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Anotace
Hlavním tématem bakalářské práce „Skrytá ideologie v rubrice pro ženy
v Národní politice 1941 a 1944“ je pojetí ženy a její úlohy ve společnosti, které Národní
politika v období protektorátu tvořila. Pohled na ženu byl v té době velmi silně ovlivněn
německou okupační mocí a jejím ideologickým základem, který byl na území
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prostřednictvím médií.
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zkoumaných letech. Další kapitolu představuje charakteristika periodika Národní
politika – jeho historie a významných osobností, které zde za protektorátu působily.
V rámci bakalářské práce je také věnována pozornost obecné situaci v protektorátním
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Samostatný oddíl tvoří stručná charakteristika a východiska nacismu a pojetí ženy
v rámci nacistické ideologie, jak nacistická ideologie chápe ženu a jakou úlohu jí ve
společnosti přisuzuje (jaké ženské atributy jsou akcentovány).
Praktická část práce se zabývá historickou a kvantitativní analýzou rubriky pro
ženy v Národní politice v letech 1941 a 1944. Zmiňuje také dokument Souborný přehled
pokynů pro tiskovou přehlídku, který charakter rubriky pro ženy značně ovlivnil. Na
závěr praktické části následuje srovnání analýz z jednotlivých let.

Annotation
The Bachelor thesis „Hidden ideology in the column for women in Národní
politika 1941 and 1944“ deals with the conception of women and their role in society,
which Národní politika has created in the period of Protectorate of Bohemia and
Moravia. The perspective on the role of women in society was closely connected to
German occupation authority, which was promoted in Protectorate for the entire period
of World War Two.
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work.
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compared.
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Úvod
Tisk, a média obecně, v sobě reflektují aktuální situaci v jakékoliv společnosti.
Nejinak tomu je v totalitních obdobích, kdy jsou právě média využívána k upevňování
stávajícího politického zřízení.
Stejná situace nastala i v Protektorátu Čechy a Morava (1939 – 1945), kdy byl tisk
zneužíván k prosazování a ospravedlňování nacistické ideologie a upevňování německé
moci u nás. Doba protektorátu se tak nesmazatelně zapsala do českých dějin
a následného vývoje českého národa.
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila „Skrytou ideologii v rubrice pro
ženy v Národní politice v letech 1941 a 1944“. Vybrané téma mi umožní zabývat se
hlouběji problematikou využívání médií pro prosazování idejí nacistického režimu.
Ve své práci jsem se zaměřila na rubriky věnované ženám, které v Národní
politice vycházely. Jak tyto sloupky přispěly k výchově v rámci ideologie uplatňované
v protektorátu? Jaké představy nacistického chápání ženy ve společnosti odrážely?
Odpovědi na tyto otázky a mnohé další by měly být výsledkem mé bakalářské práce.
Práce je koncipována do dvou základních oddílů. V první části bakalářské práce se
věnuji teoretickému zakotvení dané problematiky. Zaměřila jsem se na historický
a sociální kontext zvoleného období. Další část představuje stručnou charakteristiku
deníku Národní politika, jeho vznik, náklad a hlavní osobnosti spojené s periodikem ve
zkoumaném období. V neposlední řadě jsem se zabývala nacistickým pohledem na ženu
ve společnosti.
Pro zpracování historického a společenského kontextu doby se staly klíčovými
publikace Protektorát Čechy a Morava (Maršálek), vyčerpávající svazky Velké dějiny
zemí Koruny české (Gebhart, Kuklík) a výpravná kniha Protektorát Čechy a Morava
(Uhlíř), která umožňuje čtenáři nahlédnout do období protektorátu i díky značnému
množství obrazového materiálu.
Oproti původním tezím bakalářské práce je zasazení do historického a sociálního
kontextu doby zaměřeno především na osud samotného protektorátu (nikoliv na
celosvětové události). Rozdělení na roky 1941 a 1944 zůstalo nezměněno.
Přehled dějin periodika, a charakteristiku situace protektorátního tisku vůbec,
poskytují publikace Dějiny československé žurnalistiky I. a III. díl (Beránková),
Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech
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1939 až 1945 (Blodigová, a kol.) nebo publikace Český tisk pod vládou Wolfganga
Wolframa von Wolmara (Končelík, Köpplová, Kryšpínová), která v příloze nabízí
stěžejní dokument pro organizaci tisku v protektorátu – Souborný přehled pokynů pro
tiskovou přehlídku. Nezbytným podkladem se stala také publikace Soupis legálních
novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939 – 1945 (Pasák).
Kapitola týkající se nacismu čerpá především z knižní publikace Ženy nacistů I.
(Sigmundová), internetové stati Oběti nebo stoupenkyně (Sokolová) a knihy Politické
ideologie (Heywood).
Druhou část práce představuje analýza relevantního dobového tisku – rubriky
určené ženám v Národní politice z let 1941 a 1944 v souvislosti s nacistickou ideologií.
Analýza je rozdělená na dvě hlavní části: kvantitativní a historickou. Samostatnou
kapitolu tvoří stručné srovnání rubrik z vybraných let a shrnutí celé analýzy.
Pramenem k této části práce byla vybraná periodika z Národní knihovny České
republiky a Knihovny FSV UK.
Cílem bakalářské práce bylo poskytnout ucelený pohled na ideologii, kterou se
nacisté snažili uplatňovat vůči ženám prostřednictvím periodika Národní politika a jeho
rubrik věnovaných ženám.
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1 Historický a společenský kontext
1.1 Protektorát Čechy a Morava
Protektorát Čechy a Morava vznikl vyhlášením Hitlerova výnosu o vzniku
protektorátu dne 16. března 1939. Součástí výnosu bylo také odůvodnění oprávněnosti
přičlenění českého území k Německu. Toto opodstatnění zkreslovalo historické
souvislosti a interpretovalo je pouze ve svůj prospěch. Závěrem bylo, že „české země
podle velkoněmecké koncepce po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého
národa“.1
Společenské klima panující v protektorátu odráželo úspěchy či neúspěchy Němců
na všech „frontách“. To se tedy týkalo nejen jejich válečných tažení, ale také vývoje
uplatňované okupační politiky. Okupační politika zase úzce souvisela s osobou říšského
protektora.2
Konstantin von Neurath se stal říšským protektorem 18. března 1939 (státní
tajemník K. H. Frank). Hlavním důvodem Hitlerovy volby byla von Neurathova
reputace na mezinárodním poli. Jako další zastával funkci říšského protektora Reinhard
Heydrich, který byl jmenován do funkce 27. září 1941. Jeho úkolem se měla stát
reorganizace správní moci na území protektorátu. Heydrich však reformu nedokončil,
protože 4. června 1942 zemřel na zranění, která utrpěl při atentátu.3 Po Heydrichově
smrti se úřadu říšského protektora ujal Kurt Daluege, a to již 29. května 1942.4 Fakticky
se však moc soustředila v rukou zástupce říšského protektora K. H. Franka (od podzimu
1942). Mocenský boj byl ukončen v srpnu roku 1943, kdy se stal Frank německým
státním ministrem (Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu).5 Ačkoliv tedy
funkci nového říšského protektora získal oficiálně 14. října 1943 Wilhelm Frick, po jeho
odjezdu z protektorátu jeho správu reálně zastával Frank, čímž dosáhl své dlouholeté
snahy vládnout okupovanému území.6 Proto bychom dobu Protektorátu Čechy

1

PASÁK, Tomáš. Pod ochranou říše. Vyd. 1. Praha: Práh, 1998, s. 45.
MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, s. 139.
3
Tamtéž, s. 28, 35, 66-67, 70.
4
GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny České XVb. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2007,
s. 130.
5
MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, s. 73-74.
6
GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny České XVb. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2007,
s. 181-183.
2
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a Morava mohli rozdělit podle vládnoucí síly na neurathovské, heydrichovské
a frankovské období.7
V počáteční fázi protektorátu, kdy Němci obsadili zbytek českého území, byl
jejich záměr jediný – aklimatizovat se v novém prostředí a připravit nezbytný aparát
k úplnému využití všech zdrojů (ať již lidských, ekonomických či hospodářských), které
toto území nabízelo. Vedle vytěžení dostupných prostředků se nacistický aparát
připravoval také na konečné řešení české otázky – absolutní germanizaci českého
národa, převýchovu vhodných (resp. „použitelných“) Čechů a jejich začlenění do říše
a vysídlení nepohodlných lidí pryč z protektorátu, popř. jejich postupnou eliminaci.
Germanizace českého národa měla postupovat prvotně přes odpolitizování místních
obyvatel. Vzhledem k faktu, že nacistické Německo potřebovalo z protektorátu vytěžit
maximum, čehož šlo dosáhnout pouze za relativní stability poměrů a klidu obyvatelstva,
bylo definitivní řešení českého problému odsunuto až na dobu po ukončení války
(Hitlerovo rozhodnutí z roku 1940).8
Ve svém boji proti nacistické diktatuře se Češi snažili svou nevoli s vládnoucím
režimem dávat najevo prostřednictvím vyzdvihování slavné minulosti českého národa.
Mezi takové akce bychom mohli zařadit např. převoz ostatků K. H. Máchy na pražský
Vyšehrad, oslavu svátku Cyrila a Metoděje nebo Mistra Jana Husa. Češi se tak vraceli
k významným událostem a osobnostem z jejich historie.9 Naproti tomu nacistická
propaganda pracovala s motivy opačnými. Jejím cílem bylo „kromě šíření
nacionálněsocialistického světového názoru – především rozbití českého dějinného
mýtu“.10 Němci českému národu neustále vnucovali myšlenku, že území Čech
a Moravy historicky patří k území říše.11 K těmto propagandistickým účelům se
využíval hlavně film a divadlo, s cílem působit na co nejširší okruh obyvatel. Svůj
nesouhlas vyjadřovali Češi při promítání filmů různými slovními poznámkami,
podupáváním, pomlaskáváním apod.12
K příslušnosti českého území k německému se také vyjádřil R. Heydrich ve svém
projevu

z října

1941

k předním

postavám

7

německé

okupační

garnitury:

MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, s. 139.
Tamtéž, s. 31, 33, 141, 143-144.
9
GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny České XVa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006,
s. 479.
10
MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, s. 148.
11
Tamtéž, s. 149.
12
GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny České XVa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006,
s. 489-490.
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„Českomoravský prostor se natrvalo nikdy nesmí ponechat v takovém stavu, který by
vůbec Čechům umožnil tvrdit, že je to jejich prostor… Musí vám být jasné, že
v německých dějinách byly Čechy a Morava srdcem Říše, srdcem, které bylo
v příznivých dobách vždy pevností němectví, že v dobách kolonizace byly stráží proti
východu, že koneckonců – jak to dokumentuje i vývoj na kulturním poli – bývaly
v dobrých dobách vždy pevností a jak to řekl Bismarck ‚citadelou Evropy‘. … Hlavní
myšlenka pro všechno naše jednání musí zůstat nevyslovena, že totiž tento prostor musí
být německý a že Čech v tomto prostoru už koneckonců nemá co pohledávat….“13

1.1.1 Národní souručenství
Národní souručenství (NS) bylo ustaveno protektorátním prezidentem Emilem
Háchou 21. března 1939. Jeho hlavním účelem bylo spojení všech českých politických
i nepolitických celků ve snaze vytvořit jednotné národní uskupení, které by zabránilo
mocenskému boji mezi jednotlivými politickými stranami a sjednotilo české síly. Ve
výboru NS působily také české fašistické organizace, kterým tímto členstvím měla být
znesnadněna kolaborace s okupanty a snaha o převzetí moci.14 Úkolem výboru NS bylo
„vybudovat organizační strukturu NS, intenzivně se starat o mládež, zajišťovat
hospodářskou a kulturní svébytnost národa a zabývat se sociálními problémy“.15
Německá okupační moc Národní souručenství jen nerada tolerovala. Podněcovala
proti němu Český nacionálněsocialistický tábor, který sdružoval české fašistické
organizace. Avšak Němci ČNT podporovali jen do té míry, aby tvořil protiváhu
autonomní správě (zachování klidu v zemi a z toho plynoucí hospodářské zázemí, které
říše potřebovala, představovalo pro nacisty prioritní úkol).16
Snaha Němců zasáhnout do funkce NS a usměrnit ho, se projevila dosazením
aktivistických novinářů do výboru NS v roce 1940.17 Aktivističtí novináři (V. Ryba,
V. Krychtálek, J. Křemen) usilovali o usměrnění NS prostřednictvím memoranda, se
kterým v létě 1940 předstoupili před Háchu. Jejich snahou bylo vychovávat český národ

13

UHLÍŘ, J. B. Protektorát Čechy a Morava. Vyd. 1. Praha: Ottovo Nakladatelství, 2008, s. 363-364.
MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, s. 109-112.
15
GEBHART, Jan; KUKLÍK, Jan. Velké dějiny zemí Koruny České XVa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2006,
s. 212.
16
MARŠÁLEK, Pavel. Protektorát Čechy a Morava. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, s. 114.
17
Tamtéž, s. 126-127.
14
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prostřednictvím NS „v duchu říšské myšlenky“.18 Krychtálek však s touto koncepcí
neuspěl a dokonce na funkci v NS později abdikoval.19
Činnost Národního souručenství ve prospěch českého národa de facto skončila
v květnu 1941, kdy byl do jeho vedení jmenován pronacistický aktivista J. Fousek.20

