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cejních uniforem 5. Pittsburská firma poslala evropským hladovějícím dětem milion ba
ličku dětské moučky 4. Newyorský biskup blahopřeje 87 novým ošetřovatelkám v ne-

Kdo utíká od košického
vládního programu?
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V Praze, 19. července 1947

Číslo 29.

CO SE DĚJE VE SVĚTĚ
To by byla škoda!
V sobotu, dne 5. července došla česko
slovenské vládě britsko-francouzská po
zvánka k účasti na pařížskou konferen
ci pro hospodářskou evropskou spolu
práci.
. Československá vláda pod předsed
nictvím předsedy Gottwalda rozhodla se
v pondělí, 7. července jednomyslně po
zvání do Paříže přijmout.
Československá vláda při tom vychá
zela zřejmě z ryze hospodářských úvah.
ČSR je závislo z 60 až 80 procent na
hospodářských zdrojích Západu. Potře
bujeme úvěry, suroviny — zkrátka čilé
hospodářské styky s Amerikou, s An
glií a s britskými dominiemi.
Na jednomyslné kladné usnesení vlá
dy jistě spolupůsobily názory polské
vládní delegace, právě v těch dnecli v
Praze přítomné. Polští ministři, kteří při
jeli do Prahy podepsat významné hos
podářské úmluvy polsko-českosiovenské,
netajili se tím, že Polsko má obrovský
zájem na pařížské konferenci a že by
těžce nesli, kdyby z důvodů politických
musili svůj kladný hospodářský zájem
změnit.
Na jiném místě ostatně otiskujeme
názory polského tisku z doby před pou
čením z Moskvy, která se nedívá na pa
řížskou konferenci hospodářsky, nýbrž
politicky, ' Od zorným úhlem snahy iso
lovat SSSR.
Další podíl na původním kladném roz
hodnutí čs. vlády měla zřejmě též nota
britského velvyslance v Praze, který ujistil čs. vládu, že plán pařížské konfe
rence se nemůže v ničem dotknout ani
naši svrchovanosti, ani už uzavřených
dvoustranných dohod hospodářských,
které ČSR má se státy slovanskými, a
vůbec se státy východní Evropy.
Ve středu, 9, července odjela vládní
delegace, tvořená předsedou Gottwaldem,
ministrem Masarykem a ministrem
Drtinou, do Moskvy.
Den po jejím příjezdu do Moskvy, a po
jejím slyšení u generalissima Stalina a
ministra Molotova, československá vlá
da, opět jednomyslně, změnila na zákla
dě vzkazu, podepsaného Gottwaldem,
Masarykem a Drtinou původní své klad
né rozhodnutí v odmítnutí účasti na pa
řížské konferenci.
V sobotu, 5. července převážilo hospo
dářství nad politikou. Ve čtvrtek, 10.
Července zase politika převážila nad hos
podářskými záimy. Spojenectví a přá
telství mezi ČSR a SSSR převážilo nad
úvahami a přáními obchodními. Bylo by
nesprávné vidět v tom jen příliš ochotné
komunistické přisvojení si sovětského
názoru, že pařížská konference je pře
devším politicko-strategický manévr a
teprve v druhé řadě hospodářská pora
da. Vždyť vzkaz o nutnosti změnit pů
vodní kladné usnesení vlády nebyl přece
podepsán Jen Gottwaldem, ale též svnem Presidenta Osvoboditele Janem Ma
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sarykem a ministrem Drtinou (alias
Pavlem Svatým, jehož projevy proti
rychle se přizpůsobivší protektorátní
vládě jsou v živé paměti).
Proto též rozhodnutí československé
vlády, jejíhož celodenního zasedání se
pro nemoc nezúčastnili místopředseda
Šrámek, ministr Ripka, ministr Hála a
ministr Majer (t. č. na obilní konf.) bylo
jednomyslné. Nemůže se Československo,
clice-li zůstat věrno duchu i liteře sovětskc-československé smlouvy, zúčastnit
konference, na níž není ani SSSR, ani
jiný ze států, s nimiž nás ve východní
Evropě váží spojenecké svazky.
V tomto smyslu bylo také usnesení
čs. vlády přijato naší veřejností. Uvědo
muje si totiž, že jen v klidných a nenapjatých dobách může být hospodář
ským argumentům ponechán právě jen
hospodářský význam. Čím je doba na
pjatější, čím je víc doba nabita elektři
nou, tím snáze každý hospodářský počin
dostává význam politický a vojenský.
Koupí-li si stát v dobách hlubokého mí
ru o něco více nafty než jindy, nikdo si
toho nepovšimne. Stane-li se tak v době
napětí, je v tom vidět válečná příprava.
Koupí-li si v dobách hlubokého klidu jiný
stát o desítinu gramu radia více, je to
počin, diktovaný zvýšenou péčí o zdraví
lidu. Stane-li se tak v době dnešní, je
to jasně příprava k výrobě atomové
pumy. Podobně nákupy potravin, železa
atd. V dobé napjaté, z obchodů se stá
vají obchvatné strategické manévry.
A každý z nás Čechů a Slováků ví, že
je nad síly malého národa vtisknout hos
podářské konferenci pařížské jen význam
hospodářský. Jeví-li se Paříž politickovojenský, je to vlivem velmocenského
sporu mezi Západem a Východem, kte
rý jsme nevyvolali, k němuž jsme ne
přispěli, ale jehož útraty — jak už bývá
osudem malých národů — možná pone
seme.
Neradi bychom — arci! Ministr Ma
saryk jednou v zahraničním výboru Ná
rodního shromáždění řekl, že se bude
vždy snažit, třeba s čepicí v ruce, obchá
zet Západ a něco pro náš životní stan
dard a jeho udržení vyškemrat. Dodal,
že se bude snažit nijak nepřetrhat, třeba
tenčící se nitky, které nás s hospodář
skými zdroji Západu pojí. Jejich přetrhání by snížilo životní úroveň našeho
krásného lidu, řekl Jan Masaryk; a do
dal: »A to by bjla škoda.«
To by byla škoda!

Parlamentní finále
Parlament tedy již skončil zasedáni
a odebral se, jak bylo mnohde řečeno,
kde parlamentu přejí, na zaslouženou
dovolenou. Zaplať Bůh, že to je jen nor
mální dovolená, že není ani trvalá, ani
zdravotní, poněvadž parlament potře
bujeme jako sůl. Dobře se vypracovává,
blahopřejeme všem poslancům, kteří se
nedají, a dobře háji principy práva,

Není tomu tak dávno, co košický
vládní program byl na všech našich
školách učebnicí napřed politické a
nyní již opět občanské výchovy. Zvláš
tě si na něm zakládala jedna naše stra
na, která s oblibou svalovala vinu na
neplnění košického vládního programu
na ostatní. A ejhle! Pojednou jak je ti
cho. Víme, že to byli příslušníci této
strany, kteří projektovali širokou sa
mosprávu pro Slovensko. To ovšem
věřili, že na Slovensku zvítězí'. Když se
jim to nepodařilo, jsou pro nejtužší
pražský centralismus. Proč? Pomocí
Prahy a české největší strany lze totiž
i na Slovensku vládnout takřka majo
ritně, i když voliči se vyslovili pro zná
mý kurs jen minoritně. Podobně se
mnoho napovídalo o vládě lidových
místních a okresních národních výbo
rů. Sotvaže však žádá demokratická
strana rozšíření pravomoci okresních a
místních národních výborů, začíná ob
rat v nazírání na místní a okresní lidovládu i v českých zemích, Podle vyjád
řeni či jen· přeřeknutí komunistů praž
ských mají být národní výbory zvláště
hospodářsky přímo závislé na resort
ních ministerstvech. Že s tím půjde ru
ku v ruce závislost i jiná, o tom není
pochyb. Vyhlíží to vůbec tak, jako kdy
by pod novou reklamou se vracely po
měry nazpět a snad se dočkáme brzy
opět okresních hejtmanů, kteří by ne
poslušný lid poučili, že vládnout se mu
sí tak, jak chce resortní ministr a ni
koliv jak chce onen· tolik vychvalovaný
lid. Tyto tendence pronikají ovšem i do
zemských národních výborů a dokonce
i parlament musí občas prohlašovat, že
není podřízen vládě, nýbrž vláda jemu.
A tak lodivodové košického vládního
programu obracejí až křiklavě nápad
ně kurs, neboť košický vládní program
se nehodí, když jedna strana na Sloven
sku nezvítězila a když místní a okresní
národní výbory nemíní všude vyko
návat jen vůli centra.
pa
svobody a demokracie. Aniž bychom
provozovali nějakou sebechválu, konsta
tujeme pouze suchou skutečnost, že naši
poslanci si v parlamentním klání,
které nyní máme za sebou, dobře vedli.
Prozatím se dostavují částečné, ale tím
cennější úspěchy. Poslanci, kteří háji
věc svobody,urazili hodný kus cesty; setrváme-li na ní, a není nejmenšiho dů
vodu, abychom se zastavovali, vraceli,
nebo zpomalili krok, dostaví se úspěchy
plné co nevidět. Je jen třeba trpělivosti,
pevnosti, a hlavně se nikoho a ničeho
nebát. »Nebát se a nekrást«, přísloví
Masarykovo padne dobře i do dneška.
Parlamentní finále probíhalo ve dne
v noci, v plenu i ve výborech. Principy
svobody, práva a demokracie tvořily
často bez ohledu na klubovou příslušnost
široké pracovní společenství proti m nšině, které parlamentní jednání obtě
žuje, která by nejraději svou vůli oktrojovala a. parlament vyřadila, jakožto po
litického činitele. Této menšině nejde na
rozum, že parlament si odvažuje mít ji
né mínění, než »neomylná vláda«.
Zápas o zemědělské osnovy byl tvrdý
a vyčerpávající. Komunisté vycházejí
z tohoto souboje značně pošramoceni.
Dobře to ukazuje >>Rudé právo« z 12.
července, když píše: »Parlament však
zcela neuspokojil, neboť část poslanců
odmítla řadu důležitých, zemědělci uplatňovaných požadavků, do těchto zá
konů pojmout a přijmout osnovy tak,
jak je navrhoval min. zemědělství Julius
ĎuriA- Přijetí těchto zákonů, které, 1
když zdaleka neodpovídají pů-
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vodním předlohám, je především
zásluha komunistu
L· j d o ý é i po
dali na 30 zhoršovacíeh ná
vrhů. Poslanci lidové, národně socialis
tické a slovenské demokratické strany
se předstihovali v získáváni zásluh při
hájení zájmů statkářů, tak na př. po
slanci dr. Rozehnal a N e rm u ť
(lidovci), podali na 30 zhoríovacích návrhů.,. Poslanec soudruh
Smrkovský přednesl v závěru prohlášení
KSČ, v němž mezi jiným řekl; ».,. prohíaěujeme, že jsme neměl; dost moci pro
sadit požadavky zemědělců, stejně však
prohlašujeme, že budeme usilovat o to.
aby dodatečně bylo napraveno vše, co
bylo, proti naší vůli a ptáním rolníků, po
kaženo ...« Abychom se alespoň trochu
přiblížili k pravdě, musíme, a máme jíž
v tom dobré zkušenosti, čisti světový
formát vždy obráceně, Tedy to zname
ná, že parlament z velké míry uspokojil
a že lidovci podali na 30 zlepšujících ná
vrhů, že nehájili zájmy statkářů, ale
všech sedláků. Jen v prohlášení poslan
ce Smrkovského je možno se shodnout!,
že komunisté neměli dostatek moci, ale
již dále musíme takto čisti světový for
mát,, abychom se dostali k pravdivému
závěru: »... budeme usilovat o to, aby
dodatečně hylo pokaženo vše, co bylo
proti naší vůli a přáním n e r o 1 n í k ů
napraveno...«
Podle pravdy to vypadá tak, že veli
kým parlamentním zápasem bylo zabrá
něno komunistické zemědělské politice,
aby sedláci přišli vůbec o Syou půdu a
aby se splnil dávný sen velekomunistů,
aby zemědělci dřeli do úpadu na kolchozech a sovchozech, Druhá pozemková
reforma, jakožto mocný nástroj Durišův
ke konečnému cíli, vychází tedy zesla
bena. Jak na každém kroku .přímo zjevně
vykukují tyfp třídní cíle ze všech ze
mědělských osnov a druhé pozemkové
reformy zvláště, je vidno z toho, že ko
munisté zásadně odmítali návrh na par?
celaei a rozdělení státních lesů a statků
mezi české sedláky, obce, okresy a ze
mě. Pozemková reforma se vždy dělá
tehdy, jestliže je hlad po půdě. Zatím
však u nás leží vůbec ladem na 60.000
ha zemědělské půdy, státní statky a lesy
žiyoří a hospodaří ne od deseti k pěti,
ale k nule. Páni komunisté si však
vzpomněli, že se bude parcelovat a rozdrobovat půda "Českých sedláků a je jim
zcela lhostejno, že se tím vrháme v ne
bezpečí hladu a že tímto celým £>urišovým podnikem může být vážně ohro
žena výživa národa, jak už nyní začíná
se půd jeho blahodárným a Koťátkovým
vedením zcela zřejmě ukazovat. Proč je
méně masa, proč je méně vajec, tuků,
mléka, obilovin, proč my, tato bohatá
země, máme stále, dva roky, po válce,
ještě potravinové lístky a příděly jsou
soustavně snižovány? Nad druhou po
zemkovou reformou se vznáší stín třídní
komunistické politiky, které mají být
bezohledně obětovány životní zájmy ze
mě. Máme se všichni, město i venkov,
státí proletáři pod jedním kloboukem
KSČ, toť poslední cíl. A nedivme se te
dy, že práce parlamentu byla vysilující
a rozčilující; komunisté vypalovali jednu
osiovu za druhou a všechny dohromady
měly být svěrací kazajkou pro naší
vnitřní svobodu. Poslanci všech demo
kratických stran stavěli neúnavně hráze
komunistické povodni na odplavení práv
ního a demokratického pořádku. Pokud
se týče lidové strany, zůstane nadále
pevná, v těchto prinetoiáfeích otázkách
nebude před ničím uhýbat. Podá nové ná
vrhy na revisí druhé pozemkové refojmy a bude neúnavně usilovat o to. aby
»turecké hesnodaření« státních latifun
dií bylo likvidováno spravedlivým rjpdě-
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lením mezi sedláky, obce, okresy a země,
zejména pokud jde o lesy.
Konečně také'parlament uzákonil SNB,
který byl do té doby mimo půdu zá
kona. Budeme stát na tom, aby vnitřní
bezpečnost nestala se záležitostí jedné
strany a aby tak z SNB nestávalo se
naopak nebezpečí pro vnitřní bezpečnost.
Přejeme parlamentu,, aby dohře užil
své dovolené, aby se za dva měsíce opět
vrátil plný síly a odvahy hájit kdekoli
a proti komukoliv právo, spravedlnost a
hlavně svobodu, aby prostě byl v plném
slova smyslu zákonodárným sborem re
publiky a jeho členové zástupci svrcho
vaného. českého i slovenského lidu.

Tři události
Zběhly se téměř současně 5, a 6. čer
vence. V Praze na zborovských csiavách
promluvil president. K jeho řeči bude
třeba se častěji vracel, poněvadž se za
bývala šášími nejakhíáinéjšínii problé
my s hlediska zásadního. ťios.dent nám
mluvil ze srdce, jestliže se obrátil s výt
kou proti duchu nového stranictví, kte
rý může svou vášní a slepotou ohiOzítá
demokracii, vést k totalitě, a tudíž 1
k vnitřní nesvobodě i za situace, že má
me více stran, než jednu. President obra
cí se ke všem občanům s přesvědčivou
řečnickou otázkou: »Ale zdaž přehnané
stranictví není také synenjunem — nedntnokratíe?« Od začátku tohoto listu
bijeme se proti tornu, aby se národ ro
zešel ve sírany, aby strany vládly nad
národem, nad parlamentem, nad vládou,
nad soudy, nad védou, nad kulturou, nad
hospodářstvím, krátce řečeno, nad ce
lým občanem a čtovékem. foíitócké stra
ny mají být porn očnífcésn svoboáiíího
veřejného života a né jeho tyranem.
Strany mohly by ohrozit podstatu nafkšeho života, s níž stojíme a padáme.
Nelze zde se neobrátit proti největší
vládní straně KSČ, která vnesla do sou

časného života nám zcela tíží meíímdy
stranického fanatismu podle svého hes
la: »Nejdříve strana, pak strana, pak
zase strana, pak dlouho nic a teprve
potom všechno ostatní«, zatím co Ostat
ní strany v obraně leckdy jsou ochotny
přijímat a bojovat s KJSČ jejími vlast
ními prostředky, totiž tímto chorobným
sobectvím. Stranické sobectví slojí v po
předí, zatím co velké otázky naší státní
politiky jsou bezohledně sunuty do po
zadí na postranní koleje. V tom spočívá
veliké nebezpečí naší současnosti. Jen a
jen se stranického hlediska je také jedna
z nejživotnějšíeh vnitřuíeh otázek: po
měr Čechů a Slováků, kterou se také
ve zmíněné řeči president zabýval:
»Trvejte vy všichni — Češi a Slováci —
důsledně a nekompromisně na zásadě:
budiž respektována politicky úplná a dů
sledná rovnost nás obou a trvejme při
tom na rozumné decentraUsaei jednot
livých mocí ve státě při zachování jed
noty státu!« Konečné president končil
závažnou výzvou ke všem: »Nedovolte
nikdy, aby se národ ve svém poStieltím
boji rozpoltil na dvě nesmiřitelně boju
jící části nebo poloviny... Byl by to
začátek konce...« Jedno s druhým spo
lu souvisí. Bude-li národ rozdělován v
nesmiřitelné tábory stranictví, nakonec
se rozdělí ve dvě části, které by si ne
mohly vůbec porozumět, byly by sobě
zcela cizí, šikovaly by proti sobě svou
moc a pak — nastával by soumrak čes
koslovenské státnosti. Proti heslu: »Stra
na, pak strana, pak zase strana, pak
dlouho nic a teprve potom všechno ostataí«, postavme plaňoucí víru v sílu
vlasti, nám všem společné, vtíilco» lásku
k ni, která v sobě sežehne koukol so
bectví a stranických partikularismů.

Koukol již vzrostl, je čas jej oddělit od
obílí, aby toto nebylo zadušeno. Věíme,
že je dost ještě dobrých hospodářů růz
ných stranických kabátců. kteří budou
svážet obilí á koukol spálí. Nechť ták
ěiiií i všitími občané!
Zatím' co president mluvil v Praze,
ministerský předseda mluvil na děvínských oslavách. Na půdě Slovenska pro
nesl ostrou kritiku stávajícího sloven
ského politického složení, obviňoval
z hospodářské sabotáže, ačkoliv právě
svou děvmskou řečí ministerský před
seda mála posloužil česko-sloveuskému
vztahu a zadal si jako host Slovenska i
jako ministerský předseda, ítatla řeční
ků, včetuě ministerského předsedy, pro
volávala slávu Stalinovi, Titoví, Dimitrovovi, bohužel, nikdo neslyšel z jediných
oficiálních úst zdravící presidentovi Be
nešovi, až konečně nas’wtísajíeí lid sám
se ujal slova pozdravem svému presiden
tovi. Výmluvný doklad ideologické a
stranické pýtíiy, vypínající se nad vě
domí státotvornosti!
Mezí obě řeči přímo svědecky zapa
dají svým až příliš otevřeným význa
mem událostí neekaníeké, jejichž zhod
nocení přinášíme na jiném místě. Kon
statujeme jen, že ve -jménu -stranítí-omoeenskýeh zájmů naježily se bodáky
»lidově denmkratlekého« SNB proti sel
skému lilo, proti otkánu lidové sp áry
NV a nakonec bodáky byly natři cny
z Nccfeauíe í proti NejvyS^mu správní
mu soudu. Keefeaníee jsou doldefem, že
právo í Jid byl rušen ustoupl moci,
v’dané stranickými pohnutkami. Tako
véto událo;,ií,;'■kdyby se měly opaluj raí, stavěly by v csfrou protivu právo proti
moci a stranickou moc proti lidu. Při
bližovaly by a pogáUovaly by nebezpečí,
o němž snad v téže chvíli, kdy se ode
hrávaly »Netíraníce«, mluvil v F.ra.rie pre
sident. a jemuž všitími, bez tožd l-t sta
vu, třídy a stranického přesvědčení,
všichni občané musí zkřížit cestu.
Přestaňme být straníky a vystupujme
všude v prvé řadě jako občané republi
ky!

