořil o solidaritě rasy, o ochraně
menšin a o právu národů, armáda, která byla nástro
jem nadvlády, jej připravila, jako rok před tím Ra
kousko, o právo žít jako samostatný národ. Síla zví
tězila znovu nad právem, moc, která se dokonce sta
věla, jako kdyby vytvářela právo, Čechy byly zná
silněny a okradeny ve jménu práva silnějšího. Vše
chny svobodné národy odsoudily tuto agresi, tento
nový zločin kolektivního gangsterismu. Francouzský
parlament se k nim připojil. Prohlásil, že, mohou-li
státy mizet a být odstraňovány, že lid a národy zů
stávají a nezemrou, dokud se nerozhodnou zemřít.
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Cechy odolávaly pro tři staletí odnárodňovaní. No
vý útisk nezlomí jejich duši a neoslabí jejich naději.
Ani naši, pánové ! A v tom je hluboký a kladný smysl
projevu sympatii, ke kterému se máte na žádost za
hraničního výboru připojit. Máme k tomu právo,
páriové! a máme tu též závazek vděčnosti! Poslyšte!
Bylo to v roce 1870, v nejčernějších hodinách našich
současných dějin. Mety se vzdaly, Paříž byla obleže
na. Na Francii spočíval stín porážky, slyšeli jsme již
„Vae victis!” vítězného útočníka. A pohleďme, v té
chvíli v srdci Evropy se probouzí zvučné „Gloria
victis!” Jací snílci, jací odvážlivci, jací neopatrníci
se to odvážili postavit se za práva poraženého, postaviti se útočníkovi, opilému krví, vystavit se zlobě
Němců?
Tento lid, to byli Češi, to byl lid, který hlasy svých
poslanců protestoval na svém sněmu proti připojení
Alsaska a Lotrinska a proti pruské nadvládě. Pově
ření zástupci malého národa, utopeného v německém
moři, v boji proti centralismu monarchie, jejíž osud
byl bitvou u Sadové jakoby zapojen na pruský ger
manismus — zástupci malého, podezřívaného, kon
trolovaného a často persekvovaného národa, čeští po
slanci přesto adresovali 8. prosince 1870 světu vážný
a velmi odvážný protest ve prospěch Francie.
Pánové, slova tohoto protestu jsou taková, že se
hodí, abychom si je dnes připomněli ve francouzské
sněmovně. (Živý jednomyslný potlesk.) Uvidíte, jak,
bohužel, je situace stejná a přitom obrácená a jak
tato slova, vyjdou-li z našich úst, mohou být a budou
přiléhavá pro dnešní české drama.
z
Poslyšte dobře, pánové: ,, Rozhodovat o právu ná
rodů mečem, silou zbraní, znamenalo by prohlásit, že
nejslabší jsou zbaveni všech svých práv, schválit prá
vo nejsilnějšího, vytvořit stav ustavičné války mezi
národy, obětovat svobodu a lidskou důstojnost nejzvířečtějšímu z vojenských despotismů, vzdáti se
nejcennějších dobrodiní civilisace. Proto, chystal-liby
se německý národ .vnutit francouzskému jistý způ
sob vlády nebo odtrhne-li část jeho území, jehož oby
vatelé se cítí Francouzi, spáchal by atentát proti svo
bodě toho lidu a nastolil by sílu na místo práva.
Český národ nemůže nevysloviti své nejvřelejší
sympatie té vznešené a slavné Francii, která dnes
brání svou nezávislost a svou národní půdu, která se
tolik zasloužila o civilisaci a které jsme zavázáni za
uskutečnění největšího pokroku v zásadách huma
nity a svobody. Český národ je přesvědčen, že poko
ření, způsobené slavnému a hrdinnému národu, jej
naplňuje spravedlivou národní hrdostí a odtržení
části jeho území se stane příčinou nových válek a tím
nových ran humanitě a civilisaci.
Český národ je malý, ale jeho duch a odvaha ne
jsou malé. Červenal by se, kdyby jeho mlčení mělo
být vykládáno tak, že schvaluje nespravedlnost a že

Kursiva trochu urážlivá
Tato kursiva nezaznamenáná výroky cizinců o ministerstvu
informací, o politickém stranictví, o znárodněném podnikání,
o železné oponě a o jiných zábavně-politických námětech,
jimiž se opírá světový tisk. Půjde o věci prostší, jejichž kri
tika čtenáře možná trochu zarazí, některé snad i urazí.
Pokusili jsme se totiž zjistit u cizích návštěvníků Česko
slovenska, at už šlo o prosté turisty nebo delegáty na stu
dentských nebo dřevařských konferencích, ať už šlo o ob
chodníky nebo diplomaty, jak soudí, jak kritizují, jak odsu
zují náš běžný život. Co říkají našim jídlům, našim restaura
cím a lázním, co si myslí o našich hotelích a postelích, o dě
tech a zábavách. Uvyklí po desítiletí na některé běžné ma
ličkosti ve svém okolí, často nevidíme to, co zarazí turistu, co
překvapí cizince, co rozesměje diplomata.
Dáváme tedy slovo kritisujicí cizině:
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se neodvažuje proti ní protestovat, poněvadž má moc.
Zůstane věrný duchu svých ideálů.” (Živý potlesk ve
všech lavicích.)
Chápete, pánové, jak je správný náš nárok na resoluci? Mimo toho je nutno, aby se vědělo: Francie
se může zapomenout, Francie může občas zeslábnout.
Může se občas podříditi okolnostem, týkajícím se jí
i jiných, svému zapomenutí a své dočasné slabosti,
ale vždy se vzchopí a dovede napravo
vat. Konečně, řvaní divoké zvěře může občas roze
chvět les, ale člověk nakonec vždycky zvítězí nad
hrozbou džungle.«
Jean Pierre C1 i c h o n: »Francie se nikdy nechvě
la.« Zpravodaj Pezet: »...My věříme v člověka!«
(Živý potlesk.)
»Ve svých vzpomínkách a úvahách napsal president
Masaryk: ’’Čisté křesťanství, to je doktrína Ježíšova
a jeho přikázání lásky je odkaz otce vlasti a našich
dějin. Ježíš, ne César, to je smysl našich dějin a de
mokracie!” Ježíš, ne César! Pánové, pro nás přítomné,
věřící či nevěřící, Ježíš je původní duch síly, César je
síla, potlačující ducha, poněvadž všichni, pánové, vě
říte v prvenství ducha. Všichni věříte, že není prven
ství ducha bez prvenství člověka. Cítíte všichni, že
svobodní lidé nemohou důstojně žiti jinak, než ve
svobodných národech. A proto —o tom jsem pře
svědčen — všichni pošlete českému národu, věrnému
Francii, v jejím neštěstí ujištění naší věrnosti v jeho
nové zkoušce. Dokážete mu všichni bolestnou sympa
tii, ozářenou nadějí francouzského lidu, jejž zastu
pujete.« (Živý, jednomyslný potlesk. Ve všech lavi
cích vstávají poslanci a dlouze tleskají.)
Předseda Herriot: »Není námitek k okamžité
rozpravě ?
Zahajuji rozpravu.
Nikdo nežádá o slovo ve všeobecné debatě?
Přečtu tedy návrh resoluce:
„Francouzská sněmovna ve vzpomínce na vzneše
ný a odvážný protest poslanců českého sněmu proti
připojení Alsaska-Lotrinska a ve prospěch francouz
ské .nezávislosti, zdraví s bolestí a úctou lid Čech a
Moravy, oběť vzkříšeného imperialismu, moci a ná
silí. Posílá mu projev své věrné sympatie v neštěstí.
Lid Čech a Moravy nezhyne. Nespravedlnost a násilí
je dočasné.”
Nikdo nežádá, o slovo?
Dávám o resoluci hlasovat!«
(Hlasuje se. Resoluce je přijata.)
Předseda Herriot: »Pánové, dovolte mi, abych
se osobně připojil (živý jednomyslný potlesk) k pro
jevu p. Ernesta P e z e t a. Náš ctěný kolega vyjádřil
krásnými slovy myšlenky všeho francouzského lidu.
(Výborně.) Oznamuji, že návrh na resoluci byl par
lamentem jednomyslně přijat!« (Živý potlešk ve
všech lavicích.)

Václav Klas
„Nemáte smysl pro pohodlí,“.říká Francouz, a Švýcar mu
přitakává. „Vaše křesla jsou často strašlivě nepohodlná,
i když bujná fantasie vašich architektů dodává křeslům ne
zvyklé tvary. A vaše postele.... to je doslova utrpení. Přede
vším tvrdé. A pak ty volně položené pokrývky, nezasílané,
padají na všechny strany. Já nevím, jak to děláte — musí to
být to vaše sokolství, které způsobuje, že i ve spánku provo
zujete mírnou atletiku, směřující k udržení pokrývek na
nohou a těle. Věřte, že náš princip dvou prostěradel, které
vytvoří jakýsi pytel, z něhož nemůžete vyklouznout, je lepší.
Ještě jsem ostatně tady nespal v hotelu, kde by mně nebyla
vaše, postel krátká. Když pomyslíme, že v posteli stráví každý
člověk třetinu svého života, a že vy jim věnujete tak malou
pozornost... Ostatně vy, Češi, tam třetinu života nestrávíte.
Chodíte pozdě spát a velice brzy, u srovnání se západními
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zeměmi. vstáváte. Já myslím, Se nevstáváte tak brzy kvůlipráci, jako spíše, abyste unikli krátké, tvrdé, nepohodlné
posteli, z níž jste jakž takž odkopali peřinu nebo pokrývku.“
„Vyprávíte si tu o nás anekdoty,“ říká Skot, „ale nemám
dojem, že byste sami byli hýřilové. V Edinburghu, hlavním
městě Skotska, ujišťuji vás, nemusíme na př. za vyvezeni
liftem platit ani penny. Pražské výtahy, jichž nikdo nesmí po
užít. ledaže má padesátník, jsou příznakem, že by Praha
mohla být s klidem hlavním městem Skotska. Na celém světě
jsou výtahy na to, aby jimi lidé jezdili do vyšších poschodí.
Jen v Praze, dík kombinované lakomosti majitelů domů a
partají, zdají se být výtahy k tomu, aby
1. člověk pozorně prohlédl obsah všech kapes (zvláště zá
bavné v zimě) a hledal v nich padesátník,
2. aby člověk, nenašed padesátník, šel hledat domovníka,
3. aby člověk, neotevřen dveře výtahu, chvíli počkal, zda
někdo nepojede nahoru nebo dolů.
5. aby člověk, nedočkav se. nastoupil cestu po schodech,
uvažuje o onom výjimečném privilegiu, které jen několika málo
vyvoleným dovoluje v Praze jezdit výtahem.
Navrhoval bych, aby jméno, které jsem ve výtahu nej
častěji viděl, bylo změněno na Mac Moučka. Znělo by to
skotštěji.“
»
„Mám dojem, že se stydíte za původní české věci,“ říká
Svéd. „Raději nekvalitní odvar Corbusiera nebo západních
architektů než něco svého. Vaše restaurace postrádají intim
nosti — s výjimkou pražských vináren, z nichž některé jsou
rozkošné. Zhlédli jste se v architektuře čekárny zubního
doktora nebo nádražní haly. Oslepující neintimní osvětlení
jako v kancelářích, nábytek z ocelových trubek, žádné ztlu
mené světlo s pěkným stínidlem — t některé byty mají .inti
mitu1 čekárny na letišti. Div. že na stěně nejsou zaznamenány
odlety letadel.“
*
„A to platí o vašem pojetí jídelního lístku ttýké,“ dodává
Francouz. „Když přijedeme do Prahy, chtěli bychom něco
ryze domácího, původního. Kromě uzenin, které jsou vý
tečné, máme na jídelních lístcích nejběžněji, třeba dobře při
pravená jídla. A na venkově je to stejné. Kdybyste byli větší
individualisté, tak byste podávali cizincům původní, místně
připravené pokrmy. Kolik banketů jsem absolvoval, tolikrát
jsem jedl kapra v rosolu a vídeňský řízek nebo pečené kuře.
Ať to bylo v Praze, Budějovicích nebo na jižní Moravě. Zvý
šili byste turistický ruch.. kdyby lidé věděli, že tam či onde
připravují hovězí á la Budějovice nebo telecí a la Uherské
Hradiště. Ve Francii s tím máme nejlepší zkušenosti.“
♦

