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v podobě světelných čárek. J. Nové americké letadlo pro civilní do
pravu a piloty amatéry. S. Na paměť Edisonovu svítí na vrcholku majáku
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byli vyznamenáni za svou nepřetržitou 50letou práci. 5. Nejnovější snímek
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Úřadování v Kocourkov^

Nejvyšší úřad cenový v Kocourkově
odpověděl Ústřednímu svazu pro cizi
necký ruch na žádost tohoto svazu
o zjednodušení sazeb u autodrožek
takto:
„O sazbách za jízdy autodrožkami po
TÝDENjKPROPOLiTIKUAKULTURU
dle vyhlášky nejvyššího úřadu cenového
ze dne 30. listopadu 1942. o sazbách za
jízdy autodrožkami (Úř. list č. 284/1942;
Šéfredaktor dr. Ivo Ducháček. — Odpovědný zástupce listu red. Bedřich Partaj
běž. č. 1084) ve znění vyhlášky nejvyš
Ročník Úl.
V Praze, dne 20. září 1947
Číslo 38 šího úřadu cenového dne 27. listopadu
1945, kterou se mění a doplňují cenové
předpisy o dopravních sazbách (Úř. list
I. č. 142/1945, běž. č. 446) a s přihléd
nutím k vyhlášce nejvyššího úřadu ce
nového ze dne 30. listopadu 1945 o pře
chodné přirážce k dopravním sazbám
Kolektivisace už i ve vědě?
Proč neuvedl ani jediný přiklad takové (Úř. list I. č. 144/1945; běž. č. 459), po
ho plánování?
případě k vyhlášce nejvyššího úřadu
Komunistická revue »Nová mysl«, uVědec může úspěšně pracovatl jen cenového ze dne 21. března 1946, kterou
veřejnila ve svém červencovém čísle tehdy, pracuje-li dobrovolně, se zájmem se rozšiřuje platnost vyhlášky nejvyš
článek prof. Haškovce o otázce pláno
a beze strachu. Plánovat může jen ten, šího úřadu cenového o přechodné při
vání a kolektivisace vědecké práce. Ce kdo má moc, a jen to, nad čím má moc. , rážce k dopravním sazbám (Úř. list
lý článek není v podstatě nic jiného, Plánovat vědeckou práci by mohl nanej č. 51/1946, běž. ě. 842), nelze jen tak po
než polemika s promočním projevem dr.
výš opět jen vědec, jenž by byl veden všechně říci, že jsou složité.“
Engliše na Masarykově universitě, jak zase pouze dobrovolným zájmem, a plá
Lidé, kteří nemají domovskou pří
jej uveřejnila »Lidová demokracie« 22. novat by ji mohl jen svým asistentům, slušnost v Kocourkově; obdivují Kocourdubna t. r. V tomto svém známém pro nikomu jinému. Jinak by se vědecká prá kovské, že je ještě nezačala bolet hlava
jevu se dr. Engliš ostře ohradil proti ce stala živností, a teprve pak by byla z jejich úřadů. V každém případě je li
projevujícím se tendencím ovládnout! a věda skutečně přivedena na pokraj du tují, že si takto zle komplikují živót.
usmř·;. 1ti ducha národa a dokazoval, že chovní kříse.
vědecká práce, má-li býti úspěšná, musí
Profesor Haškovec rovněž ani nena- států; z toho bylo 260 cizinců. Konfe
býtj naprosto svobodná, neomezená žád stínil,
jak si představuje kolektivisaci vě rence zabývala se především otázkami
nými plánovacími a kolektivisujícími
decké práce. Jeho slova jsou jen horo práva mezinárodního a mezinárodní úsnahami.
váním, ničím jiným. V dobrovolné spo pravou některých významných úseků
Samozřejmě, že se brzy vyskytli lidé lupráci
odborníků nelze přece spatřo práva vnitrostátního. Snad největší zá
— a nebylo jich málo, kterým takto pro vat! kolektivisaci
v socialistickém slova jem vůbec vzbudil projev prof. H. Laujevený názor nejen nevyhovoval, nýbrž smyslu. Neboť právě
dobrovolnost je terpachta (Anglie) o dnešním významu
zdál se býti i nebezpečný dnes převlá charakteristickým znakem
individualis a obsahu lidských práv a o nutnosti roz
dajícímu politickému směru. A proto i tické práce. Nezbývá, než trvat
na ka- lišovat mezi lidskými' právy indivi
profesor Haškovec, ve svém bezměmém ceřovaném výroku, že »v kolektiv ismu duálními (svobody osobní, svoboda
nadšení pro vše socialistické, snesl argu lze vyrobit velká díla stavební a hmot projevu atd.) a lidskými právy sociál
menty, kterými dokazuje, že také prá ná, ale kolektivně nebylo vytvořeno žád ními (právo sdružovací, právo na poli
ce vědce se musí říditi podle nadřazené né dílo ani umělecké, ani vědecké«. Ko tickou organisaci). V debatě o Lauterho společného plánu a že musí býti ko lektivistické experimenty v hospodářství pachtově přednášce, která trvala dva
lektivní, má-li býti úspěšná. Vychází se dají provádět, ale vé vědě nikoliv, ne dny, a které se zúčastnilo 20 řečníků,
z prostého poznatku, že dnešní vědecké boť věda, nemá-li se státi pavědou, je vynořil se problém osob bez státní pří
obory jsou tak rozsáhlé, že nemohou bý podmíněna určitými předpoklady. A jed slušnosti a zvláště desolátní stav stati
ti ani v jednotlivostech zvládnuty jed ním z nic je právě svoboda individua, síců dětí bez státní příslušnosti a s tím
ním pracovníkem, pročež prý je třeba,
umožňuje vlastní zájem a iniciati i nutnost mezinárodně-právní úpravy po
má-li se dojiti vždy k synthese, aby prá která
Tímto zájmem však není nikdy měrů těchto osob, zvláště pokud jde
ce odborníků byla s hlediska této syn- vu.
hmotný prospěch badatelův, pracovní o jejich právo na imigraci, práci a vý
thesy usměrněna a řízena. Neboť, vládnýbrž právě jen a jen věda sama. běr (volbu) práce. Protože ZLA má vy
ne-li prý ve vědecké práci naprostá vol kův,
Jakýkoliv zásah Šíiora, jakýkoliv roz pracovat! jakousi chartu lidských práv,
nost, zpracovává si každý vědec, co kaz, i když se nazývá třeba jen poky a předložit ji Spojeným národům, které
chce, a důsledkem toho nemůže pak být nem, nemůže nahradit ani vlastní zá ji přijmou jako mezinárodně-právní
nic jiného, než stejná anarchie, jaká je
ani iniciativu. Profesor Kolman vy normu, závaznou pro všechny členské
na příklad ve výrobě, není-li hospodář jem,
dal
na
knížku o »logice«. V úvodu státy, vypracoval prof. Lauterpacht ná
ství řízeno a plánováno. To je jediný ar píše, že jaře
tato
byla napsána již v r. stin takové charty, ale vzhledem k do
gument prof. Haškovce. Nic více, nic 1944, když kniha
dal
generalisimus
Stalin . sud neurovnaným poměrům mezinárodněméně. V celé své úvaze se pak omezuje p o k .v n sovětským vědcům, aby sepsali
právním vyslovil mínění, že by měla být
na několikeré nevěcné útoky na dr. En- logiku. Po tomto pokynu prof. Kolman Spojeným národům předložena až V le
gliše, ale nenajdeme ani slova o tom, sedl a napsal logiku. Jaká je však její tech 1949—50, až budou poměry pře
jak by mělo takové plánování vědecké vědecká hodnota — o tom se u nás po hlednější. Proti tomuto názoru vystou
práce vypadat. Ani se nedovíme, kdo jejím
českém vydání rozhostilo význam pila v debatě temperamentním projevem
a podle jakého hlediska by měl vytvářet né mlčení.
francouzská delegátka, pí Kraemer-Basynthesu výsledků prací jednotlivých
chová, která sice uznala, že poměry jsou
Prof.
Haškovec
se
zřejmě
rozhodl
navědců. Ba naopak: profesor Haškovec psati svůj článek, který podle poznám dosud v mnohém ohledu nevyjasněné,
dokazuje, že v socialistickém státě není ky redakce měl býti námětem k diskusi, ale právě se zřetelem na to, že nejde
vůbec omezena svoboda vědeckého pra
proto, aby aspoň trochu odvrátil těž jen o hru abstraktních právních úvah,
covníka, protože plánování prý musí vy jen
ránu, kterou jeho politickému smě ale o nutnost, co nejrychleji pomoci sta
cházet od pracovníka samého. Jako kdy kou
ru zasadil dr. Engliš svou inaugurační tisícům lidí, kteří nedostatkem mezináby se v nesocialistických režimech vě řečí
— jediným svým veřejným proje rodně-právních norem, jež by upravova
dec pustil do nějaké práce, aniž by si
po válce. Haškovcův projev přinesl ly jejich poměry, krůtě trpí, nutno při
pracovní postup předem sám propláno- vem
jen několik planých frásí o jakémsi plá kročit neprodleně k formulaci aspoň
val! Že si prof. Haškovec není vůbec nování
jakési kolektivisaci ve vědě. těch z lidských práv, jež dnešní mravní
ani zdaleka vědom toho, jak by jim opě Zdá se atedy,
jeho poznámka o don- cítění národů považuje za nesporná. Na
vované plánování mělo vypadat, dokazu quijotštině dr.žeEngliše
přece jen vrhla dále zřízení mezinárodního tribu
je o několik řádků dále tím, že připouští, ukvapená, nevědecká abyla
nálu pro tyto otázky, jemuž by exeku
donquijotská!
že i v Sovětském svazu může vědec do
tivní moc poskytly Spojené národy.
Frant,
Vencovský.
stávat podněty shora. Ale přesto jeho
Dále se konference zabývala kodifi
svoboda a dobrovolnost není ničím ome Mezinárodní konference právníků
kací mezinárodního práva a dospěla
zena!
k názoru, že bude nutno zřídit nejvyšší
Zdá se však, že sl prof. Haškovec ne- v Praze
mezinárodni soudní tribunál Spojených
ujasňuje dobře rozdíl mezi plánováním
42. konference právníků, kterou v Pra národů, který by rozhodoval o právní
rekonstrukce vědeckých ústavů, sbírek ze uspořádala International Law Asso závaznosti mezinárodních norem a o je
a knihoven, za které se přimlouvá, a me ciation ve dnech 31. Vin.—6. IX. 1947 jich výkladu.
V oboru mezinárodního práva civtlnízi plánováním vlastní vědecké práce. zúčastnilo se celkem 360 právníků z.e 14
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ho dospěla konference k významné do
hodě o mezinárodní úpravě práva man
želského, pokud jde o to, aby rozluky
a rozsudky neplatnosti manželství, pro
hlášené v jednom z členských států SN
byly právně uznávány i ve státech ostat
ních. Nástin tohoto mezinárodního záko
na podal Mr. Latey, přísedící Nejvyššího
soudu v Londýně; jeho návrh byl konfe
rencí po debatě přijat a bude podán
Spojeným národům jako návrh meziná
rodní normy pod názvem »Pražská do
hoda« (Prague convention).
V další disciplině mezinárodního prá
va civilního jednala konference o důle
žité otázce smluv trhových. Jde o to,
podle kterého práva mají být vedeny
spory mezi příslušníky různých států,
a který soud má být příslušný i pro
protižaloby, aby bylo pro příště vylou
čeno, že v téže věci vydají rozsudky
soudy různých zemi. I zde dojde k úpra
vě, která formou mezinárodního zákona
zaváže všechny členské státy Spojených
národů.
Mezinárodní konference právníků, je
jíž jednání, jak jsme stručně ukázali,
bylo jistě velmi významné, zúčastnilo se
sto právníků československých. Lituje
me, musíme-li konstatovat, že do debat
zasahovali z nich pouze tři, a že nikdo
z nich nebyl profesorem některé z na
šich universit. Dr Krob a doc. dr. Lederer, kteří se debaty zúčastnili, jsou úředníky ministerstva spravedlnosti a dr.
Dručker je sice čs. státním příslušníkem,
přijel však z Londýna s delegací brit
skom Nevíme, proč do debat nezasáhli
naši universitní internacionalisté a proč,
byli-li i přítomni, mlčeli jako kapři. Jdeli o nedostatek znalostí jazykových či
o nepohotovošt, nevíme. Ale skutečnost,
že na významné konferenci, konané
v Praze, ozval se československý hlas
jen jako výjimka, je jistě zarmucující.
-sta-

Bližší kabát než košile?

Náš národ projevoval vždy právě
vzhledem ke své vlastní trpké minulosti
plné pochopení pro slabé a utiskované
a stavél se vždy na jejich stranu. Od
památného protestu proti anexi AlsaskaLotrinska, přes habešskou, čínsko-japonskou a španělskou občanskou válku, až
po Indonésii, Vietnam, Řecko, byly vždy
naše sympatie na straně utlačovaných
proti utlačovatelům, na straně práva a
svobody proti bezpráví a teroru. V po
slední době se však zdá, že dělíme 1
Utlačované podle politické ideologie na
ty, kdož vyhovují a tedy zasluhují na
šich sympatií, a na ty ostatní, kteří jsou
sice také utlačováni, o něž však není
zájmu.
Nejlépe to vidíme na osudu národa
nám nejbližšího· — Lužických Srbů. Co
to bylo po revoluci za množství mani
festů a manifestací, co slibů a slavnost
ních řečí, co úvah o tom, je-li lepším
řešením samostatnost, autonomie, nebo
připojení Lužice k nám či k Polsku. A
hlel Dva roky uplynuly, řeči a sliby od
vál čas, plakáty zežloutly. A po osudu
Lužických Srbů ani hlesu. Demonstruje
me a manifestujeme pro svobodu Viet
namců, Korejců, Indonesanů a klidně se
díváme, jak v našem sousedství pomalu
hasne národ nám nejbližší ...
Staráme se o cizí a nedbáme o vlast
ní, přesně podle zvrácené zásady našich
rudých ideologů, že kabát (ovšem jen
rudý!) je bližší než košile.
J. O. B.

Jak jsme se poněmčili
Příznačným rysem naší poválečné poli
tiky je, že jsme si v tolika věcech vzali
vzor od Němců. Převzali jsme od nich
řízené hospodářství a ministerstvo pro
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pagandy (přetřené nahonem na minis
terstvo informací), robotu dorostu i organisaci bezpečnostní služby, vyšší hod
nocení manuální práce než duševní, protekční hospodaření papírem a povolová
ní knih úřady, živoření pensistů, zaměst
návání nekvalifikovaných protekčních
dětí ve veřejné správě a slabomyslné
zkratkování novodobých institucí, nakomandované projevy a manifestace, odbo
rářskou všemocnost, novou šlechtu bez
kultury, a za to s privilegiemi, o nichž
se jiným ani nesní, přeceňování tělesné
kultury a kořalečnictvi, hmotařství a
podceňováni kultury (pokud se nedá po
liticky zneužít), věznění občanů po léta
na pouhé udání, ohlupování dětí politikou
ve věku, kdy jí nemohou rozumět, a ko
rupci, atd. Ne, není to zdaleka ještě vše
chno, co jsme převzali po Němcích, jak
koliv jsme je nenáviděli pro jejich nelid
skost a nadutost. Ale moresy okupantů
zanechaly v tolika našich lidech tak ne
zapomenutelné dojmy, že se nemohou od
poutat od jejich institucí, i když je na
děvši pochybnost jejich zjevná škodli
vost. Všimněme si jen jedné veteše, oku
panty nám zde zanechané, jak se za ni
bijí domnělí obránci lidu. Ód té doby, co
do zásobování obyvatelstva mluví dvě
ministerstva, a desetitisíce úředníků se
brodí papírovou záplavou lístků a přídě
lových archů, přibývá u nás válem ne
oseté půdy, výnos polí klesá, a naše zá
vislost na dovozu potravin a surovin
trvale roste. Přitom celoroční práce jed
noho úředníka našeho řízeného zásobo
vání nemá ceny ani jediného podsvinčéte nebo pytle mouky; naopak, jeho prá
ce na poli nebo ve stáji by mohla zna
menat pár Vepřů pro zlepšení výživy
obyvatelstva nebo fůru obilí. A je jich
tolik tisíc! Podle toho si můžeme před
stavit míru současné organisační ne
schopnosti, že, ač máme dost půdy pro
výživu všeho obyvatelstva a lidí, neza
městnáme je na pravém místě, jako na
druhé straně nedovedeme přimět horní
ky, aby pracovali pro republiku aspoň
tak, jako dříve pro okupanty. Převzali
jsme od okupantů tolik zlořádů! Přítěž
přeorganisovaného a korupcí prolezlého
řízeného hospodářství byla taková, že
se Německo nakonec uvítězilo. Co chce
me my, s tímto brakem, v hospodářské
válce a v rozhodující bitvě o zajištění
blahobytu, když jsme tu nejmenší dáv
ku prospěšnosti v převzatém stohu ne
smyslů nechali padnout a spokojili se
s hlaholem trub úřední propagandy, kte
rá má duchovního otce v Jos. Goebbelsovi? »Jste němečtí až do morku kostí,«
řekl suše onehdy jeden vzdělaný cizinec,
když byl svědkem jedné, z letošních nakomandovaných manifestací. Viděl do to
ho tak jasně, jako hlava státu, která
prohlásila úkol »odněmčit«, za jeden
z nejdůležitějších. Pak se divme, že hos
podaříme od desíti k pěti, když je nám
vzorem poražený soused.

Rooseveltův obraz nevítaný?
Odstranění obrazů presidenta Roose
velta a Winstona Churchilla, jež se stalo
minulý týden v sekretariátu Svazu vysokoškol. studentstva v Praze, je dal
ším důkazem, jak někteří lidé u nás
plní zásady košického vládního progra
mu a hlásají přátelství k západním de
mokraciím. Po urážce presidenta Roose
velta v komunistickém »Dikobrazu« a
presidenta Trumana v komunistické
»Tvo/bě« je to další protiamerická ne
vlídnost, jež nemůže zůstat bez povšim
nutí. Zásluhy presidenta Roosevelta, až
donedávna komunisty uznávaného za
největšího amerického politika, jakož
i Winstona Churchilla o naše osvoboze

ní jsou dostatečně známé. Je však již
jednou provždy odmítnout neodpovědnost,· která podobnými činy škodí dobré
pověsti našeho státu za hranicemi.
Bylo zjištěno, že celou akcí nastrojil
komunistický jednatel Pilát, známý
svým prohlášením před rektorem dr.
Bydžovským, kde označil většinu stu
dentstva za fašisty. Komunista Pilát,
jenž je I. jednatelem SVS, se ve Svazu
po celé prázdniny neukázal. Jeho prv
ním činem po vstupu do sekretariátu
bylo odstranění zmíněných obrazů. Je to
nový důkaz toho, jak vážně chtějí ko
munisté ve výboru SVS spolupracovat a
jak jim na této spolupráci záleží. Jř.