Proč nejsme v zcmědčTaíví
sňbastačni?
Předseda ÚRO, peaianec Zápotocký,
zmínil se na plenární schůzi této korpo
race také o zemědělství, kterému vytkl,
že je na nízké úrovni. Dokazoval totiž,
že ve Spojených státech tíživí jeden ze
mědělský dělník 16—18 osob, u n s 3—4
obyvatele, že v USA mohou vyvážet ze
mědělské výrobky, kdežto my že ne
jsme ani soběs ačni. Příčinu vidí v tom,
že náš zemědělec musí dřít na políčku
s krayským potahem a dovozuje z toho,
že je třeba splnit plán technísace scc_
lovánj pozemků a.že náš průmysl musí
dodat nejdříve potřebné stroje. Je to po
nejprv, co předseda ÚRO dává za vzor
zemědělství v zemi svobodného podni
kání a nikoliv zemědělského dělníka na
příklad socialistických zemí. Vtip je
v tom, že americké zemědělství má k dis
posici padesátkrá e větší množs..ví hos
podářských strojů nesrovnatelně modémější a jakostnější konstrukce, než
jsou naše, takže si je může zakoupit
podle potřeby a ne podle milosti všech
rozmanitých institucí, které se .u nás
staví mezi výrobce a spotřebitele a pů
sobí, že se musí na s roj ještě předra
žený a zastaralý čekat měsíce i léta.
Totéž platf i o pohonných látkách, pneu,
matikách, umělých jhnojívech. obuví a
šatstvu pro zemědělce. Americký země
dělec vyživí hravě čtyřikrát tolik osob,
neznáš, když má většinu hospodářských
strojů za polovic, stejně jako jejích sou
částky a ostatní potřeby, pohonné iát-
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ky, pro motorisované zemědělství tak
důležité dokonce za pětinu toho, než náš;
o umělých hnojivech ani nemluvě. To
proto, že výkonnost amerického soukro.
mého průmyslu je rovněž několikráte
vyšší než našeho. Na příklad hned hor
níků. Je-li průměr těžby horníka v na
šich nejlepšlch kamenouhelných dolech
1>4 t za den, mají moderní severoame
rické doly průměr 25 t za stejnou dobu!
Levné uhlí znamená levnou ocel, levné
stroje a traktory a dopravu, zkrátka
všechny průmyslové výrobky, které
zemědělec potřebuje. Klíč k vyšší vý
konnosti zemědělce ležf ve větší výrobnosti průmyslu, a to jak hospodář
ských strojů, tak i umělých hnojiv, po.
honnýeh látek a prostředků proti škůd
cům. Po této stránce technisace scelování, jak zní patrně »moderní« termiti
obyčejného scelování k stranickým úče
lům, je přeceňována. Nejdůležitější vě
cí je dnes dokončení elektrisace, důsled
ná motorisace a mechanisace nejen vět
ších, ale i středních a malých podniků
zemědělských na pokladě nikoliv kolek
tivním, ale individuálním, kteréžto for
mě vděčí jak americké, tak i britské ze
mědělství za svou vysokou výrobnost, již
se kolektivní zeměděství v žádné jiné
zemi nemůže zdaleka ani přirovnat,
stejně jako zemědělec za vyšší životní
standard. Aby stroje došly náležitého
uplatnění v našem zemědělství a bylo
m_žno dobře obdělat všechna pole, mu
sí jich být v prvé řadě dost a moderní
konstrukce, a za druhé je třeba snížit
nynější fantasticky vysokou cenu po
honných láek pro zemědělství Silný
traktor ve strojní stanici není nic plat
ný, když pro drahou naftu a obsluhu
s ním přijde hodina práce na 80 Kčs,
takže ta posmívaná kravka je vlastně
daleko levnějším potahem a tím i za
daných poměrů také vhodnějš m. Vý
sledkem naší nešťastné zemědělské a
průmyslové politiky pak je, že mne ho
silných traktorů strojních stanic fušuje
do povoznictví a zemědělci oraji po
tahy jako před tím. Následkem nedo
statku a drahoty umělých hnojiv, na
něž se stále zapomíná, je náš zemědě
lec připravován o svého nejlepšího po
mocníka, jak zvýšit výtěžek chlebovin,
okopanin a krmiv při stejné jinak ná
maze. Nedovede.li náš chemický prů
mysl dost a levných hnojiv vyrobit, pro
tože byl větš nou stavěn s jinými cíli,
než je služba zemědělci, právě tak jako
Stalinovy závody nedovedou dát mu
dobré a levné pohonné látky, protože
miliardy do nich zahrabané byly inve
stovány s jiným úmyslem, než pomoci
našemu motorismu, který vysokými ce
nami vlastně ubíjejí, měl by se tedy
organisovat dovoz umělých hnojiv, ja
kožto nezbytné zemědělské suroviny ze
zemí, kde je dovedcu vyrábět. Při kri
tice zemědělců najdeme nakonec v po
zadí jejich domnělé nevýkonnosti dale
ko větší nevýkonnost průmyslovou, kde
by měl předseda ÚRO svou autori
tou sjednat nápravu dokáže-li to ovšem!

Budeme mít také Nechanieký
program ?
Malé městečko Nechanice, o kterém
dosud v republice málo kdo věděl. Za
pomenutý kraj žírnych lučin, bez spo
jení se světem, stal se v minulých dnech
středem pozornosti. Několik týdnů zva
ly plakáty po celých Čechách ctitele
selského jezdeckého sportu na závody
selských jezdců na 5.—6. 7. v Nechanicích. Selský chlapec na statném sel
ském koni vkusně zhotoveného plakátu
zval selský lid, aby se přišel pochlubit
do kra ’ »koůařů« s tím, co si dovedl
výpěste, t, co si uměl vychovat a ovlá
dat tak, jak se sluší na řádného sedláka.
Mnozí dojeli, jiní nedojell do Necha-
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nlc, neboť příslušníci SNB, poslušní roz
kazu ministra vnitra, jím přístup do
Nechanic nedovolili. Klidné město stalo
se 5. července táborem. Na jedné straně
selští jezdci a na druhé straně SNB.
Kolikrát jsme slyšeli, že SNB nepůjde
proti lidu; a zde selský lid tvrdých dla
ní, plných mozolů, nesmí se pochlubit
svou prací, poněvadž SNB dostalo pří
kaz, aby jim znemožnilo splnit! jakou
koliv část stanoveného programu.
Přes měsíc visely plakáty, které oznamovaly konání závodů. ONV v Hrad
ci Králové (vláda lidu) povolil konání
závodů a podobně tak učinil Národní
výbor v Kunčicích. V posledních dnech
však ministerstvo vnitra nařídilo ONV
v Hradci Králové, aby závod zakázal.
Nekomunističtí členové ONV setrvali na
svém rozhodnutí nekompromisně a pro
hlásili, že jako lidový orgán, znalý po
měrů, nevidí v pořádání žádné ohro
žení pořádku a naopak by viděli ohro
žení klidu v tom, kdyby závod byl za
kázán. Přes toto rozhodnutí předsed
nictva ONV vydal předseda Mucha zá
kaz pořádat závody o své vůli. Mimo
jiné hlásil, že stávající jednotky SNB
nestačí na udržení pořádku a na zákla
dě tohoto hlášení byl dosavadní stav
rozmnožen elitním sborem SNB z Pra
hy o počtu 228 členů.
Předsednictvo ONV posoudilo jednání
p. předsedy Muchy a vyslovilo mu ne
důvěru. Zásluhou postupu předsedy ONV
stalo se z klidného města Nechanic ne
klidné město ve «stavu obleženi. Přísluš.
níci SNB, ozbrojení samopaly, prochá
zeli po desítkách městem a na silnicích
vedoucích do města zadržovali občan
stvo a povozy a dokonce šli tak daleko,
že zabraňovali věřícím vstup do koste
la. Je třeba připomenout!, že Necháni,
ce navštívili i zástupci cizích tiskových
agentur, kteří neopomněli informovat!
své země o situaci u nás. Věrohodní
svědkové tvrdí, že švýcarský rozhlas
informoval své posluchače o této situa
ci. Takovéto případy slouží cizině k pod
poře tvrzení, že u nás je policejní re
žim.
Jíž několikrát jsem se zúčastnil závo.
dů selských jezdců a vždy dopadly klid
ně. Selští jezdci předvedli své umění,
obecenstvo se pobavilo a rozešlo se za
se k těžké práci. Osazenstvo, které se
sešlo do Nechanic, nevidělo závody, ale
za to dobře ozbrojené členy SNB. Nechanický případ jistě nepřidal zeměděl.
cům chuť k práci. Na jedné straně vi
dí zemědělci jak část národa používá
dobrodiní rekreace za peníze ne vždy
vlastní. Naproti tomu zemědělci chtěli
se zde pobavili na svůj náklad a pře
ce jim v tom bylo zabráněno. Celá ze
mědělská veřejnost je tímto bezprá.
vím pobouřena. Je třeba, aby těmto
lidem byla dána záruka, že podobné pří
pady se v demokratické republice nebu
dou už nikdy opakovat a že vinníci bu
dou hnáni k odpovědnosti. Nikdy se již
nesmi opakovat, aby občané republiky
byli bezdůvodně zavíráni tak jako se to
stalo v tomto případě a teprve na zá.
krok poslanců NF byli opět propuštěni.
Vinníci ve snaze, aby nebyli osamoceni,
rozšiřovali zprávy, že zákaz závodů dě
je se na přání náměstka předsedy vlá-.
dy dr. Zenkla a Z. Fierlingra.
Na nechanieký případ díváme se ja
ko na odstrašující případ nedemokratic
kého jednání. Jde nám o to, aby se ta
kové případy více neopakovaly. U nás
nesmí se cítit žádný stav utlačován na
úkor stavu jiného, každému musí být
měřeno stejně. Kdo má však jiný pro
gram než my, a hledá pro něj vhodný
název, pak »Nechanieký program« je
název velmi přiléhavý pro oklešťovatele svobody a demokracie.
Posl. Frant. Desenský.

Studentské brigády 1947 —
dobrovolné
Ještě je v dobré paměti všech vyso.
koškoláků loňský proslulý výnos minis
terstva školství a osvěty, podle něhož
těm posluchačům, kteří se neprokáží po
tvrzením zaměstnavatele a MNV o od
pracované měsíční pracovní povinnosti,
bude odepřen zápis do dalšího studij
ního semestru. Tento zásah do akade
mických svobod vysokoškolských poslu
chačů vzbudil mezi studentstvem znač
né rozhořčení, zejména, když se zjistilo,
že podnět k této nucené akci dal sám
nejvyšší orgán studentstva, který má
hájiti jeho zájmy před veřejnosti totiž
SVS.
Čeští vysokoškoláci, kteří si po téměř
dvouročním provisoriu demokraticky
letos zvolili své řádné vedení, očekávali
se zájmem, jak se k otázce studentských
brigád v letošním roce dvouletky vyslo
ví nově zvolený výbor SVS, v němž de
mokratický blok získal většinu.
Výbor SVS se otázkou studentských
brigád také velmi podrobně zabýval.
Vědomi si kritické situace v našem ze
mědělství před blížícími se žněmi, jakož
i potřeby výpomocných sil ve stavebnic
tví a báňském průmyslu, vyslovili se
studentští zástupci všech politických
stran zcela jednoznačně pro to, aby
SVS pokračoval v organisováni student
ských brigád i o letošních prázdninách.
Zástupci lidových akademiků, k nimž
se později přidali i příslušníci cstatnich
stran, hájili však nekompromisně sta
novisko, že není možné českého stu
denta k práci nutit a že tedy účast
na letošních brigádách musí býti zcela
dobrovolná.
Aby však obětavost a nadšení éch,
kteří svůj volný čas určený studiu a
rekreaci věnují k zajištění většího bla
hobytu národa, byla patřičně zhodno
cena, bylo rozhodnuto poskytovati účast
níkům brigád zvi. výhody, jež Svaz vy
sokoškolského studentstva vyjednal s pří
slušnými činiteli. Tak bude všem, kteří
odpracují alespoň 1 měsíc, z vázaných
vkladů uvolněno mimořádně na prázd
niny 1000 Kčs, těm kdož se zúčastní 2
měsíčních brigád, budou odsunuty ter
míny zkoušek, dána přednost při udělo
vání nového termínu, povoleno o 2 mě
síce později předkládat prospěch k udě
lení stipendia, zajištěn příděl deputátne
ho uhlí, cigaret a j.
J. R.

Zkáza potravin se opakuje
V řízeném hospodářství dochází i le
tos ke zkáze nejcennějších potravin pro
pomalou a nevýkonnou distribuci sy
stémem oblastních sběren a rozděloven.
Uvádíme jen několik případů z jedno
ho kraje, kde *se na příklad zkazilo
v posledních dnech 57 metráků třešní,
kromě spousty kedlubnů. V Olomouci
ačkoliv je uprostřed nejúrodnějšího
kraje republiky, panuje delší dobu na
prostý nedostatek brambor a hospody
ně jsou každý týden stereotypně ujišťo.
vány, že koncem týdne brambory bu
dou, ale pak nejsou. Kromě toho shnilo
ve Vracově 7.000 hlávek salátu a 1 */2
vagonu třešní. V olomouckých sběrnách
se zkazilo množství třešní a holandské
ho květáku. Naprostý nedostatek ně
kterých druhů zeleniny a její drahota
za současné zkázy velkého množství ze
leniny přiměly olomoucké hospodyně, že
před krátkou dobou demoi sírovaly za
lepší zásobování a zlevnění zeleniny a
ovoce. Zajímavo je, že demonstrace se
zúčastnily nejen spotřebitelky, ale i ob
chodnice, jež mají rovněž zájem na tom,
aby spotřebitelé dostali čerstvou a lev.
nou zeleninu. Ukázalo se však, že všech
ny snahy po tom, aby se zelenina a ovo
ce daly raději levněji dětem, než je pak
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házet po vagonech na smetiště, nará
ží na ministerstvo výživy, jež j.ž před
tím zakázalo zvýšit přechodně příděly
mléka v Olomouci, když se zvýšily do
dávky mléka a toto nelze ani pro vedra
dovézti do jiných okresů, protože by
zkyslo cestou, ani zpracovat na tvaroh,
který pro drahotu nejde vůbec na od
byt a jemuž hrozí zkáza. Jako v jiných
případech se ukazují naši marxisté za
rytými doktrináři, přímo zamilovanými
do nacistického řízeného hospodářství,
že nevidí škody způsobené výstřelky
tohoto hospodářství. Tato zaslepenost
doktrinářů, kteří nechtějí vidět stíny ří
zeného hospodářství v praxi, vidí jen
davy vděčných straníků., kteří nalezli
pohodlná místa v hospodářských úřa
dech a kontrolách. Nemůže býti pře.
svěděivějšího důkazu o tom, jak se mar
xisté rozešli se zájmy lidu, že jsou ra
ději pro milionovou zkázu nejhodnot
nějších potravin, než by ze své doktrí
ny slevili a tak umožnili zvýšenou spo
třebu čerstvé zeleniny za nižší ceny.
Není přesvědčivějšího důkazu neschop
nosti řízeného hospodářství zajistit dob
ře fungující zásobován; obyvatelstva ze
leninou, ovocem a mlékem, jako množ
ství vagonů shnilých třešní, kvěůáku,
kedluben, salátu a mlékárny bezradné
nad spoustami tvarohu, v nějž musily
zpracovat nadbytečné mléko.

Americký pesimismus
V New York Herald Tribune píše Sonia Tomara o důsledcích Molotovova od
mítnutí plánu hospodářské spolupráce,
které někteří evropští pozorovatelé vy
kládají jako přání Moskvy, udržet ev
ropské hospodářství ve stavu chaosu.
Avšak studium politiky Sovětského sva
zu od r. 1943 ukazuje, že tomu tak ne
musí nezbytně být. Zato však ukazuje
zřejmou tendenci zpřetrhat hospodářská
pouta a udržet v chudobě průmyslový
západ Evropy, za nějž převzaly odpověd
nost USA. Další tendence je uvést s ko
nečnou platností střední a jihovýchodní
Evropu do hospodářského vlivu na So
větském svazu.
Rozdělení Evropy tak, jak se jeví dnes,
rýsovalo se do určité míry už v Tehe
ránu a Jaltě. Stalin tam měl jasnou před
stavu toho, co chce získat, a kdežto
Churchill jeho plány potíral, zdá se, že
Roosevelt neměl jasnou představu, co
dovoluje. Rooseveltův pokus v Jaltě, za
jistit východním zemím západně demo
kratický způsob vlády, nepomohl mno
ho proti síle sovětských zbraní. A tak
čára Štétír.-Terst rozdělila Evropu.
Rusko se zmocnilo hlavních evrop
ských zdrojů pšenice, dobytka, nafty a
píce, západní armády j?ak »osvobodily«
s velkým úsilím Itálii, jednu z nejchudších zemí Evropy. Francie, nejbohatší
kořist na západě, má průmysl v ne
příznivém stavu a její lid je zvyklý na
mnohem vyšší úroveň než Polsko, Ma
ďarsko neb Balkán.
Marshallův plán počítá s rychlou ob
novou evropských hospodářských spojů.
Itálie potřebuje nutně německé uhlí a
ocel, jugoslávskou měď a vepře, rumun
skou naftu a maďarskou pšenici. Za to
by mohla dodávat bauxit, síru, ovoce a
textil. Francie by potřebovala balkánský
tabák a polská krmivá. Německý prů
mysl dříve zaplavoval balkánské země,
jež zase vyvážely do Německa surovi
ny, drůbež, tabák a mlékárenské vý
robky.
Bez evropské hospodářské jednoty zá
padní země budou musit dovážet potra
viny a obzvláště krmiva ze zámoří, za
tím co země v oblastí vlivu Sovětského
svazu budou musit vystačit s minimem
průmyslových výrobků. To neznamená,
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že tu nebude evropského obchodu. Bude
však náhodný a v poměrné malém mě
řítku. A buck-li obchod spočívat na bila
terálních smlouvách, jak si přeje Molotov, pak tu budou duplikace a plýtvání.
Těžko říci, kdo utrpí více rozdělením
Evropy, zda Západ či Východ. Východ
bude mít pravděpodobně více chleba, nebude-li sucho, ačkoli k zorání velkých
zemědělských prostor je třeba traktorů,
jež by nyní mohly dodat USA neb Brit
ská říše. Západ bude hladovět. Bude tře
ba hodně plánování a výdajů, aby mě
lo obyvatelstvo západního Německa,
Rakouska a Itálie co jíst.
Celou situaci zhoršuje to, že úrodné
končiny dunajské pánve jsou nolens volens hospodářsky svázány se Sovětským
svazem, jenž je stále ještě převážně ze
mědělskou zemí a jehož průmysl si vy
žádá několika let obnovy. Mezitím země,
jako Velká Britannie, Belgie, Francie
a západní Německo budou odkázány na
USA, jejichž průmysl často soutěží s je
jich vlastním.
USA převzaly velkou odpovědnost.
Musejí pomoci západní Evíopě zase na
nohy. Jejich úspěch by měl nejen hospo
dářský, nýbrž také politický význam.
Úloha ta však vyžaduje velké vise a
politické zralosti. Pisatelka podotýká zá
věrem, že Lenin, v nesnadné situaci r.
1922, umožnil svod novou hospodářskou
politikou volné hospodářské podnikání.
Je přesvědčena, že kdyby žil dnes, umož
nil by svou pružností dohodu také v obe
ru mezinárodní hospodářské politiky.

