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(K památce
Reinharda
Heydricha.)
\T zpomínámeletos v červnu se sevřeným srdcem tragicV ké smrti Reinharda Heydricha.Přišel do našich zemí
jako posel řádu a stal se obětí temných sil rozkladu, které
se tu v posledníchdesítiletích ke zhouběnároda zahnízdily.
Bezděčně nejlepší ocenění toho, co v našich zemích
Reinhard Heydrich znamenal, poskytli sami pomocníci
vrahu. Tři neděle před atentátem vyslali do Londýna Be
nešovi a spiklencům kolem něho radiogram tohoto znění:
„Na přání Jindry, jejž jste legitimovali v noci z 30. dubna
na 1. kvěma a který navázal kontakt s jednou z našich
spojek, posíláme tuto depeši, s jejímž obsahem úplně sou
hlasíme. Z příprav, jež konají Otta a Zdeněk— (rozuměj
pachatelé atentátu Kubiš a Gabčík) — a podle místa, kde
tyto přípravy provádějí, usuzujeme přes jejich stálé mlče
ní, že chystají a.eniát na H. Tento atentát by v ničem ne
přinesl užitek spojencům a pro náš národ by měl nedozír
né následky. Ohrozil by nejen"naše rukojmí a politické
vězně, nýbrž by si vyžádal také tisíce jiných životů, vysta
vil by národ neslýchaným důsledkům,-zároveň by také
smetl poslední zbytky jakékoli organisace.Tím by se zne
možnilo, aby zde bylo vykonáno pro spojence ještě něco
užitečného. Proto prosíme, abyste dali pokyn, aby atentát
proveden nebyl. Je nebezpečív prodlení, dejte pokyn obra
tem. Jestliže by atentát byl ze zahraničníchdůvodů přesto
žádoucí, ať je podniknut na někoho jiného.“
Tento radiogram je zajímavý nejen tím, co říká, nýbrž
musí-Ú už
i tím, cd se dá čisti mezi řádky. Končí radou,
nějaký atentát být, aby byl proveden na někoho jiného než
na Reinharda Heydricha. Všimněme si jisté nelogičnosti,
která je mnohomluvná.Jakýkoli ^atentát na kteroukoli vý
znamnou politickou osobnost v Čechách v tu dobu musel
mít tytéž důsledky, které odesilatelé rádiogramu uvádějí
proti atentátu na Heydricha: ohrožení rukojmí a politic
kých vězňů, smetení posledníchzbytků jakékoli organisace (podzemní) a těžké důsledky pro národ.Toho si museli
býti spiklenci vědomi. Zřejmě vlastní, nevyřčený důvod
byl někde jinde.
Proč vlastně
tedy agenti varovali?
A kde skutečně byl, je nasnadě. Pomocnícivrahů mě
li zřejmě volný styk s obyvatelstvem, četli noviny a po
delší měsíce už sledovali, co se u nás dálo. A nemohlo jim
býti tajno, jak mezi našim vlastním lidem roste popularita
Heydrichova. Patrně i jim samým imponoval. Heydrich
přišel
nám jako Zastupující říšský protektor ve chvíli, kdy pod vlivem Benešovýchagentů a za Eliášovy
vlá
dy „hrdého mlčení“ bujely tu mnohé zlořády a začaly se
hojnou měrou projevovat sabotáže.Tehdy, jak při státním
aktu v Berlinu řekl říšský vedoucí Heinrich Himmler,’
„mnozí v Německu, hlavně však v českém národě věřili,
žtynyní přichází tento obávaný Heydrich- že tam bude
vládnout; jenom krví a terorem. V těchto aměsících však,
ve kterých po prvé se mu dostalo velkého úkolu, před ce
lým světem vidúelného, úkolu positivního, tvůrčího, uká
zaly se jeho geniální schopnostiměrou nejbohatší. Tvrdě
zakročoval,zjednal německé moci a říšské správě bezpod
mínečný respekt, ale všem, kteří byli dobré vůle, poskytl
možnost ke spolupráci.“ Heydrich ztělesňovalhlavní myš
lenku německé spravedlnosti: po írat negativní zjevy po
sitivním způsobem, pro celek užitečným. Každému to u

nás bylo ihned očividné.Především to pocítil hlavní baro-»
metr širokých mas: hrnec na plotně. Než přišel Heydrich,
zboží bylo sice dost, ale mizelo pod pulty a do čer
ného obchodu. Bohatí mohli přecpat své špižírny až
do prasknuli, chudí neměli možnost nic nakoupit. Pa
Heydrichových zásazích proti zásobovacím sabotážníkům a proti nejhorším keťasům pojednou jako zázrakem
se pulty opět naplnily a- lidé s lístky v rukou měli opět
jistotu, že nemají jen potištěný papír, nýbrž skutečně za-<
jištěné živobytí. Současně bylo také hned jasno, že na
pražský hrad přišel socialista. „Po prvé, co stojí pražský
hrad — řekl před rokem státní sekretář . H. Frank —•
byli v jeho místnostechpřijati čeští dělníci. Když koncem
září 1938 vystupovaly dělnické delegace z Česko-Slovenska pražskému hradu, stalo se to jenom proto, aby de
monstrovaly proti Benešověkatastrofální poliace a vypís
kaly tyto hazardéry. Dělníci stáli před zavřenými brana
mi a proti nim byly namířeny zbraně. V říjnu 1941 byli
přivedeni do pracovního pokoje Zastupujícího říšského
protektora a stáli přímo před prvním představitelem Říše
v Čechách a na Moravě, jenž je sobě povolal. „Povězte
mi své starosti a já vám odpovím,co mohu pro vás učinit.“
A skutečně učinil. Bylo nařízeno zvýšení mezd, těžce pra
cujícím zvětšen příděl tuků, zřízeny závodní kantiny a
vydány velocipédy i dvě stě tisíc párů dělnických bot
zdarma dělníkům. Dělnickým rodinám s četnými dětmi
poskytnuty přídavky a zbrojařským dělníkům umožněn
bezplatný pobyt při dovolené na zotavenou.Po prvé děl
níci u nás poznali, že po všeobecných slibech mohou ná
sledovat okamžitě rozhodné činy. Heydrich dovedl získat
i rolnictvo pro výrobní bitvu. A zároveň zahájil vystěho
vání hlavních vyssavačů našeho národa, Židů.
Sympatie Heydrichovi rostly v našem národě rych
lým tempem. Teď teprve, když se navrátily potraviny opět
na kuchyňský stůl do všech domácností a když práce byla
tak uznale oceněna, poznali lidé, jaké zločiny proti vlast
nímu národu páchala vlastně nesociální vláda dvojí tváře,
vláda Eliášova, a nikdo jejího osudu nelitoval. Benešovi
agenti, dlící mezi naším lidem, nemohli být nezachyceni
touto vlnou vřelého poměru lidu Heydrichovi,tím spíše,
že tomuto úkolu Beneš zřejmě neposlal zbabělé intelek
tuály, nýbrž bývalé příslušníky pracujících vrstev. A pro
to se vcelku ani nedivíme,že v poslednímokamžiku se sna
žili odvrátit atentát na něho, jasně patrně tušíce,že po jeho
smrti touží_hlavně odvěcí vykořisťovatelé našeho národa,
lichváři a Židé.
Říše
Osudová myšlenka
Ale nebyla to jen sociální opatření, která budila sym
patie Heydrichovi. Instinktivně se tušilo, že tento muž
to s naším národem myslí dobře. Přirozeně, o jeho skuteč
ném cítění a myšlení masa nevěděla nic. Jen jeho bližší
spolupracovnícibyli by mohli hovořit o tom, jak vážně sa
tento mladý 381etýmuž vžil do svého nového úkolu: na
jít základnu pro řádné spolužití prvního neněmeckéhoná
roda v Říši s Němci. To lákalo svou obtížností,ale i plod
ností svých důsledků. V té době je Německo na velikémi
přelomu svých dějin. Až dosud toužilo jen po svém národ
ním soustředění. Ale sotva tohoto cíle dosaženo, objevil#
se náhla meta nová, svou velikostí závratná. Německo ja
postaveno před úkol chránit celou Evropu před dvěm#
smrtelnými nebezpečími,dosud utajenými. Před nebezpe
čím oceánským,které svou lacinou silou koloniální,svými
monopoly na zámořské suroviny a svou nadprodukcí laci
ných plodin zemědělských hrozí udusit veškeru pracovní
1 — 129
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energii národ4 evropských a obětovat jeho tvůrčí obyvatekstv©ziskuchtivosti anglo-amerických kapitálisťů. Druhé
nebezpečí se zvedlo hrozivě ze stepí ruských. Pod márni
vou maskou socialismuprobíjela se do Evropy zkáza, sna
žící se vybitím inteligence zapřáhnout pracující masy do
íaraonského otročení bolševickým Židům. Obě tato nebez
pečí nebyla jenom chvilková, jedním úderem odvratitelná.
Němci pojednou cítí, že jim osud jako velké poslání i těž
ké břímě pro celou budoucnost svěřuje osud kontinentu
evropského. Jim, jediné evropské mocnosti s dostatečnou
silou obrannou í útočnou. Úkol nový a přece ne tak zcela
nový. Rozpomínajíse, že už jednou v dějinách byli vyvo
leni věsti evropskou pevninu proti všem jí hrozícím nebez
pečím. To bylo v heroické době středověké Říše, v oněch
slavných dobách Karla Velikého a císařů saských, frans
kých a hohenštaufských.
Vésti evropskou pevninu znamená najít také správný
poměr ke všem národnostem^na ní. Reinhard Heydrich
okamžitě poznal, že správou Čech a Moravy byl mu svě
řen úkol v tomto směru průkopnický. Cítil se jím zavázán.
Zabral se do dějin českých, aby z nich vyčetl zákon, který
by mu ukázal cestu. Našel jej jako Karel IV. v naší myš
lence svatováclavské. Na společném poslání založený po
měr mladšího bratra bratru silnějšímu. Říše jakožto no
vá rodina národů evropských. Řád, respektující národnosti
ostatní, aby ve vzájemném spojení a soutěžení vyvinuly
potřebný jednotný dynamismusmocenský a kulturně tvůr
čí. Vyjádřil to slavnostním odevzdáním jednoho klíče od
koruny svatováclavské našemu státnímu presidentovi.A upozornil nás i na naše vlastní nebezpečí, na komplex bo
leslavský, komplex protiříšské vzpoury, který čas od času
vyvstává v nás proti kladnému a tvůrčímu principu svato
václavskému a ohrožuje naši existenci národní, oslabuje
Jednotu evropskéhořádu.
Zde se Heydrichovysnahy setkaly s poctivými snaha
mi našich vlastenců, kteří rovněž viděli revoluční změnu
v situaci světové a upřímně se snažili najít základnu no
vého poměru národu německému, určenému za ochrán
ce Evropy. To ovšem právě nejméně mohly potřebovali
Bily, které Evropě chystaly zkázu. Proto trvaly na tom,
rfoyjejich agenti provedli atentát právě proti Heydrichovi.
Účty tajné služby anglické
uvedeným důvodům přistupovaly ještě jiné.
j
Když Heydrich přišel nám, měl již za sebou veliké
Bílo. Dověděli jsme se o něm z řeči nového Zastupují
cího říšského protektora Daluega a říšského vedoucího
Heinricha Himmlera. Byl tvůrcem tajné policie ně
mecké, která dovedla dokonalemařit činnost anglické Se
cret Service a bolševické GPU. „Dnes je možno klidně říci
pravil nad jeho rakví Himmler — že Heydrich měl velfeou zásluhu na nekrvavých
pochodech německého
vojska do Východní Marky, do Sudet i do Čech a Moravy,
Jakož i při osvobozeníSlovenska, a to tím, že pečlivě zjis
til a svědomitě čelil všem protivníkům a že měl většinou
*ž do nejmenších podrobnostíjasný přehled o činnosti ne
přátel v těchto zemích, o jejich organisačníchstřediscích
I vedoucích osobnostech.“A zvlášť neúprosný byl podle
Zastupujícího říšského protektora Daluega proti komunis
tům a Židům. Z počáiku „s malým kruhem svých nejvěr
nějších spolupracovníkův rámci zprvu malého, ale vybra
ného ochrannéhooddílu vzrostl v činnost, která od počátku
Jéhtí činnosti proti komunismu a židovství v Říši vedla
vůdčí myšlence posledníhorozhodujícíhoboje proti tomuto
nepříteli světa.“
Jak Secret Service anglická, tak bolševická črezvyčajka a mezinárodní Židovstvo měly své účty s Heydrichem.
Od nich také přišel rozkaz jeho zabití. Na český národ
tu nikdo neohlížel. Agenti Benešem vyslaní, kteří
Chvíli se sžili se zájmy národa, museli poznat, že se tu na
od
nich chce práce, která nemá s prospěchem národa vůbec
nic společného,ba dokonce je na jeho záhubu. Jen Beneš
věděl, kdo mu dal příkaz a proto ruce atentátníků neza

držel. Co mu šlo o národ! Atentátem si získá vděčnosttěch,
kteří platili. Proto mohl po atentátu ve chvíli, kdy jeho
stoupenci zde pykali za jeho zločin, mnout si spokojeněru
ce a poslat zbývajícím agentům radiogram: „Událosu do
ma přinesly neobyčejný prospěch mým politickým sna
hám“. Mým politickým
snahám — v tom je ce
lý sobeckýBeneš, pro kterého národ je jen můstkem po
litické kariéře!
V případě, že se atentát podaří, muselo se počítat
s nejhroznějšími důsledky pro národ. Neboť v Heydrichově osobě byla postižena osobnost nacionálním socialistům
zvlášť drahá. „Byl to jeden z nejlepších nacionáiních so
cialistů, jeden z nejsilnějších obránců německé říšské
myšlenky, jeden z největších odpůrců,všech nepřátel této
Říše,“ pravil sám Vůdce nad rakví „svého milého kama
ráda“, který jako odvážný letec na:frontě norské a sovět
ské dokázal, že dovede svůj život nasazovat. Beneš musel
vědět, že jeho zabitím rozpoutává nad zemí českou smršť,
která může být pro národ osudná.
Od p o v ěď národa.
Jestliže národ náš tuto krisi přes.ál nakonec přece jen
ke svému ozdravění, můžeme děkovali jen Vůdci a postoji
našeho národa samého. President správní rady Škodových
závodů dr. Wilhelm Voss řeklitehdy o tom případná slova
před shromážděnými dělníky;Škodových závodů: „Nepřá
telská propaganda šíří do světa pověsti, že prý zde v Pro
tektoráte jsou ve velkém rozsahu zatýkáni a odstřelováni
rukojmí. Ale není na tom ani zbla pravdy. Trest zastřele
ním Stíhá jen ty, kdož vědomě nepřátelské agenty podpo
rovali anebo dali najevo, že s'tímto zločinným atentátem
souhlasí anebo rušili pracovní mír. Každý rozumný člověk
musí pochopit, že v takových případech se bude postupo
vat s veškerou ostrostí, aby se učinila přítrž dalším nepo
kojům. Snad se mohlo počítat s tím, že na tenhle zločin
se odpoví se strany Říše nejostřejšími,opatřeními, neboť
jsme ve válce. Že však se tato opatření nestala a že nim
ani nadále nedojde, nestane-li se něco mimořádného, za to
je děkovali velkomyslnostiVůdcově,který učinil toto vel
korysé rozhodnutí na prvém :místě proto, že právě vy zde
ve Škodových závodech,zvláště za války, jste podali po
ctivou a dobrou práci.“
Ale také ostatní obyvatelstvo se zachovalo ve svém
celku podivuhodně rozumně. Poznalo.vzápětí, že Beneš tu
spáchal zároveň atentát proti národu sárhému a že je proto
jeho nepřítelem číslo jedná, jak tó řekl státní president dr.
Hácha. Vzpomeňme jen ňa ty obrovské tábory, které
hřměly nevůlí a rozhořčením proti vrahům a Benešovi,na
ty plné kostely lidí modlících se, aby Bůh vydal vrahy do
rukou spravedlnosti, na tu upřímnou a horlivou spoluprá
ci obyvatelstva, aby vrahové byli dopadeni, a vzpomeňme
si na to veliké oddechnutí a neskrývanou radost všech,
když konečně byli vrahové vypátráni a sklidili zasloužený
osud. Jako požehnánípřišla světlá chvíle na národ: to byly
dni, kdy viděl jasně, čemu jej nutí zákon tohoto prosto
ru, v němž žijeme.
Heydrichova
směrnice
se dodržuje
Apoštol Říše odešel, ale jeho duch tu zůstal.
Dnes už se mnoho projevilo, co za jeho životabylo jen
v zárodku a o čem věděli jen zasvěcenci.On to byl, který
největší nebezpečí pro náš národ viděl v tom, že naše mlá
,dež
je bez řádu, bez sportu otužujího :ělo a ducha,bez zdra
vého poměru práci a bez vůdčí myšlenky. Z jeho podně
tu se zrodilo to, co už dnes se začíná tak slibně projevovat.
Zachycena Kuratoriem dostává se naše mládež opět na
hřiště a do tělocvičen, učedníci jsou vedeni misirovsívi
větší inteligenci, studenti poznávají do
ve svém oboru
brodiní tělesné práce. Tvoří se pozvolna nervy kázně a cilevědomostimezi mládeží. Také péče o dělníky přes vše
chna omezeníválečná se rozvíjí ve formě -u nás dosud ne
vídané. Třicet tisíc pracujících letos v ozdravovnáchje to
ho zářivým dokladem. Při zásobováníobyvatelstva pečuje