Na staré cestě
Mnoho důležitých lidí naši veřejnosti,
zejména pak z řad příznivců sociální de
mokracie, uvítalo v letošním roce víc
než patrnou snahu o naznačení vlastní
cesty. Zdálo se, že fierlingerovské ten
dence kolaborace s KSČ byly — jako dů
sledek skutečného smýšleni členstva —
opuštěny, a že se SD vrátí k předváleč
né dobré tradici. Minulou středu, po před
chozí novinářské kampani, uspořádali
pak soc. dem. na pražském Zimním sta
dionu členskou schůzi, na které ministři
Majer a Laušman (!) s poslancem Gornerem bouřili za pořádek a proti teroru
a demagogii, zejména »jedné« strany.
Jaké však bylo překvapení, když o 30
hodin později, si člověk přečetl v »Prá
vu lidu« (i jiném tisku) oslavné usmiřovací prohlášení SD a KSČ, že budou postupovati společně. To je trochu
silné sousto, které bude sociální demo
kraty státi asi zbytek hlasů v Praze a
mnohé ztráty jinde, SD budou se jistě
»snažit o pořádek« v závodech, kde
zřejmě by dělníci měli napravovat organisačni a technické nesmysly, ministrem
průmyslu provedeného znárodnění. Stej
ně tak uslyšíme mnoho krásných slov
o vzorné distribuci, ačkoliv i letos, již
třetí rok, hnije ovoce na stromech a pod
nimi. Vedle komunistů, kteří mimo ne
patřičné stávky a manifestace pro dvou.letku nic neudělali, i sociálnědemokra
tičtí ministři budou muset skládat účty,
a bude to, věru, bilance neveselá. - a -

Vedle nové šlechty i zemané?
Není již pochybnosti o tom, žé během
dvou roků od převratu vyrostla u nás
nová šlechta. A je jí tolik, že to až udi
vuje, právě tak jako její privilegia, o
kterých se obyčejnému smrtelníku ani
nesnilo, Mnohadesetitisícové gáže, mě
síčně, luxusní vily a přepychová nmohoválcová auta, lázně, hony, lovy a cesty
do ciziny vlakem, autem a letadlem,
s chotí i bez, s početnou suitou, vyzna
čují novou šlechtu, která se hromadně
vyskytuje v nejdražších lokálech, lahůd
kářstvích, v krejčovských a švadlenských či modistických salonech a při
rozeně v nejdražších hotelích hlavních
měst a lázní, jakož i letovísk. Právě po
četnost a náročnost nové šlechty7, pro
niž denní útrata celoročního výdělku
pracujícího člověka není ničím zvlášt
ním, dává možnost se zamy sletí nad
tím, zda je naše hospodářství tak zdat
né, aby uneslo tuto vrstvu se svým pa
sivním znárodněným podnikáním a živ
nostmi na hranicích poplatnosti. Mohla
by ale býti také vysvětlením, kam že se
poděly ony miliardy, které dříve pobí
rali akcionáři a správní radové, jakož
i větší podnikatelé. Do kapes lidu se
asi nedostaly, soudě podle nářků větši
ny pracujících, že žijí jen tak z ruky
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do úst, že 'také někdy až procovská roz
mařilost nové šlechty začala býtí po
zásluze kritisována, byl učiněn pokus,
propast mezi novou šlechtou a lidem
překlenout instituci mezičlánku, nový
mi zemany. Letos v několika kovoprů
myslových podnicích byli vypraveni do
jugoslávských lázních na Jadranu re
kreanti s plnou mzdou a s příspěvkem
1500 Kčs na přilepšení, při čemž celý
pobyt a ostatní výdaje s ním u moře
spojené, jsou jim hrazeny podniky. Těch
to výhod se dostalo .ovšem jen tak zva
ným lepším dělníkům, kteří již v zimě
měli zvláštní příděl 30 metráků uhlí
zdarma, bez ohledu na zásobovací před
pisy. Protože shodou okolností jde o pod
niky, kde je hodně práce, musí zbylí, tak
zvaní podřadní .dělníci udělat nejen prá
ci za sebe, ale i za tak zvané lepší dru
hy, než si pobyt u moře od rekreují.
Domnívá-li se někdo, že vytvářením no
vých zemanů vedle nové šlechty bude
ulomen osten kritikám, je na omylu,
protože právě oni zemánkové jsou před
mětem nejostřejších kritik. Pak že ne
spějeme k beztřídní společnosti, ovšem
dialekticky přes dvě třídy, a to privi
legovaných zvláštních občanů a obyčej
ných podřadných pracovníků, z nichž
druzí budou dělat na ty první.

Korupce bez konce
Do líbezných akordů, které hudou ofi
ciální pištci o chvále řízeného hospodář
ství, vloudí se občas skřípavý zvuk, jaký
představuje břeskná zpráva o vagonech
buď zkažených nebo rozkradených po
travin. Tak v Ústí nad Labem rozebrali
přehorliví služebníci řízeného hospodář
ství na 50 vagonů nejhodnotnějších po
travin v ceně mnoha milionů Kčs. Nyní
se zase provalilo z Tukospolu, jenž tiše
hospodařil se stamiliony Kčs zboží od
UNRRY dodnes nevyúčtovaného, případ
milionové zpronevěry mladičkého úřed
níka. Ale korupce, která jako rez roze
žírá beztak zvetšelý, protože po okupantském panstvu odložený mechanis
mus řízeného hospodářství, nespokojuje
se jen s potravinami, ale rozleptává jej
i jinde. O textiliích se zmiňovat nemusí
me. Je to zarmucující kapitola našeho
hospodářství vůbec, tak příznačná pro
organisační lajdáctví, hrabivost a neodpovědnost, když dodnes nelze se vůbec
dozvědět, kolik surovin bylo k nám do
vezeno, zač, jak bvly zpracovány, kolik
výrobků z nich bylo vyvezeno, kam a
zač, a jaké vlastně zbytky se dostaly
do legálního obchodu a kolik zboží zhltla
šmelina. Jde v našem případě o pneu
matiky. V Bratislavě se zjistilo, že refe
rent pověřenectva průmyslu Balogh při
děloval je za úplatek 300—500 Kčs za
kus, což při mnoha stech kusech »obra
tu« činilo kolem 70.000 Kčs. Kolik pak
takových Baloghů existuje v českých ze
mích, a to dodnes nezajištěných, když
normálním přídělovým způsobem lze do
stat pneumatiku jen s největší námahou
a po dlouhém čekání, kdežto na černém
trhu je jich libovolné množství, ovšem
za nekřesťanské ceny. To vše jsou jen
namátkové případy, jedny z mnoha set
a tisíců korupčních případů, které se
denně odehrávají na okraji řízeného hos
podářství a doDrovázejí jej jako stín
světlo. Vždy, kdykoliv je řádný obchod
ztížen a potlačen či omezen neodborným
zásahem úřadů a jejich orgánů, vynoří
se podloudný obchoď, aby ukojil přání
spotřebitele, na které se šnat^ě řízenvm
hospodářstvím nedostalo. Nejlepší zbra
ní proti korupci v řízeném hospodářství
a šmelině bylo by zrušení této okunrvntské vymoženosti. Ale nroti tomuto hlasu
rozumu se bráni všichni, kterým zaru
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čuje bezstarostné bydlo a často nóbl ži
vobytí. Co na tom, když spotřebitel a
poplatník na toto typické čs. hospodář
ství doplácí ?

K maďarským volbám
Bělehradská »Borba« ze 4. IX. komen
tuje výsledek maďarských voleb úvod
níkem, nadepsaným »Významné vítěz
ství demokracie v Maďarsku«. Konsta
tuje v něm, že maďarské volby upouta
ly pozornost přátel maďarské demokra
cie i oněch kruhů na západě, pro jejicliž
plány demokratisace Maďarska nespor
ně znamená další těžkou porážku. Jugo
slávská veřejnost, stejně jako všichni
ostatní přátelé maďarského národa a je
ho nezávislosti, přijala zprávy o voleb
ních výsledcích s uspokojením. Jinak to
mu je u zahraničních protektorů ma
ďarských zrádců, neboť výsledky voleb
ukazují, že demokracie v Maďarsku vy
bojovala další velké a významné vítěz
ství. Silnější, než byla kdykoli dříve, vy
šla z voleb demokratická fronta nezá
vislosti, pod jejímž vedením se Maďarsko
stalo ve sdružení demokratických zemí
Podunají důležitým činitelem, s nímž
mohou počítat všichni přátelé meziná
rodní spolupráce a míru v této části Ev
ropy. Tím, že věnovaly svou důvěru de
mokratické vládní koalici, voličské ma
sy ukázaly, že velká většina maďarské
ho národa rozhodně stojí na posicích
boje za úplný demokratický přerod Ma
ďarska. Není pochyby, že výsledky máďarských voleb znamenají také velké
vítězství mladé maďarské demokracie
v jejím bojí za další nerušený demokra
tický vývoj a skutečnou nezávislost Ma
ďarska. Imperialistické kruhy na zápa
dě chtěly Maďarsko opět přivést na sta
rou jeho cestu sloužení cizím zájmům
a plánům. Tendence ty vyšly plně najevo
za vyšetřování, vedeného proti horthyovským spiklencům a projevuji se také
v nynějších manévrech Spojených států,
v nichž jednu z hlavních úloh hraje
samozvaný »selský vůdce« Nagy. Ten
dence ty lze pozorovat v klevetách, kte
rými západní reakce zasypala maďarské
přípravy k volbám. Maďarský národ se
nedal zmást předvolebním povykem, ná
tlakem a našeptáváním falešných »přá
tel podunajských sedláků« z Wall-s<reetu a londýnské City. Výsledky voleb
svědčí, že Maďarsko má dosti síly vze
přít se plánům a pokusům oněch kruhů
na západě, které dnes otevřeně podpo
rují a oživují fašismus v úmyslu, dostat
evropské národy do svého koloniálního
žaláře, naprosto podobného zlopověst«áiému Hitlerovu »novému řádu«. Proto
výsledky maďarských voleb představují
nejen velké vítězství maďarského náro
da v boji za lepší budoucnost, ale záro
veň i společné vítězství všech demokra
tických sil ve světě a jejích společný
významný úspěch za upevnění demo
kracie a zachování míru v Evropě.
,

Po volbách v Maďarsku
Maďarské volby mívaly už před první
světovou válkou pověst velmi vyhraně
nou: Bjorson a Scotus Viator o nich
velmi mnoho napsali. O posledních ma
ďarských volbách; které se konaly
31. srpna, lze říci, že byly této staré
proslulosti maďarských voleb plně hod
ny. Nejde jen o okolnosti; za jakých se
volby konaly, nejde jen o to, že
z 500.000 modrých legitimací; které
opravňovaly k volbě mimo bydliště,
těsně před volbami 280-000 legitimací
záhadně zmizelo, aby se pak s nimi
v den voleb objevily ,.pohotovostní od
dílu“ komunistů. o 10—50 členech; které
byly voženy nákladními auty po celém

Maďarsku a vesele hlasovaly třeba pétkrát. K 360.000 voličům, kteří byli zba
veni volebního prava podle maďarské
úřední zprávy, nutno tedy připočisti
těch 280.000 voličů, kteří museli být vo
lebního práva, zbaveni těsně před vol
bami; aby se celkový počet voličstva ne
zvýšil právě o ty pohotovostní oddíly.
Jak se při tom postupovalo, je dnes
obecně známo: universitní profesor byl
den před volbami zbaven volebního prá
va, prý pro choromyslnost, a 70—SOleté
stařeny byly zbaveny práva hlasovat,
protože prý provozují prostituci... Ale
přes to, že na poslední maďarské volby
bylo zaděláváno tak pečlivě; že jejich vý
sledek, pokud jde o vzestup komunistů,
nikoho na světě nepřekvapil, vzešlo
z nich něco, co komunistické straně Ma
ďarska sotva příliš chutná. Po vystou
pení sociálně demokratických ministrů
z vlády na protest proti volebním ma
chinacím spojila se nyní ,,očištěná“
druhá vládní strana, malorolnická,
s oposiční stranou Baloghovou; a to za
zády svého předsedy Dinyese; který
právě jednal o sloučení malorolnické
strany s polokomunistickou vládní ná
rodní stranou selskou. A tak jsou nyní
maďarští komunisté v příjemné situaci,
že jejich vládní slepenec oddrobil se tak,
že z celkových 411 mandátů má k dis
posici pouze 100 mandátů komunistic
kých a 36 mandátů národní selské stra
ny, takže dnešní maďarská vláda je vlá
dou menšinovou. To ovšem ani maďar
ským soudruhům při známém již smyslu
pro demokracii jistě příliš vadit nebude.
Proč bylo očekávání komunistů zkla
máno přes to, že opravdu co nejpocti
věji udělali vše; aby volby dopadly co
nejmaďarštěji, osvětlí krátké líčení, kte
ré švýcarskému dopisovateli podal starý
tovární mistr, přesvědčený socialista:
,;Měsíc před volbami zavolala mne zá
vodní rada a tam mi řekli: ,Nevíš. že
dělnictvo našeho závodu je komunistic
ké? Buď se dáš hned k nám. nebo pů
jdeš k ponku jako obyčejný dělník. Naši
dílovedoucí jsou a musí být komunisté.*
Co jsem měl dělat? Tak jsem jim vypl
nil přihlášku... Ale, řeknu vám: dřív
jsem byl socialista a komunisté byli
mými, přáteli; dnes jsem komunist" a
komunisté jsou moji nejhorší nepřátelé!“
Jak tito lidé volili; není jistě těžko
uhodnout.
Y. V.

Ohlas pražského veletrhu
»Neue Zürcher Zeitung« (6. IX.) má.
zprávu o otevření Pražských vzorkových
veletrhů a soudí, že ministr Zmrhal za
měřil svůj projev směrem na východ,
když pravil, že sovětské porozumění pro
čs. surovinné požadavky umožňuje pro
hloubení obchodu se slovanskými státy.
Spíše na západ zaměřil svůj projev mi
nistr zahraničního obchodu, který po
ukázal na to, že na veletrzích se měř!
schopnosti znárodněného i soukromého
podnikání, a žádal, aby úroveň čs. vý
roby zůstala v souhlasu s platným svě
tovým standardem. Pokud šlo o zahra
niční obchod, v první polovině roku —
řekl dr. Ripka — Spojené státy a Britannie byly největšími dodavateli. Tento
dovoz nutno platit v dolarech, takže pa
sivní platební bilance, ke které se pojí
stín špatné sklizně, nemůže zůstat trva
lým zjevem. Protože z opatrnostních dů
vodů nelze budovat na zahraničních
úvěrech, zůstává jediné řešení: zvýšit
vývoz k vyrovnání velkého dovozu v u*
plynulých měsících.
Velkou pozornost budí na veletrhu
celostátní zahraniční exposice. USA, VB
a Francie jsou na veletrhu zastoupeny
jen jednotlivými podniky. Zato ruská
část svou primitivně^monumentální vý
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stavbou zaujímá miste v popředí. Vysta
vené předměty připadají Čechům trochu
těžkopádné. Jugoslávie a Polsko jsou za
stoupeny velmi dekorativně. List se zmi
ňuje podrobněji o belgické, holandské
a. hlavně švýcarské účasti a závěrem
soudí, že exposice čs. znárodněného prů
myslu mají jisté znaky »jednoho společ
ného majitele — státu«, což se výstavně-:echnicky projevuje velmi příznivě.
Neruší tu malé firemní nápisy a ná
vštěvníci zjistili značné zvýšení jak re
presentativní, tak i materiální úrovně.
Veletrh si zaslouží další zmínky, až bude
jeho náplň bedlivě prozkoumána.

Čs. vyhlídky
»La Nation beige« z 28. srpna má
úvodník o ČSR a o jejích vyhlídkách.
Pisatel, G. Masson de Fernig, praví, že
odmítnutí čs. účasti na konferenci v Pa
říži vyvolalo mnoho domněnek, ale že
bylo vlastně pochopitelné a právě na
opak by bylo třeba velice se divit, kdy
by ČSR byla zastoupena v Paříži, když
tam nebyl SSSR.
Západní svět jako by náhle objevil ne
příjemný úkaz, že ČSR, osvobozená so
větskou armádou a obklopená se 3 stran
územím, kontrolovaným Sověty, uza
vřela úzký spojenecký vztah s Ruskem,
který je podkladem čs. zahraniční poli
tiky. Západ zapomněl na Mnichov, kde
vydala Anglie a Francie ČSR na pospas
Německu, ale Praha naň nezapomněla.
ČSR vidí dnes v Rusku jedinou evrop
skou mocnost, která ji může ubránit
proti novému německému útoku, neboť
Němec zůstává pro ni stále jediným ne
přítelem. Proto také komunistická pro
paganda, místní i sovětská, může lehce
operovat s tvrzením, že Spojené státy
a Velká Britannie se pokoušejí vzkřísit
Marshallovým plánem těžký porurský
průmysl. Toto tvrzení nalézá víru i v ne
komunistických kruzích. A to je důvod,
proč ČSR se přiklonila k politice slovan
ského spojenectví, opírající se hlavně
o SSSR.
Tím není ještě řečeno, že míní zůstat
za železnou oponou. Naopak, chtěla by
udržet a upevnit kulturní, obchodní a
turistické styky se západními národy.
Někteří Češi se naivně domnívají, že by
v jejich zemi, rozložené na rozhraní
dvou bloků, mohlo dojít k nestrannému
vysvětlení a k jakési synthesi obou sy
stémů. V květnu 1945 by byli se mohli
komunisté lehce zmocnit vlády jako v
Jugoslávii a v Bulharsku. Nynější mi
nisterský předseda se však rozhodl pro
ústavní a demokratické methody. Snad
také prestiž presidenta Beneše a pří
chylnost celého národa k osobě presi
dentově ho přiměly k umírněnému postunu.
Volby v květnu 1946 byly provedeny
(poctivě a slušně. Komunisté při nich zís
kali 40% hlasů v Čechách a na Moravě,
30% na Slovensku. Mají v rukou politic
kou policií, která hraje důležitou úlohu,
ačkoli ani zdaleka nemá tu nravomoc,
jakou má v Jugoslávii a v Polsku. Ideo
logie strany pronikla nejvíce do výchovy
votska a do organisace mládeže, spada
jící do oboru ministerstva informací. Nyněiší ministr informací Kopecký udělal
také z rozhlasu prvotřídní nástroj ko
munistické propagandy.
Poněvadž bvla rozpuštěna agrární
strana, zajistili si komunisté značnou
část venkovského obwatelstva v Če
chách. Ministr zemědělství dal rozdělit
sudetské území po vyhnání Němců a
tím získal komunistům selské voliče.
Kdvž se však tito vsadili na svých no
vých statcích, změnilo se jejich revoluč
ní přesvědčení. Duříš usiluje nyní o no
vou pozemkovou reformu v agrárních
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oblastech, obývaných vlastními přísluš
níky na úkor českých statkářů, kteří
energicky protestuji proti hrozícímu za
bírání svého majetku a jsou podle kla
sické methody komunistické prohlašová
ni za kolaboranty.
Pisatel se dále zmiňuje o spolupráci
Národní fronty, při níž nedošlo dosud
k prudkým srážkám, o slabém výkonu
znárodněných podniků a o záhadných
bojích na Slovensku, kde čs. policie a
vojsko potírají banditské tlupy, podle
komunistického tvrzení ozbrojené »cizí
mi mocnostmi«. V umírněných kruzích
převládá obava, aby incidenty na Slo
vensku se nestaly pro komunisty zámin
kou k zesílení jejich tlaku na vládu.
Až dosud schvalovaly všechny strany
většinou, více či méně nadšeně, hospo
dářské plánování, znárodňovací politi
ku a pozemkovou reformu. Rozhodnutí,
třeba bylo nezbytné, neúčastnit se paříž
ské konference, oddělilo brutálně Čechy
a Slováky od Západu a potvrdilo cestu,
kterou jdou již po dva roky. Mnozí
z nich si uvědomují s obavami, že nropast mezi nimi a západními demokra
ciemi se prohlubuje. Budou moci za
brzdit hnutí, které strhuje pomalu, ale
jistě jejich republiku k integrálnímu
plánování a k diktatuře státu ?