„Jak to děláte, že je u vás sýr volný? U nás,“ praví Angli-

Za podnikatelský řád
Kdyby se zásada, ze které vycházíme při úpravě
věcí hospodářských, měla naplnit opravdu do písme
ny, měl by být každý hospodařící člověk samostat
ným podnikatelem. Takového stavu bychom ovšem za
našich dnů těžko dosahovali. Je tu příliš mnoho pře
kážek, které sotva budou odklizeny v době života je
diného nebo dvou pokolení. Ale je to snad ideál ne
dosažitelný? Nedosažitelný není již proto, že byly
doby v evropských dějinách, kdy tato dnešní naše
naděje opravdu odpovídala skutečnosti. Ve stoletích
románské a gotické doby i hospodářský život v na
šich zemích byl tak uspořádán — třebas tu nebylo
dnešcích dopravních prostředků a třebas byli lidé
společenským řízením těch časů vázáni více méně na
místo svého narození. Otázka je: jsou dnes podmín
ky horší či lepší pro obnovení takového hospodářské
ho řádu? A vyvíjejí se věci příznivě či nepříznivě
vůči němu?
Máme-li na tyto otázky věcně odpovědět, ^íesmíme
se dát strhnout ani kapitalistickou, ani marxistickou
propagandou. Upozornili jsme již v předchozích sta
tích na to, do jaké míry je marxismus přímým po
kračováním, ba vyvrcholením kapitalismu. V někte
rých věcech dokonce marxismus nutí své stoupence,
aby považovali za nevyhnutelnou skutečnost ty kapi
talistické zásady, které kapitalisté sami v praxi
opouštěli. Bylo-li jistou dobu kapitalistickým heslem,
že výroba v malém je neúsporná, ba prostě nemožná,
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čan, „týdenní příděl se rovná polovině normální porce sýra
v české restauraci. Obdivujeme se, jíme — a svými rodinám
dovezeme hroudu eidamu, jestli ovšem váš celník přivře
obě oči.“
♦

„Apropos. celníci,“ navazuje Belgičan. „Jezdím do Česko
slovenska téměř každý/ měsíc. Mám nejlepší zkušenosti.
Slušní, zdvořilí, přívětiví — to je první visitka země, do které
člověk jede, takový usměvavý celník. Žádný oponář, který
by před člověkem zatahoval železnou oponu, nýbrž slušný,
usmívající se dveřník. Všechna čest!“
*

„Proč Orient-Expres, který jede až do Chebu jako luxusní
mezinárodní rychlík,“ ptá se Američan, Angličan. Francouz,
Belgičan, Holanďan, 'Švýcar,, „jede z Chebu do Prahy jako
osobní vlak? Musí opravdu Orient-Expres Praha—Paříž sta
vět v Mýtě? Nepřipadalo nám, že Mýto je mezinárodně dů
ležité nádraží.“

„Podívejte se, může to být povrchní dojem,“ říká Fran
couz, „ale vy, kteří pořád tvrdíte o Francouzích, že myslí jen
na jídlo, nepůsobíte dojmem lidí, kterým by bylo jídlo nepří
jemnou nutností jako Angličanům. Povím vám první dojem
člověka, který přijede večer z Paříže, vyspí se v hotelu a
ráno jde jednat na jeden z vašich úřadů: Vyjde z hotelu
a zjistí na dvou nárožích libě vonící, škvařící se párky a klo
básy. Je pili jedenácté dopoledne. V oknech velkého auto
matu je vidět plno lidí. Jedí. Už nesnídají, ještě neobědvají
— prostě jedí. Než dojdu k taxi, zahlédnu dalšího párkaře
s příslušným počtem žvýkajících zákazníků. A pak přijdu do
úřadu. Zřízenec právě dojídá chleba se sádlem. Když vstu
puji do kanceláře, úředník chvatně schovává do zásuvky dva
velké chleby, mezi něž byl vložen kus masa — a když od
cházím z úřední návštěvy, zřízenec nese ve zvláštních, na
sobě stojících nádobách oběd a sklenici piva. Sobě? Úřed
níkovi? Nevím. Vyjdu. Dojedu v taxi k hotelu, naproti
v oknech je stále vidět pojídající dav v automatu, u párkúře
zase stojí žvýkající zákazníci. Jdu na oběd — restaurace je
plná. Stůl mně právě zasedl pán, který před hodinou — jsem
si jist — jedl škvařící se klobásu. Chutnala mu. Oběd rovněž.“
♦

Automobilista cizinec: „Že se v Praze chodí zásadně ve vo
zovce místo na chodníku, bych chápal. Je to asi projev svo
body ducha. Ale proč úmyslně chodci přiskákují půvabnými
skoky před auta, aby ježdění v úzkých pražských ulicích na
bylo na zajímavosti a vzruchu, to nechápu. Vždyť z jejich
poděšených tváří je vidět, že to nedělají úmyslně, aby postra
šili na Prahu nezvyklého řidiče, nýbrž že se sami dovedou
zc svého tance ve vozovce pořádně vyděsiti.“

Bohdan Chudoba
zdůrazňují dnes marxisté, že jedině řízená velkový
roba může vést k uskutečnění jejich hospodářských
a sociálních záměrů. Ale kapitalistická praxe byla
již v minulém století jiná: nejen že některá nová prů
myslová odvětví dala vznik novým drobným živnos
tem a malým podnikům (na př. správkárnám aut ne
bo dílnám na rozhlasové přijímače), nýbrž zejména
elektrisace umožnila v mnoha státech zakládání vý
roby drobné a roztroušené po venkově — na rozdíl
od kapitalistického hromadění ve velkých městech.
A to ještě ani nemluvíme o výrobě válečné, která na
př. za poslední války i výrobu velkých tanků rozdě
lila jak ve Velké Britannii, tak v Japonsku do nespo
četných malých dílen.
A pohlédneme-li na vývoj věcí z časového odstupu
ještě většího, shledáme, že kapitalismus sám během
staletí po nejedné stránce ztrácel na své nehoráz
nosti. Pražský obchodník v šestnáctém věku byl zá
roveň také zasilatelem, bankéřem, výrobcem obalů
pro zboží a velkostatkářem; dnes mu obaly na zboží,
jeho dovoz i odvoz, peněžní transakce i potraviny ob
starají podnikatelé druzí. Ba vypadá to skoro tak,
jako by marxismus vznikl jen proto, aby zachránil
právě ty nejhorší vlastnosti kapitalismu: hromadění
hospodářské moci v několika málo rukou, mamutí
závody, kde dělník je spíše strojem nebo součástkou
běžícího pásu než člpvěkem, a hromadění zaměstnananectva v začouzených, nezdravých velkoměstech.
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Všimněme si na př. těchto statistických údajů: roku
1841 bylo v samotných Čechách ještě 1.052 pivova
rů, které vystavovaly něco přes dva miliony hekto
litrů piva; roku 1901, tedy po půl století, svrchovaně
kapitalistickém, a při výrobě přes devět milionů hek
tolitrů, bylo v Čechách ještě 634 pivovarů; letos, za
marxistického řízeného hospodářství a při výrobě 8
milionů hektolitrů, je na území celé Československé
republiky pouze 245 pivovarů.
Je tedy třeba i po této stránce varovat před mar
xistickým státním kapitalismem, stejně jako před li
berálním soukromým kapitalismem. Ale naproti to
mu nelze ovšem zamlčet, že technické stránky někte
rých druhů výroby se opravdu vzpírají a ještě asi
dlouho budou vzpírat podnikání v malém. Nelze na př.
v malém dolovat uhlí a celkem nelze v malém ani
úspěšně provozovat hospodářství lesní. Nesporně však
lze i velké stroje stavět tak, že jednotlivé jejich sou
části jsou vyráběny v malých dílnách — zaleží pak
na správném, od spoda stavěném plánování, stejně
jako i drobné selské lesy mohou být velmi produk
tivní, jsou-li obhospodařovány společnou družstevní
cestou. Jakou cestou půjde v těchto věcech vývoj
v nejbližší budoucnosti, je těžko předvídat. Již dnes
se vyškytají ve Švýcarech nebo ve Spojených stá
tech severoamerických podniky, které je možno po
važovat za velké továrny, co se týče rozsahu a výro
by, ale za velmi malé dílny, co se týče počtu zaměst
nanců; všechno je v nich prostě obstaráno mecha
nicky a elektrickou energií.
Předpokládejme však, abychom se neztráceli v
představách o budoucnosti, že ještě dlouho budou
vedle podniků živnostensko-řemeslných nebo sel
ských, to je vedle podniků ideálních, také podniky
(průmyslové), více nebo méně převyšující počet 25
zaměstnanců, který lze považovat za horní mez so
ciálně účelného podniku. Třeba tedy i s nimi počítat
a najít pro ně vhodné zařazení do podnikatelského
řádu.
Ale ještě dříve — a také proto, abychom správně
rozpoznali způsob, jakým by větší (průmyslové) pod
niky měly být uspořádány — třeba osvětlit pojem a
povahu zaměstnance. Základem vztahu mezi zaměst
nancem a zaměstnavatelem je vztah tovaryšský: je
ho účelem je zdokonalení v odborných znalostech a
příprava pro vlastní podnikání. Toto zdokonalení a
tato příprava jsou nutné a přirozené, a proto také po
měr zaměstnance k zaměstnavateli je poměrem nut
ným a přirozeným. Marxistická nauka o tak zv. nad
hodnotě, o kterou zaměstnavatel okrádá zaměstnan
ce, je skutečnou pověrou; vždyť jsou již dílny, které
vůbec nemají dělníků, nýbrž pouze stroje: je snad
v nich o nadhodnotu okrádán stroj? Zaměstnavatel