Prítomnosti
Cesta do Smolenskauběhla bez jakýchkolipříhod.Ubyt
továni jsme byli na dané poměry co nejlépe. Zdravotní stav!
všech nás byl dobrý, toliko španělský delegát prof. Piga 4
Madridu po příletu do Berlinu onemocněla cestu další ne*
podnikl.
•
Pro pobyt ve Smolensku byl vypracován přesný prop
gram, který byl také dodržen.
Dne 29. dubna 1943ráno odjeli jsme autokarem do ka«
týnského lesa, vzdáleného asi 17 km od Smolenska. Tarai
přednosta ústavu pro soudní lékařství v Breslau prof,
Buhtz, který koná službu vojenskou jako štábní lékař a V!
Katynu pracuje již několik neděl, vylíčil nám od počátku
celýdosavadnípostup prací. Řekl, že koncemúnora 1943ně*
mecké vojenské úřady se dověděly od polských dělníků,
kteří jako pomocnésíly pracovní postupovali za německou
armádou a kteří se tyto skutečnosti dověděli od domácích
ruských lidí, že v lese katynském jsou pohřbeni popravení
polští důstojníci. Prohlídkou lesa byly nalezeny dva maláj
březové křížé, které daly podnět vykopávkám.Při prvén*
vykopávání byl nalezen společnýhrob tvaru L, jehož delší
strana měřila 28 m, kratší 16 m a šířka obnášela 8 m.
Pozorování okolí, kde nebyly vysoké stromy, nýbrž jer*
malý počet borovičekteprve několiklet starých, dalo podnět
dalšímvykopávkámna těchtomístech a tak bylo objevena
dalších 6 hromadných hrobů, jež byly tvaru čtvercovitého,
ale rozlohoumenší, v ícelku byly 2—-3kráttak velké jako!
hrob první.
Prof. Buhtz odhadl počet mrtvol v prvém největšímhro*
bě na 2500,ostatní nejsou dosud zcela odkryty a tak odhad
není dosud přesnější.
O samotných pracích uvedl, že bylo dosud isolováno 3
vyneseno 982mrtvol, z těch bylo 58pitváno a asi 800 zevně
prohlédnuto.U 70 proč. vytaženýchmrtvol byla na základě
dokladů, adres, legitimací a pod. v kapsáchnalezených zjiš
těna totožnost.Dodal,že nalezené doklady, které nebyly či*
teine a jiné předměty, jsou cestou chemickou dále zpraco*
vávány a proto doufá, že se tak podaří identifikovativětšinu
ještě nezjištěnýchmrtvol, takžejen asi 5 proč. všech,mrtvol
zůstanenepoznáno.Dosud vytaženibyli převážně důstojníci,
několikprostých vojínů a 17civilníchosob.
Po tomto předběžnémsděleníobešlakomisevšech 7 jara,
prohlédla vykopaný písek, jeho jakost, hloubku jam, ulože*
ní mrtvol, načež byli přivedeni ruští domácíobyvatelé,kteří
přispěli značnouměrou objeveníspolečnýchhrobů. Svěd
kové tito byli samou komisí vyslýcháni a potvrdili, že V
dubnu 1940byli v nákladních vozech sem přiváženi polští
důstojníci.Z lesa slyšeli křik a výstřely, ale poněvadžokoU
lesa bylo ohrazeno a přístup do lesa byl znemožněn,nevě*
děli, co se v lese dálo.
,
]
Ja k j s m e p r a c ov a li
' i
Po výslechusvědků dal prof. Buhtz vynésti dvě mrtvoly
které v přítomnosti komise prohlédl. Šlo o důstojníky. Oba
měli střelné rány v týlu a na čele výstřely.
Když byla prohlídka těchto mrtvol skončena,prohlédla
komise ještě dokumenty a věci, které byly u dřívějšíchi
mrtvol nalezeny a které jsou pečlivě uchovávány a číslo*
vány.
Druhého dne nastala vlastní práce komise, t. j. pitva
mrtvol. Prof. Buhtz dal každému členu komise na vůli,
si pitvě vybral mrtvolu jakoukolivz kterékolivjámy, nebol
mrtvolu sice již vynesenou, ale neprohlédnutou. Ty leželyj
mezi jamami na malé mýtince. Já jsem si dal vynésti dvě
mrtvoly z jámy posledně odkryté, t. j. sedmé, obě jserr*
pitval a nadiktoval protokol. Vynášení mrtvol obstarávali
ruští zajatci a také mi jeden z nich dán ruce jako pomoc
ník. Byl velmi obratný a ochotný,zvláště když shledal,že sai
může se mnou dohovořit.Byl 32 roky starý, pocházel z Ka*
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Baně, kde pracoval v továrně. Měl dvě děti 2 a Sleté, uměl
čisti i psáti.
Pitva prvé mrtvoly neposkytlanic zvláštního.Šlo o střel-!
aou ránu v záhlaví, uprostřed čela byl výstřel. Muž ten prodělal patrně kdysi zánět pohrudnice,poněvadž měl pravé
plíce v celém rozsahu přirostlé, jinak nebylo shledáno u
něho chorobnýchzměn. U druhé mrtvoly nalezl jsem mezi
pláštěm a kabátem u pasu ležící projektil, kterýžto nález
jsem také do protokolu nadiktoval a dal místo to i s pro
jektilem fotograíovati.Projektil byl ráže asi 8 mm, poněkud
s jedné strany oploštělý a látka jak na kabátě, tak i na
plášti, která na projektil přiléhala, byla zašpiněna. Kabát
ani plášť prostřelen nebyl, takže projektil do tohoto místa
zapadl. Odkud a jak, byloby lze posouditi,až budou všechny
nálezy u všech mrtvol známy. Odznaků důstojnickýchhod
ností na uniformě nebylo a proto soudím, že šlo o prosté
yojiny.
U všech osobšlo o střelné rány záhlaví, kde byl vstřel
Clna čele výstřel, někdy na čele pod kůží byl shledán i prolektiL Podle sdělení prof. Buhtze byly nalezeny u některých
»nrtvol bodné rány bajonetem, které pronikaly šatstvem a
kůží, jiné mrtvoly měly ruce na zádechsvázané,o čemžjsme
Bemedilisami přesvědčit. Sami jsme viděli mrtvoly s rukama na zádech svázanýma.
Mrtvoly odpitvané a prohlédnuté ukládány byly do nově
vykopaných společných hrobů, které kopali ruští zajatci.
Ukládány byly v jednotlivýchvrstvách a každá vrstva byla
piskem zasypávána.Prof, budapeštské university dr. Orsos
(navrhoval,aby mrtvoly zjištěných důstojníků nebyly hroinadně pohřbívány, nýbrž každá zvlášť do zvláštníhohrobu,
aby hroby byly opatřeny kříži a nápisy se jmény. Vychá
zel ze zkušenosti, že po válce mnozípříbuzní budou ochotpi vynaložititřeba celé své jmění, aby mŕtvola jejich drajiého byla dopravenadomů. Návrh ten sotva může být pro
veden, neboť již prohlédnutí tak velkého počtu mrtvol je
spojeno s obtížemi.
O cenné předměty
odsouzení
oloupeni
U mrtvol byly shledány různé stupně změn posmrtných,
V převážné většině však šlo o mumifikaci. Prohlédli jsme
půdu a ta nám vysvětlila,proč nedošlo rozkladu měkkých
částí těla. Půda sestává ze žlutavého,hrubě zrnitého písku,
který zvláště když je překopán a není slehlý, obsahuje hoj
ně vzduchu. V takovém písku při nedostatku vlhkosti
mrtvoly pomalu vysychají. Zasychámshledáno bylo hlavně
U mrtvol ležícíchpři okraji jam, u mrtvol, ležícíchuprostřed
jam, nalezenobylo také zmýdlovatění a macerace.
Uniformy všech důstojníků i vojínů byly řádně zapjaty
pa knoflíky a přezky a nepoškozené,důstojnické odznaky
Bobře znatelné, předměty v kapsách byly neporušené.
Ovšemprstenů, hodinek,nebo cennějšíchvěcí u mrtvol shle
dáno nebylo.
< Komisíbylo pátráno také po prázdných nábojnicích,ale
žádné nebyly nalezeny, ač podle projektilů stříleno bylo
Z krátké ruční zbraně. Bylo nalezenojen několik prázdných
nábojnic z dlouhých ručních zbraní.
Bezpečněmohlo být zjištěno,že šlo o střelné rány v záfalaví z bezprostřední blízkosti a podle výpovědi svědků,
jdopisů,poznámek v zápisnících,časopisů a pod., jakož i ,po-:
Ble pitevního nálezu bylo lze soudili, že mrtvoly byly v
místě tom pohřbeny asi před třemi roky.
Před poradami o konečné stylisaci protokolu navrhl
i(Švýcarský
delegát, abychom se drželi přesně jen nálezů při
prohlídce místa a nálezů pitevních. Návrh tento jako samo
zřejmý byl přijat. Výsledkem porad byl protokol, který
.všichniúčastníci podepsali a který byl v doslovnémznění
uveřejněn v denních Lstech. Proto jeho obsah není nutno
Uvádět!.

Zpáteční cesta do Berlinu týmiž letadly uplynula rov
něž lbez jakékoliv rušivé příhody. Cestu letadlem snášeli
jsme celkem dobře, ač většina z nás letěla po prvé. Počasí
po celou dobu jsme měli velmi příznivé, celkem teplé a
suché.
hrozba
Emanuel V a j t
e
Kominterna