1.2 Rok 1941
Nálada obyvatel v protektorátu musela nedílně reflektovat dění na frontě.
V souvislosti s německými válečnými úspěchy se tak situace ještě více vyostřovala
a Češi byli nuceni čelit dalšímu omezení a útlaku. To se týkalo především roku 1941,
kdy Německo dosáhlo vítězství nad Francií a nad dalšími státy západní Evropy.21
K prohlubujícímu se podlomení českého národa a jeho tradic měly přispět
například represe vůči legionářům a Sokolu. Na přelomu let 1940 a 1941 došlo k napětí
mezi protektorátní vládou a nacistickým aparátem. K potlačení legionářů sloužilo
„nařízení o snižování počtu zaměstnanců“ na českých úřadech. Spolu s tímto
prohlášením zahájili Němci vůči legionářům negativní kampaň, která hanila jejich
vlastnosti a zdůvodňovala jejich útlak zjevným nepřátelstvím vůči německému režimu.
Vládní krize (premiér Alois Eliáš byl sám bývalý legionář) byla zažehnána až dohodou,
která zmírňovala předchozí výnos. V dubnu téhož roku zaútočil Frank na další symbol
české svébytnosti – Sokol. Žádal jeho okamžité rozpuštění a zastavení jakékoliv další
činnosti, k čemuž také ještě v tomto měsíci došlo.22
V roce 1941 dosáhli nacisté také odstranění Antonína Hampla (bývalý předseda
Národní strany práce) a Rudolfa Berana (bývalý předseda vlády) z politické scény, kteří
představovali symboly starých pořádků a druhé republiky. Jejich zatčení proběhlo
v květnu tohoto roku.23
K zavedení pracovní povinnosti obyvatel protektorátu došlo v lednu 1941 vládním
nařízením protektorátní vlády. Povinnost platila pro obyvatele ve věku 18 až 50 let,
kteří mohli být povoláni k práci při mimořádně důležitých hospodářských úkolech.
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V nařízení byla ustanovena doba 1 roku, po kterou povolaní lidé byli povinni nařízenou
činnost vykonávat.24
Exilová vláda se během let 1940 a 1941 snažila mimo jiné o své uznání na
mezinárodním poli. V roce 1940 uznali prozatímní vládu Velká Británie, Nový Zéland,
Jihoafrická unie, Kanada, Austrálie, Norsko, Polsko, Belgie, které roku 1941
následovalo Nizozemí, Jugoslávie a Egypt.25
Exilové vládě předcházel Československý národní výbor, jenž byl oficiálně
sestaven 17. října 1939 v Paříži. K ustavení exilové vlády a jejímu schválení z britské
strany došlo až 21. července 1940. Prezidentskou funkci zastal Dr. E. Beneš, předsedou
vlády byl jmenován J. Šrámek, ministrem zahraničních věcí J. Masaryk, ministrem
národní obrany gen. S. Ingr, ministrem financí E. Outrata, ministrem vnitra J. Slávik
a ministrem sociální péče F. Němec. Posty státních ministrů zastávali L. K. Feierabend,
J. Nečas a Š. Osuský.26
Vedle problémů s nacistickým tlakem došlo v protektorátu v létě roku 1941
i k rozporu mezi protektorátní vládou včele s E. Háchou a exilovým prezidentem
E. Benešem. Předmětem sporu se stal postoj obou stran k Sovětskému svazu. Prezident
Hácha vydal společně s vládou prohlášení, které v podstatě souhlasilo s německým
postupem v otázce ruského bolševismu. To však bylo pro Beneše naprosto nepřípustné
a žádal Háchu o zastavení jakýchkoliv budoucích ústupků. Exilový prezident si dobře
uvědomoval, že akceptace německého postupu vůči Sovětskému svazu, by dala do
rukou komunistů silnou argumentační zbraň při poválečném uspořádávání. Beneš sice
vyjádřil určité pochopení s protektorátní situací a s úsilím Háchy dělat jisté ústupky
nacistickému režimu ve snaze získat lepší podmínky pro existenci českého lidu, ovšem
stále trval na svém stanovisku, aby vláda v případě nutnosti raději podala demisi
a nezatěžovala český národ do budoucna dalšími konflikty.27
S nástupem Heydricha (září 1941) mělo dojít v českomoravském prostoru
k zásadní změně organizace moci a znovunastolení pořádku. Do té doby se
v protektorátu uplatňoval dvojkolejný model, což v praxi znamenalo existenci
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okupačního aparátu, a vedle něj složek autonomního řízení. Úkol reorganizace tohoto
stavu byl svěřen právě Heydrichovi. Reorganizace správy protektorátu měla vést
především ke zjednodušení, aby mohla být efektivně využívána k plnění personálních
a zásobovacích potřeb říše v postupující válce.28
Ihned po převzetí funkce říšského protektora začal Heydrich s potřebnými
opatřeními. Vyhlášením výjimečného stavu a zřízením stanných soudů Heydrich značně
urychlil a „zefektivnil“ odstraňování nepohodlných jedinců. Mezi oběti exemplárních
odsouzení a následných poprav bychom mohli zařadit předsedu protektorátní vlády
Eliáše, představitele domácího odboje či ilegálního vedení KSČ. V případě Eliáše došlo
k odsouzení před lidovým soudním dvorem, nikoliv stanným soudem. Tento akt měl
svědčit o legálnosti celého procesu. Poprava bývalého předsedy vlády však byla
odložena, k výkonu trestu došlo 19. června 1942 (do té doby chtěli nacisté využít osobu
Eliáše jako prostředek působení na protektorátní vládu). Vláda za daných okolností opět
zvažovala svou demisi, ovšem po Heydrichově návštěvě její odpor padl, a ta přislíbila
Heydrichovi podporu a spolupráci (od této doby neměla vláda prakticky již žádnou
moc). Vzhledem k postoji, který Hácha s vládou zaujali, došlo k definitivnímu rozkolu
s exilovou vládou, která se od činů protektorátní reprezentace distancovala (definitivně
v létě 1942). Heydrich ve svém projevu z 2. října 1941 potvrdil snahu o dovršení
svěřeného úkolu – přípravu českých zemí pro osídlení říšskými občany. Vysvětlil
nutnost absolutního zapojení Čechů do hospodářské podpory říše s tím, že není důležité,
co si Češi myslí, ale jestli řádně a s nasazením pracují. Po skončení výstražných
procesů, kdy byly rozsudky publikovány prostřednictvím rozhlasu či tisku, chtěl
Heydrich v represích nadále pokračovat.29 Heydrichovo panování v Protektorátu Čechy
a Morava ukončil až atentát, který provedli J. Gabčík, J. Kubiš a J. Valčík 27. května
1942, a kterému Heydrich týden nato podlehl v nemocnici na Bulovce.30
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1.3 Rok 1944
Jak již bylo zmíněno výše (viz kapitola 1.2), docházelo v protektorátu k postupné
reorganizaci a restrukturalizaci správních orgánů. V roce 1942 bylo zrušeno prezidium
ministerské rady (nacisty k tomu vedla snaha zrychlení a zefektivnění správního aparátu
a provádění nařízení). Rezorty některých ministerstev skončily svou činnost (veřejné
práce a sociální a zdravotní správy). Naopak pro řízení propagandy, kultury a cenzury
tisku vznikl Úřad lidové osvěty, který se v létě roku 1942 přeměnil v ministerstvo.
19. ledna 1942 jmenoval prezident Hácha novou vládu, které byl zakázán kontakt
s Národním souručenstvím a fungovala jako přímá podpora říšského protektora
(sestavena Heydrichem, povětšinou z otevřeně kolaborujících lidí). Svou roli sehráli
taktéž němečtí generální zástupci, kteří působili v rámci každého ministerstva, a jejichž
přítomnost přibližovala správní orgány stále více k hladkému uskutečňování okupační
politiky.31
Vedle správních orgánů docházelo ke změnám také v policejních a bezpečnostních
složkách (přizpůsobení českých složek německým) a v poslední fázi sladění činnosti
úřadu protektora a nově upravených ministerstev. Tím byla završena přeměna výkonu
a správy moci v protektorátu, která započala ještě za Heydrichova života.32
1. ledna 1944 vešlo v platnost vládní nařízení č. 314 Sb. z roku 1943. Podle něj se
pokračovalo v reorganizaci, nyní především v souvislosti s totální válkou. Následovala
pak nařízení o správě z říšského příkazu (březen 1944, duben 1944, léto 1944, září
1944) a výnosy ministra vnitra (březen 1944, srpen 1944, září 1944), které dále
ustavovaly, že veškerá činnost veřejné správy má být (1) zjednodušena a (2) podřízena
válečným požadavkům. Nařízení z říšského příkazu přenášela částečně odpovědnost
správního charakteru z úřadu státního německého ministra na protektorátní ministerstva,
aby tak byla ušetřena pracovní síla a zrychlen byrokratický proces.33
Jaké dopady měla reorganizace moci na obyvatelstvo? Jak jsme již uvedli, tak
hlavním cílem reorganizace bylo zjednodušení celého aparátu tak, aby rozhodnutí
okupační moci mohla být prováděna co nejrychleji a nejefektivněji. To mělo
31
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samozřejmě vliv na vytěžení sil a možností obyvatelstva, ke kterému docházelo s tzv.
totálním nasazením.
V souvislosti s tzv. totální válkou (a s ní spojeným totálním nasazením
obyvatelstva) došlo v protektorátu ke značnému zostření poměrů. Totální nasazení se
začalo zavádět v období let 1943 a 1944, kdy Německo utrpělo řadu válečných porážek
téměř na všech válečných frontách. K prohlášení totální války však došlo již 18. února
1943 J. Goebbelsem. O plnění cílů totální mobilizace obyvatelstva se mělo postarat
státní ministerstvo v čele s Frankem. Ovšem jednalo se o komplexní úkol, který musel
být jednotně koncipován v celé říši. Do tohoto procesu tedy zasahovali říšský ministr
hospodářství (W. Funk), generální zmocněnec pro pracovní nasazení (F. Sauckel)
a později (od září 1943) říšský ministr pro zbrojení a válečnou výrobu (A. Speer).
Vytěžování dostupných zdrojů protektorátu se dotklo také zemědělství, kde Pozemkový
fond realizoval vyvlastňování a pokračoval v naplňování germanizace českého území.
Totální nasazení dosáhlo svého vrcholu v létě 1944, kdy v říši nuceně pracovalo na
400 tisíc mužů a žen z protektorátu. Drancování českých sil se tudíž odrazilo v náladě
obyvatel protektorátu, kteří netrpělivě očekávali další vývoj válečné situace.34
V srpnu 1944 Frank přijal protektorátní vládu, která měla prezentovat své návrhy
na využití českého potenciálu v rámci totálního nasazení. Opatření, která se posléze
realizovala, zasáhla znatelně do života obyvatel protektorátu. Kvůli udržení válečného
průmyslu a zásobování byly omezeny všechny oblasti, které se zbrojením nesouvisely.
Došlo ke zvýšení hranice pracovní povinnosti u žen na 50 let a do zbrojení byli nasazeni
také učitelé a žáci posledních ročníků středních škol.35
Snaha o převzetí moci (v Německu a na dalším území v německém područí) se po
neúspěšném atentátu na Hitlera v červenci 1944 krátce odrazila také v protektorátu.
Podle instrukcí organizátorů atentátu měli být v protektorátu zatčeni vrchní představitelé
SS. Ovšem Frank měl v té době velmi stabilní pozici, mimo jiné se mohl spolehnout
právě na věrné jednotky SS. Puč se nezdařil a velitel branné moci F. F. Schaal byl
zatčen a zbaven své funkce.36
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V průběhu roku 1944 nezahálela ani exilová vláda, která se snažila aktivně jednat
se Sovětským svazem,37 Velkou Británií a Spojenými státy. Významnou se přitom stala
konference Velké trojky (výše jmenovaní) v Teheránu, která proběhla na sklonku
listopadu a prosince 1943. Přelom, ke kterému došlo v letech 1942 a 1943 téměř na
všech frontách, přesvědčil spojence o nutnosti aktivně zasáhnout a otevřít novou frontu
v západní Evropě (to požadoval především Sovětský svaz). 4. července 1944 byla
invazní operace zahájena a spojenci se vylodili na území Normandie. Ve většině Evropy
docházelo v létě téhož roku k zesíleným rezistenčním aktivitám na okupovaných
územích.38
Vedle jednání s VB, USA a SSSR se Beneš pokoušel navazovat kontakty se
zeměmi převážně ze střední Evropy, a to i těmi, které doposud otevřeně spolupracovaly
s Německem (Rumunsko). Cílem těchto jednání mělo být obnovení diplomatických
vztahů a navázání politické spolupráce.39
Na základě kontaktů se Spojenci přednesl Beneš 3. února 1944 před Státní radou
v Londýně rozsáhlý příspěvek, v němž vyzval ke sjednocení a aktivnímu boji všechny
obyvatele protektorátu, partyzánská hnutí a zahraniční vojenské jednotky.40
Cílený odpor partyzánských jednotek vzrostl po Slovenském národním povstání
(část jednotek se přesunula do protektorátu). Nacistická okupační moc se tato
partyzánská hnutí snažila potlačovat všemi prostředky. Protektorát představoval jednu
z posledních klidných oblastí, jež zajišťovala zásobování a naplňovala zbrojní plány.
Z toho důvodu se podle Frankova nařízení z 15. září 1944 mohly přesuny partyzánů
přes německo-slovenskou hranici trestat okamžitě smrtí. Zpočátku byl odpor partyzánů
potlačován gestapem, pořádkovou policií a jednotkami SS, postupně se však vytvářely
speciální protipartyzánské útvary. Frank se obával také českých ozbrojených sborů,
které mohly být využity pro odpor vůči nacistům. Důsledkem toho byla do Itálie téhož
roku přeložena většina vládního vojska.41
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Protektorát Čechy a Morava zanikl 5. května po proběhnuvším povstání
a provolání České národní rady o převzetí moci v Českých zemích.42
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2 Situace v protektorátním tisku a cenzura
Příprava ovládnutí českých médií začala již před okupací zbytku českého území
15. března 1939. Do Goebbelsova vlivu se dostávaly především časopisy sympatizující
s fašistickou ideologií (např. Vlajka43). Pomoci proniknout do struktury českého tisku
měla funkce tiskového atašé německého vyslanectví v Praze, kterou od května roku
1938 zastával Karl von Gregory. Ten navazoval kontakty zejména s novináři ochotnými
podporovat hitlerovský režim, kteří mu zprostředkovávali nemálo informací, jež mu pak
napomohly k manipulaci s českým tiskem.44
Již v období před protektorátem utrpěl tisk značné ztráty. Zanikly řady titulů (ke
konci roku 1938 na 1900 listů), z nichž některé měly více než stoletou tradici. Tento
„trend“ však pokračoval i po zřízení protektorátního celku, kdy se počet periodik opět
snížil.45
Celkový počet zastavených titulů za období Protektorátu Čechy a Morava
zobrazuje následující tabulka. Souhrnný počet periodik, jejichž vydávání bylo ukončeno
v tomto období, čítá 1887 listů.46
Tabulka 1 Počet zastavených periodik v jednotlivých letech protektorátu
Rok
Počet zastavených titulů

