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VÝCHOVNÝ ČASOPIS PRO KATOLICKOU STUDUJÍCÍ MLÁDEŽ
Vychází čtrnáctidenně kromě
školních prázdnin. Studentská
cena čísla: 3 Kčs, předplatné
45 Kčs včetně poštovného, ji
nak 4 Kčs, roční předplatné
60 Kčs včetně poštovného. Kdo
si ponechá dvě čísla, je pova
žován za stálého odběratele
ÚSVITU a je povinen před
platné včas zaplatit.

Redaktoři: Profesor Dominik
Pecka a prof. Jaroslav Vrána.
Příspěvky rázu náboženskomeditativního, výchovného, po
učného a pod. zasílejte na
adresu P. Dominik Pecka, Brno,
Grohova 10/12. Příspěvky rázu
beletristického a poesie na
adresu prof. Jaroslav Vrána,
Brno 23, Kohoutovice 196.

Zprávy redakční: Redakce při
jímá jen příspěvky autorů,
kteří své rukopisy doprová
zejí plným jménem a adresou,
i když podle přání budou uve
řejňovány anonymně nebo
pseudonymně. Rukopisy se
vracejí, přiloží-li odesilatel
frankovanou obálku. Na ruko
pisy nečitelné nebude brán*
zřetel. Je žádoucí, aby ruko
pisy byly psány jen po jedné
straně papíru, pokud možno
strojem. Hodnotné příspěvky
se honorují. Všechny zaslané
příspěvky budou v redakčních
zprávách zhodnoceny, případ
né odmítnutí odůvodněno. Po
sílejte básně, povídky, črty,
úvahy, náladové obrázky, epi
gramy, anekdoty, žerty, há
danky, fotografie, kresby, ka
rikatury.
Spolupracovníci! ÚSVIT má
být časopisem studentským i
po stránce výtvarně umělecké.
Chceme v něm tedy, uveřejňo
vat Vaše kresby a Vaše sním
ky. Všechny své práce toho
druhu, jakož i všechna přání
a všechny rady, týkající se
grafické úpravy Úsvitu, zasí
lejte na adresu: Administrace
ÚSVITU, Brno - Běhounská Typos,
Všichni se zúčastněte na vý
stavbě našeho časopisu vhod
nou propagací. Cím více bu
deme mít-odběratelů, t. j. čím
větší budeme mít náklad jed
noho čísla, tím větší budou
jeho možnosti. Chceme jistě
všichni, aby náš list byl nej
lepší. Budujte i vy ÚSVIT při
hláškami nových odběratelů.

Dopisovatelům!

Přiletělo batolátko, jmenuje se jaro? Přiletělo pacholátko? Ano,,
ano, celý rok zaspalo. Jen dál! (V. V. z Jihlavy!) Próza je cenná,
i verše se tříbí stále k určitější expresi myšlenkové. Některé poz
ději! (J. K.) Tentokrát se střípky těžko dají slepit v pěknou ná
dobku. (Gemma.) Poslední báseň je rytmicky neupravená. Proč se
vážete stůj co stůj na rým? Víc odvahy a méně těžkomyslnosti!
(J. V.) Březinovská variace je zatím jen přáním, s výrazem bojujte
dál, a mnoho štěstí při tom! (K. W.) Nezvykejte si pěknému rýmu
obětovat myšlenku. (BM) Rýmování o střední škole není ještě
poesie, kromě prvé strofy o štafetě-myšlenkách. (Z. R.) Pěkný po
hled na Puškina uveřejňujeme. I básnický výraz Vaší úcty k němu.
„Proklínám pekelnou chvíli1' uveřejnat nemůžeme, ani při Vaší
statečnosti. Bůh ví, že netápete v tmách a že Vám pomáhá. Není
pohaněn, kdo trpí, a nic na světě ho nemůže před Bohem poskvrnit!
(Z. K.)Podoba Božích muk se těžce vyjádří, ale uveřejníme ji jako
příslib! (J. P.) Dvě zůstaly, tři odpadly. (Z. R.) Jen jedna je básní,
a tu uveřejníme. V tom viďte svoji spolupráci s námi. Nejkrásnější
ctností mládí je skromnost. Názory Vaše na románové postavy jsou
zdravé a správné, stručnější formulace by jim neškodila! (J. Z.)
Jen kupředu, očka neupředu! (A. P.) Pozor na návaly jarních citů!
K Muse, která Vás na jaře navštěvuje, buďte galantní, ale opatrní.
Raději k ní méně mluvte, uvidíte, že Vás potom políbí! (J. F.) Stále
tříbit a nikdy se nespokojit! (V. V.) Některé přijaté příspěvky bu
dou uveřejněny později, i když je tiskárna sází hned, z technických
důvodů! To není povel k odpočinku! Posílejte, a raději více! Jen
frankujie dopisy správně!
Z třiatřiceti zásilek v posledních čtrnácti dnech bylo šest fran
kováno špatně, jsem tím poškozován za Vás, musím občas platit doplatné. Ve Velkém Brně musí být na dopise známka 1.60. od jinud
2.40 a těžší dopisy 5 Kčs! Nebojte se toho! Na konci ročníku dosta
nou honoráře i všichni ti. jimž je snad redakce nemohla vyplatit
dříve! Nikdo nebude zkrácen! Pečlivý adresář všech dopisovatelů •
máme již hotov!
Objednáváte-li knihy z pražských nakladatelství,nemusíte úzkost
livě psát plnou adresu, jak např. Atlas, Praha II, Příkopy 14, nakl.
Vyšehrad, Praha II, Karlovo nám. 5, a p. Stačí úplně objednati si na
př. knihu z nakl. B. Ruppa v Praze, nebo G. Francia v Praze, ap.
Knihy Vám přijdou, jen když máte peníze!

29. IV. 1947.

V.

K obrázku na titulní straně:
Sv. Vojtěch biřmuje. (Baroko na Moravě.)

Vyšlo 16. května 1947. — Majitel a vydavatel Ordinariát diecése brněnské, Brno-Petrov. — Vytiskl Typos-Brno.
— Redaktoři prof. P. Dominik Pecka a Jar. Vrána. — Odpovědný redaktor P. Dr František Falkenauer. —
Technicky vede Jindřich Ncmec. — Novinová sazba povolena řed. pošt a telegr. v Brně, č. j. IA-4-2370-0:119.893.
Administrace ÚSVITU, Brno, Běhounská - Typos. — Účet poštovní spořitelny č. 116.326.

Svatý Vojtěše, oroduj za nás!
(Provisorní náhrobek sv. Vojtěch — návrh akad. sochařky Vobišové.)

Dominik Pecka:

Z hlubin věků
Rokli 982 umíral první biskup pražsky Dětmar, rodem Sas. Jelio duši li učily těžké výčit
ky, neboť se mu zdálo, že za devět let svého
biskupování nepřivedl svěřené stádce blíž ke
Kristu: ..Lid do dneška nic nezná a nic nedělá.“
tak naříkal. ..leda co prst satanův do jeho srdce
vepsal. Běda mi: bolest na věky!“ Svědkem
těch výčitek byl mladý kněz Vojtěch z rodu
Slavníků. Netušil tehdy, že mu bude pokračo
vat v těžkém díle, pod jehož tíhou klesl Dětmar. Téhož roku proti své vůli byl zvolen jeho
nástupcem: „Chtěj, nechtěj, biskupem naším
budeš!“
Přijav biskupské svěcení ve Veroně přišel do
Prahy v rouše kajícném a bos na znamení, že
nepřijal svůj úřad pro osobní slávu či zisk,
nýbrž jen pro duchovní blaho lidu. V jeho rozsá hle d iecési nebylo ještě zakořeněno símě
víry, pohanské zlozvyky bu jely v zemi: otroc
tví. sňatky mezi pokrevenci, krevní msta, znesvěcování dne Páně. Panstvo a zemani mu jen
překáželi v jeho ob rodných snahách a nakonec
se mu pomstili za exkomunikaci Vršovců ubiv
ších v chrámě svatojirském provinilou ženu
lim. že vyvraždili jeho rod na hradě Libici.
Nedivno, že se biskup znovu rozhodl opustit
svou zemi a jako misionář hlásat evangelium
pohanům. Do vlastního přišel a svoji ho ne

přijali. Jízlivě mu vzkázali čeští velmoži do
Poíska: „My jsme lid nepravostný a ty jsi svě
tec: víme, co v rouše přívětivosti tvá svatost
krákorá."
Naše doba není nepodobná době Vojtěchově.
I mezi námi je nemálo těch zlořádu, proti kte
rým bojoval: ne sice otroctví, ale znehodnocení
lidské osobnosti, ne sice sňatky mezi pokre
venci, ale žalostný úpadek sexuální morálky a
rozklad rodinného života, ne sice krevní msta,
ale nevraživost, nepřejnost, udavačství a útisk
— a v téže podobě jako v jeho době znesvěcování dne Páně, hřích, který je tím těžší, že se
páchá veřejně a neostyšně, zatím co jiné hří
chy se tají a vyhledávají přítmí.
Když se stal Vojtěch biskupem, modlil se za
českou zemi a vyprošoval jí: 1. aby od té ho
diny nikdo v Čechách nebyl posedlý zlým du
chem, 2. aby bylo v Čechách zastaveno všechno
nepřátelství, osobní i rodové, 3. aby nikdo ne
byl vězněn.
Smysl té trojí prosby je jediný: Vojtěch vy
prošoval svému národu mravní svobodu, to jest
aby nikdo nebyl otrokem ďáblovým, ani otro
kem svých vášní a zločinných sklonů, za které
by pykal ztrátou svobody osobní.
Ze svobody mravní se rodí všechna svoboda
jiná: národní, politická, sociální a hospodář
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ská Spojení národové prohlásili ústy Roose
veltovými čtyři základní svobody: 1. freedom
of speech (svobodu projevu), 2. freedom of re
ligion (svobodu náboženství), 3. freedom of
want (osvobození od nedostatku) a 4. freedom
of fear (osvobození od strachu).
Sarkasticky k tomu poznamenává Denis de
Rougemont, že lidé, kteří vskutku požívají
těch svobod, jsou trestanci amerických žalářů.

To znamená, že tyto svobody jsou sice vyhlá
šeny, ale nejsou dosud uskutečněny. A usku
tečněny nejsou proto, že státníci sami nám je
nemohou zaručit, dokud sami nevybudujeme
jejich nezbytný základ a nebudeme usilovat
o svobodu mravní. Nemůže být osvobozen od
útisku, bídy a strachu ten, kdo sám se neosvobodil od hříchu. A to je tisícileté poselství svá
tého Vojtěcha naší době.

Zdeněk Skoupil:

Síla myšlenky
Dříve, než lidé dovedli užívati elektřiny,
bylo jí na světě v možnosti právě tolik jako
teď. Nebyla však užitečná člověku, neboť se
nevědělo, jak ji ovládat. Podobně jest to i s ji
nými, dosud neobjasněnými silami. Jednou
z nich jest síla myšlenky. O působnosti myšlen
ky na tělo můžeme se přesvědčit různými způ
soby. Z četných příkladů uvádím: představíme-li si své oblíbené jídlo, dostaví se podle
Pavlovových pokusů podráždění receptorů a
reflektorická tvorba slin bez záměrného roz
umového impulsu. Na tom základě spočívají
názory pracovníků v tom oboru, podle nichž
tělesný stav jest závislý na představě. „Jestliže
udržuješ ve své mysli obraz, neboli představu
sebe sama, jak jsi v dokonalém zdraví a jak
jsi pln síly a činnosti, shromažďuješ a poutáš
v sobě sílu, která pracuje, aby ses dojista tako
vým stal. Tím buduješ ono zdravé já, po němž
toužíš, a to duchovní já ovládne v daném čase
tvoje hmotné tělo a změní je tak, že se mu
naprosto vyrovná. Máš-li slabý žaludek, od
mítej každou představu, ve které vidíš svůj
žaludek slabý: a hleď vidět pouze žaludek sil
ný. Máš-li slabé plíce, viz je očima své duše
jako plíce silné. Je-li tvoje tělo slabé a skleslé,
hleď je vidět v představě, jakým jsi byl tehdy,
když jsi byl chlapcem a když jsi měl největší
rozkoš z přelézání plotů a šplhání na stromy.
Tím vysíláš podstatu tělesného stavu, ve který
doufáš. A když budeš v tom pokračovat, aby
ses takto viděl, tu nastane znenáhla změna
v tvém stavu, změna k lepšímu.“ (Prentice
Mulford.)
Jisté jest, že člověka nelze autosugescí změ
nit v podstatných částech, ani zabránit fysické
mu pochodu stárnutí, nebo dokonce smrti, ne
boť nad těmito věcmi jest jediným pánem Bůh.
Úspěšně však může býti autosugesce použito
v případech lehčích nemocí, zvláště psychic
kých poruch a k zmírnění bolestí. Autosugescí
si lze vysvětlit převážnou část různých orien
tálních kouzel a produkcí indických fakirů, na
příklad chození po rozžhaveném železe a j.
Působením myšlenkového prvku nastane pev
né stažení svalstva, kterým nepronikne ani
hřeb, a tak jest možné přejiti po ostrých před
mětech bez jakéhokoliv porušení povrchu těla.
Na tomto principu se zakládá i léčení růz
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ných magických lékařů, jejichž hlavní snahou
jest vyvolati u nemocného představu zdraví a
jistou důvěru ve vyléčení. Význam toho léčení
spočívá hlavně v léčení chorob psychických,
hysterie, vmyšlených nemocí a utkvělých před
stav. Tím teprve přecházíme k působení myšle
nek ve vlastním smyslu, totiž k působení ne
osobnímu, kdy myšlenka přechází na jiné, pů
sobí na ně, hýbe jimi, slovem má na ně vliv.
Přenášením myšlenek s jedné osoby na dru
hou jest možný i přechod nálady, což můžeme
pozorovati, prodléváme-li ve společnosti osob
veselých či smutných. Dále přechod rozhod
nutí, proto se doporučuje při různých jedná
ních, na př. obchodních, spíše osobní návštěva
nežli písemný styk, poněvadž osoba, se kterou
jednáme, jest snáze uvedena na naše stano
visko. Posléze i přechod intelektu, jak to vy
jadřuje známé přísloví: „Řekni mi, s kým se
stýkáš, a já ti povím, kdo jsi.“
Působení myšlenkou na dálku jest po do
sažení určitého cviku možné — podle názorů
některých experimentátorů — pouze na živé
osoby, zvláště na ty, které účinně spolupůsobí,
tedy nikoliv na neživé předměty. Proto nelze
sugescí vysvětlit zázraky Kristovy a zázraky
světců. Jak si již čtenář povšiml, nelze půso
bením síly myšlenkové uzdravovat choroby
těžšího rázu nebo rovnat rozdrcené údy, což
jest právě převážnou částí lurdských zázraků.
Dále není sugesce možná bez vědomí a sou
hlasu osoby, na níž jest působeno, a jistě nikdo
nepřipisuje vnitřní součinnost mrtvým, které
Kristus uzdravil, bouři, kterou utišil, a fíkové
mu stromu, kterému dal uschnouti.
Lidské poznání o skrytých fysických silách
jest teprve v počátcích; nepopiratelný užitek
by vznikl jejich rozvojem a využitím. Objas
něním těch sil nabízí se lidstvu klíč k mysté
riím okultních nauk, magie, spiritismu a ka
baly, které se tím staví do přirozeného světla.
Bádání na tom poli dokazuje jsoucnost duše
jako činitele samostatného, na hmotě nezávis
lého a nikoliv jako sourodou náplň hmoty.
Studiem těch sil odhaluje člověk roušku ta
jemství, kryjící dílo Stvořitelovo, a jest nucen
sklonití se před Moudrostí, která je vložila
v přírodu již od prvopočátku všeho.