Návrat k robotě ■
Byla to zotročujíci pomnichovská doba, která z německých
pramenů českou mluvou špinila nám celou českou minulost
národní, kulturní, politickou, vědeckou i hospodářskou jen
proto, aby nás snáze převedla pod nevólnické jho cizí nad
vlády jako méněcenné stádo, neschopné odporu.
Po válce, v osvobozené republice, toto špinění české minu
losti ze zcela odlišných, ale stejně vydatných pramenů, pokra
čuje. Je s velikou oblibou a se stejnou tvrdošíjností živeno
z jiných pramenů ideologických, které sice nečerpají svou sílu
z německé rasové a protislovanské nadřazenosti, ale se stejně
zamilovanou neslovanskou drsností vyznávají a pokoušejí se
uplatňovat cizí vzory.
Proto prvá — Československá — republika je špiněna od
hlavy až po patu, jak v jejím duchu národním a kulturním,
tak také v duchu politickém a národohospodářském. Tito pa
vědečtí kritikové, nesnášenliví, mocenští uchvatitelé nejcen
nějších hmotných statků, jež národ z prvé republiky před
cizími uchvatiteli pro osvobozenou republiku v nejvzornějším
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má prostě právo na odměnu za svou práci organisační. Sem spadá také otázka mezd. Křesťanská so
ciální nauka vždycky hájila a bude hájit přirozené
právo zaměstnance na volné sdružování, na kolektiv
ní dojednávání mezd a po případě i na stávku. A že
tak zv. rodinné mzdy — to je požadavek, aby zaměst
nanec měl příjem úměrný velikosti své rodiny —
zůstanou jednou z nejdůležitějších složek sociálního
pojištění, je zcela zřejmé.
Každý poměr zaměstnance k zaměstnavateli však
není vztahem tovaryšským. Mnozí zůstávají zaměst
nanci po celý svůj život. Mají pro to za dnešních po
měrů dva podstatné důvody: jednak určitou menší
podnikavosť, která je znakem některých povah a
která dává přednost menší odpovědnosti před větší,
a jednak nedostatek kapitálu potřebného pro založení
nového podniku. První z těchto důvodů je přirozený
a není jím ještě nijak porušeno právo na samostatné
podnikání. Zato druhý důvod je podstatnou překáž
kou tohoto práva a každá společnost má povinnost
odklidit tuto překážku, a to právě uspořádáním pod
nikání.
Jistě se tu může uplatniti peněžnictví — zejména
peněžnictví družstevní a veřejné — bude-li záměrně
uspořádáno tak, aby mohlo co nejvíce podporovat
vznikající podniky. Ale rozhodující je právě v této
době uspořádání velkého podnikání. V něm se totiž
právě vytvářely — a posud se mohou vytvářet —
velké kapitály, které namnoze sloužily a slouží jen
dalšímu hromadění proletariátu na několika málo
místech a přepychovému životu kapitalistů, po pří
padě — u státního kapitalismu ve znárodněných pod
nicích — přepychovému životu generálních ředitelů
a vydržování naprosto neproduktívni a zbytečné
vrstvy úřednictva.
Aby právo na samostatné podnikání mohlo být
skutečně naplněno, je nutno toto hromadění kapitálu
zarazit. Je záhodno především zásadně odlišit podni
kání průmyslové od podnikání řemeslného. V řemesl
ném (živnostenském nebo zemědělském) podnikání
může majitel provozovat podnik v omezené míře dál,
i když mu odejdou všichni dělníci; zmenší se jen
množství výrobků. V průmyslovém podniku by na
proti tomu bez dělníků žádný výrobek nevznikl. V ře
mesle (v živnosti, v hospodářství) jde skutečně
o vztah zaměstnance k zaměstnavateli, tedy o vztah
zcela přirozeně hodnotitelný mzdou. V průmyslovém
podnikání jde (naproti tomu o vztah zaměstnance
k podniku a k dílu (nikoli k zaměstnavateli), a je
proto nutno dát mu zcela jiný právní ráz, než jaký
mu dával soukromý, liberální kapitalismus, který ne
uznával přirozeného práva každého člověka na samo
statné podnikání.
Adolf Kučera
pořádku zachránil a dochéval, shlížejí se sebeobdivně v nebo
tyčných vidinách osobní moci nad poslušným národním a stát
ním kolektivem.
Největší překážkou otrockého napodobeni cizích vzorů a
přechodu ke kolchozní robotě je dosud u nás nezlomené samo
statné české selství se svou hmotnou i rozumovou mohutnou
výzbrojí. Jen proto, a z žádných jiných důvodů, tvoří se a roz
množují obrovské státní velkostatky, pastvinářská družstva
se vším dalším různorodým združstevňováním výroby, strojů
a zpeněžování. Z těchto mocenských důvodů je ve varu staleté
vlastnictví rodové půdy chalup a statků, ve kterém mají za
niknout staleté a často o národ a hospodářský pokrok zaslou
žilé české rody, potomci slavných hejtmanů, zemanů a vojínů
z husitského tábora. Tato staletá přední stráž národní svobo
dy, hmotně nezávislá na milosti a nemilosti vrchnostenské
moci, její odbojná schopnost v hájení pravdy, práva a spra
vedlnosti, svobody myšlení a náboženského vyznáni, v obraně
skutečné demokracie hospodářské a politické, je předmětem
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nesmiřitelného zašli pavědeckých a vládychtivých ideologů.
Vidi v něm nebezpečí pro svůj vysněný mocenský ráj. Toto
nebezpečí nečíhá na ně z mamutích státních velkostatků, které
již ovládají. Číhá na ně z každého českého rodového zemanského dvora, z každého nezadluženého, dokonale zmechanisovaného a řádně obhospodařovaného selského statku, z každé
větší nezadlužené chalupy, ve které se nespoutaný, volný
český duch, česká moudrost dějin a národní povaha po staletí
úspěšně bránila cizímu poddanství a jakékoliv diktatuře.
Toto české selství v chalupách a statcích je prvou a také
nejposlednější obrannou pevností národa na obranu české in
dividuality a všech dosud vydobytých svobod.
Výsledek obranného boje českého selství rozhodne o bu
doucnosti celého národa. České selství s tisíciletou zásluhou
o zachování českého rodu nesmí podlehnout. Nad českými
sedláky a chalupníky nesmí zvítězili noví vrchnostenští páni,
tato nová šlechta, která bez šlechetnosti, bez odborných vědo
mostí a zkušeností nyní vládne nad obrovskými státními lesy
a velkostatky a jejich služebním personálem. Český chalupník
a sedlák nikdy v minulosti netoužil po samozvané vrchnosti.
Bouřil se proti tyranům na zámcích a dovedl i v hněvu jasně
rozpoznávat hodnotu šlechtických a jiných pánů. Jasně roz
poznával tyrany, nadutce a duševní tupce od osvícených
aristokratů ducha a citu.
Tomuto jasnému rozpoznávání duševních a mravních kvalit
u vůdčích duchů a složek národa byl vypovězen bezohledný

Tokání tetřevů
Práce novináře, který neposluhuje, ale chce jen
sloužit veřejnému dobru, je dnes dosti obtížná, neboť
mnozí, kteří mají co rozhodovat, jsou jédnak zato
káni do své ideologie a neslyší, jednak velkopansky
ve své povýšené neomylnosti přehlížejí každý hlas,
který nepodkuřuje, ale střízlivě konstatuje skuteč
nosti, hodnotí a samozřejmě kritisuje. Svobodný no
vinář proto obrací se na vděčnější pole, kde konec
konců bylo a je jeho vlastní těžiště, totiž k veřejné
mu mínění. Je si dobře vědom, že to je nej důležitější
politická síla, bez jejíhož souhlasu každý režim, ať
se jmenuje jakkoliv, může jen krátce vládnout.
Po revoluci chladně kalkulované plány spojovaly
se dohromady s téměř dětskou naivností. Každý snad
si ještě pamatuje, že na podzim 1945 z odpovědných
úst bylo slyšet v rozhlase několikrát ujištění, že po
travinové lístky uložíme brzy do válečných rekvisit.
Prozatím se tak stalo jen na Slovensku, nikoliv však
u nás. Naopak při nedávném snížení přídělů bylo zase
úředně konstatováno, jak je dobře, že máme přídělo
vé hospodářství a jak bylo neodpovědné volání po
zrušení potravinových lístků. Ale co víc! Dva roky po
skončení války čteme v tisku a slyšíme z rozhlasu
úpěnlivé volání k vytvoření zemědělských brigád, ji
nak že prý projde našimi zeměmi vlna hladu. Schází
circa 25.000 vagonů obili, schází maso, tuky, vejce,
mléko. Země, oplývající mlékem a strdím, stojí před
nebezpečím hladu a nouze! Improvisované opatření
narychlo sháněných brigád, neodborných rukou má
zachraňovat naše, kdysi jedno z nejvyspělejších, in
tensivně pracujících zemědělství. Vývoz cukru i
chmele zůstává na nízké úrovni, ačkoliv dříve oba vý
robky, s prosperitou zemědělství nerozlučně spojené,
byly na světových trzích chvalně známé a pomáhaly
velmi mocně k pevnosti naší měny a tím i k prospe
ritě celého hospodářství.
Příčinou této politováníhodné přítomné situace
v zemědělství jistě není népracovitost sedláka. Sedlák
nepřestal pracovat, když jiní manifestovali a přeli se
mezi sebou, marnili čas zbytečnými poradami o tom,
kdo víc, nebo míň bude se podílet na kousku moci
v závodě nebo v úřadě. Sedlák se svou rodinou pra
cuje dnes 12—14 hodin denně, nemá kdy na porady,
ani na representační výlety funkcionářů četných no
vých institucí, na něž ze své práce stejně doplácí jako
každý jiný občan. Sedlák nepřestal plnit své povinOBZORY

boj. Vděčnost osvobozeného národa českého a slovenského
k záslužným skutkům předcházejících generací a ke všem
osvoboditelům, má býti zatemněna, jednostranně pošpiněna a
nahrazena nekritickým obdivem vědeckých, politických a
hospodářských pavědců k cizím vzorům.
Po sceleném průmyslu, peněžnictví, po scelené distribuci, po
scelených traktorových a strojních stanicích pravděpodobně
má býti'dosaženo pracovního scelení nezemědělců pro velkopodniky kolektivistické vyřazerým obchodníků, živnostníků,
řemeslníků a celé řady jiných ze samotného podnikání.
Potom zbylo by ještě rozdrobení selské půdy se závodním
rychlým scelováním v nové menší útvary. Toto rozdrobení
půdy, scelené v nepohodlném sousedství obrovských státních
velkostatků, mohlo by býti trpěno po několik let z důvodů
agitačnich a volebních, k dosažení rozhodujícího vlivu ve státě.
Za tu dobu rovněž by bylo prokázáno, že hospodařeni na roz
drobené půdě je krajně nehospodárne, že není schopné řádné
mechanisace s vysokou produktivitou půdy a že je nejméně
vhodným zásobovatelem konsumu a nejnevhodnější zásobár
nou vojska v čas války. Byly by sneseny všechny další důvody
proti reakčnímu škodlivému pojetí soukromé držby pozem
kové a nad slunce jasněji bylo by prokázáno, že je to zasta
ralý přežitek, zralý pro celostátní scelení půdy v jednom
ovčinci pro jednoho anebo více svárlivých špatných pastýřů
a pro statisíce dělníků, povinných robotou.