1939 1940 1941
175 305 623

1942
348

1943 1944
194 208

1945 Celkem
34
1887

V tabulce č. 1 můžeme pozorovat, že nejvíce listů zaniklo v roce 1941. Tato
skutečnost souvisí s ukončením činnosti dvou občanských organizací – Sokola a Junáka,
které kolem sebe soustředily svoje listy. V tomto roce vešla v platnost vyhláška
(7. května – o úpravě poměrů v českém tisku), která upravovala situaci v protektorátním
tisku. Vyhláškou došlo k omezení inzerce, rozsahu listů jako takových a ke zpřísnění
vydavatelských podmínek. Některá omezující opatření se dají považovat za odvetná
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v souvislosti s bojkotem českého tisku 14. – 21. září 1941. K této protestní akci vyzvali
činitelé komunistického i nekomunistického odboje, protože se neztotožňovali
s jednáním kolaborujících novin a listů.47
Poměry v českém tisku bylo zapotřebí po uskutečnění okupace nějakým způsobem
upravit, k čemuž vešla v platnost 17. března 1939 příslušná směrnice o reorganizace
tiskové služby. Jejím hlavním účelem bylo upravení činnosti Ústředí dozorčí tiskové
služby (fungovala při tiskovém odboru předsednictva ministerské rady). Obsah
směrnice se zaměřoval na praktické provádění tiskové kontroly, která měla od této
chvíle probíhat v redakcích periodik.48 V té době byla uplatňována třístupňová cenzura
– v rukopise, ve stránkovém obtahu a v tiskárně před distribucí, kterou zavedl Karl von
Gregory.49
Ústředí dozorčí tiskové rady při TO PMR (tiskový odbor předsednictva
ministerské rady) tak představovala nejvyšší cenzurní protektorátní orgán. Vedli jej
postupně Z. Schmoranz (březen – srpen 1939), A. Bareš (krátkodobě), F. Hoffmann
(září 1939 – květen 1941) a nakonec C. Melč (1941 – do konce války).50 Na funkci
protektorátního tisku se cenzura velmi silně podepsala. Dle Souborného přehledu (viz
kapitola 2.2) bylo stanoveno, o čem a jak mohou novináři psát. Pokud snad někdo daná
„doporučení“ nedodržel, zasáhl promyšlený cenzurní aparát, jehož úkolem bylo takové
excesy zachycovat a nepouštět do tisku. Cenzura měla dopomáhat k postupnému
prosazování nacistické ideologie, čili k formování smýšlení lidí.
Z nacistických aparátů sloužilo k ovládání tisku oddělení pro tisk úřadu říšského
protektora, které vedl Wolfgang Wolfram von Wolmar (funkce se ujal již 12. června
1939). Od von Wolmarova působení v této instituci se začaly pravidelně pořádat tiskové
konference (jednou týdně pro denní tisk, jednou měsíčně pro týdeníky). Tiskové
konference sloužily ke sdělování instrukcí šéfredaktorům českých listů, případně
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k napomenutí při nějakém žurnalistickém prohřešku.51 V říjnu roku 1943 nahradil von
Wolmara v jeho funkci A. Söhnel.52
Dne 17. září 1939 vešel v platnost základní dokument upravující a usměrňující
jednání českého tisku – Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku. Dokument byl
koncipován do 9 kapitol, které se věnovaly svým obsahem všech oblastí týkajících se
tisku a jeho žádoucí činnosti.53 Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku
přinášel žurnalistům jasné instrukce, která témata se mohou objevit v tisku (a jak
zpracovaná) a které nikoliv. Mimo jiné tyto pokyny také zakazovaly publikování tzv.
„bílých míst“, která vznikala po redigování textu příslušným cenzorem (čímž by byla
cenzurní praxe potvrzena). Tento dokument platil po celou dobu protektorátu.54
Tiskový odbor PMR fungoval až do ledna 1942, kdy v souvislosti s jmenováním
nové vlády zanikl. Řízení sdělovacích prostředků pak spadalo pod nově vzniklé
Ministerstvo školství a lidové osvěty, které řídil Emanuel Moravec, resp. pod jeho
2. sekci, v jejímž čele stál až do konce války Ctibor Melč.55
Další přelom v historii protektorátního tisku nastal na podzim roku 1944, kdy
docházelo k totálnímu nasazení všech dostupných sil do služeb říše. V důsledku totální
mobilizace (a nedostatku papíru) došlo k zastavení dalších listů (viz tabulka č. 1).56
Do područí nacistické moci se záhy dostala také ČTK. V srpnu 1939 budovu, kde
tisková kancelář sídlila, obsadily německé vojenské složky a chod ČTK se dostal pod
vedení tiskového odboru v kulturně politickém oddělení úřadu říšského protektora.57
Mimo to prošla ČTK řadou změn, které se týkaly jejího personálního obsazení,
organizační struktury a v neposlední řadě utužení cenzury (politická a vojenská).58
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Podobně jako český tisk se i ČTK roku 1942 dostala pod vedení E. Moravce
v rámci jeho ministerstva. Navíc od počátku okupace „Němci zaplombovali dálnopisy
pro příjem zahraničních agentur“.59 ČTK pak směla uveřejňovat pouze informace,
které jí zprostředkovala německá tisková agentura DNB (Deutsches Nachrichtenbüro),
kterou plně ovládali nacisté.60

2.1 Národní svaz novinářů
Národní svaz novinářů (NSN) vznikl ustavující schůzí v červnu 1939. Hlavním
účelem založení NSN bylo seskupit jednotlivé novinářské organizace do jednoho celku.
Novináři se tak snažili zabránit úplnému převzetí moci nad tiskem, jak k tomu došlo po
anšlusu Rakouska. Předsedou tohoto svazu se stal dr. František Bauer (působil také
v Národní politice). O rok později ho v červenci 1940 nahradil František Heller, tehdejší
vrchní rada zpravodajské služby ČTK.61
„Především však za Bauerova vedení se Národní svaz novinářů snažil využít
odborového charakteru organizace a věnoval velkou pozornost sociálním problémům
svých členů (podpora nezaměstnaných, zřízení koordinační komise pro nezaměstnané
apod.), podnikl také řadu akcí ve prospěch obětí nacismu z řad novinářů.“62
Ke zlomu ve vedení této organizace, která si snažila zachovat apolitický status,
došlo v únoru 1942, kdy vedoucí pozici začal zastávat Vladimír Krychtálek. Pod
vedením Krychtálka přestal vycházet Věstník novinářů, který nahradily oběžníky určené
šéfredaktorům jednotlivých listů. Oběžníky se mimo jiné zaměřovaly na prokázání
árijského původu redaktorů, ověřování jejich znalostí německého jazyka a vykonávání
novinářské práce v souladu s potřebami nacistického okupačního aparátu.63
Místem setkávání novinářů (českých i německých) a cenzorů se stal Tiskový klub
1939 (Presseklub von 1939), který byl založen koncem roku 1942. Tiskový klub
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využíval bývalé prostory Syndikátu československých novinářů v Opletalově ulici. Zde
se také pořádaly tiskové konference.64

2.2 Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku
Souborný přehled pokynů pro tiskovou přehlídku platných ode dne 17. září 1939
představuje přísně tajný dokument, jenž upravoval, o čem mohou redaktoři novin psát
a o čem nikoliv (resp. jak, v jaké podobě, jaké úpravě apod.). Vzhledem k tomu, že se
jednalo o důvěrný dokument, znali jeho obsah pouze šéfredaktoři (kteří dle něj řídili své
redaktory) a vykonavatelé cenzury, kterou zajišťovala tisková dozorčí služba. Text
upravoval poměry pouze v tisku českém.65
Vedle Souborného přehledu pokynů sloužily k upřesnění situace v tisku další
pokynu šéfredaktorům (s denní frekvencí). Nicméně základní charakteristika, kterou
zastupuje právě dokument Souborný přehled, fungovala až do konce války a její hlavní
význam zůstal beze změny.66
Samotný dokument byl koncipován do devíti částí:
1. Úkol tisku
2. Tisková dozorčí služba
3. Odpovědnost
4. Všeobecné zásady
5. Mimořádné poměry
6. Říše a Protektorát
7. Věci hospodářské a sociální
8. Vnitřní věci Protektorátu
9. Postup při tiskové přehlídce
Každá část reflektovala a zpřesňovala práci redaktorů, šéfredaktorů a cenzorů
v jejich činnosti. Úkolem tisku bylo dle tohoto dokumentu „tvořiti veřejné mínění
a vésti je cílevědomě a jednotně směrem, který jest dán životními zájmy Říše,
Protektorátu, a tím i českého národa, včleněného do rámce Říše“.67
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Zvláštní zřetel měli šéfredaktoři a cenzoři věnovat vymýcení jakýchkoliv
dvojsmyslů a jinotajů, které by se úmyslně či neúmyslně mohly v novinách objevit.
Dokument se soustředil nejen na titulní strany, ale pamatuje i na přidružené
rubriky či přílohy. „Bedlivou pozornost jest věnovati také jinotajům a náznakům ve
článcích na oko nepolitických, ve feuilletonech, v literárních a kulturních přílohách,
v zábavném koutku, v rubrice hospodářské a sportovní, šachové atd.“68 Je tedy zřejmé,
že přísné kontrole se nemohla vyhnout ani rubrika určená ženám.
Devátá kapitola upravuje průběh tiskové přehlídky a uvádí postup týkající se
zábavných a jiných příloh, které „je nutno předkládati již ve čtvrtek, nebo nejpozději
v pátek“.69
Cenzuře podléhala také veškerá obrazová nebo fotografická dokumentace.
„Všechny obrázky, fotografie, kresby atd., určené k uveřejnění musí býti bezpodmínečně
předloženy ke zvláštnímu předběžnému schválení obrázkové censuře v ÚTDS…“70
Pro historickou analýzu rubriky pro ženy je dokument pokynů důležitý zejména
proto, že říká, které události a fakta se v dané rubrice objevit nemohly, ačkoliv bychom
je možná očekávali. Šetřit se mělo například výrazy „válka“ nebo „válečný stav“, a tak
se s tímto termínem v roce 1941 v rubrice pro ženy vůbec nesetkáváme (až v roce
1944). Dále nebylo přípustné jakýmkoliv způsobem srovnávat poměry v říši
a protektorátu, ať se jednalo o zásobování, ceny surovin nebo mzdy obyvatel.71
Naopak, aby se lidé lépe seznámili s říší a poznali ji, „jsou listy povinny věnovati
zvýšenou pozornost sociálním zařízením a hospodářským, kulturním a jiným poměrům
v Říši“.72 S tím se v sekci pro ženy setkáváme především v rubrice „Rozhlas ženám“,
která odkazuje na pořady, kde budou vystupovat slavné německé ženy, popř. na pořady,
kde se probírá sociální problematika ženám určená (výchova, domácnost, rodina).
Porušení daných pokynů mohlo vést k okamžitému zastavení listu a potrestání
odpovědných osob.
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3 Periodikum Národní politika
Národní politika vychází z německého deníku Politik,73 který byl publikován od
roku 1862. Od roku 1883 (resp. od prosince 1882) začala spolu s deníkem vycházet také
česká příloha pod názvem Česká politika (1882 – 1884). Národní politika pak vycházela
samostatně od dubna roku 1885.74
Mezi čtenáři získala NP oblibu především díky příloze „Mladý oznamovatel“,
která se soustředila na inzerci, a to v rozsahu několika stran. Čtenářské přízni odpovídal
také náklad periodika, který činil ve třicátých letech zhruba 100 tis. výtisků, v neděli
pak až 400 tis. výtisků. Národní politiku vydával tiskařský a vydavatelský závod
Politik.75 Od 31. 3. 1939 vycházela Národní politika s podnázvem List národního
souručenství.
Náklad Národní politiky v jednotlivých obdobích znázorňuje tabulka č. 2.76
Tabulka 2 Náklad Národní politiky
Náklad / období
Národní politika – deník
Národní politika – nedělní vydání

Leden 1939
120 tis.
404 tis.

Listopad 1939
123 tis.
427 tis.

Leden 1940
106 tis.
403 tis.