Sovětů

ze

do

fraku

ngliokývelvyslanec ve Španělsku Samuel Hoare byl
jTx. na návštěvě u vysoké osobnosti španělské a debato
valo se při zákuscícho nebezpečí z bolševiků.Anglický Sir
se snažilbagatelisovat obavy a ukazoval na te, kolik set a
tisíc kilometrů jsou bolševici,tehdy postupující,vzdáleni od
Madridu. „Dovedetesi představit, jak dlouho by trvalo, než
by tato vzdálenost byla zdolána,“ zvolal, vyvrcholujesvůj
argument. „Pouhé dvě minuty,“ odpověděl na to pohotový
Španěl. „Právě jen tolik, kolik potřebuje můj kuchař zdola
ke mně nahoru, aby mi podřezal krk.“
Tento strach z bolševismu a z jejich tajných organisací
je právě nejsilnějšípolitickýčinitel, kterému podléhajíoby
vatelé západníchdemokracií v poslednídobě.Je tak silný a
pro tu dobu tak nevítaný, že považovalRooseveltza potřeb
né upozornit na něj Stalina. Nejdříve to řekl zastupující
president Wallace, který prohlásil, že pokračování v „trockistickésvětovérevoluci“ by mohloznamenat třetí světovou
válku hned po válce této. Potom, ještě než se sešel s Churchillem, poslal Roosevelt o tomto neklidu osobní poselství
Stalinovi po velvyslanci Daviesovi.Stalin se nálady polekal
a aby veřejnost spojeneckýchzemí uklidnil, odhodlal se
velkému gestu: rozpustil Komunistickouinternacionálu.
Ale uklidní-li toto opatření rozbouřenou veřejnost, je
velmi pochybné. Každému je známo, že Sověti jsou mistři
v maskování.Naučili se po léta pracovat v podzemía počítat
se dne na den s rozpuštěnímté které své organisace.Komu
nistická internacionálaje rozpuštěna,ale zůstávají její údy:
komunistickéstrany. Kdyby se stalo, že i ty budou jednoho
dne zrušeny,jsou tu za ně připraveny další organisace:Svaz
přátel sovětského Ruska, Mezinárodní organisace pomoei
obětem revoluce ()
a jiné, pod jmény už docelanená
padnými. A mezinárodníspojujícíorgán mezi nimi? Komin
terna v podstatě znamenala dodávání plánů převratům a
peněz jejich provedení. Od té doby, kdy Sověty byly v
jednotlivých státech uznány, dodávány peníze a plány ni
koli zašité v kabátech tajných emisarů, nýbrž prostřednic
tvím diplomatickychráněných úředníků vyslanectví, konsulátů a obchodních a turistických organisací sovětských.
A na této praktice se nic nezmění,ať už DimitrovovaTřetí
internacionálatrvá nebo ne.
Ostatně, pokud v které zemi existuje aspoňjeden komu
nista, komunistickáinternacionálaexistuje dále. Neboť ko
munismusje ještě něcovíc než organisace.Je to světovýná
zor, třebaže zvrácený, názor, že dřív nebude dobře, dokud
se v každé zemi stoly nezvrhnou a dokud v krvi a ohni se
nedostanou do čela společnostiti, kdo až dosud tvoři její
spodinu. A není nebezpečnějšíinternacionály nad společné
přesvědčení.
Aby bylo možnovzít Stalinovorozhodnutívážně, muse
lo by být provázenozměnousvětovéhonázoru u komunistů.
Pro to se zdála být jen jednou doba. To bylo tehdy, kdy
Stalin vyhnal Trockého a přesvědčil své pomocníky,že je
pochybenočekat, až vznikne revoluce v celém světě. Socia
lismus je možný i v jedné zemi! To bylo heslo, se kterým
začal svoje pětiletky v budovám Sovětů. To mohl(býtproti
klad světovémunázoru světovérevoluce.Trockisté to také
jako názorovou zradu brali. Pro internacionálu to známe-
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halo velkou vnitřní krisi. Až dosud se snažila o revoluci
rozvratem a převratem. Proudy peněz plynuly do všech
zorní v naději, že se jimi podaří všude společenskou budovu
zapálit. Krátký úspěch zaznamenala Internacionála v
Uhrách, přechodný v Itálii (zábor továren) a dlouho se -<
jila nadějí, že dodělá úspěchu v rozvráceném demokratie*
kém Německu. Ale jak v ItaUi, tak v Německu zdravý in-'
stinkt národa byl mobilisován odpovědnými vlastenci a když
se i po nadějném pochodu Kantonských napříč Čínou také
tam veliká očekávání zhroutila, nastalo v Moskvě vystříz
livěni
Už jednou
pod náhubkem
i- Od té doby se chtělo působit na revoluci příkladem. Bo
hatství sovětského Ruska se mělo použít na budování socia
lismu a čekalo se, že, až se to podaří, dělníci a inteligenti
ze všech zemí budou chtít sami Sověty napodobit. Tehdy po
obvyklým meziná
sedm let nebyia svolána komintema
rodním kongresům a zdálo se, že ji Stalin obětoval svým
reálným zájmům a stykům. Potřeboval stroje a techniky
z cizích zemí a nikoli horkokrevné revolucionářské budiž
kničemu. Chtěl svou vidinu „socialismu“ vtělit v beton a
železo a ovšem v to hlavní, ve „zbraně proletářské revo
luce“, v bombardéry, děla a tanky, nikoli už v pouhé papí
rové proklamace.
Ale právě tato výroba „zbraní proletářské revoluce“
ukázala brzy, že tu nešlo u něho o změnu světového názoru,
nýbrž jen o změnu taktiky. A taktika: působit příkladem
se brzy vyžila. Technici a dělníci, kteří šli do Sovětů budo
vat, vraceli se odtud rozčarováni. Ze stoupenců se stávali
zarytými nepřáteli. Poznali, že pod betonovými giganty žijí
stepní barbaři, od kterých je dělí tisíc let civilisace. Revo
luce příkladem se hroutila. A tu se ukázalo, jak to Stalin
se svým obratem mim vážně. Znovu vytáhl ikominternu
z jejího podzemí. Uspořádán opět kongres a stanovena nová
taktika rozkladu. Revolucionáři ve fraku, sovětští diplomati,
připravili půdu svými sovětskými pakty. V těchto spojenec
kých státech neměli už komunisté štěpit řady dělníků a
vládě pomocí
středního měšťanstva, nýbrž hledat cestu
Lidových front. A tato taktika, převzatá komíntemou od
úspě
francouzských komunistů, vedla ku podivu rychle
chu. Francie se dostala do rukou Žida Bluma a na pokraj
propasti a Španělsko vzplálo občanskou válkou. 'Ale uká
zalo se, že ani peníze ani podpora zasílanými zbraněmi am
dobrovolní komunističtí žoldnéři nestačí na rozhodnutí.
Španělsko naučilo Stalina a kominternu, že jen tehdy se dá
pomýšlet na světovou revoluci, když do jednotlivých zemí
bude zanesena přímo bodáky sovětské armády ruské.
A na těchto bodácích založil Stalin nynější taktiku, třetí
fázi komintemy. Jde o taktiku, nikoli o změnu světového
názoru. Katyn je nejlepším dokladem, že ničivý světový ná
zor komunismu se za pětadvacet let nijak nezměnil. Stalin
je pružný, ale ve svých černých plánech nezměnitelný. Je
ochoten ke všem zdánlivým obětem, jen aby svoje bodáky
uchoval silnými. Internacionálu může zas jako v době prv
ních pětiletek uložit na čas ledu. Její praktickou činnost
převezmou jeho diplomati, požívající ochrany diplomatic
kých kurýrů a diplomatické nedotknutelnosti. Její propa
gandu obstarávaji především jeho kapitalističtí spojenci sami
prostě už tím, že vynášejí do nebe sovětskou armádu a so
větskou „civilisaci“. Má nadto ještě v každé zemi — mimo
Evropu — své komunistické strany, které i nadále se cítí
stranami Stalinovými. Má dokonce celou novou internacio
nálu uprchlých komunistů a „demokratů“, ze kterých si
podle potřeby nadělá „skutečné vlády země“, po vzoru fin
ské vlády Kuusinnenoyy. A má po celém světě internacio
nálu židovskou, která pro něho už po leta vzorně pracuje.
Ví, že Evropu by mohl dostat jen bodáky, poněvadž proti
bolševickému myšlenkovému moru je imunní. A velké de
mokracie za mořem svým rozkladem zrají pro něho stejně
samy sebou. Může tedy Dimitrova zatím poslat třeba i za
Rooseveltovi.
vyslance
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I iste už mnohý z čtenářů slyšel v hovoru se známými
í)
obrat „slovanský typ", jímž měl být vystižen tělesný
zjev nějaké osoby, o které právě byla řeč. Pochybuji však,
že by si byl při takové zmínce uvědomil, že tento obral
mohl být východiskem společenské hry, jakéhosi druhu
„sekretáře": stačilo totiž navázat! na onen obrat a požádat!
přítomné, aby každý z nich potají napsal na lístek papim,
co rozumí pod slovy „slovanský typ", pak lístky od nichi
sebrali a jeden po druhém společnosti přečisti. Jistě by byl«
ať pobavena či překvapena zjištěním, jak rozmanité jest oneri
obrat chápán,- sám z vlastní zkušenosti vím, jak jednomu
jest představitelem „slovanského typu" na př. „štíhlý junáU
tmavých jiskrných očí", a jinému zase naopak „širokoplecf
postava s dobrýma pomněnkovýma očima v široké poctivé
tváři" — abych zde takto souhrnně vystihl obě krajnosti
jak je slýcháme nebo čteme, i s oněmi básnickými přívlast
ky, jež tak mnozí považují za nezbytné tam, kde má býl
„slovanský typ" blíže charakierisován.
Myslím, že není zapotřebí dlouhého výkladu, aby čte*
náři bylo zřejmo, že. už tato rozmanitost a nejednotnost chá
pání onoho obratu sama o sobě z části napovídá, že ve sku
tečnosti není nějakého jednotného „slovanského" typu,- vý
znamná je tato nápověď zvláště pak í tím, že tuto rozmani
tost a nejednotnost pojetí shledáváme právě i v českém ná
rodě, tedy v národě přímo náležejícím do skupiny národů
jazykově slovanských, a že ji tu shledáváme přes toto tal*
často zdůrazňované jazykové příbuzenství: Po pravdě není,
co by se mohlo označili po stránce tělesné za „slovanský
typ". A dokonce žádná z oněch dvou krajností, které jsem
výše uvedl, neodpovídá ani tomu, co bychom po uvážení
poměrného zastoupení znaků jednotlivých evropských
v českém národě mohli konkrétně označiti za „typ český™,
Stačí pohlédnouti na připojené přehledné schema : v něm
jsou vyznačeny kombinace určitých tělesných znaků, jak
vyznačují jednotlivé evropské rasy,- toto schema, promítnutu
do mapy Evropy, udává zároveň zhruba rozšíření těchto rasj,
resp. poměrnou hojnost jejich výskytu v té které oblasti
Evropy.
Sever

Jih
nnaěesk v sohema-tu: poetava I — malá
Vysvětlivky
a4
podprostredni;
II — prostředím až velká; III — radprostiredaí
velká; O - štíihlá, s obličejem úzkým; # — rozložitá, s obUčejem
o<l
širokým. — Šířka hlavy v %. její délky: od 71% — hlava dlouhá.
dlouhá, od »1% — krátká, od 86% do 81% velmi
76 % — prostředně
krátká.
schématu
tomuto
orientaci
nutno
no-«
Pro čtenářovu
svislá čára, dělící západní rasy, s hlavou dlouhou
znamenati:
východních
vyznačených
hla^
dlouhou,
až prostředně
od
ras,
probíhá
zel
až vekná krátkou,
na mapě zhruba
vou krátkou
5x3
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PŕflDmroso
eeverovýchodní Skandinávie západním Finskem nad Dvinu
a Memel, ve střední své části střední Francií, v iižní své
(<tásli osou Jaderského moře. Üzemi poměrně neihoiněišího
výskytu alpinské rasy rozprostírá se v hrubých rysech z vý
chodní Francie přes Alpy a v podélném pruhu severně Alp
iůo zemí karpatských. Falská rasa převážně v severozápad
ním Německu, Nizozemsku. Rasa nordická, jak uvedena
v hořejším schematu, zahrnuje v sobě vedle vlastního typu
nordického (hlava dlouhá) též typ subnordický (hlava proetředně dlouhá).
znakům, vyznačeným
V našem schématu, přistu
pují různé znaky další; tak
na př. hlava dinarská vy
hazuje
týl poměrně strmý,
V profilu přecházející ply
nule téměř v rovné čáře
v linii krku,• naproti tomu
hlava mediterranní a zvlá
ště nordická mají týl nazad
za čáru krku mohutně vy
hnutý; obě také mají ná
padně vystupující, více mé
ně zúženou bradu, nos rasy
nordické a mediterranní je
vysoký, štíhlý, u dinarské
za kořenem více méně zře
telně zahnut a přepážka
mezi nozdrami jest u této
rasy při pohledu se strany
zvláště dobře patrna,- rasa
elpinská a východobaltická
Typ nordický (vlevo) a dinarský
mají naproti tomu nos krát
(vpravo) v kresbě Českého kari
ký, nízký, východobaltická
poměrně široký a na konci katuristy (dr. Desiderius: »Lidi a
obyčejně více méně vzhůru
lidičky«).
©hnutý, a j.
Hranice mezi jednotlivými rasami v našem schematu jsou
ovšem pomyslné,- se znaky té které rasy či přímo s jejími
typickými představiteli shledáváme se i v obyvatelstvu
kraje třeba dosti daleko ležícího od území, v němž se tato
vyznačené oblasti
rasa nejhojněji vyskytuje. Vzhledem
rasy alpinské jest ovsem tato oblast při své centrální poloze
velmi hojně prostoupena sousedními evropskými rasovými
prvky.
Nuže, v tomto území žije právě český národ; i o něm
platí tudíž to, co bylo právě povšechně řečeno o rasovém
pomíšení obyvatelstva v tomto území. Toto pomíšení jest —
obdobně jako v jiných oblastech - patrno ve dvojím smě
ru: jednak se vedle sebe vyskytují jedinci, které bychom
podle výše uvedených znaků mohli označili za typické
představitele jednotlivých z uvedených ras; jednak pozoru
jeme tu jedince, kteří spojují v sobě znaky dvou nebo více
oněch ras — vše v důsledku po generace trvajícího křížení
mezi těmito rasami.
V českém národě jest tedy podle toho, co bylo výše uvejdeno, poměrně největším podílem zastoupena rasa alpinská;
zesnulý český anthropolog prof. Maliegka ve svém přehlejdu z roku 1938odhaduje tento podíl na 33% v součtu podílů
Všech uvedených ras v českém národě; podíl rasy dinarské
psi na 20%; vlastní nordickou příměs (viz výše) na 5% až
[10%; s podílem příměsi typu subnordického, jejž Matiegka
Uvádí v nezaručené výši 17%, zvyšoval by se v českém ná
rodě podíl nordické příměsi vůbec zhruba asi na 20% až
B5%. — Nejnižší je tu podíl příměsi mediterranní: 0.5%. Ve
pbytku (20%) je převahou zastoupena rasa východobaltická.
!
Z těchto čísel je zřejmo dvojí: při výši podílů jednotli
vých z uvedených ras v Českém národě stěží můžeme mlu
vili o nějakém „českém" typu; ani poměrně nejhojněji zde
Zastoupená rasa alpinská nevykazuje ve zmíněném Maliegkově přehledu takové číslo, abychom mohli říci, že má
re
* o z ho dnou převahu. A za druhé: při její převaze
lativní
nelze zase zařadili český národ pod nějaký „slo

vanský typ", představovaný některou z obou krajností, které
jsem uvedl na počátku tohoto článku a z nichž prvá odpo
vídá typu dinarskému (a vyznačuje tak z velké části „Slova
ny jižní") a druhá typu východobalíickému (vyznačujícímu
obdobně „Slovany východní"). — Stěží tedy lze - opakuji
- mluviti o nějakém typu českém a vůbec už nelze mluvili
v naznačené zde souvislosti o nějakém jednotném „typu slo
vanském".
Vraťme se nyní oné střední Evropě, území, v němž se
poměrně nejhojněji setkáváme s alpinskou rasou a v němž
žije český národ: český národ se tu stýká a prolíná s náro
dem německým. Při rozloze území obývaného německým
národem (promítněme znovu výše načrtnuté schema do ma
py Evropy) je zřejmo, že se v německém národě patrněji
uplatňuje rasa nordická; tato zde podle německého rasového
badatele Gúnthera vykazuje podíl asi 50% v součtu podílů
všech šesti výše uvedených ras ; alpinská příměs činí tu asi
20%, dinarská asi 15%; také zde je podíl příměsi mediterranní
velmi nízký: 2% (v jižní části Německa 5%), i při poměrně
malé výši tohoto podílu vidíme na druhé straně, že tento po
díl je značně vyšší u srovnání s jeho výší u Cechů: je to pro
stě důsledek toho, že oblast německého národa zasahá dále
na jihozápad, nežli oblast národa českého; zvláště je to
podtrženo oním prve uvedeným značnějším podílem této
příměsi v jižní části Německa.
Co tu takto pověděno o příměsi mediterranní rasy v ně
meckém národě, platí ovšem obdobně o jiných rasových
prvcích v něm zastoupených: sever Německa vykazuje po
měrně vyšší stupeň nordické příměsi než jih, kde se naopak
opět alpinská a dinarská rasa uplatňuje značnějším podílem
u srovnání s poměry na severu,- to znamená, že v jižnější
části Německa (Bayern, Ostmark, Sudeíengau) žijící německé
obyvatelstvo je poměrně daleko méně rasovým složením
odlišeno od sousedního národa českého, v nějž tímto svým
rasovým složením plynule přechází.
Duševní

povaha

typů

Všimněme si nyní duševních, povahových vlastností,
jak jsou uváděny jako význačné pro jednotlivé z uvedených
evropských ras. V běžných příručkách čítáme zpravidla je
jich charakteristiku, jak ji podává Günther: Nordická: po
vaha klidná a pevná, mimo jiné zvláště v úsudku, chladně
uvažuje, se smyslem pro skutečnost, pro pořádek, přímá,
otevřená, svědomitá, samostatná, činorodá, vytrvalá, odváž
ný, tvůrčí duch, odměřený, zachovává určitý odstup vůči
svému okolí, nadání organisátora, vedoucí osobnosti; —
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falská: slálý, mnohdy těžkopádný, důkladný, drsný, avšak
dobrosrdečný, uzavřený, spolehlivý, spravedlivý, hloubavý,
tvrdohlavý, konservaíivní; — východoballická : vážný, dob
rosrdečný, uzavřený, nejistý v úsudku, nesamostatný, pod
dajný, při tom nestálého citu, náladový, herecké nadání, —
alpinská : usedlý, opatrnický, rozvážný, trpělivý, lpí na hmot
ném blahobytu, spořivý, praktický, nedůvěřivý, — mediíerranní: živý, pohyblivý, nespoutaný, neukázněný, v základě
veselý, avšak náladový, snadno vznětlivý, společenský, se
požitkářství, strojený, povrchní, málo pracovitý,
sklonem
vtipný, zvídavý, výmluvný řečník, záliba v živých barvách,
— dinarská: živý, bodrý, veselý, výmluvný, pohotový od
povědi, hrdý, drsný, vytrvalý, společenský, dobrý znalec
lidí, hudebně nadán, odvážný, avšak u srovnání s nordikem
spíše odvážný improvisátor, než strůjce plánu do budoucna,
šarvát
vznětlivý, s výbuchy hněvu,, se silným sklonem
kám, pohotový
žertu, miluje přírodu a hlučnou společ
této charakteristice jednotlivých evropských ras,
nost.
stanovených — jak lze snadno vytušili — cestou čistě empi
rickou, cestou běžné zkušenosti, lze poznamenali (jak na
přiklad činí i německý psycholog Petermarm 1935) že znaky
,
zákla
zde vytčené lze jen zčásti připisovali toliko rasovému
du té které části obyvatelstva Evropy a území sousedních,
jejímž studiem byly stanoveny, i- j-, že tu jde o znaky, které
v určitém stupni či rozsahu mohou být též výsledkem utváři
vého vlivu prostředí v mejširším slova smyslu na duševní
život jedince či skupiny. Nicméně experimeniálně-charakterologické výzkumy E. R. Jaensche a jeho školy ukazují
v mnohém základní správnost Güntherova rozlišení jmeno
vaných evropských ras v znacích povahových, ukazuje se
tu na př. příslušnost nordiků a lidí íalské rasy převahou
typu, jehož chování je určováno především pevným vnitř
ním jádrem osobnosti samé (typ integrovaný dovnitř, viz
v Gůntherově charakteristice „povaha klidná a pevná, za
chovávání odstupu vůči okolí, stálý, důkladný, .kpnservalivní"), příslušnost mediíerranců (a v jistém směru i dinarců)
převahou
typu, o jehož chování rozhoduje naopak u vel
ké míře okolí, jemuž se loto chování velmi pohotově a
pružně přizpůsobuje (typ integrovaný na. venek, viz
odpovědi, vznětlivost" atd.), lze
onu „živost, pohotovost
tedy říci, že alespoň tam, kde jde o povahové rysy vskutku
základní,
můžeme se zcela dobře přidržovali oné výše
načrtnuté charakteristiky Güntherovy. (V obecné inteligen
ci jednotlivé složky evropského lidstva vykazují — jak
známo — v průměru stejný stupeň.)
Nežli přistoupím dalšímu, s předchozím těsně souvisí
címu výkladu, musím poznamenali, že obdobně jako různé
vlastnosti tělesné, i vlastnosti duševní (či lépe vlohy nim)
se dědí nezávisle, což znamená, že při spletitém biologickém
promísení jednotlivých ras v lom kterém evropském národě
nemusí určitá povahová vlastnost rasová vystupovali u kaž
dého jedince vždy toliko v kombinaci s odpovídajícími ra.sovými znaky tělesnými. Při tom ovšem (stále v důsledku
různého stupně té které rasové příměsi v lom či onom evrop
ském národě) jest určitý povahový svéráz takového národa
jako celku určován v základě přínosem té které z nich, resp.
podtržen onou, která zde má převahu - Jinak lze pro zá
kladní posouzení, zda a na kolik můžeme určitou rasovou
příměs pro povahové, duševní rysy, které vtiskla určitému
národnímu celku, považovali za nějaké plus anebo mi
nus pro tento celek, uvésti zde slova německého rasového
badatele Riliershause ( 1936) : „Každá rasa má své pro celek
cenné a své méně žádoucí stránky
Každá
má usilo
... které rasa
vali, aby ty duševní rasové vlastnosti,
celku prospí
vají, podle možností rozvinula a postavila je do služeb ná
roda, a aby potlačila ty, kleté jsou pro národní pospolitost
nežádoucí."
Vrálíme-li se výkladu o „slovanském typu", vyplývá
z podaných zde charakteristik jednotlivých ras (a jjo uvá
žení rozdílného plemenného složeni jednotlivých hlavních
skupin „slovanských" národů), že ani po stránce povahové
nelze stanovili nějaký takový typ f „slovanská měkkost",
o která bývá často mluveno či psáno, byla by vlaslnoslí,