Sovětské odmítnutí anglickýma
očima
Hospodářský týdenník britský Economist takto vysvětluje sovětské odmíta
vé stanovisko k Marshallovu plánu: »V
úvahách Politbyra, které nepochybně
předcházely cestu Molotova do Paříže,
»americký dar« nepochybně se zdál
»darem danajským«. Sovětšt; národo
hospodáři věnov&li v posledních měsí
cích mneho pozornosti změnám hospo
dářské struktury americké, jež válka
uspíšila. Zjistili zesílení těch sklonů ho
spodářství, které podle Lenina předsta
vují hospodářské podněty imperialismu.
Koncentrace amerického kapitálu uči
nila gigantický pokrok a vzájemná· zá
vislost bank s průmyslem, stejně jako
státu 's finančním kapitálem zdá se vět
ší, než kdykoli dříve. Tento vývoj musí
podle ruského názoru vésti k oslabení
liberálních složek amerického kapitalis
mu a k zesílení reakce a imperialismu.
Podle sovětských znalců je americká ho
spodářská politika pevně zapražena do
vozu monopolistického kapitálu, který
se nyní pokouší o invasi do vyhladovělé
Evropy.
Marsihallova nabídka byla v Moskvě
prostudována s tohoto hlediiska. V Rus
ku jako jinde přišla na přetřes otázka,
zda Trumanova doktrína byla opuštěna,
nebo zda Marshallův návrh představuje
jen roucho idealismu pro tuto nezastřeně protikomunistickou doktrínu která
byla nepřijatelná velké části neutrální
ho nebo váhavého evropského veřejného
mínění. S čistě doktrínářského hlediska
bylí v Moskvě nakloněni vysvětlovatl
Marshallův návrh co nejpřísněji.
Tím, že Bevin a Bidault trvali v Pa
říži na tom, že Evropa si napřed musí
sama pomoci, než bude mlti naději ná
americkou pomoc, len potvrdili nejhoršt
ruské obavy. V odmítání takové pod
mínky jsou Rusové nepochybně upřím
ní. Má Rusko dokazovati, že si pomáhá
samo, než se mu dostane americké po
moci? Rusko sl opravdu pomoci přeje,
ale dává přednost čistě obchodní, staré

kapitalistické půjčce bez podmínky pro
kazování, jak používá vlastních zdrojů.
Řeči o koordinovaném plánu evropské
obnovy vyvolávají stejné podezření, po
něvadž Rusové v nich vidí pokus, aby
byli donuceni vzdáti se svých obchod
ních dohod s různými státy, které pova.
žují za důležité pro svou obnovu a kte
ré vyvolaly odpor Spojených států. Mají
se proto vzdáti konkrétních výhod vý
měnou za nějaký mlhavý celoevropský
plán? Bevin vytýkal Molotovu, že chce
od Spojených států šek in bianco. Molotov mu mohl odpovědět, že na něm
žádá vzdání se skutečných výhod za
slib.
Podle ruského názoru osobují si Ame
ričané právo veta hospodářských plánů
různých evropských zemi. Jinak řeči
o celoevropském plánu by neměly smy
slu. Předvídají, že Spojené státy budou
používati svou pomoc jako mocnou pá
ku k rozbití polosocialistického pláno
vitého hospodářství ve východní Evropě.
Molotov proti tomu protestoval jako do
zasahování do suverenity menších stá
tů. To je ovšem předstírání: Molotovu
se jedná o sociální strukturu východoévropských států. Rusové považují zase
americkou starost o integraci evrop
ského hospodářství za předstírku. Sou
dí, že Američanům se jedná o obranu
evropského kapitalismu.

Jak psali Poláci - před poučením
»Dziennik Zachodni« (1. VH.) pojed
nává v úvodníku v souvislosti s paříž
ským jednáním o případné smluvní úča
sti Polska na realisaci plánu výstavby
Evropy a píše mezí jiným: »Ministr za
hraničních věcí prohlásil, že Polsko má
úmysl zúčastniti se diskuse, týkající se
Uskutečnění Marshallova plánu a diplo
matičtí zástupci Polska notifikovali v
hlavních městech čtyř velmoci tento úmysl polské vlády, která tímto způso
bem podtrhla, že se chce činně zúčast
nit výstavby celé Evropy. Tento polský
krok byl mocnostmi kladně oceněn, a to
zvláště v Londýně, jak to potvrzuje brit
ský tisk.
Volný návrh Marshallův má být plá
nem vzájemné pomoci, jak pro Evro
pu, tak pro celý svět. V tomto plánu
má míti Polsko vzhledem k svým mož
nostem závažnou úlohu. Jestliže je prav
dou tvrzení národohospodářů, že zákla
dem hospodářské výstavby Evropy je
uhlí a ocel, pak může Polsko silou sta
vu věci přispěti velmi vydatně k vý
stavbě Evropy pod podmínkou, že mu
bude zato poskytnuta pomoc, nezbytná
k zvýšení výroby vůbec a zvláště k pro.
dukci dvou základních výrobků: uhlí a
ocele.
Od samého počátku tiskové diskuse
o Marshallově plánu byla tato úloha Pol
ska brána vážně v úvahu, zvláště se
strany britského tisku, a takové stano
visko k možnostem Polska bylo plně oprávněno, neboť Polsko stalo se během
dvou let od ukončení války nejdůleži
tějším vývozcem uhlí, jímž zásobuje
dnes skutečně celou Evropu, a dodává
dokonce 1 státům, které těží uhlí samy,
avšak v množství, nepostačujícím k je
jich potřebám. Uhlí však není jediným
vývozním produktem Polska. Vyvážíme
celou řadu dalších výrobků a poživatin,
které již dnes začínáme vyrábět v množ
ství, přesahujícím vlastní spotřebu. Má
li tedy Marshallův plán za účel vytvořit
v prvé řadě nějakou evropskou organisaci svépomoci, která by cestou ožive
né výměny zboží směřovala k racionál
nější distribuci statků, bude mít Polsko
pro tento plán mimořádný význam. I
když by Marshallův plán — soudíc z po
sledních vyjádření amerického tajemní
ka min. financi — neznamenal žádnou
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skutečnou účast Spojených států v or
gan soci vzájemné pomoci, bude miti již
sám' podnět k zřízeni stálé evropské or_
ganisace svépomocného rázu ohromný
význam pro hospodářskou výstavbu Ev
ropy. Je však nemyslitelné, že by har
vardský projev gen. Marshalla byl pou
ze osobním názorem řečníkovým, jak
by se dalo usuzovat z prohlášení Sny.
derova. V důsledku blížícího se neod
vratného období hospodářské deprese
potřebuje Amerika právě tak Evropu,
jako Evropa Ameriku. Za daných po
měrů nemůže se tedy Marshállův plán,
omezovat výhradně jen na evropskou
pevninu, nýbrž musí mít ráz. velkého
plánu světového, jehož se Polsko může
velkou mírou zúčastnit jak vzhledem
k svým dosavadním úspěchům, tak i
k budoucím možnostem·«

SSŠR zdůrazňuje význam
kritiky
Pravdivost a čestnost, tyto dvě osob
ní vlastnosti, vytyčuje v moskevské
„Pravdě“ I. Slepov jako hlavni rys
pracovníka leninsko-stalinského typu.
Výchova nejširších kádrů v duchu prav
divosti a čestnosti znamená učení pra
covníků na vlastních chybách a nedo
statcích. Je neomluvitelnou chybou,
jestliže někteří vychovatelé odmítají
přiznali své- chyby v domnění, že by ta
kové doznání bylo na újmu jejich auto
ritě. To je zcela falešná představa;
skutečné přiznání vlastních nedostat
ků a snaha po jejich nápravě ukazuje
na ‘důstojnost pracovníka' a zvyšuje
jeho autoritu. Zdiskreditován může býti
jedině ten, kdo skrývá své nedostatky,
kdo si nepřeje bojovat á zlepšovat. Nej
lepším prostředkem k výchově mas je
kritika a sebekritika.

Svoboda tisku v Bulharsku
Bulharský deník »Trud« i jiné sofijské listy přinášejí doslovné znění dopi
sů, vyměněných mezi britským politic
kým představitelem v Bulharsku Benetem a náměstkem ministerského před
sedy a ministrem zahraničních věcí Kimonem Georgijevem. Britský představi
tel s poukazem na závazky, které bul
harská vláda na sebe bere 2. článkem
mírové smlouvy, sděluje min. Georgijevovi, že vláda Jeho Veličenstva s polito
váním vzala na vědomí, že bulharská
vláda zastavila list »Svoboden Národ« a
že současně prostředky, které bulharská
vláda nepochybně schválila, bylo zabrá
něno rozšiřování druhého důležitého
oposičního listu, listu »Národně Země
dělsko Známe«. Rozhodnuti zastavit
»Svoboden Národ« bylo učiněno pro
uveřejnění článku »Situace«, pojedná
vajícím o otázce výživy Bulharska.
Vláda Jeho Veličenstva přijala by s od
porem každý pokus sabotovat zásobení
Bulharska potravinami z politických dů
vodů a za žádných okolností by se ne
snažila omluvit takovou politiku, ale po
pozorném
prostudování
zmíněného
článku vláda X V. není s to nalézt
v něm nějaké povzbuzování k sabotáži,
ani nic, čemu by mohl býti dán takový
výklad. Vláda J. V. se až dosud zdržela
protestu, poněvadž předpokládala, že
soudní cestou budou jasně formulována
obvinění onoho listu, ale nemůže utajit
svůj zájem o fakt, že bulharská vláda
musila list ten zastavit admistrativnim
aktem a na dobu, kterou sama určila,
aniž použila soudní cesty. Vláda J. V.
soudí, že zastavení tohoto listu je po
rušením svobody slova, tisku a vydava
telské činnosti, kterou se bulharská vlá
da 2. článkem mírové smlouvy slavnost
ně zavázala zajistit všem osobám, patří
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cím pod její jurisdikci. Vláda J. V. hlu
boce věří, že bulharská vláda zrušením
zákazu vydávání listu »Svoboden Ná
rod« a prohlášením, že 'neschvaluje
opatření, rušící svobodu vydávání a roz
šiřování listu »Narodno Zemedelsko
žínáme«, uvaruje se každého obvinění
z porušování podmínek mírové smlouvy.
Min. Georgijev ve své odpovědi kon
statuje, že bulharská vláda nesdílí ná
zor, vyslovený v dopise britského před
stavitele o článku »Situace«, uveřej
něném v listě »Svoboden Národ«, poně
vadž článek ten doporučoval samozáso
bovaní, které by bylo mohlo způsobit,
že v červnu a v červenci více než po
lovina obyvatelstva Bulharska by hlado
věla. »Svoboden Národ« byl zastaven
na dobu jednoho měsíce. Po uplynutí té
lhůty nezačal vycházet, poněvadž sazeči
se spontánně usnesli netisknout listy
»Svoboden Národ« a »Narodno Zeme
delsko Známe«, dokud tyto listy vedou
bezohledný boj proti všemu, co jest jim
drahé. Vláda radí k umírněnosti a dou
fá, že dosáhne kýženého výsledku, jest
liže redakce oněch dvou oposičních listů
nahlédnou, že musí dbáti vlasteneckých
citů a snah sazečů. Oposiční listy ne
byly zastaveny administrativní cestou,
nýbrž na základě zákona z 30. IV. r.
1946, kterým byl ministr infor
mací zmocněn rozhodovat, pro ja
ká provinění může býti některý list za
staven jím. o s o b n ě (bulharské pojetí
tiskové svobody!) nebo se schválením
ministerské rady.

Za týkání také v Rumunfeku
Na pokyn britské vlády vykonal brit
ský politický zástupce v Bukurešti ve
středu formální zakročení u rumunské
vlády ve věci zatýkání a vězněni velké
ho počtu osob, které považuje rumunská
vláda za své politické odpůrce. Způsob,
jakým jsou tyto represálie prováděny,
jsou v rozporu s ujištěním, jež dala ru
munská vláda a se závazky, jež rumun
ská vláda převzala.
Skutečnosti, které vedly k této brit
ské demarši a které jsou obecně známy,
jsou tyto:
Zatýkání politických odpůrců prová
děné z rozkazu rumunské vlády se ko
nalo bez jakéhokoliv rozlišování tako
vým způsobem, že zahrnulo starce, kně
ze, profesory, studenty a jiné osoby,
z nichž mnohé nejsou příslušníky žád
ného politického směru. Tito lidé byli
pozatýkáni po celých stovkách, a to je
nom na pouhé podezření, že mají účast
na podvratné činnosti. Nejsou obžalová
ni ze žádného zločinu nebo přestupku
a většinou ani nebyli ještě vyslechnuti.
Někteří byli již propuštěni na svobodu,
ale nebylo jim oznámeno, proč vlastně
byli zatčeni.
Tito političtí zajatci jsou vězněni v ža
lářích, jako na příklad v Pitesti, Aiudu
a jinde, a to za okolností, které úplně
negují lidská práva, zaručená třel|fc.n
článkem mírové smlouvy s Rumunskem.
Strava je špatná, chybí lékařská péče
a zdravotní zařízení a výsledkem toho
jsou choroby a v některých případech
i smrt politických vězňů.
Toto utrpení není omezeno jenom na
ty, kdož živoří v žaláři. Zahrnuje i ro
diny všech, nad jejichž hlavami visí
hrozba, že budou zatčeni, a to jenom
pro své počestné politické přesvědčení.
Rumunský ministr vnitra sdělil dne
11. června jako oficiální číslice poza
týkaných osob 1.303. Počet lidí, kteří
průběhem posledních tří měsíců prošli
rumunskými žaláři je patrně vělší, ne
boť i když někteří zatčení býlí již pro
puštěni, všechno nasvědčuje, že netrvalo
příliš dlouho a jejich místa byla vyplně
na oběťmi jinými.

Taková je situace, na níž britský po.
litický zástupce upozornil, že vláda Jeho
Veličenstva bedlivě sieduje události a
vývoj v Rumunsku/ doufajíc, že nebude
opomenuto žádné příležitosti k zlepšení
anglo-rumunských vztahů v oboru hos
podářském i politickém k vzájemnému
prospěchu obou zemí. Ale vláda Jeho
Veličenstva nemůže mlčky přejít přes
svrchu uvedené poměry a musí si jich
povšimnout, a to jak z důvodů lidskosti,
tak i se zřetelem k odpovědnosti, kterou
převzala za plněni podmínek mírové
smlouvy.
Mr. Adrian Holman prohlásil, že vlá
da Jeho Veličenstva přísně odsuzuje,
je-li v civilisované zemi používáno method, o nichž byla přesvědčena, že byly
s rozpuštěním německého gestapa od
straněny jednou provždy. Dobrá pověst
Rumunska v cizině nezbytně musí utr
pět zprávami o takovém politickém
útisku, to však se týká jenom rumun
ské vlády.
Vlády britské se týká především to,
že rumunská vláda ujistila notou z 18.
června, že v Rumunsku jsou plně zaru
čeny svobody jednotlivců a za druhé ru
munská vláda převzala článkem třetím
mírové smlouvy povinnost, zabezpečit
všem osobám, podléhajícím rumunské
jurisdikci, všechna lidská práva a zá
kladní svobody.
Nynější postup rumunské vlády, pra
vil Mr. Adrian Holman v závěru, je v pří
mém rozporu s tímto ujištěním a povin
nostmi a závazky, které zajišťovaly ru
munskému lidu ona práva, jež mu ne
mohou být upírána ani změněna žád
ným rumunským zákonem ani soudním
postupem.

Poměry v Německu
Není pochyby o tom, že vyživovací si
tuace v Německu je špatná a že miliony
lidí hladoví, nemoci se šíří, úroda není
zajištěna a strach z příští zimy leží tí
živě na lidech. Vinu svalují jedni na
druhé, Němci na spojence, spojenci na
Němce, Rusové na západní - mocnosti a
obráceně, obyvatelé měst na venkov a
vice versa. Diskuse o této otázce je však
zbytečná, protože všichni mají zčásti vi
nu na neutěšených poměrech. Důležitější
je však zjistit, jak se lze dostat z této
bídy. Mluvíme-lí s Němci, mají po ruce
odpověď - nechť spojenci, t. j. Američa
né, dovezou dost potravin, aby uschopniíi německého dělníka k plnění jeho po
vinností. Tak by se problém rozřešil sám
sebou. Tato these dr. Schumachera, vůd
ce sociálních demokratů, se setkává všu
de v Německu s velkým ohlasem. Při
bližším zkoumání these se však shledá
její povážlivost a nebezpečnost. Dr Schu
macher se snaží odsunout veškerou od
povědnost na okupační mocnosti pod zá
minkou, že dávají Němcům příliš málo
kompetence a praktických možností, aby
si uspořádali své poměry. Pásmové hos
podářství čtyř mocností ztěžuje vskutku
Němcům řešení jejich osudu. Němci ma
jí dosti důvodů, aby obhajovali svou ne
tečnost, ale je povážlivé, že většina z nich
má za to, že problém je tím vyřízen.
Průměrný Němec je dnes přesvědčen, že
jen cizina může pomoci, a jeho jedinou
snahou je dokázat demonstracemi, stíž
nostmi, kritikou, jak Německo má po
třebí pomoci, a tou se vyčerpává energie,
nejen politiků, ale i národa jako celku.
Je arci nesporno, že cizina a v první řa
dě okupační mocnosti, musí přiložit ru
ku k dílu. Námaha bude však marná,
dokud Němci sami nenahlédnou, že jsou
vlastními nositeli vůle k znovuvýstavbě.
Němci musí se vzdát sklonu k bolestin.
ství a sebepolitování, chtějí-li zachránit
sami sebe.
K. H. (z B. N. Z.)
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Spravedlnost sedlákům!
Již staří Římané tvrdili, že na půdu se nutno dívat
jako na život. Vlastnictví půdy nutno posuzovat s ně
kolika hledisk. Jde zde o otázku právní, sociálnémravní, demokraticko-populační, o problém národo
hospodářský, ale též o smysl národní tradice v inten
cích křesťanských zásad. Mravní důvod zemědělské
reformy spočívá v obecném dobru, které je důvodem
zákona a které je nutnou podmínkou k pojmu vyvlastnění. Není-li důvodem k odnětí vlastn ctví ve
řejné dobro, nejde již o vyvlastnění ve smyslu práv
ního řádu, ale jde o opatření konfiskační nebo trestní,
jež v duchu platných právních řádů může následovat
pouze jako trestní následek za trestné činy.
Nejzdravější hospodářsky i politicky je stát, který
má mohutnou a početnou střední vrstvu. Velké roz
díly v distribuci majetku, soustředění hodnot v ru
kou poměrně nečetných nahoře a zející chudoba
dole, je zjev chorobný a záhubný. Československý
zákon záborový z 16. dubna 1919 č. 215 Sbírky pra
vil, že nikdo nemá nárok, aby mu bylo ponecháno více
než 150 ha půdy zemědělské, případně 250 ha vůbec.
Každou nadvýměru že může stát vykoupit za určitou
cenu, za účelem přídělu drobnému a střednímu lidu
zemědělskému. Bylo třeba korigovat! výsledky histo
rického vývoje, zbytky středověké feudality, upravit
přiměřenější distribuci pozemkového majetku, pře
devším tedy uspokojit drobný zemědělský lid a z bezzemků učiniti držitele půdy. Toto vyžadoval pokojný
vnitřní vývoj a konsolidace státu, od které závisí i
jeho zevní bezpečnost. Bylo třeba také čeliti ještě
jiné bolesti národní: vystěhovalectví. Šlo o největší
statky státu i národa, o samé základy jeho bezpečné,
vnitřní i zevní existence. Šlo o nápravu křivd, jež
s sebou přinesl nezřízený a sobě samému ponechaný
historický vývoj. Šlo o sociální reformu, ve které ne
smí být státu bráněno a ke které musel stát přihlížet
s blahovůlí, ježto reforma značí sociální pokrok, je
hož nutně třeba, má-li být lidstvo uchráněno překot
ných převratů.
Zákonodárné dílo první pozemkové reformy bylo
dílo dobré, jak potvrzují výroky našich nejlepších lidí,
mezi nimiž v prvé řadě nutno uvésti presidenta Osvo
boditele , který se o tomto díle.vyjadřoval pochvalně
a jeho provádění sledoval s nevšedním zájmem. Pau
šální odsuzování tohoto díla je proto tím povážlivěj
ší, že se to týká mužů, kteří v národě se těší nejlepší
úctě a vážnosti. Provádění tohoto zákonodárného díla
první pozemkové reformy mělo však své vady, které
neplynuly tak z věci samé, jako spíše z osob, které
toto dílo prováděly. Československá strana lidová
dala' souhlas, aby dle budovatelského programu této
vlády z 8. července 1946 a schváleného jednomysl
ným usnesením celého, parlamentu z 16. července 1946
byla provedena revise:
1. zabrané půdy, která byla propuštěna ze záboru,
ač podle zákona do něho patřila,
2. a přídělového řízení z t. zv. zbytkových statků.
Předpoklady této revise jsou však zcela jiné, než
byly předpoklady první pozemkové reformy. Zatím
co v první pozemkové reformě šlo o odstranění lati
fundií, patřících převážně cizí šlechtě německé a ma
ďarské, jde v revisi této první pozemkové reformy
již jen o nemovitosti Čechli a Slováků, kteří se nejen
ničím neprovinili proti českému národu a z nichž
řada se zasloužila o odboj a trpěla za okupace v kon
centračních táborech a přinesla nejcennější oběti ži
vota na oltář vlasti. Základem každého vyvlastnění
podle § 365 občanského zákona je veřejný zájem,
který v daném případě se opírá o hlad po půdě. Tento
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veřejný zájem dostává se však do kolise s jiným ve
řejným zájmem, na ochranu právního řádu.
Je těžko veřejným zájmem zdůrazňovat další vyvlastňování půdy lesní, rybniční a závodů průmyslo
vých, když nespadne do klina lidu, nýbrž státu, který
tímto majetkem je již tak přesycen, že vláda byla
nucena prohlásiti, že akce znárodňovací je již skon
čena. Vyvlastňování půdy nelze považovati za zná
rodnění, neboť podle znárodňovacích dekretů ze 24.
října 1945, č. 100 a 101 Sb. se poskytuje náhrada ve
výši obecné ceny, zatím co při tomto vyvlastňování
půdy se poskytuje náhrada ve výši průměrných cen
z r. 1913 až 1915, která nebude stačiti ani k náhradě
majetkových dávek. Účelem revise první pozemkové
reformy nebylo tudíž rozdrobení velkých latifundií,
ale ukojení veřejného zájmu po půdě. Tomuto účelu
předložená vládní osnova nevyhovuje, neboť revise
vylučuje státní statky, i když tyto tvoří dnes největší
latifundie a snaží se podporovat! kolektivisaci, jak
jde nepochybně najevo z ustanovení § 17. Při tom
česká půda byla hozena na trh agitační, jako by měla
sloužiti ne drobnému přídělci, nýbrž politické straně
komunistické, za nástroj k získání voličských hlasů
a k zabezpečení politické moci.
Vládní osnova o revisi první pozemkové reformy
překročuje budovatelský program, když do záboru
pojímá pozemky o nižší výměře, než jak je stanoveno
v zákoně záborovém první republiky a když vytváří
zcela nový pojem zbytkového statku na rozdíl od do
savadních ustanovení §§ 24 a 25 přídělového zákona
z 30. ledna 1920, č. 81 Sb. Pouze autentickým výkla
dem budovatelského programu, jak experti při pro
jednávání osnovy byli nuceni doznati, lze přijití k zá
věru, že jde o revisi první pozemkové reformy a ni
koliv o novou pozemkovou reformu. Autentický vý
klad — třeba vlády — neslouží k upevnění právní jis
toty a bezpečnosti a neutužuje právní řád, na jehož
udržení musí mít zájem v prvé řadě vláda. Je nutné,
aby věci byly nazývány pravým jménem, nenazývati
lež pravdou, aby bylo lze mluvit! vůbec o právu a
spravedlnosti. Této zásadě by odpovídalo, kdyby
vládní osnova byla nazvána nejenom zákonem o re
visi první pozemkové reformy, ale i zákonem o druhé
pozemkové reformě.
Od let sedmdesátých minulého století byla prová
děna v mnohých státech Evropy vnitřní kolon’sace a
počíná silné hnutí malorolnické. Po první válce na
stávají pohyby půdy ve většině evropských států.
V SSSR je památným dnem 19. únor 1918, kdy se
odstraňuje vlastnictví půdy včetně selského vlastnic
tví. Vlastnické držení nelze nabýti žádným způsobem,
tedy ani koupí, nájmem, darováním, dědictvím. Naří
zením v únoru 1919 chtěl Sovětský svaz převést for
my individuální ve formy kolektivní. Víme však, že
dnes také v Sovětském svazu jsou poměry od pů
vodních cest a záměrů odlišné. Sledujeme-li půdu po
stránce hospodářské a hodnotíme-li ethicky, co dává
půda, vidíme, že v různých dobách, podle politického
‘nazírání, byly již v minulosti rozpory v tomto země
dělském stavu mezi formou individuální a socialis
mem. Nejradikálnější změny byly vždy po válce, kdy
snahy revoluční zasáhly do držby pozemkové. V kaž
dém díle a v každé době nutno počítat s člověkem,
jaký je. Je proto zapotřebí, aby také v otázkách ob
hospodařování půdy do budoucna byl přesně vytyčen
»cíl na podkladě zkušemostí, zrskaných po dlouhá de
sítiletí, a aby v názorech uplatňovala se též zeměděl
ská věda. U nás jsme totiž svědky, že po této válce
innozí, kteří nebyli do vypuknutí války spjati s půOBZORY

