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.,Všei7; iixh
sociůIisMi.
anarchistů,
aiheistň
a revolucionářů
se
nebojíme
mnoho, ty jenom
pozorujeme;
ostatní
každý jejich pohub je nám znúm. Ale je
-v.ezi nimi několik, třebaže málo, prapodivných
individui:
jsou to
křesťané,
kteří včři v Boha) a přece jsou socialisti/. Vidíte, to jsou ti. kterých se bojíme
nejvíce;
to jsou děsní lide.
Křesťanský
socialista
je mnohem
hroznějH
nei
atheistický
socialista • •."
Séf francouzské
zpravodajské
sluiby

Falešné pokušení
V představách křesťanských komunistů a v myšleni skupiny křesťanů, kteří 9 jedné strany sice nečiní rozhodující krok formálního přistoupení ke komunistické straně, ale s druhé strany mocně podléhají její duchovní přitažlivosti, je možno vždycky
objevit výslovné nebo zavinuté přesvědčení, jež pokládám za jejich základní blud: domnívají se totiž, že
revoluce, jež zachrání člověka od šílenství peněz, nemůže být jiná než komunistická; to znamená jinými
slovy, že podle nich komunistická strana je za dané
politické situace revoluční stranou spravedlnosti a
průraznosti. Poněvadž svět je ve stavu bezpráví, zlořádu a útisku, proto první povinností každého ušlechtilého člověka a zvláště křesťana je, usilovat o to,
aby z nich byl vyproštěn; protože je nutno k dosažení tohoto cíle podniknout vše, zavládá u mnohých
názor, že je to komunistická strana, opírající se o revoluční moc Sovětského svazu, který jediný vlastní
a může vlastnit klíč k situaci; že je to on jediný,
který, kromě pravdy o hospodářsko-politickém plánu,
má také nejjistější akční metody a nejzanícenější
mystiku, jež je s to podnítit a podněcovat revoluci a
zaměřovat ji k jejímu cíli, jimž je spravedlnost.
Jestliže se přijme tato perspektiva, tu se konflikt
ve svědomí křesťanově rozpoutává tímto způsobem:
zdá se mu. že záležitost časné spravedlnosti je v rukou strany, která nezná nebo zneuznává pravdy nadpřirozené; mohu tedy já jako křesťan s ohledem na
t y t o pravdy zůstávat mimo činnost, jež jediná muže
připravit a zajistit vítězství této spravedlnosti časné? Nebo naopak musím soudit, že prvním a nejnalébavějším požadavkem je, abych hic et nunc, zde
a nyní, sloužil spravedlnosti, bez níž by nemohlo přijít království Boží, a tedy dáti se do služeb komunistické revoluce, a to v naději, že tato revoluce ve svém
rozvoji najde nebo aspoň bude respektovat řád náboženských pravd, jejž popírá při svém východisku?
Je to konflikt opravdu tragický a neřešitelný, jestliže je položen v tomto smyslu. Nebo spíše, jestliže
'je uznáván požadavek, že platným lidským řádem
může být pouze řád komunistický, pak se zdá, že logickým je křesťan, který se přihlašuje ke komunismu. Nebylo by ve skutečnosti možné připustit trvalou rozluku mezi spravedlnosti a pravdou: neboť pro
křesťana spravedlnost je již pravdou: je vůle Boží.
která se má dít na zemi jako na nebi. Já se tedy
mohu domnívat, še sloučení dialektického materialismu s články Kréda je záležitostí, jež se týká theologů. ale pokud jde o mne, který jsem vtělenou duši
a který musím svou spásu uskutečňovat v. čase. tu
musím sloužit spravedlnosti na zemi. a to bez výhrad a. bez průtahů, s nejlepšími zbraněmi a neijistejšimi společníky.
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r. IS70.

P. H. S i m o n
Ale — a je třeba to opakovati bez únavy stále znovu, neboť nic není nebezpečnějšího nežli blud, který
se stane axiómatem, zásadou — je to jen ze zaujatého předsudku, z nedostatku kritičnosti a ze shovívavosti k našeptávání propagandy, že se komunistické
straně přičítá a přiděluje monopol spravedlnosti a
historického posláni, aby ona upravovala a řešila
problémy země. Samozřejmě, že nepopírám utajenou
duchovnost komunistického svědomí nebo revoluční
sílu, již komunistická strana představuje svými masami, jež rozněcuje, a svými metodami, jichž užívá.
Ale jestliže spravedlnost uvedeme na to, co je v ní
podstatného, totiž: úctu k transcendentním právům
lidské osoby, tu sebemenší objektivnost a poctivost
nás naprosto zavazuje, abychom uznali, že na tomto
světě, v němž je tato spravedlnost tak krutě pohrdána, komunisté nejsou ani první, kteří ji obhajují,
ani poslední, kteří ji urážejí.
Není jen nespravedlnost kapitalistická. Je na příklad hrůza koncentračních táborů, masy lidí, donucované ke stěhováni jako stáda; je libovůle politických procesů, násilné vyřazování a vyřizováni menšinových politických stran, macchiavellistické využitkovávání lži. Tyto skandál}', jež byly běžnou mincí
v Evropě, porobené fašismem, nezmizely s Hitlerem
a Mussolinim. Když čteme komunistickou L'Humanité, mohli bychom být svedeni k domněnce, že se
dnes vystěhoval}- pouze do Francova Španělska. Ale,
bohužel, jejich oblast se rozprostírá šíř a dál. Můžeme čekati, že také francouzští komunisté, ať jsou
křesťany či nikoliv, vyhlásí pod znamením srpu a kladiva to, co se jim zdáio pohoršLivým a ostudným jen
pod znakem fašistickým, nebo pod znakem hákového
kříže.
Pokud jde o účinnost, je otázkou, zda francouzská
komunistická strana, přenášejíc soustavné revoluční činnost s plánu družstevního na plán politický a
spojujíc záležitost mezinárodní revoluce s nacionalistickými záméry Sovětského svazu, vybrala dobře
svou kartu a zda ji dobře hraje. Je to skutečnost, že
dnes i v marxistických kruzích nepotkává se pouze
s umíniénym odporem reformistického socialismu,
nýbrž s odporem nejvášnivéjších živlů, pro néž slovanská politika Stalinova a ruská politika Thoreza a
Ducloseho nepředstavuje nutné pravé slovo revoluční myšlenky, důsledné a účinné.
O tom by měli uvažovat komunistijitá křesťané,
než se v e své ušlechtilostí srdce daji strhnout na nakláněnou plošinu, která hrozí cddáíit je od Boha a
přitom, jim nezaručuje, že budou moci posíoužiti člověku.
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CO SE D Ě J E V E S V Ě T Ě
O čtyřbarevného kleštěnce
V »lhHtftku-i (•. 22 podívá VlaHtimil
Klíma návrh nu založení politického týdeníku »ň»tří*((niIio výboru Národní fronty«. K HVf-niu níivrhu je veden snahou,
íilty ^veřejnost w mohla lépe a pravdivěji orientovat, v naňem politickém dění". Týdeník by inřl poskytovat stejnía tovné mtnlo názorům vâech politických
hlnin, rcdalténí knih by byl slO?.en z přfHliiftníkfi všech politických týdeníků, samozřejmě prý )>.y se nesměl sláti domfnon jedné strany, nesmělo by existovat
•/.luloiipení podle nějakého klíře. Vedle
politických stran na redakci by se měly
podílet i KOII a některé kulturní a odborné orRonliMM-e, Vlastimil Klíuui sleduje svým návrhem Jinak velmi záslužiiDii snnhu, aby ohéan, resp. veřejnost
HO doprncovilvala od stranického myšleni k politice státní, a b j byla vychovávána li státnosti, ./estílio souhlasíme plné
h eilein strhávat stranické brýle a ukazovat veřejností jen státní reality a snaI111, aby občané politicky uvažovali a
rozhodovali se jen 11a podkladě státněpoiitických důvodu, a pak teprve podle
nich korigovali své přesvědčení stranické, nesouhlasíme s cestou, kterou Vlastimil Klíma navrhuje, totiž založení nového týdeníku jakožto orgánu Národní
f r o n t y . Nesouhlasíme z důvodů konkrétné praktických a pak zejména z důvodů zásadních.
Ačkoliv máme v českých zemích čtyři politické strany, jsme zaplaveni nevinami, časopisy, týdeníky, tiskovinami,
korespondencemi, věstníky atd. Každý
spolek,' každá stolní společnost, která
dříve so scházela jednou za mčsíc u piva, obývá dnes representačni místnosti
a vydává svůj časopis. Všechno je schováno pod širokými křidly Národní fronty a všechno je velmi důležité, nebo se
tak alespoň tváří. Většinu těchto zbytečných tiskovin rozumná redakce liáže
přímo do koše, poněvadž je škoda času
¡zdržovat
se jejich čtením.
Otázka
úspornosti pracovními silami, materiálem a ostatilimi hospodářskými hodnotami, jež. se zde v této novinové inflaci
tuk neodpovédnf) mrhají, je bita na celé čáře, ne-li přímo sadisticky mučena.
V naší současné novinářské poušti, kde
se vyskytuje jen několik vzácnějších
oas, zle se msti na úrovni našeho tisku
svémoené a přímo protizákonné rozhodnuti. že noviny a časopisy smčjí vydávat jen politické strany, noho některé
korporace, které jsou zase jeu ditkami
*.e stranických zahrádek a k tomu ještě
pod přísnou guvernautkou z kolowratského paláce, t. č. v drženi pana Václava Kopeckého. Toto opatřeni je přímo
vražedným nástrojem proti nezávislé
žurnalistice a zhoubným narkotikem
pro mladé novinářské talenty. N e z áv is 1 ý t i s k nám chybí, a to je kámen
úrazu! Ve jménu demagogie, skrývající
se Ba široké heslo »lidové demokracie*',
byl prosté nezávislý tisk vykleštěn mocenským a »rotiústavním opatřením některých politických stran, které svůj zájem «totožnily se
tíjmem
státním.
Cheemr-U poz>vednout naši žurnalistiku,
pak se musí nasadit páky zde a musí se
dopomoci- právu, zaručenému v dosud
ptníné ûStsvé. Jíějnve odvahu nazývat
véci uravvmi jmény: M â m e š i d í t k o
svobodného
tisku,
nemáme
v š a k s v o b o d u t i s k u ! Jak vypadá
u nás t. 2v. nadstráiůcký tisk, jehož
Vzorky bez cenv můžeme uvéstï v ïCdbbè v ť r á e e « . s-Mladê f r o n t y « a »Zenitdčlskýrii novin«, je vůbec šk«da slov.
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každý ví, o co se zde jedná. Snad neni
autor návrhu na nový týdeník tak
naivní, že by věřil v premiéru odlišné
věci a nikoliv reprisu dosavadního stavu, který se nám vůbec nelíbí.
Nakonec pak věc nejdůležitěji! a zásadní. Jaká je to popletená formulace:
»orgán ústředního výboru Národní front y « ! Copak existuje ústřední výbor Národní fronty, copak Národní fronta je
nějakou jednotnou politickou stranou?
Připustíme-li tuto formulaci, pak v tomto státu budeme mít jednu jedinou politickou stranu nebo nějakou nadstranu
se čtyřmi odnožemi a pak víme, že takováto organísace se nesnáší s pariamentámí demokracií a že musí deníokraclo být vykázána ven. Neni jiného
zbytí, to je osudové dilemma. Známe
dobře zařízení, kde vládne jen jedna politická strana. Poněvadž jsme demokraty^ zásadně a rozhodně budeme všude
potírat názory, jako by Národní fronta
byla něco víc, než v dnešní době nutné
son ručenBtví všech politických stran.
Poněvadž jsme upřímnými demokraty,
budeme se zasazovat o to, aby v prvém
okamžiku, kdy to bude s hlediska státních zájmů možné, ustavila se cposlce,
jako přirozená skutečnost právního a
parlamentárního státu. Jen nezralost a
stranická zaujatost je příčinou, proč
ještě více než dva roky po válce musíme se. dívat na kusý parlament bez oposice, poněvadž dnes by se mohlo- ještě
stát, že by nízké stranické vášně jako
dravci trhaly na kusy nejvyšší státní
zřetele a zájmy. To je jistě smutná skutečnost, že naše politika není na výši,
aby mohla plně přijmout životni principy demokracie. N á r o d n í
fronta
je pro nás p r o s t ě v š e n á r o d n í
k o a l i c í a n i č í m j i n ý m ! Z tčclito
zásadních důvodů jsme také rozhodně
proti tomu, aby Národní fronta si vydávala svůj časopis, který by nebyl ničím
jiným, než drahým a zbytečným čtyřbarevným nedochůdčetem, které by velmi brzy zašlo na politické úbytě a milionové schodky. Léčení všech chorob
našeho politického života se musí dít
v příčinách, nikoliv diletantským ínastk?kařením, které choroby prodlužuje a nakonec i rozum zabíjí! Dr L, Forman.

Geniální: řešení
-Rudé právo- přineslo "22. srpna tuto
správu: ¿Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa pojednalo ve své schůzi, konané dne
21. srpna 1947 o vyživovací situací. Neobvyklá sucha a celkově nepříznivé povětrnostní podmínky způsobily slabou
úrodu. Tato situace si vynucuje opatření. jež by zajistila výživu lidu a pomohla rolníkům. Je však třeba odmítnout panikářské a nesmyslné zprávy c
katastrofálním nedostatku
obilnic a
krmiv, jako že se nám nedostává 120
tisíc vagonu chlebová. Vláda Klementa
Gottwalda se 31Ž postarala o kryti největši části schodku mezi předpokládanou sklizni a skutečnou potřebou naši
v ý ž i v y tím, že zajistila dovoz 20.000 vagonů senice a 20.000 vagonů krmněno
obili ze Sovětského svazu. Předsednictvo komunistické sírany proto navrhuje
vládě, aby k výkupním cenám pšenice
a ječmene ze skhzně roku 1947 by", vyplácen
mimořádný
příspěvek, a to
130 Kčs za 1 q, dodaný So 31. ř f e s . 3
115 Kčs zs 1 q, dodaný od 1. astopaSta
do 31- prosňšee 1§47. Obdobné pripii.ky
navrhuje předsednictvo K S Č i pro dodávky žita & ovsa a mé prý v úmy;"-

Ministr Stránský dává za
pravdu »Obzorům«
Jak nepři jemné a škodlivě se nás
dnes rozhárané mezinárodni poměry dctýfcají, ukázalo se o prázdninách na známé episodě, kdy se naže »lada jednomyslně usnesla obeslat pařížskou konferenci a pak se zase stejně
jednomyslně
usnesla pařížskou
konferenci
neoSesílat. Oboji toto jednomyslné
usnesení
bylo dobrovolné a ne nesroliodno. jenže
první spočívalo na nc.ien: vlastním československém
odhadr
dané
situace,
kdežto druhé se přizpůsobovalo
sovětskému, podle něhož účast na pařížské
konferenci
by byla sovětskou věc poškodila. V této věci se tedy nciSe stanovisko od sovětského zřejmě Ušilo, jinak
bychom přece nebyli se usnášeli v době, kdy Sověty pařížskou konferenci už
opustily, že my ji přesto obešleme. Když
nás sovětská vláda uvědomila, že považuje naše usneseni pro Sovětský svaz a
lid za neúnosné, nebylo mezí námi na
okamžik sporu, že je nutno a sjrrávno je
změnit. Z toho nikterak neplyne, žc naše první usneseni bylo nemoudré a že se
ca ně máme tedy hanbiti já naopak lituji, že náš tisk, který je naskrze tiskem
vládním, ve výkladu našeho druhého
usnesení první dostatečně ncosprateedlnil. Máme se na vše dív.at především
českcslovenski/ma očima a teprve pak
očima spojeneckýma, neboi jen tak budeme ce^^ným spojencem a ne bezcenným souběžcem.
Jak s Amerikou, tak se Sověty budeme mít jenom takové hospodářské a obchodní styky, jaké se budou hodit Americe a Sovětům, ani Amerika, ani Sověty nám nebudou dávat, nýbrž prodávat. Československé hospodářství se
uzdraví jen československou
prací.
Nezastírejme si, že je zle a že by bylo
ještě mnohem hůře, kdybychom si střízlivě neuvědomili, na čem jsme. Venkovu chybí spousta pracovních sil, a odsun Němců,
který to způsobil, vzal
spoustti odborně školených dělníků také
našemu pohraničnímu
průmysluZnárodněn)) průmysl, ale i opuštěný a reorganisovamý
průmysl
soukromokapitalistický musí se k odbornému
vedeni
namnoze teprve propracovat.
To všechno se ještě komplikuje letošní neúrodou. To všechno volá po neodkladném
zhospodárnění správy veřejné i životosprávy jednotlivé,
nemá-li
propadnout
zjevné nebo zakryté inflaci naše měna.
Taková je naše situace. A věřte mi, že
-epřejrínám,
říkám-li, že j e kritickáKe skutečné a přirozené jednotě v našem národě je nezbytné, aby komunistická strana tu novou a specifickou československou cestu k sociální
spraredlr.oszi nejenom hlásala, ale aby ji také
spolu se všemi ostatními
doopravdy
hledala, a aby se jako rovná mezi rov.é přičlenila k cměm třem
politickým
£•mérúm dnešní Národní fronty,
které
spolu 3 Masarykem
a Benešem nesou
odpovědnost
za vývoj
Československé
republiky
od jejího
založení a které
3 a-. Benešem, v čele a v ochotné spolupráci i s komunistickou
stranou, když
se po přepaňení Sovětského svazu, k československému
zahraničnímu
odboji
připojila,
dovedly republiku k rtóvému
vítězství.
navrhnout obdobné příplatky k výkupním -cenám r-rambor. řepy, ¿uštěnín; 0píce. steBva atd. atd. — vže jen
proto, aby oyk> pdSt.oženo rolnictvu. A
úhrada tchoto příplatku j e třeba najít
ZLizoMádneu dávkou, která bude uvalena na majetek miHamářů, aby tím nebyl zatržen státní rozpočet a pracujíc-
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vrstvy, r — fteáení opravdu sensačnt
Jsou-li onémi milionáři míněni lidé, kteří vlastni majetek v hodnotě 1 milionu
korun,
tak
tato mimořádná
dávka
•k pomoci rolníků , postihne dvě třetiny majitelů selských usedlosti, protože
vzhledem k poválečnému znehodnoceni
koruny, selská usedlost v předválečné
hodnotě 250—300.000 Kčs má dnes skutečně cenu milionu korun, ne-li větší
Postihne téměř každého majitele slušného rodinného domku a postihne ovšem
i lidi, jejichž úsporné, dnes vázané
vklady, doplňuji na onen milion korun
jejich ostatní skromný majetek. Nepostihne ovšem pány ředitele a generální ředitele znárodněného průmyslu, i
když jejich statisícové ročni příjmy znamenají úrok z mnoha milionů. Zkrátka
řečeno, tento geniální návrh KSČ, stručně řečeno, je takový: sedláče milý,
srdce nám usedá nad tvou katastrofální
situaci, už proto, že to znamená, že
z tebe dobře nebudeme moci dál dřít
řemeny. Musíme ti pomoci, abychom pomohli sobě. Peněz nemáme — v době.
kdy není na poniclllin, musíme z representafinieh důvodů za dolary dovážet
přepychové americké limcusiny, protože
osmiválec Tatra byl .snad dobrý jako
dai pio Stalina, ale není dosti dobrý
pro pana Zápotockého. Proto nám dáš
10.000 Kčs dávky, a my ti z toho připlatíme 5.000 Kčs k výkupním cenám tvé
úrody.
- st-