Ze zápisníku starého profesora
Pan profesor M. má synka, který sice po
dědil po otci vlohy k matematice, ale také ne
chuť k filologii. Jeho češtinářské nezdary po
puzují otce tou měrou, že i v přestávkách, jak
mile spatří nějakého filologa, ihned rozpřádá
protifilologické úvahy a vyslovuje pochyb
nosti. je-li filologie, ať klasická ěi moderní,
vůbec nějaká věda. Vzpomíná, že před třiceti
lety, kdy on maturoval, bylo chybou neužít
záporového genitivu nebo nenapsat infinitiv
s koncovkou ti. Časy se mění, a co kdysi bylo
chybou, dnes už chybou není. Kterépak vědec
ké důvody o tom rozhodly? „Ten můj kluk,
když udělá chybu, má pro to své důvody.
Onehdy napsal sýček s měkkým i, tedy síček.
Manželka mu povídá: Píše se sýček a ne síček.
Kluk na to: Ale když se píše měsíček, tak proč
se má psát sýček? Manželka mu vysvětluje, že
sýček je odvozeno od sykati a proto se píše
s tvrdým y. A tak se naše rodinné rozhovory
točí jen kolem i a y. Včera večer nebyla man
želka doma a kluk přišel na mě, má-li se psát
zdůli nebo zdůly. Už jsem toho měl dost a řekl
jsem mu vztekle: Když to byli volové, tak se
vzduli, a když krávy, tak se vzduly.“ Kolega
chemik přizvukuje otci obdařenému nefilologickým potomkem a prohlašuje: „Já myslím,
že by měla platit jen dvě pravidla mluvnická:
Mluv, jak ti zobák narostl a piš, jak slyšíš!“
„Ano.“ odpovídá nešťastný otec, „ale co by po
tom dělali filologové?"

„Lépe jednou vidět než desetkrát slyšet" —
tou zásadou se řídil jeden pan farář na Vyso
čině. Právě učil ve škole o křtu a povídal dě
tem: „Děti, budeme se teď učit o svátosti křtu.
Já křtím každou neděli po požehnání. Přijďte
do kostela a dívejte se. jak to dělám, a potom
si budeme o tom ve škole povídat.“ Děti přišly
a dívaly se. V pondělí přišel pan farář do školy
a začal: „Tak, děti, dívaly jste se, jak jsem
křtil?" — „Prosím, ano!“ — ..Tak, co jsem já
všechno při tom dělal?" A děti vypočítávaly
a popisovaly jednotlivé úkony křestního ob
řadu. jak si je pamatovaly. „Prosím, vy jste
na to děťátko také dýchal!“ — „Ano, správně,
já jsem na ně dýchal. A zdalipak, děti. víte,
proč jsem na ně dýchal?" Ticho — nikdo se
nehlásil. Tu zvedl ruku Frantík. „No tak, Fran
tíku, pověz nám, proč jsem já na to děťátko
dýchal?" — „Prosím, vy jste na to děťátko
dýchal, protože osel a vůl na Ježíška také dý
chali.“ Třída se rozesmála a pan farář v potu
tváře potom vysvětloval, že to dýchání zname
ná vliv Ducha svátého a ne representaci zví
řátek betlémských. A tak se zdá, že nestačí

jen vidět, je potřeba také slyšet. Fides ex audi
tu — víra je ze slyšení, říká svátý Pavel. (Aim.
10. 17.)
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V úvodu k obřadu křestnímu vkládá kněz
křtěnci do úst trošku posvěcené soli se slovy:
„Přijmi sůl moudrosti — budiž ti darem a mi
lostí k životu věčnému.“ Na to se odvolává
milovník vína v jedné slovácké písničce, když
odůvodňuje svou ustavičnou žízeň:

Není vina má,
ani babina,
a je vinen panáček,
že mně solil jazýček —
chce se mně vína!
To je poučné především v tom smyslu, že
lidé svádějí na jiné, co zavinili sami. A ještě
raději to svádějí na kněze. I to je vysvětlitelné.
Kněz je mluvčí mravního řádu. Ale nestačí,
aby vedl slovem, je třeba, aby vedl i příkla
dem. A nedává-li dobrý příklad, snadno najdou
v jeho počínání omluvu ti, kteří sešli s pravé
cesty. To platí i o vychovateli. Stačí jedna chy
ba a už se na ni vymlouvají lenoši, nepořádníci
a kazimírové, aby se ospravedlnili. A poněvadž
nikdo není bez chyby, není možné, abychom
vychovávali ve jménu svém, pro sebe a podle
sebe, nýbrž jen ve jménu toho, jenž nás poslal,
pro něho a podle něho.

•
Svatý Augustin, ač je mistr slova, chová ne
důvěru ke slovům — snad z dob, kdy si „ote
vřel krámek se slovíčky“ a „vyučoval řečnic
kému umění a ovládán ctižádostí prodával vý
mluvnost vhodnou k vykonání soudních pří“.
(Conf. IV., 2.) Ve svém dialogu De magistro
dospívá k závěru, že slova — znaky nás ne
mohou doopravdy poučiti. „Uvážíme-li věc
pečlivě,“ praví svému synu Adeodatovi, „ne
najdeš snad nic, čemu bychom se učili skrze
znaky. Když je mi totiž dán znak a zastihne
mne nevědoucího, čeho je znakem, nemůže
mne ničemu naučiti; když mne však zastihne
vědoucího, čemu se pak učím znakem?" Slova
podle jeho mínění nás toliko pobízejí, abychom
věci hledali, ale nepředvádějí je, abychom je
poznali. Na všechny věci, které chápeme, se
tážeme ne mluvícího, který se z vnějšku ozývá,
nýbrž Pravdy vládnoucí uvnitř nad samou
myslí, a abychom se jí tázali, jsme snad pobí
zeni slovy. Nikdo není tak pošetilý, aby posílal
syna svého do školy proto, aby se naučil, co
myslí učitel. Když učitelé vyloží slovy vše
chny své nauky, žáci uvažují u sebe samých.
zda byla řečena pravda; hledí totiž podle sil
svých na onu vnitřní Pravdu. Lidé mylně'na-
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zývají učiteli ty, kteří mluví k žákům. To je
názor Augustinův. A i když jinak nepohrdá
slovy a zná jejich užitečnost, varuje, abychom
jim nepřikládali větší význam než je třeba a
chápali, že nemáme nikoho jmenovati svým
učitelem, protože jediný učitel všech je na ne
besích. (Mat. 23, 8.) (Svatý Augustin, O pořád
ku. O učiteli. Přeložil a úvodem opatřil K. Svo
boda, Praha, Česká akademie věd a umění
1942, str. 81 — 127.)
Augustinovo platónské pojetí slov — znaků
nemělo valného ohlasu ve filosofii. Svatý To
máš Akvinský následuje ve výkladech o řeči
spíše Aristotela. Zdá se však, že Učitele užíval
Komenský, jenž mnoho přemýšlel o znaku
(Methodus linguarum novissiina 1648). Ale af
plně souhlasíme s Augustinem nebo ne, jisto je,
že vyučování nesmí být pouhým přednášením
vědomostí, nýbrž především návodem k myšle
ní vlastnímu, neboť neučíme papoušky, nýbrž
lidi. A i když učení není pouhé rozpomínání,
jak se domnívali platonikové, nýbrž .proces
tvůrčí, je užitečné, aby jak vyuču jící, tak vy
učovaný, si uvědomovali, že jsou hledači jedné
a téže nej vyšší Pravdy a že ji musí hledat
v pokoře.

•

Svatý Tomáš Akvinský zná dvojí způsob
učení: per inventionem (vlastním výzkumem)
a per disciplinám (naučením). O prvním způ
sobu mluví obšírně v první části Summy theo

logické, o druhém v jedenácté otázce dílaQuaestiones disputatae de veritate. Stanoví dva zá
kony vyučovatelské. První je: umění napodo
buje činnost přírody. Pro učitele to znamená,
že má žáku pomáhat k vědění tak, aby mu
slovy, symboly a věcmi ukazoval cesty, které
jej samého přivedly k vědění. Druhý zákon je:
umění slouží přírodě. To znamená, že úkolem
vyučování je podporovat vlastní činnost žáka.
Učitel slouží přírodě a je činitelem druhotným,
kdežto žák je činitelem prvotným. Učitel koná
v duši žáka asi to, co lékař v lidském těle:
podporuje přírodu v její činnosti.To připomíná
Hippokratovu zásadu: Medicus ne noceat —
lékař af neškodí, to znamená: af se varuje
násilných zásahu do organismu a omezí se na
podporu obranných a hojivých sil těla. Podle
výslovné připomínky svátého Tomáše není vy
učování .,infusio scientiae". nalévání vědomostí,
nýbrž řízení a podpora vlastní činnosti žáka,
rozvoj jeho rozumu, jenž je božského původu
a může tudíž být pěstěn jen ve spojitosti se
svým původem.
Požadavek souřadnosti přírody a rozumu se
objevuje i v moderní pedagogice. Není však
nový: prvenství je třeba spravedlivě přiznat
svátému Tomáši. Ani Augustin, ani Tomáš nevyvyšují příliš funkci učitele, ač oba byli slav
nými učiteli. První klade důraz na vnitřního
učitele, druhý na vlastní výzkum.Ülolia učitele
vnějšího a přejímání vědomostí od učitele jest
jim oběma podřadná.
P.

Jiří Karen:

Mecenáš
Východní Cechy, kraj husitů, kdesi pod Orebem.
Prší a kalný déšť bubnuje do oken vlaku. Příjemné
vyhlídky zrovna nejsou. Vleku s sebou kufr knih a
márn-li nějakou představu, je to skálopevný úmysl
pilně studovat.
Vystoupím z vlaku. Nádraží je malé, vlastně sta
nička. Visí tu zplihlé plakáty volební, vítr jimi mává.
Rozhlédnu se.
— Pěkně vítám, zahlaholí bodře za mými zády.
Ohlédnu se.
— Jsem Koďousek, velkostatkář Koďousek. Vidím
vás, jak se tu rozhlížíte, a tak mi napadlo, že jste
ten student, co má přijet k nám.
— Mám radost. Jako na zavolanou. Představuji se.
— Mám tu povoz pro vás. Takový nečas. Uplivl si
jadrně a ještě jadrněji zaklel. Vskutku, bodrost vtě
lená.
Pan Koďousek je muž zavalitý, pan Koďousek je
muž statný.
Jeho řetěz na vestě říká: Ja na to mám —! Jeho ko
žený kabát přitakává: — Ano. ano. jsem sedlák, zá
možný člověk a těší mne, když mi někdo řekne: velko
statkář!
— Těšilo mne, pane studente, že jste k nám přijel.
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Však víte, hlad u nás mít nebudete, jakože se Koďou
sek jmenuji.
— A. co vlastně studujete?
— Filosofii, pane velkostatkáři.
Filosofii, opakoval zdlouha. To je hezké, taková
filosofie, ale čím vlastně budete? Když někdo studuje
medicínu, tak bude lékařem, a když práva, tak advo
kátem. To jsou všechno dobré věci. To se vyplácí.
Ale filosofie? To opravdu nevím, co budete dělat?
L filosofování se nedá žít. Filosofii ostatně nelze tech
nicky využít. Přiznám se vám: považuji filosofování
za věc zcela zbytečnou.
— Hodnota filosofie jest věcí pro sehe. Jsou dva
druhy hodnot: materiální a duchovní. Lidé, kteří ne
mají zdání o filosofii, jdou životem s jistotou, která
nepřipouští pochybností a vše se jim zdá být jasné.
Věci však nejsou tak jasné, jak se zdají. Jsme v za
jetí omylíi svých smyslu, předsudků, autorit — začal
jsem ze široka vykládat.
— To je všechno hezké, mávl rukou. Ale tohle jsem
nechtěl slyšet. To já vím. duševní gymnastika, škodit
to nemůže. Chci vědět, co z toho máte, kolik vám to
nese. Podívejte: já se nevěnuji filosofii, ale hospo
dářství. A když se věnuji hospodářství, tak to zna-

t
lněná: — Prodám sele, obilí, kus dobytka, prostě něco
tak. Jak to je u vás?
Člověk si musí chtě nechtě udělat obraz o životě
a světě. Bez takového obrazu naše jednotlivé jednání
se ztrácí v jednotlivostech, utápí se v malichernostech.
Takové myšlení je podmíněno příliš náladami. Po
dívejte, potluče vám krupobití, přijde nemoc. Roz
čilujete se, jste nespokojen. Tady leží hodnota filo
sofie. Filosof stojí nad věcmi, ovládá je a ne ony jeho.
— To jsme pořád tam. kde jsme byli. Já se zlobit
nepotřebuji. Mám-li v záložně dostatek peněz, tak mi
to nic neudělá.
— Tak na příklad: takový problém metafysiky, roz
kládám. Problém bytí a zdání. Ohromné. Tady se jeví
význam filosofie markantně. Podívejte! Nemůžeme
všemu, co nás obklopuje a jeví se jako realita, při
kládat stejné hodnoty. Třeba zde: jdeme okolo za
hrady. Vidíte tu okrouhlou kašnu s vodotryskem? Jak
se vám jeví?
— To je rámusu. Je to kruh.
— Nikoliv. Jeví se jako elipsa. Elipsa a kruh to je
rozdíl. Jako elipsa se jeví a přece skutečně kruh jest.
Vaše zkušenost koriguje vnější dojem. Nebo strom.
Nebo kámen. Myslíte si: leží ztrnule, je nehybný.
Pouhé zdání. Ve skutečnosti jest v pohybu, atomy se
pohybují. Ale my to nevnímáme. Naše smysly jsou
schopné vnímat jen podněty jisté velikosti a intensity.
Co jest za tímto rozhraním, jest pro nás nejsoucí.
Odtud pramení nepochopení. Zdání vydáváme za bytí,
za skutečnost. Proto vznikají omyly, proto falšujeme
skutečnost a proto-----— Stačí. A tohle se učíte?
— Ano. A není to skvělé?
— Já v tom nevidím nic skvělého. To jsem věděl
dávno. Na to jsem filosofii nemusil studovat.
— Anebo takový problém války. Je válka ethicky
oprávněna? A kdo je vlastně vinen. A jak zabránit
válce. Velké problémy, pane velkostatkáři!
— Podívejte se — pokynul. — Tamhle se perou ko
houti, vidíte? Nesnesou se, a proto se perou. A co
dělají slepice? Jdou si po svém a nevšímají si toho.
To je zvěř, pane. A my? Pořád filosofujeme, a co
z toho? Celá filosofie umožňuje lidským kohoutům
schovat se a poslat na bojiště lidské slepičky, dav.
Af se perou za nás. Já jsem to rozřešil dávno, milý
pane. Mělo by se říci: Kdo se chce prát, ať běží. Tak.
už běžte, kohouti. My se prát nechceme, my se sne
seme, netahejte nás do svých sporů.
— Ovšem, dá se takhle myslit, leč to jest vše per
analogiam.
— Nechrne toho. Ostatně, jsme doma.
Selský dvůr. Slepice, husy, holubi, křik, kýhání,
skřípot vozů, pobíhání a shon. Voní to močůvkou a
hnojem. Nádvoří plné kalužin, bláta, pod kolnami
nářadí. Obraz neladu.
. .
— Pojďte dál. A nic si z toho nedělejte. Hygiena je
pěkná věc, ale tady to jinak nejde. A tady je můj syn.
Podej ruku, Emile. Emil je bázlivý, nesamostatný, ale
jinak vzrostlý. — Umí dobře hrát na klavír. Ostatně,
poslechnete si. Teď pojďte, tady budete bydlit.
Místnost plná jablek, trochu hnila, na stěně barvotiskové obrázky.
— Je tu umyvadlo?