Sou, kteří nemehani praktické, ani odborné znalosti,
.chtěli" a skutečně také řešili problém na půdě tak,
zda má být soukromý- pocteik anebo forma kolektivní
‘ U nás byly provedeny kolektivní -formy tam, kde
se nažil věřící ^ro tyto formy, jako na př. v Dolní
Choboltei, ale že všechno ztroskotalo* ti, kteří měli
tyto pžány, byli přesvědčení tak jako kdysi Marx a
Engels, že, až se podaří vytvořit socialistický stát,
nebude problémem otázka optimálního zemědělského
podniku. Vraceli se zpět k učení různých marxistic
kých politiků jako byl Kautsky a tvrdili a doposud
tv£dí, že nejlepší je forma ve formě družstev. Kautský sám tvrdil, že zemědělský podnik v menší míře
možno udrželi jen ve třech formách tam, kde lide
mají zaměstnání v průmyslu a jako vedlejší zaměst
nání budou pracovat na doplňovacím ho®po.dářství,
kde je námezdní poměr zemědělského dělníka u velké

Nechanice!
Až jednou budeme bilancovat pohnutá poválečná
léta naší vnitřní politiky, nebudeme se moci vyhnout
mezníku, který byl pojmenován po východočeské obci
Neehaníeích, Jméno »Mechanice« již dnes stalo se
politickým pojmem, Mechanické události z á ä 6.
července zaměřily konečně jasné světlo, rozptýlily
mlhy a. odstranily nejasností před celým forem ve
řejností, Zodpověděly jednoznačně otázku o rozdílech
mezí právním a tedy demclrratíckým státem a jiný
mi vládními systémy, které všechny dohromady, ať
se nazývají formálně jakkoliv, jsou charakterizovány
libovůlí, která se opírá o prostředky policejní mocí.
V tom jsou Mechanice pro politického historika nej
typičtější. Keni to po prvé, kdy Nejvyšší správní
soud není respektován, ba naopak, kdy jeho rozhod■ nutí jsou přímo popírána. Setkali jsme se jíž na jaře
■s případy, kdy byly orgaWbvány stávky proti tomu,
co Nejvj'Mí správní soud nalezl právem. Jsme utvr
zováni v dojmu, že se začíná u nás soustavně pěsto
vat »kult« proti právu a proti zákonům.
Ponecháváme stranou skutečnosti, které již byly
v denním tisku Oznámeny o tak zv, nechanickém pří
padě, necháváme veřejnosti na vlastní posouzení, zda
spolek Selských jízd je fašistickou a veiezrádnou or
ganizací, když byl okupanty rozpuštěn a z desetičlenného představenstva Ústředí selských jízd bylo šest
odsouzeno Němci k smrti, z nichž pět bylo popra
veno, přes dvě stě činovníků dalších popraveno nebo
umučeno a další stovky politicky persekvovaných
vrátily se z koncentračních táborů s ohroženým zdra
vím. My sami, opravdu nevíme, jak jinak se osvěd
čuje láska k vlasti, než ochotou položit život nebo jít
do Žaláře. JestHŽe padesát procent vedení selských
jízd skončilo1 na popřavíštíeh okupantů a stovky či
novníků šly do okupantských žalářů, je těžko, aby i
politický odpůrce mluvil o fašismu a velezradě, chce-li
být ve shodě s pravdou a nechce-fí, aby pravdu do
stal do služebného postavení svého úzce stranického
předstírání. Více úcty k pravdě a méně zamlžovacích
manévrů v našem živote, toť příkaz pro·' každého
z nás, jsř-H jíž dělník, sedlák, měšťan, poslanec, nebo
ministr.
Jak jíž známo, zemědělský výbor parlamentu ihned
v pondělí 7. Července pozval do své schůze ministra
vnitra, aby podal úřední vysvětlení. Ale tato otáz
ka políticko-mo-censká nem. Ir zde hráti nejmenší
roli, cheeme-li být vyznavači hesla, že právo1 musí jít
za každých okolností před mocí a že moc musí v kaž
dém případě sloužit právu. Každá jiná cesta je na
prosto pochybená a nekončívá dobře' v žádném pří
padě·, Co příkladů dává minulost k našemu poučení
OBZORY
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formy kolektivní a jako poslední, kde' není ani prt·
myslu, ani velký zemědělský podnik družstevní, kde
prostě nejsou podmínky, Snil o blahobytu na těchto
budoucích velkých latifundiíeh a byl přesvědčen, že
ostatní selský stav dobrovolné vstoupí-do této kolek
tivní formy,
'
Vzpomínáme si, jak mnozí idealisté z řad marxistů
viděli po 5. V, 1945 před očima úžasné lány v Polabí,
na kterých měly státí benzínové traktory, benzinové
stanice a brázdy v polích měly být dlouhé desítky
kilometrů. Postup ministerstva zemědělství byl pa
stránce ideologické promyšlený a tomuto přát Jako
doklad zpráva z Tvorby č. 2 z 2, srpna 1945 a referát
dr, TaubcTa ze všeslovanského sjezdu zemědělských
pracovníků v minulých dnech v Mariánských Láz
ních,
(Pokračováni) '
Civíš
a kolikráte jích jíž nebylo dbáno a kolikráte pak
v historii· následovalo ztroskotání. Kéž by si všichni
bylí dobře vědomí této nevývratné pravdy k prospě
chu celé pospolitosti občanů a konec konců k pro
spěchu svému. Nechamce jsou výstrahou, abychom
nekráčeh po cestě moci před právem. Na bodácích,
kulometech a samopalech se nikdy a nikomu ještě
dobře nesedělo. Vlády jsou nesrovnatelně pevnější,
jetliže se spíše opírají o svobodu všech občanů, o je
jích důvěru, o zákony, pravdu' a spravedlnost, než
o policejní prostředky, byť by byly sebe silnější a
sebe lépe vyzbrojenější. Jak tato opora je pomíjivá,
slabá a šalebná a jak tamta je neporazitelná’
Výměr, zakazující znovuustavení Selské jízdy, byl
zrušen NejvyŽším 'správním, soudem. Nejvyšší správ
ní soud rozhodoval podle práva. Nežádá še od koho
koliv a tím i od ministra vnitra, aby s tímto výrokem
nejvyšší stolice práva souhlasil, ale je požadováno,
aby každý a tím více ministr vnitra, tento výrok
respektoval; ministr vnitra má nadto poskytnout
moc, aby tento výrok mohl býti v každém případě
uveden ve skutek. Ministr vnitra vládne mocí, která
musí být ve službách práva a zákona. Závažné je,
že byla vyslovena pochybnost o definitivnosti výroku
N. s. s. a dokonce bylo; řečeno, že tento výrok je
právnicky pochybený, s ohledem na to, že prý nem
myslitehio, aby za jediné měřítko přípustnosti nových
spolků nebo obnovení starých byly brány jejich
statutární stanovy. A dále bylo řečeno: »Při takovém
výkladu ustanovení par. 1. odst. 2 dekretu č. 81-45
Sb., který byl vydán k provedení zde citované hlavy
košického programu, bychom se dostali do situace,
kde bychom museli povolit všechny fašistické spol
ky, protože žádný z nich si do stanov nikdy nedá, že
bude provozovat velezradu...«
Máme-H se nazývat právním státem
a snad vši
chni chceme, abychom jím bylí — není možné, aby
ministr bral v pochybnost rozhodnutí nejvyšší sto
líce práva. Právní stát je charakterizován tím, že
jedná ve formách právních, které jsou stanoveny zá
konem. Ve státě právním je zákon nejvyšším vlád
cem. Na místo politické libovůle nastupuje ve státě
právním vázanost v mezích Zákonů. Moc státní není
bez hraníc, nýbrž je mocí právní; to znamená, že není
všemocnou a neomezenou, nýbrž je vázána právem
a zákonem. Garantem, ba přímo baštou práva a. zá' konitosti je právě Nejvyšší správní soud, který stojí
nad všemi správními stolicemi a tím i nad minister
stvy. Jeho výroky jsou koríečné a pro všechny správ
ní úřady a tím i ministerstva veskrze závazné. - ,
O Nejvyšším správním soudě mluví dosud platná
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ústava v par. 88, podle něhož »poskytuje soudní
ochranu proti správním úřadům v nejvyšší stolici
soud, složený z nezávislých soudců a zřízený pro úze
mí celé republiky.« K jeho zrušení a k potlačení jeho
kompetence bylo by třeba ústavního zákona. Velmi
se obáváme, že podobnými pochybnostmi o definitiv
nosti výroků N. s. s. a dokonce výroky o »právnické
pochybnosti«, jaké jsme slyšeli na parlamentní půdě
z úst ministrových, mohli bychom se dostat na šik
mou plochu politicko-mocenské libovůle, která by po
přela a byla přímým opakem toho, co chceme všichni
mít, totiž právní stát. Je naprosto nerozhodné, zdali
podobné pokusy, ohrožující působnost nejvyšší sto
lice práva, se dějí na tom či onom politicko-ideologickém konci, neboť výsledek je tentýž. Nemůžeme ne
vzpomenout při této neradostné příležitosti, že i fa
šistické režimy měly časté spory se soudy správními
či ostatními, že i diktátoři projevovali strohou ne
vlídnost k soudům, jestliže jejich výroky nebyly
v souhlase s jejich politickým přáním, vzpomínáme
při této příležitosti, že v sousedství bylo dokonce ře
čeno, že soudy musí soudit tak, aby to bylo v sou
hlase »s prospěchem národa«. »Prospěch národa« a
»prospěch třídy« však může být v příkrém rozporu
s právem. Zde je osudové rozcestí, zde není možné
nic jiného, než: »Vaše řeč budiž: ano, ano; ne, ne.«
Jestiže ministr dále říká, že není myslitelné, aby
N. s. s. rozhodoval jen podle statutárních stanov, je
možno v této formulaci vidět zásah vládní moci do
nezávislosti soudcovské, jíž se předpisuje z neprávnických úst, jak si má počínat při nalézání práva.
Podle čeho má tedy soud rozhodovat, aby opravdu
nalezl právo? Snad ne podle mínění a názorů vlád
noucích politických stran? Má i Nejvyšší správní
soud přijímat příkazy ze sekretariátů? Jedině stano
vy mohou být měřítkem při povolování spolků. Je-li
činnost existujícího spolku v rozporu s právním řá
dem a se zákony, nikoliv však v případě rozporu s ná
zory a míněním některých politických stran, mají
správní úřady kdykoliv možnost spolek zastaviti, po
př. rozpustiti. Takto postižený spolek má právo od
volat se z rozhodnutí nejvyšší instance správní k Nejvyššímu správnímu soudu, který opět nezávisle na
politické vůli a stranických náladách rozhodne na
podkladě zjištěných skutečností, zda činnost spolku
byla podle práva a zákonů zastavena nebo podle prá
va a zákonů spolek rozpuštěn, či nikoliv.

Ještě vodnatelnost průmyslu
S potěšením přijali jsme v redakci návštěvu z Čes
koslovenských hutí a s velikým zájmem vyslechli
jsme některé připomínky, které pánové učinili k na
šemu článku v č. 27 »Průmysl trpí vodnatelností«.
Pokud některá část tohoto článku zdála se být jako
by vyhrocena zvláště proti Československým hutím,
rádi bychom ujistili zejména vedení našich Spojených
hutních závodů a jakož i každého, kdo článek četl, že
nebylo a není nám nic vzdálenějšího, než nějaké po
stranní záměry, kterými bychom zvláště směřovali
proti vedení tohoto výrobního sektoru. Článek byl
psán jako všeobecná kritika našeho znárodněného
průmyslu a shodou okolností v jistých částech uvedli
jsme jako příklad svého pozorování také Českoslo
venské hutě. Krátce řečeno, každému zcela upřímně
říkáme, že nám jde o věc a o nic jiného.
Rád’ kvitujeme sdělení, která nám byla učiněna:
Za prvé, že znárodněná hutní výroba, až na nečetné
výjimky. je na vedoucích místech spravována odbor416