Kdo organisuje paniku ve
výživě ?
Prohlášení ústředního výboru KSČ
zmiňuje sc i o nutnosti odmítnout panikářská tvrzeni o tom, že se nám nedostává 120.000 vagonů chlebovin. Nevíme, kteří panikáři taková tvrzeni rozšiřuji, můžeme však říci, kdo organiscval a nadšeně pěstoval podhoubí, z kterého pak taková tvrzení velmi rychle
vyrůstají. Po návratu vládni delegace
z Moskvy oznámilo -Rudé právo . že
SSSR nám v roce 1948 dodá 200.000 tun
pšenice, což prý je 2,000.000 q pšenice
— prostý občan si to asi spočítat nedovede. Druhého dne přikročilo
R. P.
k výpočtům ještě podrobnějším: rozpočetlo toto kvantum p š e n i c e na kilogramové dávky, načež vítězoslavně prohlásilo, že dik SSSR a K. Gottwaldovi
budeme v roce 1948 dostatečně zásobeni
pšeničnou m o u k o u. 2e to není omyl
redaktora, který neví, že kilogram pše
nice n e n í kilogram pšeničné mouky,
že záleží na procentu vymiláni, o tom
svědčí obrázkové vložky do propagačních skřínek organisaci KSC, kde vedle
obrázku K. Gottwalda, vystupujícího v
Prase z letadla, jež ho dovezlo z Moskvy, se píše: » U N R R A dodala nám za více než dva roky 142 tisíce tun pšenice a
61 tisíc tun pšeničné mouky, což sečteno. dává za dva roky asi tolik, co nám
•v roce 194S dodá SSSR z a r o k. Podobných argumentu je na oné vývěsce
vice. ale 7de se nechceme zabývat osvědčeným jíž vkusem KSČ která vyřizuje
UNRRTJ tím. že nám za dva roky d a i a
jen asi polovinu toho. e-> nám SSSR za
rok p r o d á . Jde o něco jiného: o otganisaci paniky. A tu nutno říci, že i v
Československu jsou — jistě k velkému
zármutku KSČ — lidé. kteří si dovedou
sami, bez
R. P . í spočítat nejen, že
200.000 tun pšenice je* 2.000.000 metrických centů, ale i to, Se je to 20.000 vagonů. A dokonce se i pamatuji, že ministr v ý ž i v y V. Majer před třemi měsíci ve sněmovně prohlásil, že v roce
19-iS musíme dovézt-¿0.000 vasronů •pšenice, maji-ii nám být S-osavadní dávky
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chlebovin zachovány. I když nám tedy
SSSR v roce !94S*dodá 20.003 vagonů
ošenice. chybí nám stále oněch druhvch
20.000 vagonů. A dělalo-li
R. P. ' a f
ostatní komunistický a komuxusujici
tisk se slíbenou sovětskou dodávkou
20.000 vagonů takový vítězný tanec, jako by z nás byly všechny starosti o výživu v příštím roce vzaty, když to dokonce — řekli jsme jak — číselně dokázalo, není divu, propuká-li nyni panika při konstatováni, že nám chybí daleko více. než .měch 20 CKK> vagoně'

Budou dělat pořádek?
Československy
rozhlas
vysílal J6.
srpna ve zprávách v 19 hodin doslova
toto: ;.Y dobrovolných jednotkách českých a slovenských partyzánů a v ostatních odbojových složkách se k mládeži
připojuji také slovenšti odboráři. Jak
nám hlásí náš bratislavský dopisovatel,
připojuje se Okresní odborová rada
v Nové Bani k usneseni Svazu slovenských partyzánu resolucí, ve které mimo jiné píše: V> hlasujeme, že, neuděl il-li
se náprava v zásobování, íiespiní-li se požadavky partj zánů v co nejkratši době,
nebude-li respektován právní pořádek,
nebudeme více psát resoluoe, ale společné s odbojovými složkami uděláme
(a tady hlasatel nápadné zvýšil hlas)
t a k o v í p o ř á d e k , za který jsme
bojovali ve slovenském národním povstání.«
Není pochyby, že v každém slušném a
vskutku právním státě b\ člověk nebo
lidé, odpovědní za to. že se přednášela
takováhle relace v rozhlasu, za nějž prostřednictvím ministerstva informací odpovídá vláda, letěli ze svých míst nejdéle do čtyřiadvaceti hodin. To ovšem
nikterak neznamená, že bychom z téhle
věci chtěli dělat případ, vždyť víme, že
žijeme ve státě, jehož vláda je ochotna
přijímat terminovaná ultimata, sepsaná
nota bene ve formě, kterou by si nedovolil ani zahraniční departement USA,
posilá-li notu dejme tomu do Albánie.
Otiskujeme tedy tuto relaci v l á d n í h o
československého rozhlasu jenom jako tragikoml cký doklad, kterak lze
v
lidověderookratickém
státě
jedním dechem mluvit o právním pořádku a současné vyhrožovat
takov ý m p o ř á d k e m , jaký patrně začne
dělat Okresní odborová rada v Nové
Bani, nebude-li chtít vláda tancovat, jak
bude v Nové Bani pískat Okresní odborová rada. Alespoň tedy víme, kde Je
v našem státě nejvyšší instance. Po ultimatu. které poslali vládě k splnění do
20. září. jsme se domnívali, že to je
cnéch 80 (slovy osmdesát) slovenských
partyzánů, kteří se tahle sešli v Bratislavě ve jménu oněch ¿.956.738 slovertskvch partyzánů (donosud orsanisovanyeh — dalši přihlášky se při jímají).
Teď víme. že to je Okresní odborová rada v Nové Bani. kterou už omrzelo posílat rasoluce a začne teď dělat pořádek.
Pochybujeme, že to bude íwrádek ve výrobě, steiné Jako pochybujeme, že se
pro několik desítek slovenských \ ýtržníkú zboří svět Jen si tak vzpomínáme,
že za několik dní bude u nás kdekdo
vzpomínat na Masaryka — každý ovšem
na j i n é h o ílasnryka, podle potřeb
vlastní partaje. Nám se ubí ten Masaryk, který brrv po převratu řekl do očí
deputaci 'husitských zeni, kdvž k němu přišly na Hrad dělat pořádek: -Nepřišel jsem do Československa, dělat presidenta, abych se ta nechal komandovat
ulicí.:: N a j d e nékdo
těcfl. kdo -věrni
zůstalí:, odvaha k takovéhle odvare?
Svr.

Pravda a propaganda
Bylo 7\jkem goebbelsov skě propagan*
dv přinášeli s patřičnou vítězoslávou
zprávy o úspěších Jviše na poli vyživovacím nebo na frontě, ah> o něco později
s naprostým klidem, bez jediného slova
vysvětleni přinesla zprávu zcela opačnou a předchozí naprosto v j vracející.
Zdá se, že tyto zvyky našiv nnpodobitele i v nnSem osvobozeném tlslai. 28.
října 1946 přinesh všechny denní li>-t>
obsáhlé zprávy o projevu ministra vnitra A". Noska, který sluvivstně ohlásil,
že odsun Něnieii z československé republiky je definitivně skončen. K všeobecnému překvapeni dozvěděli jsme se
však v minulých dnech z télioi- tisku,
že zbýv á dosuď odsunout více ne/ SOO.iiOl»
sudetských Němců, čehož bylo zároveň
použito k íit"ku na Spojené stat.v. které
prý tyto Němce odmitnjí přijmout do
jimi sprav ováného pásma Německa. —
l í e d n i zpráva pověřenectva vnitra oznámila, 'i' bundem cl Jsou u nás likvidě,váni. Pojednou však čteme zprávy, o jejich stále nebezpečnějším vnikání na naše lizemi, dokonce i do vnitrozemí, a to
v takovém množství, že ani naše, po revoluci značné rozmnožené sbory národní bezpečnosti a armáda na svůj Úkol
prý nestačí a ozývají se hlasy pro oztnojení partyzánu a civilního obyvatelstva.
»Hlad ve Velké Britannii«, psalo se
za t. zv. Protektorátu v českém a něr
meckém tisku, zatím co vlastní vyživovací situace Němců se stávala den ze
dne kritičtější. Také dnes si všímáme
více situace v Anglii, než u nás, ačkoliv letošní neúroda znamená jisté opětné
další zhoršení dosavadních, zcela nedostačujících přidělil bílé mouk.v a pečiva,
jež jsou dnes menši než za války.
Je třeba, abychom se již konečně
oprostili od zbytků nacistické propagandy a našemu vyspělému lidu říkali víeo
pravdy. Jisté st toho zaslouží.
Ji

Kde jsme to již slyšeli?
Odborářský orgán zaujal zase stanovisko ke Slovensku způsobem, jenž jasné ukazuje, kam vítr vane. V článku
Starosti se Slovenskem konstatuje totiž. že -Slovenští partyzáni se bouf í "
a že bojovníci za svobodu, kteří se nejvíce zasloužili o novou republiku, jsou
tvářností, jakou na sebe beir- Slovensko
vlastně již od voleb a vrcholí teď řáděním banderovců, krajné znepokojeni<.
V závěru se pak praví; Partyzáni mluví po vojensku, rozhodné. Osvojme si
tu mluvu co do tónu i co do odhodláníJednota republiky, pramenící z revolučních vymožeností, stojí za to, aby byla
obhájena tak, jako byla vybojována, po
partyzánsku. Sluší k tomu dodati jf-n
jedno, že banderovci nejsou na Slovensku žádnou novou věci a že potyčky
s nimi trvaly měsíce, aniž by jinak
mnohomluvné ministerstvo informací uznalo za vhodné o tom vydat úřední
zprávu. T e ď najednou se přes noc 'zjistilo. že jak armáda, tak í nesmírně
početná SNB, nemohou
nimi nic pořídit přes
tolikráte zdůrazňovaný
skvělý výcvik a jako deux ex mach'na
maji vystoupit ozbrojení civilisté, aby
sehráli roíi nejen ochránce slovenského
národa od banderovců, aie i od váech
podviainých živla . Protože se pil tom
operuje se zřejmými nepravdami, jako
na příklad s ííir>. že banderovci mají za
úkol setrval na Slovensku - a zneklidňovat je. když zatím co ve skutečnosti jejich hloučky pronikají Moravou na své
vsiě na zásad, budí saroospasitelnoat
akce partyzánů, naznačená orgánem odborářů, jisté podezření, zesí-ené ješté
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tím, žc tomu není dávno, co byly z historických zemi nabízeny veliké položky
opakovaclch pistolí na Slovensko, prý
k vyzbrojení závodních stráží! Nepokouší HK tu nikdo, kdo neměl v demokratických volbách' Štěstí, korigovat volební
Štěstěnu se samopalem?

Z černé kuchyně znárodněné
výroby
Svého Ďasu jsme napjali, že hospodaření včtfllny znárodněných podniků od
desíti k jedné, kromě obrovského zatížení poplatníků, vyzní nakonec v případě nemožnosti dalflf sanace z tohoto
pohodlného titulu ve stálé zdražování
Jejich výrobků, ěaslo jakostně silně
zhoršených. Začátek učinily znárodněně
doly, které zdražily uhlí o 1.50 za metrák a koks dokonce o 2.50 Kěs za stejné
množství. LY.P si vypočítat!, kolik set
milionů Kčs ročně přispějí spotřebitelé
TM sanací dolů jen z tohoto titulu! Kromě toho doly jsou zproštěny dalšího
příspěvku státu v podobě uhelné daně,
kterou maji zaplatit, jak známo, motoristé. toto staronové zřídlo peněz ministru financi, kdykoliv selže nějaký větši
daňový zdroj. Ale na tom není dosti,
protože jo zde ještě další lístek do trojlístku břemen v podobě zdražení, pardon,
."Upravení cen
elektřiny, předkládané
veřejnosti jako velká vymoženost v podobě zestejnění tarifů ve státě, ačkoliv
na př. Praha a Brno budou míti rozdílné ceny. Jenom se zapomnělo říci, že
tato úprava zaváděním paušálů pro nejmenší spotřebitele, znamená veliké zdraženi elektřiny o celé desítky procent, a
tím i zvýšeni životních nákladů, což se
při nezměněných důchodech rovná snížení životní úrovně. Totéž, platí i o uhlí,
a daních z motorových vozidel. Zatím
co lidé, odpovědní za naše řízené hospodářství, vykládají po schůzích, v rozhlasu a v tisku o zvyšování životni liro vně slevením pár procent 11a dani
z příjmu, zvyšují se životni náklady
Širokých vrstev lidových podstatnou měrou. A nejen to: zdraženi ulili, koksu
a elektřiny nezůstane bez vlivu na výrobní a dopravní náklady a přelije se
automaticky do cen ostatního zboží a
služeb. Tím bude, vzdor oficiálním slibům, zahájena vlna zdražování, o níž,
nepochybujeme, že bude snad z počátku
brzděna NiTC, takže vyáši výrobní náklady ponesou výrobci ze svého, ale která se nakonec přece jen projeví a uhryzne
si další vydatné sousto z krajíce spotřebitele, do kterého se již jednou zakously
doly a elektrárny! Za těchto okolnosti
chlouba, že znárodněný průmysl. zaplatí
vyšší výdělkové daně státu, připadá jako špatný vtip, protože platit daně je
povinnosti každé výroby a mimo to vykazovat ztek, je-li správně vedena. A do
y isku má .většina znárodněných podniků
ještě daleko, i když mnohé z nich vyráběj! draze a Špatně. Pro příklady nemusíme chodit daleko; jsouť všeobecně
známy.
L a t e r n a m a g i c a n o v ý c h smluv
Horlivost. s jakou jsou vvličovány
anaši veřejnosti přednosti nových obchodních smíttv. svědit o chvályhodné pili
jednoho, v demokracii zbytečného resortu. Snad se tím většině nemyslících lidí
zsstře skutečnost. Se náš zahraniční obchod s trojlístkem tři nejmenšich "sapa-doevronskve.il států. Beneluxem, je pomalu větší, než se všemi slovanskými stát y dohromady, a že takové švýcarsko, se
svými obraty stoji před celým Balkánem. Přitom ani neuvádíme zámořské
země. Britarmii 3 Spojeně státy, jako 23-
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še největši dodavatele nepostradatelných
surovin a dobré odběratele našich průmyslových výrobku, jinde sotva prodejných Nechceme tím ovšem nijak podceňovali možnosti zvýšeni obratů se slovanskými zeměmi, ale vzhledem k naši
kapacitě, jako dodavatele a našich partnerů jako odběratelů, jejich dodavatelské schopnosti jsou tím již více omezeny a budou vlastně automatickou
brzdou našeho obchodního styku s těmito státy. P r o nedostatek zlata a hodnotných valut padá zde totiž jedině v úvahu výměna zboží. A tak-nemůžeme
na přiklad dodat za miliardy Kčs strojů
do Bulharska, i kdyby je tato sympatická země sebevíc potřebovala, protcCe
nám může nabídnou ti nejvýše vino, čímž
soutěží Jugoslávii, dále hrozny a tahák,
dohromady jen za stamiliony. Osud nedávných jednáni o miliardové dodávky
elektrotechnických výrobků, které byly
později z větší části stornovány, vyvěral právě z této snížené schopnosti protidodávek, čili placení. Jugoslávie je již
v lepší situaci, protože tam naši výletnici utratí nějaké penize a může nám poskytnout! něco mědi, kromě vína a
švestek, nebo Polsko, jež nám může dodávat! zinek a uhlí, jež v důsledku ?překročení dvouletého plánu * našich dolů
již také, a to hodně draze, dodává , ..
Největšim partnerem bude přirozeně
SSSR jako dodavatel pšeni<^>. krmiv,
lnu, bavlny, apatitu, maigánii. chrómu,
draselných sol; a železné rudy. Ale za
pšenici a krmiva žádá kompensaci chovný dobytek, za len a bavlnu textilie a
za rudy ocel a stroje. S výjimkou lnu,
rnangánu, chrómu a apatitu, dodávaných v dobrých jakostech, je již pšenice, podobně jnko bavlna, značně znečištěna, jak poví každý mlýn a prádelna, takže se musí počítat se značným
odpadem, jenž je, jak doufáme, také
zakalkulován do slevy ze světových cen.
Ale i zde jsou možnosti dodávek se
strany našeho největšDio partnera nemálo omezeny tím, že pro nedostatek
odbytu našeho lněného zboží ve světě
(pro ostrou soutěž jakostnějšího Irského zboži), můžeme spotřebovat jon menší kvanta lnu, a že turkestanská bavlna neskýtá zdaleka takový výběr suroviny jako zámořská, zvláště pokud
jde o výrobu jemnějšího zboži. na pi i-'
klad popelinu a zefýrů, taítže ji nemůžeme úplně nahradit americkou a egyptskou bavlnu. Spotřeba manganu a chrómu je omezena zase nodostatkem jiných
přísad k oceli jako niklu, wolframu, molybdenu a vanadia takže jen fosfátu budeme moci spotřebovat větší kvanta.
Ovšem dusičnany musíme dovézt odjinud, i když nám náš velký partner může dodat draselné soli. Jak je z uvedeného zřejmé, nemůžeme počítali s takovým zvýšením našeho zahraničního
obchodu se slovanskými zeměmi, jak by
bylo snad přáním zúčastněných zemí,
pakli nemají naše pohledávky za nimi
přerůst vysoko protipohledávky a když
mnohé z těchto zemí svoje cenné vývozní zboží dodají jinam, jako na příklad Bulharsko růžový olej, Jugoslávie
bauxit ata. Je proto v našem nejvlastnějšim zájmu, abychom naše styky se
Západem udrželi jak jen budeme moci
a s východními zeměmi vybudovali tyto
na únosnou mez, protože tam sotva, bychom odbyli svou výrobu karlovarskjT-o
porcelánu, broušeného skla, bižuterie,
luxrsni galanterie, rukavic. Přepychovějšího textilu, hudebních nástrojů a
pod., jimiž jsme odkázáni na Západ a
naooak vývoz strojů, kovového tbdS,
textilu a konfekce na východ fvvš^íí r a
me?. danou schopnosti proti dodavek surovin.