Kolem sjezdu Americké legie
K zahájení každoročního národního
konventu Americké legie, organisace
amerických vojenských vysloužilců v
New Yorku, poslal president Truman
pozdravný telegram, v němž praví:
»Spojené státy musí být tak silné, aby
žádnému sebe odvážnějšímu útočníku ne
mohlo napadnout, že by naše země byla
otevřena jeho dobyvatelským choutkám.
V našem, světě, v němž stále ještě pa
nuje chaos a v němž válka je stále obá
vanou možností, budou vydání na naši
bezpečnost ještě delší čas vysoká. Jedi
ně všeobecná branná povinnost může
nám zajistit dostatečné vojenské síly,
které jsou nutné v onom kritickém oka
mžiku, kdy by se národ octl ve stavu
nouze«.
Na Konventu promluvil i guvernér
státu New-Yorfk Dewey, který ve své,
ostře proti komunismu zakročené řeči,
řekl:
»Žijeme ve světě, v němž vládne válka
1 mír. Spojené státy musí vésti boj
o opravdový mír, ale, abychom jej do
sáhli, musíme být silni a ještě silnější
mi se stát. Musíme hledět skutečnostem
čestně do očí, abychom věděli, odkud nám
hrozí nebezpečí. Každý ví, že je tu silné
mezinárodní hnutí, které má ctižádosti
vý a promyšlený program podmanit si
svět a zvrátit jeho společenský řád. za
ložený na svobodě. Jeden národ po dru
hém padá tomuto hnutí za oběť. Vidíme
jeho aktivní revolucionáře při díle i na
naší vlastní polokouli, ba, i ve Spoje
ných státech samotných. Síť jeho agentů
je tak pevná,, že toto hnutí je daleko
mocnější, než by se zdálo podle počtu
jeho stoupenců. Pomáha jí mu souběžci a
sympatisující ze všech společenských
vrstev. Americká legie musí proto i na
dále potírat komunistické nebezpečí co
nejenergičtěji.«
Kanadský generální guvernér, polní
maršál lord Alexandr, který Konvent
pozdravil po Deweyovi, vyzval příslušní
ky Legie, aby pracovali pro spojeni zá
padních demokracií a pro to. aby se roz
pory mezi nimi vyrovnávaly tak, aby
došlo nakonec k dorozumění i s blokem
ruským. Vzpomněl úspěchů italského ta
žení, které bylv umožněny jen úplnou
shodou Spojenců.
Generál Eisenhower prohlásil, že bě

hem dvou poválečných let dospěl k po
znání tvrdé skutečnosti, že duch meziná
rodní spolupráce je podlomen. Svět je
rozestoupen na dva veliké tábory, z nichž
jeden přijal diktátorský systém, který
lidského jedince podřizuje naprosté kon
trole sé shora, kdežto druhý tábor je
demokratický a chce každému člověku
ponechati »volný a neohraničený obzor«.
Je zřejmo, že žádný národ nemůže dnes
začít světovou válku s vyhlídkou na zisk,
ale Spojené státy musely by vydržet
prvý úder útočníka. Musí být tedy vy
zbrojeny pro nadcházející výbuch. Podle
generálova názoru, mohou i protichůdné
politické theorie žít vedle sebe ve světě
klidně za předpokladu, že žádná ze stran
se nepokusí vykonávali tlak na stranu
druhou, nebo se neoprávněně vměšovat
ve věci jiných národů.
Předseda britských válečných vyslou
žilců, sir J. Fraser, zdůraznil ve své
pozdravné řeči, že Anglie není již s to
ochraňovat světový mír. Musela odevzdat
pochodeň míru a svobody Americe a ka
nadským bratřím. »Kdyby však ve svě
tě znovu vypukly nepokoje, přes to, jako
již po dvakrát v životě, staneme odhod
laně po vašem boku. Nové válce je mož
no zabránit jen co nejužším společen
stvím britsko-americkým a nejužší spo
luprací obou národů. Naši vojáci musí
střílet střely téhož kalibru, z týchž
automatických zbraní« — končil sir,
vůdce bývalých britských vojáků. V
témž smyslu promluvil i předseda Ka
nadské legie, major Enoch Price a ad
mirál Nimitz připojil se ve svém proje
vu k myšlenkám Eisenhowerovým.
J. V.

Západní celní unie?

-
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Britský hospodářský týdeník »Economíst« zabývá se navrhovanou západní
celní unií a zdůrazňuje, že existence
Britského soustátí nesmí být obětová
na neochotě států, vzdát se části své su
verenity. Každá celní unie musí mít
v zápětí ztrátu jistého dílu politické i
hospodářské suverenity. To je nutno mít
na mysli. Dále každá celní unie vyža
duje, aby standard zúčastněných členů
stál přibližně na stejné výši. V západní
Evropě rozdíly standardu nejsou příliš
velké, ale když by šlo o zapojení Itálie
do celní unie, ihned by se tento problém
vynořil ve velmi akutní formě.
Celní unie by měla vliv rovněž na
státní hospodářské plánování. Její čle
nové by se musili dohodnout na nějaké
společné hospodářské politice, a to by
znamenalo omezení svobody politiků v
každém ze zúčastněných států. Bylo by
bláhové předstírat, že celní unie lze dosíci jen v čistě hospodářském rámci.
Bylo by třeba vybudovat i politickou
strukturu, která by zrovna nemusila
mít formu federace, ale musila by po
skytovat pevný základ pro jistá hospo
dářská opatření. Může se dokonce uká
zat, že jisté politické úpravy musí při
jít napřed.
Nemá tedy smyslu popírat, že utvo
ření celní unie i v tak homogenní
oblasti, jakou je západní Evropa, se sta
ví v cestu ohromné překážky. Proto má
britská vláda nrávo žádat, aby jí byl
poskytnut dostatečný čas k prostudo
vání této otázky. Ovšem, problém musí
být studován s pevnou vůlí překonat
všechny nesnáze. Buď záoadní Evropa
zůstane roztříštěna a pak klesne na bal
kánskou úroveň, nebo se zachrání bez
Velké Britannie a potem bude Anglie
vyloučena z hospodářského rozmachu a
z politického vlivu. Americký tlak te
dy vvtváří nříležitost dosíci zánadoevrooské jednoty, která se již nevrátí, a
proto jí musí být využito.
K. H.

OBZORY

Smysl Mnichova
Blíží se dny 9. výročí dohody ctyf mocností v Mnicho
vě. OBZORY uveřejňují první část studie, která byla
přednesena na letní škole pro cizince v Mariánských
Lázních a jejímž základním úkolem bylo ozřejmit
v odstupu let smysl Mnichova s hledisek českosloven
ského i s hlediska mezinárodně politického.

Každý politický výklad, má-li býti přesný, musí se
v dnešní době přidržet určitých zásad a předeslat ja
kousi osnovu, má-li být pochopen tak, jak je myšlen.
Je jasné, že rozprava o kterékoli složitější otázce ať už
filosofické, politické či hospodářské, musí spočívat
především na skutečnostech a na pravdě. Je, bohužel,
stále častějším zjevem, že i pojednání na první pohled
seriosní a vědecká, spočívají spíše na propagandě, než
na informacích, na pověře, než na pravdě. A že jsou
od počátku ideologicky, národně nebo rasově předpo
jatá. Má-li se i v takovýchto případech, kdy chceme
zkoumat nějakou dějinnou událost ve světle historické
pravdy, zdůrazňovat více ideologie, než pravda, pak
je rovnou lepší odmlčet se a dát slovo vždy čilým ideo
logům nenávisti, státem ovládanému tisku a rozhlasu
anebo neodpovědnému novináři, placenému od kusu
za kabelogramované sensace. President Masaryk řekl,
že demokracie je diskuse; 'ale takováto diskuse musí
spočívat na pravdě a na faktech.
Zdůrazňuje hned na počátku tuto zásadu, neskrý
vám se s nesnázemi. Vždyť i na historickou pravdu lze
se dívat s nejrůznějších hledisek a možno ji různě hodnotiti. Je možno posuzovat jistou dějinnou skutečnost
zcela jinak hned poté, když k ní došlo a zcela jinak
zase v celkové historické perspektivě. Sociální úkaz
zcela jednoznačné struktury může býti posuzován a
hodnocen zcela rozdílně a s jistou mírou správnosti
liberálem, konservativcem, socialistou, komunistou ne
bo fašistou.
Dokonce i ti, jejichž názory spočívají na jistých
společných mravních, náboženských nebo politických
zásadách, se mohou diametrálně lišit v hodnocení ně
jaké události, skutky nebo myšlenky. K této nesnázi,
která je takměř znakem doby, velkých sociálních změn,
v nichž žijeme, pojí se další, neméně významná: nepo
chybně jste si všimli, že některé pojmy ztratily ča
sem svůj původní smysl, ba že dokonce se užívá stej
ných výrazů pro věci zcela rozličné. Vezměme si za
příklad hojně zneužívané slovo »demokracie«! Vždyť
i režimy jasně a očividně totalitní ve svém myšlení
i praxi se nazývají demokratickými. Co víc, ony se vy
dávají přímo za zářný příklad pravé demokracie a mi
liony lidí, zejména mladých, kteří nepoznali jiný způ
sob vlády, věří, že tato forma totalitní vlády jest
opravdu demokratická. Nebo, podívejme se na slůvko
»svoboda«! Všechny vlády, kolik jich je na světě, zdů
razňují, že ony jsou skutečnými obránci a zastánci
svobody a že jejich hlavním cílem je, rozšiřovat a pro
hlubovat svobody, ať už národní, politické či hospo
dářské. A přece praktická politika těchto vlád, spočí
vající hlavně na úzkoprsém šovinismu, na zájmech ně
kolika jedinců, kteří jsou u moci, či na přímo modlář
ském zájmu státu, nemá nic společného s volností a
svobodou člověka. Domnívám se dokonce, že některé
mezinárodní nesnáze a nedorozumění, jichž jsme dnes
svědky, byly zaviněny právě tímto zmatením pojmů.
Slyšeli jsme často o neshodách, vznikajících mezi sig
natáři teheránských. jaltských a postupimských do
hod; velké mocnosti se vzájemně obviňují z nespráv
ného výkladu jednotlivých článků. Mám za to, že zdroj
těchto nesnází je právě v různém výkladu jistých vý
razů, pojmů a forem. Zdá se mi proto základním před
pokladem pro trvalé zlepšení mezinárodních styků,
aby se vrátil naprosto přesný smysl definicí a pojmů,
OBZOR!

Pavel Tigrld

jichž se na mezinárodních konferencích a v meziná
rodních dohodách užívá. Jinými slovy, nepotřebujeme
v mezinárodních stycích jenom společný cíl, ale my
musíme mít také, ne-li především, společný jazyk.
S touto nesnází se přirozeně setkává i politický ko
mentátor. Laskavý čtenář, který bude číst tyto řádky,
pokoušející se objasnit jisté události minulosti, řekne
si po nějaké době: tento člověk, který se tu pokouší
podat slušně objektivní sled jistých událostí, je nepo
chybně liberál; nebo je nepochybně konservativec, ne
bo, chcete-li, komunista, socialista, idealista, věřící či
bezvěrec. Pokládám proto za rozumnější, povědět
hned na začátku, v co věřím a jakými zásadami se ří
dím. Tím spíše, že v dnešní době, kdy vládne opravdu
babylonské zmatení jazyků, hodně lidí předstírá mít
jiný názor, než ten, v který opravdu věří; z nejrůzněj
ších důvodů komunista může hovořit jako docela oby
čejný liberál; liberál zas jako socialista; socialista jako
liberál a tak podobně.
Budiž mně proto dovoleno říci, že upřímně věřím
v Evropu, její tradice, její mravní kodex a její životní
míru; že věřím v evropské myšlenkové společenství a
v evropský odkaz, znamenají-li tato slova ještě něco.
Věřím v křesťanství, v učení Kristovo; jsem hluboce
přesvědčen, že všechny naše činy, ať už v životě nebo
v politice, musí se především řídit zásadami mravními.
Věřím, že zdravým společenstvím v Evropě může býti
jen to společenství, které zdůrazňuje a také uskuteč
ňuje křesťanské zásady a které usiluje o to, aby se
přiblížilo jeho základním ideálům. Nejsem doktrinář
a nevěřím v žádný z existujících -ismů; věřím v křes
ťanství, ve svobodu, v demokracii a v lidskou sluš
nost. Věřím v dorozumění mezi národy a rasami a vě
řím v mír.
Pokud jde o druhou nesnáz — totiž o zneužití urči
tých definic — nemám, bohužel, žádný recept, kromě
jediného, že totiž budeme užívat výrazů, jako svoboda,
demokracie, mír, socialismus, fašismus, etatismus atd.
v tom smyslu, jak se jim rozumí s hlediska evropské
tradice a evropského hodnocení. A hlavně navrhuji:
nazývat věci pravými jmény.
Přistupme nyní k vlastnímu námětu: smysl Mni
chova. Rozšiřme tato dvě slova takto: za prvé, co zna
menala mnichovská dohoda pro Československo, a za
druhé, co znamenala mnichovská dohoda a politika
ústupků totalitním režimům pro Evropu a svět. V ko
nečné části pak všimněme si aspoň zhruba mezinárod
ně politické situace, jak se vyvíjela od konce druhé
světové války a věnujme pozornost závěrečné otázce,
zda totiž duch Mnichova je opravdu mrtev a zda poli
tika ústupků totalitním státům opravdu náleží neslav
né minulosti.
Zkoumáme-li kteroukoliv závažnější politickou otáz
ku v třetí Československé republice, nesmíme opomi
nout vidět je také ve světle dvou skutečností. Dou
fám, žé to není hrubou generalisací, řeknu-li, že mezi
námi, ve všech vrstvách našeho národa, žije strach.
A má dvě tváře: jedna tvář — to je strach před Ně
meckem a Němci. Strach, že by se Němci nějakým
způsobem vrátili do naší země. Strach, že rozpory a
nedorozumění mezi vítězi by pomohly znovu na nohy
poraženému. Strach před silným, sjednoceným Ně
meckem. Tento strach je politickou skutečností, s níž
se musí počítat. A kdyby životnost a živelnosť tohoto
strachu si uvědomili někteří představitelé velkých
mocností, chápali by také lépe nervositu a někdy
i hysterii, která jde v patách kterékoli pravdivé Či fa
lešné zprávě, která hovoří o posilování Německa,
o podpoře německého průmyslu a německých hospo
dářských zdrojů.
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Druhá tvář našeho národního strachu je poněkud
jiná. Je to strach před druhým Mnichovem. Zdá se to
na první pohled unáhleným tvrzením. Ale je to sku
tečnost vážného politického dosahu. Lidé nejrůzněj
ších vrstev, hlásící se k nejrůznějším politickým stra
nám, se ve svém srdci obávají, že historie Mnichova
by se mohla opakovat. Opět že by snad došlo k roz
hodnutím nedozírného dosahu, které by skončily zni
čením státní nezávislosti, že takovéto osudové rozhod
nutí by se opět mohlo stát, aniž by oběť byla slyšena.
Že opět by tento národ stál ve světě sám. zrazen jed
němi, opuštěn ostatními. A není, myslím, pochyb o tom,
že velká většina tohoto národa žádá sí takové zahra
niční politiky, která by, pokud je to v lidských silách,
znemožnila opakování Mnichova. Jak živý je tento
problém, o tom svědčí nesčetné rozpravy, které od
osvobození byly vedeny v novinách i na schůzích, v
rozhovorech i v učených spisech. Námět byl stále
stejný: se Západem nebo s Východem? Anebo s obě
ma? A českoslovenští komunisté na př. neopominou
jediné příležitosti, aby nevyslovili svůj názor. Jejich
argumentace je prostá. Říkají: »My všichni, Češi a
Slováci, jsme a musíme být provždy spojenci Výcho
du a na Východě leží skutečná záruka naší bezpeč-