Ve výkladu ministra vnitra hledali jsme marně ar
gumenty práva, našli jsme však, bohužel, jen argu
menty stranicko-politické, které jsou nedostačující
náplastí na nechanické události a stovky SNB, ozbro
jené kulomety a samopaly. Ve zmínce o velezradě
dostává se ministr rovněž v nesouhlas s míněním N.
s. s., neboť si nelze představit, že by nejvyšší stolice
práva a jeho nejúzkostlivější ochránce povolil spolek,
zatížený tímto zločinem. Ministr dále sdělil, že rozdal
ve vládě žádost, aby vláda schválila jeho návrh, aby
N. s. s. opravil svůj názor rozhodnutím rozšířeného
senátu podle par. 13 zákona o N. s. s. Bude tedy
o celé věci znovu jednat vláda, ale již prvý výrok
Nejvyššího správního soudu byl v každém případě
pravoplatný.
Bude-li i v osmičlenném senátě znovu rozhodnuto
a nalezeno právem, jako při prvém rozhodnutí, na
stane konečný nesoulad mezi vládou a N. s. s.; poli
tika, resp. stranicko-politické zájmy dostanou se de
finitivně do rozporu s právem, jestliže ani nyní by
právo nebylo uznáno ve své síle. Ministr dále nadhodil
pro tento případ otázku nutnosti nové zákonné úpra
vy. Touto poznámkou ministrovou jsme uvedeni v po
chybnost, co se »novou zákonnou úpravou« myslí;
zda nový zákon o N. s. s., či zda nový zákon spolko
vý. V prvém případě by šlo o vážné ohrožení práv
ního státu ve prospěch stranicko-politických aspira
cí, v druhém případě o další utažení šněrovačky naší
tak zv. lidové demokracie, jež už bez toho těžce od
dychuje v krunýři, který jí nasadily politické strany.
Systém »lidové demokracie« kráčí posledními udá
lostmi po nebezpečné cestě. Vláda několikráte se· do
stala do rozporu s parlamentem, chtíc, aby zákono
dárný sbor ji bez odmluvy poslouchal a přejíc si tak
oklikou dostati do svých rukou vedle moci vládní a
výkonné i moc zákonodárnou. Vláda se pranic ne
ohlíží, zda její členové mají důvěru parlamentu, či
nic. Není možné v demokratickém státě, aby ten, kdo
provádí zákony, zároveii zákony dával. Již toto spo
jení dvou mocí ohrožuje v každém případě svobodu.
Největší nebezpečí by však hrozilo tehdy, kdyby se
usilovalo o sloučení moci vládní a soudcovské, nebo
by se chtělo, aby moc soudcovská vykonávala svou
moc podle přání vlády a nikoliv podle jediného mě
řítka, jež každému v demokracii musí být posvátné,
totiž podle práva a zákonů země. Poslední události
v parlamentě a konečně Nechanice jsou vážnými vy
křičníky.
Dr Luděk Forman
niky, že zapracovaní lidé téměř všichni byli převzati.
Za druhé, že prozatím hutní výroba dodává našemu
kovoprůmyslu železo za ceny, které jsou téměř nej
lacinější z evropských států, že za námi je i Anglie,
Belgie atd., že ani nedosahují trojnásobného zvýšení
cenového indexu a že do zahraničí dodávály Česko
slovenské hutě za ceny, které jsou přiměřeny na svě
tových, resp. evropských trzích. Za třetí, že se dbá
kvality hutních výrobků, což dosvědčuje nízké pro
cento, resp. jeho zlomek reklamovaného zboží, t. j.
0,23% ve srovnání s r. 1937, kdy bylo reklamováno
0,4%; nesmí se však zapomínat v tomto bodě, že
tehdy byly nesrovnatelně vyšší požadavky, než jsou
dnes, čímž se asi vyrovná onen rozdíl s rokem 1937.
Za čtvrté nám bylo sděleno, že hutnický průmysl kal
kuluje za r. 1946 s více jak miliardovou ztrátou, při
čemž nebylo řeči, jak se to uhradí. Za páté jsme byli
informováni, že gen. ředitelství Československých
hutí zaměstnává nikoli 180 lidí, jak jsme uvedli my,
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ale 190, z čehož je 150 úředníků, ostatní připadá na
pomocný personál. Za šesté jsme byli pevně ujištěni,
že zámek Břežany byl opravdu koupen pro zřízení
výzkumného ústavu, poněvadž prý dosavadní míst
nosti zcela nevyhovují, že v tomto případě nejde o ně
jakou analogii dosti známého případu, kde generální
ředitel, resp. generální ředitelství pro sebe si zabralo,
resp. zabral vilu Dr Preisse, kterou milionovým ná
kladem ze státních nebo »znárodněných« peněz ještě
si vylepšilo, nebo vylepšil. Páni z Čs. hutí laskavě
prominou, ale v době, která je tak bohatá na zabírání
četných zámků a přepychových vil bývalých milio
nářů a přitom v každém případě na státní a znárod
něné útraty pro soukromé a »zvláštní« účely nových,
»lidově-demokratických« funkcionářů, ať už z politic
kého nebo hospodářského světa, naše veřejnost má
právo být nedůvěřivá a podezíravá.
Rádi se přesvědčíme, budou-li Břežany sloužit jako
výzkumný hutnický ústav, při čemž ovšem si neod
pustíme poznámku, že v této zemi málokdo opouští
nechvalný zvyk malé skromnosti, když zejména na
to není. Je to snad něco jako náš nešvar, že si potr
píme na rozsáhlé a luxusní budovy našich úřadů,
ústavů, atd., abychom se pochlubili před zraky ciziny,
jací jsme to pašáci, zatím co občané bydlí ve stísně
ných a leckde zdraví závadných poměrech, naše úřa
dy, instituce atd. přebývají jen radost úřadovat a
zatím co bohatá cizina a jinak velké a mocné státy
mají úřední a vůbec všechny veřejné budovy daleko
skromněji vybaveny, než jsme zvyklí my. Ve veřej
ném luxusu počínáme si jako světová velmoc, jenže
tato si počíná právě naopak. Tož jsme trochu odbočili.
Proti nám byla obhajována koncepce centralisační
a koncentrační v celkové organisaci našeho průmyslu.
Bylo poukazováno zejména na důvody racionalisace,
k níž vede záměrná specialisace a výrobní, se shora
plánované programy jednotlivých podřízených ná
rodních podniků a že stávající vnější organisace
právě byla dělána s ohledem na účel racionalisace,
který je v plné shodě s ohledy národohospodářskými.
Byl nadhozen názor, že pro první doby, než si pod
řízené národní podniky (bývalé samostatné koncer
ny a trusty) zvyknou na nový režim, bude nutné, aby
generální ředitelství po nějaký čas provádělo politiku
tvrdší centralisace. Nesdílíme tento názor, jsme proti
centralisaci v politice, ve správě a tedy i v hospodář
ství. Ovšem ihned podotýkáme, že, bude-li se dělat a
podporovat tuhá centralisace v politice, kterou s sebou
právě přináší režim socialistický, nebude lze se vy
hnout ani tuhému centralisačnímu režimu v hospo
dářství.
Jestliže se uvádějí pohnutky racionalisační, to zna
mená větší úspornost a větší výrobnost, pak tvrdíme,
že racionalisace má své meze a jejich překročeni ne
představuje větší racionalisaci, ale má za následek'
pravý Ppak, zmenšenou výrobnost a větší náklady
režijní; překročení těchto mezí znamená nehospodár
nost. Jestliže toto překročení je diktováno momenty
politickými, konkrétně programem provádění důsled
né socialisace, pak logicky a ve skutečnosti přichází
me k závěru, že důsledná socialisace vede k zmenšené
výrobnosti, k větším nákladům, že je prostě nehospodárná, že jejím výsledkem je nakonec tedy i sní
žená životní míra obyvatelstva, že je vcelku antisociální. Tuhá centralisační cesta naší nové hospodářské
politiky je sice ve shodě s tendencemi plánovaného
a řízeného hospodářství, jež se opírá o socialistický
hospodářský program, bohužel však není ve shodě
se zákony a zájmy národohospodářskými. O opaku
nemůžeme být prozatím přesvědčeni, neboť naše sta
novisko právě podporuje skutečný stav, v němž se
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nachází celý náš znárodněný průmysl. A že to není
jen náš subjektivní názor na situaci znárodněného
průmyslu, dotvrzuje i nedávná řeč poslance Zápotoc
kého na plenární schůzi ÚRO, kde podrobil zlé kritice
situaci znárodněného průmyslu, který, ač všemožně
favorisován, nemůže se vyrovnat v běhu, naopak zů
stává stále více pozadu za soukromých podnikáním.
Poslanec Zápotocký mluvil o lajdáctví ve znárod
něném průmyslu, je otázka, zdali právě toto lajdác
tví není výsledkem tuhé centralisace, v níž není mož
no, aby se uplatnily talenty rozmachem své tvůrčí
práce, který vyžaduje bezpodmínečně pro sebe mini
mální dávku svobody, jako člověk potřebuje k dý
chání vzduchu a pták pro létání křídel. V tuhé cen
tralisaci můžeme si vyškolit poslušné roboty, nikoli
však člověka, milujícího svou práci a v této lásce
tvořícího nové hodnoty, duchovní a v našem případě
nakonec i hodnoty hospodářské, které jediné jsou
svědectvím pokroku. O těchto skutečnostech budeme
.všichni přesvědčeni současným i budoucím vývojem.
Domníváme se, že spíše náš názor se blíží k pravdě,
než ten, který formulovali pánové z Českosloven
ských hutí při své návštěvě, neboť snad nevědomky
jej podpořili i svým vlastním konstatováním, že ve
doucí a vůbec lidé na odpovědných a rozhodujících
místech jsou nebývalé dnes přetíženi, zatím co sub
alterni úředníci a vůbec zaměstnanci si odvykají od
povědnosti! To je zlé znamení! Kdyby se vedoucí
udřeli a kdyby vyčerpali všechny své síly, nebude to
nic platné, jestliže zde nebude souhra odpovědností
a pravomocí. Centralisace však na jedné straně při
náší s sebou ohromnou pravomoc, na straně druhé
právě svou existencí ostatní pravomoci tlačí do stínu,
kde tyto zakrňují i s vědomím odpovědnosti. Neza
pomeňme, že všechno velké a obdivuhodné na poli
ducha, i v hospodářství, bylo stvořeno jen tam, kde
byla volnost a svoboda v práci, neboť teprve svobod
ná práce může se nazývat a také je prací tvůrčí.
Stále ještě trávíme z podstaty, která byla tvořena za
této konstelace. Nemůžeme chválit hospodářskou cen
tralisaci, pokud nevidíme nic chvályhodného.
Plně jsme se shodli na otázce papírového a zcela
Zbytečného úřadování. Právem si pánové stěžovali.
Bylo poukazováno na to, že výroba je obtěžována
nejrůznějšími a zhola zbytečnými písemnostmi se
strany ministerstev, hospodářských skupin, obchod
ních komor, hospodářské rady, plánovacích komisí a
úřadů, Ústředního svazu průmyslu atd. Při této pří
ležitosti prosíme všechny pány odborníky, aby při
jali laskavě projev naší upřímné a hluboké soustrasti
nad tím, že se musí ke svému vzteku namáhat toto
ponejvíce papírové smetí vyřizovat, vyplňovat, pře
nášet s místa na místo, z kanceláře do kanceláře, hle
dat a studovat oběžníky k oběžníkům, vyhlášky k vy
hláškám a pranic se jim nedivíme, že, když chodí ko
lem desáté večerní domů ke své rodině, že se dívají
zamračeně na svět. Kdybychom byli v jejich kůži,
mračili bychom se ještě více; ubezpečujeme každého,
že bychom kvůli těmto papírovým pochybnostem
v kanceláři po celý Boží den nevysedali.
! Tož tedy ještě jednou děkujeme za milou návštěvu
z generálního ředitelství Československých hutí.
Jsou-li názorové odchylky, pokud se týče vnější a
Vnitřní organisace našeho znárodněného průmyslu, i
po laskavých připomínkách, jež nám pánové před
nesli, musíme všichni čekat, jak nás rozsoudí sku
tečné výsledky nových organisačních forem naší vý
roby. Jen fakta a nic jiného, než fakta, nakonec pad
nou na tu či onu misku vah. Jen žádné Potěmkinovy
vesnice a kašírované kulisy. Ty hospodářství nesnáší!
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Každá válka přináší sebou velké politické a sociální pro
měny. Zůstává přitom však otázkou, zda svět jde v tako
výchto chvílích dopředu nebo někdy i zpět. Dobrým a názoiným měřítkem je celkový t. žv. světový názor. Křesťanství,
jako základní a nejpodstatnější kriterium člověka a všeho
života, je jedinou cestou, která vždy jasně ukazuje směr.
Směr k cíli, jehož uskutečnění je stálým pokrokem a podle
toho, do jaké míry se ta která část odchýlila nebo přiblížila
křesťanským myšlenkám, můžeme pošuzovati současnou,
minulou i budoucí hodnotu doby, a konec konců celých dějin
ných úseků.
Stačí se podívat na mapu Evropy a jednotlivé státy. Pohled,
odpoutaný od povrchního generalisováni, ukáže nám zcela
zřetelně skutečný stav věcí. Evropské země a jejích politická
struktura — to je nejreálnější ilustrace.
Již první poválečné volby v jednotlivých státech ukázaly
charakteristiku dvojího postoje: křesťanského a sociali
stického.
Vzpomefime nejdříve dvou zajímavých momentů nedávného
vývoje. Již za války, právě v době největšího vypětí všech
sil, dostalo se v Sovětském svazu oficiálního uznání pravo
slavné církvi, jejíž hodnostáři se stali opět významnými
činiteli. Druhým momentem bylo vítězství Labour Party
v britských volbách v roce 1945. U nás někteří připsali tento
politický výsledek na světové konto marxismu; omluvou je
nedostatečná znalost anglických poměrů. Platí však slova
Maurice Schumana o fabianském socialismu a zbývající po
chybovače a znalce stačí upozornit na fakt, že také letošní
labouristickou konferenci v Margate zahajovaly slavnostní
bohoslužby, které sloužil sám arcibiskup z Canterbury Je pří
značné, že v rámci Labour Party vznikla křesťansko sociali
stická skupina, vedená poslancem T. C. Skeffington-Lodgem.
Skupina má 64 poslanců, mezi nimi na př. Sira Stafforda
Crippse, Torna Driberga, Lorda Noel-Baxtona a jiné. Protože
mezi touto skupinou, tvořící součást Labour Party, a jinými
křesťanskými stranami v Evropě nemůže dojít k oficiálnímu
styku, byly navázány přes to styky individuální.
Evropská křesťanská politika se letos třikráte představila.
Ve dnech 27. února až 2. března t. r. byla ve švýcarském
Luzernu konference křesťanských politiků za přítomnosti zástupců Belgie, Francie, Holandska, Itálie, Lucemburska,
Rakouska, Švýcar a Velké Britannie. Mezi 13. až 16. březnem
zasedal sjezd francouzského hnutí M. R. P., kterého se zúčast
nili zástupci všech křesťansko demokratických stran z ostat
ních zemí. CSR zde zastupoval posl. dr Ivo Ducháček. Ze
sjezdu byl vydán ideový manifest křesťansko demokratických
hnutí. Na svatodušním sjezdu československé lidové, mládeže
pak byli přítomni representanti Francie, Holandska, baskic
kých Španělů a Rakouska; belgická P. C. S. měla v současné
době svůj národní sjezd a Kalové nemohli přijeti pro pasové
potíže, což však bylo částečně vynahrazeno pří pětítýdennim
studijním zájezdu delegace KLA do Itálie, stejně jako byly
vedeny podobné porady, na jaře v Paříži s mladými MRP.
Resumé všech těchto sbližovacích příležitostí objasnilo do
konale posici křesťanských politických hnutí našeho konti
nentu. Nelze mluvíti o počátcích mezinárodní federace nebo
křesťanské Internacionály. Naopak, máme-li mluvíti dnešním
okřídleným termínem, >D u ch áček — Gillbertova
doktrín, a« říká zcela něco jiného. Všeobecný tenor, vyjá
dřený takto českým a francouzským mluvčím, hovoří o nutné
spolupráci všech křesťanských hnutí Evropy, o výměně jejích
názorů, zkušeností 1 lidí. Každé hnutí však má v součas
ných dnech řadu svých zvláštních problémů, řadu otázek,
jež není možno řešit sub specie nějaké internacionály.
Zahraničně-politícky pak jsou křesťanské strany proti jaké
mukoli tvoření bloků či federací, vedoucímu pouze ke kon
fliktům.
Pokud se týče Francie, čtenářům lidoveckého tisku není
nutno popísovati francouzské republikánskc-lidové hnutí MRP,
vzniklé spojením několika předválečných drobných křesťan
ských stran a vyrostlé jedinečnou prací v domácím odboji
i zahraniční emigrací v nejvýznamnějiší stranu země a zá
padní Evropy vůbec. Jména George Bidaulta, Maurice Schur
mana, Francísca Gáye, Alberta Gortaise, P. H. Teitgena,
Roberta Schumana a vůdce mládeže Jeana Giliberta, jsou
zásluhou čs. lidovců známa celé naši veřejnosti a představují
novou a budoueí Francii, obrozenou právě křesťanstvím.
Belgická rParti Sociál Chrétie n«, křesťanskosociální strana, není tak známá u nás, což je také zaviněno
dosavadním celkovým, ne příliš intensivním stykem se zemí,
která pokročila nejdále v poválečné rekonstrukci. Zajisté zde
bude s novým, nedávno přišlým diplomatickým zástupcem
Belgie, toto zlepšeno a též se dovíme více o PSC, jejíž dávným
členem je nynější vyslanec. Tato strana se totiž podobá znač
ně Čs. straně lidové Je nokrňčdvatefkou předválečné Ratolické strany, ale podobně jako ČSL, přestála být nyní vyhřa-
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něně konfesní, ale stala se v nové fo-rmě přístupnou i prote
stantům. Zvláštní charakterlstiiíorj strany je jají bezvýhradně
kladný postoj ke královské otázce. Daleko nejsilnější hnutí
ve státě, nezastoupené však ve vládě, dosáhlo přísného, ryze
odborného vyšetření králova postoje za války a výsledek byl
jednoznačně příznivý a podporující apriorní hledisko PSC.
Důsledky se zajisté projeví, byť v rychlostí úměrné rozvaze
Belgičanů.
Sousední veikovévodstvf Lucembursko, souvisící dnes
1 hospodářsky s Belgií, si vzalo příklad z větší země. Poměr
sil z 51 mandátů, je tento: lucemburská PCS (Parti Chrétíen
Sociál) má 25 representantů, dělnická strana 11, vlastensekodemokratícká strana 9, komunisté 5 a jeden nezávislý. První
dvě strany tvoří vládu, v níž křesťanšti sociálové mají pocho
pitelně většinu.
Také v Holandsku na předním místě je »Katolická lidová
strana«; zajímavý zjev v zemí, mající převahu evangelického
obyvatelstva a jež měla před válkou obvykle sociálnědemo
kratickou většinu; holandská sociální demokracie v roce 1937
opustila ryzí marxistický program a přiblížila se spíše an
glické Labour Party. V posledních volbách zůstala »Katolická
lidová strana« na druhém místě a další křesťanská strana,
protestantská, byla třetí. KVP (Katolísche Volks Partij) je
především stranou mladé a střední generace a tedy podobně
jako ÓSL, je stranou ještě významnější budoucností. Země
vyhraněné náboženské tradice dává intensivnější program
křesťanských ideálů, uplatňovaných, energicky na každém
kroku. KVP přitom lpi velmi houževnatě na západních kul
turních prvcích, které považuje za základ evropské duchovní
sféry.'
Vítali! Demokraticko křesťanská strana, vedená nynějším
ministerským předsedou Alcidem de Gašparím, je jednou z nej
významnějších. Je pokračovateľkou lidové strany, založené
Don Sturzem, DC (Democrazía Cristiana),. Dnes, jako jediná
vládní strana, stojí před řadou problémů hospodářských, so
ciálních a zejména vnitropolitických, způsobených ponejvíce
oposict Togliattiho komunistů, kteří by neváhali “ podlé;vý
roků. některých svých mluvčích ·— rozdělit Itálii na severní
a jižní, prohlašujíce, že země je složena z několika historic
kých celků; průmyslová Lombardie a Benátsko je semeništěm
a úrodnou půdou takovýchto separatistických snah, znamena
jících smrtelné nebezpečí pro zem,.
Vznikla by tak také přehrada se.sousedním ostrovem, míru
— Š v ý c a r.s k e m. Stoletá »Konservatívní lidová strana« je
první stranou v zemi. Strana, která organizovala Tuzetmký
únorový sjezd křesťanských hnutí Evropy, sdružuje síse švý
carské katolíky, ale stejně do ní mají přístup i křesťané
jiných církví. Vznik SKVP byl dán nutností strany kato
lických kruhů proti náporu liberalismu a proticírkevníeh úsilí,
projevivších se v minulém století ve Švýcarsku, podobně jako
jinde v Evropě. Slovo konaervativni má tů dnes už jen histo
rický význam, neboť byk> zařazeno jako zdůraznění kenservativního úsilí o ponechání federalistické samosprávy kantónu
proti centralistickým snahám v roce· 1848; Dnešní přízvuk
politického programu se jeví v moderním pronikáni křesťan
ských myšlenek v sociální a hospodářský směr. Zahraničně
politicky či mezinárodně převládá v kruzích švýcarské korservativní lidové strany názor, že by se přece jen měla nalézti
určitá forma organisované spolupráce mezi evropskými kře
sťanskými stranami, aby zde bylo ucelené kontinentální hnutí
středu. Myšlenka evropské federalisace má tu úrodnou
půdu.
....
Rakouská lidová strana (Volks-Partei) je v této zemi
vlastně už třetí formou křesťanského politického projevování
se v dvacátém století. Původní složitější poměry habsburské
monarchie zjednodušily se po roce 1918 v převahu dvou
stran Křesťanskc-sociálnl, vedenou prelátem Seipelem a sociálně-demokraticku. Původní spolupráce se záhy, změnila
v rozpory, řešené ozbrojenými stranickými jednotkami. Vína
na situaci v roce 1934 jistě padá na obě strany. Po osvobození
převzaly moc (omezenou na minimum čtyřnásobnou okupací)
tři strany, jejichž síla se ukázala v listopadu 1945 vě volbách.
Lidová strana, nástupkyně křesťansko-sociální, získala 85
mandátů, socialisté 76 a komunisté 4. Rakouští lidovci pře
vzali tak vedení poválečného období, úlohu rozhodné nezávi
dění hodnou v dnešní hospodářské zkáze země. Ve směru
kulturním vede OVP zápas o soukromé školství a potýká se
s proticírkevnŕm. stanoviskem obou zbývajících stran. Snahy
o jednotné organisace měly zatím úspěch pouze v odborech,
nikoliv u mládeže; zhruba 60 procent všech mladých lidí jest
v řadách Lidové strany.
Snad by -bylo možno hledatl křesťanské momenty ještě
u některých stran v Polsku,· Maďarsku, Jugoslávii, Charvátsku
a Řecku. Jejich celkový ráz je však v podstatě jiný, připra
vovaný červencový sjezd křesťanské mládeže, v Oslo zajisté
umožní přehlédnou ti znovu" dnéšnf Šiky,
■ ■■.·.·.
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Neklid ve Francii
Pozadí opakujících se politických křísí ve Francii
není ani nové, ani neznámé. Malé skupiny »radikálů«
a pravého křídla, které se vynořily při posledních
volbách, neohrozily dosud vážně trojdílný systém,
jak se vytvořil po osvobození. Označení těchto tří
stran na pravou, levou a střed není správné, uváží
me-li, že ve srovnání s rokem 1939 se vše přesunulo
o několik stupňů do leva. Zatím co se vlastní posta
vení změnilo, vzájemný vztah zůstal zachován. Levi
ce je nyní výlučně komunistická, střed si říká socia
listický a katolická MRP, jež tvoří novou pravici, se
prohlašuje za první ve snaze o sociální reformy. Je
dině radikálové udržují svou linii, t. j. antiklerikalismus a hospodářský individualismus.
Volební výsledky posledních dvou let přinášejí
s malými odchylkami stále více hlasů komunistům
a MRP, zatím co ubírají hlasy socialistům. Poněvadž
však ani komunisté, ani MRP nemají naději na na
prostou většinu, předcházejí si obě křídla socialisty
a tím jim poskytuji moc, neúměrnou klesajícímu
počtu jejich členů a ještě rychleji ubývajících presti
ží. Listopadové volby daly komunistům 186 křesel,
172 MRP a 101 socialistům. Zbytek ze 619 křesel
připadl ostatním skupinám. Přes to má nová vláda
devět členů, včetně ministerského předsedy, z řad
socialistických, pět komunistů a pět za MRP, a sedm
za ostatní strany.
Klíčové postavení mají tedy socialisté, kteří nemají
přesný program a trpí vnitřními rozpory, a proto se
jim nedostávalo potřebné discipliny, aby byli činite
lem vyrovnávajícím. Nakonec se nemohli vyhnout
rozhodnutí, mají-li se přiklonit ke komunistům či
k MRP. Nekompromisní a sebejistí komunisté se to
lik nesnažili o socialistickou přízeň jako MRP. Motiv
výběru 'byl snad právě tak psychologický, jako po
litický. Komunisté zabrali pro sebe žádoucí místo na
levici a tím, podle názoru socialistů, oloupili je jak
o revoluční pověst, tak o hlasy. Pocit, že se jim ne
zdařilo to, co dokázali komunisté, přivedl socialisty
k MR.P. Francouzská nechuť ke všemu, co se po
dobá plánovanému hospodářství, také nutí socialisty
doprava. Pravicové a protikomunistické cítění pro
jevují někteří socialističtí ministři tak silně, jako sa
mi členové MRP.
Po šest měsíců po volbách se socialistický střed
pohyboval stále, třebaže skoro nepozorovatelně, do
prava. V květnu došel tento pohyb tak daleko, že
bylo nevyhnutelné, aby socialisté a MRP užili spoje
né většiny k pokusu isolovat komunisty a vytlačit je
z vlády. Otázka úvěru na vojenské operace v Indočíně
- Madagaskaru postavila stejný problém, (ovšem
v menším měřítku) a poskytla příležitost. Situace byla
pro komunisty nepříjemná. Věrnost k staré víře v sebeurčení koloniálních národů je ovšem vystavovala
obvinění, na které jsou zvláště citliví, že totiž nejsou
loyální Francouzi. Ale neslavný kompromis, kdy ko
munističtí poslanci se vzdali hlasování, zatím co je
jich vedoucí zůstali ve vládě, je nezachránil. Presi
dentův dekret rozpustil vládu, a nová byla už vytvo
řena bez komunistů. Komunisté, zaraženi tímto ta
hem, si stěžovali, že to byl, když ne protiústavní,
alespoň velmi neobvyklý postup.
Následující události mohly komunisty přesvědčit,
že jejich odchod z vlády znamenal pro ně výhodu, ke
které si mohou gratulovat — natolik, že někteří lidé
soudí, že se tak stalo úmyslně se strany komunistů.
Především zesilující finanční tíseň a rozhodnutí vlá
dy »zachránit frank« způsobily obrat ke komunistic
kému hledisku na Indočínu, byť i z jiných příčin.
OBZORY