O průmyslovém obnoveni
Německa
» L e Figuro^ praví, že sama slova
»průmyslové obnoveni Německa«, vyvolávají u Francouze odpor. Je známo,
jak průmyslová sila je úzce spojena
s moci vojenskou,, zvláště nyní, kdy
vojenská síla se měří více kilowatty a
koňskými silami, nežli počtem lidi. Na
druhů straně eclá Evropa se skládá z národů, zničených válkou, kterou podnítilo Německo. Vzpomínka na podporu,
kterou Anglosasové dali Německu po
r. 1918, a na podivný způsob, jímž. tato
podporu byla odměněna, u nás ještě nezmizela. Morálka i opatrnost ospravedlňuji formuli: nejprve pomoci obětem.
Německo po dvakráte, před r. 1011
a před r. 1939 dosáhlo takové hmotné
moci, že si myslelo, že mu patři světovláda. Vyvolalo válku, aby se této světo vlády zmocnilo, bylo již, jak se zdálo,
před vítězstvím a nakonec se zhroutilo
v anarchii a chaosu. Proč by u německého národa nevznikla myšlenku, to 1>J
molilo po třetí dosáhnout toho, čeho dvakrát již skoro dosáhlo? Proč by Německu si nemyslelo, že, používajíc antagonismu anglosasko-ruského, bude moci za
několik let dosáhnout opět své hospodářské moci a svobody a použít této své
moci k třetímu pokusu o hegemonii ?
Tyto důvody jsou silné a státnicí, jednající o německých záležitostech, musí 11a
ně neustále pomýšlet. Otázka Německo
neni však těmito úvahami vyčerpána.
Ve středu Evropy je 70 milionů Němců. To je faktum. Nechcemc-il je vyhubit zbrani nebo hladem, což by bylo politicky nemožné, kdyby nestačily důvody
humánní li znemožnění toho, jsme nuceni připustit, al>y žili. Vltisl se jim poskytnout nutné prostředky k životu.
Tyto prostředky buď oni sami sl opatří,
anebo jim musí být dodávány z vnějřka.
Německé kraje, obsazené Amerlíanv a
Francouzi, si nestačí samy s hlediska
v ý ž i v y ! -Ie tedy přirozené, aby za potraviny z vnějšku dávaly průmyslové
výrobky. Odsuzovat Němce k nečinnosti,
znamená odsuzovat sama sebe k živení
Němců. Také možnost německých »reparací« závisí na německé produkcí. Německo svými surovinami a pracovní silou j e velikým bohatstvím Evropy. N<ehá-li se toto bohatství nevykořistěno,
trestá se vlastně celá Evropa. Konečně
je tu ještě jedna věc. I5ude-li západní
Německo v bídě a hladu, nevyhnutelně
bude obracet svůj zrak na východ, a to
tím sp;še, že kraje pod sovětskou kontrolou, které jsou zemědělsky bohatší,
jsou nyní lépe živeny, nežli kraje západní. Podle pisatelova názoru musí se
vzít v úvahu nebezpečenství, jímž by
pro Franci bylo Německo zesovětštěné,
opírající se o Sovětský svaz a rozhořčené proti západním mocnostem. Francouzská komunistická strana vede prudkou
kamnaň proti r,povznesení Německa prostřednictvím 3íarsha!lova plánu-r. Pc-lle
autorova mínění není to jen proto, aby
v očích francouzské veřeínosti Marsballův návrh pozbyl vážností, nýbrž také
proto, ie sovětská propaganda bude mít
v západním Německu snadnější práci,
badoa-lf tam Němci hladovět, než kdyby
se mohli jakž takž najíst.
K. H.

Americký hlas o Klementa
Gottwaldovi
Americký
týdeník eWorld
Report*
přiráží v rubrice Světové osobnoeti člá~ek o min. předsedovi Gottwaldovi. Popisuje ho Jako mtrže E lulkou, který
dSá praktickou portiku, místo aby ho-
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voíií o marxistické theorii. Gottwald vybudoval svou stranu v nejvčtší stranu
C'-;-íKoslovenjjKa v otevřené soutěži s ostatními politickými skupinami. Upustil
od napodobování ruského vzoru a přizpůsobil a v ůj program československé
demokratické tradici. Tvrdil vždy, ž e
úzké styky se Sovětským svazem jsou
v zájmu Československa a že jimi není
nikterak ohrožena jeho samostatnost.
Nyní, jako nikdy dosud, je na něm, aby
dokázal, že tomu tak je. Autor podává
stručné jeho životopis a popisuje ho
jako člověka, který se dovede ovládat.
Jeho sila spočívá spíše ve znalosti politické. mašin erle, nežil v brilantní ideologií ČI řečnickém umční. Je vášnivým
čtenářem od mládí. I dnes čte denně stohy spisů a zpráv, aby byl dokonale seznámen se všemi vládními problémy.
Ví? své straně postavil se proti komunistickým extrémistům a zdůrazňuje
národní a demokratický ráz čs. komunistické strany. Dnes, kdy je 75r/r čs.
průmyslu znárodněno, fiká Gottwald, že
považuje revoluci zásadně za splněnou.
Ostatní strany se postavily proti jeho přáni, aby novou ústavu adělávala vláda,
a nikoliv parlament. Hlavním faktorem
blížících se voleb bude vliv, jaký vykoná nově uspořádaný obchod se SSSR na
životní standard v ČSR. Přátelské pocity, které chovají Čechoslováci vůči Rusku, přispěly nemálo k popularitě komunistů. P o Mnichovu mnozí Čechoslováci
cítili, že SSSR se stalo jejich jediným
ochráncem. Osvobození země sovětskou
armádou, její dobré chováni a její brzké
odvolání posílilo tento pocit. A ž dosud
ČSR vykonalo pod Gottwaldovým vedením pozoruhodné dílo obnovy země.
Průmyslová výroba dosáhla přes 70 %
předválečné úrovně. Zahraniční obchod
se Západem, který činil minulého roku
celkové obchodní bilance, byl zde důležitým činitelem. Komunisté podporovali tento výnosný obchod. ČSR uzavřela řadu obchodních smluv se západními
státy a byla jediným státem z východoevropského bloku, který se zúčastnil
konference Mezinárodni obchodni organisace v Ženevě. Dvouletý plán, s jeho
obzvláštním důrazem na těžký průmysl,
umožní ČSR zvýšení obchodu s Ruskem,
které potřebuje zejména těžké stroje.
ČSR však musí prodávat množství svých
výrobků lehkého průmyslu do západních
států, aby mohla zaplatit nákupy rud
a strojových zařízeni v těchto zemích.
Nedostatek amerického úvěru činí tento
vývoz na Západ ještě žádoucněišim. Dolarová tíseň v západoevropských státech
pracovala až doposud ve prospěch čs.
exnortu. T y t o země dávaly přednost
dražšímu čs, zboží před vyčerpáním
vlastních měnových fondů, a řs. v ý v o z
stouoal. Jestliže Marsh allův plán skonči
dolarovou žízeň, bude ČSR vystaver.o
těžké americké konkurenci na těchto
trzích. Příznivá obchodní smlouva, kterou dovezl Gottwald z Moskvy a těsněiši
spolupráce poďunajskvch států může
zmírnit tuto ránu. Nestane-li se tak,
bude Gottwaldova strana
wstavena
tvrdé kritice.
K. H.

Socialistický útok na svobodu
v Anglii
Italský list ^Corriere della Sera-;: upozorňuje v úvaze o anglické krisi, že
Iabouristická vláda nyní dostala povoleni zrušit svobodu ve volbě povolánu
K d y ž Churehill v e volební kampani r.
194,5 varoval, že socialismus dříve či
později povede Anglii k totalitnímu režimu, lidé se mu smáli. A l e n y n í po d v o u
letech, nikdo se již nesméje, když Cliurchill říká, že labonristická vláda sl ne-
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chala dát šek In bianco, aby přivedlu
Anglii k totalitě. Svoboda anglického národa v posledních dvou leteca byla podle cit. listu pomalu stále více omezována a zbylo z ni velice málo. Anglický
občan pozbyl svobody konsumovat, co
se mu líbí, pozbyl svobodu kupovat z ciziny, co potřebuje, pozbyl svobodu mspouovat svými úsporami. Tato omezení
byla ovšem zavedena během války, ale
latoouristická vláda je ještě ztížila. T e ď
jde o v6e vrcholného významu, totiž, aby
občan mohl sl zvolit zaměstnání, jaké
se mu líbí. T o je svoboda základní. Jakmile jednotlivec nerozhoduje o svém zaměstnání, nýbrž toto je určováno státem, není již svobodné společnosti. Attlee
»1 dal v těchto dnech schválit! sněmovnou opatření, která tuto svobodu velice
omezují a snad není již daleko doba,
kdy svoboda tn bude úplně zrušena.
V e volném hospodářství je to cena,
která rozhoduje o distribucí surovin a
výrobku, a mzda rozhoduje o rozdělení
dělnlctva. Labnurlstlcká vláda řídila polovinu výroby, ale ponechala dělnlctvo
svobodným. T o bylo absurdní, poněvadž
buď se plánuje všechno, anebo se neplánuje nic. Důsledek »smíšeného« systému,
prováděného labourlstickou vládou, byl
ten, že dělnlctvo se rozdělilo mezi jednotlivá průmyslová odvětví velice špatně. Vzdalovalo se od těžké, špatně placené práce a nahromadilo se u práce
lehké a dobře placené. Problém mohl být
řešen dvojím způsobem: buďto přilákat
více lidi k práci v dolech, v textilu, nn
polích vyššími platy, než jaké jsou v jiných oborech, nebo dělnlctvo přinutit
k práci v těžších oborech. Horníci byli
přirozeně pro prvé řešení a měli souhlas dělníků textilních I rolníků, avšak
proti tornu řešeni se stavěla mocná Trade Union, sdružující dopravní dělnlctvo
a dělnictvo mnoha průmyslových odborů, které vyžaduji obratnosti. Již dávno
byla stanovena stupnice mezd podle obratností, jíž práce vyžaduje. Tato stupnice musí zůstat v platnosti a vláda,
jak řekl tajemník této Trade Union, má
spíše zavést »omezené řízení práce«. Obě
řešení byla nepopulární a vláda dlouho
nedělala nic, až nyní si nechala parlamentem dát plnou moc k zavedeni tohoto »omezeného Hzení dělnictvao.
Dělníci již neburlou smět opustit svou
práci nebo ji měnit. Budou moci být úředně přiděleni k určitvm průmyslovým
oborům. Kdo se proti tomuto určení
vzepře, bude moci být potrestán vězením až do dvou měsíců a pokutou sta
liber. Bude-li se případ opakovat, může
být dělník potrestán vězením nž do dvou
let a no ku tou pět set liber. Nestaěí-li to,
použije se průmyslových odvodů. Tím
v Anglii je po svobodě. A tento problém
se neťvká jen Anglie, n j b r ž všech národů. nebo asnon všech národu evropských.
Nebof jestliže svoboda kapituluje v Anglii, bude mít tvrdší život i jinde. K . H.

SSSR, USA a atomová zbraň
Moskevské > I z v ě s t i ; a p ř i n á š e j í z pera
V. Kudrjavceva ostrou kritiku americké
politiky ohledně atomově energie. Základním tónem přehledá činnosň, který
podala americká komise pro vnitřní kontrolu atomové energie v minulém měsíci presidentu T n n n a n o r i je adržeii a
dále pcsSiti nynější rrvsnstvi Spojených
států v oblasti aícenových zbraní, praví
se v článku. Od rozhoaaatí valného shromážděni OSN o zřízení « e m i s e pro atomovou energii uplynulo Již přes práldroheho roku, avšak, j a k se f i k á . ;TŮZ se
•osad nehnu!:.. Vin v: na tomto neúspěchu m a j í Spojené státy, které se snaží
využiti komise k tomu. aby jejich p l f s y

přijali druzi členové aa své. Odšlfrujemu*
li známý plán Baruehův. předložený komisi pro atomovou energií, uvidíme, ža
směřoval k tomu, aby Sovětský svaa
přistoupil na takovou dohodu, která by,
s jeané strany umožňovala Spojeným
státům kontrolovat bádání o atomové
energii ve všech státech a se strany
druhé zbaviti se mezinárodni kontroly
ve Spojených státech samotných. Požadavek plánu, předat! projektovanému
mezinárodnímu orgánu vedení veškeré
výroby atomové energie, by znamenalo
udělat i z t ohoto orgánu světový atomov ý trust, nacházející se v rukou amerických monopolistů,
Sovětský
svaz
předložil atomové komisi vlastní návrh,
podle kterého by měl nastat! úplný a
okamžitý zákaz všech způsobů atomové
výzbroje a zničení dosavadních zásob.
Tento sovětský návrh byl v úplném souhlasu s rozhodnutím valného shromáždění OSN, podle kterého mezinárodni systém kontroly atomové energie má sloužit k zamezení všech druhů zbraní, vhodných k hromadnému ničení v rámci Rady bezpečnosti, nesoucí hlavní odpovědnost za podporu světové bezpečnosti, Ca.
si však předsevzala komise pro kontrolu
atomové
energie ?
Pod
zjevným vlivem Spojených států přijala na
konci prosince minulého roku v podstatě opatřeni, doporučená Baruchem,
N a opětovnou žádost sovětské delegace,
aby byla zničena bez prodlení dosavadní
zásoba atomové výzbroje, souhlasili delegáti Sovětského svazu, Austrálie, Činy
a Anglie, že smlouvy a konvence musí
obsahovat klausule o podobném opatření Nebylo pouze dosaženo dohody o tom,
kdy má býtl atomová zbraň zničena,
správněji, ve kterém stadiu budoucího
mezinárodního orgánu pro kontrolu atomové energie. Nicméně američtí představitelé využili dobře času mezi zasedáním podkomíse a schůzi pracovního v ý boru atomové komise. Tisk neuznal z a
vhodné sdělit methody amerického nátlaku na představitele druhých zemí,
které jsou členy výboru pro kontrolu
atomové energie, ale, když pracovní v ý bor počal v minulém měsíci posuzovat
návrh podkomi.se, stáli za původním návrhem pouze delegáU SSSR a Polska.
Všichni ostatní representanti souhlasili
» v principu« s názory těchto delegátů,
rozhodli se však schovaU se za výmluv y o termínu zničení atomové výzbroje.
P ř i diskusi o otázce činnosti budoucího mezinárodního orgánu vznikl problém
poměru tohoto orgánu a národních orgánů v oblasti bádání a výroby atomické energie pro mírové účely. Sovětský
delegát naléhal, aby se pro mírové účely vědecké bádání o atomové energii
dělo v jednotlivých zemích bez jakékoliv
mezinárodní kontroly. Naproti tomu Spojené státy trvají na tom, aby veškeré
badatelské práce a výroba atomové energie b y l y soustředěny v rukou mezinárodního orgánu, který by zároveň mě! právo neomezené kontroly nad bádáním
o atomové energii v jednotlivých státech. Tato kontrola by byla přímým
vměšováním se do vnitrních záležitostí
nezávislých států a v důsledku toho 1
pomšavámm jejich suverenity. V souvislostí s tím. že Spojené státy počítají,
že si alwnovou zbraň zachovají, zabez*
pe-5no b y Spojeným státům přijetí jejich návrhu n&ohraníčený monopol na
atomovc-u zhraň, a s ní- i dominující postavení r e všech částech světa.
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Slovanství na nových cestách
V době jednoho století, které nás dělí od prvního
slovanského sjezdu v Praze, prošla myšlenka slovanství několika výbojovými obdobími. Z počátku převládalo staré slovanství Kollára, Šafaříka. Mickiewieze,
Chornjakova, bratří Aksakových, Kirějevského a Danílevského. Bylo to slovanství ideové, velmi často abstraktní, mlhavé, ba přímo i mystické. Tohoto slovanství se zmocnili ruští ideologové a sloučili je s myšlenkou ruského mesianismu. Rusko osvobodí slovanské
národy, seskupí je kolem sebe v jedinou samoděržavnou a pravoslavnou říši podle Puškinova
Všechny
slovanské potoky se slejí do ruského moře-. Nebylo
divu, že proti takto pojímanému slovanství, které nebylo ničím jiným, než panrusismeňi a ruským panslavismem, vyvstali odpůrci a nepřátelé, hlavně Němci,
sledující myšlenku pangermánství, a že vzbouřili proti
Slovanstvu, a hlavně Rusku, celou Evropu, jak se to
nejlépe ukázalo za války Krymské a za války s Tureckem r. 1877. kdy se zvláště Anglie rázně postavila
proti ruskému imperialismu a jeho pronikání na Balkán, kam ruská vláda pronikala pod rouškou slovanství obzvlášť výbojně.
Bylo zřejmé, že takto pojímané a prováděné slovanství nepovede k vybudování velké slovanské jednoty duchovní a politické a že je nutno vymaniti je
z područí politické ideje ruské zbaviti je podezírání
z přisluhování ruskému imperialismu. Bylo také zřejmé, že slovanství musí býti postaveno na zcela nové
základy a že musí býti vybudováno jedině na zásadách naprosté rovnosti, volnosti a bratrství všech slovanských kmenů velkých i malých, které nutno sjednotit v rámci velkého duchovního i politického, kulturního i hospodářského celku, velké všeslovanské federace, které by přirozeně stálo v čele silné Rusko,
ovládané duchem demokratického slovanství, oproštěného od mesianismu a všeruského panslavismu. Reakcí na staré slovanství se stalo novoslovanství jehož
program vytyčil přípravný sjezd slovanský v Praze r.
1908: «Slovanství nemá útočných cílů, není analogií
pangermánství, jehož vrcholným cílem je ovládnouti a
potlačovati jiné národy, zvláště slovanské. Slovanství,
jakožto obrana proti germanismu a maďarismu, chce a
musí býti naopak zárukou evropského míru. Základní
zásadou slovanské politiky je a zůstane, jak prohlásil
ideolog novoslovanství Karel Kramář, že se nechce
státi ani rakouskou, ani ruskou, nýbrž že bude prostě
slovanskou. Nelze češství, srbství nebo bulharství odlišovat od slovanství. Kdo je Čech. Rus, Polák nebo
Srb, je tím už Slovan. Toto slévání se slovanstvím nesmí ovšem překážeti tomu, aby národní osobitost a národní sebevědomí rostly a sílily úměrně s politickým,
kulturním a hospodářským vzrůstem jednotlivých národů. Naprosté zachování každého jednotlivého národa slovanského musí zústati stěžejní zásadou nejen
našeho českého slovanství, nýbrž slovanství všech.
Program kulturního a hospodářského sblíženi slovanských národů na zásadě rovnocennosti a bratrství tak,
jak j e j chápeme my. měl by se státi programem pro
všechny Slovany.«
Pražský sjezd měl krásný průběh. Před tváří všeho
Slovanstva si podali ruce Rusové s Poláky a Bulhaři
se Srby. Všechny pojilo vědomí, že osud jednoho slovanského národa se nedá odloučiti od druhého, že
oslabením jednoho se otvírá společnému nepříteli
cesta k druhému, že všichni Slované jsou jedním velkým organismem, jehož životnost je ohrožena: zasehne-li jedna nebo druhá větev jeho. že utrpí Rusko,
podlehne-li v boji s germanismem Polák, že by utrpěli
Poláci i Rusově, kdybychom my, Čechové, nemohli
vyplň i ti historických úkolů přední slovanské stráže, a
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Slavicus
že utrpíme všichni, oslábne-li veliká a mocná Rus.
Zvláště my, Čechové, jsme si byli vždy vědomi toho.
že jsme příliš malí, než abychom si strojili svůj osud
jen sami, a že jedině prostřednictvím slovanstva můžeme býti účastni nejen v rozhodováni v evropské politice. nýbrž i o budoucnost vlastního národa, A skutečně. víra ve slovanství byla oním zázračným kouzlem, které oživovalo náš odboj zahraniční i domácí,
byla hlavní zbraní, kterou jsme měli proti nebezpečí
přivalivšímu se na nás za první světové války. Slovanstvím žila naše družina, která v Rusku zdvíhala
odboj, a všichni ti, kteří, nikým nevvzváni, jen proto,
že věřili ve slovanství a měli rádi svůj národ, šli do
boje a do nebezpečí. Víra ve slovanství, víra v to, že
máme za sebou veliký ruský národ i ostatní Slovany,
vedla nás do boje za obnovení samostatnosti.
Rovnost všech slovanských národů, svoboda každého z nich, rozvoj kulturní i hospodářský a opravdové
bratrství nejen slovy, nýbrž především skutky, tyto
velké zásady, vyslovené už v r. 1S48, staly se znovu vedoucí ideou slovanství v těžkých dobách první války.
Zel Bohu. po válce se octlo Slovanstvo bez ochrany,
kterou mu mohlo poskytovati jedině slovanské a veliké Rusko. Toho však nebylo. Rusko bylo vyřazeno
z evropské politiky, a to ucítili všichni Slované na pařiž. mír. konferenci. Rusko bylo zinternacionalisováno
a jeho snahou nebylo ustálení poměrů, nýbrž zrevolucionisování celého světa. Odmítalo vlastenectví, slovanství a individualismus. Také u nás bylo slovanství
zlehčováno, zvláště stranou komunistickou. Slovanství bylo nazýváno utopií a odbýváno pokrčením jako
zaostalý romantismus. Na vlastenectví se u nás dívali jako na ošumělou veteš a prázdnou frázi a musila
dopadnouti na nás těžká nová zkouška, aby se národ
opět vrátil k víře v sebe, a svou národní sílou k víře
ve Slovanstvo. T o se také stalo u nás, zvláště když
slovanské myšlence dal reální podklad a nové směrnice dr. Edvard Beneš. Stalo se to i v Rusku. Znovu
ožila myšlenka slovanská a stala se znovu hybnou
silou, která uvedla v pohyb milionové armády bojovníku za svobodu, bratrství a demokracii a přivedla je
k vítězství. Ruský lid nešel do boje za vítězství idejí
komunistických. Sel především brániti svou rodnou
zemi a svou svobodu a pak vybojovati svobodu i ostatním národům, zvláště polskému, našemu a jižním Slovanům.
Sovět. Rusko se postavilo v čelo nové všeslovanské
politiky. V Moskvě ještě za války byl zřízen Všeslovanský výbor, ve kterém byli zastoupeni všichni Slované, ovšem hlavně komunisté. Po skončení války
byly utvořeny Slovanské výbory ve všech obnovených slovanských státech. V prosinci 1946 konal se
v Bělehradě první poválečný slovanský sjezd. A právě iento sjezd ukázal, že slovanství není správně chápáno. že je stavěno znovu do služeb politiky jednostranné a že je spoutáváno výlučnou ideologií politickou. Ze tedy slovanstvím přestává být.
Slovanská
myšlenka je zajisté myšlenkou, jednotící všechny slovanské národy a v nich všechny jejich složky. Slovanská myšlenka nesmí býti proto majetkem pouze
některé strany, třídy, vrstvy, skupiny, nýbrž vždy celého národa a všech slovanských národů. Přivlastněna a uplatňována pouze jedněmi, může odpuditi ostatní nedůvěrou, a to tím spíše, hlásí-lí se k ní dnes z důvodu stranickopolrackého ti, kteří ji do nedávná zesměšňovali a zatracovali a o jejich.ž trvalé upřímnosti
nutno pochybovat! Používali slovanskou myšlenku
jako politického prostředku ve službách myšlenky komunistické. znamená pohřbítí slovanství Stalo-li se
zásahem nepřátel Slovanstva slovanství v minulém
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století symbolem panslavistického a panruského imperialismu, mohlo by se stát v tomto'století symbolem
panruského komunismu a komunistického totalismu a
vyvstal by proti němu celý nekomunistický svět. Pak
by ovšem krásná a ušlechtilá myšlenka slovanská,* jež
je myšlenkou lidství, se zvrhla v zdroj neklidu a i válečných konfliktů a vedla neodvratně k rozdělení Evropy. A toto nesmíme připustili. Proto nelze souhlasit, aby slovanství bylo směšováno s jakoukoliv výlučnou ideologií a sloužilo jakémukoliv totalismu a imperialismu. Slovanství musí naopak přínésti světu mír.
svobodu, demokracii. Buďme v duchu svých Kollárů