Primát mezinárodního práva .
Naše veřejnost byla překvapena zprávou, že do úvo
du naší nové ústavy má být vložena zásada t. zv. pri
mátu práva mezinárodního nad vnitrostátním právem
a »Obzory« již ve svém čís. 33 ze dne 16. srpna 1947
se netajily tím, že budou proti tomu vzneseny vážné
námitky.
Přijetím této zásady by byla opuštěna základna
ústavní listiny z r. 1920, jež vychází z principu suve
renity československého státu. V § 1 této ústavní
listiny se zdůrazňuje, že ústavní listina určuje, kte
rými orgány si svrchovaný lid dává zákony,
uvádí je ve skutek a nalézá právo. Po vzoru francouz
ské ústavy z r. 1875 stalo se Národní shromáždění
představitelem lidu, takže vlastně se Národní shro
máždění stalo suverénním. Podle toho spočinula naše
ústavní listina na zásadě primátu zákona, který
je výrazem obecné vůle lidu. Svůj primát si podržel
zákon i vůči mezinárodním smlouvám, které sjedná
vá a ratifikuje president republiky, neboť tento nemů
že cestou mezinárodních smluv zasahovati do legisla
tivní kompetence Národního shromáždění.
Předseda Ústavodárného Národního shromáždění,
Jos. David, ve svém nedávném projevu vytkl, že chce
me prohlásiti v čele své ústavy primát práva meziná
rodního nad vnitrostátním právem, abychom tak for
mulovali svou víru i přesvědčení, že jenom vláda me
zinárodního práva a řádu všelidské spravedlnosti mů
že zabezpečit sužovanému lidstvu mír, blahobyt a
štěstí. Je nepochybné, že mír světa spočívá na pocti
vém dodržování práva mezinárodního, ale je pochybno, zda k tomu se musí právě Československá repu
blika, která vždy věrně plnila své mezinárodní závaz
ky, vzdávat své suverenity, když toho neučinil dosud
žádný stát na světě. Ostatně noetická theorie o tak
zvaném primátu práva mezinárodního je velmi spor
ná, než aby mohla vésti k té právní jistotě, kterou
s hlediska mezinárodních zájmů našeho státu tak sil
ně potřebujeme.
Ideové průkopnictví, ač tu nejde o žádný objev, má
své hranice v praktických potřebách našeho státu a
v realitách mezinárodního života. Pojem tak zv. pri
mátu práva mezinárodního je dosti sporný, a proto
mezinárodní doktrína jej dává často do uvozovek.
Dnešní stav mezinárodní organisace států mluví zá
sadně proti primátu práva mezinárodního. Význačný
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nosti. Jenom Východ může být skutečným ochráncem
před novým německým nebezpečím.« Na adresu t. zv.
západníků říkají: »Vy chcete zase spoléhat na Západ,
který nás už jednou zradil? Který byl strůjcem ha
nebné dohody čtyř mocností v Mnichově? Který pro
dal nezávislost Československa za několik měsíců ne
čestného míru ? A který především se zřejmě nepoučil
ze své lekce a který kdykoli může opakovat celou tu
nebezpečnou hru? Sovětské Rusko, říkají komunisté,
stálo pevně po boku Československa v době mnichov
ské krise a naše spojenectví s ním je dnes naší jedinou
zárukou, že nový Mnichov je nemyslitelný.«
Tento výklad nepostrádá logičnosti a také opravdu
se k němu hlásí mnozí, které ani zdaleka nelze označit
za komunisující souběžce. President republiky ve svém
projevu k Československé státní radě v Londýně 3.
února 1944 pravil: »Tato smlouva (se Sovětským
svazem) spolu se vším, co se vyvine ve spolupráci So
větského svazu se západní Evropou, znemožní jednou
provždy... Jinými slovy, co tu nyní děláme, jest jed
no z hlavních zajištění celé naší budoucí existence
svorného, národního československého státu, státu
Čechů, Slováků a Karpatských Ukrajinců.«
(Pokračování)
Univ. prof. dr. Bohumil Kučera

americký internacionalista James Wilford G a r n e r
(Recent Developments in International Law, 1925,
str. 11) případně vytkl, že, jak doktrína a praxe dnes
vypadá, neexistuje dosud primát mezinárodního prá
va v tom smyslu, že vnitrostátní soudy by mohly nedbati práva svého vlastního státu, když podle jejich
mínění je v rozporu s předpisy práva mezinárodního.
Právo mezinárodní je ještě právem mezistátním
a nikoli nadstátním. Je možno, že průběhem dalšího
vývoje práva a mezinárodní organisace může se po
sléze státí nadstátním právem, avšak v tom směru se
projevila u soudů v posledních letech tendence opač
ná. Státy stojí dnes na půdě theorie »přijetí«, t. j.
vnitrostátní soudy jsou vázány právem mezinárodním
tehdy, když bylo příslušným státem transformováno,
čili vtěleno do jeho právního řádu.
K organisaci pokojného světa je ovšem třeba omeziti, nikoli však odstraniti, suverenitu států. To dob
ře pochopila Francie, která zůstala na půdě suvereni
ty francouzského lidu a která přesto projevila zásadní
ochotu omeziti v rozumné a nutné míře svou suvere
nitu. Do úvodu své ústavy z roku 1946 přijala totiž
tento vůdčí princip:
»Francouzská republika, věrna svým tradicím, při
způsobí se pravidlům veřejného práva mezinárodního.
Nepodnikne žádné války v útočném úmyslu a nepo
užije nikdy svých sil proti svobodě žádného národa.«
»S výhradou vzájemnosti přivoluje Francie
k omezením své suverenity, která je nezbytná k orga
nisaci a obraně míru.«
V tomto směru, jak patrno z posledních novinář
ských zpráv, se k Francii chce přidružiti též Itálie.
K správnému posouzení t. zv. primátu práva mezi
národního, který ani Francie nepřijala, je třeba vyznačiti jeho ideový smysl. Jádro této noetické kon
strukce spočívá v tom, že vnitrostátní právo jí plyne
z práva mezinárodního. Právo mezinárodní je tu po
jato jako hierarchicky vyšší právní řád. Někteří spi
sovatelé z toho dovozují, že mezinárodní smlouvy za
vazují po ratifikaci vnitrostátně přímo i jednotlivce,
takže není třeba vtělovati je ve vnitrostátní právo, což
značí, že jejich publikace může docela odpadnouti.
Přitom se ovšem přehlíží, že mezinárodními smlou
vami se zakládají závazky toliko mezi státy jako sub
jekty práva mezinárodního a smluvní státy jsou po
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vinny převzaté mezinárodní závazky provésti vhodný
mi prostředky. Podle tohoto nazírání nestávají se me
zinárodní právní normy ipso iure vnitrostátním prá
vem, nýbrž je třeba, aby byly předepsaným způsobem
vtěleny ve vnitrostátní právní řád. Tato transformace
je arci diktována dnešní povahou práva mezinárodní
ho a odpovídá praktickým potřebám států, aby do
držování práva mezinárodního bylo náležitě pojištěno.
Není potřebná u všech mezinárodních smluv, nýbrž
u těch, jimiž se má měniti vnitrostátní právní řád.
Publikací mezinárodních smluv se zajišťuje jejich aplikovatelnost.
Těžisko celého problému spočívá tedy v tom, zda
mezinárodní smlouvy mají býti přímo vnitrostátně zá
vaznými bez publikace čili nic. Není pochyby, že s hle
diska právní jistoty je třeba vnitrostátního provedení
mezinárodních smluv. Tato recepční technika plyne ze
suverenity vnitrostátního právního řádu, avšak umož
ňuje, aby se prováděcími předpisy zajistila správná
aplikace převzatých mezinárodních norem. Při aplika
ci mezinárodních právních norem se u nás naopak po
ciťuje naléhavě toho potřeba, aby ministerstvu zahra
ničních věcí bylo umožněno spolupůsobit! k správné
aplikací mezinárodních norem soudními a správními
orgány.
Zavedením t. zv. primátu práva mezinárodního by
transformační řízení zcela neodpadlo, ale za to by vy
vstaly nové potíže, spojené s výkladem vztahů nových
mezinárodních právních norem k dosavadnímu vnitro
státnímu právu. Stačí uvážiti, do jaké míry se dotýká
positivní právo mezinárodní našich dekretů o znárod
nění dolů a některých průmyslových podniků, o zná
rodnění soukromých pojišťoven a pod. Co by měly
podniknouti státní orgány proti osobám, které hrubě
urážejí hlavy cizích států? Posléze nelze přehlédnouti,
že by t. zv. primát práva mezinárodního značně ome
zil legislativní kompetenci Národního shromáždění,
když by president republiky mohl cestou mezinárod
ních smluv upravovali normy uvnitř státu. Z toho dů
vodu také odmítla zpráva ústavního výboru poslanec
ké sněmovny o vládním návrhu, kterým byla předlo
žena ke schválení Národnímu shromáždění smlouva,
uzavřená v Praze dne 29. června 1920 mezi republikou
Československou a říší Německou o státním občanství
(tisk poslanecké sněmovny č. 2343/1921), argumenty,

Krise v sociální demokracii
Sociální demokracie bývala mocnou a vlivnou stra
nou — v první republice. Spolu se stranou republi
kánskou tvořila bezpochyby jádro a páteř vládní koa
lice a toto celkem přirozené souručenství dvou nej
mocnějších a nejpočetnějších živlů v republice — sed
láků a dělníků — zaručovalo dokonce určitou stabili
tu ve státě a plynulý pokrok v jeho sociálním vývoji.
Souručenství agrárníků a sociálních demokratů pře
trvalo dokonce'i první republiku (chceme-li už histo
rii našeho mladého státu takto dělit): když se po Mni
chovu ujala vedení v okleštěném a zmrzačeném státě
strana Národní jednoty, to je v podstatě rozšířená
strana agrární, bylo ponecháno volné místo také ještě
pro Národní stranu práce, to je v podstatě pro sociální
demokracii, přes to, že někteří radikálové v Národní
jednotě hnali tuto stranu do totality. Národní strana
práce byla formálně v oposici; přes to bylo každé
mu známo, kdo něco věděl o zákulisním dění v politic
ké černé kuchyni, že předseda Národní jednoty Beran
nečiní žádné závažnější politické rozhodnutí bez před
běžné dohody s vůdčím politikem Národní strany prá
ce Hamplem, a toto spojenectví dvou mužů mělo v po
litickém životě, pokud se o něm tenkrát vůbec dalo
mluvit, daleko větší váhu a určující vliv nežli celá
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uplatňované tehdy s hlediska t. zv. primátu práva me
zinárodního a zdůraznila, že neodpovídá duchu ústa
vy, aby president republiky měnil právní normy uvnitř
státu tím způsobem, že by uzavřel s jiným státem
smlouvu o změně těchto norem. Mezi stranami, t. j.
smluvními státy smlouva ta je sice závazná, avšak
uvnitř státu může býti právo měněno a tvořeno jen
zákonodárným sborem, t. j. vydáním zákona.
Má-li naše nová ústava sloužiti právní jistotě, pak
je třeba, aby se vypořádala s problémem transforma
ce mezinárodních právních norem, jak to nedávno
učinila francouzská ústava. Náš stát nemá nutkavých
důvodů, aby se beze všeho odchyloval od obecné mezi
národní praxe a opouštěl princip suverenity státu,
když ostatní státy, velké i malé, silně zdůrazňují pro
zatím svou státní suverenitu. Postup Svazu sovět
ských socialistických republik v Organisaci spojených
národů může každého přesvědčiti o tom, že dnešní
mezinárodní systém spočívá na suverenitě států.
Pravdu má proto vynikající italský internacionalista
Cavaglieri (Corso di diritto internazionale, 2. v~
1932, str. 25), když prohlásil, že primát práva mezi
národního nemůže přijmouti ten, kdo považuje reali
tu za základ právnických konstrukcí a právo meziná
rodní za produkt historických příčin a sil, k nimž
nutno přihlížeti. Historická zkušenost ukazuje nejen,
jak pojem normy práva mezinárodního předpokládá
pojem státu a jeho právní organisace, nýbrž též, jak
státy byly vždy žárlivý na svou svobodu a chápaly
vždy právo mezinárodní jako řadu omezení, uložených
dobrovolně příslušné svobodě, původně neomezené.
Za stavu, kdy Organisace spojených národů není
žádným nadstátem a kdy právo mezinárodní zůstalo
právem mezi státy, je předčasné opouštěti půdu
suverenity československého státu. Idea primátu prá
va mezinárodního je velký program do vzdálené bu
doucnosti, je to politický postulát. Ostatně dodržová
ní práva mezinárodního nezávisí tolik na líbivých for
mulích, jako spíše na skutečné vůli států, učiniti prá
vo mezinárodní základem jednání svých vlád. Dosud
se tato vůle projevuje ve slabé míře a národy jsou
strašeny příšerou třetí světové války. Až státy uznají,
že morálka platí i pro ně, zvítězí spravedlnost a úcta
k závazkům, plynoucím ze smluv a jiných zdrojů me
zinárodního práva.
Karel Severa
strana Národní jednoty. Měli jsme tedy už tenkrát ja
kousi Národní frontu v zárodku a na vzorek pro bu
doucí pokolení.
Po 5. květnu nebylo dosti dlouho jasno, zda druhá
marxistická strana splyne suchou cestou s českoslo
venskou sekcí m. internacionály, či zda bude pone
chán volnější průběh dalšímu vývoji. Jeden z předvá
lečných vůdců sociální demokracie, starý Rudolf Be
chyně, známý z dob naší první republiky úspěšným
pořekadlem, že slovo není sekyra a jinak jeden z na
šich nejduchaplnějších publicistů, dostal se už v Lon
dýně do citlivých rozporů s naší zahraniční politickou
representací. Byl tenkrát Bechyně orientován dosti
silně k Moskvě, snad citelněji než větší část londýn
ské emigrace, a pokoušel se celkem bez viditelných
úspěchů v přípřeží na tuto levicovou orientaci za
ujmout vůdčí postavení v připravovaném politickém
uspořádání. V Moskvě seděl ovšem Zdeněk Fierlinger
a ten byl jednak blíže k prameni, jednak přístupnější
poučení a vůbec více obeznámen s poměry. I stalo se,
že se Zdeněk Fierlinger vrátil nejenom ve funkci šéfa
naší první domácí vlády, ale i ve funkci předsedy so
ciální demokracie, zamýšlené tehdy pravděpodobně
jako přechodný útvar pro pozdější splynutí s komu
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Václav Majer se vrátil ze Ženevy a šel do toho. Vácnisty. Jevilo se totiž tehdy účelným vytvořiti jakousi
reservaci pro staré sociální demokraty a vůbec pro po 'lav Majer je jakási česká obdoba Bevina. Za první réklidnější živly, které by spíše než komunistický radi publiky byl tajemníkem zemědělských organisací so
kalismus a křiklounství lákalo jakési zdání solidností. ciální demokracie, což bylo sdružení asi téhož vlivu a
Zdeněk Fierlinger byl za předsednický stůl sociální významu, jako u národních socialistů· filatelisté nebo
demokracie spuštěn podle vtipného rčení tak říkaje holubáři. Lecčemus se naučil v Anglii. Má vtip. Staré
jako parašutista. Udržel se tam doposud, přes to, že kádry strany za ním stojí jako jeden muž asi z toho
mu vlastní straníci nadělali dosti značných potíží. Na důvodu, z něhož stojí odboráři za Bevinem. Vyrostl
rozdíl od doktrináře, na pohled spíše byrokrata než z nich, nikdy nebyl a nikdy nechtěl být ničím jiným
diplomata Fierlingra, je Bohumil Laušman obratný než jedním z nich, mají k němu důvěru, je prostě je
politik; je v hloubi duše přesvědčen, že ministerské jich, mluví.jejich řečí, věří v jeho poctivost — z tohoto
křeslo má něco do sebe a nebyl by s to uvolniti je jen spíše psychologického důvodu bude mít na příklad
tak lehce pro kohokoliv. Za tuto cenu byl by patrně Bevin vždycky své dělníky v hrsti, dají na něho neko
ochoten sleviti něco ze svých osvědčených marxistic nečně více, než na všechny levicové intelektuály z Lakých zásad, které ostatně vyznává podle chvalně zná bour Party. Václav Majer se vrátil ze Ženevy a třískl
mé maximy anglické politiky, která cosi říká, pokud pěstí do stolu. Že si nedá líbit, aby se v Praze sjedná
valy nějaké dohody za jeho zády. Podal demisi neje
jde o zásady.
nom
své straně, ale také presidentovi a předsedovi
Za úspěšného vedení Zdeňka Fierlingra prohrála
sociální demokracie volby způsobem neobyčejně ele vlády. Nastal tanec. Do rukou generálního sekretáře
gantním. Pro sociální demokraty byla volební poráž strany, obratného a inteligentního Blažeje Vilíma se
ka jakýmsi překvapením; oplývali značným kvantem začaly hrnout stovky telegramů a resolucí, vyslovují
důvěry k sobě i k předsedovi vlády a měli jaksi za zlé cích důvěru Majerovi. Organisace se začaly bouřit, za
osudu, že je zvážil a shledal lehkými. Věřili jako stře městnanci a redaktoři strany hrozili stávkou, »Právo
dověký sektář v obratnost své a předsedovy taktiky, lidu« poskytovalo v těch dnech žalostný obraz bídy,
do bříšek prstů byli přesvědčeni, jak chytře to dělají. Plzeňsko, stará bašta strany, kterou pražské ústředí
Byli zklamáni. Strávil jsem tehdejší volební večer už beztoho sotva bere na vědomí, postavilo se na zad
s některými významnými sociálními demokraty. Neza ní nohy. Ve straně vznikla, podle oficiálního sdělení,
pomenu do smrti na ten kabaret, byl to jeden z nej »nová situace«, Václav Majer ji vysvětlil presidentovi,
půvabnějších večerů, jaké jsem kdy zažil. Předseda a ten nepřijal jeho demisi. »Právo lidu« oznámilo v ne
strany Zdeněk Fierlinger, který některými svými di děli 14. t. m, palcovými titulky a červeným tiskem, že
plomatickými schopnostmi neobyčejně výrazně připo ministr Majer setrvá ve své funkci.
»Nová situace« ve straně soc. dem. je v podstatě
míná jiného úspěšného diplomata, který se taktéž stal
starou
situací. Zásahem ministra Majera nebude do
předsedou vlády, totiž Franze von Papena (nechť mi
vlídně promine toto srovnání, je tu zřejmě řeč jen hoda s komunisty, kteří jí okamžitě a promptně vy
o diplomatických schopnostech, nikoliv o charakteru užili k náramnému rámusení, že už mají sociální de
nebo věrnosti k zásadám), prohlásil o půlnoci do roz mokraty v kapse, jistě pohřbena dočista, budou na
hlasu, že Slováci jsou národ zaostalý. Připili jsme je opak patrně činěny pokusy ve směru oživení mumifi
kovaného tatíčka nebožtíčka — socialistického bloku,
mu i jim na zdraví.
—
dohodě samé bude patrně dáván liberálnější výklad
Krise v sociální demokracii, která v minulých dnech
pokusu
o obnovení spolupráce v rámci Národní fron
propukla s veškerou vehemencí, je jen viditelný výraz
dlouhého latentního vření. Začalo to v oné pověstné ty. Boj mezi sociálními demokraty a kryptokomunisty
schůzi vlády, když přišli na přetřes ti milionáři. Tvrdo v sociální demokracii půjde dále a bude čím dále tím
šíjně se traduje událost, která se zběhla, když ministr zřetelnější. V listopadu má strana sjezd. Tam se uká
financí dr. Dolanský přednesl svůj famosní námět. že, zda tato strana, která se před chvíli holedbala a
Protože ministři ostatních stran setrvávají na důvěr jistě znovu bude holedbati, že zachraňuje republice
nosti vládních jednání, prozradil ji patrně některý Slovensko (aniž to kdo na Slovensku bere na vědomí
komunistický člen vlády. Zdeněk Fierlinger se přihlá- a aniž je na Slovensku vůbec zapotřebí takovéhle sa
- sil o slovo první a prohlásil suše, že námět kolegy Po nitky), je schopna zachránit sama sebe. Republika
lanského může brát jen jako legraci. Bylo by vůbec potřebuje silnou sociální demokracii. Potřebuje však
zajímavé uveřejnit stenografický záznam oněch jed sociální demokraty, nikoliv podnájemníky, kteří jsou
nání. Ministerstvo informací by se tu mělo chopit ini namnoze k větší škodě než páni domácí. V tomto
ciativy. V seznamu ministrů, které komunistický tisk smyslu se ukáže, zda listopadový sjezd sociální demo
postavil potom na hanbu, jníéno Zdeňka Fierlingra kracie bude vyvrcholením ozdravovacího procesu ve
chybí. Opustil tedy patrně bojiště dříve, než došlo
straně nebo jen hřbitovem ilusí a tím pravděpodobně
k hlasování. Bohumil Laušman byl přibit na pranýř
jen za jedno ucho: nehlasoval prý s komunisty. Zdržel i strany.
Pokud jde o nesocialistické strany Národní fronty,
se tedy patrně Masování.
je tu zřejmě aut — aut. Buď — anebo. Buď Národní
Ihned po oné slavné události, kdy byli vůbec po fronta — nebo bloky. Buď Národní fronta jako sdru
prvé komunisté ve vládě přehlasováni, spustil gene žení samostatných a rovnocenných stran, rovnocen
rální sekretariát
teror proti sociálním demokra
tům v závodech. Nebylo to sice nic proti pohnutým ných partnerů (i když je jejich váha a vliv pochopi
událostem z let 1919 — 1920, kdy sociální demokra telně oceňována podle početní síly) — anebo blok
té vyváželi národně socialistické dělníky z továren na v Národní frontě, který by chtěl ostatním stranám á
trakařích (líčí to půvabně Peroutka v »Budování stá priori vnucovati svou vůli. Takový blok by nepochyb
tu«; to je vůbec rozkošná a poutavá knížka; přečtěte ně co nejdříve vedl k rozkladu a rozpadu Nár. fronty,
si ji!), ale stačilo to, aby Bohumil Laušman nabídl a protože nesocialistické strany by s veškerou pravdě
vzal zpět demisi. Bylo by ho škoda, měl by u toho podobností byly nuceny vyvoditi důsledky z neskrý
znárodněného průmyslu ještě nějakou chvíli zůstat. vané tendence, která by je chtěla majorisovati. Neví
Jednalo se pilně v zákulisí, sociální demokraté sebou me, zda si za dnešní situace vnitropolitické i zahramrskali jako kapři, Václav Majer byl v Ženevě — a už ničně-politické může Národní fronta dovolit takové
tu byla dohoda s komunisty.
experimenty.
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Milionářské dávky
O ničem se v našem osvobozeném politickém životě
tak mnoho a tak vášnivě nediskutovalo jako o tak
zvaných »milionářských dávkách«, a v žádné politické
diskusi nebylo ještě tolik demagogie a tak málo věc
nosti. Oč běží? Stát potřebuje kromě úhrady normál
ních výdajů a prostředků na předvídané investice, ob
nos asi 8 až 9 miliard. Potřebuje tento obnos jednak
ke krytí státního příplatku k výkupním cenám rostlin
ných zemědělských výrobků, aby tak zmírnil ztráty
našich zemědělců, způsobené katastrofální neúrodou,
a jednak k tomu, aby zmírnil bídu státních zaměst
nanců rychlou výpomocí ještě před novou úpravou
státně zaměstnaneckých platů.
Je jasné, že zemědělcům, kteří někdy ani nesklidili
to, co zaseli, nutno účinně pomoci. Nikde na celém
světě nejsou ceny zemědělských produktů tak nízké,
jako u nás. Byly zvýšeny jen o necelých 200%, kdežto
ceny průmyslových výrobků stouply o 300% a mzdy
zemědělských dělníků o pěti až osminásobek. Aby náš
zemědělec mohl provést nutné práce na polích a uživiti sebe a svou rodinu do příštích žní, je nutno pod
statně zvýšiti výkupní ceny zemědělských plodin, ale
spoň pokud pochází z letošních sklizní. Toto zvýšení
výkupních cen musí býti hrazeno, a možnosti úhrady
jsou buď zvýšení cen spotřebitelských, zejména ceny
chleba, nebo úhrada cenového rozdílu ze státní po
kladny. Přechodné, zvýšení ceny chleba je řešení,
které není ani tak neúnosné jako nepopulární, a zbý
vá proto jen úhrada ze státních prostředků.
O tom, jak je placen náš státní zaměstnanec, není
nutno již psáti. Je to prostě neudržitelný stav a si
tuace se zatím tak dalece přiostřila, že se již mluví
o možnosti stávky. Z jakých pramenů má ale stát
splniti tyto své nové závazky?
»Milionáři to zaplatí,« zněla líbivá odpověď komu
nistického tisku. Brzy potom, co komunistický tisk,
alespoň na papíře, hravě vyřešil finanční těžkosti naší
republiky, překvapili komunističtí ministři své kolegy
ve vládě návrhem na tak zvanou »milionárskou dáv
ku«. Byl to návrh naprosto nepropracovaný, který
určil, že veškerý majetek fysických osob, a to movitý
i nemovitý, vázané vklady i cenné papíry, v hodnotě
dnešní, počínaje u svobodných 400.000 Kčs a u žena
tých 800.000 Kčs, má býti podroben nové dávce z ma
jetku. Politický dosah tohoto návrhu byl již našimi
ministry a poslanci náležitě osvětlen, stačí proto připomenouti základní body:
1. Dolní hranice dávce podrobeného majetku je
s ohledem na nynější hodnotu československé měny
tak nízká, že by dávka postihla nikoliv jen skutečné
boháče, ale nejširší vrstvy středostavovské, jako ře
meslníky, rolníky a obchodníky, a skoro veškeré vlast
níky nemovitostí vůbec. Mohla, by tudíž nastati para
doxní situace, že by rolník zaplatil na milionářské
dávce více, než činilo to, co mu ve formě zvýšení vý
kupních cen bylo poskytnuto.
2. Opětné postižení majetkových podstat by podlo
milo důvěru všech pracujících v bezpečnost soukro
mého vlastnictví, což by mělo za následek klesnutí
pracovní morálky zejména tam, kde se doposud ještě
pracovalo pilně a svědomitě. Nastal by útěk od sou
kromého podnikání, a tím úplný rozvrat naší hospo
dářské a společenské soustavy. Naše výrobnost by
klesla, a tím i naše životní úroveň, a to hluboko pod
dnešní, již tak dost žalostnou míru.
3. Navržená milionárska dávka postihuje veškerý
majetek bez ohledu na výnos. Tak zejména domovní
majetek je dnes vzhledem k nezměněnému nájemné-
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mu a k zvýšeným nákladům udržovacím takřka bez
výnosu. Postižený by musil hraditi dávku jedině půjč
kou, případně odprodejem majetku.
4. Dávka by úplně pominula ty, kdož mají jako vy
socí státní funkcionáři nebo jako »obchodníci« milio
nové důchody, avšak žádný postižitelný majetek. Není
nutno zvláště zdůrazniti, že politik, který hájí zásady
košického programu, který plně uznává soukromé
vlastnictví, nemohl na tento vskutku asociální návrh
přistoupiti. Chceme však k těmto již známým důvo
dům připojiti stručný rozbor věci s hlediska fiskálnětechnického. Jak možno podchytiti skutečný stav ma
jetku jednotlivých osob? Držba nemovitostí je vždy
patrná. Výpočet hodnoty nemovitosti je na základě
určitých formulí, podle různých známých faktorů,
jako rozloha, nebo výnos do jistého stupně přesnosti
možný. Horší je to s výrobním zařízením, a ještě horší
se zásobami. Kdo měl 1. listopadu 1945 své válečné
zisky uloženy v zásobách nebo v jiných věcných mo
vitých hodnotách, mohl tyto do značné míry utajiti,
a ušel tak skoro úplně odčerpání válečných zisků.
A konečně stav hotových prostředků a vkladů- možno
zjistiti jen kolkováním platidel a registrací vkladů.
Ale i tak by unikly velké majetky zdanění tím, že by
si každý »milionář« našel za mírný poplatek množ
ství lidí, na které by rozdělil své miliony, a tak unikl
milionářské dávce. Dále nutno připomenouti, kolik ti
síců vagonů papíru, kolik pracovních hodin, berních
a bankovních úředníků bylo zapotřebí ke zvládnutí
dávky z majetku a z přírůstku majetku a jaké hos
podářské poruchy nastaly těmito opatřeními. Každý,
kdo uvažuje o milionářské dávce prakticky, musí pro
to dojiti k náhledu, že by tato námaha nebyla v žád
ném poměru k vytyčenému výsledku 8 až 9 miliard.
A přitom by měli ještě ti, které bychom všichni rádi
zbavili jejich nepoctivým způsobem nabytých peněz,
zase možnost uniknouti. Těchto škůdců lidské společ
nosti se zbavíme až tehdy, až bude zase zaručen práv
ní řád a dostatek všeho zboží.
Jak se má tedy těch devět miliard opatřiti? Tento
obnos není v poměru k našemu sedmdesátimiliardovému rozpočtu tak ohromný, aby přivedl naše finance
ještě více z rovnováhy. Zvýšení platů státních zaměst
nanců musí se projeviti v každém dalším roce a musí
proto býti pojato do řádného rozpočtu. Doufejme, že
neúroda se snad nebude opakovati každoročně, nemu
síme proto tímto jednorázovým vydáním zatížiti než
jeden fiskální rok. Máme k disposici fond při minis
terstvu zemědělství, pocházející z cenových rozdílů
pro drobné, střední a. velké producenty, máme dále
výnos z prodeje zboží, darovaného UNRROU. Jedno
rázový příplatek k dani důchodové by byl další mož
ností, avšak přímé daně již beztak překročily hranice
únosnosti, a výnos tohoto příplatku by nebyl asi dost
velký. Zbývá ještě zavedení nových nebo zvýšení již
stávajících spotřebních daní na předměty, které ne
patří k životním nezbytnostem. Při dnešní malé kupní
síle středních vrstev by toto opatření mohlo znemož
nit! odbyt daní zatížených druhů zboží a tím ničiti
určitá výrobní odvětví, což by ovšem zase výnos nové
spotřební daně činilo ilusorním. Půjde se proto prav
děpodobně cestou nejmenšího odporu, bez ohledu na
hospodářskou únosnost a sociální spravedlnost. Ne
bude to žádné neštěstí, ale mělo by to býti vážnou
připomínkou konečně něco učiniti proti veřejnému
přepychu a k zhospodárnění státní správy a státního
podnikání.
V této souvislosti se nám vnucuje myšlenka na naši
celkovou fiskální soustavu a na její reformu, kterou
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chystá pan ministr financí. Už její první článek, nová
daň ze mzdy, ukazuje nám, odkud vítr vane. Vysoké
služební příjmy jsou zdaněny 82 proč., tedy výše, než
byla hranice maximálního zdanění za první republiky.
.Tím se automaticky stanoví hranice nejvýše přípust
ných příjmů. Nemá smyslu vydělávati nad určitou
hranici. Nemá smyslu vyniknouti nad průměr. Je tu
příspěvek do vyrovnávacího fondu cenového, který
nadměrně zatěžuje zejména obchod. Chystá se dále