Dr Luděk Forman
nosti k národu v době okupace, když jsme hladověli
a plní je více než na 100 procent dnes, když průmysl
pracuje jen na 65—70 procent. A přec odměna za je
ho práci daleko pokulhává za odměnou, kterou skýtá
průmysl. Kde je vlastní příčina? Zraky každého
obrátí se téměř samočinně k ministerstvu zeměděl
ství, které se nezbaví tíhy odpovědnosti za neblahé
výlety v celé zemědělské politice.
Proč se vlastně tak macešsky zachovává dnešní
režim právě k zemědělci? Nemá pomocných sil, sli
bovaná mechanisace je ještě příliš vysoko v oblacích,
nedostává hnojiva, nemůže si koupit potřebné šaty
ani boty. Ještě se nerozjela naplno nová »vědecká a
pokroková« zemědělská politika a již v začátcích ze
mědělec začíná strádat a s ním i městský člověk. Co
vlastně se vším tím sleduje? Že by to byla politika,
která jde k užitku venkova i města, jistě každý velmi
silně zapochybuje. Je možno spíše podezírat předsta
vitele nových směrů v zemědělství, že přec více jim
tanou na mysli poslední ideologické cíle. Všechno
zkolektivisovat a vládnout nad vším zkolektivisovaným. Nic mimo kolektivisaci. Ono sice se to dnes ofi
ciálně popírá. Ale pod oficiálními projevy vykukují
dřívější přiznání a nakonec přec jen činy každého
z nás jsou vždy výmluvnější, než co jiného.
Český sedlák má tvrdou hlavu a zdravý, přirozený
rozum. Žije ve své rodině podle více méně patriárchálního způsobu a hospodaří na své, po předcích zděděné
půdě. Vytrhnout ho z tohoto ovzduší a prostředí tra
dičních zvyklostí a celého pojímání života je přec jen
značně tvrdý oříšek. Toto selské prostředí i dosavad
ní způsob práce přinášel národu významný užitek
mravní i hospodářský. Český venkov zůstával nedo
bytnou baštou českosti a české půdy. Český sedlák
před nikým neustupoval, poněvadž byl pevně rozkro
čen na své vlastní půdě. Je typem neodvislého člo
věka, odvislého jen na přízni nebo nepřízni přírody.
Jeho neodvislost je podporována soukromým vlast
nictvím k půdě. Je pánem na své půdě, od nikoho se
nic neprosí, to mu dává vědomí hrdosti a sebevědomí.
Dodává výsledky své tvrdé práce všem ostatním a
přeje si jen, aby mu z města byla dána úměrná proti
hodnota, kterou potřebuje pro svou další práci.
Je představitelem soukromého, svobodného, ale i
odpovědného podnikání. Nepodaří-li se sklonit čes
kého sedláka pod kolektivistické, centralisticky řízené
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jho, nepodaří-li se českého sedláka, ať přímo nebo
jinak zbavit ho soukromého vlastnictví k půdě, zů
stanou trčet plány na úplné zkolektivisování našeho
hospodářství na půl cestě, se všemi pro ně nepřízni
vými důsledky, neboť existence soukromého podnikání
na venkově bude mít podněcující vliv i na soukromopodnikatelskou oblast ve městech. Tvrdost a neústup
nost českého sedláka je zde v této veliké hře politickohospodářských koncepcí větvím a silnějším faktorem,
než by se snad na prvý pohled zdálo.
Že dnes se oficiálně popírají tendence k zřizování
kolchozů na venkově, je jistě znamením jistého ús upu s přímé cesty. V roce 1945 však ještě docela
otevřeně bylo jedním z představitelů oficiální země
dělské politiky naznačeno, že dnešní přidělování drob
ných usedlostí jest jen přechodné období a že bude
v krátké době vystřídáno kolektivním obhospodařo
váním spojených latifundií.
Oficiální zemědělská politika na jedné straně pů
sobí zřejmě k rozdrobování zemědělských usedlostí,
na straně druhé je ovládána tendencí zřizovat roz
sáhlé latifundie, které by byly ve veřejném vlastnic
tví. Současně s prováděním parcelace selské půdy
mluví se ze 'široka o nutnosti scelování zemědělské
půdy. Potřeba komasace se všeobecně uznává, ale aby
byla prováděna bez ohrožování soukromého vlastnic
tví, jehož ochrana je stále ještě ústavně zaručena.
Drobení středních usedlostí může způsobit značné
škody celému našemu hospodářství. Nemůžeme si
přát, aby rolník vydobyl ze své půdy jen existenční
minimum pro sebe a svou rodinu. Znamenalo by to
nežádoucí proletarisaci zemědělského stavu, rozdro
bení pracovních sil a konečně ohrožení celé zeměděl
ské výroby, a tím i výživy nás všech. Ovšem toto
právě má být podle oficiálních plánovatelů jen pře
chodné stadium, v němž zemědělec v celkové nouzi
by byl přinucen, aby se spojoval s ostatními k druž

stevnímu podnikání. Podle oficiálních návrhů rolník
by mohl mít ve svém vlastnictví 4 až 10 ha, podle
bonity půdy, při čemž, co by bylo nad to, mohlo by být
odděleno. To by znamenalo z našich středních statků
nadělat drobná hospodářstvíčka se skromnou prospe
ritou, leckde nedávající ani existenční minimum a
vedle nich pak rozsáhlé velkostatky, ba latifundie,
kolektivně obhospodařované. Sedlák, aby uživil sebe
i svou rodinu, aby mohl dodat městu, by byl nucen
pracovat nejen na svých políčcích, ale též nuceně na
rozsáhlých latifundiích, podléhajících veřejné správě.
Zrovna tak, jako to bylo před zrušením roboty, kdy
nejdříve musel pracovat ng, panském a pak, jak mu
čas a síly zůstaly, teprve na svém. Že by takovéto
zařízení sedláku nepřidalo na jeho neodvislosti, svo
bodě a sebevědomí, je každému rozumnému člověku
zřejmé. Ale že by na to doplácela celé zemědělská
výroba jak kvalitou, tak i kvantitou, je více než prav
děpodobné, neboť práce z donucení nemůže se nikdy
vyrovnat práci svobodného člověka, který k ní po
ciťuje vřelou lásku, zatím co donucení budí ve svo
bodymilovném člověku jen odpor a vzdor. A náš sed?
lák je svobodomyslný, ale i vzdorovitý. O tom by
měli být všichni, kdož rozhodují o dnešních cestách
naší zemědělské politiky, dostatek poučeni již z minulosti.
Jestliže dnes zcela otevřeně se mluví o tom, že by
mohla být naše země postižena vlnou hladu, poslou
chá se to jako paradox. Bohatá země, sedláci pracují
s vypětím všech sil, a přece nebezpečí nouze! Zdá se,
že naše zemědělská politika nevidí, neslyší a je pří
liš zatokána do své velké lásky, ideologické přestav
by našeho venkova, bez ohledu na ztráty pro země
dělce, zemědělskou výrobu a tedy i celou výživu nás
všech. Ale stojí zde ještě český sedlák na své půdě,
tvrdý, se zdravým rozumem, nejevící prozatím nejmenší chuť sklonit svou šíji.

KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Za svobodnou školu
Minulého týdne konala se ve velkém
sále pražské Lucerny manifestace čes
kých katolických organisací za svobod
nou školu. Tisíce účastníků pozdravily
hlavního řečníka pražského arcibiskupa
Dr Josefa Berana. Schůze se též zúčast
nil ministr, z jehož rukou vyšla osnova,
popíraná naší katolickou veřejností,
prof. Dr Stránský. Z manifestace vze
šla resoluce, kterou zástupci katolické
veřejnosti odevzdali členům vlády. Re
soluce zní:
Zásada výlučně státní školy, jak je
navrhována v připravovaném základ
ním školském zákoně, znamená poruše
ni základních demokratických svobod.
K těmto svobodám náleží především
svoboda náboženská, zaručená dosud
platnými předpisy naší ústavy, slav
nostně vyhlášená jako jedna ze stěžej
ních svobod chartou OSN a uznaná ko
šickou dohodou a četnými projevy před
stavitelů našeho státu. Nebylo by plné
svobody náboženské tam, kde by nebylo
možno zřizovat a udržovat svobodné
(soukromé) školy a kde by rodičům,
jejichž právo na výchovu dětí je před
nější, než právo státu, se neponechala
možnost rozhodovat, do jaké školy chtě
jí děti posílat.
Je bolestné, že katolíci musí vystoupit
na obranu základních zásad demokracie
a nezadatelných práv rodičů právě ve
dnech, kdy vzpomínáme znovuvzkříšení
Československé republiky. Jsme však
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ve svědomí zavázáni dbát o nábožen
skou, mravní a povšechnou výchovu dě
tí a proto
1. žádáme, aby nejen byly zachovány
dosavadní svobodné školy, nýbrž aby
byla zachována i možnost je zakládat v
rozsahu dosud platných ústavních opráv
nění, neboť jednota výchovy, to jest
soulad mezi výchovou rodinnou a vý
chovou školní, jest právě nejdokonaleji
uskutečňována
svobodnými
školami,
splňujícími náboženské a výchovné po
žadavky rodičů. Tento požadavek svo
bodného školství, od něhož jako poža
davku zásadního není možno za žádných
okolností ustoupit, se nedá nikterak uspokojit kompromisním rozšířením po
čtu vyučovacích hodin náboženství, tře
bas je to samo o sobě chvályhodné a
nanejvýš potřebné.
2. Odmítáme snahy po rušení (zestát
nění) svobodných církevních škol, neboť
k takovýmto opatřením není nejmenšího věcného důvodu. Tyto školy, vybudo
vané a vydržované obětavostí věřících,
nezůstávají v ničem za úrovní a vyba
vením škol státních a těší se nejlepší
důvěře lidu nejen katolického, nýbrž i
jiných vyznání. Pro svůj pevný postoj
náboženský i národní se staly za oku
pace do jedné obětí nacistického násilí,
duchovního to dědictví Bismarcka a je
ho kulturního boje. Bylo by dvojnásob
smutné, kdyby se nyní po svém znovu
otevření měly stát opět obětí útoku na
nejzákladnější lidská práva.
3. Žádáme naopak, aby se těmto ško