kterou bychom mohli nejf*
výše připsati rase východoi
baltické (viz onu „poddají
nosí", s ní do jisté míry;
souvisící „nestálost citu, né»
ladovost" jsou rysy, jel
podtrhuje na příklad lál
Keiier, shledávající u íétol
rasy jako takové známky]
cykloidního íemperamea-*
tu) ; tady toliko „východnínj
Slovanům" bylo by možmy
— a ío jenom ve smysl«*
zde vytčeném a s omeze*
ním, stanoveným v před-«
chozím odstavci — přiznat!
nějakou „měkkost" povahy«
Pokud jde nyní o časkýj
národ, stačí připomenout!
zde znovu ono příbuzné je*
ho rasové složení s jeho ně*
meckými sousedy a záře*
veň odlišnost po této strán-*
ce od jiných národ« „sie*
vanských". Vyplývá z tohc%
Výohodobalticlcý
typ v karikatuře že - se zřetelem výše ci*
dr. Desideria
tované připomínce Ritters*
hausově — práce českéhty
národa v rámci kulturního a hospodářského dění evrop*
ského bude v celku vždy vykazovali rysy velmi příbuzné
oněm, jaká v tomto směru vykazuje práce jeho německých*
sousedů v územích nejbliže ležících. Dosavadní kulturní
bilance obou těchto především jazykově rozlišených skupil*
v tomto prostoru dnešní Velkoněmecké říše potvrzuje jen)
zásadní správnost tohoto výhledu do budoucna.

debata
Jdeme

na

zkušenou

Pokračujeme v debatě, jaký vliv na nás na v5ö«
chny má totální nasazení, při kterém měníme svá.
původní zaměstnání,
opouštíme často své rodinné
krby a jdeme na velkou zkušenou do světa.
\
Ze zápisníku
"V Tyreí nastupujeme^ většinou mladší chlapci z Pro*
1N stějova a hanáckého okolí, poslední objetí, nezbytná,
slzy, teskné zamávání kapesníkem plačící ženy je po*
slední pozdrav mého domova a již vlak, který nejlépe
řece zná smutek loučení i radost návratů, vesele supí;
Olomouci^
anáckou rovinou
věnci modravých hor,
odkud po vyfasování chleba a salámu na cestu od úřetl*
nika pracovního úřadu zvláštním vlakem ku Praze a pak
dále na sever, do mlhavé předjarní chladné noci. Chlapci
hrají v karty, harmoniku, vy právě jí a seznamují se. jedí
buchty, no zkrátka jako když se ruku je na vojnu, zde,
do fronty práce ...
Ve vlaku se již vyslovuje jméno cíle naší sta*
nice: ...»Glashütte« — ne tedy Gablonz, město světozná*
mého skla, ale Glashütte, město světoznámých dobrýcH
saských hodinek. A za hodinu jízdy jsme již cíle cesty*
Na betonovém nádraží sestupujeme, kolem dokola h ->ry,
jako někde v Bernu, avšak zde říkají těmto horám Saská
Švýcarsko, malé městečko v údolí, na úbočích
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úhledné vilky. Glashütte nm nový domove, buď pottdraven! •..
Hanácká mnteřštinahlaholí a mezi ní slyším:
... Franto, ty jsi pěkný Kámoš«,
bKmuš
a pořád ještě nevím, co hoši povídají. Pravila, člověk je zabraný do
tvých věcí a hoši jsou mladší, tak pravím k Jožkovi:
je to ti kmoši,Zatloukale?«A on: *No,to je Kámoš,
tskrátka kamarád.«.Tak jsme konečnědoma. Kámošje
hamaráid,pěkná hantýrka a celkempěkně to ten kámoš
ení.Abychomjen žili kamarádsky,neboť to je novéučení,
^jdoucídnešnímsvětem, to je to světlojdoucí z Německa,
vyzařující z továrních středisekdomovinydo dalekých
frontovýchzákopů... Snad i nám přinese nový názor
život pospolitý, obětavý a přátelský. ..
šířce silniceasi 10 mladýchstatnýchselských
... PoDorostli
chlapců.
a vlast je volá, tak opouštějírodné
hnízdo. Žádné staré rakouskéhulákání a opilství.Tak,
'•jakvážnostdoby žádá-Jdou a naše celá dílna jim zvedá
ruce na rozloučenou. Abyste se, hoši, do Luchau zase
všichnivrátili, myslímsi a zvedámruku na rozloučenou
mladým saskýmnováčkům, kteří jdou klidni, jako do
fkoly, vstříc těžkémua neúprosnémuosudu. ..
Našespolečnost,se kteroujsem opustilProstějov,
...většinousami
Ijsou
krejčí. Dnes děláme všichni mecha
niky a jemné mechaniky.. •
Pan Rudolf Kadner, Feinmechaniker,je naším
...
•panemšéfem.Poněvadžjeho podnik nemá 50, ani 100
zaměstnanců, nýbrž jenom 15 i s ním a jeho pěknou
dcerou Uršulou,která se stará o kuchyň a kancelářské
záležitosti,je skorém stále v dílně. Je menší,zavalitý,
takový starostlivýtáta dílny, a když se dívá přes lupu
na ostří nože,vypadájak profesorbiologie,bez nich zase
energicky jako zámečnickýpodnikatel nebo německý
četník. ..
přítmí, svítímeelektric
-.. Brzy ráno, kdy je ještě Edison,
kýmilampami,jejichž
otcemje
potom zhasneme
světla a za chvíli přilétnou radostníposlovénesmírných
dálek. Paprskyslunečníprosvětlídílnu, rozzářílíce pra
cujících lidí a pod ocelovýmnožem mi začne tryskat
bronzotrysk. Stejnoměrně zabírá nůž, monotonně se
chvěje soustruha v pravidelnýchrytmickýchintervalech
střílsá zlatistá fontána, částečkylesklého kovu. Bronzo
trysk, s leskýmiopracovanýmiplochamia zlatémslunce,
tvoří fantastickévodopádya fontánu, avšak pozor .?
..
Jeden okamžik a praskala by kolečkastroje. Ne krása
zde
fantasie,ale
současná
domovské
práce
má
nutnost
a
právo...
Pracuji na velikémsoustruhu. Pracuji od rána
•..
'do večera 9% hod., zapínám,přitahuji, povoluji, zapí
nám, rucev zápěstíbolí a já přemýšlím,jak ulevitrukám
a obejít nutnost únavy.Jak tomu je dávno, co mi přítel
spisovatela básníkláteřil, kdyžjsem přišel s novoumy
šlenkou.»Čert tě vem i se všemivynálezci. Všichnivy
nálezci byli největší lenoši i s tebou.«Snad měl tento
kolega pravdu. To mi říkávala i naše stařenka, když
‘jsembyl malýmklukem: »Costále v těch mracích a.
..
hledáš, nad čím stále^přemýšlíš,proč nejsi jako druzí?
%ena!Bojuj však proti osudu — dovedéš-li?«
Za chvíli šel mistr kolem,tak pravím,že by pomocí
i
páky dal se klíč soustruhupřitahovat,aby se nemusel
rukama. Já že technický talent nemám, ale že bych
fiiyslel,že by se to mohloudělat tak a tak, on že by to
fnohl provést,měl by patent a posloužilby pracujícímu
celku-Ať nedřou zbytečně,dřina je pro koně a ne pro
lidi... »Pokusím se o to,« odpovědělmi, »ale přitahovač podobný již existuje, a sice stlačenou parou.«
Co mohu namítat? Přecenebudouinženýřistrojů čekat,
OŽjim poradí básník...
i
Každý máme dosti chyb- Kamarád Josef, který
...
Wpínade mnou, takto slolař v civilu, jich má více než
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jiní! Cítím to často, plije, nadává sprostě, uštěpač-něrýpe
chuť často se s ním pohádat, neb kdybych se
a já
nebál, že mi ji vrátí — dát mu jednu na hubu na pa
mětnou. Josef však musel odejet. Jel domů za nějakou
nutnou záležitostí; dostal telegram a včera večer odjel.
Byli jsme na světnici a kluci dávali vzkazy, co má doma
vyřídit (samé pěkné věci). Joža v každé ruce jeden
velký prázdný kufr, přes rameno kabát, přišel ke dve
řím, postavil kufry, po vojenskú srazil paty a vstříc celé
světnici chlapsky řekl: »Mládenci — Vlasti zdar!«
Když se shýbal pro kufry, zahřměla světnice ozvěnou:
»Vlasti zdar!« a já myslím, že Joža, stolař z Držovic
Prostějova, je správný chlap ...
Viktor
o pl ík.
havířem z úředníka
Dnes se již lidé nedívají na „umazanéhohavíře“ pohrda
vým. zrakem, jak se velmi často stávalo za demokratické
republiky, kdy povaleči lepší politické partaje vysmívali
se těm, kteří byli zúčastněni v pracovním zápolení o vlast
přímo v továrnách,dolech anebo jako nádeníci na stavbách.
Všichni dobří vlastenci po boku Němců totálně bojují
ve všech oborechproti stepnímu a anglo-americkému ne
příteli. Správně pochopildnešní světovédění revolučníduch
„umazaných havířů“. Jejich práce není snadná, jak každý
dobře ví. Denně sjíždějí do hlubin naší země 500, 1000 až
2000 m se závratnou rychlostí 12 m za vteřinu. Denně potěžkávají krumpáč, na jehož kovovém hrotu chybí slunce.
Nebe nad nimi je černé, nehybné, stojí jako smrt. Vidí, že
světlo jejich kahance neumírá, že je to světlo věčné-Vědí,
že jsou srdce, která nesmějí přestat bít. Potom nahoře vše
hladí očima.Sluchemradostně vítají smíchdětí, které nim
přicházejí. Shad pro tuto oběť, pro toto vzkříšení, které se
opakuje den po dni, snad proto milují „havíři umazaní“
tolik tu svou práci. Snad proto odnášejí denně svůj život
do tmy a smrtelnéhostínu, aby jej přijali znovu jasnější,
svetlejší, vetší a krasne.isi.
Každý z nás by měl sestoupit tam dolů a podívat se od
tud na svět a svůj život. To proto, aby viděl, jak je krásný.
A že je třeba denně procházet těžkou clonou tmy, prachu,
bláta, úzkosti a dřiny a že je jediná cesta pro nás všechny.
Cesta těch, kteří kráčejí ve tmách, aby jednou viděli světlo!
Václav Redlich
Dobrovolné

Pod nebem polárním
... Slunce již s nastávajícímjarem svítí zde do 23 hodin,
začíná opět asi o půl čtvrté. Nikdy nezapomenu na krásu
přírody, která se nám zde ukazuje na každém kroku. Přál
bych vám. abyste viděli všechny ty nádherné barvy moře,
když svítí záře polární a těším se, že již brzy bude sluníčko
svítit o půlnoci a nebude zde téměř žádná noc. Jsem zde
spokojen s prací i stravováním, ale hlavně také s tím, že se
s každým slušně a kamarádsky jedná. Za celou dobu osmi
měsíců, co jsem zde,jsem se v žádnémněmeckémkamarádu
nezklamal, což nemohu, jak vám známo, s politovánímříci
ani o všech svých českých kamarádech, s nimiž jsem byl
dříve v Říši. Doufám však, že také nynější válečná doba
bude miti velký a podstatný vliv na mnoho našich českých
lidí, neboť poznávajíveliké rozdíly,jak se jedná s tím, kdo
poctivě pracuje. Mám nyní více volného času nežli dříve,
přesto, že pracuji 11 hodin denně, v 19 hodin jdu z práce
a připadá mně to, že je teprve odpoledne, neboť slunce
svítí ještě potom čtyři hodiny.Chodímedaleko na mořském
pobřeží a obdivujeme se všemu nám tak neznámému, ale
hlavně stavbám ze železa a betonu, které jsou zde na čet
ných místech postaveny. Těším se, že v létě pojedu na do
volenou a že vám budu moci všechno lépe ústně povědět.
Ladislav Pik (Norsko)