— Umyvadlo? K pumpě. U nás s mytím ceremonie
nedělají. A zde je náš přijímací pokoj. Klavír. Stál
pěkných pár tisíc, ale Emilek ho užije. Zahraj. Emile!
Emil hraje na klavír. Lehynké, národní motivy. Je
zruměněuý a ruce se mu chvějí. Jen aby se to tatíč
kovi líbilo, jen aby se tatíček nehněval.
— Pane studente, to je muzika, což? A představte si.
jako pětiletý hoch na akademii hrál. Jářku, učitel mi
povídá: Ten váš kluk, hin... Konečně, není se co
divit, má to po mně. Jářku, když já jsem byl mladý,
pane studente, já byl muzikant, na harmoniku jsem
hrál, na housle jsem brnkal, až se hory zelenaly, já
řku, pane studente ... to vám je kluk. Když byl ještě
maličký, přiběhl jednou a povídá: — Tatíčku, minis
trem chci být. A já: oholio, nic proti tomu, kluku
zatrolená.
— Tady je knihovna. Tři řady knih. Tlusté, malé,
oholio, těžké peníze stály. On to Emoušek číst nebude,
to já vím, ale k vzdělání to patří, a pak. aby se neřeklo, že já, velkostatkář Koďousek, nemám smyslu
pro civilisaci a kulturu.
Brehmův život zvířat, encyklopedie, Melantrichovy
dějiny lidstva, vskutku, sbírka solidních knih, záko
ník nevyjímajíc.
— Taky jsem koupil sochu. Je to moderní, nahotina,
dal jsem za to pět párů bot a třistašedesát pět korun
devadesát haléřů. Já nevím, ti moderní umělci, to jsou
plácalové. Když si dřív člověk koupil takový obraz,
třeba Jaro, tak tam byl potok, květiny a poznalo se to,
ale dnes? Několik čar, to je vše. Nejsem přítelem mo
derního umění. Picasso, viděl jste od něho něco? Ta
ková zrůdnost.
— Teď ještě pojďte do chléva.
Třicet kusů dobytka, deset koní. Bučení, říhání, tlu
čení do ohrady.
— To bude vaše práce. Budete krmit. Tady jsou
selata. Tady králíci. Tady slepice.
Myslím na kufr knih, který jsem si přivezl. Cítím,
jak nejlepší úmysly studovat tají jak prachšpatný
sníh. To bude práce.
— A, na tohohle koně pozor! S tím se to musí umět.
Kope, potvora. Z Emila mám radost. Dělá mi radost.
Však já mu také všechno opatřím. Má soukromé
učitele, mohl byste ho také něčemu přiučit. Taková
selata se nyní vyplácejí. Prodám sele a koupím na
učný slovník. Ovšem, já si to mohu dovolit. Můj velko
statek je široko daleko nejrozsáhlejší. Prodám pět
párů bot a mám sochu, prodám dvacet kilo jablek
a — prostě, jde to!
— Ovšemže, pane Koďousku! Vše je báječné. Váš
řetěz se kývá, vaše tvář se leskne, váš zátylek se vrývá do naškrobeného. límce, váš blahosklonný úsměv,
váš klavír, vaše dvě řady knih, vaše jablka, vaše
sochy, vaše selata, váš naučný slovník. Ovšem, ovšem.
— Jářku, pane studente — hlaholí bodře — jak se
vám tu líbí u statkáře Koďouska? Hlad tu mít nebu
dete! Jářku, pane studente, naše kačeny jsou nejlepší
v kraji a zabijeme jednu na vaši počest, pane stu
dente, abyste se měl dobře. Jářku, pane studente,
abyste neřekl, že jsem lakomec, dvě kačeny zabiju.
A můžete o tom napsat něco do novin. Třeba povídku,
nebo báseň, aby taky ostatní svět věděl, jaký jsem já,
Koďousek velkostatkář dobrý chlap.
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Emauzy.

Kreslila G. G.

jiří Karen: Advent zkázy

Michal Racek:

U okna

Klestí již předznamenalo pád
do hlubokých jam,
zvědové třaskavin syčících
v prachárně stébel plíží.
Čas k výbuchu je prodoutnán.

Poznám Tě, poznám

Jaká hlubokost tmy pod námi je,
jaký pád do hlubin, bez hebkostí dlaní,
jaký vzkřik plodů, když semkne je lis
a dere do naha, v slupky, dřeň.
Je čas smrtelného vinobraní.
Na nás, VINAŘI, přísný, na hrozny své se rozpomeň.

Poznám Té, poznám
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po sopránu

Když jitro v rozbitém

džbánu
kro píváš

po šafránu
Který hřebenem

do vlasů

včesáváš

Michal Racek:

Maminka

Když je ti šest,
dětství jak od prádla šňůra
ti do okna bouchá
a pavlač své zábradlí cení.
Večer svůj život-živůtek ručkama svíráš
jak uzel zmotaných cest
a ráno při probuzení
jej babičce do klína strkáš.
Jaro nechalo venku útržek roucha,
dvorek přecpaná krabice knoflíků
cvočky podpatků chřestí
a mičuda v brance každému slibuje štěstí.
Matka jde domů: Kdes byl?
Což jsem ti neřekla?
Dvě malá kolínka pod křížem poklekla:
Pánbíčku, netvař se pohněvaně,
už budu lepší, už víckrát ne —...
šeptáš vtzoufalém popudu:
Pane Bože, já už nebudu.

Mnohokrát zima ti okna záclonkou skryje,
mnohokrát jaro ti přijde jak vyzáblý smrkánek
z usmoleného papíru říkat své litanie,
léto ti vtiskne vějíř s obrázky smyslnými
a podzim ti čímsi houpaným bokem
diktuje rýmy.
A pak se na bílou postel jak obklad
rozvine matčina nemoc,
o které dříve nechtěl jsi vědět nic.
Matka je dávno doma: Kdes byl?
už jinak se táže než tehdy.
Jen ty však do smetí hodíš pár útržků,
tvá ruka na ně pojednou byla vzteklá —
dvě kolena v chvění pod křížem klekla:
Bože, netvař se zas už tak pohněvaně,
už budu lepší, už víckrát ne — ...
sténáš v palčivém popudu:
Pánbíčku, já už nebudu.

Michal Racek:

Zdeněk Rušar:

Dny mC l TVC

Hřebenem zlatým slunce češe vodu
a diamanty duhové jsou na pochodu
do dálek klenotnic bezedných.
Dny mé i Tvé nad řekou zpívající
v slzy se mění v kapky na rákosí
už ani břehy zelení neuprosí
zavřít čas na petlici.

Ach řeko —
Až západ krvavý svou tvář
na tvář tvou vtiskne,
žíznivost polibku kukačka vyzpívá.
Dny mé i Tvé nad řekou zasnoubenou
vystoupí ránem z vodních par,
zavoní zašlým kouzlem jar
úsměvy ztracené!

Anna Pospíšilová:

Jaro

Dnes jaru rozumím,
ptáci ho v křídlech mají.
Za křehký jarní stín
myšlenky utíká jí.

Pod křídly ptačími
spleť žilek vzruchem zpívá
a srdce stačí mi:
těžkne i zahořívá.

Maminkám všem

Maminkám všem, jež venku
v brázdách dusí svá léta,
potůček povzdechů smutně
po splavech rtů jim stéká
a v ústech odřená růže
zapřených bolestí zkvétá,
večer pak závorou modlitby
stavení střeží —
zpívám svou píseň.
Maminkám všem, jež v městě
na strojích ťukají prosby a vzdechy,
zlomeným nehtem škrábou hodiny se zdí
a v koutě na prstech sčítají
záděry urvaných minut
nebo z vysokých pater továrních
spouštějí provázky slz na střechy kolem,
s vyhublé nohy jim řádková punčocha padá —
zpívám svou píseň.

Vařím, vařím kasičku. M. Štencel (soutěž).
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Váhavým
Není zvykem, aby se v literárním časopise
obracel jeho redaktor k Vám. studenti, kteří
právě maturu jete a přemýšlíte o svém budou
cím povolání. Ale jednak vědomí, že při lite
rárním rázu má náš Úsvit široký program vý
chovný a vzdělávací, a jednak proto, že byste
můj hlas neslyšeli všichni, kdybych jej půjčil
některým novinám, porušuji tradici a volám
k Vám přímo z Úsvitu: Nezapomeňte, že nej
vznešenějším a nej potřebnějším povoláním je
poslání kněžské! Pravda, každá práce je po
svěcená, každou prací můžeme velebit Boha.
Ale kněz slouží Bohu bezprostředně, a proto
je jeho činnost ze všech činností nejvznešenější! Kromě toho víte, že knčží je velmi málo
a že tudíž dobrých služebníků Božích potřebu
jeme nejvíce.
Nejsem advokátem kněží, ani nepíši tato slo
va Vám, kteří jste se již vážně a definitivně
rozhodli pro praktická povolání v živnostech,
obchodech a průmyslu, pro povolání učitelské;
lékařské nebo právnické. Mám na mysli Vás,
kteří váháte a přemýšlíte o kněžích.
Mám tyto důvody pro jejich chválu': Kněz
je lékařem duší. Stará se. aby lidé neonemocněli nakažlivými chorobami jedovatých idejí,
a nemocné uzdravuje laskavou útěchou, že ni
kdy není pozdě, aby se uzdravili. Je právní
kem, učeným obhájcem Božích pravd i shoví
vavým a někdy i přísným soudcem drobných
i velkých sporů mezi farníky, dobrým pastý
řem svých oveček. Kněz je učitelem a vycho
vatelem malých .i velkých dětí, a to vychova
telem nej povolaně jším, proiože učí nábožen
ství a prostřednictvím jeho vede člověka k čis
totě, poslušnosti, k pilnosti a lásce. Kněz je
konečně zástupcem Kristovým mezi námi, ztě
lesňuje ve své osobě a svou osobností to, co
ostatním je dopřáno jen v částech.
Ejhle, člověk, v němž se zrcadlí vlastnosti
božské! Studenti, přemýšlejte a volte své po
volání s rozmyslem, nezalekni Vás tato chvála
povolání kněžského! I kněz je člověk chybu
jící. hřešící. Neodraď Vás ideál kněze dobrého!
Je mezi Vámi mnoho takových, kteří hoříte
touhou vyniknouti ve vědě a v umění. I v tom
Vás povolání kněžské může uspokoj i ti nejlépe
ze všech povolání. Vyrostou z Vás v tichu
kněžské klausury naši noví Vinařičtí a Jablon
ští. Pravdové, Kosmákové a Baarové, noví

Křížkovští a velicí kazatelé, řečníci, hudeb
níci i malíři, budoucí čeští myslitelé!
Mohli byste namítnou ti, že sám knězem ne
jsem a že nemám práva tak ml uviti. Na to
odpovídám, že právě proto jsem to napsal,
abych Vás povzbudil, neboť jen příklady Vaše
přivedou Vás na vinici Páně. Vím. co je ostych,
a že mnozí jen pro ostych neposlechnou svého
vnitřního hlasu! Poslechněte svůj vnitřní hlas!
Národ a Církev Vás volá! Ale i Vy, kteří se
rozhodnete jinak, nezapomeňte, že cesty mo
hou býti rozličné, ale že cíl všech nás je stejný!
29. IV. 1947.
J. Vrána.

Nejen tělo, i duše potřebuje osvěžení po celoročním napětí. Nezapomeňte si prohlédnouti
na obálce seznam všech míst, kde budou zase letos pro studentstvo konány exercicie a hlavně
včas se přihlásit. Již nyní je na ně nutno pamatovat v prázdninovém časovém rozpočtu.
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Alojz Stankovič:

NEZNÁ M I H R D I N O V I A

Rázné kloky přerušily lichost'. Pán profesor
vyskočil, v okamihu zatvoril sošit a položil ho
na stol. Este si stačil iiírieť oči a už sa ob ja vil
vo dverách Stáno. Pozřel udivene na roztvorenc skrine. potom na siól... a — zbledol ako
stená.
— Otecko, fy si mi ...
— Áno, — zvraštil otec čelo. — Opovážil si
sa ešte písaf si denník?! To je už privela.
C hceš ina vercjne vysmiaf?
— Otecko, o tom nevie celkom nik.
— Ták? Ale ja som to mal vedief. Ako si sa
opovážil bez inójho dovolenia robit' niečo ta
kého ?!
—... Bola to velká posila, lam som sa
mohol so všetkým sverif. Bolo to ohnivo medzi
mnou a Ním . ..
— Teda ty bcrieš vážné iie věci, čo sú tam?
— Áno otecko.
— Aj s tým povoláním?
— Áno. otecko.
— Vieš! Už nenachádzam ani slov! Ja...
Veď sa zblázním ... Moje nervy sú nie drótv ...
ja sa tu mořím, cele štvri mesiace venujem
lomu, rozmvšfam. ako li pomoct, ako to čo najlepšie'sostavif. aby ani teba ncprovokovalo ...
Zanedbávaní celkom svoje povinnosti. Úplné!
Dám sa do styku s f lidmi. ktorých ani nemóžem vidief. Na ostatnú rodinu celkom zabúdam . . . Robím peklo z celého domu . . . Ne
spím. choiTaviem. trápím sa. mořím sa. dávaní
sa celkom pokořovat’... Nemilosrdné nivočím
všetky svoje bývalé zvyky, všetky priatefstvá,
všelky názory a násilu sa celkom prcdstavujem ... Len kvóli tebe. Idem celkom bezohlad
né všetkými prostriedkami za jednvm cielom!
Nevidím, nepočujem. všetko vyhodím, všetko
ničím, len aby som teba priviedol k rozumu!
Všetko som zničil, chápeš? Všetko, i seba.
všetko len pre teba! ... Ach ... Moje nervy!
Profesor si položil ruku na čelo a zvalil sa na
postel’.
— Preboha! — skríkol Stáno a pribehol k po
steli. — Otecko, čo. čo sa ti stalo? ... Azda ja
som ...
Stanov otec od bolesti skrivil ústa. Potom cel
kom potichu začal.
— Stáno, počuj! Povedz mi. ale úprimne! Ešte
vždy chceš ísf za řeholu íka?
Právě vtedy vběhla aj Stanova matka, popla
šená krikom. — Čo sa ti stalo? Bože mój!
— Nepřerušuj nás teraz! — dal sa zase do
křiku otec, lebo videi, že Stáno to chce využif.
aby vyhol odpovědi. — Tak, ako je to!? Ešte
si nezměnil svoj úmvsel?
— Nie otecko!
— Ach. teda všetko bolo márne. A šetko! Všet
ko stratené! — Ústa sa mu zasa skrivily od bo
lesti a přivřel oči.