Hradecký program
V.
Je příznačné, že ministerstvo zemědělství tak vehe
mentně prosazuje tento Jednotný svaz, ač se v jeho
programu ocitl na nejposlednější stránce: Patrně asi
výstavy, úprava cvičišť, rybářský zákon a to všechno
ostatní je daleko důležitější, nežli aby zemědělci nebyli
V našem státě bezprávnou neorganisovanou masou.
My, zemědělci, cítíme velmi dobře, že těm, kteří se
postarali o to, aby zemědělská politická strana zmize
la se světa, se zdá neúnosným, aby zemědělec byl
aspoň odborově organisován. Dělník měl míti na vy
branou ze tří socialistických stran, pro něho bylo vy
budováno ÚRO, které si osobuje moc spolurozhodoyati ve všem. Pro zemědělce nemůže být ani odborová
organisace a když již začali býti zemědělci v té ná
hražce Svazu trochu netrpěliví a ozývali se i venku,
tak ministerstvo zemědělství tam dosadilo honem dva
úřední dohližitele, aby snad pro Boha ti zemědělci
nechtěli zdvihnouti hlavy.
My, lidoví zemědělci, však ujišťujeme ministerstvo
zemědělství pana ministra Ďuriše i jednotlivé strany,
že bedlivě sledujeme dění okolo zrození tohoto JSČZ
a že zajisté budeme státi na stráži, aby tento Svaz byl
svobodný a aby také uvnitř přál každému svobodu
i zastoupení, jaké mu patří.
Pan ministr zemědělství ÍJuriš si v Hradci ovšem
nemohl odpustiti, aby program práce řádně nedoproyodil svým výkladem. Měli jsme již na začátku těchto
vývodů možnost obírati se cenou a upotřebením sta
tistických dat v této řeči Bude třeba i k dalším vý
vodům p. ministra přičiniti několik poznátnek.
Pan ministr tvrdí o I. pozemkové reformě, že ne
mělo vlastníku zůstat více nežli 250 ha. To prostě není
pravda. 250 ha mělo zůstati jen tam, kde vlastník ne
měl žádné další závazky. Kde měl udržovati nějaké
umělecké památky, jako nemovitosti (hrad, zámek,
kostel atd.) aneb cenné movitosti (archivy, knihovny,
sbírky), tam mu byla ponechána další půda, aby tyto
památky udržoval, a povinnost ta mu byla také ulo
žena.
Co udělal režim p. ministra? Aby získal hlasy ma
lých zemědělců, rozdělil na mnohých místech půdu
a teď byla otázka, co se starými zámky a památkami.
Známe ty konce na Dobříši, kde literáti natahují ruku
ke státu — stále dej, známe, co se stalo na Neveklovsku a v Tlaskově, kde to stojí jen 13 milionů korun.
Hlásí se převzetí zámku v Litomyšli, který se má státi
vzorným musejním Stánkem jako prvý z 50 vybra
ných, s těmi ostatními 500 se asi zatím neví co. Ko
lik bude stát tato politika ministerstva zemědělství na
získání hlasů pro stranu komunistickou?
Něco podobného je s nejnovějším požadavkem, že
majetek zemědělský má býti omezen na 50 ha. I když
p. ministr halasně káže, jak zajistiti toto vlastnictví
,v ústavě — my těmto farizejským otázkám mnoho
nevěříme, poněvadž vycházejí od strany, která sou
časně prohlašuje, že zákony nic neznamenají, když lid
chce něco jiného.
Pan ministr mluví o mechanisaci, že bude investo562

nová daň zemědělská a nová daň podniková. Při dneš
ních tendencích ministerstva financí budou tyto daně
jistě navrženy tak, že usmrtí suchou cestou poslední
zbytky poctivé a iniciativní práce soukromých pod
nikatelů. S rostoucím daňovým břemenem klesá da
ňová morálka a morálka obchodní vůbec. Nesmíme
dopustiti, aby soukromá iniciativa byla neúnosným
zatížením a byrokratickým omezením zatlačena do
illegality.
Ing. F. Našinec, člen ZNV

váno 3,700.000 Kčs v letech 1947—48. Neříká nic
o tom, že tato cifra naprosto je nedostatečná a že se
nyní pracně musí žádati o větší výrobu, poněvadž se
zjišťuje, že nynější výroba nedostačuje.
Pan ministr poukazuje na zlevnění pohonných hmot
a dokazuje, že to je po prvé v dějinách našeho země
dělství, že byly sníženy tyto pohonné látky. Tomu tak
není, neboť již za I. republiky měli zemědělci zlevněné
pohonné látky a pokud se týče té zlevněné nafty, tu
musíme říci, že to je hlavně pro stroje větší, kterých
naši zemědělci mnoho nepoužívají.
O snížení cen strojů o 30% ničeho zemědělci neví.
Ríká-li pan ministr, že po prvé v dějinách stroje bu
dou patřiti všem zemědělcům, a ne jenom těm velko
statkářům, kteří měli mnoho peněz, potom musíme
připomenouti, že již v I. republice naši zemědělci byli
také značně vybaveni strojově a ne jenom velkostatky.
Platí-li toto tvrzení pana ministra o Slovensku, tedy
bychom jenom litovali, že je tak špatně informován
o našem zemědělství v historických zemích.
V partii, ve které pan ministr mluví o scelování
půdy, tvrdí, že prostým scelením, které by stálo 3000
Kčs na 1 ha, by se docílilo zmenšení režie o 1500 Kčs
na ha. Dovolil bych si jenom skromnou otázku. Státní
statky mají pozemky scelené a vykazují na 1 ha asi
2000 Kčs deficitu, to znamená, že nescelená hospodář
ství selská mají na 1 ha deficitu aspoň 3500 Kčs. Uvá
žil to již pan ministr? Já ovšem pochybuji, že tvrzení
pana ministra je správné, neboť pouhé scelení bez meliorace by sotva přineslo takový efekt a meliorace
dnes stojí aspoň 20.000 Kčs ha. Není divu, když mi
nisterstvo zemědělství na takovýchto chybných před
pokladech dělá návrhy zákonů, že navrhuje, aby mís
to státu, který dosud prováděl scelování svými orgá
ny, to dělali zemědělci a stát by jim milostivě přispěl
na tento náklad čtvrtinou.
Je také ministra republiky nedůstojné, aby hleděl
veřejnosti zemědělské vytříti zrak, když srovnává sce
lování na Hané se scelováním v pohraničí a tvrdí, že
na Hané za 60 let bylo sceleno 400 obcí a v pohraničí
za čtvrt roku 550 obcí. Tedy především na Hané bylo
provedeno skutečné vědecké scelování půdy a v po
hraničí pouhé slučování parcel. Dále je něco zcela ji
ného prováděli dobrovolné scelování půdy osedlé a naříditi scelení parcel u majetku, který dosud osídlen
cům nepatří. Pro zasvěcené je tedy jasné, že je tato
chlouba velmi planá. Ještě něco bychom p. ministrovi
připomněli, že totiž při tom scelování v pohraničí se
také stávalo, že ze sceleného hospodářství byl kus vy
tržen a přidělen jinému osídlenci, jenom když tento
patřil k určité straně politické. Také takováhle scelo
vání úpravy byla v pohraničí prováděna.
Pan ministr přichází potom ku problému pracov
ních sil a tu je zajímavé jeho přiznání, že mohl žádati,
aby zde zůstala německá pracovní síla, ale že tak ne
učinil. Slibuje pak, že nám pomohou Bulhaři, Italové,
Maďaři a Rumuni, jen zapomněl říci, že se nám po
staral také o to, aby sem přišly tisícové masy cikánů
ze Slovenska, aby ta naše vděčnost byla úplná. Pokud
OBZORY

se ministerstvo zemědělství postaralo spolu s minis
terstvem sociální péče také o pomoc brigád, tedy jim
zemědělci zajisté již v mnohých případech řádně po
děkovali, myslíme, že jim děkovali také rodiče mno
hých děvčat, která byla svěřena těmto ministerstvům
na »organisování«.
Velkých slov užil pan ministr na odstranění dispa
rity mezi zemědělskými a průmyslovými cenami. Říká
doslovně: »A teď je tomu konec. Naše nová republika
udělala první velký průlom dq disparity. Ale já vám
mohu závazně prohlásiti, že tato disparita bude úplně
odstraněna«. Na jiném místě však pan ministr říká:
»Druhou hlavní zárukou, že disparita bude odstraně-na je, že pracující lid měst také ve svém vlastním zá
jmu musí odstranit! tuto disparitu mezi průmyslovou
a zemědělskou výrobou.«
Tedy nám se zdá, že jsme něco podobného slyšeli
hned po převratu, když pan ministr sliboval, že pro
zrušení zájmové strany zemědělské — republikánské
— se budou všechny strany starati o blaho zeměděl
ství. My ovšem na venkově víme, že zpravidla ten,
o koho se všichni starají, bývá na tom nejhůře — to
je obecní chudí — a v takové situaci jsou dnes země
dělci, kteří se nestačí divit, jak to přijde, že před vál
kou při disparitě 43 proč, mohli obstát, ale teď při disparitě jen 34 a 28 proč, si nestačí koupiti ani košili
a chodí do záložen si dlužiti.
Pan ministr říká, že by to byla špatná lidová demo
kracie, kdyby se i dnes měřila pravda podle množství
peněz. Nuže, my velmi dobře cítíme, že dnes má za
stání jenom dělnictvo, které má osm hodin práce, vše
chny možné výhody a k tomu vysoké platy. My, kte
rých se má zastávati pan ministr, máme sice 12 až 14
hodin práce, žádné výhody a 3 až 4 Kčs za hodinu. Ať
si to pan ministr srovná s tím nynějším systémem a
odpoví si na tu svou otázku o té pravdě. My jsme si již
odpověděli.
Po tak těžkých zklamáních a vývoji k horšímu se
nesmí pan ministr diviti, že se ani mnoho netěšíme na
výsledky dalších slibů o té jednotné dani, o reorganisaci distribuce, demokratisaci družstevnictví a j. Je
nom bych připomněl ještě ty výpočty, jak bychom
dávkami těch umělých hnojiv zvýšili produkci o 12
miliard Kčs a mechanisací o 4 miliardy. Věru se až
točí hlavy z těch miliard, ale jinak je to, když se pana
ministra zeptáme, jak nám opatřil ta hnojiva a tu mechanisaci, abychom slibované miliardy mohli získati.
Pokud je nám známo o hnojivech, slíbil průmysl je
vyrobiti —- ovšem nevyrobil — a ministerstvo také nic
neobjednalo. S tou mechanisací je to podobné. Ze 70
miliard dostalo zemědělství sotva 5.2 miliard do dvouletky, je div, že se vyrábí sotva třetina strojů, které
zemědělství potřebuje? To je rub nynějšího systému,
který je nám ovšem velmi nakloněn ve slibování Ma
ně si vzpomínáme na naše staročeské přísloví: když
ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.