V období první republiky77 patřilo toto periodikum do skupiny tzv. nezávislého
tisku (do této kategorie spadaly také Lidové noviny, Národní osvobození a Tribuna).
Nezávislé listy se vyznačovaly skutečností, že je přímo nevydávaly žádné politické
strany. Ve skutečnosti však tyto noviny také zastávaly určitý politický názor, který byl
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z jejich činnosti patrný.78 „Zatímco Národní politika sloužila zastřeně Kramářově
národní demokracii, byla naprosto reakční a patřila k obdivovatelům fašismu, ostatní
tři listy plně zastávaly linii Hradu. Jejich hlavními hesly byla buržoazní demokracie,
sociální reformismus, politický liberalismus a státotvornost.“79
V době protektorátu patřila Národní politika do skupiny legálního tisku. Ačkoliv
v protektorátním tisku docházelo k výrazným proměnám (cenzura, snižování počtu
periodik a také jejich rozsahu), Národní politika vycházela v průběhu celého tohoto
období. V závěrečném roce války patřila mezi posledních jedenáct titulů, které byly
stále publikovány (deníky).80
Mezi šéfredaktory Národní politiky patřil např. V. Beneš-Šumavský, dr. Josef
Janda, k autorům úvodníků řadíme dr. Lva Borského, prof. Stanislava Nikolau, jako
redaktoři v Národní politice působili např. Josef Hais-Týnecký nebo Olga Fastrová,
která vedla rubriku pro ženy81 (viz kapitola 3.2).
Po skončení druhé světové války přestalo periodikum Národní politika vycházet.
Jeho činnost byla ukončena úředním rozhodnutím dne 11. května 1945.82

3.1 Osobnosti Národní politiky za protektorátu
3.1.1 Šéfredaktoři
Václav Crha
S Národní politikou byl neodmyslitelně spjat Václav Crha (1901 – 1964), který
zde v letech 1937 až 1943 působil jako šéfredaktor (mimo jiné působil také v listu
Svoboda (1925-1928), Venkov (1927-1936) nebo České slovo).83 Svým působením
a postojem k okupantům se V. Crha počítal mezi tzv. aktivistickou sedmičku, kterou
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představovali proněmečtí aktivističtí novináři (V. Crha, V. Krychtálek, J. Křemen,
K. Lažnovský, V. Ryba, E. Vajtauer a K. Werner).84
Společně s aktivistickými novináři absolvoval v září 1941 přijetí u předsedy
protektorátní vlády Aloise Eliáše. Po setkání Karel Lažnovský zemřel (pravděpodobně
na otravu) a další novináři onemocněli. Toto setkání je známé jako tzv. chlebíčková
aféra.85
V Národní politice působil Crha až do dubna roku 1943, kdy byl na podnět von
Wolmara vystřídán Janem Scheinostem.86
Po osvobození byl Crha odsouzen Národním soudem k doživotnímu trestu,
15 letem nucených prací a ke ztrátě občanské cti. Roku 1956 byl propuštěn na
podmínku.87
Jan Scheinost
Jan Scheinost (1896 – 1964) působil v Národní politice od konce dubna roku 1943
do počátku května 1945. Mimo Národní politiku spolupracoval také s tituly Rozmach
a Lidové listy.88
Po válce byl dvakrát souzen (1947 a 1949) a odsouzen, nejprve na 22 měsíců,
později na 8 let za podporu fašismu a spolupráci s SD (Německá Bezpečnostní služba).
K jeho podmínečnému propuštění došlo roku 1955.89
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3.1.2 Odpovědní redaktoři
Vlastimil Louda
Vlastimil Louda (1900 – 1971) začal působit v Národní politice v roce 1931, od
roku 1933 pak jako její odpovědný redaktor. V únoru 1940 byl vystřídán v této funkci
F. Bauerem. Kvůli spolupráci s vojenskými zpravodaji byl zatčen a odsouzen,
v koncentračních táborech zůstal až do konce války.90
František Bauer
František Bauer (1897 – 1967) odpovědný redaktor Národní politiky (únor 1940 –
únor 1941). Jelikož byl představitelem ilegální odbojové organizace novinářů nesměl od
roku 1942 psát. Po osvobození se aktivně účastnil na uspořádání československého tisku
(pověřen Českou národní radou roku 1945) a roku 1946 byl vyznamenán
Československým válečným křížem 1939.91
Mimo Národní politiku se F. Bauer angažoval v Národním svazu novinářů, do
jehož čela byl zvolen 11. června 1939. Vzhledem k Bauerově protifašistickému
smýšlení byl z funkce odvolán již v červnu 1940 na popud kolaborujících novinářů.92
Miloš Čtrnáctý
Miloš Čtrnáctý (1882 – 1970) zastával funkci odpovědného redaktora v Národní
politice krátce v roce 1941 (do listopadu). V letech 1904 až 1942 zde pracoval jako
kulturní redaktor.93
Jeho práce se však neomezovala pouze na novinářskou tvorbu, ale zasloužil se
také o rozvoj rozhlasového vysílání u nás. Když bylo zahájeno pravidelné rozhlasové
vysílání (1923) a založena společnost Radiojournal, stal se M. Čtrnáctý vedoucím
programu.94
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Václav Jiřina
Václav Jiřina (1886 – 1946) navázal na Miloše Čtrnáctého a stal se v listopadu
1941 odpovědným šéfredaktorem Národní politiky. Na této pozici zůstal až do konce
vydávání tohoto periodika.95

3.2 Olga Fastrová
Česká novinářka a spisovatelka Olga Fastrová (1876 – 1965) působila v deníku
Národní politika od roku 1907, kdy se stala jeho pravidelnou přispěvatelkou. V té době
se v Národní politice objevil její první módní referát určený ženám, který se postupně
přeměnil v pravidelnou rubriku „Módní přehled“ (uveřejňovaná v nedělní příloze NP).
Olga Fastrová přitom používala pseudonym Yvonna.
Od roku 1910 Fastrová ve své práci povýšila a stala se z ní redaktorka na plný
úvazek. Od této doby začala vedle módy přispívat dalším sloupkem – „Ženská hlídka“,
ve kterém se věnovala praktickým radám pro matky a hospodyně, společenskému
chování a v neposlední řadě činností ženských hnutí v zahraničí. Od roku 1910 začala
Národní politika uveřejňovat také její fejetony.
Ke změně v rubrice pro ženy došlo roku 1925, kdy se z Ženské hlídky stala
rubrika s názvem „Kapitolky pro ženy“, resp. „Kapitoly pro ženy“. Během roku 1926
byly do této nově pojmenované rubriky včleněny i příspěvky o módě.
V roce 1936 odešla Fastrová do důchodu a ukončila tak svoji novinářskou kariéru
v Národní politice. Je pokládána za první českou profesionální žurnalistku.96

3.3 1. číslo Národní politiky s podtitulem List národního
souručenství
V pátek 31. března 1939 vyšla Národní politika poprvé s podtitulem List
národního souručenství. Na titulní straně můžeme nalézt úvodník s vypovídajícím
titulkem „Domove, domove…“. Ladění úvodníku odpovídá původním snahám
a úkolům Národního souručenství, které mělo sdružovat české politické i nepolitické
celky, a tím sjednotit české síly (více viz kapitola 1.1.1).
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V příspěvku oslavuje autor krásu českých krajin, venkova a vlasti. Odvolává se na
obyčejná stavení a zákoutí, které jsme dříve nezaznamenali, ovšem dnes si plně
uvědomujeme jejich eleganci a přitažlivost, objasňuje tak lásku k rodnému kraji.
„Může býti někde více lásky k rodné hroudě nežli u nás? A v čem tkví síla této
příchylnosti k rodné půdě? Je to pocit vědomí a blaha, že vzděláváme půdu, o níž a na
níž pracovali naši praotcové, kteří rovněž sedávali na této lávce před stavením po denní
práci, ubírali se týmiž cestami, jako my.“97
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4 Nacionální socialismus a nacistický pohled na úlohu ženy
ve společnosti
4.1 Nacismus, rasismus a antisemitismus
Vznik fašistického hnutí datujeme do počátku 20. století (resp. do doby konce
první světové války a období mezi světovými válkami), ačkoliv jeho myšlenky
pocházejí pravděpodobně již ze století devatenáctého. Od roku 1919 do roku 1939 se
fašistická ideologie prosadila v celé řadě evropských států a tehdejší ČSR zůstalo
osamoceným demokratickým „ostrůvkem“ ve střední a východní Evropě.98
Důvody vzniku fašismu nelze jednoznačně vymezit. Mezi hlavní „síly“, které toto
hnutí zformovaly, bychom ovšem mohli zařadit skutečnost, že demokratické systémy,
které se zrodily po první světové válce, byly velmi mladé, nezažité a díky své
různorodosti také poměrně nestabilní. Mimo to po první světové válce se dále rozvíjely
třídní rozdíly, a s tím i sociální napětí. K těmto faktorům se ve 30. letech přidala navíc
silná ekonomická krize, která zasáhla mnohá hospodářství.99
Fašismus se vyznačuje svojí antiracionalitou, je založen na oddanosti, poslušnosti
(státu, národu) a principu vůdcovství (silná autorita, která vede stát). „Hlavní
ideologové fašismu, zejména Hitler a Mussolini, byli v podstatě propagandisty, kteří se
o ideje a teorie zajímali především pro jejich schopnost vyvolávat emocionální reakce
a masy podněcovat k aktivitě.“100
Ve fašistické ideologii dochází ke ztotožňování pojmu svoboda (resp. demokracie)
a diktatura, k vyvolávání emocí a jejich prostřednictvím dále k lidské aktivitě. Přichází
také s myšlenkou sociálního darwinismu, kde mají ve společnosti místo pouze silní,
zdraví jedinci, kteří si jej „zaslouží“. Na rozdíl od většiny ostatních politických
ideologií, fašismus nepovažuje válku za něco špatného – právě naopak. Válka je
pokládána za přirozený vývoj a za získávání životního prostoru pro silnější jedince.101
Pokud národ tento prostor nedokáže získat, neosvědčí se síla národa ve válečném
konfliktu, potom není onen národ vůbec hoden existence.102
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Dalším důležitým aspektem, který se odráží ve fašistickém pohledu na svět, je
otázka státu, národa a rasy. Příslušnost k národu či rase můžeme definovat pomocí
určitých společných znaků, které ta či ona skupina lidí vykazuje, díky kterým se může
„odlišit“ od ostatním a naopak se identifikovat „se svými“. Zatímco ve fašistické Itálii
představoval nejdůležitější roli stát, v nacistickém Německu to byla rasa, která určovala
dění v zemi.103
Rasismus můžeme vymezit jako hierarchizování jedinců v lidské společnosti na
základě rysů a tělesných znaků, které má člověk vrozené. Jedná se o barvu kůže, vlasů,
očí a fyziologických znaků. Německý nacionální socialismus byl ovlivněn již
zmíněným sociálním darwinismem a rasismem (především pak antisemitismem). Hitler
uvažoval o rasách jako o živočišných druzích.104
Myšlenky antisemitismu se plně projevily v režii Nacionálně-socialistické
německé dělnické strany105 (vznikla v roce 1920 z krajně pravicové Německé dělnické
strany, do které Hitler vstoupil v roce 1919). Již od počátku působnosti NSDAP se
v jejím programu projevoval silný antisemitismus – strana požadovala omezení práv
Židů. Roku 1923 se strana NSDAP včele s Adolfem Hitlerem neúspěšně pokusila o puč.
Následně byl Hitler odsouzen na 5 let do vězení v Landsbergu, kde sepsal knihu Mein
Kampf, jejíž obsah plně odráží Hitlerův názor na velikost německého národa
a židovskou populaci.106
Hitler nepovažoval Židy za společenství, které se vymezuje svou kulturou či
náboženstvím. V jeho očích představovali Židé příslušníky jedné rasy – rasy, která
„zabírala“ Němcům jejich životní územní prostor, zasévala nenávist a podrývala
základy národa, protože se jednalo o skupinu lidí, která nenáležela k žádnému
národu.107
Otázkou Židů jako obětních beránků společnosti se zabývala americká politoložka
Hannah Arendtová (1906 – 1975). Autorka vysvětluje, že Židé zaujímali ve společnosti
vždy zvláštní postavení a často byli ze společnosti nějakým způsobem vyčleňováni.
Antisemitismus tedy není v žádném případě výdobytkem 20. století. Jedním z důvodu,
proč Židé často stáli mimo společnost, byla existence zvláštního vztahu mezi nimi
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a státem, popř. monarchií (resp. vládnoucí mocí v určitém společenském uskupení).
Zvláštní povaha tohoto vztahu vyplývá ze služeb, které Židé vládám poskytovali
(především

se

jednalo

o zprostředkovávání

finančních

záležitostí108).

Navíc

představovali Židé jakožto „národ“ bez vlastního území a bez vlády kosmopolitní prvek
bez národního zájmu (či odpovědnosti), který byl přítomný v celé Evropě. Židé se pro
svá specifika nikdy nezařadili do žádné společenské vrstvy ani třídy, a pro svou
spolupráci se státem se často stávali terčem protivládních ataků. „Antisemitismus dosáhl
svého vrcholu tehdy, když Židé podobným způsobem ztratili své veřejné funkce a svůj
vliv a když jim nezůstalo nic jiného než jejich bohatství.“109
Dalším

nosným

pilířem

antisemitských

stran

a hnutí

bylo

přesvědčení

o chystaném celosvětovém židovském spiknutí, které s sebou přineslo značný
propagandistický potenciál (teorie založena na tzv. Protokolech sionských mudrců,
které byly označeny za falza). Ve skutečnosti židovská společnost žádné politické
a mocenské ambice nikdy neměla.110