a Šafaříků apoštoly slovanského sjednocení, buďme
apoštoly sbratrení všech národů a pracujme tedy
k tomu, aby se svobodní, rovni a opravdu plně politicky nezávislí národové slovanšti stali jistou zárukou světového míru. Slovanský cit bratrství, upřímnosti, snášenlivosti, mírumilovnosti, úcty k svobodě
všech, musí ovládnouti politiku slovanských národů.
Nesmí však připustit i politiku, která by vnesla do světa neklid a rozbroje. Bez slovanství nebyli bychom
svobodni. Špatně pojímané slovanství snadno by mohlo přinésti nejen nám, ale i jiným menším slovanským
národům veliké škody.

Budou volby?
Hádaly se dvě babičky o kousíček másla — nikoliv, dohadovali se nedávno dva politikové, má-li se
či nemá-li se zadělat na volby do Národních výborů,
a v případě má-li se, kterak to říci lidem. Je to otázka, která bude jisté od počátku podzimního politického období zaměstnávat mnoho politických hlav až
do té doby, než řízením osudu, mezinárodní situace,
vnitropolitických krisí nebo generálního sekretariátu
KSČ k těm volbám skutečně dojde. Mnohých těchto
otázek by naši politikové ostatně zůstali ušetřeni,
kdyby jim trochu té demokracie — vzdychal po tom
už Havlíček — proniklo z rukou a úst do krve a do
žil, kdyby slovo demokracie nebylo u nás stále jen
etiketou, nalepenou na prázdnou láhev.
Co to jsou volby? Stačilo by, kdybychom si uvědomili, že to je samozřejmá funkce jemného mechanismu, zvaného demokracie. Já vím, že takto u nás
nikdo nemysli, nejméně už politikové. Volby jsou
přece proto, aby se v nich vyzkoušela a přezkoušela
síla stran, aby se v nich posunuly a přesunuly nebo
také nepohnuly mocenské stranické posice. Jsou země, v nichž jsou volby takřka národním zvykem,
jímž se řeší jakákoliv, i sebemalichernější vnitřní
krise. Na příklad Francie. Jsou jiné země, zejména
ty, které jsou ovládány systémem front, v jejichž
koncepci se chví zbožná touha všech fašistů po jedné
politické straně, a tam panuje opět chvalitebná a poklidná tendence, aby těch voleb bylo co nejméně.
Stojí to peníze, nic se s tím stejně nezíská, za zavřenými dveřmi se handluje lépe, vzrušení není dobré
pro srdce, nakonec kdoví, jak by to mohlo dopadnout,
člověk nikdy neví a tak dále. V každém případě ovšem je slovo volby chvějivou příležitostí k mocnému bušení do prsou: naše strana ovšem nevolá po
volbách, obejde se také bez voleb, ale chce-ii nás
pan X nebo Y nebo Z podceňovat, pak prohlašujeme
slavnostně, že jsme na volby připraveni a že se jich
nebojíme. Toto je oblíbené thema všech špatných
politických řečníků a zůstane jím i nadále. Voličstvo
má fia věc jiný názor. Několik týdnů předvolebního
období je rajskou dobou, v níž si politické strany
váži dokonce i prostého člověka, prostý člověk se rázem .cítí podstatně důležitějším, než obvykle — na
světlo Boži vyjdou v této době všelijaká čtveráctví.
která prostému člověku přispívají k potěše. Vůbec
vypadá svět v předvolebním období veseleji, než obvykle a prostému člověku 'se několik týdnů dýchá
volněji a svobodněji, než kdykoliv dříve. Po volbách
to zase přejde.
Ale toto vše není podstata voleb, protože to nemá
co dělat se samozřejmou funkcí jemného mechanismu. zvaného demokracie. Podstatou demokracie jsou
d e m o k r a t i c k é i n s t i t u é e . Jest pustou řráz:
hovořit o lidovládě tam, kde tyto instituce nefungují
bez poruch a docela samozřejmě. -Lid si nevládne
sám, af si mu tím kdo chce jakkoliv lichotí, nemá
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k tomu ostatně ani vždycky náladu. Z denní zkušenosti ví ostatně i ten nejprimitivnější primitiv, jehož
denním duševním pokrmem je sotva co jiného než
čtyři až osm stránek světového formátu, že si nevládne sám, že mu vládne president, parlament, vláda. zemské, okresní a místní národní výbory, všelijaké úřady — a také mu na tom houby záleží, s jedinou
podmínkou: aby mu vládly dobře, to jest, aby se u
nich dovolal spravedlnosti, je-li ve sporu se zaměstnavatelem. s úřadem nebo se sousedem, aby se mu příliš nepletly do jeho soukromých záležitostí a aby mu
neukládaly příliš velké daně. Z těchto důvodů chce
mít prostý člověk možnost občas své delegáty ve
správě svých věcí zkontrolovat nebo i vyměnit, chce
mít zátuku, že se před ním budou mít trochu na pozoru, že si před ním a jím samým nebudou tak zcela
jisti. Takovou zárukou jsou volby. Demokratický je
takový režim, který prostému člověku tuto záruku
v přesně stanovených termínech bez váhání a vytáček poskytne.
Máme tu na příklad otázku národních výborů. —
Hrozně moc se mluvilo o tom, že národní výbory —
to bude ta pravá lidová, lidovější, nejlidovější demokracie, na rozdíl od někdejších reakčních obecních zastupitelstev. Dnes vidi každý, kdo je vůbec ochoten
viděti, že národní výbory jsou a samozřejmě ani nemohou býti nic jiného, než ta stará obecní zastuptelstva — jenomže fungují vcelku o něco hůře. Byli bychom rádi, kdyby fungovaly jako ta stará obecní zastupitelstva, zejména také tak úsporně. Hrozně moc
se namluvilo o tom, že na těchto lidových, lidovějších,
neklidovějších národních výborech založíme všechen
náš veřejný život. Nakonec tato nejlidovější zastupitelstva najmenovaly sekretariáty politických stran,
čerta se starajíce, co jejich vyvolencům lid řekne.
J e v tom určitý rozdíl. Osoba, která se předkládá
ke schválení voličstvu, vybírá se podstatně jinak, nežli osoba, která už žádného schválení nepotřebuje. V
celku možno říci, že tak, jak se povšechně vybírala
nová lidová zastupitelstva, dálo se to mnohdy .spíše 3
hlediska stranických zásluh, nežli se zřením k obecnému zájmu. Neplatí to samozřejmě všeobecně. Obecně však možno říci. že volby do národních výborů přinesly by nám zejména v pohraničí, ale i ve vnitrozemí
podstatné z k v a l it n e n í těchto sborů, to jest, byly
by to skutečné v o 1 b y. Je tu -další věc: místní volby
bývají na rozdíl od všeobecných voleb daleko méně
-politické . Volí se tu spíše osoby, nežli programy
stran. Toto hledisko by ostatně neškodilo ani u /.politických- . voleb. Osoba je vždycky důležitější než progrsr*. na nějš je velena a který zastává, protože v
praxi jde ponejvíce o to, j a k ho zastává. I sebekrásnější program je možno zastávat prabídně nebo j e j
také vůbec nezastávat. Ať to voličstvo zkontroluje. A
•dále: stávají se. zejména u naší největší strany, takovéto .případy: předseda M N V zahájí schůzi. Po-
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vstane tajemník strany, který na schůzi provozuje
„lid",
vyžádá si slovo a prohlásí velmi stručně, že
pan Tenaten, až doposud člen M N Y . nemá nadále v
M N V co dělat, protože ho strana, která ho jmenovala, z této funkce odvolává. Někdy je to dokonce
sám předseda, který je takto likvidován. S tímto svinčíkem by se mělo přestat. V nové ústavě by mělo býťi velmi zřetelně řečeno, že strana muže svého zástupce odvolat z jakékoliv funkce jen ve zcela konkrétních případech, určených a vymezených předem,
nikoliv tehdy, jestliže se tento zástupce pohádá s nějakým partajním vašnostou nebo dokonce, hájí-li veřejný zájem proti straně. Stávají se takovéhle případy. A měl by se jím udělat konec.
Opakuji: společnost, která nedbá nejprimitivnějších
demokratických forem, nemá nárok na titul společno8ti demokratické. Dva a čtvrt roku po obnově republiky nemáme řádně a demokratickým způsobem
zvolená naše nejlidovější zastupitelstva. Jak se vyjí-

maji všechny, řeči o demokracii v tomto světle? Přispívá to k růstu onoho pocitu, který se pomalu stává všeobecným, že žijeme v jakémsi neskutečném, fiktivním světě, v němž nikdo to, co říká, nemyslí vážně. v němž se všechno, co se děje, odehrává kdesi za
scénou, v magickém prostředí nějaké černé kuchyně. smrtelníkům nepřístupné.
Domnívájí-h se naše politické strany, že by volby
do místních, okresních a zemských národních výborů
poškodily budovatelské dílo — jak se říká — dvouletky, nic jim nebrání, aby se nedohodly na civilisovaných, humánních a lidských způsobech volebního boje. Proti samotným volbám není toto žádný argument. V Anglii za války zasedal parlament i ve chvílích, kdy kolem něho dopadaly bomby a ve vzduchu
zuřila letecká bitva nad Londýnem. Také jim j e j rozbořili, staví si teď nový. Bude to parlament, prodchnutý starým duchem demokracie. Potřebovali bychom kus takovéhle demokratické tradice.

Hradecký program
IV.
IX. Jednotná zemědělská daň.
Podle proposic ministerstva zemědělství i ministerstva financí prý má zemědělec napříště platili jenom jednu dan místo daní pozemkové, z obratu, z domácích porážek a daně důchodové. Tato daň má býti
odstupňována podle výrobních oblastí, velikosti zemědělských závodů a početnost: zemědělcovy,, rodiny.
Slibuje se, že malý zemědělec nebude platit nic, střední méně než dosud, větší zemědělci budou zdaněni
více nežli dosud daní podnikovou.
Toto jest tak důležitá věc, že je třeba jí věnovati
důkladnou pozornost. Řekněme hned, že je spravedlivé, aby malý zemědělec neplatil daně, když dělník
do určitého výdělku také neplatí žádnou daň. Bude-li
střední zemědělec platiti menší daň nežli doposud, tedy za nynějších poměrů bude to také spravedlivé,
neboť ani větší sedlák nemá dnes takový čistý příjem
jako má lepší zaměstnanec. Jsme zvědavi, z čeho
chtějí předpisovati většímu zemědělci daň, když jest
známo, že jsou větší statky vesměs pasivní, jak to
dokazuje ostatně jasně i provoz zemských a státních
statků. Z pasivních podniků nelze předpisovati daň,
ledaže by byl úmysl vlastníky o tyto podniky daňovou politikou připraviti.
Dokud nebudeme viděti přesné návrhy, jest velmi
těžko přesně říci o této otázce svůj názor. Tolik však
nutno říci, že, ačkoliv nynější pozemková daň představuje nedokonalý základ pro přesné vyměření daně
zemědělci, přece to je spravedlivější základ, nežli
pouhé odhady berních správ, nemajících často vůbec
ponětí o tom. co se dotyčnému zemědělci urodilo. Budeme bedlivě na stráži, aby nový systém neznamenal
pro zemědělství libovůli stranicko-politiekou, která
by jako můra padla na naši rodnou zem, když národní
' podniky nedávají výdělku, aneb nastavují dokonce
lehce dlaň. aby stát platil jejich nemohoucnost, jejich
stanovisko, politické zaměření a různé agitace a representace.
X. Mechanisace zemědělství.
Je opravdu radostné, když si člověk přečte t y sliby o té mechanisaci. Jestliže ovšem člověk ví. že zemědělec na tu mechanisaci nemá, a i když na ni někdo má. že nemůže stroje dostati a když si je objednává. zjistí, že se vyrábějí typy vhodné pro strojní
stanice, pro kolchozy a sovchozy. když zjistí, že slavný odbor ministerstva pro mechanisaci se vůbec- namáhá, aby firmě Svoboda v ML Boleslavi bylo zaká528

