
(Mikulovem) a Kroměříží, P. Damasa Brossmanna (1731—98), ředitele kro- 
měřížského semináře, P. Joanna a S. Romano Flodra (γ1773) a P. Remigia 
Mašáta (-{*1747). Zvláště P. Simon a P. Dainasus jsou hudební chloubou 
piaristického řádu, neboť jejich skladby byly v našich zemích hojně 
hrány, vynikají pečlivou prací a blíží se stylově klasicismu.

U ostatních řádů, jež tu zvlášť neprobírám, byla rovněž hudba a zpěv 
v popředí zájmů řeholníků. Rozumí se to již spojením zpěvu s bohoslužbou 
a povinností chrámové hudby, která byla v rukou dobrých externích sil, 
i když se nezúčastnili řeholníci přímo. Nelze říci, který řád byl v čele 
tehdejších hudebních snah a podnikání. Zdá se, že benediktini, minorité, 
premonstráti, augustiniáni, jesuité a piaristé jsou duchovní řády, které 
mají největší zásluhy o pěstování hudby a zpěvu v 18. století. Minorité 
ovšem pro tu dobu vysoko předčili ostatní řády skladatelskými zjevy 
Boh. Matěje Černohorského a Ceslava Vaňury, ale jiné řády prokázaly 
zase bohatší a intensivnější činnost reprodukční i hudebně výchovnou. 
Náleží proto všem duchovním řádům naší vlasti v hudebním umění 
zvláštní pozornost a dík. Jest si jenom přáti, aby i v nové době vyvinuly 
duchovní řády obrodnou činnost na poli chrámové i klášterní hudby.

Pokusy o opravu kalendáře.
VLADIMÍR GROIÍ.

Feuilleton v tomto ročníku (str. 32) seznámil čtenáře s hlavními prvky, 
z nichž se vyvinulo naše počítání času; už z toho historického výkladu 
je patrno, že se v praktickém životě naráží na rozmanité potíže, jde-li 
o pravidelné a stálé odměřování času. Úpravou gregoriánskou a jí podob
nou reformou východních pravoslavných církví lze pokládati — aspoň pro 
běžnou potřebu ještě přečetných příštích pokolení — za vyřešenou otázku 
počítání roků. Uvnitř roku však velmi ostře spolu zápasí několik dě- 
lidel : je to především konflikt měsíců a týdnů, v druhé řadě pak okolnost 
silná svou tradičností a proto tak důležitá, totiž rozvržení církevních 
svátků. Den odpočinku neb volného zaměstnání po určitém pravidelném 
počtu dní obvyklé práce je ovšem zjev prastarý a daleko dávnější než 
křesťanský zvyk svěcení neděle, ale církevní charakter tohoto dne od
počinku je i laickými kruhy tak respektován, že se s ním počítá i při 
reformách kalendářních. Pokud jde o jiné církevní svátky, tedy rozdílnost 
praxe různých křesťanských církví a převládající, o mezinárodní styky 
opřené praktické zřetele zatlačily do pozadí význam převážné většiny 
z nich vůbec, anebo aspoň do té míry, že se k nim nemusí přihlížeti 
při reformování kalendáře. Potíže nepůsobí ani vánoce čili zimní svátky, 
u nichž se podivuhodně shodly staré tradice, křesťanské obyčeje i novo-
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dobé zřetele zimního osvěžení; zato mnoho starosti působí „jarní svátky“, 
prakticky neoddělitelné od velikonoc a s nimi se sdílející o stálou změnu 
místa; drobnější svízele, vyplývající ze vztahů kalendáře a církevního 
roku, ponechme stranou. Myšlenka reformy kalendáře se dočkala několi
kerého řešení zvláště po světové válce, kdy se jí zabývaly oficiální kruhy. 
Tak na př. r. 1923 dosadila Společnost národů zvláštní výbor, aby po
jednal o této otázce; výbor probral a posoudil množství starších i no
vějších předložených návrhů — o některých se stane dále zmínka — a 
věnoval zvláštní pozornost otázce velikonoc. Dotázal se církevních autorit 
a jejich odpovědi vyzněly tak, že žádných námitek proti pevnému pravi
delnému stanovení velikonoc neměly židovské náboženské obce a většina 
evangelických církví, byť tyto reformu právě nevítaly. Anglikánská církev a 
pravoslavný patriarcha cařihradský vítali sice ustálení velikonoc, ale žá
dali, aby k úpravě došlo jen za všeobecného souhlasu všech křesťanských 
církví. Toho se však zatím nedosáhlo, protože papežská kurie se prohlásila 
za nekompetentní měniti něco na vžité tradici; to prý by mohl za 
určitých okolností učiniti jenom ekumenický koncil.