lám, které své posláni svědomitě plní,
dostalo všemožné podpory státu, a to
zejména z prostředků, jimiž občané ka
tolíci jako poplatníci přispívají na škol
ství. Tyto školy vychovávají státu nej
lepší a nejzdatnější občany — vždyť ne
může být lepších občanů než těch, kteří
jsou vedeni k tomu, aby ve všem zacho
vávali přikázání Kristova — a je proto
i v zájmu státu, aby výchovu takových
občanů podporoval.
4. Pokud se pak státních škol týče,
žádáme, aby se i na nich dbalo náležité
jednoty výchovy školní s výchovou ro
dinnou a aby se v některých předmě
tech nerozrušovalo to, co rodina a ná
boženství vybodovaly. Jinak národu ne
budou dorůstat občané s ucelenými po
vahami, kterých právě nyní, kdy roz
vrat mravní ohrožuje společnost i je
dince, nejvíce potřebuje.
5. Zdůrazňuje se někdy, že školská otázka a zásada svobodného školství je
problémem politickým. Bylo by to mož
no připustit jen ve státě, kde spolu zá
pasí demokracie a násilí. Ve svobodném
státě se však o principech demokracie
hlasovat nedá. Připomínáme se vší váž
ností všem politickým stranám a čini
telům, kteří se podílejí o moc v tomto
státě, aby byli pamětlivi svých volebních
slibů a ostatních projevů o zachování
všech ústavních občanských práv. Žádá
me je, aby o otázce tak důležité rozho
dovali se vší rozvážností a dbali přitom
našeho hlasu, k jehož pozdvižení jsme
oprávněni a povinni,
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Svoboda školy a ducha
Pražskému arcibiskupovi dr. Josefu
Beranovi nemůže jistě nikdo vytýkat,
že by to nebyl muž koncihantní, muž,
•který by neměl dosti rozmyslu a po
chopeni pro obtíže, které vyvstávají při
budování našeho obnoveného státu ze
střetnutí různých názorů a směrů, že
by to nebyl muž, který je vždycky na
kloněn řešit tyto obtíže nikoliv bojem,
ale spíše smírnou cestou, cestou doho
dy. Manifestace, kterou svolal 13. t. m.
do pražské Lucerny a ktferá zaplnila
tento největší pražský sál tak, jak jsme
toho dosud nikdy nebyli svědky, podává
důkaz i o tom, že to je také muž, který
nezná kompromisu tam, kde kompromisovat by znamenalo kompromitovat se,
muž, který se nedá zaslepit pozlátkem
společenské konvence, lichotkami a vy
znamenáními. Když už jsme u těch pro
jevů pozornosti a přízně, kterých se
pražskému arcibiskupovi dostávalo v po
slední době zajisté v překvapující a ne
zvyklé míře: nemůže nás z jeho proje
vu v Lucerně tentokráte bolestně ne
překvapit sdělení, že na memorandum,
které o školské otázce zaslal arcibiskup
počátkem března všem kompetentním
činitelům, nedostalo se mu vůbec od
povědi, stejně tak jako zůstalo bez
povšimnutí memorandum biskupských
porad o této otázce. Ono nahrazovat ne
dostatek jasného postoje v zásadních otázkách pouhou lichotivou společenskou
konvencí nadlouho opravdu nelze.
Zásadní stanovisko arcibiskupovo a
resoluci, která vzešla ze shromáždění,
lze vyjádřit stručně asi takto: nejde
jen o záchranu a zachování církevních
škol, věc má daleko širší a zásadnější
hledisko. Především ani křesťanský
světový názor, ani přirozený řád, ani
konečně demokracie nemohou připustit,
aby se otázka školské výchovy a výcho
vy vůbec stávala výlučnou záležito
stí kruhů učitelských (t. zv. »odborní
ků«) nebo dokonce státu, a to státu v
omezeném významu zákonodárné a vý
konné moci, státních úřadů, onoho stá
tu, který Francouzi výstižně jmenují
»pays
légal«,
stavějíce
jej
proti
»pays réel« — státu jako souhrnu vše
ho občanstva, souhrnu živých lidí, jichž
je »stát« (jako státní moc — »pays
légal«) pouhou organisací, spolkem, slu
žebníkem. Ti, kdo bojují za svobodnou
školu, to jest za školu, která by po
skytovala náležité mravní a výchovné
garancie všem rodičům (a právě ro
diče mají na své děti daleko podstat
nější, přednostnější a výsostnější právo
než stát) — bojují současně a přede
vším proti etatistickým a kolektivistic
kým tendencím, jak se nqjokatěji proje
vily ve fašistickém a hitlerovském stá
tu, bojují proti neomezenému panství
státu nad člověkem, nad občanem.
Není' pochyby o tom, že monopolistic
ká státní škola odporuje principu pravé
demokracie, protože je v nejlepším pří
padě založena na pouhém většinovém
principu 51 procent, protože znemožňuje
rodičům výběr a popírá tak jejich před
nostní právo na dítě, protože do bu
doucna zásadně znemožňuje zákládání
svobodných Skol a možnost výchovy,
neusměrněné státním monopolem. Že
zglajchšaltování výchovy vede i ke
zglajchšaltování života, a tudíž 1 politi
ky, měli jsme dosti příležitosti poučit!
se právě na příkladě hitlerovském.
»Je velmi sporné« — pravil dále arci
biskup ve svém projevu — »zda může
obyčejný zákon, jenž podle návrhu ne
má íáz ústavního zákona, platně uzá
konit něco, co je proti dosud platné ú
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stavě první republiky. Stále se nám
tvrdí, že jsme ve státě právním, pak
ale v první řadě zákony musí toto tvrze
ní dokazovat. A ústavní listina první
republiky zaručuje svobodnou školu, již
by navrhovaný zákon zrušil.«
Také tento poukaz arcibiskupův da
leko přesahuje přímý předmět sporu a
činí z něho otázku zásadní důležitosti.
Platí naše republikánská ústava nebo je
postavena mimo zákon? Žijeme v ústavním státě nebo jsme státem bez
konstituce? V celé řadě případů se dnes
jedná, jako by ústavy nebylo, a pro
všechnu budoucnost je řešeni těchto pří
padů, řešení neústavní a čistě politické,
to jest mocenskc-politické, nutno kvalifikovati jako sporné. Upozornění arci
biskupovo je nutno přijmouti jako va
rovnou připomínku k návratu na půdu
ústavnosti, na půdu ústavy, která pro
každého právně cítícího občana bude
platit tak dlouho, dokud si ji nezmě
níme.
Konečně je tu třeba zdůraznit arcibis
kupův poukaz na věci slovenské: »Jest
liže je tu poukazováno na církevní ško
ly slovenské, pak i ty jsou důkazem
výchovy státotvorně. Jednejte s nimi
rozumně a spravedlivě a uvidíte, že vám
vychovají děti státotvorně ve smyslu
československém, jako je vychovávaly
státotvorně ve smyslu slovenském. Zná
silněním není nikdo a nebyl nikdo ni
kdy vychován, to vědí dobře všichni ro
zumní vychovatelé.«
Ano: jednejme rozumně a spravedli
vě. A zbavíme se celé řady překážek,
které bývají budování našeho obnove
ného státu kladeny v cestu zbytečně,
lehkomyslně a neodpovědně. Nejenom
v oboru školském.
Jhl

Studentský život v Itálii
Organisace italských vysokoškolských
institucí je podstatně odlišná od naší.
Všechny studentské odborové záležito
sti každé fakulty spravuje fakultní vý
bor, jenž je volen na 1 správní rok vše
mi studenty, zapsanými na fakultě (prin
cip našeho spolkového života a volby,
jichž se smějí zúčastnit jen členové fa
kultního spolku, v Itálii neexistují).
Stejným způsobem se volí i delegáti na
oblastní universitní kongres, jenž pak
zvolí universitní (interfakultní) výbor.
V Římě je každá fakulta zastoupena
na universitním kongresu 40 delegáty,
určenými poměrně podle počtu hlasů,
odevzdaných jednotlivým kandidátkám.
Zastoupení podle počtu zapsaných po
sluchačů je řádně uplatněno teprve při
volbě delegátů na kongres celostátní, na
nějž vysílá každá vysoká škola 12—21
delegátů. 40členný výbor, zvolený ústř.
kongresem, se schází pouze jednou nebo
dvakrát za rok, užší výbor (Executive
nazionale), jehož členové jsou voleni tak,
aby byly zastoupeny všechny oblasti
Itálie, vícekráte. Tyto výbory nemají
však skutečné pravomoci, protože v Itá
lii dosud neexistuje řádný ústřední stu
dentský svaz s uznanými stanovami.
Volby na všech vysokých školách v
Itálii proběhly v naprostém klidu a vy
značovaly se velkým nezájmem většiny
studentstva. Na universitě v Římě ze
34.000 posluchačů volilo pouze něco přes
10%. Na rozdíl od studentských voleb
u nás volí se v Itálii přímo na fakul
tách, kde je také dovoleno agitovat.
Každý řádný posluchač na průkaz legi
timací- odevzdá u volební komise lístek,
na nějž napíše znamení jedné z kandi
dujících stran a jména 6 kandidátů
z příslušné kandidátní listiny. Na uni
versitě v Římě bylo k volbám přihláše

no 8—10 kandidátek, volby se však dě
ly pod rouškou nepolitičnosti, neboť kaž
dá kandidátka byla určitým způsobem
označena. Křesťanští (katoličtí) studen
ti kandidovali pod znamením pavouka
(Ragna), a jejich hlavním volebním he
slem bylo: »Nikdy více Praha!« (Non
piu móda Praga!) a odsouzení postu
pu italských komunistických studentů,
kteří loni na pražském kongresu Itálii
zastupovali. Komunisté šli do volebního
boje společně se socialisty Nenniho pod
znamením jiskry (Scintilla) a s hesly:
»Méně výdajů pro armádu, více pro uni
versitu!« a »Proč tolik křiku kolem Pra
hy, snad aby se zakryly ostatní špat
nosti?«, dále kandidovalo monarchistické
sdružení pravicových stran pod zname
ním býka (Toro), jež hladce zvítězilo
na fakultě právnické, pravé křidlo so
cialistů (Saragat) pod znamením tří
šípů (Tre freccie), republikáni a řada
nezávislých, z nichž nejvýznamnější je
Goliardica. Na universitě v Římě zvítě
zili katoličtí studenti, kteří získali 132
mandátů (většinou jsou to příslušníci
italské křesťansko-demokratické strany
Democrazia Cristiana), hned za nimi
pravicový blok (monarchisté, liberálové
a qualunquisté) 81 mandátů, levicový
komunistický blok 70 mandátů, pravé
křídlo socialistů 30 mandátů, a menší
skupiny dohromady 32 mandátů. V po
dobném poměru bylo také zvoleno 21
delegátů na celostátní turinský kongres.
Vliv Italských komunistických studen
tů na studentský politický život v po
slední době velmi slábne. Podle výsled
ků voleb na jednotlivých vysokých ško
lách ^Italie nezískali komunisté ani na
jedné většinu a na některých sotva 20
procent delegátů. Tak na př. Neapol vy
sílá 9 katolíků, 5 liberálů, 3 monarchi
sty, 2 komunisty, Bologna 9 . nezávis
lých skup. Goliardica, 4 katolíky, 2 ko
munisty.
J. Renner CRim).