a teprve kolem jedné hodinyjest tma, ačkolivvýchod slunce

PřítrnnosC
Kde byla nedůvěra,

je nejpevnější

přátelství

Jsme jedny z tisíců, které pracují pro vítězství nové
Evropy v Německu. 19—211etédívky. Vzpomínáme na
svou krásnou vlast a modlíme se, aby nám zůstala čistá,
prosta všech nečistých živlů, které nám již zasadily tak
mnohou těžkou ránu a zklamaly důvěru, kterou v nás měl
Vůdce Adolf Hitler, aby náš hrdý český lev dále zdobil
naše prsa, abychom mohly i nadále s pýchou říci: „Jsme
Češky!“>
Jsme šťastny v práci a snažíme se podat, ne slovy, ale
skutky, že jsme pochopily, co pro nás znamená vítězství
Řiše a nové Evropy, na kterém budou mít i naše ruce svůj
podíl.
Chceme a zvítězíme,neohlížímese zpět. Zahodily jsme
staré předsudky, že se Češi nesnášejí, máme se rády, naši
mistři, naši spoludělníci nám vycházejí vstříc co možná
nejvíce. Všichninás mají rádi. Je nás 75,tedy dost, bydlíme
v pohodlném,čistém lágru, ve kterém je nejhodnějšíLagerřuhrerin pod sluncem,vidíme v ní svou starostlivoudrahou
matku. Kde byla nedůvěra, je teď nejpevnější přátelství.
Našívlastí, láskou a touhoujsou naše krásné Čechy.Naše
drahá, zadumaná, staletá Praha. Chceme dělat Čechům
Katka Michálková.
čest.
Nastupujeme
Cokoli děláš, dělej vážně, aby to přineslo
Komenský.
užitek!
Tato slova Komenského mně tanula na mysli, když
jsem ve smyslu totálního pracovníhonasazení byl zařazen
spolu ještě s mnohýmikolegy z úřadu do jednoho z největ
ších válečně důležitých zbrojních závodů a když jsem po
prvé stanul u svěráku. Nikdy jsem dosud nekonal ve svém
životě fysickou práci. Bylo to ponejprv. Ale právě proto
mi všechnobylo jiné, všechno pro mne mělo onen pach no
vosti, který tak libě a vábivě voní všem mladým lidem,
kteří dovedou oceniti změnu jakéhokoliv druhu ve svém
životě. Vědí příliš dobře, že z každé nové situace lze se ně
čemu novému pro život přiučit. A protože jsem dosud v ži
votě hleděl z každé příležitosti takřka vyssáti pro sebe vše,
co mi mohla užitečnéhoposkytnouti,neopominuljsem a ne
opomínám tak si počínati ani tentokrát. Jako hesla, které
mi mělo dodati chuti potřebné nové práci a zdůvodniti
mé konání, použil jsem slov Komenského a slibil jsem si,
že je do poslední tečky naplním skutečností. Vždyť je to
především pro mé vlastní dobro. Jedinečná příležitost v
tvém životě se naskytla. Máš možnost poznati manuální
práci ze své vlastní zkušenosti. Sám na sobě. Poznáš děl
nickou práci, a poznav ji, budeš ji jinak hodnotit a jinak si
jí vážit. Častokrát mi přišlo na mysl, že by bylo dobře,
kdyby se mládež bez ohledu na to, čemu se chce v životě
věnovat, přidržela po jistou dobu u jakéhokoliv druhu tě
lesné práce. Především by získala sama tím, že by nabyla
jisté zručnosti, šikovnosti,praktičnosti, které velmi chybí
těm, kteří dlouho, jsouce vychováváni theorií, přicházejí
praxi většinou již ve věku dospělém,kdy už příliš navykli
methodickýmšablonám a musejí nyní v praktickém životě
si počínatidocela jinak, než jak je tomu učila theorie, a do
hánět někdy s výsledkem,někdy marně, co učedníkovidá
mistr ve třech letech učení ve většině případů zcela mimo
děk. Také v životě si bude taková mládež počínati docela
jinak. Záhy do něho pořádně namočená bude odolnější,
samostatnější a mužnější než dnešní mládež, již vychovává
především a pouze škola. Až dosud bylo vůdčímheslem pe
dagogickým: Škola, základ života. Věřím,že v budoucnosti
toto heslo bude nahrazenojiným, životnějšíma proto lepším
a dokonalejším: Život základem školy. Jedním ročníkem
nové školy v tomto duchu vybudované by rozhodně byl
položen základ přípravě mladého člověka pro praktický
život ve všech směrech.Byl by jistě poučen i o tělesné práci

a na své vlastní ruce by se jí naučil jak poznávat, tak si jí
i vážiti. Proto vítám, jako jistě většina mladých lidí, zařazo
vání mladýchsil na přechodnoudobu do válečně důležitých
podniků už proto, že se tím zabíjejí dvě mouchy jednou
ranou. Pomáhá se tím totiž Říši, aby vítězně skončila boj
za Novou Evropu, a při tom se umožňuje především těm,
kteří charakterem své práce jsou na hony vzdáleni toho,
poznati slasti i strasti tělesné práce.
Jest však samozřejmé,že tuto novou práci budeme vy
konávali stejně s takovou láskou a oddaností,vytrvalostí a
houževnatostí,pílí a trpělivostí, jaké jsme věnovali svému
životnímu povolání,jež z mimořádně významných důvodů
pro nás pro všechny jsme přechodně opustili. Tím spíše si
budeme počínati ve smyslu slov Komenského,protože musí
me nějak projeviti svůj vděk za výhody,které z této zvláštní
shody okolností pro nás plynou. Z vděčnosti za nová pozná
ní, jež nám byla umožněna,z vděčnosti německémuvojá
ku, který zachraňuje Evropu před zkázou, a z vděčnosti
Říši, jež nás uchránila hrůz válečných a umožnilanám prožívati stále ten krásný pocit, který je tak vlastní českému
člověku, totiž radovati se z poctivě vykonané práce, tedy
z vděčnosti za to vše jsme povinovániskutečně vytrvalou,
obětavou a poctivouprací, ať jsme nasazeni v pracovní bitvě
kdekoliv.
Svou pověst národa pracovitého,přemýšlivého a pocti
vého nesmímenikdy.ničím zkaliti. Švejk není představite
lem našeho národa, ale Komenský,který po celý svůj život
vytrvale pracoval přes všechna protivenství, jež mu bylo
zakoušeti v cizině,který tak měl v úctě tělesnou práci děl
níkovu, že vždy se při výkladech příkladům a srovnáním
do výjevů ze života dělnického obracel. Ale nejen to, on
sám v mladých letech těžce pracoval a teprve v šestnáctém
roce věku svéhopřišel do školy, tedy velicepozdě na pozděj
šího „učitele národů“. V jeho duchu půjdeme, nebudeme-li
při žádné práci, jež nám byla svěřena, čekati na jiné, nýbrž
budeme-li jednati vždy sami a sami přemýšleli,jak by bylo
možnozvýšitivýrobu a zdokonalitia zlepšilitak přínos Cech
a Moravydo NovéEvropy.Při tom nebudeme spoléhalisnad
na to, že na to Němcisami přijdou a nám to prostě nařídí, a
nebudeme se také vymlouvali, že nemůžeme projevovali
iniciativu, nýbrž že budeme spoléhali především na sebe,
tak jako by na nás ležel osud celé Evropy. A co budeme
moci v tomto smyslu vykonali dnes, nebudeme odkládali
na zítřek, ježto odkládání dělá snadnou věc těžkou a těžkou
věc nemožnou.
Ještě to není tak dlouho,kdy se považovaloza terno býti
přijat na práci za tři stovky měsíčně. Také to podle toho
vypadalo.Nezaměstnanostzpůsobovalamravní úpadek všech
vrstev a stavů. Neboť, jak praví Komenský,„Čilý duch, zba
vený vážného zaměstnání,docela se zanese marnými, podiv
nými a škodlivýmivěcmi a bude příčinou své záhuby“. Ne
prorokoval nám těmito prostými slovy naši národní kata
strofu? Myslím, že tedy neprohloupíme,budeme-li se jeho
slovy a příkazy řídili ještě dnes, ačkoliv jest již pozdní
novověk. Život jest v pravidelném chodu udržovánurčitým
množstvímpovinné práce jako hodiny závažím;práce je ná
kladem, který dává lodi života nutný ponor. Jen ten život
je mravným, jehož základem je práce. TatÖ slova musíme
mít stále na paměti a jakékoliv pokusy ve svémokolí o švejkoviny ihned v zárodcíchpotírali jako nemravné a rozlep
távající zdravé tělo národní.Mnozílidé namítají dnes velmi
zhusta oblíbenoufrázi, že je válka a že nervy neslouží, žé
se nedá tak pracovali jako jindy. Právě děsí-li nás hrůzy
požáru, nejlépe jest běželi tam a pracovali, načež strach
přejde. Kdo pracuje, tomu není proč se báti, cititi odpor
nebo hnus. A proto ve jménu Komenskéhopoctivě se dáme
do práce na záchranu Evropy. V duchu učitele národů bu
dujme solidární pospolitost ve svém národě a s ostatními
národy evropskými.Ve stopáchKomenskéhomyšlenky pan
sofické nastupujeme všude všichni pro všechny!
Václav Tesař
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Prítomnosti
tajemství

hmoty

Dr. Vladimír Ryšavý:
Planck,

NEax

tvůrce

moderní

fysiky
iověk je svou velikostí a složitostí postaven asi uprostřed mezi dvě nesmírná, mezi hvězdu a atom. Kolik
vytvoření lidského těla, tolik by bylo
je potřebí atomů
vytvoření normální stálice.
třeba přibližně lidských těl
Je to šťastná náhoda, která mu poskytuje náležitý odstup
od makrokosmu stálic i od mikrokosmu atomů. Hvězdný
vesmír působil ovšem bezprostředně na lidské smysly a
uchvacoval ducha velkolepostí a krásou. Proto není divu,
že byly nejprve objeveny četné zákony astronomické od
základů heliocentrické soustavy a výpočtů zatmění ve sta
rověku až po Newtonův objev všeobecné gravitace a zá
kona gravitačního. Mechanika nebes se tak skvěle osvěd
čila, že planety Neptun a Pluto byly dříve vypočteny, nežli
byly spatřeny dalekohledem. Astronomie má výhodu v tom,
že může kontrolovat své theorie dlouholetým přesným po
zorováním/ objekty svého pozorování skutečně vidí a může
si je pnbhzil.
Zcela jinak je tomu u mikrokosmu atomů. Zde člověka
nejen smysly opouštějí, nýbrž ho značně klamou. Kus že
leza vypadá jako prostor, dokonale vyplněný hmotou,
eěkoli dnes víme, že atom jest prázdný asi jako sluneční
soustava, kde se kolem jádra s průměrem stotisíckrát menším
než atom pohybuje několik elektronů téměř tak malých ja
ko jádro samo. Svět atomů ledy nebylo možno objevili zra
kem ani při užití dokonalých mikroskopů. Atomy vyfilosofoval lidský rozum sám nejen bez pomoci smyslového po
zorování, nýbrž téměř je vybojoval proti klamné informaci
smyslů. Je to dalekosáhlý a podivuhodný výkon řeckých
filosofů Leukippa a Demokrita, myšlenka ryze theoretická,
se kterou si lidstvo nevědělo rady po třiadvacet století.
Byla to nová přihrádka v knihovně lidského vědění, která
sice měla označení, ale uvnitř nebylo nic konkrétního.
Plodnou vědeckou hypothesou se staly atomy teprve ko
lem r. 1800 zásluhou Daltonovou, který se lak stal zaklada
telem theoretické chemie. Trvalo však ještě téměř celé sto
letí, nežli se experimentální technika tak zdokonalila, že
existence atomů hmoty byla definitivně potvrzena. Když
pak byla zpracována theorie elektrolysy, vedení elektřiny
v plynech a paprsků kaíhodových, jež objevil r. 1869Hittorf,
poznalo se, že i elektřina se skládá z dále nedělitelných
částic, nazvaných elektrony Stoneyem r. 1881. Tím byla
myšlenka atomisace přenesena i do nauky o elektřině a
stala se základem elektronové theorie H. A. Lorentzovy. Zá
kony klasické fysiky se tím však zdály z počátku nedotče
ny a fysika budila dojem vědy dokonale vybudované na
pevných principech, jako je zákon zachování energie, ob
jevený před 100 léty Mayerem, Joulem a Helmhollzem
(1842).Ale právě v této době, kdy fysika stála zdánlivě na
vrcholu svého vývoje, přichází na jeviště Max Plánek,
který jí otřásl v samých základech a vnesl do jejího vývo
je obrat tak revoluční, že jej lze srovnati jen s Kopernikovým
převratem v astronomii. Domyslil atomistické theorie do
důsledku a rozšířil je i na energii, o které se do té doby
předpokládalo jako samozřejmost, že je dělitelná do neko
nečna, že je to veličina spojitá jako.přimka, bez jakékoliv
atomistické struktury.

divuhodně důsledný a systematický. Bez chvatu a s trpěli
vostí zkoumá základy své stavby, jde krok za krokem v zá
sadách přísná logiky, pečlivě a opatrně zpracovává a ob
jasňuje do podrobností nejrozmanitější problémy, týkající s«
energie a jejích proměn. Precisuje základní pojmy a stano
ví si methodický postup: co se dá nezvratně odvoditi z čistá
thermodynamiky a kde je třeba užiti nových předpokladů
rázu fysikálního nebo chemického. Jeho dílo pak vrcholí
učebnicí thermodynamiky z r. 1897, která je nejspolehlivější a nejpromyšlenější knihou v tomto oboru. Je char
akteristické, že se tu Planck úzkostlivě vyhýbá jakýmkoli
domněnkám rázu atomisticko-statistického nebo kinetického
a zpracovává všechny tři hlavní věty cestou ryze thermodynamickou. A tak byl Planck svým cílevědomým po
stupem připraven řešiti nej těžší problém z nauky o teplej
tepelného
záření.
totiž problém
Je podivuhodným
příkladem vědecké koncentrace, jak Planck měl na zřeteli
svůj cíl po řadu let, nedávaje se. odvraceli na postranní
cesty. Je sice čistý theoretik, ale stále ověřuje své výsled
ky přesnými měřeními, která prováděl fysikálně-technickÝ
říšský ústav. Do té doby byly známy dva zákony záření čer
ných těles, zákon Wienův, který však vyhovoval jen v pří
padě vln krátkých, a zákon Rayleigh-Jeansův, vhodný jen
pro vlny dlouhé. A zde se právě skvěle uplatnila zvláštní
vloha fysikálního myšlení Planckova, vytušiti v nepatrných
velkolepému řeše
na pohled nesrovnalostech východisko
ní nových úkolů. Čistě matematickou cestou zkombinoval
Planck oba zákony v jediný, který vyhovoval pro všechny
délky vlnové. Ale nový zákon nebylo možno uvésti v sou
hlas s dosavadním názorem klasické fysiky, který předpo
kládal, že výměna energie se může diti po částkách libo
volně malých. A tak byl Planck přiveden tlakem faktů
situaci, kdy bylo třeba velkorysé odvahy vzdáti se zdán
livě zaručených základů dosavadní klasické fysiky a raziti nové dráhy zavedením kacířsky smělé h y p o t h e s
kvantové,
podle níž i energie še skládá z najmenších
dále nedělitelných částic, kvant. Nový výklad zákona zá
ření na základě pojmu energetického kvanta podal Planck
v sezení Německé fysikální společnosti 14. prosince r. 1900^
jako by sám osud chtěl naznačiti, že novým stoletím se za
číná nová epocha moderní fysiky, jejímž vůdčím motivem
bude theorie kvantová. Zní to téměř paradoxně, že bada
tel, který se vyznačuje největší reservou a opatrností vůči
hypothesám, stal se původcem největší myšlenkové revo
luce vědecké, založené na nejodvážnější domněnce!