Po této stránce jednání vůbec uvázlo. Avšak ani kdyby nebylo takových 
ohledů na církevní obyčeje — ačkoliv, opakuji, jsou tak silné — nebyla 
by reforma nic snadného; to poznal a vyslovil také výše připomenutý 
výbor při Společnosti národů. Především je jisto, že vůbec nemá vyhlídek 
reforma měnící nápadně to, co se tisíciletým užíváním stalo takřka sou
částí člověkovou. S tohoto hlediska nutno uznati marnost úsilí o za
vedení týdnů o jiném počtu dní než který podědil dnešek ze starého orientu. 
Uvádí-li se mezi jiným, že sedmidenní cyklus s jedním odpočinkovým 
dnem odpovídá nejlépe fysiologické disposici člověka, jest tomu zajisté 
rozuměti tak, že si člověk za tolik generací zvykl na sedmidenní cyklus 
a že se mu fysiologicky přizpůsobil.

Mezi hlavní závady dnešního kalendáře patří především to, že pod- 
oddíly roku (měsíce a týdny) spolu nesouvisí a v nynější podobě se ne
dají uvésti v ustálený vztah. Na př. únor obyčejného roku má přesně 
čtyři týdny, ale ostatní měsíce počítají o 2 až 3 dny více. Poněvadž pak 
se dny opakují v týdenním cyklu, není ani během roku, ani mezi roky 
shody dne a data. Tak na př. 1. ledna 1939 byla neděle; únor, březen 
začaly středou, duben sobotou, květen pondělkem, červen čtvrtkem, čer
venec sobotou, srpen úterkem, září pátkem, říjen nedělí, listopad středou 
a prosinec zase pátkem. V r. 1938 bylo všechny začátky měsíců o den 
dřív proti r. 1939, v r. 1940 jsou proti předchozímu roku v prvých dvou 
měsících o den později, od března o dva dny později, protože únor má 
29 dní. S dny týdnu se pohybuje — vzhledem k měsíčnímu datu — také 
den odpočinku, neděle, a tím už vznikají nesnáze, poněvadž nelze na př. 
stanovití pracovní lhůty a termíny stejným datem na řádku let; jednou 
v šesti letech totiž padne toto datum na neděli.
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Další závada odtud plynoucí je v okolnosti, že správní a hospodářské 
působení počítá jednak s měsíci a jejich částmi, případně násobky (pro 
úrokování, služné, delší lhůty, nájemné atd.), jednak s týdny a dny (mzdy, 
práce ve škole, úkoly výrobní atd.), ale obojí spolu souvisí; prakticky 
ovšem se nesnadno sdružuje, jak poučuje technika statistické práce, vý
počet umořovacích a úrokových položek a j. Cím racionálnější a organiso- 
vanější je život ve všech svých složkách, tím citelněji působí takové ne
srovnalosti. K tomu přistupuje ještě i to, že dobu obyčejného roku nelze 
rozděliti na poloviny a čtvrtiny ; přestupný rok se dá děliti jen na polo
vice. Nepoměr je i mezi čtvrtletími a pololetími: v obyčejném roce mají 
čtvrtletí 90 — 91—92 — 92 dní, v přestupném fcoce je první čtvrtletí také 
o 91 dnech.