Talich a Očadlík
Spor mezi našimi smetanovci a dvořákovci neměl by být nikdy zavlečen na
politické pole. Nebyl nám nikdy ke cti
a nyní se dokonce stává trapný. Kul
turní a umělecká veřejnost již nejednou
jasně prohlásila, že se hlásí stejně vřele
k Smetanovi, jako k Dvořákovi. A užší
i širší veřejnost mnohokráte již veřej
ně odsoudila ono umné stavění Dvořáka
jako protinožce k Smetanovi. V táboře
dvořákovců vyšlehly opět staré plame
ny sporů, když se nepodařilo politickoretribuční cestou likvidovat alespoň po
stránce umělecké Václava Talicha. Okol
nost, že pokvětnový generální progra
mový ředitel rozhlasu dr. Mirko Očadlík se bráni zuby nehty, aby se mu Ta
lich nedostal do vysílání, je toho pouze
novým dokladem. Očadlík a jeho stou
penci nevzali prostě na vědomí porevo
luční omyl, jenž se vší krutostí a bez
ohledností byl spáchán na Talichovi a
obviňují Talicha ještě dnes, aby ho di
stancovali alespoň v rozhlasu od tvůrčí
činnosti, že Talich měl důvěru Němců.
Domníváme se, že podobné věci soudily
jiné tribunály a že by mělo postačit
upozornění: Ševče, drž se svého kopyta!
Poněvadž mnozí lidé nejsou ochotni vžiti
na vědomí, že oni nebyli a nejsou a
sotva již kdy budou svědomím národní
očisty, dovolujeme se docela nevinně,
než velmi všetečně pozeptat: Měl-li Tr
iích důvěru Němců za svého působeni
v Národním.divadle, neměl ji snad M’ko Očadlík za svého působení v oku
pačním rozhlasu? Rozdíl by zde byl jen
v tom, že Národní divadlo nebylo ve
deno Němci, nebylo proniknuto němec-
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tvím a nebylo hlídáno a střeženo poli
cejními hlídkami a oddílem vojska SS,
kdežto rozhlas měl německé vedení, byl
prolnut němectvím a střežen policií i
vojskem. Tvrdí-li tudíž Mirko Očadlík,
že Talich musel mít důvěru Němců, moh
lo by se též tvrdit, že Očadlík musel mít
též důvěru Němců, a ještě větší, poně
vadž Národní divadlo nebylo politicky
ani zdaleka tak důležité jako rozhlas,
v němž po celou okupaci zastával ve
doucí místo hudebního referenta.
pa

Zajímavý soudní spor
Nakladatelství Václava Blumy v Hovicich zažádalo v lednu 1946 publikační
odbor min. informací o povolení nepe
riodické publikace »Boj za svobodu 1939
—1945«, již chtělo toto nakladatelství
vydat s doporučením Svazu národní re
voluce, Ministerstvo informací žádost
odmítlo s poukazem, že prozatímní stát
ní "publikační komise doporučila, aby
podobná díla byla povolována k vydáni
jen některému z oficiálních nakladatel
ství státních či veřejných, jak si toho
žádá hodnota podobných děl, zejména
pak těch, jež mají být obrazem našeho
odboje.
Pro agendu publikačního odboru min.
informací je příznačné, že povolení k
vydání nebylo zamítnuto na věcném
podkladě, kterým by po přípa,dě mohla
být pochybná hodnota či jiné závady
práce, jež měla být vydána, ale prostě
podle svého záměru vyřazovat menší
soukromá nakladatelství ve prospěch
velkých nakladatelských společností, jež
se snaží získat monopolní postavení na
knižním trhu. Nakladatel Bluma (u kte
rého věru, jak patrno, nelze říci nomen
est omen), obrátil se však se stížnosti

na Nejvyššf správní soud a žádal, aby
rozhodnutí min. informací byio zrušeno.
V březnu 1947 rozhodl Nejvyšší správní
soud na podkladě vyžádaných správních
spisů, že naříkané rozhodnutí
se zrušuje.
V odůvodnění se praví: »Požadavkem
řádného řízení správního jest, aby úřad
(v tomto případě publikační odbor min.
informací), rozhoduje-li o oprávněnosti
nároku stranou uplatňovaného, svůj vý
rok náležitě odůvodnil, t. j., aby v roz
hodnutí uvedl nejen skutkový základ, z
něhož vycházel, nýbrž i právní stano
visko, ze kterého uplatňovaný nárok po
suzoval. Žalovaný úřad však ve svém
rozhodnutí necituje vůbec právních před
pisů, o které se při svém rozhodování
o žádosti opíral. Z obsahu stížnosti (na
kladatele Blumy) je pak patrno, že stě
žovatel není si vědom, které předpisy
měl žalovaný úřad na mysli při svém
rozhodování. Tímto opomenutím žalova
ného úřadu (min. informací) byla tedy
stěžovateli ztížena řádná obrana před
nejvyšším právním soudem a tomuto
soudu znemožněno náležité přezkoumáni
naříkaného rozhodnutí především i po
stránce příslušnosti žalovaného úřadu.
Jde tudíž o vadu podstatnou ve smyslu
par. 6. zákona o nejvyšším správním
soudu, pro kterou bylo naříkané rozhod
nutí zrušit.«
Tím tedy byl spor jednoznačně roz
hodnut ve prospěch nakladatele Blumy,
který nyní podal novou žádost o povo
lení knihy »Boj za svobodu 1938-1945«.
Rozsudek nejvyššího správního soudu
musí býti respektován a zbývá tedy
vyčkat, jak se žalované a prohravší mi
nisterstvo informací zachová, aniž by
překročilo platné zákony Tímto překro
čením se rozumí třebas 1 prodlužování

a oddalování povolení vydat knihu, jež
byla předmětem sporu.

S. Fumet v Praze
V Stanislavu Fumetovi jsme uvítali
•minulý týden v Praze nejen předního
francouzského spisovatele a kritika, ale
hlavně stálého a věrného přítele naší
vlasti. Fumet více než kdokoliv jiný ve
svém listu TEMPS PRÉSENT v nejhoiších našich chvílích nepřestal odsuzo
vali mnichovský diktát a psáti s obdi
vem pro Československo. Původem z Py
renejí (* 1896), podlehl během studií
vlivu hlavně tři velkých osobností: Baudelaira, Arnošta Helia a především Léona Bloye. Těmto třem velkým rodákům
věnoval také tři své obsažné knihy. Po
první svět, válce založil s Jacquesem Ma·
ritainem edici »Le Roseau d’Or«, která
přinesla plno jedinečných děl. Zde také
vyšla první kniha Bernanose a Juliena
Greena, které Fumet objevil. Později se
stal literárním ředitelem velkého na
kladatelství Desclée de Breuwer. Za dru
hé světové války byl zároveň se svým
milým druhem a konvertitou Frosardem v čele podzemního hnutí v Lyonu,
kam se po obsazení Paříže uchýlil. Ale
i zde byl gestapem zatčen, než po 3 mě
sících se mu podařilo prchnout do Švý
car. Po osvobození Francie počal ihned
vydávati svůj časopis, který se stal or
gánem AMITIÉ FRANÇAISE, jehož je
Fumet předsedou. Choť Fumetova, rodi
lá Ruska, naučila ho milovat slovanské
země a jejich kulturu. Proto již před
válkou spolupracoval s mnohými slovan
skými vědci a literáty, hlavně s rus
kým velkým filosofem Šestovem. — Do
Prahy přijel z Polska, kde prodlel asi
14 dní na pozvání polské vlády.
Sk.