Pan ministr zemědělství zařadil do svých vývodu
celou řadu otázek, kterými se nás ptá na různé věci,
budiž tedy nám také dovoleno zeptati se pana mi
nistra na některé věci, které spadají do jeho odboru:
1. Pan ministr nám slíbil, že budeme my, zemědělci,
v nové republice zrovnoprávněni, poněvadž nám sta
rý kapitalistický režim v I. republice ubližoval. Ptáme
se tudíž, kolik zemědělec má za 1 hodinu své práce a
jak byl zrovnoprávněn s dělnickými mzdami ostatních
oborů ?
2. Proč má zemědělec při obstarávání povozních
prací menší mzdu nežli povozník ?
3. Proč platí pro prodej zemědělských nemovitostí
okupantská stop cena z r. 1939?
4. Proč jsou zemědělci pokutováni, když nevyrobí
nebo nedodají kontingenty, ale dělníci nejsou pokuto
vání, když místo práce manifestují nebo stávkují a je
jim tento prozahálený čas ještě placen?
5. Proč Svaz pro chmel a slad provádí rayonování
hostinců, což neučinil ani okupantský režim a pro co
byl vzat vzor z doby roboty, kdy poddaní nesměli odbírati pivo než z panského pivovaru?
6. Proč platí pro výrobky zemědělské trojí ceny
u producentů, ačkoliv pro průmysl něco takového ne
platí ?
7. Proč pro státní statky o tisících ha platí nejvyšší
ceny, ale pro soukromé statky nikoliv?
8. Proč ministerstvo zemědělství usiluje o novou po
zemkovou reformu ve vnitrozemí, když v pohraničí
jsou dosud desetitisíce ha půdy neobsazené?
9. Proč při tvoření nového celního sazebníku byla
ochrana zemědělských výrobků zmenšena, ačkoliv
ochrana průmyslu byla zvalorisována a ještě zvýšena?
10. Proč se ministerstvo zemědělství nepostaralo,
aby v pohraničí bylo tisíce ha půdy včas obděláno ?
11. Proč se ministerstvo zemědělství nepostaralo
o to, aby bylo již prováděno přidělování zemědělské
půdy v pohraničí, jako se provádí již příděl živností a
rodinných domků?
12. Proč se ministerstvo zemědělství nepostaralo
o to, aby v pohraničí dostali zemědělci ke svým used
lostem lesy, které tam byly soukromým vlastnictvím
německých zemědělců?
13. Proč se ministerstvo zemědělství staví proti
výrobě drobných traktorů, když zastává stanovisko,
že u nás mají býti jenom zemědělské usedlosti nejvýše
do 50 ha?
14. Proč má býti zemědělec zdaňován za celou svou
14hodinovou práci, když dělník má býti zdaněn za 8
hodin práce a ostatní dani nepodléhají?
15. Proč se ceny průmyslových výrobků stanoví po
dle výrobních kalkulací a výrobních nákladů, ale ceny
zemědělských výrobků se tak nestanoví?
Žádáme věcnou odpověď a nikoliv stranické fráze.
4

Poslední vyhraná bitva

S. Janouch

Na tyto zářijové dny připadá výročí slavné bitvy znám eventuálni porážky .a nutný její výsledek, ně
o Velkou Britannii, která se s odstupem času stává mecká invase britských ostrovů, je pro celý svět jas
stále více a více nejdůležitějším otočným bodem vál nou představou hřbitova naší civilisace.
Než ponechme pro sebe výstrahu z předehry této
ky. O velikosti této bitvy a o chrabrosti pilotů, kteří
v ní bojovali, bylo napsáno již mnoho. Za jediný den, bitvy a v srdci zachovejme vděčnou vzpomínku těm,
15. září 1940, sestřelili spojenečtí piloti celkem 185 kdo v ní bojovali a padli, vzpomeňme všeho britského
německých letounů. Nemalou a neméně slavnou úlohu ’ lidu a zahloubejme se nad příčinami tohoto skoro zá
hráli v této bitvě piloti českoslovenští, a jejich zása zračného vítězství. Proti obrovským, tisícovým ma
hem v ní. dostala se jejich vlast na fórum světového sám německých útočných leteckých sil mohli Angli
veřejného mínění. Sláva a velikost této, velmi často a čané postavit pouze několik stovek bitvami nad Fran
úmyslně zapomínané bitvy, je zapsána na nejpředněj cií a Dunkirkem unavených stíhacích letců. Jejich sta
ších stránkách v análech světových dějin. Rovněž vý- tečnost jistě nemá příkladu v dějinách, anebo se může
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srovnávat pouze s hrdinným odporem sovět, armády
před Moskvou a Stalingradern, než největší statečnost
není vždy dostatečným prostředkem proti chladnému
kalkulu čísel a materiálu.
Jde tu o otázky velmi staré a dosud bezpečně nerozřešené. Jde tu o otázku strategického bombardo
vání. Již po první světové válce, když se uvažovalo
o možnostech použití letectva, byla do značné míry, a
to všemi .velmocemi, zavržena Douheova theorie stra
tegického použití letectva, pomocí kterého by nepřá
telská země byla bombardováním úplně zničena a po
zemní armáda by převzala pouze úlohu obsazujícího
vojska. I Německo, přes svou moderní koncepci »bles
kové války«, ignorovalo možnosti strategického bom
bardování a vstoupilo do války s letectvem sice na
nejvýš silným a moderním, avšak pouze s úkolem pod
pory pozemních armád. (O strategickém bombardo
vání počalo Německo uvažovat dlouho později, když
zakusilo výsledky tohoto na svém vlastním území,
bylo však již příliš pozdě, neboť valnou část leteckého
i ostatního průmyslu bylo nutno v té době říditi smě
rem k zesílení protiletadlové obrany.)
Podle počátečního úmyslu bylo celé německé le
tectvo organisováno a vybaveno materiálem; bylo
hlavně přihlíženo k jeho pohyblivosti s hlavním poža
davkem schopnosti operovat z polních základen, velmi
často i narychlo zbudovaných, a co do výcviku, s hlav
ním úkolem bombardování malých cílů ze středních
výšek (asi 3.000 m): vesměs tedy bombardovací le
tectvo lehké, stíhací stejným úkolem přizpůsobené. Je
samozřejmé, že pro tyto požadavky bylo nutno oběto
vat vlastnosti letectva strategického: velkou tonáž
pum, velký dolet, vlastní dostatečnou obranu proti
útokům ze vzduchu i ze země a konečně schopnost
získání letecké převahy.
Po krátkém a neslavném pádu Francie, pro nedo
statek jiných možností a s úmyslem invase na britské
ostrovy, počal německý hlavní štáb připravovat cestu
pozemním in vášním jednotkám bombardováním cílů
najmě strategických. Toto bombardování bylo prová
děno z malé části dalekonosnými děly přes úžinu Ka
nálu a hlavně pak letectvem.
Takto poča!a bitva o Velkou Britannii, prakticky
10. července, kdy byl proveden německý útok skupi
nou asi 100 letounů. Postupem času měnila tato bitva
svůj spád i taktiku a vyvrcholila v druhé polovině zá
ří, kdy se útoků na britské ostrovy zúčastnily skupiny
o několika stovkách letounů. Se vzrůstajícími ztráta
mi byly německé letouny nuceny stupňovat výšky
svých útoků až do praktického limitu, čímž se ovšem
zmenšovala pravděpodobnost zásahu. Ke konci září
pak trpěli Němci takovými ztrátami, že byli přinuceni
od těchto náletů upustit. (Budiž zde zdůrazněno, že
chabé navigační prostředky dovolovaly bombardování
pouze za pěkného počasí podle vidu, což je skoro nej
větším handicapem strategického bombardování na
počátku války.) V měsíci říjnu setkávají se nad Brit
skými ostrovy spojenečtí, k smrti unavení stihači již

O Francouzskou Unii
V předmluvě k nové francouzské ústavě z r. 1946 se
praví: »Francie tvoří se zámořskými národy Unii, kte
rá je založena na rovnosti práv a povinností, bez ohle
du na rasové nebo náboženské rozdíly. Francouzská
Unie je tvořena národy a národnostmi, které sjedno
cují nebo koordinují své zdroje a úsilí, aby rozvíjely
svou civilisaci i blahobyt a zajišťovaly svou bezpeč
nost. Francie, věrna svému dosavadnímu poslání, chce
vésti národy, které vzala ve svou ochranu, ke svobodě,
aby se samy spravovaly a řídily své věci demokratic564'

s nepřátelskými stihači vybavenými zařízením pro
shazování pum. Úkolem těchto náletů bylo udržovat
britské stihače v neustálé pohotovosti, výsledky bom
bardování nebyly prakticky žádné.
Po neslavném ztroskotání velkých plánů a po ne
snesitelných ztrátách přešli Němci k bombardování
v noci, rovněž na cíle strategického významu. Londýn
a ostatní průmyslová města prožívají pak v zimních
měsících 40. až 41. roku hrůzy bombardování, jichž
velikost byla pro tehdejší dobu neslýchaná a ve své
podstatě otřásající. »Kdyby byli Němci mohli vyslat
na Londýn,« podle slov A. Harrise, »stejné počty bom
bardérů po několik nocí za sebou bez přestávky, a
kdyby se všechny ty letouny dostaly opravdu na cíl,
byl by celý Londýn v plamenech, a byli by zdvihli tor
nádo ohně horší než později Hamburk a Drážďany.«
Němci to však učinit nemohli, poněvadž k tomu ne
měli ani letouny, ani navigační prostředky, ani cviče
né posádky. Musili čekat na dobré počasí na obou stra
nách a jen asi třetina se jich dostalo nad cíl. A tak
bitva o Velkou Britannii a noční nezdařilé pokračo
vání skončily pro německé letectvo takovými ztráta
mi, že se Německo musilo definitivně vzdát plánu in
vase do Velké Britannié a podniknout nejsilnější útok
na Sovětský svaz.
Než podívejme se na rub této věci! Londýn a vše
chna velká města Anglie mohla být zničena, jako byl
zničen Hamburk, Kolín, Berlín, Drážďany, celé Poruří
atd., kdyby tehdy Němci byli měli prostředky. Spojenci
však tyto prostředky měli a v rozloze tisíců a tisíců
akrů trčí dnes k nebi ožehlé zbytky kdysi pyšných a
bohatých německých měst. Němci nevyhráli strate
gické bitvy svého zázemí.
Jsou dosud spory o škodách, způsobených Německu
strategickým bombardováním, jsou dosud spory
o tom, do jaké míry toto bombardování podlomilo ně
meckou průmyslovou kapacitu a do jaké míry se le
tectvo zasloužilo o vítězství. Stačí zde však připome
nout Speerovu výpověď z července 1945, kdy přiznal,
že šest stejných útoků, jako byl proveden na Ham
burk, na největší města v Německu, bylo by přivodilo
rychlý a konečný pád říše bez porážky armády v poli.
Při vzpomínkách na slavné dny hrdinného zápasu
o existenci V. Britannié, naši a celého světa před sed
mi lety v šedivém nebi, nad Londýnem, přicházejí nám
tyto úvahy na mysl a jsou dnes, bohužel, předmětem
našich starostí. Jsou dosud ve světě spory o doktríně
strategického bombardování, jsou o nich spory i při
užití atomové pumy, která sama co do zničení obytné
plochy nahradí 550 tun výbušných pum, co do zabi
tých a zraněných 1.500 tun výbušných pum, (podle
prakt. ukázek, Hirošimy a Tokia). Než nechrne stra
nou spory, snad je lidstvo příliš zaslepené, než aby se
chtělo učit ze zkušeností a historie. — Pro mne však
není sporu o jedné věci, že před sedmi lety to bylo po
prvé, kdy vzdušná bitva rozhodla o osudech Evropy
a snad i celého světa na několik století; — slavné a
nezapomenutelné vítězství bitvy o Velkou Britannii
bylo však podle mého soudu v historii též poslední.

Jiří Vlk
kým způsobem. Odmítá všechen na libovůli založený
koloniální systém a zaručuje všem rovný přístup k ve
řejným úřadům, právě tak jako individuální i kolek
tivní výkon těch práv a svobod, které jsou dále vy
hlášeny nebo potvrzeny.« 60. až 82. článek téže ústa
vy obsahuje pak podrobnosti p organisaci Francouz
ské Unie. Tuto tvoří »s jedné strany Francouzská re
publika, sestávající z vlastní Francie a ze zámořských
francouzských departementů a území, s druhé strany
přidružená území a státy«. President Francouzské re
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publiky je současně presidentem Unie, Předsedá Vy
soké radě Francouzské Unie (Haut Conseil de l’Unjon
française), jež je složena z delegace francouzské vlá
dy a ze zástupců, které může mít u presidenta Unie
každá ze sdružených zemí. Tato rada pomáhá vládě ve
všeobecném řízení Unie. Pařížská vláda je tedy vý
konným úřadem Unie, a pařížský parlament je v ní
dalekosáhle oprávněným, byť ovšem ne výlučným zá
konodárcem. Jak v Národním shromáždění, tak v Radě
Unie mají představitelé mateřské země silnou převahu.
Nová francouzská ústava předvídá i »Shromáždění
Francouzské Unie« (Assemblée de l’Union française),
které by se skládalo z poloviny ze zástupců mateřské
země, z poloviny ze zástupců zemí a států zámořských,
v Unii sdružených. Zástupci zároveň byli by vysíláni
územními sněmovnami, zástupce francouzské vysílala
by mateřská země tak, že dvě třetiny z nich určovalo
by Národní shromáždění, třetinu Rada republiky.
Shromáždění Unie svolává a ukončuje president fran
couzské republiky jako president Unie. Je povinen
Shromáždění svc-lat, žádá-li o to polovina jeho členů.
Shromáždění Unie smí zasedat jen současně s paříž
ským Národním shromážděním. Může tlumočit vůli
a přání členů Unie, ale rozhodnutí o nich je jedině
v rukou Národního shromáždění francouzského. Může
podávati vládě a Vysoké radě Unie návrhy, které se
týkají zákonodárství v zámořských územích. V zámoř
ských územích platí ty ze zákonů, vydaných paříž
ským Národním shromážděním, které upravují právo
trestní svobody osobní a politické a určují politickou
a správní organisaci. Jiné francouzské zákony platí tu
jen výjimečně nebo podpůrně, dokud tato území ne
budou mít zákonů vlastních. Zámořským územím do
stane se zvláštního statutu (nedávno byl schválen pa
řížským Národním shromážděním zvláštní statut pro
Alžír), který bude brát v úvahu jejich zvláštní zájmy,
ovšem »v rámci celkového zájmu Republiky«, Tento
statut, jakož i vnitřní organisace každého ze zámoř
ských území, bude stanoven zákonem, tedy pařížským
Národním shromážděním. Shromáždění Unie, právě
tak jako Shromáždění teritoriální, mohou k návrhům
těchto zákonů jen vyjádřit svá mínění. V každém ze
zámořských území je vládní zástupce, který je
nositelem státní moci Republiky. Příslušníci zámoř
ských území jsou francouzskými občany se všemi prá
vy, která mají příslušníci mateřské země. Podle 81.
článku nové ústavy požívají všech práv, která před
mluva ústavy zaručuje.
Tak má vypadat francouzské imperium v nové po
době. Je ovšem otázka, zda lze tuto, ostatně ještě vel
mi neúplnou ústavní theorii proměnit v praxi státního
života, či zda to zůstane jen toužebným snem,.Co se'
v tom ohledu stalo až doposud, není příliš povzbuzu
jící. 6. března 1946 byla mezi Francií a vládou Viet
namu podepsána předběžná dohoda, která rámec těch
to ústavních článků daleko přesahuje. Viet-narnu bylo
přiznáno právo nejen na zvláštní armádu, ale i na
zvláštní diplomatické zastoupení v cizině a za to bylo
žádáno jen tolik, aby se tato země s dvaceti miliony
indočínskými obyvateli včlenila v rámec Francouzské
Unie. Vzhledem k posledním událostem v Indočíně
sice tato dohoda, jak v pařížské sněmovně prohlásili
Ramadier a Moutet, padla, ale Viet-namcům zřejmě
ještě stále nedostačovala. Nyní francouzská vláda hle
dá partnera jednání, který by mohl být považován za
oprávněného zástupce Viet-namu. Na jaké základně
má se však jednat o smíření s Francií? Háček je
v tom, že se velmi rozcházejí názory na samu podsta
tu Unie, a to jak ve Francii, tak v zámoří.
To platí nejen o Indočíně, ale více méně o všech zá
mořských zemích, bez ohledu na to, zda jsou to ve
smyslu nové ústavy součásti Francouzské republiky,
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či jen přidružená území a státy. Ramadierovi lze věřit,
řekl-li, že na příklad nepokoje na Madagaskaru nebere
tragicky. Mají kromě politické povahy i charakter hos
podářský. Přes to však je příznačné, že se právě nyní
vyskytlo i na Madagaskaru »hnutí obnovy«, které po
dle slov ministerského předsedy projevuje se velmi
prudce. Madagaskarská »strana nezávislosti« je dob
ře organisována a zřejmě dovede dělat propagandu
s úspěchem. Daleko nebezpečnější je ovšem separatis
tické hnutí alžírské, a to nejen pro plán Unie. V Alžíru
je kromě domorodců velmi mnoho evropského obyva
telstva. Alžír není kolonií ani přidruženým státem,
nýbrž ústavně je částí Francie a musí jí v zájmu fran
couzské bezpečnosti zůstat. Správu Alžíru nevykoná
vá ministerstvo zámořských osad, nýbrž ministerstvo
vnitra. Nyní se mu dostalo zvláštního statutu, o němž
mluví nová francouzská ústava. Vbrzku bude lze po
soudit, pokud tento alžírský statut umožní francouz
ské vládě, aby — jar to řekl za své africké cesty
v Bone ministr vnitra Depreux — »bylo na slavné
alžírské půdě i v budoucnosti udrženo blahodárné sou
žití francouzského i domorodého obyvatelstva, jak je
to bezpodmínečně nutno v zájmu právě tak evropské
ho, jako moslimského občanstva Alžíru. Kdyby Fran
cie Alžír opustila, znamenalo by to těžkou ránu demo
kracii«. Vůdce alžírské lidové strany Messali ovšem
zase naproti tomu prohlásil, že »Francie musí Alžír
vyklidit a neučiní-li tak dobrovolně, bude k tomu do
nucena«. Messali a jeho stoupenci počítají s podporou
všech afrických moslimů a s pomocí souvěrců Blízké
ho Východu.
Sami francouzští zákonodárci jsou si vědomi, že
k vytvoření Francouzské Unie bude třeba delšího času
a že takové dílo nelze provésti přes noc. Lze ovšem
též říci, že společenství národů, s vší tou nesmírnou
pestrostí nejrozličnějších zájmů a protiv, lze ještě tíže ji
založit apriorně pojatou, byť sebe ideálněji myšlenou
psanou ústavou, než zdárný státní život národa jedi
ného. Daleko vhodnější byl by tu vzor římský či an
glický: nepredpisovať psanými zákony cesty života —
je to ostatně vždy nemožné — ale naopak projevivším
se' životním potřebám zákonem upravovat cestu. To
ovšem není v duchu francouzské politické tradice, a
pak, jak se zdá, není mnoho času. Vývoj mohl by za
dnešních poměrů velmi brzo vésti k úplnému rozpadu
francouzského impéria dříve, než by vstoupila v plat
nost a žití Francouzská Unie. Francouzi v zámoří jsou
projevovanou slabostí své vlády pochopitelně velmi
znepokojeni a rozhořčeni — domorodí separatisté jim
hrozí, že budou třeba i násilím vyklizeni ze zemí, které
civilisovali a které, skropivše jejich půdu svou krví
a potem, i oni právem považují za svou domovinu.
Není proto divu, obracejí-li se jako k jedině své naději
právě k muži, jenž ještě dříve, než byla ústava TV. re
publiky přijata, jasnozřivě upozorňoval na její veliké
vady právě pokud se týká následků, které bude mít
pro postavení Francie vůči jejím zámořským osadám.
Francouzské vládní kruhy netají se obavami z pod
zimní africké a hlavně alžírské okružní cesty generála
de Gaulla, o níž již dnes nemůže být pochyby, že,
aspoň, pokud se afrických Francouzů týká, může být
pro prvého muže francouzského odboje triumfem.