Počet reformních návrhů, celkových i částečných, je nepřehledný; 
existuje mnoho společností pro reformu kalendáře, jež vydávají své časo
pisy; návrhy se objevují v rozmanitých sbornících, jsou předkládány 
astronomům, národohospodářům, politikům. Na př. onomu výboru u Spo
lečnosti národů, tedy činiteli těšícímu se tehdy ze širokého mezinárodního 
uznání a" majícímu ráz oficiálnosti, došlo návrhů celkem 185.

Nejradikálnější byla úprava Ostwaldova: každý rok začne nedělí a dny 
se budou čítat postupně, takže na př. 7. březen 1939 by se označoval 
66 — 1939, nebo 24. prosinec 1939 by byl 358 — 1939; přestupný den — 
ať kamkoliv během roku vložený — by se vyznačil výslovné jako pře
stupný a neměl by týdenního jména. Ze v Ostwaldově úpravě je poslední 
den roku a hned potom následující první den dalšího roku nedělí, by 
jistě nevadilo, ale nepochybně hlavní překážkou rozšíření jeho reformy 
je nepřehledný způsob datování. Určitě je označení 10. září snáze pama- 
tovatelné a výraznější — i pro celkovou orientaci — než číslo 253!

Skoro všecky ostatní návrhy se shodují v tom, že ustalují na trvalo 
vztah roku a týdnů tím, že jeden den v každém roce (v přestupném 
ovšem dva dny) ponechávají stranou, mimo týdny; většinou je to den 
mezi koncem a začátkem roku. Zbývajících 364 dní lze pak přesně roz
děliti na 52 týdnů, takže týden začíná i končí s rokem: totéž datum 
padne pak v každém roce na týž den. Zřejmě je tímto způsobem od
klizena jedna z velmi vážných nesnází dnešního kalendáře, ale ovšem 
jen jedna; další problém se ukázal v tom, jak připojiti ostatní prvky 
kalendáře, zejména skupiny týdnů, jež dnes jsou představovány měsíci. 
Jeden z návrhů doporučoval děliti rok vůbec jen na kvartály po 91 dnech 
a datovati postupným číslem dne v kvartále; tak by 7. březen 1950 byl 
I. 66. 1950, Štědrý den pak IV. 84. Jde tu vlastně o zlepšený návrh 
Ostwaldův, ale ani v této podobě patrně nemá naději na úspěch ; jistě 
také potřeby praktického života si žádají pravidelných, časových jednotek 
mezi týdnem a čtvrtletím. Těmito zřeteli vedena doporučovala početná 
skupina navrhovatelů rozděliti každý kvartál na tři měsíce o 31 — 30 — 30
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dnech; nej propracovanější úpravu podal Blochmann a dokonce vznikla 
zvláštní „Gesellschaft zur Förderung der Blochmannschen Kalenderreform“. 
Připojujeme ukázku jednoho kalendářního čtvrtletí podle této úpravy:

leden únor b ř e z e n

neděle . . 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24

pondělí . . 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

úterý . . . 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

středa . . 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

čtvrtek . . 5 1 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

pátek . . . 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

sobota . . . 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Každé čtvrtletí tedy začíná stejným dnem.
Jiná skupina oprávců hleděla dojiti úplné rovnosti „měsíců“ a současně 

také přesného vztahu týdnů a měsíců. Je přirozeno, že tu stál v popředí 
zájmu starý návrh filosofa A. Comta v rozmanitých obměnách; jeho pod
stata je prostá: rok má 1 zvláštní den a 13 měsíců po ? dnech; v každém 
měsíci by tedy bylo:

pondělí................ 1 8 15 22

úterý .................... 2 9 16 23

středa................ 3 10 17 24

čtvrtek................ 4 11 18 2»