záno vyráběti stroje, vhodné pro menší hospodářství,
tedy si o té mechanisaci udělá dojem méně radostný.
Za nynější cenové politiky ministerstva zemědělství
bude těžko dělati mechanisaci zemědělství rychlejším
tempem. Zajištění finanční je nutné buď státní podporou aneb zlepšením cenové politiky v zemědělství.
Tato druhá cesta by byla přirozenější, přímější a řešila by současně i celou řadu těžkostí v zemědělství,
Používání strojů ze strojních stanic bude asi drahé
a nedostačující, neboť by pro větší množství zemědělců, chtějících současně pracovati, nevyhovělo a
při nějaké poruše mohlo by vésti k těžkým následkům pro zemědělskou výrobu. Dostatek strojů pro
soukromá hospodářství dá záruku, že i při jednotlivých poruchách bude lze práci zastati. Známe přece
z praxe používání strojů secích, kde společné vlastnictví vede vždy na konec k tomu, že si každý zemědělec opatřuje vlastní stroj. Nejsme přece v tomto
oboru nováčky, máme zkušenosti již skoro 301eté a
žádný kolektivisační program na těchto zkušenostech
ničeho nezmění.
XI. Opatření v zájmu zemědělských žen
a zemědělské mládeže.
Čisti tuto kapitolu slibů již není tak radostné. Slibuje se tu ulehčení práce zemědělské ženy mechanisaci a racionalisací — jak se to prosazuje při zákonných a finančních opatřeních, se neříká. Urychlení
této pomoci chce se dociliti odborným školením žen
a dívek i mládeže. To je sice hezké, ale když se pan
ministr nepostará, aby měl pantáta peníze na t u m o dernisaci, nebude té mládeži, těm dívkám a ženám to
školení nic platné.
Ba řekneme panu ministrovi, že pří nynější jeho
politice mu ta mládež z venkova uteče k lehčímu a
lépe placenému zaměstnáni, do průmyslu a do měst.
Zlepšení živočišné výroby.
Ministerstvo v tomto oddílu říká správně, že složitost chovatelských problémů vyžaduje použití všech
zkušeností i návrhů chovatelů. Podle naznačeného
programu míní dociliti zlevnění a zdokonalení přenesením starosti o plemeníky s obe! na okresy. Skoro
lze ó tom pochybovat! Ea vyslovili bychom skoro
obavu. že. když někde bude neschopný plemeník, že
by se chovatelé těžko domáhali nápravy. Ano, i dnes
jsou těžkosti, když to jde na účet obou a okresní
sdružení pomáhá jenom opatřovat! plemenný materiál.
Zavedení klasifikace plemenic-, které by se směiv
připouštět! a které nikoli, bylo by možné jenom kdy-
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by byla řádná síť kontrolních asistentů, ovšem je zde
otázka nákladu,. Jistě by museli přispívaíi chovatelé
plemenic a snad i mlékárny by měly zájem o dostatečnou dojivost.
O přemístění veterinářské služby do ministerstva
zemědělství z ministerstva zdravotnictví nechceme
nijak rozhodovali. Jistě jsou velmi vážné důvody pro
to. aby tato zdravotní služba byla pohromadě v ministerstvu zdravotnictví. Je to do jisté míry velmi
pikantní, že ministerstvo ze sbírky materalistické
ideologie, hlásající, že člověk nemá duši a že je tudíž
jenom dokonalé zvíře, přichází s návrhem na rozdělení služby zdravotní. Jistě za starých časů by se tomu spise rozumělo nežli dnes, kdy věda zvěrolékařská
se tím dále více opírá o výzkumy zdravotní služby na
př. v bakteriologii a j.
Ministerstvo se zmiňuje také o programu pastvinářském. Možná, že by bývalo bylo lépe se ani o tom
nezmíňovati, neboť to, co doposavad bylo v tomto
ohledu pod vedením min, zemědělství vykonáno a docíleno, to bude v celku velmi kormutlivé, až se bude
dělati celková bilance. Ono to bude bezútěšné finančně, smutné v bilanci morální a asi tak málo povzbudivé v ohledu organisačnim, neboť skoro se zdá, že
tu mělo ministerstvo program velmi liberální, který se
dá vyjádřiti programem laisser faire, laisser passer.
Bude lépe, když nepůjdeme ani do podrobností a
nevzpomeneme Doupova, Hartmanic a jiných jmen.
XIII. Zahradnictví
V tomto oboru ministerstvo zemědělství slibuje jedním dechem považovati zahradnictví za obor výroby
zemědělské a soběstačné provozování vázati průkazem způsobilosti. Dosud úkaz způsobilosti byl vyžadován v oboru výroby živnostenské a byl velký spor
o zahradníky. Zda tímto šalamounským názorem to
bude rozřešeno, to nevíme,
XIV. Rybářský zákon,
Ministerstvo zemědělství provozuje prý unifikaci
předpisů a demokratisaci rybářství. Tedy unifikace
bude nesporně velmi prospěšná, ale jak si představuje
p. ministr demokratisaci ku př. při lovení Rožmberka, to ovšem nelze uhádnout.
XV. Výstavba býv. německých voj. cvičišť.
Tady se vlastně zcela schematicky konstatuje, že
se provádí zaknihováni býv. vlastnických práv a zajišťují prostředky pro výstavbu těchto území bývalých voj. cvičišť, jakož i krajů, postižených válkou.
V tomto ohledu jistě není co namítati, když ministerstvo zemědělství se stará o provedení tohoto pro-

gramu všenárodniho. Jenom je nápadné, že se tato
obnova ocitla až na konec, ačkoliv si myslíme, že, co
se morální povinnosti týče, by tento program patřil
zajisté na přední místo v péči každého ministerstva.
Snad tu nelze dělati žádnou zvláštní agitaci a tak se
to ocitlo až tady vzadu.
XVI. Hospodářská výstavba v r. 1948
je proponována na paměť zrušeni roboty za účasti
JSCZ a JSSZ. Jistě budou naši zemědělci vděčni za
tuhle representaci, ale slyšeli jsme vyslovovati obavy,
že za vedeni tohoto ministerstva jdeme nezadržitelně
vstříc bídě zemědělců, ztrátě jejich svobody a smutnému vzpomináni, místo veselého vstupu do nového
století osvobozeného sedláka na svobodné půdě. Pozorujemc-li skutečnosti, mohlo by se státi, že by ta
výstavba byla mezníkem, t. j. začátkem jedné revoluční éry, která chce snížiti zemědělského člověka na otroka, zbaveného svobody, vlastnictví, žijícího ve strachu, jaká nová rána je proti němu plánována; oficiálně se však tvrdí, že nová éra bude začátkem nového života zemědělce — ono se totiž říká, že mají býti
v máji 19-18 nové volby. Nedávno toho vzpomenul
sám pan předseda vlády.
1. Jen jednu připomínku bychom měli k programu
této výstavby — totiž, aby tam jmenovitě bylo znázorněno, jaký důkladný plán mělo ministerstvo zemědělství na to osazení našeho pohraničí a jakých »skvělých.< výsledků tam bylo docíleno. To tam chyběti
nesmí.
2. Dále, jaké vypracovalo plány na odstranění nedostatku pracovních sil v zemědělství a jak je uskutečnit.
u
3. Jak potřelo disparitu mezi výrobou zemědělskou
a průmyslovou.
XVII. Uzákonění Jednotného svazu českých zemědělců a Svazu slovenských rolníků.
Uzákonění bylo provedeno před prázdninami. Hlavním sporným bodem byly volby do Jednotného svazu. Ministerstvo se obávalo, že by poměrné volby do
místních organisací mnoho pobouřily hladinu života
v obcích, ale stejně tak se toho obává v okresech. Je
zajímavé, že komunisté mají nápadný strach o nervy
občanů všude, kde se jedná o vskutku demokratické
volby. Zastávalo i zde zásadu, že 98 proc. malých a
středních rolníků do 20 ha má míti 95proc. zastoupení a 1 proc. statkářů nad 50 ha 1 proc., z toho vyplývalo, že by ti od 20—50 ha měli 4 proc., leda že
by nedostali zastoupení, poněvadž na ně ministerstvo
v programu zapomnělo.
(Příště dokončení).

Znárodněné pojišťovny íako mecenáši
V oněch temných a zahanbujících dobách, kdy v ý nosné pojišťovací ústavy byly řízeny správními radami, složenými z hnusných kapitalistů jedině tak. aby
jim zaručily co největši bezpracné důchody z mozolů
pracujícího lidu, vyskytovaly se v jejich bilancích zcela pravidelně položky, jejichž název byl >Dary*, 'Veslování«, -Podporyv. a podobně. Doětli jste se tam. že
pojišťovna X věnovala hasičskému sboru v S. 1.000
až 5.000 Kčs na zakoupení stříkačky že pojišťovna Z
věnovala Kardiologické společnosti 20.000 K č na vědecký výzkum chorob srdečních. Dočtli jste se však
též, že Pražská městská spořitelna postavila a města
věnovala budovu Ústřední knihovny na Mariánském
náměstí v Praze I a dovedli-li jste dobře číst. mohli
.jste z těch bilancí poznat, že na přiklad pojišťovna
NVSlavia« měla velkou galerii výtvarného umění, nejen
Alše a Mánesa, ale i umění moderní. Taková Slavia
sama dávala k podpoře účelů kulturních a vědeckých
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průměrně 500.000 Kč ročně — dnes by to bylo aspoň
1.500.000 Kčs. Byla zakupována díla živých umělců,
byly věnovány podpory na stavbu významných pomníků. stipendia k podpGře vědeckého badání o úrazové zábraně, o preventivním léčení chorob, podpory
k obnově významných stavebních památek atd., atd.
— nebylo snad jediného oboru veřejného života, který
by v nějaké formě od pojišťoven nedostal podpory.
A přitom kapitalistické správní rady pojišťoven nepovažovaly tyto dan.- a podpory za cosi. co by zmenšovalo čistý zisk ústavů, které spravovaly. Byly si
vědomy, že taková vydání musí být počítána, mezi výlohy provozní, a to ze dvou důvodů. Jednak -proto, že
některé z těchto darů vlastně přispívaly k tomu. aby
hmotné zájmy pojišťovny byly lépe hájeny. Pršspěla11 pojišťovna na výzbroj sboru dobrovolných hasičů,
usnadnila jim feuch práci, a to se projevilo v bilancí
zase rňžsírn úhrnem náhrad, vyplácených pojištěn-
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cum za škody, způsobené požárem. Právě tak bylo
tornu s podporami a subvencemi na bádání vědecká,
zvláště ná výzkumy v oboru lékařství.
A i e i výdaje k podpoře účelů čistě kulturních nepovažovalo kapitalistické vedení pojišťoven za uměnh.'ní čistého zisku, ale opět jen za vydání provozní.
Číenové správních rad vycházeli při tom jistě aspoň
z toho stanoviska, že nejen jedinci, ale i podry^y urěi1 ho významu mají povinnost representace 4 netoliko
hmotné, ale i kulturní. Slyšeli a četli jsme mnoho
vtipů na měšťáky, kteří, zařizujíce si byt, zařídili si
i knihovnu tím způsobem, že u knihkupce objednali
tolik a tolik metrů knih . I kdyby tento pochybný
vtip byl pravdivý, svědčil by aspoň o tom, že měšťák
věděl, že určitý paměr ke kultuře je jeho povinností,
jejimuž plněni se nemůže vyhnout, nechce-h se vydat
v posměch. A tak kupoval knihy a předplácel časopisy, i když prý je nečetl a předplácel si čtvrtky v divadle. Byl to živ-otni styl, jehož závazkům se nikdo,
kdo měl jisté prostředky hmotné, nemohl vyhnout,
neehtěl-li sám své společenské postavení uvésti v pochybnost. Nebýt těchto vysmívaných předsudků« a
•pokrytectví«., nebyl by rozvoj české kultury, ať jde
o literaturu či výtvarné umění, jisté tak daleko, jak
" by mohl být nyní.
A právě tak jako jednotlivci jednaly i správní rady
pojišťoven. T é m ě ř každá z nich má hodnotnou, někdy
velmi hodnotnou knihovnu pro své zaměstnance. Zaplať Bůh, že už ji má — nyní, jak dále ukážeme, by si
ji pořídit nemohla. Není jediné z nich, která by se nemohla vykázat milionovými sumami, které k podpoře
českých kulturních potřeb p o ^ y t l a — před znárodněním.
T e ď tomu bude konec. Pražská městská pojišťovna
by nikdy nemohla pražské obci věnovat ústřední
knihovnu. Slavie by si nemohla pořídit galerii ani
nádherné okno ve svatovítské katedrále. Pojišťovací
rada, nejvyšší orgán pěti znárodněných pojišťoven,
rozhodla a nařídila, že žádná z pojišťoven nesmí ročně
ze svých prostředků věnovati více, než 20.000 Kčs.
20.000 Kčs dnes, to je asi 6.500 Kčs předválečných.
Jak jsme uvedli, jen taková Slavia dávala ročně půl
milionu. A toto nařízení vydalo pět pánů generálních
ředitelů, z nichž každý pobírá plat nejméně 20.000 K č s
měsíčně.
.

Páni generální ředitelé dovolávají se přitom presidentova dekretu o znárodnění pojišťoven, který zakazuje odčerpávání čistého zisku bez svoleni ministra
financí. Ukázali jsme již, že správní rady pojišťoven,
spravovaných kapitalisticky, dary ke kulturním a vě-

Střechu nad hlavou ...
s..,a čtyři stěny hledají mladí manželé, Plakát tohoto zněni visí na nároží Újezda již drahnou dobu. nevíme zatím, s jakým výsledkem. T u a tam se zastaví
před plakátem nějaký chodec, přečte si ho a ptá se
v duchu nebo i nahlas: Co dělá bytový úřad?
Než odpovíme na tuto otázku, pokusíme se objektivně zjistit a rozebrat příčiny dnešní bytové kfise
v Praze, která je — soudě alespoň podle počtu žádostí a spisů na bytovém úřadě i na jednotlivých obvodních radách — větší než v nejhůře pobořených
městech Anglie nebo Německa.
Nuže. kořeny dnešního katastrofálního nedostatku
bytů v Praze tkví především v naprosté stagnaci stavebního ruchu v Praze, v nesmyslné centralisaci. přivádějící do P r a h y neustalé nové zaměstnance., v právní uejisrotě o. postavení národních správců a jiných
osídlenců v pohraničí, v nedostatcích a chybách nového bytového zákona, ve spoliíisovanosti orgánů, po-
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deckým účelům nepovažovaly za odčerpávání čistého
zisku, nýbrž za výlohy provozní. A l e i tak podle mínění právníků dekret presidenta republiky, mluvě
o zákazu odčerpávání čistého zisku, nemá na mysli
tyto účely, ale případy, kdy je možno spiše mluvit
0 podvodném utajování čistého zisku různými těmi
bilančními kouzly a čarami. Zdá se spiše, že páni generální ředitelé projevují svým, v dějinách našeho hospodářského i kulturního života vskutku sensačnim rozhodnutím. že podlehli nejrozšířenější chorobě dnešní
znárodňující epochy: zásadnímu odporu k odpovědnosti. Jsouce dosazeni podle politického klíče, bojí se
rozhodovat, kolik by se mělo věnovat na ten či onen
účel v jednom a zda by se mělo vúbee něco věnovat
v druhém případě. Což kdyby se někde narazilo politicky? Stoji to za to? A pokud se týká schopnosti, posuzovat samostaně význam kulturních institucí, které
se k veřejným ústavům musily o podporu utíkat vždy
— ta schopnost pánům zřejmě chybí úplně.
A tak, aby nenarazili, hází povinnost, rozhodnout,
mají-li pojišťovny, které přes své znárodnění nevydělávají dnes méně, než vydělávaly před znárodněním,
přispívat dále na kulturní potřeby národa, na ministerstvo financí. A ť si vydá nařízení! M y si umyjeme
ruce — nám nikdo nemůže nic vytýkat
•
Tohle, prosůn, o jediném úseku našeho znárodněného podnikání a o významu, j a k ý to znárodnění má pro
náš kulturní život. Dnes již na příklad instituce tak
významná, jako » A r c h i v země České«, marně shání
peníze na krytí vý-dajů své činnosti. T o způsobilo nařízení »Pojišťovací í-ady«. Obecně je však málo známo,
že právě tak jako pojišťovny, přispívaly českému kulturnímu životu i banky a velký, dnes znárodněný průmysl. Škodovka na příklad několik let umožňovala
vydávání revue » L u m í r . A tak dále a tak dále — je
1 mezi našimi čtenáři jistě dosti funkcionářů nejrůznějších spolků, kteří si jistě vzpomenou, koho zadávali
o příspěvek a podporu, když šlo třebas o postavení
Masarykova pomníku, či zasazení pamětní desky na
rodném domě významného muže našeho národa, či
obnovu památky stavební nebo kostela. Všechny tyto
podpory dnes ustanou. I tam, kde nelze mluvit o tom,
že by byly nedovoleným odčerpáváním čistého zisku,
protože v podniku, který vykazoval stamilionové zisky před znárodněním, nedá se po znárodnění mluvit
o zisku vůbec. Kolik koupily národní podniky od znárodnění hodnotných obrazů a cd koho? Na které kulturní podniky přispěly — a nač přispěly z podniků nekulturních? Doufejme, že se brzy dočkáme aspoň této
jejich bilance. Bude zajímavá a jistě poučná.
J. O. B r t l í k
věřených řízením bytového trhu a v neposlední řadě
i v nekázni a sobectví občanů samotných.
Pokud se týče pražské stavební dvouletky, popsalo
se již příliš mnoho papíru úvahami o tom, kdo zavinil. že báječné údaje o tisících nových bytů nebudou
letos splněny. Faktem zůstává, že je nedostatek materiálu. pracovních sil i kapitálu. Za nynějších cen je
prakticky yyloučína stavební činnost soukromníků a
ce!á tíha stavební otázky spočine na bedrech družstev. obcí. státu. Jek ohromné a nákladné úkoly to
jsou. oc?ouá!me snadno, uvědomíme-li sí, že dvoulet ý pláň počítal s nákladem 180.000 Kčs na jednu bytovou jednotku, že však skutečný náklad při stavbě
dosahuje dvojnásobku -éto předpokládané ceny. Ježto
je v Praze podle cáhadu třeba cca 20.000 nových bytových jednotek k vyřešení alespoň těch opravdu nutných případů, je jasno, že bytová dvouletka tu pomůže ke zdolání bytové kalamity i?n nepatrné. T í m spí-
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se je tedy nutno pokusiti se o urychlené odstranění
příčin, které tuto bytovou krisi vytvářejí, ev. zvětšují.
Jedním takovým činitelem, zhoršujícím den ode dne
nedostatek bytu v Praze, je zřizování a soustřeďování všech možných i nemožných úřadu, institucí a generálních ředitelství nejrúznějších národních podniku
v Praze. Neběží tu jen o skutečnost, že všechny tyto
instituce zabírají celé bloky budov, které by jinak
mohly býti V3'užity k účelům bytovým, nýbrž i o to,
že desítky a stovky jejich zaměstnanců, přišlých z jiných mést, žádají a dostávají byty v Praze, zhoršujíce
tak vydatně dosavadní těžkou situaci.
Stejným způsobem odnímají byty původnímu účelu
i politické strany a jiné organisace, na příklad SČM,
Junák, Svaz brannosti atd„ které zabírají mnohde luxusní byty, ač mnohé kavárny se spolkovými místnostmi zejí prázdnotou a občané, jejichž zájmy mají
právě politické strany chrániti, nemají střechu nad
hlavou. Dynamická rozpínavost naší největší strany
a snaha stran ostatních ji napodobiti" je však v tomto
bodu tak veliká, že se nenajde nikdo, kdo by měl odvahu sjednati nápravu. A přece zde běží o jasné porušení zákona č. 163 z r. 1946, který stanoví v par. 15,
že bytů, užívaných k jiným účelům než k bydlení, smi
býti takto nadále užíváno jen v tom případu, že jejich
uživatelé požádají ve stanovené lhůtě o svolení k takovémuto užívání a že místní národní výbor jejich žádosti vyhoví.
Nuže, pokud se nám podařilo zjistit, nebyla takováto žádost podána ani v jediném případě! Podle zákona by tedy měly býti nájemní smlouvy na tyto byty
zrušeny a uživatelům nařízeno, aby byty vyklidili.
Ovšem, zákon je zákon a politické strany jsou politické strany . . . Občané bez bytu, čekejte a hádejte, kdo
zvítězí: zákon či partaje?!
Jiným »příspěvkem« k zvyšování bytové nouze
v Praze je dosud neujasněné postavení nár. správců
v pohraničí. Je pravda, že mnozí z nich si drží byt
v Praze jen a jen z důvodů sobeckých, aby při svých
častých automobilových zájezdech do Prahy nemusili
nocovat v hotelu. Ale na druhé straně je mnoho těch,
kteří by se bytu v Praze rádi ihned vzdali, jen kdyby
měli jistotu, že jim živnost či podnik v pohraničí zůstane a že se nebudou musit vrátit do Prahy. Nájemní smlouvy všech těchto nájemníků, kteří mají dva
byty nebo pražského bytu zneužívají, jsou sice zrušeny, avšak majitelé bytů se odvolávají k Z N V právě
s poukazem na případnou ztrátu obou bytů a tak oddaluji o celé měsíce vyklizení pražských bytů. I zde
by urychlené rozhodnutí o národních správách a o přiděleni živností a domů v pohraničí pomohlo značně
zmírniti bytovou nouzi v Praze.
Velmi mnoho nadějí bylo vkládáno do nového zákona o mimořádnvch opatřeních bvtové péče z 18. 7,
1946 č. 163 46 Sb*. kterv nahradil před tím platné vinař. 103 43 (respektive nařízení Z N V č. I-5A-11332
z 21. 12. 45, prohlášené nálezem nejvyššího správního
soudu za normu nezákonnou). V praxi se však brzy
ukázalo, že jednak sám zákon má značné mezer;.* a nedostatky, pro které se stal pravým zlatým dolem pro
advokáty, jednak, že je pro rychlé řešení bytové otázk y prakticky bezcenným v důsledku toho, že při jeho