Všeobecný názor je, že se mají zastavit vojenské
operace, které stojí 300,000.000 franků denně, snížit
počet vojska na minimum a sjednat s povstalci přá
telskou dohodu. Pro komunisty to bude úspěch, jest
liže vláda, z níž byli vyloučeni, bude nucena provádět
komunistickou politiku v Indočíně za nepříjemnějš.ch
a mnohem nepříznivějších podmínek, než když ji žá
dali komunisté.
Další okolnost, která učinila odchod komunistů
z vlády jejich výhodou, byla vlna stávek v nejdůleži
tějších průmyslových odvětvích. Nezdá se, že by tyto
byly z počátku inspirovány komunisty — alespoň ne
jejich vedoucími. Skutečnost, že komunisté již nejsou
zastoupeni ve vládě, je mohla uspíšit nebo zesílit. A'e
stávky musely přijít, to bylo jasné od té doby, kdy
Blumův pokus snížit ceny namísto zvýšení mezd se
ukázal neúspěšný. Bez vedení vlády stane se asi tlak
na mzdy nezdolatelný. Přes to se taková taktika ne
srovnává se snahou vlády, jíž tleskají i komunisté,
bojovat proti inflaci a udržet cenu franku.
Jsou ještě hlubší příčiny neklidu v hospodářské
situaci než nespokojenost průmyslového dělnictva.
Něco skorém nemyslitelného, něco, o čem se Fran
couzi dosud neodvažují mluvit, zdvíhá hlavu: srážka
zájmů města a venkova. Paříž už neovládá francouz
ský politický život. Sedlák ve Francii, jako všude
jinde, za války zbohatl. Nemá zvlášť nutné potřeby;
a zboží, které potřebuje z měst a továren, buď není
k dostání, nebo je za ceny, které se sedlákovi zdají
fantastické.
Za nynějších okolností nemá tedy zemědělec
zvláštní důvod, proč by posílal své výrobky na trh,
zvláště když, jako u pšenice, vláda určila nejvyšší
ceny. Žije se svou rodinou lépe než kdy jindy, spo
třebovává větší část své výroby a daří se mu dobře.
Zatím Paříž jí nedobrý kukuřičný chléb, dovážený ze
západu za americký úvěr — a není ho mnoho — za
tím co francouzská pšenice je zkrmována dobytkem
a osevní plocha pšenice ve Francii se zmenšuje. V ze
mi, kde se jí tolik chleba, jako ve Francii, je to zne
klidňující. Dříve či později bude muset některá vláda
sebrat odvahu a urovnat rážně nynější nepořádky.
Mnoho Udí, včetně komunistů, je přesvědčeno, že ·
ve Francii nelze vládnout bez nebo proti komunistům.
Socialisté se stávají středostavovskou stranou s pře
vážně konservativními sklony. Komunisté mají dosud
za sebou velkou masu organisováného dělnictva v od
borech. Je-li v odborech neshoda, nevychází od těch,
kteří žádají větší umírněnost, ale od těch, kteří, věrni
anarchistické tradici francouzského odborářství, kritisují komunisty, že nejdou dosti daleko nebo dost
rychle a že dávají přednost politickému manévrová
ní před přímou průmyslovou akcí. Rozhodná oposice
průmyslového dělnictva by byla osudnou každé fran
couzské vládě.
Ale není-li možno vládnout Francii proti komunis
tům, je stejně nemožné vládnout proti zemědělcům.
Zemědělci snad nemají positivní program, na kteřím
by se shodli, ale předkládají četná důrazná veta,
z nichž některá musí být změněna, nemá-li se fran
couzské hospodářství zhroutit. Tento pocit skrytého
mrtvého bodu v základech francouzské politiky do
dává důležitosti de Gaulleovi. Jeho silou i slabostí je,
že stojí úplně odloučen od současných směrů. Nyní
slouží za strašáka oběma stranám. Komunisté varují
Francii, že MRP jen připravuje cestu pro de Gaullea
a fašismus. MRP odpovídá, že jediné, co vyvolává
nebezpečí de Gaullea a fašismu, je komunistická ne
ústupnost. Nezdá se pravděpodobné, že by postava,
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náležející natolik starému světu a staré vojenské tra
dici, se mohla stati dostatečně účinným tribunem
lidu, který by vedl jakékoliv masové hnutí. Generál
de Gaulle snad myslel upřímně svá slova, kterými se
stavěl za demokracii, ale bude-li kdy vládnout ve
Francii, bude negací všeho, co demokracie znamená.
Mezinárodní situace je neodlučitelná od vnitřní kří
se. Závislost levice i pravice francouzské politiky na
Moskvě a Washingtonu je nesporná, i když ne veřej
ná. To neznamená, že by snad MRP a komunisté ne
představovali specificky francouzské hledisko; ale
tato hlediska jsou silně ovlivňována vnějším děním.
Froto je nemyslitelné, že by se nalezl onen naprosto

.Mužnost všedního dne
Polský týdeník „Tygodnik Powszechny“ otiskl článek zná
mého -polského publicisty Stefana Kisielewského o jeho do
jmech ze zájezdu do Prahy.
Octnuv se za několik málo hodin z dnešní Varšavy v dnešní
Paže, Kisielewski měl dojem tím silnější, že po prvé od doby
p ed válkou byl za hranicemi Polska. Musil vzpomínat na
předválečnou Varšavu, když chodil čarovnými uličkami Sta
rého Města, stoupajícími podivnými uličkami pod Hradem,
nad Vltavou, lemovanou zelení a magistrálami nové Prahy,
hlučícími velkoměstským životem a plnými rozmachu. Poci
ťoval nostalgii, řevnivost a cizotu. Viděl krásné, nezničené,
téměř již milionové město, které je podivuhodně harmonic
kým sloučením památek staré, staleté kultury a poesie se
střízlivou, precisní a kvapící současností. Jakožto člověk
z rozbité Varšavy cítil se v Praze kýmsi zbytečným, anachro
nistickým. Ještě zbytečnějším se cítil v davu, oslavujícím na
Václavském náměstí výročí skončení války, v davu bezsta
rostném, veselém, roztančeném, uprostřed spontánní mani
festace jednoty citů a nálady i dobrovolné ukázněnosti,
patriotismu bez disonancí nebo postranních nepěkných myš
lenek. České prapory vlály vedle sovětských, amerických a
anglických, portréty Stalinovy byly umístěny vedle Churchillových. Rooseveltovy vedle Benešových, a nikdo k tomu
nic nepoznamenával. Prostě se slavil svátek vítězství, to sta
čilo. Československo, způsob politického myšlení jeho oby
vatelů, jejich orgamisační solidarita a dokonce i formy jejich
radosti mají v sobě něco západního, je to jakési slovanské
Švýcarsko. Mluví se v něm mnoho o slovanské jednotě, ale
host se v něm cítí jako na způsobném Západě. Všechno je tu
promyšleno, zabezpečeno, uspořádáno, všecko je rozvážné a
opatrné. „K něčemu takovému my máme daleko, záviděl jsem
jim, ale zároveň začal ve mně klíčit irracionální, ba absurdní
pocit vícecennosti pathosu v srovnání se střízlivostí, vícecenjiosti citového vznětu v. srovnání s rozvahou, ba dokonce
i převahy trosek nad městem nedotčeným,“ přiznává Kisie
lewski. třebaže, jak praví, vždy dával a bude dávat Čechy za
přiklad rozumu a taktiky, sebeovládání a realistického patrio
tismu, třebaže Poláci měli by se od Čechů učit. Přesto nemohl
a snad ani nechtěl potlačovat svůj pocit vícecennosti, a pocit
ten mu umožnil zhostit se komplexu řevnivosti a dívat se na
Čechy objektivně, bez předsudků, poznat je, mluvit s nimi
jako rovný s rovnými. A když je blíže poznal, objevil, že mají
v hloubi srdce pocit jakési méněcennosti vůči Polákům, vůči
jejich obětem a jejich hrdinnosti, vůči zbořené Varšavě. Kaž
dý závidí druhému to, co sám nemá.
Realismus, ukázněnost a zdrženlivost, tyto tolikrát slavené
charakteristické známky české politiky, nepochází, jak se zdá,
z nějakého vědomého uvážení, z nějakých rozumových kon
cepcí, nýbrž spíše z instinktu,, z psychického ústrojí, uzpůso
bení českých širokých vrstev, a tyto vlastnosti vytvořily těžké
dějiny tohoto odedávna demokratického národa. V srovnání
s Polskem je tu na každém kroku cítit odlišnost naladění a
typu kultury, jakož i nedostatek přímých tvůrčích pramenů:
česká kultura je víc universálně evropská než národní, je
šablonovitější, méně originální, méně individuální a méně
bohatá, ale je nepoměrně všeobecnější, je zakořeněna do všech
vrstev obyvatel. Stejně je tomu s politikou: neobyčejně ob
ratná a účinná politika presidenta Beneše používá v podstatě
koncepcí velmi prostých, bezmála klasických. A koncepce ty
lze realisovat díky psychické a materiální jednotnosti, díky
solidaritě a ukázněnosti, diky schopnosti ke kompromisům
a trpělivosti českého národa. S takovým národem lze dělati
neomylně realistickou politiku^, která pomáhá Čechům ve
všech těžkostech. Principem té politiky jest, že když „létají
třísky, kde se kácejí stromy“, pak dlužno ve své zemi stromů
nakácet a mocné tohoto světa přesvědčit o neaktivnosti
Československa, o jeho neutrálnosti a přátelských citech,
o jeho postavení „stranou“. President Beneš promyšleně
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nutný kompromis ve francouzské politice, pokud
k němu nedojde napřed nebo současně v mezinárod
ních vztazích. Všichni myslící Francouzi všech poli
tických zabarvení to uznávají. Francie nepociťuje
sotva skrývanou úlevu jiných států po zhroucení pa
řížských mezinárodních jednání. Pro Francii, když
ne pro jiné, je zlou předpovědí. Nikdo nevěří, že hla
sování o důvěře Ramadierovi vytvořilo ve Francii po
litickou stabilitu, nebo že vláda může ve své nynější
formě vydržet. Ale nebude-li obnovena shoda tří
stran — což vyžaduje také mezinárodní shodu — situace ukazuje vyhlídky na průmyslové a snad i poli
tické nepořádky, které se mohou nazvat velmi váž
nými.
»The Times«.

S. Kisielewski
udržuje mezinárodní iniciativy své země v skromných mezích
a dosahuje tím nepoměrně velkých jak politických, tak hos
podářských zisků. Beneš je symbolem Republiky: bouřlivé
ovace, když se objeví v divadle nebo na koncertě, davy vy
provázející jeho auto, nadšením rozjasněné tváře mužů a žen
jsou nepochybnou známkou citů, které český lid chová k své
mu presidentovi. Benešova posice je neobyčejně silná a jeho
opětné zvolení je prý nepochybné.
Podávaje výklad o českém politickém životě, Kiesielewski
konstatuje, že výrazy „levice“ a „pravice“ je těžko nedat· do
uvozovek poněvadž komunisté jsou tu umírněnější a konservativci pokrokovější, než si Poláci mohou představit; ti i oni
uznávají nutnost sociálních reforem, ale první starostí těch
i oněch je takové provedení těch reforem, aby se nijak ne
zmenšil blahobyt a nijak nezmenšila svoboda jednotlivce, aby
zavedením plánovitosti a racionalisace nebyly ztraceny vý
hody plynoucí z volného obchodu a soukromého podnikání.
Podstatou, politického života v Československu je kompromis;
jsou tu sice mezi stranami boje, třenice a 'spory, ale ty vždy
končí nějakou dohodou: žádná strana nezajde tak daleko, aby
přílišným trváním na svém porušila jednotu a solidaritu
koalice. V zásadních věcech je jednota považována za conditio
sine qua non úspěšnosti idádní politiky vnitřní i zahraniční.
Parlament. (Kisielewski byl přítomen jeho debatě o'ratifikaci
paktu s Polskem) dělá idylický dojem: nepříliš velký, trochu
jako školní sál, poslanci (mezi nimi hodně žen) způsobně sedí
v lavicích, poslouchají řeči, přenášené výtečným megafonem,
řeči sobě podobné jako vejce vejci, a všem tleskají stejně
upřímně. Není tu velkého pathosu ani kothumu, na př. min.
Masaryk, děkuje za potlesk tím, že vesele salutuje, přikládaje
dlaň k lysé hlavě. Porady parlamentu jsou v tisku komento
vány velmi svobodně, tisková censura je v Československu
neznáma. I na tom slunci jsou však skvrny, z nichž nejdůležitější je otázka poměru mezi Čechy a Slováky. Otázka ta
zvláště leží na. srdci presidentu Benešovi, jenž ji ve svých,
projevech často uvádí na přetřes. Slováci zásadně akceptovali
nynější politickou situaci svým vstoupením do vládní koalice,
kromě účasti v ústřední vládě mají svůj vlastní parlament
(slovenskou národní radu) a nepochybnou autonomii, ale
přesto jsou tu jisté třenice, vyvolané jak odlišnou poněkud
orientací politickou. tak i odlišnou sociální strukturou Slo
venska. Nezdá se však, že by separatistické naladění Sloven
ska mělo velký význam, neboť Slováci, třebaže nejsou poli
ticky tak vyspěli a ukáznění jako Češi, stejně chápou nutnost
kompromisu za. nynější politické situace. PokučT jde o hospo
dářské zřízení nové ČSR, sociální reformy (hlavně znárodněni
průmyslu) nabyly tu podoby velmi harmonické a rozvážné
„mírné revoluce“. Znárodnění průmyslu nebylo spojeno
s krajní centralisací a byrokratisaci, podniky nebyly schema
ticky „zglajchšáltovány“. Hosta z Polska překvapí systém po
travinových lístků, bez nichž se lze v Praze živit leda bram
borami a pivem, ale to neznamená, že by tu byl hlad. Česko
slovensko jakožto země spíše průmyslová než zemědělská
musí reglementovat distribuci svých potravinových zásob, ale
těch stačí pro všechny ažaž — majitel potravinových lístků
se obejde bez nákupů na „černém trhu“, který v Praze téměř
neexistuje. Československá koruna, opírající se o předválečné
kryti (všechno české zlato se s Benešem vrátilo z Londýna)
má úřední kurs 50 za dolar, neoficiální transakce jsou vzácné,
dolar při nich dosahuje 100 Kčs. Skromná existence stojí den
ně kolem padesáti korun. Jí se nesporně trochu hůře než
v Polsku, ale úroveň a typ hospodářského života a finančních
poměrů svědci o stabilisaci a krystalisaci k níž má Polsko
daleko.
Kisielewski chodil v Praze po různých starých hospůdkách
a vinárnách, pouštěl se do řečí s lidmi a jakožto host z Polska
byl všude okázale vítán. S lidmi, s nimiž se tak náhodně se
známil, mluvíval o polsko-českém poměru, Intimnost těch

OBZORY

/

rozhovoru byla zvyšována překvapující skutečností, že v hlav
ním městě cizího státu mohl mluvit polský a že se mu rozu
mělo. Prostý český člověk zná Polsko, váží si ho a chápe je.
Kisielewskému bylo se strany Cechů osvědčeno tolik sym
patií a přátelství, že se často až zastyděl, zvláště když si
vzpomněl na různé předválečné i poválečné nemoudré proti
české kampaně polské. „Žádné sporné problémy nemohou
být tak těžce řešitelné, aby podstatně na delší dobu zkalily
harmonii dvou bratrských národů.“ Když to Kisielewski
říkal, Češi mu horlivě přikyvovali. Ale idea spolupráce slo
vanských národů, o níž je v Praze neustále slyšet, připadala
Kisielewskému za nynější situace jako „slogan bez krytí“.
Češi jsou velmi dbalí dobrého poměru k Sovětskému svazu,
přátelství k němu a spolupráce s ním je úhelným kamenem
jejich nynější politiky, sotva by se angažovali v jakýchkoli
„slovanských blocích“, v nichž by Sovětský svaz mohl vidět
pokus o obnovení „sanitního kordonu“. Přejí-li si tedy hos
podářských a kulturních styků s Polskem, k nějaké politické
unii zaujali by naopak stanovisko velmi zdrženlivé. A je otáz
ka, zdali přes podobnost jazyků vývojové cesty českého a
polského národa neoddálily ty dva národy od sebe do té míry,
že jednotnost jejich politické linie se stává bezmála utopií.
Ideje Dmowského nikdy již se neuskuteční. Universalistická,
občanská česká kultura silně kontrastuje s individualistickou,
trochu asociální, ale plnou vzletu, kulturou polskou, tak jako
poněkud kosmopolitická česká lidová hudba se liší od svěží,
primitivnější, ale plné tvůrčí síly lidové hudby polské. Česká
dnešní moudrost je moudrost Švýcarů, Belgičanů nebo Dánů,
je realistická, tvrdá, pevně stojí na zemi a je neutrální,

kdežto moudrost polská je hluboká, poněkud irracionální
moudrost utrpení, materiálně neužitečná moudrost národa,
který, ač nemá dost vlastních sil, přece jen vždy tkví v Sa
mém jádře ideologických konfliktů. které zmítají Evropou.
Poláci mají to, čeho nemají Češi, Češi mají to, čeho Poláci
nemají, ale mohou se druh od druha něčemu naučit, mohou si
vyměnit své hodnoty? Zkusit to nemůže být na škodu, Po
láci a Češi musí se co nejlépe navzájem poznat, ale i čeští
činitelé a publicisté si uvědomují, že česká politická řešení
se v Polsku aplikovat nedají.
Když se Kisielewski zahleděl do tváře presidenta Beneše,
zdálo se mu, že v ní vidí výraz, symbol duše a dějin česko
slovenského lidu. Není v té tváři konvenční monumentality
ani diplomatické uhlazenosti, není to tvář „milá“ v běžném
významu toho slova, není „lví“ ani římská, je to tvář vytrva
lého, houževnatého, nanejvýš pilného a cizincům ne přes
příliš nakloněného služebníka svého národa, budovatele jeho
svobody a blaha, působícího nikoli efekty, gesty nebo slovy,
nýbrž skrytou prací, úsilím konkrétní, suché, logické mysli,
nejednou i lstí nebo bezohledným útokem. Je v té tváři
tvrdost, pesimismus a nedostatek Husí člověka, který mnoho
diplomatických dohadování a zločinů viděl ze zákulisí, ale
je v ní také ohromná láska k jeho zemi, bezohledná, dravě
vášnivá, ale realistická láska k národu, který z neúspěchů,
ponížení a porážek vyšel svoboden, zkonsolidován, bdělý a
mužný. Není to mužnost hrdinnosti až k extasi. je to muž
nost prozaická, mužnost všedního dne. resígnace a práce.
„Tu mužnost jsem Cechům trochu záviděl.“

Z dopisů redakci

Je to možné? Ano, je! Po trojnásobném zvýšení životních
potřeb doufali pensisté, že budou důchody přiměřeně zvýšeny.
Chyba. Pensista, který měl před zvýšením 1200 Kčs měsíč
ního důchodu, dostává nyní 1700 Kčs. A možnost výdělku
k zlepšeni životní úrovně se u těchto Udí, kteří poctivě 40
i více roků pracovali v dole, rovná nule.
Pokud zde bude živořit těch pár hornických veteránů, pro
lezlých reumatismem a postižených následky otravy CO
neb jinými úrazy z povolání, bude se stěží shánět hornický
dorost na doplnění chybějícího počtu aktivních havířů.
Takovéto odstrašující případy t. zv. sociální vymoženosti,
třeba již minulé a až dosud nenapravené, hornickému stavu
mnoho neprospějí. A to ještě neříkám vše, co by zasloužilo
upozornění. Zdař Bůh!
L. P.