Svou novou theorii vypracoval Planck z představy, že
zářící atom se chová jako malý radiovysilač nebo radiopři
jímač, který však vysílá a přijímá jen vlny zcela určitých
frekvencí y, jak ukazuje na př. spektrum vodíku ve známé
Geisslerově rource. Skládá se jen z několika barevných čai
jako akord z několika různých tónů. Tylo signály z mikrosvěta atomu však nejsou ani spojité, nýbrž vyzařují z ato
mových antén jen v přerušovaných jiskrách^ najmenších
kvantech energie E- Vlny rozličných frekvencí mají pak
kvanta rozličná, která se řídí jednodírchým zákonem, že jsou
tím větší, čím je frekvence vyšší. Matematicky vyjádřenoi
E = hv- Zde h značí novou světovou konstantu, slavné
účinkové,
jehož význam je pro
Planckovo kvantum
vesmír tak dalekosáhlý, jako gravitační konstanta Newtono
va. Theorie kvantová zasáhla brzy do četných oborů fy
siky a osvědčila Se nejen při záření temperaturním, nýbrž
u všech druhů elektromagnetického záření od dlouhých vln
tepelných až po najkratší tvrdé záření Röntgenovo. Jako
Newtonův gravitační zákon se stal klíčem, který otevřel
tajemství pohybů těles nebeských, tak otevřela kvantová
fysika cestu pochopení dějů v nekonečně malém svaté
atomů, kam dosud nemůže proniknouti oko sebe lépe vy
Největší
myšlenková
revoluce
zbrojené. Dalekosáhlé důsledky nové theorie se ukázaly
Vědecký vývoj Planckův začal se thermodynamijiž r. 1913,kdy na jejím podkladě založil tehdy 28letý dán
kou, která vyšetřuje zákony proměn energie tepelné. Obí
ský fysik Niels Bohr svou epochální theorii
o dějích
rá se jí hned ve své Miinchenské disertační práci r. 1879 uvnitř
atomu, na níž stojí dnes celá moderní fysika a
chemie. Aby mohl vysvětliti, proč atom září energii jen
a r. 1880v práci habilitační. S tím také souvisela práce, po
ctěná cenou v Göttingen „Princip zachování energie"
po kvantech a proč ji také může jen po kvantech přijímat ja
koby podle dietního předpisu, vyslovil pro děje v atomu
z r. 1887.V retrospektivě se jeví Planckův postup jako po

JO—

138

PřftDmnoslL,
Iři základní požadavky: 1. elektrony obíhají kolem jádra jen
ve zcela určitých stabilních drahách/ 2. elektrony obíhají
cí po těchto stabilních drahách energii nevyzařují;
3. přeskočí-li elektron z dovolené dráhy vyšší energie
na ji
2
vysílá záření, je
nou přípustnou dráhu s menší energií
hož kmitočet
plyne z kvantové
frekvenční
podmínky
hv — E Kvantum
vyzářené
energie se tedy rovná
2
rozdílu energií na obou drahách.
Skoky

přes

propasti

íajemstvi

Tím byla tedy definitivně opuštěna stará Leibnitzova zá
sada, že příroda nedělá skoků. Příroda dělá skoky nejen
uvnitř atomů, nýbrž je vyvolává i v myslích geniálních
objevitelů, kteří se dovedou
odpoutali
v pravý čas od
zdánlivě neotřesitelných
zásad své vlastní vědy a vyslovit
nové vély, které jim naprosto odporují, ale vysvětlí rázem
problémy dosud nerozluštitelné
Zdá se téměř, že pokrok
.
v přírodních vědách se děje hlavně takovými skoky přes
pečli
propasti tajemství, ač bývají dlouho připravovány
vým pozorováním
a úvahami. Takovými skoky bylo by
pythagorejské učení o kulatosti Země, Koperníkova soustava
heliocentrická,
theorie kvantová,
Bohrův model atomu a
theorie relativity.
Dosah a účinky myšlenky Planckovy není vůbec mož
stojí na ní prostě celá moderní fysi
no dnes přehlédnout!/
ka, jejíž překotný vývoj nás právem uvádí v úžas. Je to
klíč, který nám dovoluje dešifrovat spektrální depeše jak
z mikrosvěta atomů na naší Zemi a učinit si tak představu
o jejich vnitřní stavbě, tak také zprávy z atomů na nej
vzdálenějších
hvězdách a mlhovinách, a vyčísli z nich, co
nám zvěstují o vlastnostech hmoty za tak vysokých teplot,
jaké jsou nám na Zemi nepřístupny,
a o složení hmot ves
míru. Jako se klasická fysika nazývala Newíon-Maxwellovou, bude možno zcela právem označit moderní fysiku jako
fysiku Planckovu. Z Planckovy theorie se zrodila, jak jsme
viděli shora, celá nová fysika atomu. Ale nejen lo; protože
bylo nutno překlenouti rozpory mezi klasickými theoriemi
moderní
vlnové
a theorií novou, dala popud i
me
chanice
de Broglieově, Heisenbergrově
a Schrödingerově, které samy vedou ke zcela novému
názoru na hmotu
vůbec, považujíce ji za jakýsi uzel vln blíže neurčené pod
staty.
tjčinky theorie Planckovy však nejsou jen theoretické.
Daly popud
nesčetným novým pokusům a měřením a tím
vnesly nový život i do fysiky experimentální
a postavily
ji před zcela nové úlohy. V budoucnosti
může však miti
nová fysika také nesmírné účinky
praktické,
jak dá
vají tušili pokusy s rozbíjením atomů. Otto Hahn a spolupra
covníci na př. rozbili atom uranu pomocí neutronů. Tini
neutrony nové, které již samy rozbíjejí
ze však uvolňují
další atomy uranu, takže děj roste lavinovitě.
Výpočty
ukázaly, že v krychlovém
uranoxydu
metru práškového
by za 0,01 vteřiny vznikla energie, která by mohla zvednouti
miliardu tun do výše 27 km! To je zásoba, která by mohla
nahradili výkon všech největších centrál na světě na mno
ho let. Praktické provedení této myšlenky je dosud daleko.
Ale otvírají se tu neslýchané možnosti pro výrobu energie,
až dojdou světové zásoby uhlí a nafty. Sestrojení uranové
ho stroje nelze podle vlastních slov Planckových
považovati za pouhou utopii. „Především by bylo třeba pomýšleli
na to, jak zabránili, aby děj neprobíhal jako výbuch, nýbrž
pečovali vhodnými prostředky, aby se energie uvolňovala
jen postupně podle potřeby,-jinak
by mohla nastali kata
strofa, nebezpečná nejen pro určité území, nýbrž snad pro
celou Zemi."
neobyčejný
ruch i ve
Planckova
theorie vzbudila
filosofii bojem o pojmy substance, kausality a náhodnosti.
Podrobnější
výklad by však přesahoval
rámec stručného
článku.
Je třeba odkázali tu na veľmi četná pojednání
Planckova,
Celkový pohled na
P. Jordánová
a jiných.
otázky světového názoru Planckova podávají tylo jeho řád
ky: „Tak vidíme, že jsme po celý život podrobeni vyšší
moci, jejíž podstatu nebudeme moci nikdy pochopili s hle
U
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nad kterou by byli ustrnuli řečtí malíři, kdy Michelangelo,
největší dovršifel antiky, nese ve svém umění již novou
dobu. Nezlobíme se na starokřesřanské umělce, že potla
čovali antiku, neboť bychom velmi neradi vyřadili z dějin
jejich ravennské mosaiky nebo kamenné knihy na kate
drálách.
Doba si hledá
nové umění'
Tak do minulosti. Ale i pro přítomnost platí stejná pra
vidla. I dnešní doba, jež je v přerodu, hledá nové umění,
zdánlivě potlačuje a vymycuje beze zbytků, vyrůstá však
na tom, co popírá. Nejnesmyslnější zvraty, které současníci
nemohli pochopili, ukázaly se za několik století zcela přiro
zené. Vzpomeňme jen na Savonarolovo pálení marností a
ničení renaissančního uměni Ve Florencii, která ještě pama
tovala dobu Lorenza Magnifica. To, co pokládali svědkové
za projev čirého násilí, není nic jiného, než volání nové
doby. Barok byl na obzoru, renaissanční racionalismus se
vyžil, nová vroucnost a zbožnost, exaltovaná a nesnášenli
vá, klíčila v srdcích předchůdců.
I dnes umění hledá. Po stoletém vývoji, který spěl do
konalosti Formálního projevu výtvarného díla, hledá umě
ní novou obsahovost, hledá a tápá, dopouští se zvratů i vý
střelků, dosud více popírá, a boří než staví. Po obecném
poklesnutí náboženské myšlenky, jež přesně určovala ob
sah umění, obrátili se umělci
námětům ze života,
ná
mětům svobodným, které bychom mohli nazvali náměty
malířské: ke krajině, zátiší, geniu, neoficiálnímu portrétu.
Bylo nutno na poli každého z nich teprve budovat a tvořit,
obrátil se tedy zájem formální stránce umění, jež dospěla
největší dokonalosti a bravury koncem minulého století. Ko
lik přínosů měl však impressionismus pro dnešek! To, če
ho dnes užívá malíř, hledající nové obzory, jako samozřej
mosti, má od impressionistů, které popírá. Impressionismus
je nenávratně mrtev a patří do minulosti, která se nemůže
vrátit, ale osvobozené barvy a světlo v nich, jež můžeme prá
vě teď obdivovali v obrazech našeho malíře Ludvíka Kuby,
jsou dědictvím ímpressionismu.
Cesta