4.2 Nacistický pohled na úlohu žen ve společnosti
Nacisté organizovali ve Třetí říši veškeré oblasti života obyvatel. Výjimkou
nemohl být ani rodinný život a výchova potomků, především proto, jak moc bylo pro
nacisty důležité zachování čisté árijské rasy a její vzestup. Všechno mělo v říši svůj
systém a řád a kdo z něj vybočoval nebo se o to alespoň pokoušel, byl tvrdě
perzekuován. Proto bylo na vztah mezi mužem a ženou nahlíženo především z hlediska
uchování rasy.
Podle nacistů bylo naprosto nezbytné nasměrovat ženy na „správnou životní
cestu“ matky a hospodyně a zastavit tak rozvoj emancipace žen, který se rozmáhal
v období Výmarské republiky (kdy ženy např. získaly v Německu vůbec poprvé volební
právo). Protože jednoznačným posláním žen v Třetí říši bylo rození dětí a udržování
domácího krbu, byly ženy systematicky vytlačovány z veřejného života do domácností.
Již 25. dubna 1933 byl uveden v platnost říšský zákon proti přeplňování škol a vysokých
škol, který stanovoval jasné procentuální hranice, kolik žen může na školách studovat
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(zákon se samozřejmě soustředil také na počet studujících Židů).111 Ačkoliv tedy
v Německu vznikal a byl podporován kult mateřství, jednalo se o patriarchální
společnost, kde ženy pečovaly o domácnost a muži zastávali veřejné funkce.112 Nacisty
vedly k systematickému tlačení žen do plození dalších a dalších potomků mimo
rasových i jiné důvody – zajištění dostatečného počtu mladých mužů pro válečná tažení
a obyvatel celkově pro osidlování nově dobytých území na východě.113
Legislativní ukotvení počátků rasové politiky a rasové hygieny můžeme hledat již
v roce 1933, kdy byl vydán Zákon o prevenci dědičně zatíženého potomstva.114 Tuto
tématiku dále rozvíjely Norimberské zákony (Zákon o říšském občanství, Zákon
o ochraně německé krve a cti), které vešly v platnost 15. září 1935 a degradovaly
občany židovského původu na druhořadé. Do roku 1943 doplnilo Zákon o říšském
občanství na třináct prováděcích nařízení, z nichž první bylo uvedeno 14. listopadu
1935. Prováděcí nařízení dále zbavovala Židy jejich práv a svobod.115
Zákony, které v říši postupně vznikaly a byly uváděny v platnost, se netýkaly
pouze Židů, ale také německých občanů, kteří režimu jednoduše „nevyhovovali“. Do
této kategorie spadali lidé nesplňující fyzické a duševní předpoklady, které požadovala
nacistická politika. Takoví jedinci byli v lepším případě donucení ke sterilizaci, v těch
horších říšské soudy pro dědičné zdraví rozhodovali o eutanázii. V letech 1939 – 1941
oficiálně běžel program Aktion T4, v rámci něhož bylo usmrceno 75 – 250 tisíc
handicapovaných jedinců. Nacistický režim se tak snažil zcela kontrolovat reprodukční
proces v zemi, který souvisel s čistotou árijské rasy, ženského těla a duševní a fyzickou
zdatností.116
Zákony a rozhodnutí o eutanázii, nucených potratech a sterilizacích dokazují, že
ačkoliv byl oficiálně nacistický režim pronatalistický (a tuto skutečnost také
propagoval), jednalo se pouze o selektivní (tzn. vhodnou) skupinu obyvatel. V ostatních
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případech, kdy byly osoby označeny za nežádoucí, méněcenné apod. vykazoval
nacistický režim tendenci opačnou – snažil se tyto jedince a jejich reprodukci
eliminovat, protože neodpovídala nacistickému ideálu (ať už se jednalo o Židy, nečisté
Němce nebo Slovany) a ohrožovala budoucnost německého národa.117
Naopak od roku 1935 probíhal Himmlerův pro-natalistický program Lebensborn
věnující se rasovému inženýrství a nucené reprodukci čistých árijských žen a mužů.118
V roce 1943 se uvažovalo o zákonu na zachování života národa, který měl fakticky
povolovat v Německu mnohoženství. Návrh se opíral o skutečnost, že v té době bylo
v Německu více žen než mužů, kteří pokládali pro národ životy na frontách.119 Tato dvě
opatření představovala završení snahy nacistické ideologie o budování a rozšiřování
rasově čistého národa.
Aby ve Třetí říši všichni plnili přesně stanovenou funkci, potřebovala nacistická
strana občany nějak zorganizovat. K těmto účelům využívali nacisté různá hnutí,
organizace a spolky (na odlišných státních úrovních), které sdružovaly určité skupiny
obyvatel, na které chtěli nacisté prostřednictvím propagandy neustále působit.
Na druhou stranu organizace, které se zdály nacistům nevhodné, se postupně ze
společnosti vytrácely. „Do konce roku 1933 nacisté v zemi zlikvidovali prakticky
všechny mládežnické organizace, které buď donutili ukončit činnost, nebo se sloučit
s Hitlerjugend.“120
Také dívky měly v nacistickém Německu své organizace. Zatímco chlapci a mladí
muži patřili do Hitlerjugend, dívky vstupovaly do Jungmädelbund a Bund Deutcher
Mädel. Mladá děvčata (Jungmädelbund) sdružovala dívky ve věku 10 až 14 let. Tato
organizace měla specifickou vnitřní strukturu, která se dělila na skupiny připomínající
vojenské jednotky. Starší dívky, zhruba ve věku od 14 do 18 let, navštěvovaly Svaz
německých dívek (BdM). Další organizací, která vychovávala děvčata pro budoucí role
matek, představovala Glaube und Schönheit (Organizace víry a krásy). Sem se mohly
dívky z BdM přihlašovat od 17 let věku a jejich „výcvik“ byl završen kolem 21 let.
Zmíněné dívčí spolky zastávaly jediný úkol – vyučování mladých žen ve zručnosti
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v domácích pracích, péči o rodinu, rodinné zázemí a související potřeby. Všechny
organizace (ať již pro chlapce nebo dívky) měly dostat mládež z vlivu rodiny a školy
a vychovat je podle nacistických idejí ke službě národu. V této době také silně utrpěl
německý školský systém, který byl díky Hitlerovým představám o výchově značně
deformován a podřízen potřebám nacistické propagandy (zdůrazňování rasových
odlišností, příprava na válku a totální nasazení).121
Podobně jako dívčí organizace byly koncipovány i ty pro dospělé ženy. Také
v této oblasti fungovalo několik spolků, které byly podřízeny nacistické politice:
Federální organizace žen (Frauenwerk), Ženské ligy Červeného kříže, Ženské ligy
Německé pracovní fronty (Deutsche Arbeitsfront) a Ženské pracovní služby.
Zastřešující organizaci všech ženských spolků představoval Svaz žen (Frauenschaft),
který vedla Gertruda Scholtzová-Klinková (1902 – 1999). Svým zaměřením se ženské
organizace nijak nelišily od těch dívčích. Pod heslem „Děti, kostel a kuchyň“ (Kinder,
Kirche, Küche) byly ženy vedeny ke zvládání mateřství – jediného úkolu, který měly ve
společnosti zastávat. V rámci populační politiky nesměly německé ženy jít na potrat
nebo používat antikoncepci.122 Pokud ženy splnily svoji úlohu a přivedly na svět
„požadovaný počet dětí“, dostalo se jim za to obecného uznání – obdržely Mateřský
kříž.123 „Den narození Hitlerovy matky 12. srpen byl vyhlášen Dnem matek a při jeho
oslavách přebíraly nejzasloužilejší matky (tj. ty s největším počtem dětí) nacistická
vyznamenání, například Čestný kříž odstupňovaný podle počtu dětí (bronzový kříž za pět
dětí, stříbrný za více než šest dětí a zlatý kříž pro matky s více než osmi dětmi).“124
S postupující válkou a odlivem mužů na fronty docházelo postupně v Německu
ke značnému úbytku pracovních sil. Ovšem vzhledem k nacistickému postoji k ženám
v pracovním procesu Hitler s obsazením volných míst ženami otálel. „Pokud chtěli
(nacisté) udržet zbrojní výrobu v chodu, zejména pak po začátku války v roce 1939,
potřebovali k udržení stávající úrovně výroby i ženskou pracovní sílu. Tato potřeba
ovšem nezapadala do celkového obrazu hlasitě proklamované nacistické politiky, který
ženám vyhrazoval místo pouze v rodině a domácnosti. Zoufalý nedostatek pracovních sil
způsobil, že jako ideální zdroj se začaly jevit bezdětné ženy, případně ženy s odrostlými
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dětmi. Nakonec byli nacisté nuceni přijmout opatření, která měla tyto ženy motivovat
k návratu do pracovního procesu.“125
Nedostatek pracovní síly byl řešen nedobrovolnými dělníky z dobytých nebo
obsazených území. Ačkoliv to odporovalo nacistické politice a snaze udržet ženy
v domácnostech, ženy se postupně do práce také zapojily (nejprve bezdětné ženy nebo
s již dospělými dětmi). Od roku 1939 tak docházelo k růstu počtu zaměstnaných žen.126
Ne všechny německé ženy se se svým údělem smířily. Pro nepřizpůsobivé či
nevyhovující občanky byly zřizovány koncentrační tábory (např. Moringen – 1933,
Lichtenburg, Ravensbrück – 1939).127
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5 Skrytá ideologie v rubrice pro ženy
5.1 Metodologická část
V rámci praktické části byla zkoumána rubrika věnována v Národní politice
ženám. Tato rubrika vycházela v roce 1941 v rámci nedělní přílohy pod názvem
„Neděle pro ženu a rodinu“. V roce 1944 byla rubrika již přímo součástí novin
(netvořila tedy samostatnou přílohu), jmenovala se „Pro ženu a domácnost“ a čtenářky
se jí dočkaly vždy v sobotu. Obě zmíněné rubriky vycházely pravidelně každý týden.
Poslední rubrika pro ženy vyšla 29. dubna 1945.
Vzhledem k příliš rozsáhlému vzorku (cca 104 rubrik) byl zkoumaný materiál
zúžen. Z každého vybraného roku bylo do analýzy zařazeno 26 rubrik – tzn. každá
druhá rubrika. V roce 1941 se jednalo o rubriku lichých týdnů, v roce 1944 byly naopak
vybrány týdny sudé. Z původního vzorku tedy zůstala celá polovina, abychom mohli
analýzu považovat za reprezentativní.
Stanovenou jednotkou šetření se stal článek, resp. příspěvek. „Příspěvkem
chápeme graficky ucelenou žurnalistickou jednotku s nadpisem nebo samostatný
obrazový příspěvek s textem, obrazový materiál k textovým příspěvkům se pokládá za
součást příslušného textu.“128 Pokud se obrázek (nebo fotografie) nevztahoval
k žádnému článku a doplňoval ho stručný popis, byl považován za samostatnou
výzkumnou jednotku.
Celkem bylo analyzováno 205 příspěvků z roku 1941 a 88 příspěvků z roku 1944.

5.2 Zdroje pro metodologickou část
Vybraná periodika byla zkoumána ve dvou knihovnách:
•

Knihovna FSV UK

•

Národní knihovna České republiky (Klementinum)

V knihovně FSV UK jsem studovala periodika ve svazcích dle období. Měla jsem
tedy možnost pracovat s tištěnými čísly.
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V Národní knihovně jsem zkoumala noviny prostřednictvím systému Kramerius,
který zpřístupňuje periodika a monografie v digitalizované podobě, tedy pouze
s využitím počítače a internetu.

5.3 Pravidelné sloupky v rubrice pro ženy
5.3.1 Rok 1941
V rámci tohoto výzkumu se za pravidelný příspěvek považuje takový, který se
objevuje pod stejným nebo podobným názvem alespoň třikrát za sledované období.
Mezi pravidelné sloupky v roce 1941 patřily:
•

Hospodyňky, víte, že –
Sloupek „Hospodyňky, víte, že –“ se svým obsahem zaměřoval na praktické rady

ohledně vaření, vedení domácnosti či výchovy dětí. Témata se zde měnila.
•

Zdravotní a sociálně zdravotní hesla (příp. Zdravotní hesla nebo Zdravotně
sociální hesla)
Hesla přinášela hospodyňkám informace o domácnosti, vaření či rodině

a výchově. Jednalo se především o krátké a výstižné slogany.
•

Rozhlas ženám
Sloupek „Rozhlas ženám“ upozorňoval čtenářky Národní politiky na rozhlasové

relace, které by si neměly nechat ujít.
•

Pro kuchyni. Co vařit?
Tento sloupek se vyskytl pouze pětkrát, přinášel hospodyním recepty, tipy na

chutná a výživná jídla a další rady týkající se vaření a kuchyně. V rubrice pro ženy se
příspěvky o vaření vyskytovaly velmi často, ale ne pod tímto názvem.
•

Kazimír (resp. Kazimír je smuten)
V tomto případě se jednalo o text doplněný obrázkem černého psa, který glosoval

různé společenské jevy či prohřešky a dovolával se jejich nápravy.

5.3.2 Rok 1944
V roce 1944 se pravidelné sloupky prakticky nevyskytují. Nedostatek místa vedl
rubriku ke zmenšení písma. Řada menších článků a příspěvků není ani označena
samostatným titulkem, ale pouze zvýrazněnými prvními slovy.
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5.4 Kvantitativní analýza rubriky pro ženy
Pro vypracování kvantitativní analýzy byly stanoveny základní tématické
kategorie, které pokrývaly obsah rubriky pro ženy. Do těchto kategorií byly v průběhu
výzkumu zařazovány články, jejichž hlavní téma (resp. převažující téma) této kategorii
nejlépe odpovídalo.
Přehled jednotlivých tématických kategorií ukazuje tabulka č. 3.
Tabulka 3 Přehled tématických kategorií
Kategorie 1
Kategorie 2
Kategorie 3
Kategorie 4
Kategorie 5
Kategorie 6
Kategorie 7
Kategorie 8

Móda, oblečení
Vaření, jídlo, pití
Domácnost
Jaká má žena být, příklady
Výchova, péče o děti, rodinu a zdraví
Jiné
Rozhlas ženám
Právní poradny

K předchozí kategorizaci je nutno podotknout, že skupiny „Jaká má žena být,
příklady“ a „Výchova, péče o děti a rodinu“ nejsou zcela striktně vymezené. Hranice
mezi nimi je velmi tenká. Rozdělení pak závisí na subjektivním pohledu pozorovatele.
Rozhlas ženám představuje specifickou třídu. Nejedná se o tématický okruh jako
takový. Rubrika „Rozhlas ženám“ odkazovala čtenářky na programy v rozhlase jim
určené.
Musíme zdůraznit, že jednotlivé články a příspěvky byly rozřazeny dle hlavní
(resp. převažující) tématiky. V textech docházelo k částečnému prolínání jednotlivých
tématických okruhů. Tématické dělení také nezohledňuje velikosti jednotlivých
příspěvků.

5.4.1 Kvantitativní analýza roku 1941
Jak již bylo zmíněno výše, rubrika pro ženy se vyskytovala v Národní politice
1941 v nedělní příloze pod názvem „Neděle pro ženu a rodinu“ (případně pouze
„Neděle pro ženu“). Takto rubrika vycházela až do 7. září, kdy se včlenila do Národní
politiky jako takové a přílohu reprezentoval jen již „Malý oznamovatel“ (inzertní
příloha).
Čtenářkám byl v této době věnován ještě poměrně velký prostor. Rubrika zabírala
celou jednu stranu (někdy i sloupec ze strany vedlejší). Ke změně velikosti rubriky
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došlo až se zmíněným datem 7. září, kdy již rubrika netvořila přílohu. Od září se proto
prostor určený ženám omezil pouze na polovinu (jednalo se tak přibližně o ½ strany).
Tabulka 4 Zastoupení tématických kategorií 1941
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategorie
Móda, oblečení
Vaření, jídlo, pití
Jaká má žena být, příklady
Výchova, péče o děti, rodinu a zdraví
Domácnost
Rozhlas ženám
Jiné
Právní poradny

Podíl
22,9%
22,9%
17,6%
12,2%
10,2%
8,3%
3,9%
2,0%

Jak je patrné z tabulky č. 4, nejčastějším tématem byla „Móda a oblečení“
a „Vaření, jídlo, pití“ se stejným procentuálním zastoupením – téměř 23%. Články
týkající se toho, jaká má žena být, jak se má chovat a příklady k této problematice se
vyskytovaly z 17,6%. Další skupinu představuje „Výchova, péče o děti, rodinu
a zdraví“, která zaznamenala 12,2%, následovaná „Domácností“ s 10,2%. (Zastoupení
tématických kategorií v roce 1941 zobrazuje graf v příloze č. 1.)