DOKLAD »VDĚČNOSTI«.

Jsem zástupcem lidové strany v radě MNV v Rumburku,
a podal jsem jménem strany tento týden v radě návrh, aby
jako projev vděčnosti za nezištnou pomoc akci UNRRA, byla
přejmenována jedna z hlavnějších ulic města na třídu UNRRA.
Obzvláště v našem kraji, po stránce vyživovací naprosto
nesoběstatečném, byla pomoc UNRRA zcela nezbytná a ko
nec konců i zdejší průmysl děkuje surovinovým dodávkám
UNRRA za to, že nemusit být zastaven.
Přesto můj návrh v radě podporoval pouze sociální demo
krat, kdežto národní socialista se zdržel hlasováni (!) a tak
byl 'hlasy komunistů návrh zamítnut.
Velmi vlídné k lidem celého světa, kteří z pouhé Lidskosti
pomáhali válkou postiženým zemím!
Konservy jsme už snědli a kola v továrnách roztočili, tak
jaké pak díky, že ano?
Zdar československé republice!
'
M. S.
JE TREBA DOPLNIT BILANCI!

‘

K Vašemu článku »Je třeba doplnit bilanci« v »Obzorech«
Čís. 25, sděluji toto:
V srpnu 1945 jsem byla zajištěna se svým manželem v tá
boře v Modřanech na nepravdivé udání mstivých lidí. Já jsem
byla propuštěna v prosinci a můj manžel zůstal v Modřanech,
měl být propuštěn v lednu, dali ho však v lednu do nemocnice
v Salmovské ulici, kde zemřel, což jsem se však dověděla až
14 dni po jeho smrti, čirou náhodou. Bylo mi řečeno, že byl
pochován v Ďáblicích, ale zatím jsem marně pátrala po tom,
na kterém místě. Když nás zajistili, byla jsem 75 let stará
(nyní je mi 77 let) a můj manžel 78 let.
Chci jen podotknout, že můj manžel pracoval 35 Let jako
český vlastenec ve Vídni a po první světové válce organisoval
repatriaci Čechů do vlasti, což kdykoliv může dosvědčit pan
poslanec Machát. Nikdy v životě, ani za války, se ničím ne
provinil a také po dobu zajištění bylo úplně nevysvětlitelné,
jak se mohl dostat do takové situace. Nikdy nechápal, že se
inu za celoživotní práci pro vlast dostalo takové odměny. Já
jsem se vrátila v prosinci 1945 do svého bytu, který jsem
měla zpoloviny vykraden. Kde mám žádat o náhradu?
S úctou Antonie Jeníková, Smíchov, U Klikorky 13.
SOCIÁLNÍ POMĚRY DŮCHODCŮ

Jestliže min. soc. péče bedlivě sleduje otázku sociálního
postavení důchodců, jak v č. 22. »Obzorů« píše p. Tlchánek,
pak jistě neušlo jeho pozornosti, jak bídně byli horničtí staropensisté za svou namáhavou práci ve stáří odměněni a jakým
měřítkem byla jejich práce oceňována. Tak na př. báňským
úředníkům, kteří byli před r. 1909 pojištěni u bratrských
pokladen, byla tato doba započítána V. P. ústavem v Praze
podle § 177 z. 125/31, pouze polovinou odsloužených let, tedy
za 1 rok pouze % roku v nejnlžší třídě. Válečná léta
podle § 176 z. byla jedněm báňským úředníkům u jedné
a téže společnosti do pense započítána, druhým ne! A přece
tímto »dvojím loktem« měřili jedni a titíž zákonodárci.
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ZBYTKOVÉ STATKY A SOCIALISTICKÁ DRUŽSTVA

Vážená redakce,
jest jistě nevhodné dnes psáti o kastě zbytkových statkářů,
ale jistě bude zajímavé, všimnout! si jedné skupiny. Jsou to
nástupci těch různých předválečných socialistických družstev.
Z první pozemkové reformy dostaly politické strany soci
alistické (lví pódii měla strana soc. dem.), zbytkové statky,
které byly obhospodařovány družstevně. Po ztrátovém hospo
dářství a úplném vyplundrování a zpustošení objektů, hledala
se oběť, která by jim jejich statek řádně zaplatila, aby družstvo
a její funkcionáři nepřišli zkrátka. Šli tedy cestou nemarxistickou, místo rozdělení drobnému lidu za málo peněz hle
děli co nejvíce vytěžiti.
Statky kupovali někdy kapitalisté (hlavně ty velké), kte„rým na nějakém milionu nezáleželo a kteří dnes ztrátu lehce
oželí, ty menší kupovali pak rolníci po prodeji svých usedlostí
anebo investovali do nich svá věna od rodičů a přejímali
hypotéky, které upláceli a zároveň napravovali chyby »ho
spodaření« svých předchůdců! Jejich životní standard byl
daleko za životním standardem bývalých funkcionářů, ale
obětavost a pracovitost se nedala srovnávat!.
Dnes přichází revise pozemkové reformy, která po okle
štění polí nechává u statku balast budov, které někdy sloužily
ku pětinásobné výměře polí a tvoří pro majitele nesnesitelné
zatížení ve formě udržování a ničí jej při dnešních mzdách
6 cenách staviva.
Bylo by záhodno, aby při dnešní revisi, která má být »spra
vedlivá«, prosvítilo se také obchodování socialistických druž
stev! ,
J, Š. K.

Českoslovanská akademie obchodní dr. Ed. Beneše v Praze
oslaví ve dnech 3.—5. října 1947 75. výročí svého založení.
Záštitu oslav této nejstarší české obchodní akademie přijal
laskavě na doporučení vlády pan president republiky, který
po léta na ústavě působil. — V rámci oslav bude uspořádán
sjezd absolventů a vydán jejich adresář. — Výbor oslav prosí
všechny absolventy a absolventky ústavu, aby pokud možno
nejdříve laskavě oznámili korespondenčním lístkem na adre
su: Spolek absolventů Českoslovanské akademie obchodní
v Praze n, Havlíčkovo náměstí 17 tato data: jméno křestní,
příjmení (provdané absolventky též dívčí příjmení), rok ab
solvování, zaměstnání, služební titul a přesnou adresu byto
vou.
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Socialista a blázen

Vladislav Petr

V roce 1897 žil v jednom českém městě pro
duševní poruchu předčasně pensionovaný
profesor. Přezdívali mu bláznivý prorok.
Zde část rozhovoru, který měl tento bláz
nivý prorok s tehdejším předákem rodícího
se socialistického hnutí.
Socialista: Zdá se, pane profesore, že váš kabát je plný
děr. Uvidíte, až nastolíme socialistický řád, nikdo nebude
chodit v takových hadrech, když jiní by měli míti plně skříně
šatů.
Blázen: Kdy to bude?
Socialista: Až přesvědčíme národy a ve vládách bu
dou ministři-socialisté.
Blázen: Lidská spravedlnost, odměna a trest řídí se
zvláštními zákony spirituální morálky, které zatím nikdo
v jejich přesnosti nepostihl. Podobnými zákony řídí se vývoj
lidské společnosti a jejich částí. Je to řád nadsmyslový a du
chovni. řízený osudem, Bohem, prozřetelností, nebo jak chce
te. Řídí se také příkazem bonům· est faciendum, malum vitandum. Člověk se však obvykle domnívá, že pracuje pro
dobro, zatím však staví základy pro zlo.
Socialista: Co tím chcete říci? Nerozumím.
Blázen: Zaséváte sémě socialismu v krásné víře, že po
roste v ušlechtilý strom a. zatím může vyrůstati ve výhonky
bodavého kaktusu. Semeno ukazuje v sobě zárodky, jichž je
třeba se obávati.
Socialista: Zašíváme sémě lepšího světa, světa ke
všem spravedlivého, lidského v plném slova smyslu, kde ne
bude běd a utrpení, které by způsobovali lidé lidem. Vidíte
na přiklad tam ten. vrch v pozadí?
Blázen: Vidím·. Je to vrch, kde byli popravováni zločinci.
Socialista: Nuže, v socialistické společnosti nebude
poprav. Trest smrti je zbytek barbarství, proto bojujeme
proti trestu smrti. Chceme lidi, kteří chybili, napraviti a
umožniti jim další život na správné cestě. Usilujeme, aby ze
zákonů civilisované společnosti zmizela ostuda našeho po
krokového století, jakou je vražda člověka podle zákona.
Blázen: Tertia autem considerat operationes multitudinis civilis, quae vocatur politica. Ve vašem učení chybí to,
co by zabránilo, aby v době vlády ministrů-socialistů nebylo
poprav, naopak je v něm zárodek toho, aby trest smrti se
prováděl v míře dosud nevídané, ve vašem učení je zárodek
toho, že lidé, kteří budou o sobě hlásati, že jsou socialisty,
budou volatí po šibenicích a v socialistických průvodech bu
dou pochodovati popravčí mistři, aniž se kdo v jejich blíz
kosti nad tím trochu, pozastaví.
Socialista: Nesmysl. Naše učení je ušlechtilé, chce
krásu života, svobodu lidského přesvědčení, chce život, ni
koliv smrt, kterou nenávidí, chce, aby z každého jedince byl
šťastný a duchovně krásný člověk, usilujeme o harmonii
všech lidí, o mír, a proto odmítáme nesmiřitelně každou vál
ku a vše, co s tím souvisí. Proto jsme antimilitaristé, nená
vidíme armády, které vycvičují mladé muže k tomu, aby
vraždili jiné muže, vysmíváme se s odporem kasárenskému
panáčkování. Válka se nám hnusí neméně jako vyznamenání
za vraždění jiných lidí.
Blázen: Zákoryy řídí vždy fakta a ne naopak. A ve va
šem učení není, záruka toho, aby už za několik desetiletí vaši
predáci nedávali metály za válečné vraždění proletářů druhé
strany a aby sami se nepovýšili na vládce, před nimiž činy
tyranů budou jen malými episodami bestiality! A také ti,
kteří si budou říkat, že jsou socialisté a že vzešli z vašeho
krásného učení, dají před sebou defilovati plukům ve vraž
dění vycvičených mužů.
Socialista : Nikoliv. Z učení tak poctivého nemůže vyrůsti hnutí, které by zradilo to. proč vzniklo. Spatní lidé ne
mohou nikdy býti socialisty, zrovna jako ne povýšenci, a ti,
kteří nevědí, že lidé jsou si rovni bez rozdílu pohlaví, před
běžného vzdělání a národnosti í náboženství. Volnost — rov
nost — bratrství.

Blázen: Nechť vaše učení nejprve vytrhne z lidského
srdce zlobit, zášť, pýchu a sobectví, a místo nich nechť zaseje
lásku ke všemu lidskému. Jen tak bude jistota, že lidé, kteří
se ve jménu socialismu zmocní vlád nad svými národy, ne
stáhnou je do propasti pudů vyvrhelů. Může se státi, že
vládci, kteří budou přívrženci vašeho učení, kterékoliv sekty,
vyhladí celé národy pod záminkou nastolení socialistického
řádu, může se státi. že vládci, jimž byla svěřena moc na zá
kladě socialistického učení, vyhladí nejbarbarštějším způso
bem miliony židů, neboť diktátor socialismu jakéhokoliv
druhu má k tornu tisíckrát blíže než strůjci pogromů minu
lých staletí, neboť musí vyhovovati běsu mas.
Socialista: Nebyl jste zbytečně pensionován. Jste
přece jen bláznivý šílený prorok. Socialismus nastolí novou
éru společenského vývoje. Odstraní zbytky otroctví, odstraní
kriminály, do nichž by byli zavíráni političtí odpůrci, zmizí
trestanecké kolonie, lidský duch, jeho projevy umělecké a
politické nebudu kontrolovány policajty.
Blázen: Ultima ratio rec/um také socialistických vládců
budou kriminály, policie a censury v daleko větší míře než
dosud. Vše se bude drti v zájmu socialismu a obrátí tak, že
sbory policejní budou pochodovati mezi vašimi soudruhy,
provolávajíce rovněž „Ať žije lepší svět, ať žije svoboda bez
policejních šavlí“.
So’cialista: Socialismus nechá všem lidem svobodu
přesvědčení i jeho projevu.
Blázen: Také vlády, v nichž budou socialističtí ministři,
budou své odpůrce posílati do vyhnanství a na těžké práce,
kde budou zvolna umírati.
Socialista: Nechrne toho. Vidíte tam tu ženu s nůší?
Proč její muž nemá v továrně tak velkou mzdu, aby mohl
užíviti svou celou rodinu? Proč kapitalistický řád nutí pra
covali i ženy? Socialismus dá mužům takové mzdy, aby se
ženy mohly věnovati jen rodině a dětem,
Blázen: Podle knihy „Ekonomika“ nezmění vaše učení
nic ve prospěch proletářů a musí vésti k dalšímu zhoršení.
Vaše učení postrádá v tomto směru ducha. V továrnách ve
státech, kde budou vládnouti socialističtí ministři, budou pracovati ženy v mnohem větším počtu než dosud.
Socialista: Jste přece jen blázen. Desítky našich so
cialistických pracovníků, a jsou mezi nimi universitní profe
soři a učenci na slovo vzatí, vědí dobře, že socialismus jest
jediná cesta k sociálnímu pokroku a k lepšímu světu, a s nimi
začínají tuto pravdu chápati miliony vykořisťovaných všech
národů a podávají si ruce k společné práci podle hesla „Pro
letáři všech zemí, spojte se!“
Blázen: Neznají však zákony spirituální morálky celků,
podle nichž dobro se zvrací ve zlo, není-lí chtění dobra spo
jeno se zásadním odmítáním zla. A pak ještě něco, poněkud
jiného: v bídě žijící národy ve všech světadílech a ve všech
dobách byly posilovány nadějí na obrat k lepšímu. Tato na
děje se projevovala nadějí v príchod různých spasitelů, je
jichž učení vyvede lidstvo z běd· do lepších času. Tímto spa
sitelem. našeho století jest vaše učení a naděje na uskuteč
nění jeho cílů pomáhá snášeti přítomné strasti a matkám,
dává víru v lepší život dětí, které porodily. Ve vašem učení
je skryto nebezpečí, že z něho vyrostou hnutí, která způsobí
lidstvu nevýslovná muka. Spojení germánského militarismu
se socialismem může národům přinésti již za několik deseti
letí bědy, utrpení a události, jimž není v nových dějinách
rovno.
S ocialista: Nemůže býti zlý socialismus, nýbrž jen
dobrý. Každý socialismus musí přinésti dobro, ať vznikne
kdekoliv. A právě v kolébce socialismu, v Německu, vidíme
první jeho radostné a lidské úspěchy.
Blázen: Podle zásad pravd vidím už dnes v Německu
vyrůstati zrůdu vašeho učení.
Socialista: Jste větší blázen, než jsem se domníval,
mluvíte v protikladech a divím se sám sobě, že o tom s vámi
mluvím.
Blázen: Nápodobně.

KULTURA VE SVĚTĚ I U NÁS
Budeme mít nový kalendář?
Spojené národy budou příštího roku
řešit otázku nového kalendáře, který by
nehradil dosavadní papeže Rehote III.,
z roku 1582, který byl naposled revido
ván Ligou národů, v britském parla
mentě i v kongresu Spojených států.
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Nový kalendář má stanovit pevné da
tum velikonočních svátků, odstranit pře
stupní roky a všeobecně zjednodušit.
Spojeným národům došlo více než pět
set návrhů, z nichž bylo přijato dvanáct.
Jedním z nich, je t. zv. positivistický,
mající 13 měsíců po 4 týdnech, zatím
co druhý, světový, sestává z čtyř čtvrt

letí stejnodobých, v nichž jeden měsíc
má 31 dnů a zbývající dva 30 dnů. Onen
positivistický dělí rok na třináct čtyř
týdenních měsíců s jedním nečíslovaným
zvláštním dnem mezi prosincem a led
nem, a s přestupným .dnem každé čtyři
roky koncem června. Třináctý, nový mě
síc, pokusně zvaný »sol«; měl by být
vsunut mezi červen a červenec. Většina
vědců podporuje kalendář alternativní:
12 měsíců při odstranění dnešních nevý-
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hod. Společnost, která podporuje světo
vý kalendář tvrdí, že ji podporuje ofi
ciálně 14 vlád,’ a že nejsou námitky, ani
s hlediska náboženského, aby byly veli
konoce stabilísovány.

Dobrá škola podmínkou
vyšší životní úrovně

konce předčit absolventy některých’ ev
ropských učilišť. Po této stránce nelze
se nezmíniti o hluboce náboženském
duchu jak anglického, tak i amerického
školství, i když v posledních přejímají
tuto výchovu církve svými nedělními
školami. Jde však právě o tohoto ducha,
jenž je osvědčeným základem anglosas
kého školství vůbec. I u nás byl rozví
řen boj o školu a zaměřen proti církev
ním školám, jež byly dokonce posuzová
ny za neslučitelné s lidově-demokratickým řádem. Kdyby rodiče byli přesvěd
čeni, že tyto školy nejsou vhodné pro
, jejich děti, tak by tyto školy dávno zely
prázdnotou a prostě by neexistovaly!
Jsou-li však žádány, pak nelze se zavírat
před jejich úspěchy, jež se právě vzta
hují na vychovatelskou stránku výcho
vy, která je jejich největším kladem, ja
ko je tomu u anglických veřejných či
vlastně soukromých škol (public school).
Náš národ potřebuje jako soli uvědomnělých a svobodymilovných, ukázněných
a přitom ohleduplných občanů. Je proto
třeba, aby i naše školy věnovaly větší
péčí charakterové stránce,

Podrobíme-li třeba jen zběžnému zkou
mání fakta, na nichž spočívá blahobyt
moderních národů, tak s překvapením
zjistíme, že není to ani úrodná půda,
ani nerostné bohatství, ani kolonie, ba
ani moře, nýbrž jen počet HP zapřa
žených do výroby, čili stupeň mechanísace, který opět závisí od úrovně školské
výchovy. Nejvyššf životní úroveň lidu
panuje právě v těch zemích, kde mají
nejlepší školství, zjistitelné podle nákla
dů, které připadá na hlavu jednoho oby
vatele! Vzhledem k nepopiratelné pře
vaze Ameriky ve výrobě a obchodu a
konec konců i v politice, stoji za to za
myslet se nad jejím Školstvím, které
sice méně učí, ale za to více vychovává,
podobně jako* školství anglické. U nás
je totiž málo známo, že ve většině stá_
Upadající »koasum kultury«
tů Unie panuje povinná docházka školní
a že vzdělání dorosfcii, zahrnující zá
V nedéli, dne 22. června přineslo »Kukladní školu a střední školu až do 17 dé právo« článek Karla Konráda »Ne
roků věku je zdarma a každému pří blahá ozvěna«. Dle ustáleného pravidla
stupné, Americká škola na rozdíl cd a neměnitelného předpisu jsou i v tomto
většiny evropských škol pěstuje ve článku samozřejmě »Obzory« obviňová
svých žácích soustavně kult svobody a ny z všemožných nesnází, vznikajících
věnuje mimořádnou péčí tak zv. »civieš« levicovým intelektuálům. Ale Konrádův
čilí občanské nauce o demokraěii, ústa článek má v naších poměrech nezvyklou
vě a zřízení státu, jakož i o »fair play« přednost: Jest opravdu upřímný a jíle
jednoho vůči druhému, Svoboda indivi
objektivně na kořen věci. Autor tefíž
duální a smysl pro slušnost mezí sebou prohlašuje: »Konsum naší kultury den
jsou samozřejmou' mí, k nimž tíhne ně hubne povážlivě; zejména výtvarníci
americké školství, Proto se tam výcho a divadla strádají.« A uvádí také skuteč
vě osobnosti m'adjho člověka věnuje »
příčinu tohoto korinutlivého zjevu,
víc péče, než vlastnímu učení. V tom je nou
jistá shoda s britským názor em, jenž když praví; » ... české kultuře, která je
takéMavj výše výchovu - charakteru. Děje ve své rasantní převaze — abych užil
se tak pod zorným úhlem, že na příklad výrazu ze Sportovních rubrik — levá.
většina středoškolských poznatků se Důkaz toho je prajednoduchý a nezvrat
v praxi zapomíná. Hlavní je, aby ný: jediní komunisté a sociální demo
občané ses ávali ze zralých osobností, kraté mohli vydat před posledními vol
schopných vládnout! samy «sebou a od bami manifest svých spisovatelů, vědců,
povědných za sebe i za osoby jim svěře výtvarníků, hudebníků, herců s 841 pod
né, než z pokrvzdělanců, kteří snad mo pisy vynikajících tvůrců.« Toto vysvět
hou být! dobrým! odborníky, ale jinak lení, podané několika slovy, vystihuje
neschopným! zformovat svůj vlastní pravou podstatu příčin úpadku »kensuosud. "Úkol dodávat žákům patřičné od mu naší kultury« dokonaleji, než všech
borné vědění zastávají jednak univer ny obsáhlé diskuse. Příčina je jasná:
sity a pak wocational schcols«, zyl. to Levicoví kulturníci neslouží už ani umě
přípravky při středních školách. Takto ni a literatuře ani mravnímu pokroku
svobodnou školou demokraticky vycho a smělému bojí za lidská práva, nýbrž
vaní občané, vedení k ohledu k druhým, slouží .jako sekční šéfové ve státních
jsou s to si osvojí’i, když je třeba, po úřadech nebo jako námezdné síly v ide
třebné znalosti a vyrovnat se, ne-li do ologických agítpropech.
-jr-