Román

— ... prosím fa, pusť už Stana, — začala
orodovaf matka — kvóli mne. Pán Boh nás potresce. Či nevidíš, ako si sa změnil? Predtým tu
bol pokoj, blaženosť. Spolu sme chodievali do
kostola...
— Čo? Ešte i ty tak hovoříš? — začal už cel
kom chrapl avo kričaf otec. — Čo ste sa sprisahali proti mne všetci? — reval ďalej a pokúšal
sa vstaf, zatiaf čo studený pot už celkom po
krýval jeho tvar.
— Chcete ma zničit’? Hej?! Sprisahanie? Za
bit’ ma chcete?! — potácal sa v agónii na prostriedok izby. — Čo chcete odo mna? Čo? Vy
všetci! Čo som vám urobil? ... Ale ia vám dám!
Aj keď je vás tu celá izba. Plno, a já sám .. .
Stáno a jeho matka ešte viac zbledli. Srdce
im celkom přestalo bif. Ako přikutí hladeli meravo na otea, ktorý chytil so štola vysokú vázu.
— Tak. kde ste? Chcete sa bif! Tu som! Len
poďte! — rozohnal sa s vázou.
Ale už nestačil. Podlomil sa ... Váza mu vy
padla z ruky a on sa bezvládné zvalil na zem...

— Stáno, kde je Stáno? — začal volaf pán
nrofesor, keď sa po dlhšej chvíli v posteli pře
bral.
— Tu som, otecko! Potřebuješ niečo?
— Nie. nič. Len sa chcem rozprávať s tebou.
— Nehnevaj sa. že ...
— Nie. Nič mi nehovoř! To mi bolo třeba.
Bolo to velmi užitečné pre mňa. Teraz už vidím
do toho jasné. Už som na čistom ...
— .Ako. otecko? Nebolí fa niečo?
— Nie. už vóbec nič! To ma len predtým bo
lelo ... l eda chceš ísf silou-mocou do kláštora?
— Nechájme to teraz, otecko! Veď sa neskór
porozprávame...
— Nie! Musí to byť teraz. Veď ma to už dosf
tlačilo ... Počúvaj dobré, čo ti hovořím ... Choď
len za toho řehol nika, ale aby si mi nerobil
hanbu!
— A . . . ako . . . Ako. otecko? ... — vyskočil
Stáno
z v 9celý bez seba. — Je to možné? Myslíš to
vazné:
— Celkom vážné . ..
— A podpíšeš mi? ...
— Dones to radšej hněď sem. Len o jedno fa
prosím: dokonči ešte matům doma. Myslím, že
ti to nebude prekážaf.
— Hej. áno. áno. velmi rád. Aj páter mi iak
radil ... A nebudeš ma už skiíšaf ?
— SkúŠaf? Nie. neboj sa! Hej. to '»skiišanie«!
To bol neknv titul. Teraz sa len modli, aby Pán
Boh odpustil tvojmu otcovi... že fa vel’mi.
velmi — miloval ... TTei. hej. láska móže byť aj
slepá ... A potom zotročí rozum aj volu ...
*
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— Pán továrník, myslím, že som s vámi tu
v kaviarni posledný raz.
— Ale, pán kolega, myslíte to vážné?
— Áno.
— A čo sa stalo? Vaří len nechcete popustiť?
— Ba áno. Už som i popustil. Stáno bude kňazom.
— Tak, tak? No ale vás dostal. Nehanbíte sa,
že to chlapčisko vás porazilo?
— Už som si to dobré rozmyslel, a som tej
mienky, že som neprehral. Ba naopak, týmto
posledným krokom sa mi podařilo predsa zvíťaziť nad sebou.
— Aby som bol úprimný, pán profesor, čakal som to! Vaše náboženské předsudky sú
hlboko zakořeněné. Preto som dal na Viktora
vačší pozor. Z něho nikdy nebude farář! A pod
niky budú uňho v dobrých rukách. Myslím, že
právě teraz to ide velmi plánovité. Keď sa on
nezamiloval, zamilovaly se doňho dievčatá.
A zafúbené dievča si už nájde cestu. Pravda,
po týchto změnách 1’ahko pochopíte, že vášho
syna už najbližšie nepozvem... On by nevedel
porozumieť určitým situáciám ...
— Pán továrník, bojím sa, že sa vel’mi zahrá
váte. Je to nebezpečná hra, ja som to sám na
sebe ská sil.
Továrník namrzený, reagoval trocha ironicky— O mna sa nemusíte tak obávať, milý pán
kolega! Viem, čo je mojou povinnosfou. Z mójho Viktora bude vefký člověk a nie utiahnutý
farár.
— Ja vám len znovu hovořím: Nebezpečná
hra! Je možné, že predsa ...
Ale to už Viktorov otec nevydržal...
— Nie! To nie je možné. Nedovolím! Radšei
chcem vidieť svojlio syna mrtvého ako v reve
rende! Počujete?
— Preboha, nehovořte tak!
— Ba poviem. a hovořím to před všetkými!
Rozumietc? Radšej mrtvého ako kňaza ...
V o vefkom rozčúlení nezbadal, že všetci In
dia sa pozastavovali na jeho křik. Potom schý
lil kabát a tresol dverami ...

4Lebo ja už počínám byt obětovaný a
Čas mójho rozkladu už nastáva. Dobrý
boj som bojoval, beh som dokonal, vieru
som zachoval. Ostatně odložená mi je ko
runa spravodlivosti. ktorú mi dá Pán v ten
den, ako spravodlivý sudca. ale nielen
mne, ale i tým, ktori milujú Jeho příchod,
(2 Tím. 4, 6—8.)

Všetko prašťalo od tuhého mrazu, takže bolo
velmi povážlivé zdržovat sa dlhší čas ďaleko
od domu. A predsa asi hodinu od města vystu
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povala do hór po zamrznu tom sněhu skupina
dobré poobliekaných lyžiarov.
— Taký mráz už dávno nebol. Na to sa hovo
ří, že ked’ člověk napluje, padne dolu už len
kus ladu. Ale ja to dllio skúšam. A nemóžem sa
presvedčif ... — zasmial sa Viktor.
— Vy si musíte zo všetkého vtipkovat. — po
znamenalo dievča, ktoré kráčalo vedfa něho. —
Nechápem. ako sa móžete ešte smiať. Ja si už
ruky vóbec necítím. A sme ešte aspoň na dve
hodiny od chaty.
— To je aj problém! — pokračoval veselo
Viktor a stiahol rukavice. — Tu máte, mám ešte
jedny v rezerve.
— Velmi milé od vás, ďakujem vám, už som
myslela, že zamrznem. Neviem len, čo vášho
ctěného otca napadlo posielať nás v takomto
mraze ...
— Ako? On nás poslal? Predsa ste ma vy
pozvali.
Ale, ale! Sprostáčik! Keby ste sa mi tak nepáčili, ani by som vám nič nehovořila. — Neverím. Prečo by to otecko robil?
— Prečo. prečo! Veď sa nerobte zase takým
deckom! Bojí sa, že by ste aj vy dostali taký
nápad, ísť za kňaza.
— A čo to má s tým spoločného?
— Ej, ej. ale ste zelený! Ako len nechápete!
Sohnal si spoločnosť. ktorá za lačné peniaze vy
koná jeho inštrukcie ...
— Ták? Zase peniaze?! Teda aj vy máte zaplatené?
— Nie! — pokusila sa usrniať. — Ja to robím
z idealizmu . .. Viete, mám vás rada ... Hej ...
— stíšila hlas. — Ked* mi to nechcete povedaf
vy, musím to už povedaf ja vám ...
— l ak. teda z »idealizmu«? To je celkom milé
od vás, — usmial sa ironicky Viktor. — A
smiem vedief, aké sú tie inštrukcie?
— Nie je to iak hrozné. — Spoločnosť nás má
nechávat' viac osamote, a to najma vtedy. keď
budeme bývat v chatě... Ostainé mám vyko
nat! ja ...
Viktor celkom sčervenel od zlosti. Najradšej
by jej podrazil lyžu alebo niečo podobného. Ale
zahryzol si do peří a preniesol reč na i né.
— Ale je tu vela sněhu, čo, slečna? Aspoň
poldruha metra. Představte si, že by sme tak
nemalí lyže. Bořili by sme sa po pás, a nemohli
by sme sa nikdy riadne postavif na nohy. Zvalili by sme sa a zapadali stále hlbšie.
— To musí byť hrozné. A v takom mraze ...
— Sotva by sme sa dostali živí odtiafto. Kaž
dý by tu zahynul v hrozných mukách.
— Ej, ej, aké je to nechutné, myslieť na smrť.
Život je predsa tak krásny.
— Myslíte?
— Hej. ale je aj velmi krátký. Třeba ho vy
užit’.
— Cha-cha-cha! Ak je krátký, načo k němu
prilipnúť? Veď aj iak rýclilo skončí. Třeba my
slieť skór na jeho koniec ... Rozmvšfali ste už
slečna o tom, ako budete zomierať?

— Nepřišlo mi to ešte na myse!’.
— A akú smrť by ste si vybrali, keby to bolo
možné? Aká sa vám najlepšie páči?
— No samozřejmé... taká ... jemná ... bez
bolesti,'bezcitná. Viete, keby si člověk ani ne
uvědomil, že odchádza zo života. Například ...
v noci, v posteli... Otrava plynom alebo něja
ký špeciálny jed ... Celkom příjemný ... Hlav
ně prehltnúť, ostatně ide celkom jemne a prirodzene ... Už potom nemožno si to rozmyslieť.
— A čo bude potom?
— Potom? No necli je už hocičo! Čo ma do
toho? Ja to už nebudem cítiť.
— A ak sa mýlíte?
— Ale prečo tak čudne hovoříte?! Vám by sa
taká smrť nepáčila?
— Nie!
— A akú by ste si vybrali vy?
— Viete, slečna, člověk musí zomrieť. Ale
zase móže len raz zomrieť! Viac nie! Keď teda
už zomrieť, tak nech to stojí zato!
— Ako to mám rozumieť?
— No povedzme... zomrieť za nějaký ideál...
za čistotu, za vieru, za Krista! Viete, tak aby
posledně šlová boly: Nech žije Kristus Král’!. ..
A potom úsměv, nadzemský úsměv, aký máju
len mučeníci... Hej, to by bola smrť pře mňa!
— Nenapravitelný rojko!
— Možno, ale vtedy by som ani nechcel byť
iný...
Potom išli chvílu ticho. Až keď sa mlčanie
stávalo už trapným, začalo dievča:
— Vidím, že vám tu chýbá vaša druhá po
lovička, Stáno, lebo vám nějako zamrzly vtipy...
— A jeho ste prečo nepozvali?
— Kvóli vám som i chcela, ale nedalo sa!
Jeho už váš otec vyřadil z programu.
— A prečo? '
— Neviete? Predsa mu už dovolili ísť do kláštora!
— Ták? Teda predsa vydržal... Aspoň on
bude šťastný. Ako sa těším ... No, slečna, čo
poviete na toho Stana?!
— Celkom příjemný a veselý chlapec! Len
neviem, ako ho mohlo napadnúť, ísť za mnicha,
do kláštora ... Škoda ho. Keď už chcel dobré
robiť, mohol aj vo svete... Iste lepšie, ako za
hrabaný v kláštore!
— Cha-cha-cha. Už aj vám to teda povedali?
To je ohromný omyl... My ani pochopu nemá
me. čo dobrého urobí a kol’ko zásluh si získá za
jediný deň taký reholník! Věru šťastný, koho
Boh volá do kláštora! A ... ostatně, taký člověk,
ktorý odmietne túto výzvu, vo svete nikdy vel a
nevykoná. Ba i keby vykonal světoborné věci,
aj vtedy málo urobil, lebo neplnil to, na čo ho
Boh volal... Aká škoda, že sa nemóžem s ním
rozprávať!
— Hm , .. Vy ste už takí zvláštní obaja! Vždy
musíte byť spolu. Kde jeden, tam i druhý! Ke
by ste boli žili trochu prv, bóli by si vás vzali,
všetci klasickí autoři za symbol »svátého a věč
ného« priatel’stva. Cha-cha-cha, už aj deťom
v škole o vás rozprávajú ... Myslím, že je to

opravdu zázrak, že ste teraz od seba odlúčení!
Viktor na chvílu zamíkol a zastavil sa. Zdálo
sa mu, že počul z dial’ky hlasy. Poohliadol sa
po okolitých svahoch.
Usmial sa:
— To je dobré! Čo na to poviete, slečna, ak sa
i teraz mýlíte?! Pozrite sa len dozadu! Tí dvaja
lyžiari. čo na nás kývajú palicami... Stavím
sa, že jeden z nich je Stáno!
— Hrom do toho! Máte pravdu, — povedala
slečna, keď se lyžiari přiblížili.
— Vitaj, Stáno! Ohromné! Nemáš pochopu,
akú radosť si mi urobil!
— Vedel som, že sa čosi chystá — odvětil Stá
no s nie menšou radosťou. — A iste budeš sil
nější, keď sme při tom viacerí.
— Výborné! A ako si sa dozvěděl?
— To tuná Vlado, ten má taký dobrý nos.
A on vás aj sledoval, podl’a stop ... Pchú, ale je
poriadna zima... A čo je s tebou, Viktor? Si
celkom premrznutý! Kde máš tie teplé ruka
vice? Veď prídeš o ruky!
— Pst! Ticho! Požičal som ich tej slečne...
vidíš čo si viazanie opravuje . .. Bolo jej zima.
— Ale choď! Také sprostosti! Radšej sa vráť
rýchlo domov!
— Už je neskoro! Ale zdá sa mi, že skór tá
slečna má zamrznuté ruky, veď si to nevie opra
vit ... Počkáj, pomóžem jej trochu.
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Ale neskoro. Ostrý výkřik zdesenia vryl sa
zrazu do lesiiej samoty. Všetci sa zarazili a
ohliadli. Dievčaťu sa právě roztrhlo viazanie a
vykízla lyža. Vyrazila příšerný výkřik a bez
radné sa dívala za unika jiícou lyžou.
Každý vedel, čo to znamená.
Ona sa nalakane obrátila a prosebné pozřela
na svojích sprievodcov. Darmo! Páni spoločníci
z před ne j skupiny sa rýchlo odvrátili a začali
sa horúčkovite zaměstná vať najrozličnejšími vecami, aby sa ich táto situácia ani najmenej ne
dotýkala ...
— Niekto sa musí pustit za lyžou. Po stope ju
nájde. Ináč ...
To hrozivé slovo ostalo visieť medzi nimi. Ale
zasa sa nik nepohol.
— Ja idem! — povedal Stáno pevným hlasom, ked prehliadol situáciu.
— Nie! Nesmieš! — skríkol do toho Viktor. —
To je práca pre mna!
— Ale, Viktor! Čo fa napadá?! Si celkom
zmrznutý. Neovládneš si lyže! Podrž mi na
chviTu iieto věci! Hned' som nazad ...