pátek.................... 5 12 19 26

sobota................ 6 13 20 27

neděle................ 7 14 21 28

Nadšení pro Comteův kalendář je velké, zejména ve Spojených státech 
severoamerických, kde jej propaguje zvláštní společnost „American Equal 
Month Calendar Association“. 13. měsíci navrhli jméno „Liberty“ a pře
stupný den umístili mezi červen a červenec. Zavedení takto reformo
vaného kalendáře vadí však přesto dvě věci : hospodářský život a ad
ministrativa se sotva obejdou bez pololetí a čtvrtletí, ale toto dělení není 
při 13 měsících možné, nemáme-li zase miti zlomky měsíců a týdnů. 
Za druhé pak je — ku podivu — potřebí počítati s velmi rozšířenou 
aversi proti číslu 13.
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Obèina tèmto nesnázím chce celiti návrh KirkbaLdyův, jenž ponechává 
pevný vztah mezi měsícem a týdny, zachovává počet 12 měsíců do roka, 
ale každému třetímu měsíci přidává týden, takže ve čtvrtletí mají měsíce 
28 — 28 — 35 dní. I o této úpravě platí, co snad o všech ostatních, že 
propadne Skylle, kdo se vyhýbá Charybdě: máme sice stejná pololetí 
a čtvrtletí, týdny ve shodě s měsíci, ale měsíce nestejně dlouhé. —

V předešlém náčrtku z pochopitelných důvodů došly zmínky jen hlavní 
typy kalendářních reforem, jimiž se zabýval výbor Společnosti národů ; 
otázka podrobností je celkem podružná. Výbor dospěl k přesvědčení, že 
žádný z podaných návrhů není toho druhu, aby mohl výhradně byti 
doporučen a ostatní zamítnuty.

Avšak i jinde se chystala, případně i prováděla oficiální úprava ka
lendáře, a to v Sovětském svazu a v oblasti východních pravoslavných 
církví. V Sovětech se navrhovalo upraviti běžný kalendář tak, že se bude 
rok děliti na 4 kvartály po 90 dnech, každý kvartál na 3 měsíce po 
30 dnech. Pět dní, nutných k vyplnění pravidelného roku, jest pokládati 
za revoluční svátky, jež se připojí jako 31. den k měsícům květnu, čer
venci, srpnu, říjnu a prosinci. Měsíc se dále měl děliti na šest pětidenních 
týdnů. Tento původní návrh byl pak měněn, zejména pokud jde o umís
tění revolučních svátků ; reforma však dosud nebyla ještě zcela provedena.

Východní pravoslavné církve užívaly, jak známo, do nedávná starého 
juliánského kalendáře, a s nimi ho užívaly také země s převážně pravo
slavným obyvatelstvem. Nesnáze dvojího datování, nutného při stycích 
se zeměmi užívajícími gregoriánského kalendáře, činily naléhavým sblížení, 
a to mohlo nastati jen opuštěním juliánského kalendáře, opravdu zasta
ralého. Třeba poznamenat!, že se v otázce reformy kalendáře zachovaly 
pravoslavné církve, přes svoji známou konservativnost, velmi moderně 
a přijaly opravy, jež vlastně jsou přesnější a lepší než zásady gregorián
ského kalendáře. R. 1923 na koncilu v Cařihradě se shodly církevní 
vrchnosti pravoslavných Rusů, Reků, Srbů a Rumunů na odstranění 
juliánského kalendáře od podzimu r. 1923. To se skutečně stalo a v Řecku, 
Rumunsku, u pravoslavných Srbů a částečně u Rusů přišel po 1. říjnu 
toho roku hned 14. říjen.

Proti gregoriánskému kalendáři má nový pravoslavný několik odchylek; 
tak především o sekulárních rocích stanoví, že jsou přestupné jen tehdy, 
když při dělení jejich stovek devíti zbude 2 nebo 6. Gregoriánský ka
lendář však uznává za přestupné ty sekulární roky, jež jsou beze zbytku 
dělitelné 400. Praktický rozdíl je v tom, že z příštích sekulárních roků 
budou přestupné podle kalendáře gregoriánského: roky: 2.000, 2.400, 2.800, 
3.200, kdežto podle ref. pravoslavného : roky : 2.000, 2.400, 2.900, 3.300.