5.4.2 Kvantitativní analýza roku 1944
V roce 1944 byl z důvodu totálního nasazení a nedostatku papíru omezen celý list
Národní politiky. Dosahoval rozsahu 4, resp. 6, maximálně (a výjimečně) 8 stran.
(V roce 1941 dosahoval list 4-12 stran. V neděli pak 32 stran – 16 a 20 stran příloh).
Na to musela nezbytně reagovat i rubrika pro ženy, která ovšem ani v tomto
období nezanikla. Svým rozsahem zabírala 1/8 až 1/6 strany.
Tabulka č. 5 zobrazuje zastoupení jednotlivých témat v roce 1944.
Tabulka 5 Zastoupení tématických kategorií 1944
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategorie
Móda, oblečení
Vaření, jídlo, pití
Jaká má žena být, příklady
Výchova, péče o děti, rodinu a zdraví
Domácnost
Právní poradny
Rozhlas ženám
Jiné

Podíl
31,8%
23,9%
18,2%
13,6%
11,4%
1,1%
0,0%
0,0%
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V roce 1944 zaujala pomyslné první místo tématika módy a oblečení s necelými
32%. Příspěvky týkající se vaření a kuchyně obsadily druhou pozici s 25%. Následují
rady a doporučení k chování žen a příslušné příklady s 18,2%. Články udělující tipy
ohledně výchovy se vyskytovaly z 13,6%, péči o domácnost patřilo 11,4%. (Zastoupení
tématických kategorií v roce 1944 zobrazuje graf v příloze č. 2.)

5.5 Historická analýza rubriky pro ženy
Pro historickou analýzu je stěžejní dokument Souborný přehled pokynů pro
tiskovou přehlídku platných ode dne 17. září 1939 (viz kapitola 2.2).

5.5.1 Historická analýza roku 1941
5.5.1.1 Móda a oblečení
Příspěvky o módě a oblečení (či různých módních doplňcích) se objevily
v 25 rubrikách z celkového počtu 26 zkoumaných rubrik.
Obsah těchto článků se jednoznačně řídí dle Souborného přehledu pokynů. Tento
dokument totiž dává šéfredaktorům jasné instrukce týkající se popisování válečného
stavu. Snaha vyhnout se označení „válka“, vedla autory článků k mírnějším obratům
popisu okolní situace, které zachovávají relativní klid mezi čtenářkami. „Dnes, kdy se
snažíme prodloužit život a udržet krásu každého kousku prádla…“ „Letos se možná
budou spravovat i takové kousky prádla, jež bychom jindy zařadily do odstřižků
vhodných na záplaty a různé hadříky, kterých je v domácnosti vždy zapotřebí.“129
Souborný přehled pokynů pamatuje i na spotřební předměty – redaktoři nemají ve
čtenářích vzbuzovat představu nedostatku tohoto zboží nebo budoucí strádání.130 Těmto
instrukcím tedy odpovídají články, které sice seznamují čtenářky s trendy v oblečení,
nikdy však nezapomenou připomenout, jak udělat ze starého oblečení nově vypadající.
Učí proto ženy prádlo šikovně přešívat, látat a upravovat tak, aby využily veškeré
zbytky, které v domácnosti mají, a zároveň aby zhotovily šikovné šaty, které jim budou
dobře, ale hlavně dlouho sloužit. Příklady šetření, využívání a spojování různých
zbytkových látek: „Doma máte nějaký kus sametu nebo ušitou věc, kterou již nebudete
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nosit, ale která má ještě bezvadný materiál. Z té se dá dobře ušít….“131 „…že máte
doma šaty z podobného materiálu, jež už nenosíte – použijte jich na nové plavky.“132
Příspěvky týkající se módy musely reagovat na skutečnost, že látky představovaly
nedostatkové zboží. Stihl je podobný osud jako potraviny a v prosinci 1939 se vydávaly
pouze na přídělové lístky (podobně také šaty a obuv). Cena za jeden metr vlněné látky
proto byla na černém trhu značně vysoká.133
Tabulka 6 Ceny látek v období protektorátu134
Rok
Cena 1m v K