Divadlo týdne
Ferdinand Peroutka »Oblak a valčík«. Režie Karel Dostal.
Výprava E. F. Benda a J. Rott. Stavovské divadlo. Patrick
Hamilton »Plynová lampa«. Přeložil J. Schwarz. Režie Mi
loslav Jareš. Výprava J. Gabriel. Činohra 5. května. Petr
Petrovič »Osudný liják«. Přeložil Jan Hudec. Režie Karel Palouš. Výprava Jan Sládek. Realistické divadlo.
Peroutkovo »kolektivní drama« z doby nedávno minulé při
pomene snad mnohému divákovi podobný dokument z první
světové války, ovšem umělecké dílo většího dosahu větší
úplnosti a formátu přímo apokalyptického, totiž knihu »Po
slední dnové lidstva« Karla Krause, přeloženou do češtiny
Otakarem Fischerem. Je tu obdobná snaha zachytit panora
maticky děje strašlivé doby, zachytit je v několika společen
ských vrstvách a s několika hledisek, je tu i obdobné lokalisování dramatického zájmu, u Peroutky přirozeně na Čechy, bo
jující svůj boj o zachování, u Krause na Vídeň, zachvácenou
zvlčilostí válečnou. Zatím co u Krause postupují však všemi
pěti akty dramatu dialogické dvojice či jednotlivci, komentu
jící děj typisující události a jejich odraz, rozmanité geniální
zkratkou zachycené lidské typy, zůstává u Peroutky každý
z dvanácti obrazů bez charakterového spojení s obrazem dal
ším. Je to v podstatě dvanáct záběrů, dvanáct zkratkových
scén, každá se svým dramatickým problémem, vyhroceným
v pointovaný závěr. Celým dramatem pak jdou dva motivy.
Motiv první, známý sladký Straussův valčík, hudba právě oné
liberalistické Vídně, jež definitivně vzala za své první světo
vou válkou, objevuje se ve většině obrazů a zpívají jej ně
mečtí vojáci při nástupu, sadistický gestapák a sadistický říš
ský »dvorní fotograf« ve vlaku, se zahanbujícím textem jsou
nuceni jej zpívat židé v koncentračním táboře a nakonec se po
kouší podle něho tančit britská dvojice v osvobozeném Ham
burku. Zdá se, že Peroutkovi šlo o jakýsi symbol touto ínelodií dávných mírových časů, zneužívanou a nabývající ve
svých různých interpretacích různého smyslu, vždy vý
směšného vzhledem ke svému původnímu, o symbol sta
rých časů idyly, které se nemohou vrátit. A tak i nakonec
v závěrečné scéně tančící dvojicí překážejí neodklizené ně
mecké vysoké boty a gramofonová deska s valčíkem se za
stavuje — valčík nelze tančit, ač je již po válce. Podobně
oblak, viděný z okna bojovníkem z hnutí odporu, chystajícím
se skončit svůj život před zatčením a v obavě, aby neprozra
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dil své spolupracovníky, defaitistickým obchodníčkem, který
z hroucení celkového vidí jen zkázu svého štěstíčka, oblak,
lhostejně visící nad obsazovanými zeměmi a tvořící pozadí ně
meckých vítězných fotografií, oblak, který je výsměchem pří
rody lhostejné k osudu člověka a nedotčené jeho tragedií. To
to jsou tedy oba motivy uvedené i v titulu, jimiž Peroutka
spojuje svou hru. Jinak jednotlivé obrazy liší se od sebe hlav
ně svou přesvědčivostí, některé jsou psychologické studie par
excellence jako dvojice žen před věznicí, matka a manželka
vězněných (Z. Baldová a V. Fabiánová) či skutečně silný ob
raz v cele smrti s dokonalým výkonem Zd. Štěpánka, výstiž
ná podobizna německé krutosti a sentimentality v komisaři
gestapa Jaenickovi, podobizna německé intelektuální ochab
losti i těch poměrně lepších a nesouhlasících s režimem, jež
se jeví v rozhodování a smrti německého důstojníka-intelektuála v obležené německé posici u Stalingradu; jiné obrazy
jsou však jen efektní a opakují celkem známé věci bez hlub
šího poznání (obraz v německém ministerstvu propagandy,
na francouzské frontě atd.) Máme-li tedy posuzovat Peroutkovu hru jako celek, je třeba říci, že jí chybí celistvost a tak
»Oblak a valčík« zůstává spíš reportáž, pásmem, v některých
místech velmi citlivým a politicky významným. Jinak ale
mnohé se dotýká jen povrchu, jen politického řešení či lépe
právě neřešení v hlavní otázce hry, poválečné Evropy, totiž
nebezpečného a nijak nenapraveného Německa a tento nedo
statek nevyvažuje ani dramatickými morálkami, plynoucími ze
závěru jednotlivých scén. Výprava s dobrým úspěchem rozši
řuje jeviště promítáním šminků a dociluje tak třebas ne vždy
pravdivého ovzduší míst, v nichž obrazy dějstvují. Herců je
tu tolik, že jsou zaměstnáni nejen všichni herci Národního di
vadla, ale i studio a výpomocný host. Dramatikem není jim
až na několik výjimek (Baldová, Fabiánová, Štěpánek, Gruss,
Pačová, Pešek) dáno, aby se rozehráli, ale výhodnou režií Do
stálovou je celé představení režijně spojeno v dokonalý celek.
Alespoň vidíme, kolik znamenitých herců Národní divadlo má,
k čemuž máme jen zřídkakdy takovou příležitost.
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Další dvě hry jsou odrazem meteorologických vlivů na di
vadlo čilí letní repertoir. První je anglická detektivka o vra
hovi, který se vrací do domu, kde zavraždil a hledá skvosty,
pro něž spáchal vraždu a jichž nenalezl. Kromě toho je mu ne
pohodlná jeho žena, o které se domýšlí, že něco tuší a rafino
vaným způsobem ji chce dohnat k šílenství. Včas objevivší
se detektiv zachraňuje situaci, ženu i skvosty a vraha předá
vá sice opožděně (vražda byla spáchána před dvaceti lety),
ale přece jen dorazivší spravedlnosti. Příběh sám je docela
dobrý a nepostrádá napínavosti, jeho hlavní roli, pani Manninghamovou, ženu na pokraji šílenství — která neví, zda
věřit sobě a již její muž přesvědčuje, že pozbývá rozumu —
hraje však Lída Matoušková, a to tak znamenitě, s tolika
rejstříky hlasovými, pohybovými i výrazovými, že celá hra
ustupuje do pozadí v poměru k této herecké studii tak přesné,
citlivé, jisté a dokonale propracované. V našich divadlech bý
vá zvykem, že herci (obyčejně s pomocí režiséra) udělají
z dobré role daleko slabší herecký výkon, tentokrát však lze
naopak říci, že výkon Matouškové o mnoho předstihuje text
a samozřejmě se vymyká z rámce pouhé konversační detek
tivky. Pokud jde o ostatní herecké výkony, lze říci: za Ma
touškovou dlouho nic, pak Felix le Breux jako Manningham
s dobrou dikcí a někdy až příliš gentlemanským výrazem
(vrahova »rafinovanost« je pak až trochu přehnaná) a nako
nec Deylův detektiv Rough, který jako by dokazoval, že ten
to herec, tak výborný ve figurkách, nestačí na větší úlohu.
Snad bylo možné obsadit tuto roli hercem poněkud starším či
alespoň lépe maskovat. Jareš dobře vypracoval v detailech
režii v Gabrielově výpravě stále stejné až do těch obrázků na
stěnách, které, jak patrno, stejně dobře poslouží ,ve Vasse Železnové jako v této detektivce.
V Realistickém si pro letní repertoir vybrali situační vese
lohru Petara Petroviče o nevěrných manželích a manželkách,
o předstírané ctnosti a o příležitosti, která dělá nevěmíky.
Opravdu nepochybili. Osudný liják v charvátské vesničce,
který způsobí zápletku, je veselohra bez veškerého balastu,
svěží a s ostrým zábavným spádem. Scéna je neustále v pohy
bu a je tu humor v každé postavě, která, se na jevišti objeví
— záletný Stojan, potrestaný obtížemi za svůdcovský kousek,
ještě ke všemu neuspěvší, jeho žena Stana, jejíž uražená po
čestnost se ukáže být právě tak vratkou jako zdánlivě spra
vedlivé rozhořčení statného Nikoly, manžela Máry, Stojanový
spoluvinnice; dvě tchýně, jež přichvátají na místo činu, jedna
malá chatrného zjevu, ale ostrého jazyka, druhá mohutná a
nerozborná hradba chránící své uražené dítě. Tento obrázek
dobré nálady a veselého smutku nakonec vyřeší sdělení ci
kánky, (ztělesného hříchu) v dobrý konec s morálkou, že kaž
dý má nejdříve zamést před vlastním prahem a nevinit druhé
z toho, co dělá sám. Karel Palouš si znamenitě věděl rady
s rychle se střídajícími situacemi, rozhání párky na jevišti
v pěkné selské výpravě J. Sládka a z herců je třeba přede
vším vyzdvihnout vskutku humorný i zkroušený výkon Pro
keše jako Stojana, dále A. Skálové jako záletné ženy Nikolovy, zatím co z ostatních S. Neumannová hraje svou mohut
nou tchyni až příliš po domovnícku a Alexandrová (Stana,
žena Stojanová) se chová na jevišti jako by šlo o francouz
skou konversačku, i s těmi postranními pohledy, titěrným
chichotáním a vrtěním se strany na stranu.
ZL

Hudba týdne
DALŠÍ KONCERTY NA PRAŽSKEM FESTIVALU

m. koncert České filharmonie byl očekáván se zvláštním
napětím. Jednak proto, že provedení bylo svěřeno nejlepšímu
švýcarskému dirigentu E. Ansermetovi, jednak proto, že při
nesl novou symfonii věčného bouřliváka, Igora Stavinského.
Ve svých starších dílech se tento Picasso moderní hudby sna
žil o hudbu objektivní, zbavenou vší líbivosti a citové pseudoromantiky, zdůrazňoval složku rytmickou, s oblibou používal
bezohledné polytonality, instrumentaci hrotil do přízvuků
groteskních a satirických. V těchto směrech se mnoho ne
změnil, avšak přece předvedená symfonie doplňuje některé
rysy v jeho skladatelském profilu: v této skladbě stará se
také o rozvinutí formální při současném zjednodušení tech
nických prostředků. S osobního hlediska mohu k tomu podot
knout, že, třebaže se jedná o dílo podnětné, nepatří- mezi ta,
jimž naslouchat je požitkem. Tvorba Stravinského je totiž
podobná všem -ismům: oplodňuje vývoj košatého stromu svě
tového umění, nelze však z ní přejmout páteř, nýbrž jen ně
které její prvky.
S hlediska hudby »užité« a přístupné všem posluchačům,
nikoli jen sektě esoterických vyznavačů, byla přijatelnější
»Malá koncertantní symfonie pro harfu, cemballo, klavír a
dva smyčcové orchestry« od Švýcara F. Martina. Autoru šlo
o nezvyklou kombinaci strunných nástrojů smyčcových,
drnkacích i kladívkových, které buď hrají společně nebo zase
samostatně v, útvaruAría, dua či sólově. Na několika místech
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tím docílil barev dosud neznámých, jiná místa mu však, vy
zněla dosti ploše. Zdá se, že nedovedl využít všech možností,
které mu nápad poskytnul. Jako sólisté se výborně uplatnili:
B. Dobrodinský (harfa), dr. Kredba (cemballo) a A. Holeček
(klavír).
Pokud se týče schopnosti docílit u posluchače ryzí emoce
hudební, obě premiéry byly zatlačeny do pozadí 3 symfonic
kými skizzami od Debussyho, známými pod souborným ná
zvem »Moře«, v nichž autorova paleta se zaskvěla v barvách
nejtřpytnějších. Jestliže jsme nedávno poznali význačného
švýcarského dirigenta P. Sachera, který ve své zemi repre
sentuje živel německý, tentokráte dirigující E. Ansermet byl
typickým představitelem živlu francouzského: je to starší pán
důstojného vzhledu, s bílým vlasem, bílou bradkou, avšak
mladistvý duchem i gestem. Svým výkonem dokázal, že umě
ní vládnout taktovkou ovládá beze zbytku.

Klavírista J. Février je již naším dobrým známým z ně
kolika vystoupení v minulém roce. V rámci festivalu měl
samostatný koncert ve Smetanově síni, na němž zahrál sklad
by dvou velkých blíženců francouzské hudby: Ravelovu »So
natínu« a obě řady Debussyho »Preludií«. Février je umělec
velké technické rutiny a úctyhodné úhozové kultury. Impresionisté nikdy neschází na jeho programu a zřejmě jsou jeho
velkým koníčkem, v jehož sedle sedí velmi pevně. Připadalo
mi však, že průběhem koncertu polevoval; ovšem je možno,
že ve skutečnosti polevovala posluchačova pozornost, neboť
24 slohově příbuzných preludií, samostatně kouzelných, je
najednou dávka trochu silná. U obecenstva měl pianista velký
úspěch a tuto přízeň musil zaplatit četnými přídavky.
Po hudbě z Blízkého Východu přišla na řadu hudba z Dál
ného Východu: čínská. Pochopitelně nikoli ve své originální
podobě, nýbrž v transposici pro klavír, a ač skládaná v do
mácí pětitónové stupnici, přece jen značně ovlivněná snahou
přiblížit se evropským vzorům, zvi. ruskému skladateli Alex.
Čerepninovi, který za svého pobytu v Číně blahodárně působil
na organisaci tamního hudebního života. Z tohoto období jeho
tvorby bylo provedeno několik etud a 2 árie pro soprán, jež
formálně sice byly nejvyspělejší, ale s hlediska čínského hu
debního svérázu nejméně přesvědčivé. Po této stránce nám
daly mnohem více některé rozkošně prostinké skladbičky a
popěvky od Ho Lu-Tinga a Lin Shea-Ana, či drobné lidové
písničky, v nichž se nejvěrněji zrcadlí rozjímavá moudrost
čínské poesie, jak ji známe z překladů Mathesiových, nebo
půvabný primitivismus čínských kreseb, neznalých ještě zá
konů perspektivy. O co nejvěrohodnější interpretaci, v níž
původnost byla rovněž značně setřena evropským školením,
se postaraly: klaviristka Lee Hsien-Ming (nedosahující naše
ho průměru) a zpěvačka Chow Shiao-Yen, která svým útlým
hláskem i způsobem přednesu si vydobyla primát večera.