Další významnou složkou pravoslavné reformy je počítání velikonoc; 
zásadně se i tu říká, že velikonoční hod je v neděli po prvním úplňku 
následujícím po jarní rovnodenosti, ale výslovně se stanoví, že pro určení
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tohoto úplňku jsou rozhodující pozorování a výpočty hvězdářů; koncil 
také požádal příslušné vědecké ústavy v Athénách, Beogradě a v Buku- 
rešti, aby sestavily dlouhodobé tabulky pro určení velikonoc.

V oblasti gregoriánského kalendáře se první jarní úplňky určují podle 
staré tradice měsíčních cyklů; ta dává sice prakticky slušné výsledky, 
ale ovšem v dlouhých staletích vede k úchylkám od přesných hvězdář
ských pozorován'. Tím se stalo, že se velikonoční čas v obou kalendářích 
vždycky neshoduje.

Není pochybností, že se opuštěním juliánského kalendáře a zavedením 
vylíčené reformy pokročilo na cestě sjednocení kalendáře, protože ne
hledíc k stanovení velikonoc jsou gregoriánský a reformovaný pravoslavný 
kalendář vlastně shodné ; rozejdou se až r. 2.800 o jeden den na sto let. 
Zdá se však, že se dále v reformách kalendáře v dohledné době nepokročí; 
Maně se vtírá srovnání se snahami o sjednocení měr a vah: ačkoliv za
vedení desetinné soustavy mělo pro sebe všechny důvody vědeckosti, 
praktičnosti atd., a stanovená jednotka (metr) byla nejen logicky odvozena 
ze skutečnosti, nýbrž i empiricky stanovena s uspokojující přesností, 
přece zůstaly velké oblasti, jež v denní potřebě, dokonce i v průmyslové 
výrobě, užívají nadále domácích měr.

Reforma kalendáře není theoreticky ani zdaleka tak uspokojivě založena, 
jako kdysi byla reforma měr a proto nelze pokládati za příliš pessimistický 
názor, jenž nevěří, že kalendář bude vůbec někdy upraven jednotně 
a vědecky.

feuilleton.

Zdravá plet.
HEDVIKA KUNZOVÁ.

Udržeti si zdravou, cistou a svěží pleť není tak velikým uměním. Jsou ženy, 
které o svou pleť příliš nepečují a mají ji při tom zdravou a pěknou, jiné opět 
užívají mnoho různých prostředků ke zlepšení vzhledu své pleti bez uspokoji
vého výsledku. Zdravý vzhled pokožky nezávisí jen na zevních okolnostech, 
ale závisí význačně na činnosti ostatních orgánů těla, především na hygieně 
a nerušené činnosti zažívacího ústrojí a na pravidelném cyklu činnosti vaječ- 
niků. Další důležitou složkou jest celková dostatečná výživa organismu, roz
umná životospráva, dostatečný spánek a pohyb na čerstvém vzduchu.

Kůže, jako samostatný ústroj lidského těla, má za úkol chrániti před zev
ními škodlivinami chemickými, fysikálními a bakterielními. Kůže především 
dýchá, t. j. přejímá kyslík, vylučuje potními žlázami produkty látkové vý
měny, a to vodu, soli, močovinu, dusík, fosfor, kyselinu sírovou a stopy ky
selin mastných, konečně pak kůže pomáhá regulovati tělesnou teplotu. Ma
zové žlázy na kůži vylučují tuk, tvořící teninký povlak, t. zv. „film“, který 
dává pleti hebkost a vláčnost.

Naše kůže se skládá ze dvou základních vrstev: pokožky (epidermis), která
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