1939
120

1941
150-300

1943
400-1000

1945
1000-5000

1945 (úředně st. cena)
100

O spoření pojednává v metaforické podobě článek z 26. října s titulkem
„O kouzelném ranečku, nebo-li, z mála látky a zbytků vlny“. Sloupek přibližuje
hospodyňkám využívání zbytků nejrůznějších látek pomocí pohádky o kouzelném
ranečku, který v sobě schovává řadu zajímavých a jistě ještě někdy použitelných kousků
látky. „Téměř všechny zbytky se stanou v dovedných rukách cenným materiálem. …nové
oblečení v pravém slova smyslu téměř z ničeho!“135
Ovšem to není jediný případ, kdy jsou ženy přiváděny k využívání zbytků látek.
Dále např.: „…nového materiálu i k přešívání nejrůznějším způsobem, podle toho, jakou
máte látku, kolik jí máte a konečně co objevíte v zásuvkách se zbytky“136 ilustruje velmi
podobnou situaci.
To, aby ženy neplýtvaly, se objevuje i v souvislosti s ukvapenými nákupy.
„… vyvolit si to pravé! Dobře uvažovat a rozmýšlet, nepodléhat prvému dojmu
roztomilého nápadu, jež mívá i ty vlastnosti, že věci, jež nás stála několik důležitých
bodů, pramálo užijeme.“137 Ženy ovšem mohou využít i jiné tipy, které jim rubrika
přináší k oživení starších oděvů. „Výšivky nebyly však stvořeny pouze k oblažování
nových šatů – právě k starým šatům se chovají velice přátelsky.“138
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Přešívání se dotýká nejen oblečení jako takového, ale pamatuje i na další látkové
předměty v domácnosti jako prostěradla, utěrky, ručníky a mnohé další. Zdůrazňováno
je především využití jakéhokoliv zbytku, který má hospodyňka k dispozici. Motiv
„šetření“ tedy prostupuje šikovně celým tímto tematickým celkem. Jen výjimečně se
stalo, že by článek pojednával o oblečení a nezmínil se o nutnosti šetřit s materiálem,
který je pro domácnost dostupný. Většinou se tak dělo u příspěvků menšího rozsahu,
které se skládaly z fotografie (nebo obrázku) a jejího stručného popisu.
Dalším významným úkazem, který můžeme v této skupině článků pozorovat, je
nabádání žen ke střídmosti a střízlivosti jejich modelů. Tato skutečnost souvisí
s nacistickou představou ženy jako cudné a čisté bytosti (v žádném případě
provokativní). „…nyní vás tak trochu odradím od té barevnosti. …kdežto na té módní
uzounké lávce barev, o nichž jsme si právě řekli, je ke sklouznutí velmi, velmi blízko,
a já bych nerada, abyste se právě vy vykoupala v lázni nevkusu.“139 „…proč si je ženy
pořizují, když se ustavičně proplétají mezi vesnickým lidem v kratinkých šortkách
a živůtkách, jež obnažují záda až k nejzazším hranicím kříže?“140 „A když jsme v tom
povídání, tak ještě něco o amerických módních kolekcích. Je v nich mnoho pošetilostí –
těch se dopouští ostatně každý nováček – ale nejvíce mne mrzí, že mají náběh snížit pas
až do nebezpečné blízkosti boků.“141
Nebo také: „Barevná střídmost nesporně přispívá k dokonalé eleganci celku.“142
„Proto přinášíme střídmé věci, ale tím vhodnější pro vaše mládí!“143 „Týden co týden
pozvedají módní referentky svých hlasů nebádajících k střízlivé módě, jako k nejlepší
cestě pro dosažení vzácné, nenapodobitelné elegance.“144
Střídmost a vhodná délka šatů se tak stává důležitým motivem módních článků
a je čtenářkám podávána jako soudnost a ženská sebekritika.
5.5.1.2 Vaření
Z celkového počtu 26 rubrik se ženy dočetly praktické rady a recepty na vaření
ve 24 rubrikách. Články a příspěvky, ve kterých redaktorky radí svým čtenářkám
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ohledně přípravy a využití potravin, se podobně jako sloupky módní vyznačují snahou
co nejvíce ušetřit a využít potraviny a jejich zbytky co nejlépe.
Důvodem těchto opatření byla zhoršující se vyživovací situace. Životní podmínky
obyvatel protektorátu značně utrpěly. K zavedení potravinových lístků došlo vyhláškou
ze dne 1. října 1939 (maso, masné výrobky, sádlo, máslo a jedné tuky, cukr, mouka,
chleba a pečivo, mléko, čaj, káva…).145 Implementaci přídělového systému předcházelo
chování domácností, které se chtěly na příchozí situaci připravit mohutnými
zásobami.146 (Ukázka přídělového lístku na vejce viz příloha č. 3.)
Některé potraviny se staly nedostatkovými již roku 1939. „… například tuky,
vejce či cukr, už nebylo možno vždy dostat ani na příděl.“147 Od 15. prosince téhož roku
začal platit stejný systém také pro textil, šaty a obuv.148
Na příděl „přináleželo týdně 2,9 kg chleba, 0,5 kg masa nebo masných výrobků,
1,74 l mléka, 210 g jedlých tuků a 150 g ‚poživatin‘, tzn. krup, krupice, krupičky, rýže
nebo těstovin, 40 g kávy, 160 g kávových náhražek a 5 g čaje“.149 Co se týče rozdělení
masa a masných výrobků, jednalo se o 30 dkg masa a 20 dkg uzenin na týden
a osobu.150
Absence základních potravin vedla ke vzniku černého trhu, který byl ale pro své
vysoké ceny dostupný především lépe zajištěným rodinám. Ceny několikrát převyšovaly
úředně stanovené ceny (např. cukr 20 K/1 kg (1939), cukr na černém trhu 60 K (1941),
sádlo 19 K/1 kg a na černém trhu za 200 K (1941)).151
Svou roli sehrál také venkov, na jehož produkci byla závislá větší města. I ve
městech pak vznikaly malé zahrádky, které měly jejich vlastníkům přilepšit v nastalé
situaci.152
Nicméně noviny ovládané cenzurou se se situací vypořádaly po svém.
Hospodyňkám jsou předkládány rozmanité recepty, které lze uvařit z přidělovaného
množství potravin. Navíc se v listě opakovalo, že každá dobrá hospodyňka dokáže přeci
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využít příděly takovým způsobem, aby její rodina byla spokojená a zdravě a vydatně
nasycená.
Rady, které byly v těchto rubrikách popisované tak bezezbytku reagují na situaci,
která ve společnosti panovala.
Jakým způsobem má pravá hospodyňka vařit a na co musí brát zřetel, krásně
vystihuje úvodní odstavec článku „Co vařit“ z 16. února 1941. „Otázku, co vařit, klade
si hospodyňka večer, když unavena ulehá po práci, klade si jí i ráno, když spěchá do
trhu. Cesta žaludkem vede přece k srdci, a tak si přeje, aby všem, manželovi i dětem
zachutnalo, co jim navaří. Pečlivá matka ví však, že cesta žaludkem vede i ke zdraví,
a proto se snaží, aby rodinu dostatečně nasytila i řádně vyživila. Protože pak položka za
stravu pohlcuje vždy největší část příjmů, snaží se šetrná hospodyňka také s penězi
dobře vystačit. A tak věru tři pádné důvody vedou ji k tomu, aby přemýšlela dnes
a denně, co chutného, výživného a levného uvařit?“153
Příspěvky proto upozorňují ženy na způsoby a možnosti, jak využívat potraviny,
které jsou obyvatelstvu přidělované. Některé články bezprostředně radí, jaké poživatiny
si má hospodyně vzít. „Dobrá hospodyně snaží se ovšem využít všech potravin, které
připadají na příděly, tedy ovesných vloček, krup i ječné mouky, potravin to poměrně
levných a přece výživných i sytých.“154 „Stejně jako kroupy, i ječná mouka je výborná,
dovede-li ji hospodyně správně používati.“155 „Na příděl potravin vybere si hospodyně
na tento týden buď ječnou mouku nebo ovesné vločky nebo kroupy.“156 „Vybere-li si
hospodyně ovesné vločky, upraví z nich kromě polévek třeba také sladkou kaši
k večeři.“157 Příspěvek „Večeře doma i na letním bytě“ z 20. července radí ženám
s recepty z ječné mouky a ovesných vloček,158 podobně jako „Nejjednodušší a vskutku
dobré pečivo z ječné mouky“159 nebo „Chléb pečený na pekáči“.160 Své místo
v přidělovaných potravinách zaujímají také luštěniny. Věnuje se jim článek z 31. srpna,
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který se soustředí na jejich přípravu a odkazuje na maminky a babičky čtenářek, které
hrách také vždycky připravovaly.161
V září pak přichází článek s upotřebením podzimních plodů jako jsou ostružiny,
moruše a trnky a zdůrazňují jejich mnohonásobné použití.162
V článku pojednávajícím o kadeřávku z 5. ledna, kde se hospodyním představuje
tato zelenina, dochází k odkazování na známou osobnost. Příspěvek upozorňuje na
skutečnost, že tuto zvláštní zeleninu vychvalovala již sama M. D. Rettigová.163 Ženy
jsou tak přes příklad slavné osobnosti naváděny také k používání kadeřávku.
S nedostatkem tuku se rubrika vypořádává neustálým upozorňováním, že na
vaření stačí využít pouze malé množství této potraviny nebo se může využívat tuk
umělý. Např.: „…uduste na trošce omastku…“,164 „…7dkg sádla nebo umělého tuku
utřeme…“,165 „Olej můžeme nahradit jiným tukem nebo vůbec omastek vynechat“.166
nebo „Nevyhazujte obaly od umělého tuku, dávejte je na plechy pod vánočky, mastnou
stranou otočenou k těstu“.167
Podobným způsobem reaguje rubrika také na nedostatek vajec, která se musí
(1) zcela využít a (2) do některých receptů nejsou vůbec potřeba. „…zmrzlá vejce
ponoříme na tři hodiny do studené vody a opět jsou k potřebě?“168 „… bramborové
knedlíky se mohou dělat bez vajec? Ani řízky se nemusí obalovat ve vajíčku.“169
Obdobně pracují redaktorky rubriky s mlékem, které je nahrazováno sušeným
mlékem, mlékem zředěným s vodou nebo pouze vodou.
Významným tématem kuchařských článků se stalo zavařování, díky kterému se
mohly hospodyňky do značné míry předzásobit. Důležitost tohoto úkolu charakterizuje
dr. Else Worwerk svým pojednáním „Hospodyně jako hospodářský činitel“, které je
citováno v Národní politice z 3. srpna 1941. „Tak jako se pomáhá na příklad textilnímu
průmyslu tím, že se prohlížejí skříně a uvádí v používání odložené již šatstvo
přešíváním, tak se pomáhá i veřejnému zásobování tím, že se v domácnostech
konservuje ovoce a zelenina, aby tyto potraviny mohly býti uchovány pro zimní
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spotřebu.“170 Podobně zaměřený článek líčí hospodyním, jak správně zavařovat a jak
šetřit materiálem v článku ze 6. července.171
Prvkem, který prostupuje celou rubrikou je již zmíněné šetření. Ženy jsou
pobízeny k tomu, aby dokázaly spotřebovat zcela veškeré suroviny, které mají
k dispozici. „Můžete jej však zkusit úsporněji, třeba i bez masa.“172 „…okrajky a zbytky
chleba se nesmí znehodnocovat? Dejte je usušit a ustrouhejte je nebo umelte.“173 Jiný
článek radí: „klíčky od cibule nemáte odhazovat? Jemně posekané můžete používat do
polévek nebo omáček.“174 „Bylo by škoda vyhodit slupky. Osušíme je na plotně, pak je
přidáváme do polévek a omáček.“175 „Nevyhazujte jablečné slupky a jaderníky. Dá se
z nich uvařit dobrý rosol. Nebo sušte slupky, je z nich dobrý a zdravý čaj!“176 Poslední
ukázka se vztahuje k šetření energií. „Pokrmy dříve změknou, jestliže při vaření těsně
přiléhající pokličku zatížíme dvěma závažími (z obou stran držadla).“177
K tématu zahrádek a vlastního pěstování se vrátil článek z 30. března, který
nabádá ženy k pěstování jarní pažitky. Pokud není možnost pěstovat si drobnou
zeleninu a koření na zahrádce, mají si ženy zřídit kořenáče za oknem.178
Pro hospodyňky existovaly také recepty, které jim řekly, co všechno mohou
připravit z ovesných vloček. Tyto rady a tipy mohly najít přímo v prodejnách, kde byly
vyvěšeny.179
Pro účely šetrného vaření vznikla v období protektorátu kuchařka s názvem
„Slabikář levného vaření“, kterou přezkoušelo a doporučovalo Ústředí hospodyň
v Praze. Kuchařka obsahovala na 400 receptů a stála 10 K.180
5.5.1.3 Jaká má žena být a příklady známých žen
Budování představ o tom, jaká by žena vlastně měla být a příslušné příklady, se
vyskytovalo celkem ve 22 rubrikách (v počtu 36 příspěvků či článků). Do této kategorie
patří články, které často nepřímo ukazují na „správnou“ cestu ženy životem. Na pomoc
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si berou příklady jiných českých (úspěšných) žen, které zvládly těžké situace a přesto
s úsměvem a pochopením dokázaly se vztyčenou hlavou zastávat svou hlavní funkci –
ženy, matky, hospodyně a přítelkyně.
Návody se mnohdy netýkaly pouze jedné vyhraněné oblasti (rodině, dětem,
oblečení či vaření), proto byly zařazeny do této společné skupiny, která dokresluje
celkový obraz ženy. Ženy, která zvládá vařit chutná a výživná jídla z mála potravin,
která opraví i zcela zničené šaty, která obstará domácnost a případně ještě zaměstnání,
která vychovává děti a připravuje je pro budoucí život, která vždy citlivě a se zájmem
vyslechne svého muže, a to vše bez problémů a s vědomím, že se nejedná o její úděl,
nýbrž o celoživotní poslání.
Články „Českým paním a dívkám“ a „O našich vynikajících ženách“ nenápadně
upozorňují na svatováclavskou tradici. K té se původně obracel český národ v počátcích
okupace, jako k odkazu českých národních dějin. Posléze však byla svatováclavská
tradice zneužita právě nacistickou ideologií, kdy se nacisté díky ní snažili zdůvodnit
závislost českých zemí na Německu.181
Příspěvek „Českým paním a dívkám“ přináší informaci o nově vydávaném
sborníku, jenž navazuje na Kalendáře paní a dívek českých (1887-1918), vypravuje
o slavných českých ženách (R. Jesenské, Z. Brannerové, E. Destinové) a vrací se do
historie, kdy připomíná čtenářkám „ušlechtilý život svaté Ludmily, podvolující se snaše
Drahomíře, když se po smrti Vratislavově střetly ve výchově malého Václava“.182
Stať „O našich vynikajících ženách“ se soustředila pouze na historické kořeny.
Vzpomíná tak na Libuši, Ludmilu, blahoslavenou Anežku a Elišku Přemyslovnu, která
„spojila rod Přemyslovců s Lucemburským a darovala život slavnému německému
císaři a českému králi Karlu IV.“.183 Zde se navíc snoubí nejenom příslušnost českého
národa k Německu, ale také je zde Eliška vyobrazena v roli matky.
Příkladem slavné, ale především obětavé ženy, kterou redaktorka Národní politiky
představuje čtenářkám, je Popelka Biliánová. Článek ji popisuje jako spisovatelku
a zakladatelku českého skautingu, ovšem podstatnou část zaujímá její přístup a vztah
k druhým lidem. „Zde byla neúmorná a obětavá do krajnosti, stejně jako na poli
filantropie, kde se celá rozdala až do vlastního strádání a chudoby. … dovedla vyseděti
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celé noci při šití dobročinných oděvů, prádla nebo pletení punčoch. … Dovedla
soustředit a nadchnout pro tuto práci i dámy z pražské společnosti, které ochotně
pomáhaly na díle, které založila, nenápadné, nehlučné, ale přece tak významné
a charakterizující – pomáhat a prospět druhým.“184 Jak můžeme vidět z ukázky, ženy
jsou diskrétně vedeny k péči o druhé.
Co se týče ženy a rodiny, má se jí žena absolutně podřídit a být připravena se jí
plně obětovat. To je zřetelné z článku „Jste jen pouhou hospodyní?“ rozebírající rodinné
vztahy, kdy si matka stěžuje, že jen vše oddře. „Není to také vaše vina? Neboť na ženě
záleží, chce-li býti muži i dětem dobrým druhem a kamarádem. … Přiznejte se,
neobětujete-li raději chvilku tomu, co zajímavého vám říká sousedka. … a vy vidíte, že
jste se vlastní vinou stala skutečně jen hospodyní, neboť jste nedovedla v pravý čas
pochopit sílu ženy, mít pro všechny zájem a porozumění.“185 Schopnost ženy udržet
členy rodiny pospolu vyobrazuje autorka článku dokonce jako sílu.
S podobným postojem přichází taktéž článek „Dopis neznámé“, kde redaktorka
odpovídá na dopis čtenářky rubriky, která si stěžuje na odcizení se od svého muže.
„… a vyhovte mu. … zkoumejte, čím se mu více zavděčíte. … i ten nejzpupnější se stane
v ruce dobré ženy tvárným voskem, zvláště dovede-li zalichotit jeho slabůstkám. … Vaše
srdce Vám musí poradit způsob, kterým se pokusíte k manželovi opět se přiblížit.“186
Opět zde figuruje motiv obětavosti ženy, která se má přizpůsobit druhým, a tím
zachránit teplo domova. V žádném případě není vina přičítána na vrub manželovi,
protože je to právě žena, která se má o rodinné zázemí postarat.
V příspěvku „O bolesti“ autorka nemluví přímo k ženám, ale obsah je jim zcela
zjevně určen. „Bolest přinášející ránu do našeho srdce nabízí i jiný dar – a to –
poznání. … Člověk, který prožil opravdově různé bolesti, je člověk duchovně bohatý. …
Věřte, bolest, opravdově prožitá, nás neochuzuje.“187 Redaktorka přivádí ženy
k myšlence, že bolest, kterou prožívají je vlastně obohacuje, zoceluje a přináší životní
zkušenosti, čímž se navracíme k představě ženy, která vše perfektně zvládá.
O krásách pravého pevného manželského svazku vypráví příběh o Jindřišce, která
po útrapách v zaměstnání nachází tu pravou lásku. „… a tady stává se chotí mladého,
nadšeného kazatele Jindřicha M. Fielda. … Tak jako byla celým člověkem když
184
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vyučovala, je nyní dokonalou dobrou manželkou. Kdysi v domě Praslinů jí občas
pronásledovaly strachy, co bude – jestliže zůstane svobodou. Tato zdravá, bystrá žena
se děsila staropanenstí, ale byla při tom tolik poctivá, že čekala na opravdovou
náklonnost. … mnohé podněty k přemýšlení: staví před oči statečnou ženu, kterou ani
pomluvy a zlé náhody nedovedou sraziti.“188 Jindřiška jako opravdová bojovnice
překonává nástrahy osudu a po pracovní zkušenosti (práci vhodné pro ženy –
vychovatelka v rodině Praslinů) stává se konečně skvělou manželkou.
Poutavý příběh o manželském páru, který spolu žil celých 53 let nalézáme také
v příspěvku „Když kámen vypráví“. Autorka příběh shrnuje slovy: „V dnešní době
krátkých manželství, zakončovaných suchou formou rozvodovou… zasvítil mi do těchto
neutěšených výhledů ten prostý, ale drahý nápis na vesnickém hřbitůvku tak čistě
a kouzelně, že jsem vám musila napsat o tom krásném důkazu manželského spolužití.“189
Pozadu nezůstávají články, které zdůrazňují důležitost ženské práce, a to nejen
v domácnosti. „Můj drahý, ovšem, že Tě mám ráda, Ty hlupáčku! Ale víš přece, jak
jsem zaměstnána a nesmíš se tedy zlobit, když Ti málo píši. Víš přece, že mám ještě
jednu lásku – svou práci.“ Redaktorka poukazuje na nový tón milostných dopisů, ze
kterých se sice vytratilo částečně kouzlo romantičnosti, „ale přibylo jim skutečné krásy,
kterou milenci vtiskují všedním věcem denního života“.190 Ačkoliv pro ženy bylo
vyhrazeno místo v rodině a domácnosti, s postupující válkou a nedostatkem pracovních
sil se i ony musely zapojit do pracovního procesu (viz kapitola 4.2).
Nejinak vyzdvihuje připravenost na praktický život článek „Mladé ženy na svá
místa“,191 ve kterém se čtenářky dočítají o vhodnosti uplatnění jako správkyně. Na
druhou stranu nezapomíná autorka připomenou základní úlohu ženy – hospodyně.
Příspěvky nezanedbávají zdůrazňování důležitých vlastností, kterými by měla
žena v každém případě disponovat a které by naopak měla potlačit a vyhnout se jim.
Proto se mohly čtenářky dozvědět v článku „Nebuďme závistivé!“, aby si nestěžovaly
na těžký osud, ale raději se samy přičinily, aby se změnil k lepšímu. „Jsou-li některé
ženy skutečně nešťastné, ať již v lásce či v zaměstnání, nemají těm šťastnějším závidět,
mají se snažit získat jejich sympatie a vyzvědět tajemství jejich šťastného života.“192
188

RYBOVÁ, Zdena. Je věk tak důležitým činitelem v manželství? Národní politika. Ročník 59. Číslo
186/1941, s. 5.
189
PALKOSKOVÁ, Alča. Když kámen vypráví. Národní politika. Ročník 59. Číslo 284/1941, s. 8.
190
M. M. Milostné dopisy dříve a dnes. Národní politika. Ročník 59. Číslo 214/1941, s. 4.
191
L. P. Mladé ženy na svá místa. Národní politika. Ročník 59. Číslo 131/1941, s. 4.
192
VÍTĚZNÁ, Dagmar. Nebuďme závistivé! Národní politika. Ročník 59. Číslo 89/1941, s. 4.