Hudba týdne
Koncert Jarmily Novotné
Již loni měla naše proslulá zpěvačka pí Jarmila Novotná
v osvobozené vlastí 3 koncerty. O nejvýznamnějším z nich
jsem tenkráte psal referát, bohužel (pro jakousi politickou
tlačenici), pouze do zásuvky. Nevím, zda na štěstí či na ne
štěstí uspořádala Jarmila Novotná nyní další koncert a tím
nám opět poskytla příležitost zhodnotit její umělecké kvality.
Konal se pod střechou Obecního domu v Praze, jehož Smeta
nova síň byla opět vyprodána do posledního místečka.
Než začneme referát o koncertu, povězme si několik slov
o činnosti pí J. Novotné za války. Každému je jistě známo,
jak horlivě a neúnavně pí Jarmila Novotná propagovala bě
hem II. světové války českou hudbu za velkou louží a tím
i celou naši věc. Je také všeobecně známo, jak hrdou a sta·
tečnou vlastenkou vždy byla, jaké úspěchy ne pouze osobní,
nýbrž přímo národní vydobyla svým působením ve slavné
Metropolitan opeře v New Yorku, v americkém rozhlasu, na
svých četných koncertech pro armádu i pro civilní obecenstvo
a last not kast i nazpíváním t. zv. »Lidických písnic (t. j.
několika národních písní, nejvíce zpívaných v kraji kolem
Lidíc), na -gramofonové desky za doprovodu samotného min.
zahr, věcí Jana Masaryka. §ia tím ve stopách své předchůd
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»Dvouletka« ve filmu
Os. filmová spelečnost, jež je ve tře
tím roce trvání ještě bez právního pod
kladu, ačkoliv již prohospodařila nesmír
né peníze, plní dvouletím svým způso
bem. V roce 1945, snad z přílišné skrom
nosti, nevykázala vůbec výsledků svého
hospodaření, takže se mluví o prohos
podařených sta milionech Kčs. Že tato
domněnka je zdůvodněná, ukazují další
výsledky. V roce 1246 Os. filmová spo
lečnost vykázala místo sl Kovaných zis
ků 122 milionů a letos -hodlá vykázat
již 161 milionů Kčs ztrát. Tato ztrátově
vzestupná linie má nabyti v příší ch le
tech většího rozsahu, neboť je již plá
nován v roce 1948 schodek 203 milionů,
1949 269 milonů, v roce 1950 323 milio
nů a v roce 1S51 370 milionů Kčs. Do
hromady skoro půldruhé miliardy Kčs
ztrát při horentně zvýšeném vstupném
do biografů, zatím co soukromé filmové
podnikání vykazovalo stamilionové zis
ky při nízkém vstupném! Cs. filmová
společnost je jedním z mnoha názor
ných příkladů, kam vede zpol tisevanost a diletanství znárodněné výroby a
distribuce. Žádný z celovečerních filmů,
dosud znárodněným filmem natočených,
nelze prcfalásiti za plně úspěšný, jrik je
to patrno z jejich kratičkých premiéro
vých předvádění. Veřejnosti přichází te
dy stranická laterna magica hezky dra
ho! Jla’eu sat'sfakcí je, že znárodněný
film poskytl teplá m sta zpoiiťssvaným
básníkům a různým stranickým expo
nentům. Jejich zaopažřeai mohlo bytí
organisováno přece jen hospodárněji,
než cestou stamilionových deficitů zná
rodněného filmu.
fík,

K zvýšení vstupného do kin
Horentní zvýšení vstupného do kin
vyvolalo silná rozhořčení y nejširších
lidových vrstvách, jako asociální.zákrok
vůči těm, jmž bylo slibováno, že socia
lismus povede k zvýšení i rozšíření kul
turního života. Reagováni dělnictva, vo
jáků, studentstva a středních vrstev,
je projev nedůvěry k dosavadním, ve
doucím zestátněné produkce filmu „a
v principech lidovč-demokratického prá
va, vyslovuje požadavek okamžité ná
pravy. Nesmí se opakovat, aby resortní
minis r byl informován lživě, že je vše
v pořádku a téměř současně domáhal
se zestátněný film NÚC zvýšení vstup,
néhe-s poukazem, že r. 1946 skončí prav
děpodobné schodkem 121,920.000 Kčs
a rok 1947 def citem 238 622.000 Kčs.
Poznámka, že úsporné opatření ve vý
robě sníží schodek snížením platů za
městnanců, je krajně asociální.

kyně Emy Destinnové, která stejně nadšeně o generaci dříve
seznamovala Ameriku s dosud neznámým národem, teprve
se probouzejícím k samostatnosti... Méně známo je, že obě
umělkyně za jejich nadšenou práci v zahraničí čekal černý
nevděk. Nejen Jarmila Novotná šla ve šlépějích Emy Destin
nové. Také osud v nich šel, i když u každé si vymyslel jiné
příkoří. Než se Jarmila Novotná vrátila do osvobozené vlasti,
byl jejímu manželu konfiskován veškerý majetek. Byl to jeden
z prvých případů, kdy se »vyznamenal« stále v oblibě stou
pající min. Ďuriš. Ale to bychom už zabočili z pole kulturního
na nekultúrni a věnujme se proto raději zhodnocení samot
ného koncertu.
Na počátku referátu jsem napsal záhadná slova, že nevím,
bylc-li štěstím či neštěstím, že pi J. Novotná tento koncert
uspořádala. To proto, že naše slavná krajanka nás svým
výkonem trochu uvedla v rozpaky. Rozhodné totiž nezařvala
tak dobře jako loni a nejsme si jisti, zda tento poldes formy
je trvalý, či zda to byla jen přechodná indisposice. Nebudeme
proto dělat žádné definitivní závěry a pouze zjistíme, co a
jak bylo. Je však jisto, že tentokráte jsme nenaslouchali
hlasu, o němž bychom mohli říci, že se takových rodí ve
světě poskrovnu. Světlý, jasně zbarvený, skřivánci tón pěv
kyně rozhodně ledacos pozbyl ze své křišťálové čistoty. Také
závratná lehkost při zdoláváni nejnesnadrějších vvšek ne
měla jíž onu vzdušnou samozřejmost. Prsní rejstřík ztratil
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rovněž na svěžesti, avšak hlasové tóny si zachovaly svou
hebkost v piauissimech a dramatickou průraznost ve forte.
Ekonomie dechu je dosud skvělá a umožňuje zpěvačce zvlád
nout všechny odstíny dynamických fines. Také vláčnost
v klenutí hudební fráze zůstala a připočtéme-li stále velký
osobní půvab a přednesový šarm (i ten je však místy rušen,
určitým náběhem k strojenosti a jindy zase nedbalostí),
zbývá ovšem i pro dnešního posluchače mnoho, co může
okouzlit.
Příčinu nikoli stoprocentního úspěchu koncertu bylo by
však možno hledat také ve výběru pořadu, který nepokládám
pro hlasové i přednesové vlohy pěvkyně za optimální. Sou
středila se totiž v převážné většině koncertu na interpretaci
umělé i lidové písně, což samo o sobě je chvályhodné, avšak
nehoví jejímu naturelu. Po Donaudyho zcela neznámé písni
»O, del mio amato beno«, která neučinila žádný velký dojem,
uvedla Mozartovu roztomilou píseň »Fialka«. Tato, stejně
jako následující 4 písně z Dvořákových »Cikánských melodií«
(Má píseň zas, A les je tichý, Když mne stará matka, Dejte
klec jestřábu), byla transponována pro soprán příliš vysoko
a proto místy zpívána trochu křečovitě. Mimo to byly v prvé
části pořadu zpívány též 2 árie operní: árie pážete Cherubína,
z I. dějství »Figarovy svatby«, »Nevím sám, co v srdci mém
se děje« (provedená méně dobře než líbezná árie Cherubína
z II. dějství, zpívaná loni) a poměrně nejlépe v prvé půli
podaná — část programu — árie Ximény z Massenetovy
opery »Cid«.
Celý II. poločas byl věnován opět písním, a to výlučně lido
vým. Nejprve přišly na řadu 3 písně české, upravené Štěpá
nem (Široký hluboký, Div, Naděje), po nich následovaly
3 moravské v úpravě Jindřichově (Běží voda, běží, Ach můj
milý šohajíčku, Vrať mi milá) a závěr vytvořily 3 písně
slovenské (Jiránek: Kto má počernú galánku, Kunc: Bodaj by
vás vy mládenci, Novák: Išiel Macek). Tyto 3 poslední se po
slouchaly nejlépe, neboť jednak pěvkyně se v druhé části kon
certu znatelně zlepšila a rozezpívala, jednak v nich mohla
nejvíce uvolnit svůj přirozený temperament. Obecenstvo 'ne
šetřilo pochvalou a pi Novotná s obvyklou štědrostí dlouho
rozdávala přídavky, mezi nimiž ovšem nechyběla ahi obli
gátní ukolébavka z »Hubičky«, ani árie Rusalky o měsíčku.
Zde bych chtěl ještě poznamenat, že umělkyně formátu Jar.
Novotné nemá zapotřebí poslední slova této árie »měsíčku
nezhasni«, nahradit pohodlným »ach nezhasni«. A doufám
také, že při příštím koncertu budeme mít příležitost kori
govat svůj úsudek v bodech, v nichž jsme měli výhrady. IG.

obecenstvu je nejen neomaleností, nýbrž i případem pro psy
chologa a sociologa. — Sovětská produkce pokračuje v na
táčeni válečných filmů. Naše překladatelská místa hned
úvodní dojem ještě zhorší (zrněná původního názvu »Synové«
na »Zrádce«) a zřejmě chtějí vyvolat dojem, že jsme revo
lučnější než Rusové. Tento příběh lotyšského vlastence, který
uprchne z vlaku, vezoucího ho nucené do Německa, a vytrvá
v boji po boku partyzánů až do konce, není rozhodně nejslab
ším filmem tohoto druhu. Naopak, má poměrně dobrý scénář,
logicky a dramaticky správně stavěný, chybí mu pouze větší
tempo a pohyblivost kamery. — »Komisař Berthier« (Le
Secret de Madame Clapaine), francouzská detektivka podprů
měrné úrovně, nudná a umělé konstrukce, bude mít co dělat,
aby se udržela v letním horku na programu. — V závěru
bych chtěl znovu upozornit na americký film »Pan Smith
přichází«, jehož by si mělo obecenstvo všimnout co nejpozor
něji. Boj mladého senátora o pravdu v americkém parla
mentě je vzrušující podívanou, silné dílo, hodné demokracie,
která unese i tak těžkou obžalobu vlastního systému. bs

Rozhlas týdne

Narodil se básník. Rozhlasová veselohra. Napsal Miroslav
Šlach, režie Ludvík Pompe, hudba Jan Kaláb. Vysíláno stani
cí Praha I. — Tři muži ve člunu. Podle Jerome Klapky Jerome
zdramajtisoval Zdeněk Endris, režie Jaroslav Nezval. Vysí
láno stanicí České Budějovice.
Příchod léta si vynucuje i na činoherní rozhlasové drama
turgii veselejší tón a humor, který zůstane pro rozhlas ještě
asi dlouho nevyřešeným problémem. A tak vedle z Plzně vy
sílaného »Třírohého klobouku«, který podle novely dona Pedra
A. de Alarcona upravili J. Svobodová a O. Hoblík (překla
datel?), a který vyzněl valnou měrou v jakousi chaotickou
směs vzdechů a' škorpení se, byla vysílána z Prahy původní
hra M. Šlacha »Narodil se básník«; její sotva věro
hodný příběh z prostředí studentů a maturit si ovšem žádal
méně konvenčnosti a více vynalézavosti, a to jak ve volbě
námětu, tak i jeho zpracování. Je také otázkou, zda lze o té
to hře říci, že je to rozhlasová veselohra, i když jinak hra
měla několik zdařilých míst a mohla posluchače rozptýlit.
Trochu papirovosti studentského prostředí bychom jí už v létě
odpustili, rozhodně však nás netěší, že hra, jež spíše jen
předstírala hravost a lehkost, vyzněla dosti hluše a bez vý
raznějšího smyslu. ■— Z Českých Budějovic jsme slyšeli část
Endrisovy dramatisace známého humoristického románu Je
rome Klapky »Tři muži ve člun u«. V rozhlasovém
provedení, jemuž byl předeslán zbytečný úvod, seznamující
posluchače s postavami hry, dopadl ovšem proslulý autor
humor příliš sousedsky, zanikaje opět (jak u rozhlasem tlu
Tekuté zlato (amer. film rež. J, Conwaye v kinu Alfa). —· močených veseloher bývá velmi časté) ve změti hlasů. A tak,
četař York (amer. film rež. H. Hawkse v kinu Světozor). mámc-li očekávat v některé z příštích relací tentokrát již
— Tři tváře západu (amer. film rež. B. Vorhausě v kinu opravdu tři muže ve člunu (dosud se na cestu člunem jen
Moskva). — Lední serenáda (amer. film rež. S. Székelyho * dlouze a mnohomluvně chystali), přáli bychom si, aby i re
v kinu Pasáž). — Zrádce (sov. film rež. A. Ivanova v kinu žisér J. Nezval si uvědomil, že rozhlas není divadlo a že před
Apollo). —■ Komisař Berthier (franc. film rež. Berthomieua mikrofonem je třeba dbát více o čistotu dikce, o odlišení
v kinu Letka).
jednotlivých hlasů a konečně i o rozhlasově výraznější pointo
Dr Karel Zajíček.
Je pozoruhodné, v jakém rozporu se někdy mohou ocitnout vání situací.
látka a forma po stránce myšlenkové. Klasickým příkladem
je" americký film »Tekuté zlato« (Boom Town), dílo jedné
Tak se píše ...
z velkých postav filmové režie J. Conwaye. Životní osudy
dvou hledačů nafty, dovede vyjádřit takovou kaskádou filmo
v »Našem rozhlasu« (6. července): »...pozdravili jeho
vých obratů, stupňuje gradaci a tempo způsobem dosud snad
50. narozeniny 19. června s podivem, že se lze padesátky
neviděným a skončí soudní scénou, v níž překroucené a uboze
dožít v tak mladém věku, jako se to povedlo jemu.«
obhajuje kapitalismus, jak jen se to dá. A dá se to dělat jen
— Zaslal J. M„ Slavkov.
velmi špatně. Tady zase jednou předvedla dovozní komise
v »Práci« (8. července): »Krásná přítelkyně, nepřá
čistou práci. Uchvácena tvářemi a výkony S. Tracyho, C.
telštější nyní ještě víc než dříve, byla zase na palubě.
Gablea a C. Colbertové zřejmě neporozuměla mluvenému
Ve večerním soumraku se vzduchem vznášely její
slovu. Nu, přejme jí další pracovní úspěchy. — Všechny znaky
kruté větry, jimiž ocenila naše chování.« — Za
filmového amerikanismu nese práce rež. Hawkse »Četař
slala J. K., Olomouc.
York« (Sergeant York). Solidní technika stavební i materi
ální je použita v běžných mezích a divák předem ví, že no
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
votou stylu tu překvapen nebude. Přesto však je to film zají
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
mavý, velmi zábavný, třebaže se divák musí místy hodně
namáhat, aby mu věřil, ačkoliv C. Cooper je nádherný horal
OBZORY, týdeník pro politiku a kulturu. Vychází každou
a prototyp válečného hrdiny. — Z menších amerických přišly
sobotu. Vydává Výkonný výbor čs. strany lidové. Šéfredaktor
dva filmy. »Tři tváře západu« (Three Faces of West), naho
dr. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Ná
zený příběh rakouského lékaře-uprchlíka, který se usadí
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední administrace:
v chudém, písečnatém kraji USA a prodělá s jeho lidem anaPraha I, Ulice 28. října č. 3. Administrace vro Velkou Prahu:
basi do úrodnější oblasti. Přes kameramanovu námahu vy
Praha II. Václavské nám. 19. Telefony pro obě administrace
těžil režisér z tohoto námětu, co nejméně mohl, a vůbec nám
221-68. 255-22, 258-15. 351-83, 372-04. Inserce: Praha II. Vác
nepřijde na mysl, že tu jde o vážnou otázku sociální, spíše
lavské nám. 19. Telefony: 389-63, 431-41-43. Telefony redakce:
se díváme na jakýsi nový druh cowboyky. — Dalším ame
431-41. 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs. na půl roku
rickým filmem je »Lední serenáda« (Lake Placid Serenáde)
100 Kčs. na čtvrt roku 52 Kčs. — Nevyžádané rukopisy se
s Češkou V. Hrubou - Ralstonovou v hlavní roli. Režisér, podle
nevracejí. — Účet pošt, spořitelny 60.300 — Tiskne C. A. T„
jména Maďar, vylíčil české prostředí, z něhož krasobruslařka
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky v Praze II.
odjíždí na zájezd do Ameriky, přesně tak, jak nevypadá.
Dohíédacf poštovní úřad 25.
Překvapuje, že se hlavní představitelka tomuto hromadění
ADRESA REDAKCE: PRAHA H, KARLOVO NÄMÉSTÍ 5
(nesmyslů nedovedla opřít. Předvádění tohoto filmu českému
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OBZORY

SAMIR - garáže
umyjí, vyleští, promažou a.odborné
ošetří Váš vůz, ve dne i v noci
v Praze XI, Sudoměřská - volejte 555-51-53

Česká krajina a venkovský život
obrazy, grafiky, studie, plastiky výhradné čs. umělců starých
i moderních na toto thema hledá společnost, která je dle

přáni za slušnou cenu odkoupí nebo vypůjčí si k reprodukci.
Zajímáme se jen o pravé originály ä pokud možno nej

přednějších českých krajinářů, romantiků, impresionistů

.i moderních mistrů.
Zn.: „Monumentální dílo“ do a. 1.1.

OAIjŇÍ NOVINKA Z AMERIKY. Jeiti mnohé naie ženy nezkusily nový
objev, americkou trvalou ondulaci studenou cestou, a již-je zde dalél převratný způsob
tipni vy vlasů. Pražský kadeřník Šich, demonstrátor firmy Oréal, Paříž, dostal ze Spo
jených států speciální přístroj pro '„paprskovou trvalou ondulaci“. Je to toustava ityř
vrhatů paprsků, které vlas zpracuji a ztvární. Přistroj je jediný v CSR a pracuji s nim
dobři odborníci. Budou rádi, přijedete-li se na novou úpravu vlasů podívat.

KRÍSi NA DOSAH

RUKY

1' Sichové kadeřnictví v Praze I, Bartolomijská li, můžete zkusil paprskovou trvalo",

abyste poznaly její přednosti a výhody.

NÁRODNÍ podnik, napajedla

I načrtni o b j od n ň v k y vyřlauje Insertni
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