— lined si nazad? Cha-cha-chá. — zasmial
sa \ ikior sarkasticky a hodil podané věci do
sněhu. — Len ma nechajte! ja ... — V okamihu
zvrtol lyže a chcel sa pustit po stope. Avšak
Stáno to předvídal a bleskurychle mu vletel do
cesty.
— Nemáš rozum?
Viktor bol bledý. Nervózně žmurkal očami a
pery sa mu chvěly. Hoci cítil strach, videi před
sebou len jedno: i napriek tejto úzkosti, čo mu
zaliala podvedomie, i napriek tomu, že je celý
skřelinutý, musí ist po lyžu. I keby sa čo ro
bilo.
Zohol sa, vrazil celým telom do Stana; a sva
lil ho do sněhu. Hněď nato spravil menší pře
skok, odrazil sa palicami a už uháňal příkrým
svalí oni po stope stratenej lyže.
Ostrý, studený vzduch sa rozrážal o jeho
premrznutú tvář.
Obličaj a holé ruky ho najprv začaly štípat,
o pár okamihov ho bolely a potom mu stvrdly
na kost. Z očú mu vyhnal vietor slzy, ktoré mu
zastřely zrak.
(Pokračování.)

Jak se mluví
1. Jako sám člověk, tak i jeho činnosti vznikli/ na
podkladě biologickém. Vznik a vývoj civilisace
vedly k rozrůznění původní činnosti animální.
Odpovídá za nás evangelický theolog prof. Dr J. Hro
mádka: „Studujte, zejména vy mladí, otázku lidství,
otázku člověka. Studujte, do jaké míry dnešní kata
strofa vznikla tím, že moderní myslitelé, moderní člo
věk, ještě před touto katastrofou začal o člověku
myslit jenom jako o obyčejném živočichu, obyčejné
přírodní bytosti. To, že lidstvo tak zvlčilo, nebo že se
určitý národ dostal do takového stavu, to je následek
dlouhé myšlenkové přípravy. Krok za krokem lidé
ztráceli víru ve velké určení člověka, že člověk v pří
rodě a ve vesmíru je osobitou bytostí a že se člověk
na tomto světě nedá vysvětlit z automatického půso
bení přírodních sil, nýbrž ze zásahu Božího, vyššího
světa do tohoto našeho světa přírodního. Já sám jsem
čím dál víc přesvědčen, že obroda lidství, jeho důstoj
nosti, obroda lidstva se nedá uskutečňovat, dokud se
neobnoví v lidech upřímná a opravdová víra, že člo
věk není jen živočich, jako kterýkoliv jiný tvor, nýbrž
že v člověku a lidstvu je účel, který se nedá vyložit
pouze z předpokladů přírodních. (O nové Českosloven
sko. Vydavatelské oddělení YMCA, Praha 1946, str.
54—5.)

2. Učiní-li Děda nějaký pokrok, společnost usiluje
o domyšlení toho poznatku pro ostatní složky
kultury. Avšak náboženství svým dogmatem, že

je věcí absolutně neměnnou a zjevenou, ztratilo
harmonii nejdříve s vědou, pak s jinými kultur
ními oblastmi, až ztrácí pro své opoždění i soulad
s oblastí života sociálního a mravního.
Ovoce technického pokroku, který nebyl provázen po
krokem mravním, už dozrálo a je hořké k dávení. Na
jevišti světa se právě objevil člověk odpoutaný od
Církve, od Krista a od Boha — a ten člověk, jak jsme
měli čest ho poznat, je právě plavá bestie Nietzschova,
užívající všech pokroků podle své vlastní, zcela ne
církevní morálky. Nikoliv pánové, katolík se nemá
zač stydět. Naopak, děkuje Bohu, že není spolutvůr
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cem moderního světa. Nedělali isme ani raný kapita
lismus s dětskou prací, ani pozdní kapitalismus s ne
zaměstnaností, ani totální stát, ani Buchenwald, ani
atomovou pumu. Při těchhle „pokrocích“ jsme nebyli.
A proto se nemáme zač stydět.

3. Je dvojí morálka: autonomní a heteronomní, ne
boli vědecká a náboženská. Dvě ty morálky stojí

proti sobě a odporují si.
Morálka autonomní buduje na myšlence, že člověk si
sám může určovat, co je dobré a co je zlé a sám si
dávat mravní zákony. Je zřejmé, že to nakonec vede
k mravní libovůli a že to pak není jen mravní autonomismus, nýbrž holý mravní Subjektivismus, a to i
v případě, že se dovolává vědy — poněvadž věda není
neomylná a jsou v ní různé směry a různá pojetí.
Jinak lze připustit, že je možné odůvodnit mravnost
vědecky — aíe jen pro rozum. Ale rozumové poznání
není ještě mravnost. Je třeba dobro odůvodnit i pro
vůli, to jest dát vůli dosti silné pohnutky, aby se roz
hodla pro dobro a proti zlu. i když je to velmi těžké.
A to dokáže jen morálka heteronomní, která inter
pretuje svědomí jako hlas Boží v duši a vychovává
člověka k vědomí odpovědnosti k věčnému zákono
dárci a soudci. Morálka náboženská se neuchází o čest
ný titul vědeckosti, nechce být školou rozumu, nýbrž
školou srdce, nebof nezáleží na tom. co člověk ví,
nýbrž na tom. jaký je. A lepší je charakter bez inte
ligence než inteligence bez charakteru.

4. Uctívat obrazy a ostatky je naprosté modlářství.
Octa svátých obrazů by byla modlářstvím, kdybychom
se jim klaněli. Octa, kterou jim projevujeme, nepří
sluší těm obrazům jako takovým a dokonce ne ma
teriálu, z něhož jsou vytvořeny, nýbrž přenáší se na
osoby, které jsou jimi zpodobeny. Líbá-li někdo ve
chvíli stesku fotografii své matky, neuctívá papír ani
fotografické umění, nýbrž matku, kterou mu fotogra
fie připomíná. Totéž platí o ostatcích. Neklaníme se
jim, nýbrž ctíme je. Ta úcta je ovšem jen relativní,
nikoli absolutní. Ctíme je pro vztah k svaté osobě,
tedy ne kvůli tomu, čím právě jsou, nýbrž kvůli

tomu, čím byly. Svět má také své památky, budovy,
kde žili slavní lidé, předměty, jichž užívali, jejich
knihy, nástroje, součásti oděvu —- vystavuje se to
v museích a nikdo se nad tím nepohoršuje.

5. Není vědecké ani rozumné tvrdit, že nebude snad
jednou člověku dopřáno nesmrtelnosti, když mo

derní věda učí, že buňky jsou nesmrtelné.
je-li míněna nesmrtelnost člověka jako předmětná
idea náboženská a filosofická, je třeba rozeznávat
mezi pojetím platónským, které je přesvědčením o ne
smrtelnosti duše, a pojetím křesťanským, jak je vy
slovil svátý Pavel na Arcopagu. které je nadto i vírou
ve vzkříšení těla a tedy vírou v nesmrtelnost člověka
celého. Into nesmrtelnost nemůže biologie ani vy

. ..ulkaly
Jistý pan profesor doporučil k domácí četbě
..Tři citrony“ od Boženy Němcové a nabídl se.
že nám knihy objedná. Když knihy došly, vy
bíral pokladník po 15 Kčs. „Šmelina,“ protesto
vali žáci, „liokyně nám prodá tři citrony za
9 Kčs!“
Jedna tělnatá paní chodila každý den na
masáže. Neubývalo jí však na váze. Všechny
masérky se jí bály. Zavolal si ji tedy doktor:
..Prosím vás, jezte trochu méně, nebo jinak
nejsou tyto masáže nic platné." — ..Křivdil
by jste mi. doktore, já sním vždy jen po kaž
dém jídle 5 obložených chlebíčku a vypiji tři
šálky čaje," ona na to. Tu jí odvěií dopálený
doktor: „To byste raději měla dát těm masérkám. aby se na vás posilnily."

vrátit. ani dokázat, poněvadž to ani nespadá do jejího
oboru, neboť je to otázka metafysická. Je-li však mí
něna nesmrtnost či možnost prodloužit tělesný život
člověka libovolně a vyhnout se smrti, nelze takovou
nesmrtnost vyvozovat z učení moderní vědy, že
buňky jsou nesmrtelné. Buňky je možno nazývat
nesmrtelnými v tom smyslu, že se rozmnožují, a to
buď dělením nebo splýváním (oplozením). Anebo
v,tom smyslu, že buňky nebo shluky buněk, vyňaté
z organismu a pěstěné v carrelovských trefonech se
množí neomezeně dál. pokud mají podmínky další
existence. Ale ani to prvé, ani to druhé není nesmrtel
ností v pravém smyslu, nýbrž prostě množením, což
je prostě jedna z vlastností každé živé bytosti. Obrátí-li se to na člověka, lze z toho vyvozovat, že člověk
má možnost se množit, ale nevyplývá z toho možnost
individuální nesmrtnosti tělesné.

I

Pan učitel diktuje: „Lev rovná se“ ( = ). V zad
ní lavici se zvedne ruka; „Co zase kluku
chceš?" ptá se nevrle učitel. .,— sím, jak se
muže rovnat (—), když se ještě nepokřivil?”
Pan profesor se táže: ..Jakskončil sv. Václav?"
„Sv. Václav skončil — sv. Václav skončil — sv.
Václav skončil smrtí." (Skutečná událost v naší
třídě.)
e
Bílý, III. cl. Si. reál, gynin., Prostějov.
Profesor, který právě přednášel, zpozoruje,
že ieden ze žáku si odplivl na zem. Postaví se
důstojně, odkašle si a praví káravě: „Nevíš
snad, že se říká: Nevzdělance poznáš rázem,
bezohledně plivá na zem?" Žák odpoví: ..— sím.
to přísloví znám celé, ale já jsem se přitom
ohlédl.“
Urban Petr, la St. r. g.

• o* ó-^oCo
..Nemůžeme stále experimentovat.
Otázka školské reformy pak je
velmi složitá, takže do jejich jem
ností veřejnost velmi těžko pronik
ne. Tím líbivější se ovšem zdají ně
která rozšiřovaná hesla.” tak pra
vil mezi jiným pan president depu
taci Odboru profesorů středních
škol při Svazu zaměstnanců'školství
a osvěty. Tato deputace poukázala
na to. jak vážné nebezpečí pro úro
veň školství a tím i celé národní
vzdělanosti by znamenalo neroz
vážné a ukvapené jednání o jed
notné škole. Tento hlas odborníku
o chystaném zákonu je jistě závaž
ný. Zdá se, že nepromyšlený návrh
školského zákona má mnoho od
půrců, obzvláště když dle našich
zpráv, kancelář presidenta republiky
se k zákonu vyslovila úplně odmí
tavě.

Cliffton Uttley, americký novinář, zbavili své odpovědnosti za poměry
pravil:
evropské a naopak. Zdravý křesťan
ský universa]ismus se svým smys
..Nedávno založila na jedné naší lem pro společenství znamená klad
universitě skupina studentů jakousi né a nejbezpečnější řešení „snah po
organisaci. kterou nazvala Společ isolování svého svědomí".
ností pro dělání ničeho. Není to sa
mozřejmě něco typického, ale v kaž J. Karen:
dém případě charakteristické pro
Agitka.
úroveň isolacionistického myšlení.“
Probudil jsem se. Svítilo jasné
Americký isolacionismus zname
nal vždy, že Amerika měla na Evro slunce a bříza pod okny se zele
pě jen zájem hospodářský, totiž jak nala. Bylo tu něco jarního a no
zvětšit americký kapitál obchodová vého ve vzduchu a cítilo se to na
ním v Evropě; nechtěla však mít nic každém /kroku.
Šel jsem na procházku. Po uli
s politickými problémy Evropy. Pro
to bylo zásluhou presidenta Wilsona cích jezdily drožky, pekařští učňo
i Roosevelta, že se přičinili, aby vé se zmítali a vozili chléb, lidé po
Amerika obětovala své síly a životy spíchali do práce.
svých mladých lidí za evropskou
Proč je všude taková lehkost a
demokracii. Amerika tím ovšem bo jarost, proč řeka proudí a myrta
jovala i za demokracii a svobodu v oknech se chvěje nedočkavostí?
svých občanů. Bylo by nyní nebez
Ano. Ulice byla plná transparentů.
pečné, kdyby v Americe převládl Ale kde! Plná planoucích očí, hbi
opět isolacionismus republikánů. tých rukou, usmívajících se ma
Není možné, aby lidé v Americe se minek, baculatých dětí, plná hu
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kotu strojů a pospěchu pístů, pák.
Tady to máme. Kovoprůmysl, ří
kala jedna z tváří, překročil výkon
o dvacet procent,
Textilie stodvacet.
výroba bot stopadesát.
stavebnictví stopatnáct,
knižní produkce o stosedmdesát,
prodali jsme desetkrát víc knih na
učných než detektivek. Vyprodali
jsme celý náklad básní,
dřevoprůmysl o čtrnáct,
luxus vymýcen,
bída odstraněna.
A jen se otočím po obláčku a již
se tu ozývá hlas megafonu:
zdravotnictví zahájilo boj proti ne
ní ocem.
není pohlavních nemocí,
naše mládež pochopila, že pít liho
viny jest zbytečnost,
školství hlásí: kdo studuje, má na
studiu všecky pomůcky, byly vy
dány knihy, a byty jsou zajištěny,
není přebytek ani nedostatek inte
ligence.
Slušnost byla zlepšena o dvacet
procent,
poctivost o patnáct,
věrnost o dvacet pět,
krása našich měst a vesnic o dvacet,
jen pět procent lidí v naší vlasti se
opíjí,
jen sedm procent se hněvá s pří
buznými.
jen tři sebevraždy za rok.
jen pět automobilových neštěstí.
Jdu jak oslepen proti proudu
hlasů, které pozpěvovaly, proti prou
du pozdravů a v chumlu tváří,
které se usmívaly. A už opět slyším:
Píší se nové dějiny, není politic
kých rozporů, není vyhrožování a
nedůvěry. Válka a revoluce patří
minulosti, utisk a vyssávání. vyko
řisťování a boj všech proti všem.
Probudil jsem se a bříza pod okny
se zelenala. Bylo tu něco jarního a
nového ve vzduchu. Cítilo se to na
každém kroku.
Na protějším domě visí plakát:
Dvouletý plán v Československu.