Ve Smetanově síni jsme po roce opět přivítali nejznameni
tějšího sovětského houslistu Davida Oistracha, který na svá
bedra vzal velký úkol provést hned 3 houslové koncerty za
jediný večer: Brahmsův, Prokofěvův a Chačaturjanův. Prvý
z nich pro své energické úvodní thema a pro jiskrnost třetí
věty nehověl zcela naturelu našeho milého hosta, přece se
však s ním vyrovnal co nejčestněji. Avšak teprve koncert Pro
kofěvův, utkaný z pavučinově jemných vláken smyků, a Cha
čaturjanův, umožňující plné rozvinutí kantilény, poskytly
Oistrachovi příležitost zaskvět se jak oslnivou technikou,
tak měkkou lahodou či svítivou čistotou tónu. Komposičně
si oba skladatelé svůj úkol velmi usnadnili tím, žé orchestr je
převážně řešen jen jako nenáročný ^doprovod ke koncertantnímu nástroji. Zvláště posledně jmenovaný je vybaven líbivostí až mělkou. Orchestr FOK, tentokráte pod vedením R.
Kubelíka, byl si vědom svého čestného úkolu a vypjal se
k pěknému výkonu.
IV. koncert ČF byl vyhrazen umění francouzského dirigen
ta Ch. Muncha. Tento v každém směru skvělý a stále ve stře
hu se nalézající šermíř· taktovky, podal nám opět hojné dů
kazy o svrchovanosti svého postavení v říši hudby. I když
Debussyho skladba »Iberia«, líčící krajinu i život Španělska,
nevyzněla pro svou fragilnost dost soustředěně (patrně pro
příliš krátkou lhůtu k nastudování), Ravelův klavírní kon
cert pro levou ruku (provedený J. Févriérem) a Roussclova
II. suita Bacchus a Ariadna zazněly již bez kazu. Avšak sku
tečnou velikost Munchovu jsme mohli nejlépe změřit-na Honeggerově »Liturgické symfonii«, kterou u nás nedávno pro
vedl přední švýcarský dirigent P. Sacher. Zdálo se nám totiž,
že slyšíme zcela jinou, daleko hodnotnější skladbu, jejíž pro
vedení nemohlo být dokonalejší. Koncertu se tentokráte opět
zúčastnil p. president Beneš s chotí a společně s ním obecen
stvo dlouho nadšeně děkovalo francouzskému Toscaninimu.
IG.
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Film týdne
Pán secími moří, amer. film rež. M. Curtize v kinu Moskva.
— Bílý tesák, sov. film řež. A. Zguridiho v kinu Apollo. —
Bezejmenný ostrov, sov. film rež. B. Bergunkera a M. Jegorova v kinu Máj. — Nebožtík Mikuláš, franc. film rež. J.
Houssina v kinu Svoboda. — Dvě děvčata a námořník, amer.
film rež. R. Thorpeho v kinu Světozor. — Šest žen Jindřicha
VIII., angl. film řež. A. Kordy v kinu Lucerna.
v
Námětem amerického filmu »Pán sedmi moří« (The Sea
Hawk) je doba námořních soubojů anglického a španělského
loďstva, vlastně docela obyčejných pirátských přepadů, k nimž
se jejich vlády, zejména anglická královna Alžběta, oficiálně
nechtějí znát, jež ale inspirují a schvalují. Tyto souboje jsou
pak pro filmaře znamenitou příležitostí k omráčení diváka
mnoha t. zv. výpravnými scénami, dobrodružstvími v džungli,
milostnou romantikou atd. atd. Je nutno uznat, že řemeslně
i technicky je to velmi dobře skloubený celek, který dovede
místy strhnout. Herecké výkony, především již v tomto smě
ru proslaveného Errola Flynna, jsou pod úrovní. Za zvláštní
odsouzení stojí mizerná morálka tohoto filmu, v němž Angli
čané i Španělé stojí za málo, ale činy anglické jsou líčeny
jako správné, kdežto Španělé jsou zlí. Nechybí ovšem ani senšační záběry ze soudního řízení španělské inkvisice. Méně bylo
by více a snad by se potom dalo celému tomuto příběhu ale
spoň trochu věřit. — Přátelé přírodních filmů uvítají sovět
ský snímek »Bílý tesák«, natočený podle J. Londona. Hraná
část tu ustupuje do pozadí (režijně i herecky je hodně pod
průměrná) a vlastním dějem je život a růst vlčího mláděte.
Krásné přírodní snímky, jež dosahují dokonalé působivosti,
jsou hlavním přínosem. — Iv sovětské produkci začíná válka
nabývat charakteru dobrodružství, v němž je samozřejmě ob
sažena služba národu a státu. »Bezejmenný ostrov« je příběh
posádky malého ostrůvku v Arktidě, který se pro své stra
tegické postavení stane středem německé pozornosti. Dobrý
střih a tempo i sympatičtí představitelé (N. Šimonov v hl. roli
ovšem silně přetahuje) vytvářejí film, na nějž je možno —
po delší době — zase se filmařsky dívat. — O francouzských
veselohrách posledních měsíců, jež k nám byly uvedeny, je
zbytečná diskuse. Jejich humor je přízemní, násilný, chtěný,
vyplývající z absurdních situací, jimž však chybí zvláštní lo
gické zákony americké komedie. Dokladem toho je i poslední
francouzský film »Nebožtík Mikuláš«. — Vzorným příkladem
opaku je narychlo uvedená americká veselohra »Dvě děvčát
ka a námořník« (Two Girls and A Sailor). Pásmo revuálních
a kabaretních výstupů, spojené jednoduchou dějovou linií
o dvou děvčátcích, které ztratí svá srdce na večírcích, jež po• řádají pro vojáky, je přímo nabito hudbou, tancem a kupami
americky ztřeštěných nápadů a vtipů. Znamenitá atmosféra,
rozjařená, sentimentální i. lidsky důvěrná, je zásluhou rež.
Thorpeho,'jenž spolu s herci J. Allysonovou (Patsy), G. de
Heaven (Jean) a Van Johnsonem (námořník) vytvořil vese
lohru, na jejíž osobitou formu diváci dlouho nezapomenou. —»Šest žen Jindřicha VIII.« ztratilo po deset či více letech mno
ho ze svých půvabů a působivosti. Dnes již jen herectví Ch.
Laughtona a celková inteligence filmu čestně obstály, zato ji
nak už jsou to ženy v hodně pozdních »nejlepších« letech.
Vzhledem k významu v celkovém významu světového filmu je
jeho uvedení záslužné, nikoliv však po stránce morálky ob
sahu.
bs,

Rozhlas týdne
Triumfální akord. Rozhlasové pásmo Normana Corwina.
Přeložil St. Budín, režie Josef Bezdíček.
Jméno předního amerického rozhlasového autora Normana
Corwina — a dodejme: rozhlasového básníka — je u nás již
dostatečně známé, zejména po vysílání jeho hry »Bez názvu«.
Nyní pražská rozhlasová stanice uvedla další Corwinovu prá
ci, rozhlasové pásmo »Triumfální akord«, jež bylo po prvé
vysíláno v USA dne 8. května 1945 a o němž tehdy rozhla
sový kritik z New York Herald Tribune mezi jiným napsal,
že »Corwin vytváří s úžasnou obrazotvorností zvukový kobe
rec, kterým proniká do středu našeho myšlení«. A skutečně!
Corwin dovede působivými záběry otázek, odpovědí, naději
i starostí, jež jsou stále ještě denním chlebem lidstva, sáh
nout pod povrch věcí, aby přesvědčivě ukázal světu, co to byl
nacismus, v poslední válce poražený, co stálo vítězství a k če
mu také zavazuje. Corwin, který zde působivě pleduje pro
mír, je svrchovaně i dnes aktuální a jeho obdivuhodný po
střeh a pohled na politické i všelidské události dovede dát
slovům i nejprostší postavičky skutečně hlubokou mravní ná
plň i nutnou míru přesvědčivosti. Jeho pracovní methoda jako
rozhlasového autora je ovšem zcela jiná, než na jakou jsme
zvyklí u nás, kde vývoj umělecké rozhlasové formy směřoval
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k ucelenému dramatickému útvaru; Corwinovy práce jsou
vždy spíše reportážními pásmy" ale pásmy, jež, kdyby nebyly
tak lidsky přesvědčivé, by se mohly zdát až rafinované tím,
jak jejich autor dovede střídat všemožné protiklady k zá
měrně vyhrocenému cíli. »Triumfální akord« je rozhodně dílo,
které možno označit nejen za záležitost čisté rozhlasovou,
nýbrž i politickou v nejlepším slova smyslu. O jeho vzácné
rozhlasové tlumočení se u nás významně zasloužil režisér
J. Bezdíček, zaposlouchaný zřejmě hluboce do vnitřního ryt
mu Corwinova díla, jež si zaslouží pozornosti už také proto,
že za ním stojí skutečně výrazná a také nenapodobitelná (po
známka pro naše autory!) autorova individualita.
,
Dr Karel Zajíček

Tak se píše ...
ve »Volném slově« (14. května 1947): Cyklista byl
v plné rychlosti autem sražen s kola tak, že hlavou
prorazil och ranné sklo před řidičem. Ochranné
sklo bylo nerozbitné a tak cyklista vyvázl jen
s menším zraněním v obličeji.« — Zaslal J. V., Olomouc,
ve »Vývoji« (14. V. 1947): »Naše děti nemají už dávno
krupici, protože ječmen jsme dali zčásti pivova
rům, zčásti byl vyvezen jako slad.« — Zaslal M. Z.,
Praha.
ve »Svobodném slově« (8. 5. 1947): »Proč jsme neobhá
jili mistr, titul: Pokud jde o výkon SSSR řekli bychom,
že Rusové nepředvedli nic zvláštního, ale před
vedli to dokonale.« — Zaslal V. N., Praha.

v »Obraně lidu« (11. V. 1947): »V březnu sneslo 7 mi
lionů slepic asi 85 milionů vajec. Průměrná denní snůška jedné slepice — 12 vajec — byla v březnu 1946 pro
nepříznivé počasí o 1 vejce nižší.« — Zaslal V. Beran,
Lanškroun.
v »Naši Hané« (9. V. 1947): »Následuje čtvercovitý po
koj matky presidenta s velikou postelí, pokrytou ručně
háčkovaným přehozem, se skříní na šaty s velkým
krbem, v n ě m ž se F. D. Roosevelt narodil.« —
Zaslal J. V., Olomouc.
ve »Svobodném slově« (11. V. 1947): »Ty červené růže,
to jsou dánské dvory, to bílé srdce je Kodaň, v n í ž
sídlí král, který právě zemřel, jejž všichni
Dánové milovali jako vlastního otce.« — Zaslal J. L·.,
Praha.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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Denní listy uveřejnily dne 9.5. 1947 mimořádný případ is. pilota:

„MOUCHA ZAVINILA LETECKOU NEHODU!"

Proto ničte mouchy mucholapkou AERO XON.
Objednejte ihned v továrnách
R. STEYSPAL. Praha-Trója 7. — Telefon RR 8940, RF 5654.

Veškeré druhy kýlnich pásů, břišních pásů
v nejlepsím provedení v odborném závodě

O, POKORNÝ,
PRAHA II, KARLOVO 19,
stanice elektr. drah 2, 4, 14, 15, 18, 21. Telefon čís. 452-02.
Piite a informujte se ve Vašem vlastním zájmu. — Odborné porady i písemné zdarma.

Imertní objednávky vyřizuje inzertní oddělení Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 4 31-41, 389-6 3.

FESTIVAL·
ěí. filmu u Jlandýul
české a anglické hvězdy na filmovém
tslivalu (zleva doprava)1: Lili Hodáčková,
avla Vrbenská, Stewart Granger, Marie
ášová, Greta Gynt. 2. Ministr Sir Stafford
ripps a hvězda Valerie Hobson. 5. Ministr
evin s Pavlou Vrbenskou. 4. Lord kancléř
>witt při rozhovoru s komentátorem brit:ého rozhlasu, spolupracovníkem Obzorů,
arlem Brušákem. 5. Náměstek předsedy
ády Fierlinger v srdečném rozhovoru na
avnostni premiéře s ministrem zahraničí
avinem. 6. Londýnští zvědavci čekaji na
příchod ministrů a hvězd.