Poučení ze Švýcarska
Klasický neutrál na poli evropského politického zápolení, a v několika směrech předmět obdivu či zá,'isti příslušníků jiných evropských států, jimž osud
i ¿dopřál politické a hospodářské prosperity, to j e
> polkový stát švýcarský". V údobí přestavby, jimž procházíme, může nám. Čechoslovákům, krátké zamys-
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provádění je nutno uživati normálního správního řízeni podle vl. nař. č. S 2S Sb. Ježto u odvoláni proti
rozhodnutím, vydaným na podkladě zákona č.163 46,
nelze vyloučiti odkladný účinek, využívají strany, proti nimž vyznělo rozhodnuti první instance, tohoto
ustanoveni zákona a šmahem se odvolávají k ZN\ . jehož sociální komise je doslova zaplavena tisíci těchto
odvolání, směřujících většinou jen k protahováni věci.
Na denním pořádku jsou vedle toho stížnosti k NSS,
dozorčí stížnosti, žádosti o obnovu řízeni nebo o navrácení do původního stavu atd., takže jediný spor
o byt — a jsou jich tisíce — přijde naši veřejnou správu, uvážíme-li čas a platy zaměstnanců, na několik
desítek tisíc Kčs. A nakonec pak většina těchto rozhodnutí obou instancí, případně i nejvyššího správnísoudu, zůstane jen na papíře, obvykle z důvodů čistě
politických.
Tím se dostáváme k největši bolesti naši veřejné
správy: zpolilisováni, které právě v otázkách bytových dostupuje svého vrcholu, maří veškeré snahy
o spravedlivé řešení bytové otázky v Praze a ničí důvěru občanstva k naší lidové správě. O přidělování
bytu rozhodují bytové komise, složené ze zástupců
politických stran a rozhodující podle zásady: ruka
ruku myje a já na bráchu, brácha na mě. Je samozřejmé, že z tisíců uchazečů mají naději na získáni
bytů jen ti nejkovanější a nejlépe zapsaní straníci, zatím co ostatní žadatelé, se všemi možnými přednostními právy čekají marně třeba dva roky na přidělení
bytu. A tak uchazeči o byt, přinuceni takto k duchovní
prostituci, podpisují přihlášky do politických stran a
žebrají v sekretariátech o podporu svých oprávněných
nároků. Je to opravdu hanbou naší lidové demokracie,
že bytová otázka se stala předmětem handrkování a
výměnných obchodů politických partají a že o tom,
kdo bude míti střechu nad hlavou, rozhodují takoví
zástupci lidu, kteří si pojem ;>lid« zúžili na pojem
»straník«. Dokud v těchto věcech nebude sjednána
rázně náprava, dotud nenabude občanstvo důvěry k lidové správě a dotud nemáme práva nazývali se demokracií, dokonce již ne lidovou.
V neposlední řadě je však bytová nouze v Praze
zvyšována i vinou samotného občanstva, jeho nekázní
a sobeetvím. A ť již jde o sobecké držitele nadměrných
bytů nebo majitele vil v pražském okolí, kteří, nejsouce vázáni povoláním na Prahu, přece si zde drží byty,
at jde o lidi, kteří byli dvacet let spokojeni se svýrn
bydlením a nyní ze závisti udávají souseda jen proto,
že má byt lepší, nebo o svobodné mládence, kteří se
pomocí politických'stran drží zuby nehty ve vícepokojových bytech, jichž se zmocnili právem revoluce —
všude narazíte na tak bezpříkladné sobectví, že je až
bolestné o něm psáti. Ukazuje se prostě i zde nedostatek morálky, tak příznačný pro celý náš poválečný život. T o by však byla již otázka, nepatřící do této kapitoly o bytech.
Probrali jsme stručně hlavní — nikoli všechny —
příčiny nedostatku bytů v Praze a poukázali na možnosti částečné odpomoci. K vyřešení této otázky vede
však jen jediná cesta: stavět, stavět a zase stavět.
Jde-li to na Slovensku, není důvodu, proč by to nemohlo jiti u nás.
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lení nad několika švýcarskými skutečnostmi být v nejednom směru užitečné. T o nejeennější, co můžeme ze
švýcarského příkladu čerpat, je zdravá lekce osvědčené deeentralisace: politické, hospodářské i kulturní.
Čtenářům Obzoru- je problematika politické dec-entralisaee z dříve otištěných statí celkem známa.
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O decentralizovaném státu mluvíme v protivě ke státu centralisovanému, když — jako na příklad ve Švýcarsku — proti státu a jeho kompetenci stojí vnitrostátní jednotky jako nositelé určitých úseku státní
moci. Tak podle platné spolkové ústavy patří švýcarským kantonům svrchovanost ve všech věcech, jež
ústava nepřiřkla ústřední vládě. Jsou to na příklad
věci školské a technická správa; administrativní organisace (mohou si zřídit správní orgány a členit je podle svého, přitom je pozoruhodná vysoká míra obecní
autonomie); výkon soudní moci (zatím co působnost
ústřední vlády je v oboru spravedlnosti velmi omezena) — to vše je podloženo a dovršeno vlastním kantonálním zákonodárstvím, neboť kantony jsou oprávněny upravovat věci, patřící do jejich oúsobnosti, vlastními zákony. Všimněme si podrobněji některých důsledků tohoto uspořádání.
Švýcarský kanton, toť demokratický stát v malém.
K tomu připomeňme, že theoretici demokracie (Montesquieu i Rousseau) byli vždy přesvědčeni, že demokracie jako čistý typ vládní formy, je možná jen na
malém území, v jehož hranicích veřejné (obecné) zájmy jsou takřka totožné se soukromými zájmy obyvatel a na jehož životě a prosperitě je proto každý z občanu přímo duchovně (politicky) i hmotně interesován. Tyto podmínky jsou ve švýcarských kantonech
splněny: hlasu je-li ženevský občan o zákonu upravuvujícím dan důchodovou nebo vaudský venkovan o zákonu, upravujícím cenu vína, diskutuií a rozhodují o věcech, které dobře chápou a které sx, jich dotýkají. A
svou přímou účastí, nepoměrně a správně řečeno: nesrovnatelně objemnější, než je přiznána kdekoli ve
státě centraliso.vaném — na správě a pořádání veřejných věcí, přenáší švýcarský občan svou střídmost,
hospodárnost a pořádkumilovnost, jimž je zvyklý ve
svých věcech vlastních, i do správy věcí celé pospolitosti. Odtud neokázalost a prostota švýcarského veřejného života, které tak kontrastují s naším povážlivým sklonem k representaci a utrácení. Všimněme si,
jak Švýcaři umějí jemně upozornit, že jejich ústava
nezná samostatné funkce hlavy státu — vykonává ji
předseda spolkové rady — a že tento faktický president státu, i ministři, j ezdí bez dopro\rodu a osobní
stráže třeli vlakovou třídou jako prostí občané. Odlud i úzkostlivá čistota a bezvadný pořádek, úpravnost. švýcarských měst a dokonalá úroveň služeb, poskytovaných veřejnými zařízeními; stačí jen vzpomenout na dokonalost veřejné dopravy, rozvíjené v zemi s myslitelně četnými terénními překážkami nebo
na telefon, který zajišťuje lepší spojení meziměstské,
než je u nás místní. »Jako by na zařízení instituce
švýcarské pospolitosti byly přímo přeneseny jak duch
soukromé iniciativy, tak všechny přednosti typicky
seriosního švýcarského podniku«, bylo kdysi řečeno,
a je tomu vskutku tak. Švýcarsko za to děkuje svému
státnímu zřízení, podle něhož švýcarský lid je ve svém
státu skutečným suverénem. Jsa pánem v obcích, nadaných obsáhlou samosprávou, je pánem v kantonech
a je-li nespokojen se svými representanty- v parlamentu, má možnost použít referenda nebo zákonodárné iniciativy, jež mu dává právo předložit, bez
součinnosti parlamentu, lidu k odhlasování vlastní zákonnou osnovu. Švýcarští voliči důvěřují svým poslancům jen v malých věcech a velké si rozhodují sami; slabé postaveni poslanců vůči voličům ie známý
znak švýcarského parlamentarismu.
D e c e n t r a l i s a c e — tot tajemství švýcarského veřejného života. Díky jí, jeho náplň roste zdsla.
není inspirována z jednoho státního centra, jež čím
víc roste, tím víc pohlcuje nezlepší síly ze všech částí
země a pak udáváním jednotného tónu pro celý stát.
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zplošťuje přirozenou mnohotvárnost národního života. Decentralisace by ovšem neměla všechny ty příznivé účinky, kdyby rozptyl sil a činností nebyl vyva*
žován protiproudem centralisace těch funkcí a problémů, jež kantony nemohou ani vykonávat, ani řešit
s uspokojivou jednotností. Před našima očima se ve
Švýcarsku vytřibuje v názorné formě poměr centralisačních a decentralisačních proudů v rytmu měnících
se hospodářských, sociálních i politických poměrů.
A to tak, že na jedné straně se kantony pro neúnosné
finanční zatížení vzdávají působnosti ve prospěch
ústřední vlády a souběžně s tím se vedle takto vznikajícího centralismu množí znaky etatismu jako přímý odraz soudobého vývoje v jiných evropských státech, zatím co se na druhé straně kristalisuje pevné
jádro kantonál. kompetencí jako nazadatelný základ
decentralisace státní moci, tvořený těmi úseky působnosti, jejichž obstarávání v kantonech předči ccntralisovanou státní péči. T o je proces bohatý poučením
zvlášť pro nás, uvážíme-li, před jakými úkoly organisačními a politickými stojíme. Budeme mít stále víc
příležitostí oceňovat příznivé a hluboké účinky decentralisace ve Švýcarsku, jakmile si začneme soustavně všímat ohromných škod, spojených s úpadkem
některých oblastí našeho státu. Kolik jsme v tomto
ohledu již zanedbali, ukázalo se v poslední době, když
na problém soustředila pozornost dvouletka a při
úředním rozboru přirozených krajů republiky se došlo k tomu, že třetina Čech a Moravy a velká část
Slovenska jsou zanedbanými kraji. Takové jsou účinky centralisace; centralisace hospodářské, politické a
kulturní, jež vede k upadání stále většího počtu přirozených krajů státu, zatím co nezdravě bují omezený
počet nehospodárných a nevyvážených
velkoměst.
Švýcarsko nám může být zářným vzorem decentralisace národního úsilí, jež je jediným způsobem, jak využít i nejzapadlejší pracovní síly i nejnepatrnějšího
zdroje hospodářské tvorby a tím nejen zmnožit a
prohloubit národní tvorbu, nýbrž i dopomoci všem
krajům státu a jejich obyvatelstvu k žádoucímu hospodářskému i kulturnímu rozvoji. A č je přírodou rozkouskováno do heterogenních a chudých územních
celků a pokryto ze tří čtvrtin ledovci a skalami, prorazilo horské masivy do všech světových stran, aby
čelilo své zeměpisné isolaci, zintensivnělo své hospodářské styky s celým světem a vystupňovalo co nejvíc směnu svých výrobku. Tak živí 102 obyvatel na
čtver. kilometru a jeho hospodářství je příslovečně
vyrovnané. Oč víc favorisovala příroda naše země a
oč hůř my využíváme jejich bohatství! Zmíním se jen
o třech zanedbáních. Nejprve o tak známém a tak kolosálním rozdílu mezi objemem turistického (cizineckého) ruchu ve Švýcarsku a u nás; jaké vysvědčení
nám dává toto srovnání naší nezpúsobilosti uplatnit
rozmanitost přírodních a kulturních krás státu s jeho světovými lázněmi (ostatně v době, kdy Československo je místem četných mezinárodních sjezdů a
předmětem světového zájmu, lhostejno z jakých důvodů) atd. a švýcarskou obratností získat od cizinců
miliardové hodnoty jen exploitací krajinných krás!
Dále o zmeškané příležitosti vytvořit z Prahy centrum
evropské, ba světové letecké dopravy; zatím můžeme
číst v odborném tisku o budování nejmodernějších letišť pro zaoceánskou dopravu v hornatém Švýcarsku.
A na konec se nemohu nezmínit o trvalém nepochopeni ceny tvaru a členění našeho státního území; jako
jsou Čechy paží nataženou k západu a činí nás účastny západoevropského života,-je Slovensko fcrandu na
Balkán a spojuje nás se Sovětským svazem, zatím co
Moravě patří funkce ideální průchodní zony pro dopravu mezi severem i jihem, severozápadem a jihovýchodem i severovýchodem a jihozápadní a západní
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Evropou. Co jsme kdy vytěžili z této ideální polohy
napříč Evropou?
Zajištuje-li decentralisace plnokrevný život každé
části státního území, pečuje tím především o život lidu, jehož duchovní i hmotné potřeby posunuje na to
přední místo, které jim v demokracii právě přísluší.
V souhlasu s tím je člověk se svými potřebami, zájmy
a schopnostmi, základním měřítkem švýcarského pojetí života. Tak na příklad vždv příjemně působí humanistické zaměření v pracích švýcarských pianistů,
kteří kladou největší důraz na lidský prvek v plánování. Což ovšem není žádná výjimka: kdo zná švýcarská městská musea, jistě si všiml »lidové« instalace exponátů, založené na správném stanovisku, že
musea mají podchycovat zájem lidu a vzdělávat ho
poutavým, i když snad ne přísně vědeckým způsobem,
a že odborníci si své vyberou bez ohledu na způsob
úpravy a že jim ostatně musea jako taková určena
nejsou. Umění je lidu přibližováno ještě jinak. Nejen
tím, že obvyklé zřízeni pomníku, zasazení pamětní
desky, výzdoba veřejných budov atp. jsou předmětem
hlasování obyvatel, tedy i předmětem diskusí a příležitostí k přímému styku s umělcem, uměleckým dílem a jeho problematikou, nýbrž i rozsáhlým použitím
uměleckých děl a uměleckých pracovníku při úpravě
a výzdobě veřejně přístupných míst, veřejných budov,
nádraží, hotelů atp. Zde je velezajímavá a pro naše
současné výchovné snahy velmi poučná praxe. —
Táž pozornost k povaze a přihlížení ke schopnostem
lidského materiálu, charakterisuje všeobecně i švýcarské hospodářství. Lid chudé země je odkázán jen
na svůj důvtip a na své ruce a Švýcaři jsou tak přičinliví a hospodární, až to někdy zaráží. Půda a její

zdroje jim dávají sotva holé živobytí, sotva životni nezbytnosti; co vyzískají nad to — a je toho tolik, že
Švýcarsko je už dlouho synonymem hmotného blahobytu — vykouzlují především výrobou vysoce hodnotného, technicky co nejvyspělejšího zboží, u něhož se
při minimální spotřebě surovin dociluje maximálních
cen (zboží, jehož cenu tvoři v nejvyšší míře úplata a
kvalifikovaný pracovní výkon). Vyrábějí proto hodinky. letecké a televlsní přístroje atd., nejtitěrnější, přitom neidražší, stále hledané a konjukturálním výkyvům nejlépe odolávající zboží, při jehož vývozu lze
získat 1000 a 1500krát víc, než na příklad vývozem
běžných strojnických výrobků! Je známo, že Čechoslováci mají týž talent pro vysoce kvalitní práci a ,*e
tedy oprávněn požadavek, abychom inteligenci československých pracovníků a kvalitu jejich práce měřili
též výši zisku, jehož dosáhnou zpracováním daného
množství suroviny. Podíváme-li se s touto mírou v ruce na skladbu našeho průmyslu, na skladbu dnešního
našeho vývozu, na technickou úroveň mnoha našich
výrobků a na učebné osnovy mnoha našich odborných škol, příčiny stagnace našeho zahraničního obchodu nám budou bít do očí. I zde si tedy můžeme
vzít ze Švýcarska příklad ke správnější výrobní politice.
Pochopme, že decentralisace není problém pouze
politický nebo administrativní, nýbrž že je obecným
organisačnim principem národního života vůbec a má
eminentní význam pro všechna jeho odvětví a pro
všechny jeho projevy. Protože pale je Švýcarsko našim poměrům strukturálně poměrně nejbližším příkladem decentralisovaného státu, konfrontujme své
decentralisační perspektivy stále se švýcarskou praxí.' Přinese nám to jistý užitek.