umění

českého

Nás však zajímá postavení našeho národa ve vývoji
»mění, a cesty, kterými se bral v nedávné minulosti, teprve
dnes plně poznáváme do všech detailů. Pro malý národ je
každé umělecké dílo faktem stále živým, stálým předmětem
studia a pozornosti. Někdy je dokladem nevšedních výtvar
ných hodnot, někdy představuje dokument povšechné vý
še doby, vždy však je hodno pozoru a zkoumání. Ale je
určitý úsek českého umění, který nepřestal býii denní tvo
řivou skutečností pro české umělce. Je to umění 19. století.
Z něho vytvořila se přirozeným výběrem řada tak zvané
tradice, na něm následujeme ryze české přínosy do výtvar
ného tvoření obecného, na něm řešíme také ožehavou
otázku vlivů, vyplývající ze zeměpisného postavení naší
země. Na umění 19. století charakterisujeme si také po
všechný rys českého výtvarného cítění. Umění, které na
počátku 19. století stanulo nechráněno obecně platným
evropským stylem, jenž je vedl až do doby barokní, bylo
náhle odkázáno samo na sěbe. A tu se ukázalo, že není
českého umění. Bylo umění románské na české půdě, umění
gotické, barokní aid., jak víme, vynikající ceny a hodnoty,
nebylo však umění výlučně českého, i když
evropským
proudům přidávali čeští umělci svůj individuální přínos.
Vždy však potřebovali kostru platného stylu, na které by
budovali. Devatenácté století osvobodilo od jednotného
evropského stylu. Hned na počátku, kdy dozněl poslední
evropský styl, klasicismus, dal se každý národ cestou pro
sebe nej schůdnější. Už ani romantismus není jednotný:
Romantismus německý, úzce spjatý s literaturou a filoso
fií, tíhl více obsahu, legendě, genru, pohádce, vyprávění
vůbec a nezaváděl novoty po stránce formální, ačkoliv měl
svůj speciální výtvarný výraz. Romantismus francouzský
byl hned od počátku záležitostí formální a vedl umění tím
to směrem. České umění stálo na počátku 19. století před
/2=
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všudy. Jsou sice v Anglii lidé, kteří uznávají, že Disraeli
byl Žid a cizím předmětem v anglickém národnim tělese,
ale při tom vychvalují jeho zásluhy o anglické imperium
(Raymond .v knize „Disraeli, the allien Patriot, Londýn
1925), ale taková argumentace je příliš anglická.
Česká veřejnost seznámila se s postavou Disraeliho po
prvé podrobnějiteprve asi před deseti lety, kdy vyšla česky
kniha André Mauroise „Život Benjamina Disraeliho“,Vychází-li v těchto dnech druhá česká kniha obírající se touto
postavou (Rudolf Craemer: Benjamin Disraeli, v Orbisu),
nabízí se jistě pokus o srovnání obou.
André Maurois napsal jeden z oněch elegantníchživoto
pisů,které během deseti,patnácti posledníchlet tak ovládaly
světový knihkupeckýtrh. Nebyl tak pošetilý,aby svůj obraz
přikrašloval a není tu zamlčena ani jedna z podrobností,
které tak výstižně kreslí obraz židovského politika: jeho
literární hochštaplerství, jeho politická nestálost, jeho že
brání u Peela i jeho nevybíravé útoky na něho, jeho sňatek
s bohatou vdovou starší o deset let než on sám, pohřební
řeč nad Wellingtonem opsaná z Thierse, není vynechána
ani jedna z žen, které pomohly Disraelimu politické ka
riéře — zkrátka zkušený literát věděl dobře,že si nesmí do
volit žádného hrubého falšování, má-li jeho kniha obstát
před literární kritikou. V čem je potom služba, kterou pro
kázal židovský literát gloriole židovskéhopolitika? Neboť
objektivním obrazem by byl této památce přece sotva po
sloužil? Hlavní glorifikující význam knihy je v tom, že je
skoro pravdivá a že z podrobností,které jsou beztak příliš
dobře známy, než aby se daly přejít, byl složen tak zvaný
„lidský“ obraz Benjamina Disraeliho.A že se tu z Disrae
liho židovství dělá takřka bagatela: byl pokřtěn, mluvil
proti Darwinovia chodildo protestantskéhokostela, třebaže
byl Žid.
Robert Craemer učinil problém Disraeliho židovství
ústředním motivemsvé knihy. Nikoliv proto, aby řešil otáz
ku, byl-li Disraeli Židem či ne — tim byl podle rasové
nauky Disraeli nesporně. Craemer zkoumá Disraelihopodle
zásady: podle činů jejich poznáte je. A tu se především
obrací tomu, co Maurois tak elegantně bagatelisoval ve
své knize — Disraeliho literárním projevům. Přikládati
zvláštníhovýznamuprostředním literárním pracím velkého
státníka? Ale Disraeli psal své romány v době, kdy toužil
po politické kariéře a v přestávkách svého politického ži
vota a přes mlhavost a úmyslnědanou možnostdvojího vý
kladu je tu podáván tomu, kdo před ním nezavírá oči, kon
krétní politický program! Disraelimu nebylo třeba dávat
přílišhlasitě najevo,že je cizímtělesem,cítilto sám.Ve Vivianu Greyovi,první literární práciDisraeliho,zazníváještě toto
„cizáctví“, jímž je maskována uvědomělá rasová odlišnost,
jako spodní tón. U „ContarinihoFleminga“ však už nabývá
převahy uvědomělá myšlenka rasy. V závěru knihy je to
vysloveno už velmi zřejmě: „Moje účast na štěstí mé rasy
je příliš silná, aby mi dovolila,abych byl i jen na chvilku
slepý pro bouře číhající na obzoru společnosti.Ovšem Ži
dovství bylo tu ještě přestrojeno za národně osvobozovací
hnutí italské, s nímž všem Disraeli nějakou vnitřní účast
neměl. „Podivuhodnápovídka Alroy“, třebaže byla anglic
kým čtenářům podána jako orientální fantastické dílo, je
pokusem o židovský dějinný mythus. Použil postavy dějin
ně nejisté a pochybné—Davida Alroye. který vystoupil ve
12. století jako nový židovskýMesiáš.Vypořádal se v něm
s postavoužidovskéhosvětovládce,ale poznal neuskutečnitelnost takového podniku vlastními silami Židovstva. Mož
nost uskutečnění takového podniku silami jiného národa
objevilaž Disraeli v Anglii. Toje cesta, která vede odAlroye
k „Tancredovi“.
Disraeli napsal o své literární tvorbě: „Básnictvíje bez
pečnostním ventilem mých vášní — avšak přeji si dělat to,
co píši...“ Jak ho lákala politická moc!Roku 1834řekl na
otázku po svém životním cíli lordu Melbournovi: „Chci se
Stati ministerskýmpředsedou!“Byl snad z kruhů, které do
dávaly Anglii ministerské předsedy? Ne, byl to dandy ze
salonů, pokřtěný židovskýliterát, který hledal konexe mezi
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preventivně dány určité meze. Z mezinárodníchdohod jsou
to zejména: a) Pařížská deklarace o námořním právu ze
16. dubna 1856,b) Dohody, smluvené v Haagu 18. října
mezinárod
1907, a c) Londýnská usnesení, vztahující
nímu námořnímu právu z r. 1908—1909.Tyto dohody, jež
byly v účinnosti již za první světové války, jsou platný
dosud.
Krátce poté, když vypukla válka Velké Britarmies Velkoněmeckouříší, vydala anglická vláda 6. září 1939kontrabandní listinu, jež vlastně vyloučila všecko zboží z dodá
vek, ač.zachovalazevní rozdělení zboží na „nepodmínečně“
a „podmínečně“dodatelné. Tento postup Velké Britannie,
jenž, pokud to arci bylo možno, znemožnil veškerý dovoz
do Říše, donutil Velkoněmeckouříši, aby odvolala ujištění,
jež dala severoevropskýmzemím počátkem září 1939svým
velvyslancemHassellem. Podle tohoto ujištění měly býti
hospodářskéstyky těchto zemí s Říší udrženy na předvá
lečné výši; předpokladem bylo, že i jejich obchodnístyky
s Velkou Britannií zůstanou na své výši. Leč praxe anglic
ká, jednati se zbožím podmínečně dodatelným stejně jako
se zbožím,jež nesmí býti dodáváno,pod záminkou,že ob
hospodařování potravin je v Říši jednotné, jako obhospo
dařování potřeb ošacení, donutily odvolat zmíněné pro
hlášení Říše. Britská blokáda neutrálních námořních plavi
del byla pak dále zostřena,podobnějako již za první světo
vé války, vydáváním „černých listin“, jež obsahovaly se
znamy neutrálních firem, pokud udržovaly nebo byly v po
dezření, že udržují obchodní styky s Říší. Proti opatření se
protestovalo také na Všeamerické neutralitní konferenci
v Panamě koncem září 1939.Konference se zúčastnilo 21
amerických států, mezi nimi od 23. září do počátku října
1939Spojené státy severoamerické.
Hospodářskouválku zostřila ještě Velká Britannie tím,
že vydala „Order in Council“,kterým zahájila ostrý postup
proti neutrálním plavidlům, jež plula z nepřátelského, po
případě z neutrálního přístavu s nákladem zboží ze státu
nepřátelského. Odůvodnilato tvrzením,že Říše porušila do
hodu také jí podepsanoú z r. 1936,t. zv. protokol o podmoř
ských člunech, ač jinak Anglie svou výmluvu nedoložila
ani jediným konkrétním případem.
Proti tomuto britskému opatření ohradily se vedle vál
čících států a států neutrálních dne 8. prosince 1939 také
Spojené státy severoamerické.
Blokádními opatřeními jsou dotčeny obchodní styky
evropských zemí se zámořím.Obchodní styky evropských
států mezi sebou činily před nynější válkou více než 50
proč. dovozu a přes 65 proč Vývozu.Ač byla Evropa nej
průmyslovějším zemědílem, přece její obchodní bilance
s ostatními díly světa byla celkověpasivní.
Pro rychle se rozvinuvšízahraniční obchod Spojených
států severoamerickýchmáji evropské trhy veliký význam.
Z vývozu Spojených států šlo na evropská tržiště více než
40 proč. zboží a povaha zboží je taková, že se nemůže pro
ně najiti jinde odbytu. Podobně je tomu i s vývozem ze
zemíLatinské Ameriky.Je to zorněna bavlna, třtinový cukr,
káva, tabák, jižní ovoce,cenná dřeva, drogy, kaučuk, obil-:
niny, maso atd. Rozšiřujíce vývoz, usilovaly Spojené státy
již od dob první světové války, aby utužily posice vývozu
ve státech Střední a Jižní Ameriky na úkor exportu evrop
ského.
O upevnění posic Spojených států pečoval především
známý dolarovýimperialismus.Exportem kapitálu do těchto
států,, ruku v ruce s průkopnickou prací své oficielní ex
portní a importní banky stal se bezohlednýmkonkurentem.
Zejména od r. 1936, kdy se po zlepšení cen zlepšily i pla
tební bilance jihoamerických
států, získala Unie mnohé
odbytiště, v neposlední řadě na úkor vývozu svého nynějšího britského spojence; opatření, kterým se poshovuje
dlužníkům podle pachtovního a zálohovéhozákona Spojených států, je také vhodným nástrojem exportujícího státu.
Rovněž nově založený informační úřad Unie o nových pod-:
ích v zemíchLatinské Ameriky má za úkol utužit a roz
?,‘5:
šířit vyvoz. Usili Spojených států o světovýhospodářský
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bezplatný, včetně Jízänébo na Celeznicfcb.
%sckiavevnáeb jimje zcela
hostům. Jídla
t)bytováni
doetává stejné, jako soukromým
se
vaří kuchaři, kteří
|&krát denně) je dost a vydatné. V kuchyních
běž
speciální kursy pro vaření z přídělu.
museli absolvovali
dostává ještě přídělů zvláštních.
ným přídělům
se zotavovnám
akci pro
této zotavovací
X)řad říšského protektora projevuje
pozornost a pomoo
ě e s k é lidi práce opravdu nejdalekosáhlejší
vstříc. Místní úřední činitelé a služebny
a vychází jí všestranně
rotavo ven ochotnými
i správám jednotlivých
Jsou pořadatelstvu
přijalo dělníky všude velmi vlíd
pomocníky. Místní obyvatelstvo
ně. Již v prvém týdnu akce je patrné novodobé sblížený se pra
cujících lidí z venkova a měst, lidu zemědělského
a zaměstnanců
průmyslu.
Celá letošní zotavovací akce má nesmírný význam po mnoha
zdravotní. Dělníci mají obno
Její účel je především
ctránkách.
vit úbytek sil pro další práci a výkony, jichž si vyžaduje válka.
pořadatelstvu,
aby dbalo
Proto ukládá úřad říšského protektora
Týden
pobytu účastníků.
pohodlí a zpříjemnění
• všestranné
pro
pobytu v zotavovně musí účastníky v^trhnouti
z pracovního
Opravdové zotavení
středí, ale i z denních starostí soukromých.
není jen odpočinek těla, ale také zotavení nervů a mysli. Proto
krajích Cech a
vybrány
letos v nejkrásnějších
Jsou zotavovny
uklidňujícím
Moravy, kde už příroda sama působí osvěžujícím,
má tato zotavovací
dojmem. Vedle zdravotních
p povzbuzujícím
výchovné
společenské,
účinky
a hospo
akce ještě dalekosáhlé
které
dářské. O nich bude však lépe mluviti až po zkušenostech,
průběhu akce. Jisto však je
budou získány po několikatýdenním
akce pro české dělníky z odkazu gen.
už dnes, že zotavovací
znamená novou epochu v sociální péči ®
Kein hard a Heydricha
nového názoru na postavení
pracující
lid a uplatnění
a funkci
dělníků v pospolitosti.
Josef Danda
Franc«“
chuť
po „sladké
představy
zakořeněné
pevně
Bŕvaly u nás
o našich tehdejidealisující,
ba víc než
představy
spojencích,
Kích francouzských
to. Francie znamenala
pro Čechy kulturní ideál a domněle nejzdálo se
Seinou
mravní oporu. Město světel nad
apolehlivější
považovali jsme
přátelství
pám bvt Mekkou světa, a francouzské
Několik elegantních,
bohatství.
část národního
a nejcennější
oficiel
francouzského
vybroušených
slov občasného
duchaplně
uvádělo
dobrodruha
ního hosta nebo někdy i jen podnikavého
nás do opojného nadšení. Vive la France! Hrom a peklo! Kdo
provinciální
proti nám, toho Francouz smete! »Československá«
schnoucí list v
jako utržený,
dušička
zmítala se rozkošnicky
Nic nebyly platný
frankofilství.
vírech stoupajícího
prudkých
rozvážných
Vrátil se před lety na pří
hlasy ojedinělých
lidí.
klad český průmyslník
v Paříži.
z jakési obchodní konference
JedNetajil se ani špatnou náladou
ani nabytými zkušenostmi.
kolonií,
pravil
resignovaně.
Ode
Bali s námi jako s černochy z
Co
berete tolik a tolik voňavek a cognacu, v exportní jakosti.
budeme potřebovat
od vás, to vám oznámíme. Jinak o vaše vý
několika
robky nemáme zájem. To byl výsledek po ponižujícím
denním Čekání českých delegátů v předsíních francouzských
spo
»československé«
jenců a po několikaleté
diplo
»práci« bývalé
macie. To je ta »sladká Francie«, ulevil si tehdy ten rozěarovaý český továrník.
opotřebovaná
Slyším námitku:
to byla stará, předválečná,
Francie několika set roků,
vlastnící nejen
balíky
akcií fran
couzské národní banky a suezského průplavu,
nýbrž i továrny,
buie, ocelárny, doly, obchody a rozhodující
vliv ve francouzské
politice i administrativě;
padla, ale zůstal drobný
ta Francie
francouzský
člověk z krve. masa a kostí, dobromyslný
a důvě
řivý, jako jsme my. Nuže dobře, prohlédneme
si toho dnešního
malého Francouze,
jakých na tisíce žije teď v pracovních
ně
meckých místech.
četl jsem dopis německého
vojáka, který zná Čechy, bojoa? na různých místech Evropy, byl raněn a nyní je tlumoční
kem v jednom takovém pracovním táboru. Žádal o zaslání fotorafií
měst a vesnic v Čechách a na Moravě.
Proč, to sotva
hodnete.
Aby mohl mnoha kamarádům
z fronty ukázat, že in
formace, které o Češích a o českém životě získali za svého taže
ní ve Francii od Francouzů,
jsou úplně vymyšlené,
ba vylhané.
Autor dopisu, který z vlastní zkušenosti poznal české lidi, je udi
jichž se německým
vojákům dostává o
ven nad »informacemi«,
Češích právě od Francouzů,
tedy bývalých českých »spojenců«.
Je pohoršen nad jejich nenávistným
ja
a lživým pomlouváním,
ko je pohoršen čestný poctivý člověk nad hanebným
klepem a
trhačstvím
považuje
povinnost
čelit
této
francouz
a
za svou
pomocí dokumentárního
ské propagandě
materiálu.
Velmi se
tri,
že Francouzi
(nikoliv jeden ojedinělý Francouz)
tvrdí, že
zpropadených,
»kdyby nebylo těch
Čechů, nebylo
nekulturních
kv došlo
této válce
. . .« Paříž odmítala české
Tak vidíte. Předválečná
výrobky. Jak
ucházela
nalézt práci ve
s českými dělníky, kteří nemohouce
vlasti, šli ji hledat do »sladké Francie«
a museli se spokojit
8 právy a úrovní černocha v odlehlé francouzské
kolonii — o tom
by bylo lze psát otřásající
knihy. Předválečná
Francie
s já
sotem vítala Daladiéra.
vracejícího
konferen
se z mňnchenské
řekne
francouzské
francouzský
ce sc strachem,
zradě
národ.
co
Ale ten zatím vůbec už nemyslel na »Čechoslováky«,
házel Dafediéróvi
kvítí ná cestu a oslavoval
ho jako hrdinu, jako zaébránce mirti. 'A pováleční Francouzi dělají po světe ostudu česk&mň jménu, špiní naše města a vesnice, posmívají sé naší ne
kultúrnosti
nás označují
s nenávistně
za vinníky francouzské
Hořká

češti ilnsíonisié
porážky. Nevyléčitelní
obdivovate
a tvrdohlaví
lé »sladké Francie« od Bluma a Mandela až po Girauda mohou
rozumně
zamyslit
nad svou tolikráte
zhrzenou
se už jednou
láskou.
frankofilskou
Gustav

Důr íl
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prozrazuje

Katyn

komunistické
internacionály,
tak jak byl přijat
T programu
dne 25. května 1928 a jak se stal od té doby duchovním
majet
čteme jako první bod .politiky proletari
kem všech komunistu,
skupinám uvnitř zemé.
átu vůči ostatním třídám a společenským
diktatury:
stadiu proletářské
»V e 1 k o b u r ž o av počátečním
sie a velkostatkáři
nimi
souvisící
část
dů
a s
sborů,
stojnických
generálové
úřední
a vyšší
důslednými
ci jsou
nepřáteli
dělnické
třídy,
které
nejostřeji
potřít.«
je nutno
O deset let pozdě
ji bylo by se užilo modernějšího
komunistického;
slova
likvido
vat. Tato věta je klíčem
události, která je označena slovem
Katyn a o které v tomto čísle píše profesor soudního znaleetví,
dr. Hájek. Je vidět, že bolševici se vé svých názorech postupem
let nijak nezměnili. Bývalé Polsko podle nich bylo zralé pro Ko
munistickou
diktaturu
a proto hned za války chtěli polským ko
munistům ulehčit situaci a tyto »důsledné nepřátele dělnické tří
dy« sprovodit se scény dění, které po válce v Polsku podle nich
nastane jakožto »počáteční stadium proletářské
diktatury«.
A ne
jinak by bylo i v ostatních zemích evropských,
které by se do
staly do sféry vlivu bolševického.
Katyn je výstrahou,
která
musí všechny země evropské
mobilisovat
do stavu nejpřisnéjší
pohotovosti
protibolševické.
Střední

Evropa

objevuje

kosmos

Oslavy Nikolaua Kopernika
ukázaly opět na velkou tradiei
střední Evropy.
Zatím co západ evropský se vrhl na objevo
váni nových zemi zámořských,
ve střední Evropě byla provede
mnohem větší: objevovány
oblasti kosmické.
Od
na revoluce
Michelangela
Tycho
se táhne objevů telská řada přes Kopernika
de Brahemu.
Keplerovi a Galilcovi.
Po určitou dobu je Praha
dokonce středem tohoto obrovského
výboje, za Rudolfa II., kdy
Tycho de Brahe a Kepler, budujíce
Koperníko
na poznatcích
vých, zjišfují nřesné poměry ve světě planetárním.
Moderní civilisaci je možno si do jisté míry představit
bez poznatků a dů
sledků, které přinesly objevy zámořské, ale evropská
civilisace
by nebyla tím. čím je světu, kdyby nebyla měla oněch smělých
dobyvatelů
duchovních,
ktiří našli teprve pravé místo pro naši
zemi v kosmu a pravé místo člověka ve světovém dění. Střední
Evropa je pravou duchovní plasmou evropské kultury, zatím «o
západ byl vždy spíše jejím výhonkem a její materialisaeí.
Dneš
ní Osa politická je včerejší osou duchovou, af už šlo o říšské
křesťanství
nebo o duchovní revoluci, vyznačenou
jménem Kopernikovým,
nebo o vyvrcholení
evropské
umělecké
kultury
geniů, iež opět mají svůj tvůrčí pól v ze
v dílech hudebních
mích Osy, v Německu a Itálii. A je úplně v linii tohoto tisíci
letého vývoje, když nový názor světový’, který staví pracující
ho člověka do středu všeho sociálního dění, našel svou kolébku
onět v zemích, jež tvoří duchovou osu Evropy.
Naše vlast i«
uprostřed
této požehnané
oblasti a chovala na své půdě vždy
genie, když se této nřináležitosti
plně oddala.
—ev—
Biologie
národy
a
Perem znalce přírody a myslí plné vnitřní jistoty
v šťastnou
budoucnost
Čechů
mluví
do českých
duší Jaroslav
Babula
v knížce »Zdroje nepřemožitelnosti
Nové Evropy«. Přesvědči
vým argumentem
nejsou zde slova politikova ani nejvýmluvnčjŠí mapy a dějiny národů, ale příroda sama se svým řádem. Ja
roslav Babula v knížečce, věnované všem lidem, kteří věří v no
vé naše příští, apeluj» na znalosti přírodních
zákonů, základů
obecné biologie a poznání^jednotnosti
života v přírodě.
Stejně jako před 100 lety neprozíraví
lidé brzdili stavbě že
leznic, dnes stejně podobní slepci snaží se zastavit postup
na
cionálne socialistického
řádu Nové Evropy, který vlastně
nenf
ničím jiným než jakousi evropskou
železnicí,
kterou sta
novou
víme nyní
dostavníku
svého myšlení a jednání. Jako skuteč
nost ukázalá, že před stoletím vývoj železnice přinesl obrovský
rozvoj měst. vzdělání a evropské kultury, tak dnes příroda sama
naznačuje
netušený rozmach evropských
národů.
Biologické
myšlení je Babulo vi klíčem
pochopení
dnešní
nacionálně
socialistické
Již naši dávní předkové
doby.
přece
srostli se svými statky, věřili, že člověk je bratrem stromu, rost
liny i zvířete a byli přesvědčeni,
že pro všechny tvory světa
jsou platný Stejné zákony. Když přišlo křesťanství,
člověk se oďcizii přírodě a z toho všeho vyplynul úpadek rasového a zdra
vého myšlení a pozvolný vnitřní rozklad rodů a národů. Pokrok
osvobodil člověka od starých církevních
představ, naučil jej sta
vět lázně, hřiště, tělocvičny,
Vyrůstala
nemocnice a zotavovny.
města, pracovalo se na ne.irůznějších
výrobcích, které obohacu
jí život každého člověka. Železnice, telefony, radio a auta zkrá
tily vzdálenosti
mezi městy a světadíly,
nové objevy, lepší ze
mědělské způsoby pěstění rostlin zvětšily naši zemi.
Biologie ukázala, že celkem může být jen velký, mnohačienný rod, kmen, národ, Evropa, nikdy Však jednotlivá
rodina. Bio
logie připravila
příznivé životni
také naprosto nové, neobyčejně
podmínky d,'o soužití více národů, žijících v jednom uceleném,
Jestliže soužití jednotilhospodářsky
světadílu.
se doplňujícím
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průmyslo
s průmyslovým^
vých krajů v zemi, kraje hornického
lesnatého
s bezlesým, přineslo vel
vého kraje se zemědělským,
Ríše),
spojení
ta
pak
kolepý prospech každému národu (na pŕ.
Ještě nedávno
význam.
kových národů by mělo dalekosáhlejší
boji pro uchováni kul
byl národ jediným možným nástupištěm
ochranu a nejhospodářskou
turních hodnot, jen on poskytoval
dnes můžeme poziorelenší možnost rozvoje svým příslušníkům,
vat úžasný dějinný přelom, v němž národ se stává jen složkou
celku, v našem případě Nové Evropy.
vyššího zeměpisného
každý ná
dobách, zejména v době liberalismu,
V dřívějších
možnosti, ba i využíval všech pří
hospodářské
rod si hájil své
že
rozšíření.
Je to dokladem,
svému zeměpisnému
ležitostí
lepšímu životu.
jen celek ve své šíři a velikosti je možností
národů, uvažovalo
se o
V té době, po poznání výhod semknutí
protibyly ale nepřirozené,
sjednocení
Evropy. Tehdejší'plány
teh
př.
i
zániku.
Na
bioloffické, a předem se samy odsoudily
Touto novou
řeč, byl nepřirozený.
spojovací
dejší požadavek,
nebo ido, tedy umělý spojo
řečí mělo být esperanto
evropskou
bylo mnoho proti sku
Již v tomto požadavku
vací prostředek.
spojovací řečí se mohla stát jen řeč největ
tečnosti. Evropskou
národa, národa se smyslem pro organisaci, spra
šího kulturního
vlohami.
vedlnost, kamarádství
a národa, nadaného vůdcovskými
učí
trvání Protektorátu,
Jestliže se nyní, x době čtyřletého
me němčině, pak jistě ne proto, aby se z nás stali Němci, ale
proto, aby se z nás stali Evropani a abychom se co nejrychleji
po
mohli naučit evropsky myslet. Podle dnešních biologických
vyjadřovacím,
ale
řeč jen prostředkem
znatků není německá
milionů
Jestliže německy mluví přes 100
spojovacím!
především
poněmčujícího.
Ve
němčině
není
nic
lidí. pak úřední jednání v
je také u všech tamějších
státech severoamerických
Spojených
úřední spojovací řečí angličtina.
národností
odpovídá
všechny problémy,
Autor vyčerpává
na všechny
otázky, které si může čtenář v duchu po případě klást. Ukazuje
jedině
povolán
národa, který je
ideu německého
na mocenskou
skutečnostmi
vést Novou Evropu. Dokazuje to nevyvratitelnými
a objasňuje, že německý národ to byl, jenž první poznal základní
potřebu své obrody a možnosti rozvoje života, když bude vrácen
sociálnímu
celku. 'Vy
původní význam rase jako biologickému
světluje smysl dnešní války tím, že Evropa se může dále vyvíjet
naprostého
sjednocení všech evropských stá
jen za předpokladu
tů na podkladě biologickém.
Musí být umožněna hospodářská
a
jinak by Evropa klesla na
organisační
jednota tohoto světadílu,
ubohou kolonii Anglie.
Ríše je pro nás školou, z jejíchž lavic je nejlépe vidět do
světa. Tam jezdíme se učit poznávat, co je to Evropa a kdo je
Ríše. Za katedrou jsou povolaní a v hledišti se setkáváme i s ji
nými národy, s kterými
společně
budeme tvořit sjednocenou
Věřme
Evropa. Tak to žádá biologický zákon a samozřejmost.
s autorem: budeme jako lesní stromy, které se vzájemně podpí
i kdyby jednotlivý
rají větvemi a obstoji ve všech vichřicích,
a nich byl vyvrácen.
Bohuslav Hai vánek
Polointellgence