sfEciMi kboožw pt0 školáky a studenty
Soukromá jazyková škola ALEX. OTÁHALOVÁ,
VÁCLAVSKÉ NÁM. 41. Telefony 345-63, 271-80.
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Antisemitismus v zemi svobod
Jestliže se domníváme, že fašismus je hnutí; dožadující se
vlády autoritativní i protikomunistické, a v důsledku nacistic
kého moru, antisemitské, tu je jasno, že právě- pro tyto tři
rysy je to rostlina, jež se dá velmi nesnadno přizpůsobit pod
nebí anglickému. Ať se to zdá sebedivnější ve světě r. 1947,
zůstává Anglie mocně připoutána k vládě parlamentní; jejíž
chyby si naprosto nezastírá a jejíž přednosti však také dovede
ocenit. I když nejzarytější konservativci se dožadují vlády
energičtější, ani na vteřinu je nenapadne, že by mělo jít
o vládu jinou než parlamentní. Parlament zde uchovává svůj
vliv, jenž je spojen s dřívějšími zřízeními, poměrně účinnými.
Poslanci jsou obyčejně pracovníky a odborníky, aspoň pokud
jde o problémy; jež zajímají každého jednotlivě. Udržují si
přímý a těsný styk se svými voliči a jsou velmi žárliví na
svá práva vzhledem k vládě, mimoparlamentnim organisacím i své vlastní straně. V tomto politickém ovzduší má hnutí
autoritativní velmi malé naděje na úspěch.
S druhé strany, pokud se fašismus definuje svým antikomunismem, nemůže ani tak mít více nadějí na úspěch. Ko
munistická strana je zde menší složkou politického života;
za poslední rok počet členů strany se dokonce zmenšil. Její
deník „Daily Worker“, ačkoliv je sestavován velmi obratně,
má slabý odbyt a prodělává vážné finanční potíže. Jedinou
skutečnou silou komunistické strany jsou posice; jichž se
zmocnila v některých družstvech, a to zároveň proto, že ko
munisté jsou čilými propagandisty. Komunistická strana jen
slabě ovlivňuje stranu socialistickou.
Konečně antisemitismus nelze otevřeně vyznávat nebo hlá
sat. Konservativní strana považuje Disraeliho stále za veli
kého předka, neboť jeho busta byla nedávno vystavována
při konservativní demonstraci v Dorland Hallu. Zvláště od
labouristů dostalo se židovským voličům výslovných příslibůZávazky, jež na sebe vzala Labour Party za volební kam
paně, pokud jde o Palestinu; ukazují jasně, žé chce zaujmout
dobrý poměr k tomuto zlomku svého zákaznictva. Laski je
konec konců žid maďarského původu, Shinwel žid původu
polského.
V hospodářském a sociálním zmatku; jejž poznal předvá
lečný svět, mohli se Mosley a jeho přátelé zdát politickou
silou·, s níž je třeba počítat. Ale za války dopustili se angličtí
fašisté omylu; že totiž si uchovávali sympatie k Hitlerovi a
Mussolinimu; vydali se tak v nebezpečí těchže výtek jako ko
munisté, kteří v letech 1939—1941 byli proti ^imperialistické
válce“. Ale z^tím co aspoň od r. 1941 komunisté, povzbuzu
jíce dělníky, aby zvýšili průmyslovou výrobu, přispěli ke ko
nečnému vítězství; zůstali fašisté pouhými vyděděnci. Mimo
to pod účinným vedením· vévody z Bedfortu — jednoho z vel
kých patronů anglického fašismu — zorganisovali informační
službu pro nacisty. Vévoda z Bedfortu, který je velkým
skotským- pánem, mínil dokonce prohlásit nezávislý stát skot
ský. Vláda odpověděla pověstným nařízením 18 B, jež dovo
lilo uvěznit Mosleye a větší počet jeho přátel v koncentrač
ních táborech. Konečná porážka Německa ukončila, také
jejich činnost; Angličané; nenadsazujíce nebezpečí, jemuž vy
stavili fašisté zemi; naprosto nejsou disponováni, aby je
omlouvali. Fašisté si podle jejich přesvědčení počínali jako
zrádci v rfialém vydání. Jejich případ je zcela jasný. A proto
ti z anglických fašistů, kteří se postavili přímo do služeb Ně
mecka, jako na příklad Joyce nebo Amery, byli oběšeni·
Postavení; jež zaujímal otec Ameryho ve vládě, kde byl mi
nistrem kolonií; neuchránilo syna před Šibenicí.
Dodejme, že angličtí fašisté před válkou byli rozštěpeni a
že toto rozštěpení nebylo válkou odstraněno, nýbrž ještě více
posíleno. Dožadují se diktátora, ale nevědí jakého; proto
Beckett a Joyce se r. 1937 odloučili od British Union of
Fascists, již vedl Mosley, a založili v říjnu 1938 Ligu nacionálně-socialistickou, poněvadž odmítali diktátorské methody
Mosleyovy. Je možno ještě citovat stranu britského lidu vé
vody z Bedfortu, národní frontu kapitána. Canninga; Link;
organisaci anglo-německého sblížení kapitána Ramsaye, pod
porovanou bývalým členem nezávislé Labour Party Jahnem
Scanonem, Hammovu a Taylorovu Ligu bývalých bojovníků;
Leeseovu protikomunistickou a protisemitskou činnost atd.
Mezi všemi těmito skupinami jeví se Mosley jako jediná osob
nost, jež by byla $ to vytvořit jednotu. Ale opravdová moc
a autorita přísluší vévodovi z Bedfortu, jemuž Mosley musí
propůjčiti jméno, chce-li disponovat potřebnými hmotnými
prostředky.
Anglický fašismus není tedy v přítomné době hnutím váž
ným a závažným. Podle vládních statistik strana Mosleyova
čítala v předvečer války pouze devět tisíc členů. Soudí se;
dnes je v činnosti výslovně fašistické angažováno nanej
výš pět tisíc osob. A to jde spíše o nahodilé příslušníky než
o opravdové bojovníky. Mosley a jeho druhové byli pro
puštěni z koncentračních táborů a mají zákonité právo zapo
čít svou, politickou činnost. Mosley se samozřejmě neodva
žuje ukázat na veřejnosti. Ale na konci r. 1945 svolal sou
kromou schůzku v jednom londýnském hotelu,· jíž se zúčast-
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nil bývalý vedoucí Linky admirál Sir Barry Domville, bý
valý generální ředitel British Union of Fascists Francis Haw
kins, kapitán Ramsay a asi tisíc fašistů a zatčených 18 B;
pokouší se opět navázat osobní styk s různými osobnostmi a
měl na příklad také soukromou schůzku na universitě
oxfordské. Vydává malý pravidelný časopis, v němž vede
polemiku prostřední kvality, namířenou proti Sovětskému
svazu. S druhé strany určitý počet řečníků využívá svo
body slova; aby na veřejných shromážděních; podobných
oněm z Hyde Parku, pronášel protisemitské projevy.
Nedávno shromáždění, konaná ve Viktoria Parku, vyvolala
skandál, poněvadž němečtí vězňové; kteří byli vedeni mimo
ze sousedního koncentračního tábora; zúčastnili se tohoto
shromáždění a velmi tleskali místům· projevu, útočícím na
židy. Ale to všechno nejde příliš daleko. Důkazem toho je to,
že vláda to trpí, ačkoliv britské mínění, jak to dokázala
Gallupova anketa v lednu 1946; je připraveno chápat nutnost
politiky energičtější. V této statistice se ukazuje, že konser
vativci jsou téměř stejně četní jako labouristé, pokud jde
o požadavek takové politiky, a že liberálové a nacionálni
liberálové jsou v tom ohledu ještě četnější.
Znamená to, že fašistické nebezpečí vůbec neexistuje? Ni
koliv; neboť nynější situace mu poskytuje nové náměty pro
pagandy. S jedné strany vidí Velká Britannie se strany so
větské ony nesnáze, jež jsou známy; s druhé strany je v Pa
lestině v boji proti sionismu- Angličtí fašisté mají tedy dvě
pevné základny. Antisemitismus může jim ostatně přinésti
více nežli antikomunismus. Proti sovětskému nebezpečí
zvláště Bevin a většina labouristů vůbec a celek konservativců jsou neméně bdělí než Mosley; není již možno jiti dále·
Ale otázka židovská je delikátnější. Labouristé právě v dů
sledku svých závazků, o nichž jsme již mluvili, jsou velmi
znepokojeni Bevinovou politikou v Palestině. A je možno
snadno si představit účin,· jímž na veřejné mínění anglické
působí teroristická činnost Irgunu. Dodejme, že Angličané;
jako přímo nepoznali utrpení odboje, nepoznali ani utrpení
evropských židů. Je těžko jim uvědomit onen skandál, jímž
je po dvou letech německé porážky případ těch, kteří jsou
stydlivě nazýváni osobami přemístěnými. Dodejme k tomu
ještě to; nazítří po válce s Německem xenofóbie učinila nepo
piratelný pokrok v Anglii; kde tradice ostrovní země zůstává
velmi silná. Židé zakoušejí její odraz. Ostatně je nutno si
uvědomit, že mnozí z nich jsou v londýnském East Endu za
pleteni do černého obchodit, jenž je nemůže učinit popu
lárními.
*
Z těchto důvodů může fašismus anglický, jehož přívrženci
ostatně nepocházejí z lidových vrstev, jedině nabýti lidového
rázu. Ale pochybujeme; že ho kdy nabude. (Le Monde - Paris)

Z dopisů redakci
plánování pro zasmání

Nedostatek vhodného rozptýlení je jistě velmi svízelná
a unavující věc. Postihne-li prostého soukromníka, který se
dovede pobavit, aniž by nějak na těle či na duchu ohrožoval
své bližní, zůstává zpravidla bez nějakých škodlivých násled
ků. Postihne-li však tato nepříjemná bolest vedoucí úředníky
ministerstva průmyslu, jest již situace mnohem nebezpeč
nější. Dovedou totiž ve svém znuděném rozběsnění zplodit
výtvory nad jiné strašné. Přesvědčili jsme se o tom v nedávné
době, kdy spatřil světlo světa nejnovější vynález plánovacího
oddělení zmíněného ministerstva. Z horka a z nudy si tam
totiž vymyslili cosi nového : »Operativní plány na
udržování budov«. Nebylo by na tom celkem nic tak
zlého. Oni však nezůstali jenom při vymýšlení nové pláno
vaní discipliny. Aby se o svou radost vynálezce podělili také
s ostatními, rozeslali na všechna ředitelství znárodněného
průmyslu přípisy a instrukce, z kterých celkem zřetelně vy
plývá, že svůj neblahý úmysl chtějí také opravdu reallsovat.
A to je ovšem kámen úrazu. Není to třeba nijak dlouze vy
světlovat: Je samozřejmé, že je-li vůbec na světě něco, co
plánovat nelze, je to na prvém místě udržování budov. Žádný,
ani ten sebevzornější národní podnik totiž dnes nemůže ani
zdaleka vědět, co bude třeba v kterém čtvrtletí příštího roku
opravit, tím méně pak, kolik na to bude potřebovat jakého
materiálu a kolik pracovních sil. — To však příslušné pány
referenty asi nezajímá. Jim jde o to, aby nějakým způso
bem prokázali svou nezbytnost a uchovali se tak o něco déle
ve svém teplém hnízdečku. A nás už to také nezaráží. Po
nekonečné řadě smutných zkušeností pomalu začínáme být
vůči blamážím v plánování dokonale imunní. Zajímalo by
nás už jenom jedno: Kolik takovýchto, a jim podobných, plá
novacích nesmyslů je ještě plánováno k provedení do konce
dvouletky? Vždyť už i úřednictvo plánovacích oddělení ná
rodních podniků, kterému nelze rozhodně vytýkat jakékoliv
reakční smýšlení, toho začíná mít samo dost!
Z. V.

OBZORY

Otevřený list poslankyni Anně Jungwirthóvé
’
Paní poslankyně;
’
setkali jsme se zcela náhodně ve sborovně našeho ústavu
1. července t. r. Vy jste si tam šla pro své služné; které do
stáváte v plné výši (jakožto státní profesorka t- č. služby
zproštěná), kromě svého platu poslaneckého, já jsem se tam
šel podívat s nepatrným praménkem naděje, kdybych snad
přece... Vykonal jsem totiž právě vojenský výcvik a doufal
jsem, že aspoň nějakou částku ze svého hubeného adjuta
za ty dva měsíce přece jen dostanu. Je pravda, že práce pro
vlast se neplatí. A smířil bych se s tím, kdyby se měřilo
všem stejně. Kdyby zkrátka vládla spravedlnost.
A že dnes; kdy se mluví o bídě státních zaměstnanců a kdy
se rozvířily bubny o milionářích, píši právě Vám, je rovněž
náhoda. Kdybych se byl tehdy 1. července setkal s kýmkoli
jiným, kdo bere dvojí nebo trojí plat, byl bych napsal ote
vřený list jemu. A tak tím, že se obracím na Vás; obracím
se na všechny, kdož jsou postaveni v čelo národa a mají hájit
a uplatňovat spravedlnost. Obracím se na Vás jako na kole
gyni. Snad jste prošla kdysi neblahými lety, kdy byla
zřízena instituce t. zv. aspirantů profesury, zřízení, jež bude
trvalou hanbou naší první republiky. Snad víte ze zkušenosti;
co to je učit zcela zadarmo nebo skoro zadarmo. Snad se na
to pamatujete; i když je v povaze člověka, že zapomíná na zlé
časy, daří-li se mu lépe nebo dokonce velmi dobře. Nevím
též, kolik platu má Váš p. manžel, avšak jisté je; že dnes
byste musela prohlásit stejně, jako učinil před několika dny
Jan Masaryk: ,;Ale rozhodně je třeba mezi milionáře počítat
nás, kteří máme statisícové příjmy.“
Hle, zastupujete lid a rozumíte potřebám lidu A částí lidu,
a to nikoli malou, jsou i státní zaměstnanci, jsme lidem i my,
učitelé a profesoři. Vaši kolegové. Proto se obracím na Vás;
abyste se jako občanka akademicky vzdělaná zastala nás,
kteří jsme strávili 12—13 let ve školách, abychom mohli slou
žili státu, abyste poukázala na naší bídu a učinila vše; aby
byla zmírněna, aby byly navždy zrušeny ty směšné almužny,
které nyní dostáváme.
Obracím se na Vás proto, že víte; co to jsou kulturní po
třeby, co to je kulturně žít. Snad to vědí i jiní ve vládě a
v ÚNS, kteří pobírají též dvojí a trojí plat. Na Vás na vše
chny, kteří to víte; se obracím.
Nedávno vyšly Kroftovy Dějiny československé. Kdo jiný
bý ši je měl v prvé řadě koupit než učitel a profesor? Ale ti
si je koupit nemohou. Částka 400 Kčs je pro ně nesmírně
vysoká. Kdo jiný by měl spíš chodit do divadel a do koncertů,
kdo jiný by měl spíš kupovat knihy, kdo jiný než učitelé a
profesoři?

A obracím se na Vás i proto, že jste za svých studií mnoho
přečtla a. promyslila, že jste promyslila jistě i otázku spra
vedlnosti. Patrně tak neučinili všichni kdož dnes stojí v čele
a lid stále chtějí povolávat do ulic, i když jde o problémy,
které lid rozřešit nemůže. Nuže, spravedlnost by žádala, aby
se všem občanům dařilo dobře, aspoň přibližně dobře. Aby
nebylo takových sociálních rozdílů, takového platového roz
pětí, aby nevznikala nová šlechta a noví milionáři, když se
proti bývalým — a právem — s takovým elánem zakročilo·
Ale spravedlnost by žádala, aby se na prstech dali spočítat
ti; kteří by měli víc než 12—15 tisíc měsíčně. Za tu částku lze
i dnes dobře žít — a na druhé straně by bylo třeba, aby nikdo
nedostával za poctivou práci almužnu. Ušetřily by se miliardy;
kdyby novopečení milionáři byli natolik ohleduplní a neso- '
bečtí, aby se spokojili s menšími příjmy. Což kdyby jednou
třeba p. posl. Zápotocký (kolik asi má měsíčně?), jemuž by
právě tak mohl být tento list adresován, dostal na prvního
2300 Kčs, a za ty měl zaplatit byt; všechny nutné potřeby,
šaty a živobytí, a přitom kulturně žít? A přece by si i toho
žádala spravedlnost, aby každý nesl stejně chudobu, která je
nám nyní údělem. Či ne? Anebo jsme chudí jen proto, že se
špatně a hazardně hospodařilo a že máme nové milionáře,
kteří bez ohledu na své bližní, t. č. žebráky, žijí si po způsobu
bývalých milionářů luxusně a nelidově, i když mají přitom
plná ústa lidu a lidovlády? I když pobírají dvojí i několikerý
plat, zatím co veliká obec státních a veřejných zaměstnanců
už pár dní po prvním se dívá na přepychové americké auto
mobily, pátřící novým milionářům a nemá zač koupit večeři
a zač se obléci?
Obracím se na Vás s prosbou, paní poslankyně; abyste
utvořila se všemi, kdož stojí nyní v čele lidu a vědí; co to je
spravedlnost, velmi energický spolek a zamezila se svými
spolupracovníky všem dnešním, zlořádům; aby nevznikala
nová šlechta pobíráním několikerých platů, aby se měřilo
všem spravedlivě a aby se stanovila nejvyšší možný mez
příjmů odpovídající nynější celkové chudobě, aby zástupci lidu
nebyli v soukromí padoušskými kapitalisty; aby neměli'v po
jmu lid jen pláštík pro svůj aristokratický způsob života se
všemi chybami a neřestmi. Vždyt nemohou jinak rozumět
potřebám lidu ti, kteří nemají jinak s lidem nic společného,
kteří již svými platy se řadí ke kapitalistům.
Prosím tedy; zastaňte se nás! S kolegiátním, pozdravem
Rudolf Mertlík,
zat. stát, profesor při státním, reál: gymnasiu v Praze I·
Praha, v září 1947.