Před bojem o Marshallův plán
Neúčast Československa na pařížské konferenci nikterak neznamená, že by občan tohoto státu měl ztratiti zájem o další v ý v o j vedení zahraniční politiky
Spojených států a speciálně o další osudy Marshallova plánu. Vláda republiky vyslovila názor, že dvoustranné jednání mezi Spojenými státy a Československou republikou o půjčce USA naši vlasti je i nadále
upřímně vítáno. V souvislosti s tím nutno uvážiti, že
čím zřetelnější je skutečnost, že provedení Marshallových požadavků se neobejde na americké straně bez
obtíží, jejichž velikost nesmí nikdo" již podceňovati,
tím více se obrací pozornost Washingtonu opět na separátní pomoc jednotlivým zemím.
Návrhy, pronesené v červnu letošního roku v Harvardu. bývají označovány jako Marshallův plán neb
Marshallova nabídka. Nebyly plánem, ale jen výzvou
evropským zemím, aby předložily plán. Nebyly nabídkou. ale jen poukazem, že, bude-li sestaven přijatelný plán rekonstrukce Evropy, může být jeho provedení podpořeno americkou hospodářskou pomocí. A
konečné rozhodnutí přijde nikoliv od Mr. Marshalla,
ale od amerického národa. Slova státního sekretáře
neobsahují zpravidla plně všechny myšlenky. Nedávná jeho řeč k státním guvernérům v Salt Lake CSty
je toho novým-dokladem. Podle úředních zpráv neobsahovala tato řeč žádného konkrétnějšího slibu pomoci, než jak tomu bylo v řeči k Harvard University
Alunrni Club. ale — za změněné světové situace od
řeči na harvardské universitě — podtrhla daleko silněji význam dalšího evropského vývoje pro Ameriku.
Velká Britannie, Francie a řada druhých evropských
států připravuji s chvatem výkaz svých koordinovaných potřeb, který- má býtá hotov k i . září t. r. Marsh all byl dalek toho. aby v Salt Lake City zrušil jedi-
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né slovo z Harvardu: naopak — zdůraznil je všechna.
Za dané hospodářské situace v Evropě dospěla Anglie i Francie k názoru, že jim nezbývá nic jiného,
než chopiti příležitost oběma rukama; že by nebylo
moudré divati se darovanému koni na zuby, ačkoliv
stav amerického veřejného mínění je takový, že by
se možná našly některé zuby velmi podivné; a i kdyby se nakonec ukázalo, že není nabídka ani kůň, že
rozvoj spolupráce evropských národů stojí za to. Zúčastnění i nezúčastnění na pařížské konferencí jsou
si dobře vědomi toho, že největším problémem pro
dosažení Marshallovy politiky je otázka dobré vůle a
také i schopnosti amerického lidu dát souhlas k obrovským výdajům pro zámoří, které Marshallův plán
v sobě zahrnuje. Právě tato prostá čísla, vyjadřující
velikost finančních výdajů, potřebných pro zotavení
Evropy, mohou nejspíše způsobí ti naprostou disonanci mezi politikou státního departmentu a vůlí amerického lidu. Odhady, činěné s americké strany,
tato čísla spíše stále zvyšují než snižují. Podkomise
zahraničního výboru kongresu odhaduje ve svém elaborátu potřeby osmnácti evropských států (SSSR nepočítajíc) na léta 1947-49 okolo 17.000 milicnu dolaru
a poukazuje, že tato částka je spíše minimum než maximum. A žádati pět tisíc milionů dolarů ročně, je
skutečně mnoho, i když alternativou je hospodářský
chaos nebo odsouzeni sj^stému volného podnikání, za
kterým americké obyvatelstvo stojí. Je proto třeba
míti za jisté, že MarshaJl a jeho pomocníci budou musit napnout skutečně veškeré své síly, aby přesvědčili amerického občana o tom, že tyto peníze mají
svůj účel: rovněž nutno připouštět! možnost, že to'o
úsui se potká s neúspěchem. Okolnosti nejsou této
akci právě příznivé: i sympaticky smýšlející Amerí-
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čan je nakloněn uvažovati o poválečných hospodářských nesnázích Evropy s praktickou rozhodností, ale
spíše s nádechem litování nad neschopností postižených. N a druhé straně by národy, zúčastněné na pařížské konferenci, jistě považovaly za urážku, kdyby
se Američané neřídili tím, co Marshall v Harvardu
jen naznačil.
Ve své pUlletní zprávě kongresu o hospodářské situaci zdůraznil president Truman nepoměr mezi exportem a importem Spojených států a poukázal, že
muže dojit koncem tohoto roku k rapidnímu snížení
xportu, nebude-li kupní síla západoevropských zemi
posílena americkými dolary. Jak dalece příznivě bule tento argument platit na kongres v souvislosti s
Marshallovým pláne m, nutno teprve vyčkávat. Mezitím však další presidentovo veto na republikánský
návrh zákona na snížení daní a neúspěch senátu toto
veto překonati, zvýšily již existující ostří boje mezi
demokraty a renublikány a zároveň snížily naděje na
všeobecně schválenou dvoustrannou akci v zahraniční politice. Dnes již nemusí býti pochyb o tom, že
presidentovo rozhodnutí, nesvolati během podzimu
zvláštní zasedání senátu k schválení Marshallova plánu, bylo motivováno důvody vnitropolitickými a proti
přání státního departmentu. Opatrná zkouška mínění senátoru ukázala, že i s podporou senátora Vandenberga, dosud nejvlivnějšího muže při tvoření zahraniční politiky republikánské strany, se vysoké požadavky pro pomoc Evropě setkají v senátě s bouří odporu a neprojdou patrně sněmovnou representantů.
Naděje na jejich schválení se spíše snižují s přibližováním data presidentských voleb, nicméně však státník department věří, že s pomocí celonárodní propagační kampaně, jejímž počátkem měla být Marshallova řeč v Salt Lake City, se podaří přivésti veřejné
mínění v soulad s jeho politikou, která požaduje obrovské finanční výdaje pro zahraniční podporu. These, že pouze americká pomoc může zachránit »tradiční evropské přátele« od hospodářského chaosu, bude jistě hlavním bodem této kampaně. A b y byl senát
skutečně pohnut, bude třeba také ukázat, že oběti.

ponechané samy o sobě, by byly ve stavu beznadějném. V e Velké Britannii je v souvislosti s tím nyní
často poukazováno, že Angličané se musí sklonit hluboko. než bude vržen záchranný pás z Washingtonu.
Překážky, stavící se v cestu provedeni Marshallovy
politiky, vystupují a washingtonské kruhy dávají
proto v současné době přednost separátním jednáním
o pomoci jednotlivým zemím, o pomoci, Ir erá by jim
sloužila jako most do doby. než bude vypracován
společný plán. Neboť i když se státní department
netají nadějí, že kongres nakonec tento společný plán
schválí, neskrývá rovněž, že to bude v každém případě delší čas trvat. K vnitřním důvodům pro stavění
takových -pomocných mostů« přistupuji i důvody
diplomatické. U S A se snaží, aby Francie pochopila
jejich názor na německý problém a dosáhla o tom
dohody. Na současné washingtonské uhelné konferenci se pak bude hovořiti jistě nejen o ruhrské oblasti. ale i o rozdělení výloh se správou anglo-amerického okupačního pásma (dosud platili Angličané i
Američané stejně) a o nové interpretaci půjčky z roku 1945. Akutní britská krise vzbudila v poslední
době mnoho dohadu, jakého druhu bude příští pomoc
U S A Britannii. Otázka zůstává otevřená, je však jisté, že s povolením nové velké půjčky lze pro nejbližší
dobu těžko počííati. Důvody pro to jsou nasnadě:
kongres má prázdniny a všeobecná nálada je »počkejme, až co bude s Marshallovým plánem«. Ostatně velká
část americké veřejnosti je toho mínění, že si Britové
svou krisi zavinili z velké části sami socialistickými
experimenty; toto mínění převládá dnes i tam, kde se
obvykle k nemarxistickému socialismu přivírají oči.
Nutno si uvědomiti, že americká pomcc vá'kou postiženým zemím je pomocí nejen těmto státům, ale i
Americe samotné, která musí vyvážet, aby se zbavila
možnosti hospodářské deprese. Marshall jistě dobře
uvážil slova pronesená v řeči v Salt Lake City: » N e bude-li má země pomáhati Starému světu v překonávání hospodářských obtíží, bude postavena před radikální změnu své posice ve světě.«.

600 let chrámu P. Marie Sněžné
Dne 3. září 194T uplynulo 600 let od okamžiku. kdy nově
korunovaný český král — naděje tehdejší doby a národa —
Karel IV• položil základ ke stavbě nového pražského
kláštera.
„Na písku". Byl to prvopočátek,
sjednocující
část pražského
obvodu, který v následujícím roce 134S právně byl zahrnut do
hradeb slavného Nového Města
Pražského.
Chrám P. Marie Sněžné a při něm založený klášter
karmelitánů byl úzce spjat s historickou událostí Karlovy
korunovace, neboť zbožný vladař věnoval k jeho prvé stavbě všechno
dříví ze zbořené dřevěné korunovační
hodovní síně. z něhož
byl vystaiven skromný klášter a kostelík.
Pak již započala velkolepá stavba chrámu, ze které se zachovala na naši dobu jen poměrně nepatrná část, pozměněná
pozdějšími stavebními
proměnami. Kdyby byl býval chrám
dostaven v plánech Karlových, sídla by ve středu Prahy obrovská katedrála, která by značně pozměnila dnešní silvet.;
města.
Klášter
byl sídlem vzdělanosti
a bulo při něm zcizeno
bon o vědně stadium. Když přešly doby prvého rozvoje
kláštera.' doprovázené trvalou výstavbou chrámu, stal se kostel
P. Marše Sněžné svědkem bouřlivých
události prvých dob
husitských,
které
tu vyvrcholily
vystoupením
husitského
kněze Jana Želivského, jehož kázáni zde vybízela k prolévárkrve odpůrců. Nejednou byl zdejší kostel znesvěcen.
dokonce b:,! pobořen.
Léta neklid:; v zem; české jen pena'.': přecházela c-r českém nebi jako podzimní mlhu. vlekoucí se krajerr.. c ?
chátral poničený kostel i klášter karmelizánů. Zřícen
jejich staly se po odchodu posledních mnichu skrýši f'.'.ákú
a místem. kde pražský lid odkládal smetí a nečistotuAvšak duch Karlův neácl svému dílu zahynouii a -;er..-.=nym způsobem byl klášter obnoven, kdy: &?;?! do néhc- povo-
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láni mniši řádit Menších bratří sv. Františka. Brzo po svém
usazení dal tento řád krvavou daň za svou činnost
kulturněnáboženskou v této části Prahy. Dne 15. února 1011 rozzuřeným davem bylo v klášteře surovým způsobejn ubito 14 členů
františkánského
řádu, jejichž
těla požívala polom
pověsti
svatých
mučedníkůZnesvěcený
a opět poškozený klášter a kostel byl vrácen
teprve roku 1625 svému účelu. Od té doby působí tu františkáni v pokojiKdyž byl v roce 1784 zrušen jarní kostel P- Marie na Louži,
stal se jarním kostelem náš kostel P- Marie Sněžné tu pro faru
vystavena dnešní přední budova u Jungmanvova
náměstíStručné vypsáni osudů COO let trvání
kostela a kláštera
P. Marie Sněžné. Kolik významných,
smutných i slafryých
chvil prošlo naa jeho střechami a pod jeho
klenbami?
Kdo způsobil, že neobrátilo
ze dílo Karla, Otce
vlasti,
v ssuiiny a nebylo rozneseno do sousedních staveb? Byl to
anch: Duch slavné minulosti, odkaz vznešený, přenesený do
našich dob. A ~iaše povinnost?
Odpověď je jasná. Udržet a
ob rovir to, čiv byl ULš rárod slavným. Jedním z památníků
dávných dob je i chrám a klášter P. Marie Sněžné na Novém
Městě
pražském.
I dnes jeho budovy potřebují pomoci. Najde se pomocník,
který• by zachránil to, co minulost tu zanechala?
Nepochybuji o tom. že pražský
lid. který v době slavné
vlády
Karla IV. si vážil jeho významného
činu
zakladatelského,
pomůže i nyní. v době. kdy vzpomínáme
600. výročí
jeho
vlády a zároveň * ZOO. výročí jerjr.oho z nejkrásnějších
pražských chrám ů.
Nechi
se st<Sne 600. výročí založení chrámu
a
?. Marie S-něfrié počátkem nové šlápy tefooto odkazu
Otce vlasti.

kláštera
velkého
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K U L T U R A VE S V Ě T Ě I U N Á S
Max Picard
;;Potěéllo mě t a k é « — píše m i právě
profesor M a x Picard — aže o m n í psal
docent dr. Zdeněk Kalista v e „VyšehraM f . Ostatně: /nám posvátné místo Cechů, Vyšehrad, byl jsem v roce 1932 asi
m M c v P r a z e a procliázel jsem se na
onom vrchu mul Vltavou. Psal jsem V á m
už, že Praha je jediné velkoměsto, v němž
bych mohl žit. Čitím v ní něco venkovského (dus Liindllehe), a to ž i v o t n ě venkovskéhn
{ L e b e n d i g-Iiimlliches)
u. netkáni městského prvku s venkovským
živlem není tu něco nepřátelského, ale
něco přátelského: je to, jako když ro«liěo z venkova přijdou k synovi do města na návfttěvu a najednou je venkov
docela samozřejmě ve městě.«
l e c c o s se v P r a z e změnilo za oněch
patnáct let, co Praha hostila v e svých
starobylých zdech í h x r Pl carda, ale
doufám pevně, že jl autor oněch dojemně přátelských řádků shledá stejně po*
hostinnou
a
stejné
půvabnou,
až
k nám znovu —- jistě co nejdříve —
přijede.
y
K d o j e M a x Picard ? Jeden % třeli Švýcarů, kteří tak podivuhodným způsobem
— j a k o na př. Vilém R o p k e — drží
uprostřed
všeobecného
myšlenkového
zmatku
vysoko
vztyčenou
pochodeň
zdravého rozumu, západní civilisace a
křesťanské kulturní tradice. V e vzdělaném světě se stal krátce po válce vSeobecnfi
známým
knihou
» H i 11 e r
v n á s « ( H i t l e r lil uns) — v y j d e na
podzim česky s předmluvou ministra dr.
Stránského. Je to, pokud vím, snad vůbefe nejdokonalejši a nejpronikavější rozbor nacismu jako »duchovního« (ěi spíše
duchovně a duševně chorobného) fencmenu, rozbor, který se nespokojuje silnými a velikými slovy, lacinými f r á z e m i
a popisem vnějších politických skutečností, ale analysuje nacismus jako mentální chorobu, které propadlo na základě velnu přesně rozpoznatelného myšlenkového v ý v o j e sice v neivyšší míře Německo, ale která j e zcela z j e v n á také
v celém ostatním světě, a to nejen u

těch, kdo b ý v a j í obecně stlgmatisováni,
j a k o nacisté a fašisté, ale neméně i mezi
těmi, kdo patrným omylem b ý v a j í pokládáni z a jejich odpůrce. Základní thesí M a x e Piearda j e poznatek, že svět,
společnost byly hitlerovské už dávno
před Hitlerem, a to jak v politickém a
veřejném životě, tak také v životě soukromém, v rodině, v povoláni, ve způsobu života, v umění, ve vědě. Hitler j e
podle Piearda jen produkt této společnosti, zhlížejici se v nicotě a spějící k nicotě, společnosti, jejímž ncjcharakteristlčtějšim znakem je d i s k o n t i n u i t a ,
nesouvztažnost, neschopnost vnimati život a svět soudružně, j a k o celek. V tomto neaouvztazném, diskontinuitami světě
j e všechno dílem okamžiku, vše se vnímá jen skrze okamžik a v okamžiku se
také na vše zapomene. A jen v tomto
nesouvztaíném světě bez kontinuity, bez
tradice, bez dějin, je vůbec, možné, aby
se takové nic, j a k o byl Hitler, které se
udržuje pohromadě jen řevem, stalo vůdcem. Má-ll být vskutku překonán Hitler
a hltlerismus, nestačí eliminovat! je jen
v politice, je nutno vykořenit » H i t l e r a
v nás«, hitlerovskou strukturu člověka,
hitlerovský životní sty! v soukromém
životě, k t e r ý v z a l H i t l e r vlastně jen do
veřejné režie. Demokracie může být stejně hitlerovská jako národní socialismus,
nebo bolševismus — přestane-li na pouhé f o r m ě se všemi nedostatky diskontinuitniho člověka, nebude-ll prolnuta Duchem.
M a x e Piearda pro nás objevil staroříšský Josef Florian — vydal před válkou jeho útlou knížku n£'těk před Bohem«, zajímavou studii o tom, kterak se
život dnešního člověka odehrává v podstatě n a s t á l é m
ů t ě k u — před
sebou samým, před společností, před Bohem. Z ostatních Picardových
knih,
z nichž mnohé jsou stejně j a k o » H i t l e r
V n á s « přeloženy do většin v světovvch
jazyků, sluší jnienovati zejména » H r a nice f y s i o g n o m i k y « ( D i e Grenzen der
Physlo^nomik). » T v á ř člověka«
(Das
Gesicht des Menschen — z a j í m a v ý f y siognomický rozbor lidské tváře a tvá-

ři četě řady vynikajících historických
postav) a- ^Neotřesitelné
manželství«
(Die unersehutterliche E h e ) . M a x Picard
ž i j e se s v ý m synem v Oa-slanu u LAigmia.
•Je mu k šedesátce,
jhl