Sestřihy ze školy.
Veliké zlo na školách — nepo
slušnost. Profesor je někdy slabý.
Napomíná: ..Nebavte se. Dávejte
pozor!“ Vše marně. Následky jsou
někdy hrozné. — Byl vyvolán Po
korný, spolužáci se bavili. neměl kdo
napovídat a chudák Pokorný dostal
..fleká". Řekněte teď sami: Není
tohle trestuhodné?
*
Není nad znalce. I studenti jsou
znalci... Dostal se kvintán Franta
do sporu se sextánem Tondou ohled
ně filmu. Tonda tvrdil, že byl „bez
va“, Franta, načerpav vědomostí
z novinářské kritiky, tvrdil opak.
Nemohli se dohodnout. Konečně
Franta prohlásil: „Prosím tě. že va
líš, dyť filmu vůbec nerozumíš!"
Tonda: „Ty tomu rozumíš; když
chodím soustavně do kina, tak to
mu musím rozumět, ne?“ A tu Fran
ta triumfoval: „Heleď, latině se učíš
už čtvrtý rok a ještě jí nerozumíš."
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Diskuse se zpravidla končí, jak
mile se udeří na slabou stránku
člověka, systému a pod. Jen mezi
studenty a profesory je tomu jinak.
Taková diskuse — čili zkoušení —
končí se ani ne tak proto, že vědo
mosti studenta jsou slabé, jako
proto, že nebývají žádné.
*
Studenti bývají někdy náramně
důvtipní a občas se stává, že se
snaží usvědčit z chyby i profesora.
Jakýmsi vrcholem je i případ Fer
díka Kalába, v sekundě dostudovav
šího: Ferdík, student chápavý, z řeči
dospělých ledaco pochytil. Tázal se
ho pan profesor: „Kalábe.' proč se
neučíte? Vykládám vám to pořád,
ale přesto neznáte nic.“ Kaláb (ví
tězoslavně): „Pane profesore, co vy
nám vykládáte, to já už jsem dáv
no zapomněl.“
*
Přišla se maminka zeptat na pro
spěch. Povídá pan profesor: „Váš
syn se neučí, neumí vůbec nic“. —
„Jak je to možné? Vždvf on jen
v těch knihách leží.“ — „Víte, jest
liže se váš syn opravdu učí a přesto
nic neumí, pak je to opravdu tra
gické.“
*

Jinak v theorii a jinak v praxi.
Znám jednoho mladého muže. Znám
jej dokonce velmi dobře, neboť jsem
s ním prožil dva roky v jedné stu
dentské koleji a bydlil jsem s ním
v jedné světnici. Také na přednášky
jsme spolu chodili i volný čas jsme
trávili spolu.
Ten mladý muž vstával, abych za
čal od ranních okamžiků, velmi ne
rad. Ještě pod peřinou si navlékl
punčochy, a to i v létě několikerý,
aby prý nenastydl. Pod peřinou si
oblékl i kalhoty a obul boty. Pak
se pečlivě zahalil do těžkého kabá
tu a loudavým krokem „spěchal“
do umyvárny, aby tam provedl mytí.
Jenže to mytí by se dalo charakterisovat slovy „vidi aquam“ nebo na
nejvýš „asperges me“. Při zvlášť dů
ležitých událostech roku si dokonce
umyl konečky prstů a během těch
dvou let si myl třikrát i nohy. Spor
tu se vyhýbal na sto honu. Jednou,
když naše jedenáctka hrála jen tak
pro legraci a potřebovala brankaře,
zval jsem jej, aby se aspoň postavil
do brány. Za nic na světě nechtěl.
Naříkal si ustavičně, že ho něco
bolí, hned na prsou, hned v krku,
horečku prý má neustále (vím, že si
dokonce i při přednáškách měřil
teplotu), k lékaři běhal každý tý
den. Aby byl zdráv a nebyl hypo
chondr, bylo by stačilo, aby se kaž
dý den pořádně umyl a trochu si
zacvičil. To nedělal. Zato horlivě
psal a dosud píše, řečnil a dosud
řeční o sportu a zdravém těle.

Vlohy ‘— velmi důležitý činitel.
Proto když je vysvědčení špatné,
vymlouvá se student na profesory,
nebo prohlašuje, že pro to nemá
vlohy. Češtinář Cli. poukazoval stu
dentům na Edisona, který svým vlo
hám přičítal své velké úspěchy jen
asi ze 3°/o. Hlavní příčinou úspěchů
byla především píle. Jeřábek — stu
Náhoda?
dent VI. b — však důležitě podotkl,
že Edisonovi byla patrně vrozena
„Je tomu, pane profesore, právě
také vloha pro píli.
rok,“ píše student, „kdy jste mi po
Vaclav.
radil na prázdniny junáckou osadu
Tři otázky o naší mládeži. První s duchovním vedením. Rozhodl jsem
otázka o mládeži, kterou položil ve se uposlechnout čistě jen s ohledem
řejnosti Ústav pro výzkum veřej na půvabnou krajinu, to duchovní
ného mínění, zněla: Má dnešní mlá vedení mi bylo při tom jaksi na pře
dež pohodlnější a radostnější život kážku. Brzy po příjezdu chtěl jsem
než měla mládež minulé generace se vrátit domů, zdálo se mi. že v tá
či nikoli? Výsledek: 62 procent boře není pamatováno na žádnou
odpovědí znělo, že dnešní mlá volnost. Než opanoval jsem se a
dež má pohodlnější život. 15 procent přišel jsem i této duchovní kázni
soudí naopak, 12 procent se domní na chuť. Ale pak se dostavovaly
vá. že není rozdílu a zbytek odpo i chvíle radosti a neznámého štěstí.
vědí je vyhýbavých: nevím. Je po Cosi tu ze mne padalo, co tížilo mou
chopitelné, že právě starší generace duši už po léta a co jiní jmenují
je většinou přesvědčena, že se mlá užíváním radostí světa — i když
deži daří lépe než dříve. Otázka dal jde někdy o hříšnou volnost a zá
ší: Byl dříve rodinný život šťastněj jmy duši škodlivé. Po ukončení tá
ší, méně šťastný nebo stejný jako bora jeli tři kamarádi na duchov
nyní? Odpovědi v 48 procentech zně ní cvičení. Bez váhání jsem se roz
ly, že je nyní šťastnější, v 9 proč., hodl, že pojedu s nimi. A tak jsem
že je méně šťastný než dříve. 29 se vrátil domů úplně změněný, pře
proč., že je stejný. 14 proč, odpo tavený v člověka, který poznal,
vědělo. že neví. Která z výtek je prohlédl a vytvořil v sobě pevný,
nejvíce oprávněná: že má mládež nezlomný charakter mravně-křesšpatný poměr k práci, je neukázně ťanský, věřte, jednou provždy! A za
ná, oddává se pití nebo že se do to jsem Vám neskonale vděčný."
Co vše muže učinit podání pomoc
pouští poklesků v pohlavním životě?
Veřejnost na tyto otázky odpově né ruky a dobrá rada! Nemohli by
děla: že má špatný poměr k práci ste i Vy, mnozí z Vás, mladých a
35 proč., že je neukázněná 40 proč., nadějných idealistů následovat své
že se oddává pití 42 proč., že se do ho neznámého přítele na cestě od
pouští poklesků v pohlavním životě tápání k pravému procitnutí? Zvláště
19 proč., že výtky jsou oprávněné teď, kdy se bude uvažovat o prázd
12 proč. Starší lidé a dělníci vytý ninových rekreačních a podobných
táborech?
J. Z.
kají mládeži nejvíce pití.

Voix universitaire, list francouz
7% víra,
ských vysokoškolských studenti0!
6% dobrota.
uspořádal velkou anketu mezi svými
dále
následují duchapluost, zdvoři
čtenáři, z níž vyjímáme tyto zají
lost. jemnost, láska k své práci,
mavé výsledky:
dobrá nálada, čistota.
OTÁZKA: Kterým vlastnostem mu
OTÁZKA: Kterým vlastnostem žen
žů dáváte přednost?
dáváte přednost?
Odpovědi hochů:
Odpovědi hochů:
50% vůle,
16% cit,
14% inteligence a úsudek,
15% jednoduchost.
12% věrnost,
9% jemnost,
8% víra,
7% zbožnost,
následují za sebou: dobrota, láska
k práci, vyrovnanost, hrdost, ducha7% upřímnost,
plnost, veselost.
dále inteligence, půvab, hrdost, las
kavost, veselost, vážnost.
Odpovědi děvčat:
Odpovědi děvčat:
54% vůle,
15% věrnost,
20% altruismus (potlač, egoismu),
18% prostota,
12% inteligence.

10% jemnost.
8% veselost,
dále cit. laskavost, upřímnost, vůle,
půvab, inteligence, zbožnost, hrdost.
Základní vlastnosti, které vyžadují
studenti a studentky pro muže i ženy
jsou téměř stejné. Víra není všude
uváděna — není „vlastností“ v pra
vém slova smyslu — ale je-li uve
dena, tedy vždy na prvém místě
s důrazem na „osobní“ víru. Je za
jímavé, že hoši vyžadují u děvčat
cit, tedy schopnost milovati, kdežto
děvčata u sebe samých altruismus,
schopnost se dávati.
OTÁZKA: Oblíbené zaměstnání?
Hoši:
50% četba,
12% „moje práce“,
7% politika.
Děvčata:

31% četba,
14% hudba a zpěv,
7% ruční práce.
Jinak se vyskytla nej různější ob
líbená zaměstnání od honby na mo
týly, k sestavování genealogického
stromu své rodiny, tanec, spánek,
cestování, pálení vlastních básní, lis
tování v jízdních řádech atd.

Svatý Řehoř Veliký: Čtyřicet homilii na evangelia. Přeložil Timotheus
Vodička. Edice Krystal v Olomouci 1946, stran 488, cena 125 Kčs.

Z díla svátého Řehoře byly dosud do češtiny přeloženy pouze Čtyři
knihy rozmluv o životě a divecli otců italských, soubor půvabných pří
běhů ze života italských mnichů. Nyní však se nám dostává do rukou
v pečlivém překladu Vodičkově sbírka promluv na texty evangelia
Čtyřicet homilii s obsáhlým úvodem životopisným a rozborem Řehořovy
osobnosti a díla. Řehoř spojoval v sobě člověka činného s člověkem
rozjímavým, politika s učitelem mravů, pastýře s mystikem. Byl již ve
své době ceněn jako učitel života, jak patrno z předmluvy k Čtyřiceti
homiliím, jež byly opisovány dříve než autor jim mohl dát konečnou
podobu: ty nedočkavce přirovnává k hladovcům, kteří chtějí jíst po
krmy dříve než jsou docela uvařeny. Ve svých názorech věroučných se
přikláněl k tradici, zejména k svátému Augustinu s výjimkou jeho
nauky o předurčení, ba možno jej nazvat nejvěrnějším tlumočitelem
myšlenek Augustinových až do doby rozkvětu theologie století dvanácté
ho a třináctého. Není theologem spekulativním, nýbrž spíše vychovate
lem, jenž cele naplnil své poslání v době, kdy se v Evropě objevili noví,
polobarbarští národové, jež bylo třeba převychovat a duchovně pře
tvořit v duchu evangelia. Jeho doba v mnohém se podobala době naší,
kdy odklon od Boha a znehodnocení obrazu Božího v člověku se pro
jevuje tak děsivě. A tak má co říci i nám: i my musíme si lépe uvědomit,
jaké léky přinesl Kristus pro naše choroby: „Proti našemu starému
životu, odchovanému nepravostmi, postavil opak své novosti. Neboť co
znal starý, co znal tělesný člověk jiného než držeti své, cizí uchvacovati, když to bylo možno, nebo aspoň po něm toužiti, když to nebylo
možno? Nebeský lékař však léčí každou jednotlivou nepravost lékem,
který ji potírá; neboť jako je v lékařském umění studené léčeno teplým,
teplé studeným, tak náš Pán postavil proti hříchům opačné zásady, takže
chlípníkům přikazoval zdrželivost, skoupým štědrost, popudlivým mír
nost, pyšným pokoru.“
D. P.