Kniha týdne

z nejúspěšnějších československých stihačů. Podplukovník le
tectva Fr. Faitl, autor této knihy, prchl v roce 1939 do Pol
ska, poté bojoval ve Francii a po její kapitulaci přešel do An
glie, kde se zúčastnil slavné Battle of England. Brzy nato
byl jmenován velitelem britské stíhací squadrony a později
slavné československé 311. letecké peruti. Ke konci války stál
v čele 1. čs. leteckého pluku v Sovětském svazu a zúčastnil se
také slovenského národního povstání.
w
V knize líčí své osudy od 5. května 1942, kdy byl v souboji
s několikanásobnou přesilou německých stíhaček sestřelen
nad územím obsazené Francie, až do svého návratu do Velké
Britannie, k dalšímu působení v letectvu. Dramatičností vy
rovná se jeho kniha nejlepší detektivce, zejména v líčení Faitlových osudů v okupované Francii, jíž se mu podařil za po
moci de Gaullových stoupenců a české vlastenecké rodiny
v Paříži projiti po četných vzrušujících příhodách do neutrál
ního Španělska. Neutrálního však jen zdánlivě. Ihned po pře
chodu hranic byl zatčen a uvržen do mezinárodního internač
ního tábora. V této části knihy poodhaluje autor též jednu
z dosud neznámých kapitol našeho zahraničního odboje a
zmiňuje se o úspěšné činnosti zvláštního vyslance českoslo.
venské Šrámkovy vlády v Londýně dr. Formánka,
Ji.

Román o Hannibalovi
je zajisté neobvyklým thematem, zejména když vychází
z pera českého autora. Pražský středoškolský profesor
František Knotek, historik z povolání, ujal se úkolu, ne
snadného z dvojí příčiny: ve slušné řádce světové literatury
i pramenů bylo se třeba orientovat a pak říci něco nového.
Obojí se zdařilo tak, že tím nabývá i třetí moment knihy:
podáni.
Hannibal byl povětšinou dosud posuzován jako vojevůdce
a jeho válečnické uimění uznáváno Napoleonem stejně jako
Schliefenem. Menši pozornost byla věnována karthaginskému
hrdinovi ve vztahu k poměrům k jeho rodné zemi. Dlouho
letý pobyt mimo vlast nedával však zapomenouti Hanniba
lovi na vnitřní poměry Karthaga, Sociální nesrovnalosti ohro
žovaly pevnost státu tak, že první Foiničan zamýšlel časem
radikálně zreformovat společenskou strukturu země. V tom
je Knotkova kniha průkopnická a právě tak nový obraz po
dává autor o Hannibalově velkorysé zahraniční koncepci,
kde František Knotek odvozuje z Hannibalova filhelénského zeměření jeho několikerou snahu o jednotnou protiřímskou frontu. Na věčnou otázku, jak by byl šel světový
vývoj, kdyby bylo zvítězilo Karthago a ne Rím realis
ticky odpovídá autor, že lze těžko dnes rekonstruovati;
ovšem osobnost Hannibalovu nám ukázal opět v jiném světle,
což je nesporná zásluha, potvrzená přístupným slohem, kte
rý nikde nezlevůuje a přece je čitelný i širším vrstvám. Vy
světlující poznámky na konci knihy doplňují úhledný celek,
vydaný nakladatelstvím Julia Alberta v Praze.
jvc

SESTŘELEN.
Od pplk. let. Františka Faitla, sbírka Boj a odboj, sv. 6.
Vydalo nakladatelství Naše vojsko r. 1947, Cena brož. .114
Kčs, stran 305.
Po úspěšné knize Svatopluka Janoucha »Světla a stíny«,
překvapilo naše nejmladší nakladatelství dalším působivým
dílem ze života našich zahraničních letců, z pera jednoho

OBZORY

Divadlo týdne
G. B. Shaw: »Muž s budoucností«, překlad, B. Felix a V.
Vendyš, režisér Jan Škoda, výtvarník Jan Sládek, Realistické
divadlo. — Alfred de Musset: »Marianniny rozmary«, překlad
Jan Zaorálek, režie Mil. Jareš, výprava Jos. Gabriel, kostymy
Ada Švecová, Činohra 5. května. — E. F. Burian: »Císařovy
nové šaty«, režie EFB, Divadlo D 48. — A. Jirásek: »M. D.
Rettigová«, režie Aleš Podhorský, výprava Venda Gottlieb,
Národní divadlo.
První hrou nové sezóny v Realistickém divadle byl Shawův
»Muž s budoucností«, uvedený společně s Mériméeovou ve
selohrou »Kočár Nejsvětější Svátosti«, inscenovanou již před
prázdninami s Mohérovou »Školou manželů«. Večeru se tím
zajisté dostalo souběžného humoristického ladění v příbězích
o ženách, které měly vrch nad muži. O Mériméeově veselohře
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referoval Pauper již před prázdninami, jde tedy jen o několik
slov konstatováni první veselohry a jejího provedení. Shaw
zde měl bezpochyby v úmyslu zesměšnit v charakterech a
situacích budoucího císaře a jeho důstojníka čest, odvahu,
chování a především nejvlastnější a nejintiinnější způsob ži
vota současných i budoucích mocipánů i každé sebevědomé
vojácké kasty. Tedy úmysl, jenž sám o sobě setká se s úspě
chem v této době a za těchto okolností. Shawův humor po
sloužil dialogu v slovních hříčkách, vtipech, přenášených s jed
né osoby na druhou, osobitých výkladech situací a v ideo
logických úvahách ironicky podjatých a chápaných, situací
posloužil v břitké kresbě povah, poukazuje na jejich nejméně
očekávané vlastnosti, slova a výbuchy, a stavě proti sobě vy
chytralé a především ženské úsilí cizí dámy a nabubřelé
sebevědomí muže s budoucností. Při vzájemném střetnutí, je
hož technickými okolnostmi jsou dopisy, listovní tajemství a
nebezpečí skandálu, vítězí a prohrává střídavě každý z obou
partnerů, on odkrývaje v návalech zaskočené bezmoci své ne
známé vlastnosti: špatné sebeovládání, špatné způsoby, ne
opodstatněnou víru ve spasitelné poslání svého mocenského
postavení, ona prohlédajíc neúspěch své rafinovanosti a pora
žená pro své ženství. Škodova režie úspěšně podkreslila po
hybovými detaily spád zápletky a sporu čtyř dobře sehraných
rolí. Sládkova výprava v účinných a dostačujících náznacích
charakterisovala prostředí severoitalského hostince. Přes
dobrou disposici předlohovou, režijní i výtvarnou dopadly úlo
hy ku podivu slabě. Nej věrohodnější a nejpřiléhavější byl
Pravdův hostinský, role funkční ovšem po stránce dramatíckc-stavebné, přilévající do ohně protinapoleonské ironie ne
patrnou kapku oleje jadrné vesnické názorovosti. Šejkův Na
poleon bezesporu přestřelil ve scénách porážek po slovních
potyčkách, počínaje si, včetně supění, hekáni, nekontrolova
ných výkřiků a gest, jako poraněné zvíře, nepřesvědčil úplně
ani v opačných situacích vítězství. Poručík Májův představil
opilství a humor naučenějšího a obhroublejšího druhu, než
jaký mu předloha určila. Jiřina Petrovlcká v cizí dámě se
zdárně soustředila na vypočítavost mimiky i slova, a byla
jata úsilím úskočnosti natolik, že se nestačila, jsouc poražena,
do generála zamilovat.
Uvedlo-li Realistické divadlo hru známého a obecného urče
ní, zahájila naproti tomu Činohra 5. května jistě herecky i re
žijně méně zdařilým pokusem — inscenací Mussetovy kome
die vMaríanniny rozmary«, jež nabyla v postavách, mluvě
a ve smyslu svého dramatu rázu, pro nějž se hodí všechna
epitheta nepříznivá »naprosté nekonservativnosti hereckého
souboru« činohry — romantický, intimní, subjektivní. Tři
advacetiletý Musset se pokusil přepsat v komedii vroucí zpo
věď svých citových křísí, pokusů a nezdarů, a náraz vnějších
okolností na příběh své nešťastné a zjitřené lásky vyjádřil
přiléhavě kontrastem charakterů, kontrastem v samé milo
vané osobě, kontrastem prostředí a efektů, kontrastem nápadů
a návrhů, kontrastním a tragickým omylem v lásce zbožňo
vané a neutuchající spodním tónem nerozhodnosti a neštěstí,
jež v každém slově provázejí příhodu nešťastné lásky a smrti
romantického snílka. Režie osvědčila pouze smysl pro celistvé
komorní ladění hry. Postavy jsou ovšem vedeny ve svorném
nedostatku nebo nevhodnosti gest a postojů a měl-li být jejich
schématem ‘dramatický náznak, je jím většinou bezradnost.
Výprava nepostrádá intimnosti a stručnosti, spojena s na
prostou nehybností některých scén, přidává ovšem na nudě.
Kříse představení cele spočívala v rolích. Celio, zjitřená ukáz
ka poraněné mladistvé duše, v hamletovském obleku i scénách,
se v Chvalinovi své knižní předloze přibližuje pomalu, i když
snad dobrým směrem. Jeho přítel a pomocník v milostných
zkouškách a pravý druh v neštěstí Oktáv Kubalův podal
ukázku postavy špatně zvládnuté v pohybech, Marianna S.
Langové se zdarem vypověděla a ukázala postavení mladé
ženy, střežené žárlivým starým manželem. Poněkud však za
pomněla na obrat situace v momentu, kdy je ochotna přes
vůli manželovu se zamilovat. Ostatní — Celiova matka Hermie E. Hrubé, Claudio Pavlíkův atd. byli s prvními vzácně
zajedno v malém porozuměni především pro Mussetovu bá
snickou řeč, ostatně výborně Zaorálkem tlumočenou.
S jemným nádechem anarchismu přešil E. F. Burian Andersonovu groteskní pohádku na císařovy nové šaty, v nichž
uplatnil, co viděl u Voskovce a Wericha, do celistvého obrazu
secesního divadla, v němž bez nejmenší snahy o novou formu
nalezla režie víc než zalíbení. Snad se jednalo o parodii, ale
ta se zdařila toliko ve scéně o krysařích a krysách, zatím co
pasáže ostatní byly zatíženy stoprocentí nepůvodností. Tento
divadelní kaleidoskop nebyl propracován ani v hereckých ges
tech, ani v hlasové modulaci zpěvní, a snad jenom balet, byť
režijně chápán jako piogramová vycpávka, vyzněl v několika
zdařilých figurách symbolické visuálnosti.
Páteční představení Jiráskovy »M. D Rettlgové« v Národ
ním divadle bylo více než zahajující premiérou pietním setká
ním s představitelkou hlavní role národní umělkyní Růženou
Naskovou, která ve vzácné jednotě se vzpomínajícím a vděč
ným obecenstvem oslavila své čtyřicetiletí působení na divadle.
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Právě úloha laskavé a chápající ženy a skromné, nenápadné
a neúnavné národní buditelky z poloviny minulého století, jež
se vypořádává s nepřízní odnárodněného okolí s nezapomenu
telným uměním dobrotivosti a lásky, byla nejbližší lidským
vlastnostem jubilantky, jak to v kratších oslavných proslo
vech po 2. jednání naznačili její přátelé herci a divadelní pra
covníci. Hra výborně herecky obsazená a režijně propraco
vaná ve všech složkách jevištní synthesy byla jiráskovsky
dokonalým a historicky věrným obrazem své společnosti, své
ho prostředí a svého času.

Film týdne
Bratři v triku 1947, pivní program 7 barevných českých
kreslených snímků v kinu Lucerna. — Poslední noc, sovět
ský film v Velké říjnové revoluce v kinu Apollo. — Arnhem,
anglický válečný film režiséra Brandona Hursta v kinech
Pasáž a Svoboda. — O velkou cenu, americký barevný film
režiséra Clarence Browna v kinu Moskva. — Jockey-gentle
man, americký film z dostihového prostředí režiséra Wallace
Foxe v kinu Máj.
Nejzajímavějším programem týdne je bezesporu serie gro
tesek a barevných filmů »Bratří v triku-«, které tím i nepřímo
oslavují, svou dvouletku, Ovšem, samozřejmě úspěšnou, neboť
svou prací ukázali, jak dovedeme být úspěšnými i v oborech
nejméně výnosných — a konec konců je to i jejich zásluha,
že se dnes o československém filmu v cizině ví, a že se o něm
též hovoří. Vzpomínáme si ku příkladu na Cannes, kde právě
tyto filmy byly skutečnou událostí a získaly nám mnoho
nových přátel a vřelé porozumění pro naši práci. Je třeba
nejvíce vyzdvihnout »Zvířátka a Petrovské«, hlavně pro ba
revnou originalitu a technickou vynalézavost, počínající si
doslova jako u normálního točeného filmu. »Dárek« už postrá
dá toho kouzla, snad pro svou civilní látku a »Svatba v ko
rálovém moři« nese stopy staršího ročníku. Ale přesto u každélho dílka nelze přehlédnout mravenčí píli a pracovitost, s ja
kou bylo komponováno a ztvárněno. Ať už se poměry v na
šem kresleném filmu vyvinou jakkoliv, zůstane zásluhou Ji
řího Trnky, že našemu nejmladšímu filmovému uměni dal
do kolébky nejen hodně štěstí, ale i hodně úspěchů, a t<
úspěchů skutečně světových a nevšedních. — Sovětská »Po
slední noc« vypráví o průběhu Velké říjnové revoluce v Moskvě
a prvním ohlase leningradského úspěchu, vyvolaného hlavně
pádem Zimního paláce. Myslíme, *že hromadění revolučních
událostí velmi si blízkých a obdobných málo prospívá význa
mu věci a obvykle v širší divácké obci nepodtrhne nakonec
prvky nejvýznačnější. A tak ani nemáme přílišnou radost
z nového filmu, který mnohde opakuje často viděné a vyprá
věné. — Zato britský »Arnhem« bude skutečným filmovým
pomníkem anglo-americké invase u, Arnhemu v roce 1944.
Je zajímavé, že tu jde o rekonstrukci celé vojenské akce, tedy
o jakýsi pokus o dokumentárnost se opětným pohledem. Dílo
zcela prostě zaznamenává úseky bitvy, jednotlivá hrdinství,
aniž si činí nárok na slávu; a právě tím získává. — Ostatní
dva filmy zachycují příběhy z dostihového prostředí a diží
se osvědčeného amerického- průměru. Nic víc.
fch

Tak se píše ...
v »Hospodáři« (21. VIII. 1947): »...Baťovy závody po- '
staví brigádu 1000 mužů, kteří mají jiti na 4 měsíce
do dolů. V jejích čele má býti i generální ředitel dr.
Holý. I z ostatního průmyslu mají všichni postradatelní
pracovníci jiti přechodně do dolů.« — Zaslal V. F.,
Svitavy.
v »Práci« (17. VIII. 1947): »Vrátil se pomstil Viktorii.
Po přestávce Novák snížil na 2:1, ale exviktorián Vrá
til, nedávno prodaný $ o Marseille, vzápětí
zvýšil na 3:1. — Zaslal A. V., Praha.
Čtenářům, kteří nám pošlou perličky z českého tisku,
vyplatíme za uveřejněnou historku 40 Kčs.
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Jazykové a kancelářské kursy.
Klubu moderních filologů
Zápis denně od 15 do 18 hodin

v Praze II, Karlovo námístl c. 6. Telefon 291-08. - Prospekty zdarma.

nyní pomůžeme
k dokonalému radiu

výkrmní kura pro děti v Tatrách
ÚSTAV

DĚTSKÝ

RÁJ · DR

JURECKÝ

KONGRES

v Tatranské Lomnici přijímá na výkrmní dietu

6elektronkový superhet, technicky
dokonale řešený, pro poslech celého E AAft
•věta............................................ Kčs J.44U

děti již od 15. září. — Využijte výhodné podzimní
podmínky. — Vydatné dietní stravování.

RYTMUS
4 elektronkový lehký
superhet s velkým vý
konem a krásným
přednesem

I

/

Z .

r

CO ŘÍKAJÍ DĚJINY 0 KLADSKU?
Odpovéd na tuto otázku dává kniha

TECHNOFONA

DrJ. TICHÝ, Dr V. VOJTÍŠEK,

elektrogramofon v luxusním prove- A CAA
dění s kvalitním motorem . . . Kčs LivUU

Dr E. NOHEJLOVA - PRÁTOVA

PERPETON

KLADSKO

dokonalý gramo-automat s měničem C CAÍ1
desek k připojení na radlo. . . Kčs UaUUU

V HISTORII ČESKÉHO STÁTU

Použijte naší úvěrové služby
A ZAPLATÍTE SNADNO!

Tři autoři se spojili, aby zcela vědeckým
způsobem vypsali základní fakta1 o dávné
sounáležitosti Kladska s Českým státem.
Reč dějin o této sounáležitosti je-jasná.
Text je provázen čtyřmi přílohami na křidř

z

---------------------------------------------------------------- (-----Napište sl o podrobné prospekty.
Zašleme )e zdarma. · Odborné
opravy v nejkratší době. · Staré
přístroje kupujeme na protiúčet,
seřízené a vyzkoušené levně na pro
dej · Zásilky na venkov poštou

Stran 8o, cena brož. výt. Kčs 45.—

NAKLADATELSTVÍ

UNIVERSUM
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Největší obchodní domy
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a. s., PRAHA VII, Tŕ. krále Jiřího VI, 62-
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Insertni objednávky vyřizuje lnsertni oddělení Praha II, Václavské náměstí číslo 19. Telefon číslo 431-41, 8S9-68.

V severozápadní čině žijí Mohamedáni, potomci přestěhovaných Turků a Arabů
z doby před tisíci lety. Asimilovali se již zcela, vypadají, oblékají se a mluví
čínsky, ale ve školách se věnují též studiu arabštiny. Je jich 15 milionů. Jsou
náboženští fanatici. Číňany nenávidí protože je pokládají za nevérce. 1. Hlavní