Kdy bude rozhlas vysílat
Hiltonův »Ztracený obzor?«
Dne 14 března 1939, kdy se. na nepočaly valit tragické události děsivým
tempem, byla vysílána pražským rozhlasem pozoruhodná
(haniatisaee, ne
p r á v ě všedního románu Jamcsc Hiltonn:
Ztracený obzor-, k t e r ý u nás nyni vysel již ve I V . knižním vydám Myšlenková závažnost tohoto dila, v němž je
vyslovena víra, že »snad se konečně vyplní křesťanská pravda a pokoj ný zdědí
s v ě t « , zapůsobila zejména v kritické době naši státní existence velmi povzbudivě na naši veřejnost, jež pravě byla
svědkem toho, j a k naše hranice překračuji ti, kdo jednali ve znamení násilí,
demagogie a naduté, zpupné pýchy. N i ní divu, že naái posluchači na tuto relaci dlouho vzpomínali ža okupace, kdy
ji nebylo již možno vysílat znovu, a tak
s jakýmsi radostným zadostiučiněním
byla přijata zpráva, jíž rozhlasová dramaturgie někdy loni oznámila, že konečně dojde k novému vysílání této rozhlasově působivé relace. Bohužel, od tohoto slibu uplynulo již hodně vody, ale
Ztracený obzor< dosud vysílán nebyl,
ačkoli v cizině se k němu s oblibou vracejí a ačkoli i naší posluchači rozhlasu
projevili o n ě j s v ů j z á j e m přímo rozhlasu. Viděli bychom opravdu neradi,
aby rozhlas byl nedůsledný. Neboť, pakli
vysílání některých t. zv. ¿lidových- nořadů, často velmi špatné ťjrovnč. omlouv á přáním posluchačů, bylo by dokonale
absurdní, aby voláni o hodnotné relaci
přehlížel. A protože rozhlasová dramaturgie, jež tuto hru hodlala zařadit do
programu j a k o r o jeji nespornou závažnost, tak í oblibu, ztroskotala, zdá se,
že ac do věci vložily přece jen asi nij a k é tajemné vlivy, jimž se. hra nelíbí.
Inu, nroti trustu rozhlasového vedeni •?,<• dný dišputát. Či se snad posluchači, hni
marně žádající, dočkají vysvětlení ?
Dr K Z

Hotelový ředitel uměleckým šéfem lázeňského orchestru
Jak se zacházísumělcemreemigrantem
Mariánské Lázně, srpen 1947 (rp)
Hudba je důležitou složkou lázeňského ruchu a bylo vždy
tradici
všech
světových
lázní udržovat
kvalitní
lázeňské
orchestry,
jichž činnost směřovala
k uspokojení
nejen
domácích, ale zejména zahraničních
hostů. Správám -našich světových lázní připadl po těžkých dobách okupace mezi
mnoha
stejně závažnými
úkoly nemalý úkol, a nikoliv
rázem
proveditelný,
;a odsunuté
nebo za války rozpuštěné
orchestry
vytvořit
tělesa nová a dát jim pod kvalifikovaným
uměleckým vedením o za dostatečných
dotaci mcir.ost
růstu a dosažení potřebné
reprodukční
úrovně. Ze jsme si r
tomto
směru nevedli vždifcky dobře a če stále v pohraničí
jest l i tlem schopným bojovali
s neschopností,
ba često se zlou. vůli
lid: neschopných, toho důkazem je případ Josefa
VlachaV r utického.
hudebnino
skladatele
a šéfe orchestru mcriánskolázeňského.
Dne 7. listopadu
1945 vypsalo ředitelství státních lez
a
nt&rnt osvětová
komise
v Mariánských
Lázních
v
der.tin
tisíc;; veřejnou s c . t č č na místo dirigenta a 45—50 členů i č r r ň sfcěho orchestru. Z něfcoišřía desítek uchazečů vyhrál
soutěž
na místo šéfa orchestru
Josef Víaeh-Vrutický,
což
inlo
s uspokojením
konstatováno
v kulturních
rubrikách
velkých
denních listů. Stálo se tak právem, protože nově
jmenovaný
šéf měl pro tak důležitě poslání
neflepši Kvalifikaci. Jásej
Ytech-Vrxttický
je odchovancem
pražské
konservatoře,
kde
studoval skladbu u národního
umělce prof. J. B.
Foerstroi
dqlc odděleni
pro dirigenty,
a v těchto
disciplinách
slečií
úsjížsnč 'řádné státní zkoušky. P'ůscibil pák p o 20 let jak* dirigent ve světových lázních. fcyl r I- I92S—194i šéfem D l í - ; , nícíré filharmonie, šéfem orchestrNárodrnno divadle r Dúb-
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rovníku. řádným profesorem
státní hudební akademie tamž<'
Slávu české hudby a pražského hudebního
učiliště Sířil talave četných koncertech,
dirigovaných
pohostinsku
v Athénách. v Cařihradu.
ve Splitu, v Brně, v Karlových
Varech
a j. Je autorem četných děl, zejména orchestrálních,
z nichž
mnohá bylo. poctěna cenami. Byl a je i literárně
činný.
Na výzvu československé
vlády vrátil se dobrovolně
z Jugoslávie jeko reemigrant,
aby se postavil do služeb
obnovy
světové pověsti našich lázní. Věřil v úspěch své práce a lásky
k hudbě tím spíše, že se mu dostalo četných uznání
kulturr.ieh instituci
zahraničníchz nichž dlužno
jmenovali
zejména členství Akademie
véd a umění v Dijonu
a. v Sieně
c důstojnickcu
hodno:řádv. Cenné legie
francousské.
Přijeti—
vedení orchestru
v Mariánských
Lázních
vzal •'•
sebe prof. Vlach úkol velmi obtížný. Orchestr
ze těžko budovat Nabídek
bulo poskrovnu
c pří soutěžích málo
hráčů
obstálo. Organisaci
a administraci
svěřily jmenované
iratituce. později
ustavená lázeňská komise, referentu
lázeftí.ké
komise
prof. J. Kyt&od
c MiTosfrpu
Kubíčkovi,
učiteli
místní hudební
školy.
V prosinci 1546 lázeňská kry. ase zvláštním přípisem
„zmocnila p. Jaroslava
Hckeše,
em. řěditeíe
České
filharmonie,
júko ~ hudeb ~áho znalce dohledem
nad činností
a
úrovní
orchestru. Pcředitel Eókes ~ná kdykoliv přístup ke zkouškám a jdrzýmkoUv
produkcím
orchestru.
V uměleckých
záležitostech
obraci se pp. dirigenti
na něho-'' Citujeme
doslovně z rozhodnuli.
Protože prof. Vlach vyslovil
pochybnosti
o
zda svěření
měLeckého cederá panu Hokescvi
nestalo
re amyterri. byle ma to zrurju potvrzeno
přípisem
dalším.
Protožs '-.t.'Jébr :-•- ^': •"..- znňrro o u.m&eeké
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čin nosí i pana ředitele Hokeše v České filhcrn:oni!\ by', vzne•ten oprávněné v tomto směru data: jednak na Vrii českých
hudebníků z povolání v Praze, jednak na
;aměr:na«eckou
P o letních prázdninách ujímá se Pauper opět své osiřelé
radu České filharmonie. Unie hudebníků svi'i •• hste-i c; 2650
rubriky a jako každý pořádný dělník se hlásí do práce. Bude
z 30. prosince 1946 podala tuto zprávu:
ji dost — soudě podle předběžných divadelních oznámeni a
.,Pan Hokeš byl v Praze ředitelem
hotelů, a poněvadž
podle toho, že u věrnosti staré tradici hned na prvního září
ovládá dobře franštinu a angličtinu, nabídl se lot os a nábyly v Praze tři premiéry. Patrně proto, aby referenti věděli,
ležitosti Hudebního festivalu, pořá 'ar hy českou
jilharm&nit
že je po prázdninách i po legraci a zároveň, aby vzali na
této jako tlumočník a průvodce cizinců. Česká
filharmonie
vědomí, že mezi pražskýnd divadly byla znovu vykopána vánabídku na dva měsíce přijala, aie jenom pro korespondenci,
lečná sekera. Ta znemožňuje jakoukoli dohodu mezi nimi.
ubytováni a průvod cizinců. V otázkách hudebních nemá
pokud jde o účelné rozvrstveni premiér, ba naopak, čím víc
•¡/-ni Hokeš žádných znalostí, nebyl pro podobné
Čcspremiérslužby
v jeden
den (který budiž co možná v sobotu), tím
i filharmonií na tyto dva městce angažován. Nemůže tudíž
lépe. Tyto předsezónni přeháňky nepochybné počítají s od, této ěinrwsti uplatňovat! nějaké zkušenosti, které by soupočatými nervy vážených pánů referentů, kteří opravdu přivisely s hudebním uměním. Titulován byl sice jako řediteU
jali (zatím) svůj úděl klidně. Teší se totiž na divadlo —
ale ze svého předcházejícího povoláni, t. j. jako ředitel hotelu-"
na dobré divadlo a jsou ochotní leccos obětovat. Kdyby bylo
Zaměstnanecká rada České filharmonie zaslala zaměstnaopravdu dobré, a kdyby nastávající sezóna byla ve znamení
necké radě mariánskolázeňského orchestru připiš čj- 26 ze
povlovného zlepšování, jako nepochybné byla sezóna minulá,
dna 7. ledna 1047, ve kterém se praví doslovně:
jsou připraveni k osobním obětem, i největším. Tož tedy
..Vzhledem
k opakovaným
zprávám, jež nás docházejí
v příštím čísle už půjde do tuhého. Zásadami, které jsme na
ohledně dřívějšího postavení pana Jaroslava Hokeše v České
tomto místě nejednou vytyčili, bude se tato hlídka řídit i nafilharmonii, dovolujeme si Vám sděliti, že jmenovaný
byl
dále, už proto, že celkový v ý v o j poválečného českého divav České /Uharmoni ctngažován přechodně v době od března
delnictví dal jim nejednou za pravdu. Bez bázni a hany
do poIoiHny června 1496 jako administrativní
síla pro práce
Váš Pauper.
spojené s pořádáním mezinárodního festivalu ,Pražské jaro
1946', nikoliv tedy jako ředitel České /¡(harmonie ani jako
umělecký poradce, k čemuž také nemá potřebně
kvalifikace.
Pokud se týká užívání titulu ředitele, je nám známo, že snad
Léta dozráváni, třetí díl sovětské filmové trilogie o Maxipan Hokeš je odborníkem hotelovým jako býralý ředitel homu Gorkém v režii M, Donského v kinu Hvězda,
telu Wilson, nikoli však jako odborník umělecký.
Zároveň
Sovětský film prozatím vede v podání lidských osudů v té
prohlašuje zaměstnanecká rada České filharmonie,
že proformě, jakou se vyznačovala ta či která doba. Naturalismus
testuje proti zneužívání titulu ředitele České filharmonie
je tu vžitou vlastností, nezbytným nástrojem, bez něhož by
panem Jaroslavem• Hokešem ai že učiní všecky kroky, bude-li
patrně sovětský režiséi ani nemohl vytvořit a úspěchem
se tato nepřístojnost opakovati. Zaměstnanecká rada proježádné dílo. V třetí části mohutné trilogie o Gorkém »Léta
vuje údiv nad tím, že ředitel hotelu může býti pověřen umědozráváni nás o tom Donskij znovu přesvědčuje, třebas poleckým dohledem nail kterýmkoliv
uměleckým
souborem•"
hledy na lidskou bídu časů carských postrádají na básnicOkresní úřad ochrany práce v Mariánských Lázních proto
kém zváženi dílů předcházejících. Zde příběhy a trudy mlasouhlas k rozvázání poměru mezi lázeňskou komisi a pro,f.
distvého Gorkého běží jako na pásu, žádný z nich nepostrádá
Vlachem neschválil a souhlas odmítl, obsáhle shrnut• do svého
chladu a reality svého prostředí a teprve v rytmu pracovní
elaborátu.všechny
zjištěné okolnosti. Lázeňská komise se tím
čety, významně vyzdviženém hudbou, dosahuje přímého a bezvšak nespokojila, podala odvolání k správnímu výboru při
prostředního účinu, jakým lze zapůsobit na člověku, na jeho
okresním výboru, ochrany práce v Mariánských Lázních, a len
srdce a vyvolat v něm jeden z nejmocnějších dojmů. Jinuk
rovněž odmítl dáti souhlas k výpovědi, přezkoumav
rozhodje Gorkého cesta za životem podána opravdu kresebně, pěkně
nutí úřadu.
po pořádku s případným nadšením pro detaily, otřásá otevřenosti a výjimečným nadšením pro výrazovou dokumentámost
Závodní rada vyslovila v závěru své stížnosti údiv, že pan
lidských typů. Docelu dobře věříme, že žili studenti, pronásleHokeš oznámil, že kromě pana Patejdla (K.ibínského) budou
dováni pro své myšlenky a pokrokovost policii, že lidé, jako
dirigovati ještě pan Josef Vyskočil, dosavadní administrátor
Gorký, jen stéži našil práci a pro kus chleba museli dřít do
orchestru, a také jako stále hostující pan Kubíček, o němž
úpadu, že dělník nebyl člověkem, ale trpěným pracovním
jsme již v předl t hovořili. Závodní rada vyslovila pak požačíslem, robotujícím s vypětím všech sil, že pohled intelektuála
davek, aby okresní odborová raida přispěla svou vahou:
na tuto skutečnost drásal srdep v nejjemnějších záhybech.
k okamžitému vrácení šéfa orchestru Vlacha-Vrutického
k jeho
A ani nebylo třeba sahat k sebevraždě a vyvolávat sl v nitru
•funkci, k revisi finančního hospodaření lázeňské komise, zena nemocniční posteli lásku k životu a touhu po lepším, šťastjména položek, týkajících se vydání na- orchestr, a ah.v ponějším dni. kdy nebude protikladů a protiv. Stačilo vidět
učila lázeňskou komisi o kompetenci závodních rad
a chtít. Ale skutečnost je taková a nic na ní nelze měnit,
Lázeňská komise pak dovršila svou kulturní
činnost dne
cheeme-li, aby Gorký nad pláčem novorozeněte vykřičel své
20. června 1947 tím, že oznámila závodní radě orchestru, že
odhodlání bojovat třebas proti příboji a zvítězit. Básnicky
hodlá zrušiti koncem léta všechny pracovní smlouvy i se stákončí Donskij 3vé dílo, oslavou matky a dítěte a oslavou
lými členy orchestru, kteří tvoří jádro tělesa.
těch. kdož neutíkají a současně i věří v nádheru «věta 1 lidí,
Nebudeme překvapeni, jestliže za předsednictví pana Hou nichž spravedlnost nebude prázdným slovem a člověk prázdkeše budou pro příští sezónu všichni hudebnici
mariánskoným pojmem Nevíme ovšem, zda toto vše pochopí prostý
lázeňského orchestru oblečeni do číšnických úborů, zatíir co
divák, zda si uvědomí citlivé drobností, pro pochopení nejhotelový personál národního správce hotelu Kina oj England
významnější, a zda se nadchne, podává-li se mu život —pana Hokeše obsadí lázeňský orchestr vybranými
jidlonoši
1 když minulý — formou tak poctivě výraznou. A ť tak čí
a pivonoši z pražských a lázeňských podniků. Tím neobyčejně
onak, trilogie o Gor kém je uzavřena, obsáhla více než pravdopovzneseme spokojenost lázeňských hostii, z
rozhlásíme-li
mluvně svou dobu a zbývá, aby vykonala uvé poslání. —
a využijeme-li této sensace i v zahraničí, budou v sezóně 194S
Mariánské Lázně předmětem obdivu a návštěvy
podivuhodného počtu odborníků
hostinské živnost? a odborníků huČtenáře našeho časopisu upozorňujeme na výjimečně přidebních.
ložené složenky. Použijte jich laskavě k záchraně idylického
zbytku staré Piahy — v těsném sousedství Václavského náměstí — který byl po 600 let dějištěm nejpohnutějáích udáOPRAVA
lostí hlavního města.
Do článku Karla Severy -Dnešní dělnická otázka
v 35.
čísle -Obzorů- vloudila se přepsáním nemilá vřená chyba
OBZORY,
týdeník pro -politiku a kulturu. Vychází každou
V pasáži o beztřídní společnosti se čte: -Není zajisté možná
soboly.. Vydává Výkonný výbor li. strany lidové. Šéfredaktor
úplná sociální vyrovnanost, není zajisté možně původní mard~. Ivo Ducháček. Odpovědný redaktor Bedřich Partaj. Náxistické: každý podle svých schopnosti, každému podle jeho
vštěvy každou středu od 15—17 hod. Ústřední
administrace:
p r á c e . . . Původní marxistické maximum znělo, jak známo:
Praha I. ZTúce 23. října £. 3. Administrace x>ro Velkou Prahu:
-Každý podle svých schopnosti, každému pcaTs jeho p c t ř e b í ,
Prshc II. Václavské nám. 10. Telefony pro obě administrace
při čemž ovšem zůstávalo nejasně, kdo bude "určovat hranici
221-53. 255-22. 25Í-15. 351-33, 372-04. Inserce: Praha II. Váctěchto potřeb, zda jednotlivec sám. nebo spíš? -společnost.,
lavské nám. 15. Telefony: SSS-62. 431-41-43. Telefony redakce:
v kterémžto případě by ovšem tato hranice mohla být také
431-41, 457-51. — Předplatné na rok 200 Kčs. na půl roku
značně nívelisujicL Teprve Stalin a sovětšt; marxističtí eaa150 KO.. r.a ČÍTrt roky 52 Kč;. — Nevyžádané rukopisy se
tisíé změnili úvodní prostoduchou thesi v realisti ítější: kaž- e r r a c e j : — Účet soft. spořitelny €0.300. — Tiskne Č. A. T„
dému podle jeho p r á c e — proti č-ínvjá c t í ; - nelze míti
ČeskonoTZ-íké
tiskařské a vydavatelské podniky v Praze 11.
námitek. pokiádá-H se za samozřejmé, že se tu myslí na
Dohlédací poStovní úřad 25.
lidi práce s c h o p n ě a že je postaráno o děti staře« a nemocoé.
S 3.
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Jazykové
Klubu

a

kancelářské

moderních
Zápis

kursy

filologů

denně

od

15 do

18

hodin

v Praze II, Ksrfevo márnésa í. S. íelBton 251-08. - Prospekty zdsrma.

vw

Jelínkovy
V^uniirnuAUČ
MONTOVANÉ ei
STAVBY
znamenají p r o stavebníka
tyto p r o k a z a t e l n é ú s p o r y :
na materiálu 2 0 %
n a p r a c o v n í c h silách 5 0 %
na č a s o v é m rozpětí 6 0 %
V /</*.

průmyslové haly,
kancelářské budovy,
p r o v o z o v n y o dílny,

sklcdiítě o garáže,
o b y i n é d o m y otd.
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