Papež Pius XII.: Mír ze spravedlnosti. Výbor projevů, pronesených ve
válečných letech 1959—1945. Přeložil Dr Antonín Mandl. Atlas v Praze
1947, stran 227, cena váz. 89 Kčs.
Jak připomíná apoštolský internuncius pražský Saverio Ritter v před
mluvě k těmto válečným projevům papežovým, nemohli mnozí slyšet za
války slovo svátého Otce. Jiní je slyšeli, avšak jen částečně: nebo je
slyšeli, ale nemohli mu rozumět a byli odkázáni na překlady, které
v mnohých případech nesouhlasily s původním zněním. Tím si vysvětlí-

OTÁZKA: Jak pohlížíte na přátel
ství mezi hochy a děvčaty?
Z hochů třetina je považuje za
žádoucí, čtvrtina za nemožné a další
čtvrtina za velmi vzácné až na ně
které výjimky. Ostatní znají a
schvalují jen dobré kamarádství.
Děvčata: třetina je pokládá za
velmi vzácné, skoro výjimečné,
skoro třetina uznává jen otevřené
kamarádství, některé je pokládají
za žádoucné.
Děvčata pochybují více než hoši
o dobrodiní smíšeného přátelství.
Je obvyklé, že u nich je silnější
„postranní myšlenka“, kdežto hoši
vědí „čeho chtějí dosíci“. Jinak mož
no v celku z odpovědí shrnout, že
existuje jen přátelství ve smyslu
otevřeného a dobrého kamarádství.
Je-li pohlubováno, vyústí v lásku
více či méně zastíranou. Výjimky
se vyskytují u těch, kteří opravdu
milují již někoho jiného.
A. S.
Jak to vypadá ve Francii.
Abbé Boulard sestavil zajímavou
statistiku o smýšlení francouských
venkovanů. Z 40 milionů Francouzů
je 19,670.000 obyvatelů venkova,
mezi nimiž je 7,500.000 (58%) prak
tických katolíků, 11,400.000 (57%)
matrikových katolíků, kteří konají
jen nejvýznamnější náboženské úko
ny (křest, první sv. přijímání, cír
kevní sňatek a pohřeb), 450.000 (2%)
protestantů a 525.000 (1.6%) bez vy
znání.
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Filosofie a biologie.
Touha poznat účel života, případ
ně podepřít vědecky náboženské
představy, když člověk někdy za
kolísal ve víře, přivedly mnohé ke
studiu biologie. Poněvadž vzhledem
ke způsobu svého bádání a zaručitelnosti svých poznatku jim nemohli
poskytnout! odpověď na jejich otáz
ky, vrátili se zpět k filosofii, aby
v ní nalezli útěchu, ježto filosofie
je může připustit smělejší synthesy
nežli biologie jako věda přírodní.
Odtud Rádlův odklon od biologie,
jak se projevil v jeho knize Útěcha
z filosofie. Je a zůstane pravdou, že
Rádi čekal od biologie více, než mu
mohla a může dáti. Jiní však ne
chtějí přiznat tuto nemohoucnost
biologie a proto volají po nových
methodách. které by jim dovolilv
tuto metafysiku vědecky zdůvodnit
a do biologie začlenit. Biologie, ináli zůstati skutečnou vědou přírodní,
musí však chrániti své methodv vě
decké a brániti se tomu, aby do ni
bvly vneseny prvky, jež by mohly
ohrozit její exaktnost. To nezna
mená brzdit ji nějak v jejím vý
voji, ale ten vývoj musí odpovídat
její povaze a jejím úkolům. T když
je třeba organismy chápat s širšího
hlediska, než je pouhé zkoumání
rich prostředky fysikálně chemic
kými. musí biologie zůstati stále Dři
svých methodách odspodu, analysovat. ale i skládat, ovšem zase jen
za týchž předpokladů spolehlivosti,
za jakých analysu je. Nemůže tudíž
nikdy začínat odshora, poněvadž
tento bod jako východiště by vedl
k tomu, že by ztratila pevnou půdu
pod nohama a ocitla by se zase
iednou tam. kam dospěla německá
Naturphilosophie. Filosofie může
však biologii ukazovati cestu i cíle,
ale setkali se může s ní jen tehdy,
až se biologii podaří nalézti nové
formy energií, dosud neznámých,
v organismech se uplatňujících, kte
ré bude moci zvládnouti methodami
jí vlastními.

Chrámová hudba.
Nejčilejší zpravodaj o životě na
šich chrámových pěveckých sborů,
je nesporně Oběžník spolku pro
studium vokální hudby (Scholy
cantorum). Od 12. března t. r. vy
chází v pravidelných třínedělních
lhůtách se jménem Praporec. Před
platné jest pro rok 1947 Kčs 52.—
(do konce roku vyjde ještě asi
čtrnáctkrát). Poněvadž časopis při
náší v každém čísle nejméně jeden
či více vhodných skladeb pro chrá
mové sbory, jest výhodné předpláceti jej v deseti výtiscích, čímž se
získá celý notový materiál potřebný
pro sbor až dvacetipětičlenný. Před
platné pro deset výtisků jest na celý
rok 280 Kčs. První číslo přinese
jednohlasý chorál Zdrávas Matko
(Salve Mater) s průvodem varhan a
osmihlasý velikonoční sbor Vstal
Kristus (Surrexit Christus). Objed
návky vyřizuje Schola cantorum
v Praze I.
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me. že i po válce mohla proticírkevní propaganda vinit svátého Ote«'
z přízně a podpory fašismu a hitlerismu, jakkoliv to soudnému člověku
znělo jako nesmyslná pomluva. Nyní máme v rukou překlad hlavních
papežských projevu z doby válečné a každý se míize přesvědčit, co
papež řekl nebo neřekl. A co řekl, lze vyjádřit jediným slovem: mír.
To je smysl jeho projevů od rozhlasového poselství ze dne 3. března 1939
až do řeči pronesené 2. června 1945, ovšem mír ze spravedlnosti, nebof
jak to vyjadřuje heslo pontifikátu Pia XII. Opus iustitiae pax. nemůže
být pravého a trvalého míru, není-li dílem spravedlnosti.
D. P.
Alois Lang: F. M. Dostojevský. Křížová cesta náboženského myslitele
ruského. Vyšehrad v Praze 1946. stran 525. cena 117 Kčs.

Lze se kochat velkým literárním uměním Dostojevského a lze se ob
divovat jeho předvídavosti, 's kterou již před sedmdesáti a osmdesáti
lety tušil strašnou krisi. v níž se měla octnout Evropa. Neboť duchové,
které zpodobil v postavách Šatova. Verchovenskélio a Kirillova, se
vskutku objevili na jevišti světa. Ale málo je myslitelů, kteří se vážně
obírají náboženskou problematikou osobnosti a díla Dostojevského. Mezi
ně kromě Němců Guardiniho a Haeckcra. Francouzů Lubaca a Suarěse
a Husa Berdjajeva náleží i náš Alois Lang. Lang je přesvědčen, že ne
jsme schopni rozřešiti problémy lidských osobností a že se můžeme do
nich jeii vžiti a jim více nebo inéně rozuměti — to však závisí na způ
sobu naší chápavosti a ten je vždy osobitý a relativní. To ovšem ne
znamená dispens od vědeckého a pronikavého úsilí — a Lang není z těch,
kteří by si takovou dispens dávali. 1 když myslí, že jeho studie je jen
výsledek osobních dojmů, přece jsou v ní všude stopy snahy o věcnosl
a objektivitu, kritický postoj k jiným významným pracím o Dostojevském a zvláště cenné zhodnocení poměru Dostojevského ke katolické
Církvi. Lang zjišťuje, že v podstatě jsou názory Dostojevského na Cír
kev vypůjčeny od Voltaira. Dostojevský pokládá Církev katolickou za
čiré antikristství a vidí v ní základ moderního atheismu a atheistického
socialismu. Domnívá se, že podstata Církve katolické se zakládá na zto
tožňování moci duchovní s vládou pozemskou a že idea papežství je
pouhé pokračování ideje římských Césarů, usilujících o světskou vládu
nad národy. Uváží-li se, že Dostojevský nepromítal tyto své myšlenky
někam do doB nepřezkoumatelňých, nýbrž že se s nimi odvažoval na
světlo denní v čase téměř přítomném, kdy se lze na vlastní oči přesvědčit
o jejich nesmyslnosti, vidíme, oč je Lang kritičtější než třeba Guardini,
jenž proslulou Legendu o Velkém inkvisitorovi si vyložil po svém, a to
s velkou dávkou shovívavosti. Jsme vděčni Langovi za kritické zhodno
cení Dostojevského poměru ke katolicismu zvláště a za celé dílo vůbec,
které náleží k jeho nejlepším, byť bylo dílem pozdního stáří
D. P.

Alois Lang: John Henry Newman. Úvod do jeho náboženské filosofie
a výbor ze spisů. Vyšehrad v Praze 1947, stran 356. cena 135 Kčs. Vy
dání druhé.

Newmana se dnes dovolávají různé školy filosofické: pragmatisté,
evolucionísté, immanentisté. fideisté, modernisté i neoscholastikové. Po
pravdě řečeno, má Newman něco ze všech jmenovaných směrů, totiž
ona zrna pravdy a kladné síly, která se konec konců tují v každém
bludu, jenže bludař mívá pravdu v tom. co tvrdí a zdůrazňuje, nikoli
však v tom. co popírá nebo zamlčuje. A ty prvky pravdy spojuje New
man v ústrojný celek živého a konkrétního pojetí náboženského života.
Po celý takřka život ho zajímaly tři otázky, jednak otázka víry vůbec,
pak otázka naukového rozvoje a konečně otázka Církve. Z bohaté the
matiky těch tří otázek buduje Newman celostní anthropologii křes
ťana, jež vychází z protikladů člověka, jaký vskutku je. a vede k ..no
vému člověku“ v Kristu. V tom je předchůdcem moderních filosofů lid
ské existence, předčí je však neobyčejným darem rozlišování a přesného
vymezování mnohotvárných projevů duševního života, jakož i obecně
uznávaným mistrovstvím slohovým, pro které není snadné jeho spisy
překládat. Druhé vydání této knihy je proti prvnímu rozhojněno o ka
pitolu Křesťanství a vědy přírodní.
D. P.
Ivan Marianov: Žalmy duše. Modlitby a básně. Vydalo r. 1947 nakl.
A. Pelze v Příbrami. Obálka a frontispice Josefa Jelena.

Obsáhlý soubor básní a modliteb, zahrnující dvacetiletou žeň do nitra
pohrouženého theologa, je svědectvím autorovy přímé cesty k Bohu.
Žhavou vírou v Bohočlověka a něžnou přítulností k Panně Marii může
být Marianova cesta vzorem studentům, kteří váhají voliti povolání
kněžské. Osobitých básnických výbojů v knížce není, až na ojedinělé
náznaky, z nichž nejslibnější jsou obrazy čísla „Semper eadem“. Ne
obyčejné rutině rytmické i rýmové se bezpochyby autor učil u Sv.
Čecha i Jana Kollára, nábožné melodii u Vladimíra Šťastného, především
na nejznámější jeho písni „Bože, cos ráčil“. — Pěkně vypravená knížka
měla by větší ohlas, kdyby byla vydána v miniaturní podobě jako před
lety Hruškův „Hořící keř“.
Ja-na.

KÁPO
K. Pospischil, nár. správa

TOVÁRNA NA ODĚVY

RUDOLF FIBICH
pálenice, výroba lihovin
a sodové vody

Prostějov
_____________________________
Berka & Honzu
módní velkozávod

I
Prostějov

(Jh Hradiště - Staré Město
Telefon UHERSKÉ HRADIŠTĚ III, číslo 16

J. Smrček
TOVÁRNA OBUVI

Prostějov,

ungmannovo 4

Zadáno č. o. 401

Jan Dostal
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

Kyjov

Miroslav Truksa

Doporučujeme Vám firmu

František Sedláček

obchod smíšeným zbožím

KNIHTISKÁRNA

Nivnice,

Telefon 21

Jan Kunčík

v Uherském Brodě

Tel. 63

Květiny ke všem příležitostem v zahradnictví

Františka Chudárka

OBUVNICTVÍ
*

Nivnice

ZAHRADNICTVÍ . Frant. Smetana

Zlín, Hornomlýnská 852

Josef Hromčík

Nivnice

obchod stavebním materiálem,
uhlím a uměl, hnojivý

Květiny a zelenina

v Nivnici
/

Karel Handl

Tomáš Michalek
KOLONIÁL

UherskýBrod

Uh, Brod

VLADIMÍR HOŘAVA
VÝROBA PÁNSKÉ
A JINOŠSKÉ KONFEKCE

J USTEX
Prostějov
dováží textilní suroviny,

vyváží

PROSTĚJOV

veškeré textilní zboží

Brněnská č 3 - Telefon 672

FRANTISEK HATLE
auto - elektromechanik
speciální oprava naftových
čerpadel pro Dieselový motory

EDUARD CHVÁTAL
vaty, textilní závod
vatelíny

PROSTĚJOV
PROSTĚJOV

Zeranovská ulice 43

Brněnská 17 - Telefon 131

Telefon 190

V. PAPSOVA

OPLATKY, SUŠENKY, SUCHARY
dodává ve velkém i malém

VÝROBA ODĚVŮ

KAREL HARNA
výroba jemného a trvanlivého pečivá

PROSTĚJOV

ALOIS VRBA
zasilatelský závod
krejčovských textilií, nití
a knoflíků

PROSTĚJOV
Dolní čís. 59 - tel. 294

Uherský Brod

Slovácké družstvo
hospodářské

v Uherském Hradišti
zapsané spol. s ruč. obrn.

Františka Batiková

Vázání svatebních kytic a pohřebních
věnců dodá promptně fa

specálm' továrna
na výrobu cvicek

y ŠMOLKA . zahradnictví
Maj. OLDA NOVÁK

ZLÍN
ZLÍN

Telefon cis. 381

VOJTĚCH BAKLÍK
destilace lihovin
a Hhérů

i

VIZOVICE

Maa3ffl3SÍteEJ33^

I

Telefon č. 5557

JAR. STUCHLÍK

Cukrárna - kavárna

M A L A T A
chem. čistírna

v srdci Zlína

ZLÍN, Růmy394
Baťo v obchodní dům

Telefon 290

OTTO JÍRA

VOJTĚCH KUNCÍK

velkoobchod koloniální

stavební a nábytkové

stolařství
ZLÍN
V NIVNICI

Telefon čís. 208
•

»

*

KAREL ŽALLMAN

cukrárna

- kavárna - vinárna

VELKOOBCHOD

V. PAROULEK

Uh. Hradiště - tel. 120

Uh. Hradiště - tel. 137

Bří VALENTÍKOVÉ

C. NEUSSER

z

zasilatelství a obchod uhlím

KOLONIAL

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

FR. ROCHOVANSKÝ
Uh. Hradiště -

EMANUEL BLAU
TEXTIL - SUKNA

tel. 194
Tř. Maršála Malinovského

Uherské Hradiště

Výroba cementového zboží a prodej cementu

Tovární sklad šicích strojů
.

o

.

RŮŽENA BARABASOVA

VIKTOR LANZER
velkopálenice slovácké slivovice, borovičky a
brandy, destilace jemných likérů, výroba sodo
vých vod a ovocných šťáv, velkoobchod vínem,

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

VARMUŽA VLADIMÍR

JOSEF DOLEŽAL

obchod smíšeným zbožím a železem

zámečnictví
nár. spr. FRANT. TATAŘÍK

i
i. „ , v
c i
± ka *
.
U h. iHradiště
— Staré
Město

■■■

Uherské Hradiště
R. AU LÍCH A nástupce J. HERBSI

TELEFON 19

A. JURÁK
velkoobchod
a technické

obchod železem, zbožím železným,
kovovým a ocelovým

zelezem
potřeby

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště, roh Vodní ulice

ANTONÍN SNÁŠIL

'

ANTONIN SOVIS

výroba kožené a houněné obuvi

výroba a sklad nábytku

St. Město - Uh. Hradiště

_________________ Prostějov________

JOSEF PULLER
..dléfetví . řemenáhivi

Prostějov

DROGERIE • JAR. ZLÁMAL
Prostějov

J O S E F R O H ÁČ E K, mlýn
Prostějov

JAN SERVUS

R. & K. ŠVEJDA

Telefon 921

'

’

'

'

STROJNÍ STOLARSTVI
Prostějov, Trávnická

PrOStěj

strojní stolařství

O V, Plumlovská 44 - Tel. 525

Alois Sfřítežský

Věnujte květinu, darujte radost!

holič, kadeřník a vlásenkář pěstění rukou a trvalá ondulace

FLOREAZlín

Zlín, Stefánikova 2655

Volejte č. 297

Štěpán Brázda
J. Ž a I U d e k 3 Spol., Zlín

textil, prádlo a pletené zboží

Zlín, Stefánikova 3072

Hugo Beran

F. Jajfner

dětské kočárky — opravy

MÓDNÍ DŮM

Zlín, IJ st. hřbitova

Zlín - Morava

K o n c. autoškola

I n 9- Jan Vojáček
Zlín, Ul. majora Murzina 497 - Tel. 557

Leopold Stuchlík

Firma

Alois Januška

CUKRÁŘ

stroj n í sto1a řství

Zlín

Zlín, Kvítková 705, tel. 389

Košíkářské zboží
koše na prádlo a koše pro pekaře a řezníky, proutěný
nábytek pro verandy, proutěná lehátka, dětská křesla,
kočárky pro panenky, kcše na brambory a trávu

Z I í n,

koupíte levně u fy A. T i S O V j á k,
1
'
.
, .J 4
’
Murzinova tř. c. 480.

p

, p.

rrantisek

rllCIK
CA1 OUNICTVÍ

-7 1 ,

,

Zlín, Kvítková 545, tel. 353
>

VÁŠ MÓDNÍ DŮM

Jan Tkadleček
OBCHOD DŘEVEM, UHLÍM
A stavebninami

Novos ad a spol.