přítěží

vzdělanců

národě tak pokročilém jako je náš mohli jsme
V málokterém
inteligen
honorovanou
ee setkati s tak v průměru nedostatečně
cí! lento závažný problém měl svůj původ jednak v nadvýrobě
školské inteligence
skutečnosti,
že většina středních
následkem
škol přestala býti školami výběrovými
a jednak v usnadněném
prolínání jiných vrstev do sfér povolání, tradičně obsazovaných
vzdělanci. A tak z řad školské inteligence,
jež by se jí nebyla
nikdy stala při přísnějším
výběru a z řad občanů bez školního
vzdělání, kteří dílem svojí snaživostí, ale dílem také protekcí se
vyšinuli z manuálních
povolání
zaměstnání,
ke kancelářskému
vznikl mohutný kádr polovzdělanců
se všemi jeho stíny v zápětí,
zásluhách
je cizopascní jak na skutečných
z nichž nejzávažilějši
inteligence,
tak i na její pověsti.
Škody, natropené
polointeligenty,
ať již z řad řemeslných po
litiků či všemocných
tajemníků
politických
stran a politických
psavců, byly vpravdě nedozírné a lze je právem riniti z mnoha
těžkých křísí, jimiž náš národ musil projiti. Je přímo neuvěři
telné, že právě u nás, kde se požadovalo
takřka všeobecně po
řemeslném
dorostu absolvování
občanské školy jakožto nezbytné
všeobecné vzdělání, předpoklad
to odborného vyškolení, tak vý
znamné funkce ministrů, senátorů, poslanců, tajemníků stran, ře
ditelů a správců sociálních institucí a ústavů aid., byly obsazovány nikoliv podle vzdělání či jiné rovnocenné
kvalifikace,
ný
brž čistě podle stranického
klíče a politické legitimace. Nevedom 0 st nejen poslanců a senátorů,
ale často i ministrů v nejběž„
nějsích
otázkách sociálních a hospodářských,
technických,
kulturních a výchovných ani nemluvě, byla přímo o pověstná. Marxis
tický senátor,^který
příležitosti
hornické
stávky vážně radil
u
dolovat uhlí všude, kde je ho právě potřeba, aby tak odpadl
ne
švar závislosti na uhelných
pánvích,
nebyl nijak výjimkou
...

poznatcích
vy
Podobné, přímo zející, mezery v nejzákladnějších
bonzů také značnou část úřednictva»
značovaly vedle politických
něž
místa,
protekcí
dostalo
či jinou
ne
na
jež se stranickou
na
bez
Tato polointeligence
ani schopností.
stačilo ani kvalifikací
dále autokritičnost
pravého vzdělání a smyslu pro odpovědnost,
nebezpečím
se stala veřejným
a touhu po dalším sebevzdělání,
tolerovaným
právě pro svůj politický
bývalého Cesko-Slovenska,
vliv. Úpadek mravů, šířený zednáři a jinými nástroji Židovstva»
duševně i tělesně líné
nalezl právě v nemyslící a neodpovědné,
nejlepší živnou půdu.
polointeligenci
jsou duševní schopnosti polointeligen
Jak žalostně nepatrné
ačkoliv
t
bolševismu,
ce, je patrno z její víry ve spasitelnost
nejprostší člověk ví, co by následovalo
v případě rozšíření sovět
nemá představi
ského vlivu na západ (Katyn!). Polointeligent
řekl:
vosti dělníka, který na otázku: »Proč je proti bolševismu?«
»Protože bych neměl to, co mám dnes!« a domnívá se, že za leda
by si tak žil, jako
bylou práci nebo dokonce za její předstírání
Polo
mu to bylo možno v minulosti a místy ještě i v přítomnosti.
je vinna znehodnocením
pojmu vzdělance
inteligence
v očích
lidu a konec konců odpovědna
inte
za celkové zdiskreditování
ji přítěži
ligence vůbec, takže není nijak nadsázkou,
nazveme-li
vzdělanců, s níž bude třeba se vypořádati
tak, aby nepřiměřeno«
jednou národ do záhuby.
moci nepřivedla
František
Komůrka
Ještě
námětech
o filmových
Promiňte,
že začínám s footballem.
Zdá se mi totiž, že to
není jediný druh představení,
kterému
se kdekdo snaží pomoci
radami a recepty na ozdravění.
Divadlo a ještě více film jo
stejně oblíbeným
předmětem
úvah. Nejvíce
debat a rozšafných
přemítá
filmových
námětech.
Patrně proto, že je opravd«
se
o
bída o dobré náměty. Tahé v Přítomnosti
se ozvaly dva zajímavé
hlasy: jeden odborný a druhý laický. Otázka zní: Film a dnešná
život. Temná ozvěna: Neživotný
film. Ano, mluvme nejprve
o
tom, že člověk dneška, který je účastníkem
nejvzrušenějšího
dě
jinného dramatu, v němž čas, svědomí a čin vytvářejí
nejprudál
dojmy, nechce být živen suchopárem
krotké maloměšťácké
lite
ratury, ani chudokrevnou
fantasií těch filmových autorů, kteřf
myslí především
na zápletky a na okázalý háv příběhu, než n*
životnou vidinu lidské pravdy. Mluvilo se, •
kruté neodbytnou,
potřebujeme
člověku, jako by nikdo u nás ne
film o pracujícím
pracoval. Ta žádost vyplynula prostě ze smutné zkušenosti, že ve
filmu se nepohybují
opravdu živí lidé, nýbrž vymyšlené
figury,
které si navzájem strojí nějaké »situace«. Jestliže potom filmař
chce projevit ctnost tím, že učiní svého hrdinu člověkem práce,
spatříme obyčejně obrazy klopotné dřiny s lopatou a krumpáčem,
světle a hereckém
ale v tak romantickém
skreslení,
že se po
ctivá práce nezdá samozřejmostí
a výrazem prostoty. Odtud za
číná všechno bloudění. Těžké starosti o náměty pro film může
mít jen ten, kdo se domnívá, že je třeba si je chytře vymýšlet,
Umělecký vývoj filmu půjde jistě
zaplétat, zdobit a přibarvovat.
nehrané
románů a divadelních
her — blíže
od zfilmovaných
života, v němž je
skutečného,
proudícího
prostotě a velikosti
taJc zvaná aktuálnost
i mrtvá staroba. Jak chudičký
paradoxem
je každý vypěstovaný
děj proti nesčetným událostem živé dnešní
takovému určování filmové
chvíle. Dosud jsme však nedospěli
Před
oblasti. Dosud tkvíme v okruhu románovém
a divadelním.
hazuje se výrobcům i autorům, co a jak by se mělo psát a natá
vlastni
potřebuje
nové,
neboť
začíná
pociťovat,
že
film
čet,
se již
živoucí látky. Dělají se také semináře pro autory námětů, podo
vždy
praksi se ovšem prvotní představa
bající se umělé líhni.
všelijak přelévá, ubírá, nastavuje a fintí. Pak v ní hledejte život,
logiku, harmonii a teplou krev! Lze vůbec hovořit o námětech,
není-li jasno v otázce čistého tvaru? Jiná důležitá věc: co je
ná
žádáno od českého filmu? Především
něco silně původního,
Český sloh. To platí již dávno v hudbě,
rodního a kořenného.
Nemusíme
jistě poukazovat
i ve výtvarnictví.
na
v literatuře
hluboce česká díla, která s úspěchem pronikla do světa, hlavně
benátských
Vždyť i zkušenosti
do Německa.
z mezinárodních
soutěží dosvědčují, že nejlépe obstály právě ty české filmy, které
nezapřely svůj domov. Nelze tedy souhlasit s filmy, které od náe
světa i doby, nebof
unikají do nějakého
mlhavého
neutrálního
se tím promarňují
a omezují největší tvůrčí hodnoty. Studené,
skleníkové
postavy a děje jsou vlastně pod
a vyspekulované
nej
vrhem, neboť vznikají z přetvářky.
Ve filmu to poznáváme
citelněji, neboť zrak je bdělý strážce. Aby nebylo omylu: nehonaopak postup
ruji tu pro nějaký popisný realismus. Zdůrazňuji
tvůrčí. Jde přece hlavně o filmové ztvárnění,
o tu vyšší umělec
kou pravdu, ne o všednost, datum a mravné ponaučení. Domní
vám se jen, že při rozpravách
o filmových námětech se přetřásá
vždy jen vnějšek, při čemž se zapomíná na onen vnitřní myšlen
je«
kový přetlak
a životní pocit, který může patřit včerejšku
lidí, kteří netvoří ze života, nýbrž z literátskýoh
u takových
A. F. Š I c
mlžin, které film vůbec nesnáší.

Přítomnosti
Dr.
EMANUEL
VAJTAUER
šéfredaktor
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Továrna na tuiky v Budéjovicich
t
v T3 r a z.e
na inkousty
a tuše

legitimace,
foto
pro
průkazky a pasy zhotovuje za úředně stanovené ceny
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vdov. právem, Praha II, Václavské n. 45,
49
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hotové
y
prípade
m zo
2
Otevřeno od 8 do 19 hod., v neděli od 9.30 do 13 hod.
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ELIAM
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továrna
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Tah I. třídy n o v é 9. (49.)t ř í d n i I o t e r i e koná se
již
21.
června

Budou taženy opět dva miliony.Jeden jako prémie,
druhý jako hlavní výhra.44.499výher dalších6d 320.do 300.000.-K. Napište nám'. Osmina stojí pouze
20.50,čtvrtina 41.-,polovina 82.-,celý los 164.-.
— Zde

I jsem
i i oceánu
' 2 tisíc metru Moublry.
ProsímpělcnéoOTANU* chci mít bílé zoubky.

račte

oddělit!

LIŠKA

V.

A

a zasiati

SPOL.,

PRAHA I-, tř. Viktoria 17, tel.306-87.341-05.
»Chcivyhrát, a proto objednávám .... osmin, ....
čtvrtin,
polovin, .... celých losů I. třídy nové
loterie. •. ,,,
80
JMÉNOA ADRESA:
52

lobum

ČOKOLÁDA
počíná
Losy

CUKROVINKY

jsou

již

v

prodejnách

Hráči, kteří pokračuji ve hře, obdrží dosavadní
čísla losů u svých prodejen.
Pro ty, kdo mají zájem o nová neb určitá čísla
losů, byla zřízena loterním ředitelstvím
POPTÁVKOVÁ

SLUŽBA

Tato služba sdělí na písemný neb telefonický do
taz, v kterých prodejnách jsou určitá čísla losů
dostáni.
Použijte ihned
této služby, dokud prodejny
mají alespoň části losů určitých čísel na skladě.
Čísla telefonů: 639-68,608-77.
Adresa: Poptávkováslužba loterního ředitelství, Praha I.,
Kozí ul. č. 4.
Telefonovati možnodenně od 8 do 17 hodin, v sobotu od
8—14hodin.
ai

DEUTSCHE
STENOGRAFIE
(Reichs-System)
PSANÍ
NA STROJI
době
denní
Vyučování
každé
v
In formace:

!
'
ZÁVODYA.S.PRAHAII.

JNAVRCH.

DVOULETÁ
SOUKROMÁ
OBCHODNÍ
ŠKOLA
WERTHEIMER-DrPAUL
23
PrahaII,Soukenická
Telefon
640-28
’VESPOD

Koženě řemeny, manžely,
klopky, kroužky, těsněni,
kusy,zástěry, ruka( tvorové
Lvice
old dodává továr- í
i nám a podnikům

11,21-28-09

ficádí?
Zcela prostě: nejdřív se prádlo
namočí v roztoku CLARAXU,pak se
pere ve vodě změkčené CLARAXEM
a •potom se vymáchá v roztoku
CLARAXU. Výsledek: Dobře a
šetrně vyprané prádlo!

tSCHICHTŮV
namáčeni
změkčení
máchání

vody
63

"

!§ VEIKOOBCHOO
1
|
68
4 90-29

PRAŽSKA
MĚĎÁRNA,KABELOV
AELEKTROTECHNIC
ZÁVODY
KŘIŽÍK
,
AKCIOVÁ
SPOLEČNOST
lístřetlí:
PRAHA
I,OVOCNÁ
13
Telefon:
352-41,352-42,239-7
O
Projekty,
instalace
výroíiků
elektroteclin
továrny
aprolej
PRAHA-SMÍGHOV,
PLZEŇSKÁ
9
Telefon
444-55
serie