Zlín, tel. 248

Zlín

N

c = d

Josef Straňak

Otto Stach
módní a textilní

závod

PEKAŘSTVÍ

Zlín, Soudní ul.

Tel. 499

Nivnice

-

=»

c

I

KNIHA, v níž promluví Bůh k lidem.
KNIHA, která je základem naší kultury.
RADOSTNÁ ZVĚST o dědictví, které jest nám
přislíbeno od věčnosti.
SLOVO, vyslovené Ježíšem Kristem a jeho apo
štoly:

NOVÝ ZÁKON
který nám ukazuje smysl našeho života. Tato
kniha ležela na stole našich domovů jako du
chovní pokrm. Bude opět dobře, bude-li dnešní
člověk číst slovo Boží k lidem.
Cena vázaného výtisku Kčs 60.—.

Dr Jan ev. Urban OFM:

Značka dobrých

K BOHU
Průvodce duchovního života.

čokolád
bonbonů

Umělé květiny

Tato knížka chce být vůdcem na cestě k Bohu,
chce položit jasný základ víry, mravnosti a
dobra. Má býti průvodcem, kterého můžeme míti
vždy u sebe.
Kniha je rozdělena na dva díly: I. naukový a
rozjímavý obsahuje poučení o základních prav
dách víry, o KA, o duchovním vedení, o přiká
záních Božích a církevních, úryvky ze spisů sv.
Otců, rozsáhlý výklad církevního roku s pře
hlednou tabulkou a seznamem částí Písma sv.,
jak se čtou o nedělích a svátcích. II. díl je roz
vedením prvního dílu. Obsahuje podrobné po
učení o svátostech, zpovědní zrcadlo, mešní řád,
mše podle církevního roku, liturgické modlitby,
soukromé modlitby, malé hodinky k Božskému
srdci Páně, malé hodinky k Panně Marii, litanie,
růženec, pobožnost křížové cesty, smírnou ado
raci na první pátek v měsíci a střelné modlitby.
Čtvrté rozšířené vydání. Kapesní formát. Vázaná
v plátně stojí 85 Kčs.

ŘÍMSKÝ MISÁL

Frant. Mazalova a spol.
Olomouc, Denisova tř. 11

pro neděle, svátky a všechny dny v roce, přelo
žený do češtiny vyšehradským kanovníkem
Msgre Dr Antonínem Střížem.
P. Dr Reginald Dacík OP napsal do časopisu
katolického studentstva ÚSVIT článek: „Ne
modlete se při mši svaté — modlete se mši
svátou.“ Ano, budete-li mši svátou sledovati
s knězem v překladu misálu, budete s ním prožívati celou hloubku a kouzlo Nejsvětější oběti.
Teprve pak se vám objeví celé to veliké bohat
ství, duchovní hloubka mše svaté, každého úko
nu, každé modlitby. Celý liturgický rok je v něm
s vámi.
Liturgické modlitby, které se v něm Církev
modlí, jsou vzaty z Žalmů nebo prorockých knih
Starého Zákona, tedy z nejkrásnějších sloves
ných výtvorů světové literatury, epištoly a
Evangelium jsou základní texty křesťanského
života, které samy vynikají krásou jazyka. V jeho
dokonalém českém překladu jsou nyní jeho
krása a bohatství přístupny každému člověku.
Kniha je vytištěna na krásném silnějším biblo
vém papíře. Je vázána v plátně podle návrhu
Bř. Štorma. Cena 145 Kčs.

U každého knihkupce.

NAKLADATELSTVÍ VYŠEHRAD
Praha II, Karlovo náměstí 5

------

j.

Šedivý a spol.

sieglová a spol.

továrna na poživatiny,
pod národ, správou

ZLÍN
Nabízí Vám jakostní trvanlivé pečivo, speciální
dětské vyživovací moučky, dětské suchary,
těstoviny a ovocná vína

»IRIS«

dámské oděvy

_ . r. .
Z. L I In

FR. KOZLOVSKY
pánský a dámský krejčí

JOSEF ČERVINKA
továrna na obuv

ZLÍN

ZLÍN

Stefánikova 2527

»JIRO«

LACINA

továrna obuvi

továrna

obuvi

ZLÍN -Tel. 94

ARNOŠT JIROUSEK • ZLÍN
Telefon č. 26

Výroba všech druhů dámské obuvi

FRANTISEK NOVÁK
továrna na obuv

Zadáno č. o. 0538

>

ZLÍN
i

J

ANNA KARÁSKOVA

PAVEL SEFRÄNEK

OBCHOD TEXTILIEMI

čalouník a natěrač

A PAPÍRNICTVÍ

UHERSKÝ BROD
NIVNICE

Na skladě veškeré výrobky čalounické

KAREL VESELÝ
KAMENOSOCHAÍISTVÍ
V

N I V N I C I

JAN SESTÁK
m|ékárna v UHER. BRODĚ
Tel. 134

MORAVA - Telefon 0517

KVALITNÍ
Výroba i sklad pomníku a soch
ze všech druhů kamene

AÍLLKARSKK VYROBKY

Jaroslav HROMCÍK

JOSEF HLADlS
akc. spol.

v NIVNICI, Morava
továrna na zužitkování ovoce
a zeleniny, velkopalírna
První nivnický podnik

na zpracování ovoce
a bylin

-

- ■I

UHERSKÝ BROD

,■ —■ ,

,

VINCENC GREGOR
kamenosochařství

UHERSKÝ BROD

Zadáno č. o. 549

Studentské exercicie
Studente a studentko!

Přemýšlel jsi někdy o smyslu ži
vota? Proč žiješ a kam jdeš? Na
čem si marně lámali hlavu velcí po
hanští filosofové, řeší definitivně
křesťanství. Je to otázka pro tebe
nejdůležitější! Žiješ v chvatu a v do
bách zvratů a revolucí. Nemáš čas
na přemýšlení. Vyhraď si tři dny
z toho shonu a prožij je klidně na

exerciciích. Člověk nemůže s úspě
chem řešit věci zevnější a veřejné,
nevyřeší-li nejdříve záležitosti vnitř
ní a soukromé! Chceš býti důsled
ným, anebo polovičatým? Slovo
„svátý“ má v jazycích románských
i jiných společný kmen se slovem
„zdravý“. Tomu velicí duchové
evropské kultury dříve velmi rozu
měli, k čemu dnes znovu přichá
zejí mimo jiné též lékaři. Základ

ním zákonem lidských vztahů je
láska. Příčina poruch společnosti je
přílišné sobectví vůči jiným a ne
zřízená sebeláska.
Chceš býti vyrovnaným a silným,
chceš se naučit radostnému a mo
dernímu způsobu krásného a důstoj
ného života, chceš poznat cenu hod
noty, krásy a velikost lidského ži
vota? Přijď tedy na studentské
exercicie! Nikdy nezapomeneš!

Hoši vyssicli trid:

Dívky vyšších tříd:

Mor. Budějovice
5.-9. VII.
Brno (Sestry Cyrilomet.)
1.—5. VII.
Velehrad (Stojanov. hlav, abitur.) 26.—30. VI.
Velehrad (Stojanov)
8.—12. VII.
Frýdek
29. VI.—3. VII.
Svatý Kopeček
13.—17. VII.
Krnov
1.—5. VII.
Slavkov u Brna
1.—5. VII.

Svatý Kopeček
Mor. Budějovice
Brno (Sestry Cirilomet.)
Velehrad
Liptál
Krnov
Dívky nižších tříd:

Hoši nižších tříd:

Brno (Pellicova 2c)

Brno (Sestry Cyrilomet.)
Velehrad (klášter)
Svatý Kopeček

6.—10. VII.
29. VI.—3. VII.
21.—25. VII.

17.—21. VII.
50. VI.—4. VII.
6.—10. VII.
26.—30. VIII.
30. VI.—4. VII.
6.—10. VII.

50.—4. VII.

Přihlášky zasílejte na adresu: Rada katolic
kého studentstva, Brno, Běhounská—Typos,
II. schody.

Studenti na síudentst é tábory
Prázdninové tábory katolického
studentstva.
Místa pro studentské tábory jsou
pečlivě vybrána a tábory jsou již
připraveny v krajích zdravých a
krásných, takže poskytnou všem
účastníkům příjemné osvěžení. Ve
dení táborů jest svěřeno zkušeným
osobám, které jsou zárukou, že spo
lečný život v táborech se bude vytvářeti k plnému fysickému a du
ševnímu osvěžení. Stálá přítomnost
duchovních vedoucích umožňuje

dobrou individuální výchovu. Tech
nické vedení vyplňuje ostatní část
dne vycházkami, výlety, koupáním,
sluněním, cvičením, wolleyballem,
zpěvy, táborovými ohni atd. Na tá
borech jsou zařazeny debaty, je
jichž ústřední thema jest: „Student
dnes.“ Vynikající odborníci veřej
ného, uměleckého a vědeckého ži
vota ujasní mládeži v rozhovorech
problémy dneška. Křesťanství není
škarohlídství. Naopak smutek je
maska ďáblova. To poznáš nejlépe
na veselých táborech katolického

studentstva, ve kterých najdeš ra
dostné a kamarádské prostředí.
Přihlášky přijímá už nyní na tá
bory středoškolské a na tábor akademiček v Čechách Ústředí katol.
studentstva v Praze I, Křižovnická
1, na tábory středoškolské na Mo
ravě; Studentský odbor Zemského
ústředí Charity, Brno, Pellicova 4.
Na tábory vysokoškolské Česká
liga akademická v Praze III, u sv.
Tomáše 28, a SKA Moravan Brno,
Klácelova 2 — Sušilova kolej.

Letní tábory Ústředí katolického studentstva v Čechách 1947

Vysokoškoláci:

II. turnus od 23. července do 13. srpna.

*) Filipov u Jiříkova

Planá u Mař. Lázní (výstup, stanice)

I. turnus od 1. do 14. července,
II. turnus od 2. do 15. srpna.
Středoškoláci vyšších tříd:
Bečov nad Teplou (výstup, stanice)
I. turnus od 30. června do 21. července,

od 23. července do 13. srpna.

Středoškoláci nižších tříd:

Chrást (výstup, stanice Děčín)
I. turnus od 30. června do 21. července,
II. turnus od 23. července do 13. srpna.

Mařenice (u Jablonného v Poještědí)
od 7. do 28. července.
Studenti odborných škol:
Tri Sekery (výstup, stanice Mař. Lázně)
od 2. do 24. srpna.
Vy sokoškolačky:

Tri Sekery (výstup, stanice Mař. Lázně)
od 30. června do 21. července.

*) Filipov u Jiříkova
od 17. do 30. července.

Středoškolačky vyšších tříd:
Okrouhlé Hradiště (výstup, stanice Konstan
tinovy Lázně)
I. turnus od 30. června do 21. července,
II. turnus od 23. července do 13. srpna.
Česká Domoslav (výstup, stanice Kokašice)
I. turnus od 30. června do 21. července,
II. turnus od 23. července do 13. srpna.

Mariánské Skoky u Teplé
od 30. června do 21. července.

Středoškolačky nižších tříd:
Králíky (výstup, stanice)
od 30. června do 21. července.

Hostinné n./L. (výstup, stanice)
od 30. Června do 21. července.
Mařenice u Jablonného v Podještědí
• I. turnus od 30. června do 21. července,
II. turnus od 23. července do 13. srpna,
TI. turnus od 29. července do 19. srpna
(druhá budova).

Studentky učitelských ústavů:
Jablonné v Podještědí (výstup, stanice)
od 30. června do 21./ července.
Přihlášky přijímá do 15. června pro I. turny
a do 5. července pro II. turny Ústředí kato
lického studentstva, Praha I, Křižovnická 1,
tel. 325-22, úřední hodiny od 9—13 hod.
*) Takto označené tábory připravuje a při
hlášky přijímá Česká Liga Akademická, Pra
ha III, U sv. Tomáše 28, tel. 629-30. Každý tur
nus trvá 14 dní a jeho cena jest 400 Kčs. Mohou
se přihlásit též abiturienti.

Studentský odbor Zemského ústředí Charity v Brně za účasti Ústředí katolického stu
dentstva připravuje prázdninové osady studentské na Moravě (letní tábory) 1947

a) Studenti nižších tříd od 11 do 14 let v Kos
telním Vydří u Dačic
I. turnus od 1. do 28. VII.,
II. turnus od 1. do 28. VIII.

b) Studenti od 14 do 16 let v Nové Říši na Mo
ravě
I. turnus od 1. do 28. VII.,
II. turnus od 1. do 28. VIII.

c) Studenti vyšších tříd od 17 do 21 let v Daleeine (zámeček)
I. turnus od 1. do 28. VII.,
II. turnus od 1. do 28. VIII.
d) Studentky nižších tříd od 11 do 14 let na
Hukvaldech
od 1. do 28. VIII.

e) Studentky vyšších tříd od 15 do 19 let na
Hukvaldech
od 1. do 28. VII.

f) Studenti vysokých škol v Dalečíně (Hegrov)
od 6. do 26. VII.
g) Studentky vysokých škol v Dalečíně
(Hegrov)
od 31. VII. do 20. VIII.

Poplatek pro studující středních škol za je
den turnus (čtyři týdny) od 140 do 1200 Kčs
podle majetkových a sociálních poměrů; pro
studující škol vysokých 20 Kčs denně.
Předběžné přihlášky na tábory středoškol
ské přijímá Studentský odbor Zemského ústře
dí Charity v Brně, Pellicova 4, na vysokoškol
ské Spolek kotolických akademiků Moravan,
Brno, Klácelova 2.