47

Další článek apeluje na ženy, aby se ke svým mužům chovaly ohleduplně
a uvědomovaly si plně jejich vytíženost. Ženská nerozumnost a nechápavost pak může
vyvolávat zcela zbytečné manželské rozepře. Příspěvek popisuje hádku manželského
páru poté, co muž usne, zatímco jeho žena mu zpívá (což se jí velmi dotkne). „Ale Jela
ho ani nevyslechla, ani nenazvala sebe sobeckým blázínkem – ani nepolíbila svého muže
a nepožádala ho, aby jí vyprávěl o svých starostech. … Někdo snad řekne, že byla
neobyčejně citlivá – ale já myslím, že byla spíše nerozumná a dětinská.“193
Na přetřes přichází také chování mladých dívek a žen (i těch již vdaných) na
veřejnosti, kde by se neměla tak zjevně projevovat láska k muži, o čemž pojednává
článek „Doba lásky“.194 Příspěvek jednoznačně odkazuje na představu ženy jako
cudného a mravně založeného stvoření.
Ke stejnému motivu se vyjadřuje také příspěvek od Kazimíra, který je smuten
z přílišného odhalování dívčích a ženských kolen195 nebo článek o nutnosti ženy být
neustále upravena.196
Ke komentování ženské střídmosti a upravenosti v odívání bylo „zneužito“
i jméno J. Nerudy. Autorka zmiňuje, že slavný český básník se také často kriticky
vyjadřoval nad dámskými výstřelky. A dodává: „Co papíru by dnes asi byl popsal
Neruda, kdyby se byl dožil naší doby, hýřící přímo škálami voňavek, jimž už nestačí
vůně prostých kvítků, nýbrž hledají květy a vůně exotické. a vůbec, přehledneme-li dnes
celé to módní víření, přiznáme, že by měl Jan Neruda velmi, velmi mnoho příležitosti
k vtipnému pokárání ženské výstřednosti, a že by možná jeho skvělý humor ustoupil
často rozhořčení.“197 Článek apeluje na přirozenou ženskost v odívání, což je to
nejlepší, co žena může zvolit. Přírodní krásu a střídmost nacisté často akcentovali.
O přirozené kráse pojednává také článek „Být hezčí za málo peněz“, který
představuje čtenářkám novou publikaci (z dílny Ozvěn) pod názvem „Krása všem“.
Autorka upozorňuje ženy na nedostatečnou péči o sebe, ovšem druhým dechem
doplňuje, že přemrštěná starostlivost je v podstatě výstřelek, „který má škodlivý vliv na
celkový vzhled. … Pravá krása však pramení z kultury těla a vhodné péče, neboť krásu
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spatřujeme především ve zdraví, v rozumném pěstí, v dokonalé čistotě a harmonii“.198
Čistota ženského těla byla v nacistické ideologie jedním ze základních předpokladů
pravé ženy. Ačkoliv o sebe měly ženy pečovat a udržovat se, v žádném případě se
nemělo jednat o péče přehnanou, kdy by užívaly ženy např. příliš líčidel. „Rtěnka
i maku-up byly považovány za nepřirozené, v používání líčidel byla shledávána
frivolnost a nostalgie k časům výmarské republiky. Nacisté veřejně rádi velebili
přirozenou a zdravou krásu pravých árijských žen a srovnávali ji s umělým
a nepřirozeným půvabem žen jiných evropských národů a ras.“199
Zajímavý článek o ženě a manželství vyšel v Národní politice 8. června –
„Hodíme se k sobě?“ Podle příspěvku by se touto otázkou měla zabývat při výběru
partnera každá žena. Je důležité, aby muž a žena sdíleli stejné zájmy, mnohdy i kulturu.
„Člověk vyrostlý v jiném prostředí, má jiné zvyky, které nesnadno opouští, dostane-li se
do jiného prostředí. … Stejné záliby a sklony hrají v manželství velkou úlohu. Rozdílné
mohou býti příčinou častých neshod, ba i rozvratu. … i k lásce je třeba trochu rozumu
a úvahy o tom, co by mohlo být, anebo mělo být.“200 Článek vypovídá o nutnosti dobře
volit svého budoucího muže, protože občas nestačí jen pouhá láska a manželství by
mohlo být zbytečně rozvráceno. Zachycujeme zde snahu o vytvoření vyrovnaného páru,
který bude jistotou soudržného svazku.
Ovšem článek reaguje i na jinou problematiku. „Brali se lidé různých stavů
a město osvěžovalo svou krev až nadměrně přílivem venkovské krve.“201 Na první
pohled by se to tak nemuselo jevit, ale vůbec poprvé se zde setkáváme s narážkou na
rasovou čistotu, kterou byli nacisté zcela posedlí. Autorka zmiňuje v příspěvku
venkovskou krev, ovšem v podtextu vyznívá výzva na vhodnou volbu partnera se
společnými kulturními kořeny.
5.5.1.4 Výchova, péče o děti, rodinu a zdraví
Výchova, děti a péče o rodinu se objevuje celkem v 16 rubrikách. Role matky
a hospodyňky byla v nacistické ideologii velmi význačná. Žena se měla především
starat o pohodu a harmonii rodinného krbu, měla pečovat o svého muže a vychovávat
další zdravé a silné budoucí generace (viz kapitola 4.2).
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O dětech a jejich výchově se čtenářky mohly dočíst ve 12 rubrikách ve
sledovaném vzorku. Za povšimnutí stojí například krátká hesla, kdy se o této
problematice vyjadřují známé historické osobnosti. „Dětství je věk důležitý. Dává nejen
základ k poznání světa, ale také k názoru na svět.“202 „Rodinná výchova mládeže je
prvním základem lidského blaha.“203 „K výchově dětí patří pohyblivá mysl
vychovatelova, která pohybům mladistvé duše vyhovovati dovede.“204 Hesla odkazují na
velké německé myslitele – Leibniz, Herbart, ale také na postavy z české historie –
Božena Viková – Kunětická. Snahou je ztotožnit čtenářky se známými osobnostmi
a jejich pohledem na výchovu a děti, který je sestaven takovým způsobem, aby
korespondoval s nacistickou ideologií.
Úkolem ženy je podle rubriky své děti řádně vychovávat, starat se o ně, vést je
k šetrnosti apod. Například v článku „Malé ruce pomáhají“ vidíme, že je zdůrazněna
praktická výchova a příprava dětí na budoucí život. Autorka pamatuje nejen na děvčata,
ale i na chlapce, kteří mají v domácnosti pomáhat. „Ale nebudou to jen holčičky, které
budeme učit praktické přípravě do života. Zaměstnáme i chlapce.“205 Výchovou
a vedením dětí k šetrnosti se zabývá článek „Učme děti správně hospodařiti s penězi“206
nebo „Mnoho záleží na tom, jak vychováváte děti. Pamatujte“.207
Nacisté zdůrazňovali roli ženy především jako matky a pečovatelky. Vychovávání
dalších generací pro ně bylo nesmírně důležité, zejména jednalo-li se o „čisté“ a řádně
vychované potomky. Dětem se musela věnovat náležitá péče. S takovými články
přichází i Národní politika. Úlohu ženy jako matky a vychovatelky dalších generací
krásně shrnuje úryvek z rozhlasového vysílání: „Život příštích generací neseme už teď
ve své existenci. Od chvíle zrození až do smrti neseme odpovědnost za jejich životy. Je
to někdy těžké břímě, ale je na nás, abychom ulehčili tuto tíži a necítili ji. Naši lásku,
mravnost a moudrost zachováváme ve svém potomstvu. Dát život, který jsme přijali
rozmnožený dál, je lidskou a národní povinností.“208
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Z tohoto důvodu je mateřství prezentováno jako nejkrásnější období ženského
života, jak také shrnuje článek „Nejkrásnější údobí vašeho života“.209 Mimo jiné se
čtenářky dozvěděly, že je pro ně připravená praktická publikace, která jim v tomto
období pomůže řadou účelných rad. Jednalo se o příručku „Matka a dítě“, opět z dílny
Ozvěn z domova a ze světa vydavatelství a nakladatelství Politika (1941), jejíž vedoucí
odpovědnou redaktorkou byla H. Nováková – Bílá.
Správná matka musí své děti dobře znát a rozumět jim. To se dočítáme
v „Maminko – znáte svou dceru?“210 „Není krásnějšího pocitu, nežli když poznáme, že
dítě, ať v radosti nebo žalosti, přijde k mamince, neboť „dítětem“ zůstane dcerka i poté,
když je už vdaná a má sama dětí. … Kolika těžkostem by se dalo zameziti přátelstvím
dostatečného pochopení zralé ženy – matky.“211 Kladný vztah mezi rodičem a dítětem
bychom zajisté očekávali také dnes. Ovšem v tomto článku vyznívá dobrý vztah spíše
jako „kontrolní mechanismus“, protože „mladému člověku dnešní doby není pomoženo
pouhou starostí o jeho tělesné blaho, nýbrž že vyžaduje spíše silného duchovního
vedení“.212
Články se také odkazují na známé osobnosti, které měly k dětem kladný vztah.
První příklad popisuje příběh Arnošty Veselé, zakladatelky Domova pro děti, druhý se
věnuje českému prozaikovi a básníkovi J. Zeyerovi. „Zachránila sta českých
opuštěných dětí. … Nikdy neklesala na mysli, ani když byly doby, kdy nevěděla jak své
sirotky nasytí.“213 „Julius Zeyer miloval lidi, avšak největší láskou lnul k dětem. …
K dětem měl přirozený a srdečný vztah a vodňanská děcka ho zbožňovala. … Pohled na
strádající dítě ho přímo bolel a chudobu dětí považoval za největší nespravedlnost.“214
Oba úryvky dokazují, že se autoři článků snažili ukázat slavné osobnosti jako pozitivní
příklad ve vztahu k dětem.
Pokud chce ovšem matka přivést na svět zdravé dítě, musí dbát i o sebe.
„Maminko, život žije životem: proto pro blaho budoucích i Vy sama požívejte syrovou
zeleninu, uchovávající vzácné vlastnosti rostlin živých!“215 Ženská reprodukční funkce
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byla tak důležitá, že kojící matky a ženy v šestinedělí dostávaly větší příděly
potravin.216
Příspěvky ovšem nereflektovaly pouze výchovu dětí, ale také důležitost udržování
rodinného krbu. Krásnou ukázku představuje úryvek z článku „Vážíme si domova“.
„… jediný, ale stále pevný bod, který snad někdy přezíráme, ale který vždy znovu
a znovu hledáme. … a je to zase vždy žena – matka, kamarádka i žena hospodyně, jejíž
upracované a proto tak drahé ruce dovedou naplnit domov stálým teplem, láskou
i vkusem. … Važme si proto domova všichni, …“217
Aby ženy znaly své postavení v rodině a ve společnosti, odkazuje 27. dubna
Národní politika na stejnojmenný cyklus přednášek konajících se v Ústřední
knihovně.218
Za specifickou součást této kategorie můžeme pokládat články dotýkající se
tematicky zdraví, resp. „péče o tělo“. V žádném případě se však nejednalo o tipy a triky
na zkrášlení, protože žena má být jistě dobře udržovaná a upravená, nicméně hlavně
cudná a střídmá (to samé platí také o jejím šatníku).
Setkáváme se tedy s příspěvky, které hovoří o zdraví,219, 220 ale také o péči o tělo
např. v článku „Přední zuby“ z 30. března.221 Ve stati „Kartáček přítel pleti“222 se
věnuje jeho autor přímo péči o pleť, což je dosti ojedinělý úkaz. V témže článku
odkazuje čtenářky na příručku „Krása všem“ určenou ženám a jejich půvabu. Tato
příručka pocházela z nakladatelství Politika (podobně jako kuchařka „Slabikář levného
vaření“ nebo příručka „Matka a dítě“).
5.5.1.5 Domácnost
Příspěvky týkající se domácnosti mohly čtenářky Národní politiky nalézt
ve 14 rubrikách. Podobně jako v jiných skupinách, i zde se ženy seznamují s chodem
domácnosti a s péčí o ní. Jedná se zpravidla o praktické rady, které většinou nenesou
ideologické zabarvení. Hospodyně si mohou přečíst o praktickém využití krabic
a krabiček,223 kam umístit dětskou knihovničku,224 jaké ptactvo krmit,225 jak vyčistit
216
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kabelky,226 špinavé olejové obrazy227 nebo kartáče,228 o uplatnění stoličky
v kuchyňce,229 jak zabalit salát na výlet,230 jak udržovat šňůry na prádlo231 nebo jaké
dárky připravit pod vánoční stromeček.232
Samozřejmou součástí těchto článku je odkazování na šetření, např. ze 7. prosince
článek s titulkem „Nezatápějte papírem“.233
Další příklad, který zdůrazňuje důležitost ženských domácích prací, představuje
příspěvek „Odborné školení pomocnic v domácnosti“. Ženám se zde nabízí kurzy
domácích dovedností, které mohou využít již nyní v zaměstnání, ale také se tím řádně
připraví na svou budoucí úlohu matky a manželky a získají tak neocenitelnou praxi.
„Není nic pro ženu ponižujícího v práci, která je pro ženu tak důležitou a pro rodinu tak
významnou. … Zbavme se již jednou mylného názoru, že práce v domácnosti je něco
méněcenného a ponižujícího. Tím bychom snižovaly a podceňovaly samy sebe.“234
Tímto článkem se opět navracíme k nacistickému pohledu na ženu jako matku
a pečovatelku.
5.5.1.6 Rozhlas pro ženy
Analýza rubriky „Rozhlas pro ženy“ představuje pouze doplnění celkové rubriky.
Z názvu jednotlivých programů, které jsou ženám „nabízeny“, si můžeme udělat
alespoň rámcovou představu o propagovaných relacích.
Podobně jako ve článcích, které se věnují vaření, i zde se setkáváme s využíváním
a zpracováváním potravin, které jsou za války k dispozici, šetřením nebo úsporným
vařením: „O použití ječné mouky v kuchyni“,235 „Jak připravit hovězí“,236 „Omáčka pro
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celou rodinu“,237 „O zeleninách, nedoceněných našimi hospodyněmi“,238 „Jak uvařit dva
obědy při jednom vaření“,239 „Opomíjená ředkev a nevyužitý pór“240 a další.
Naopak v souvislosti s představou ženy jako matky a pečovatelky jsou ženám
nabízeny a představovány relace: „Život násobený dvěma“,241 „Jak se učit s dětmi
doma“,242 „O nevěstách a výbavě“,243 „Matka přítelkyně dítěti?“,244 „Vše pro dítě“245
a další.
Specifickým rysem tohoto sloupku je seznamování čtenářek s poměry v říši. Tato
skutečnost odkazuje na Souborný přehled pokynů, dle kterého se mají lidé seznamovat
(ovšem jen do určité míry) se situací v říši.
Čtenářkám jsou tedy anoncovány relace, které jim mají život v říši přiblížit,
popřípadě se z nich mají něco naučit a inspirovat se: „Dopis z Říše“,246 „Vypravování
německé

ošetřovatelky“,247

„O

zásadách

německých

hospodyň“,248

„E.

Žák

o rodičovských sdruženích v Říši“,249 „Hana Wolfová o zajímavé ženě, německé
básnířce Ině Seidl“,250 „Jak se stará německá Říše o rodiny vojáků“,251 „dr. Anna
Jehlová o německých ženách a výtvarném umění“,252 „Básník a jeho svět“,253
„Významné německé ženy“254 nebo „O německé rodině a státu“.255
Rozhlas upozorňuje čtenářky i na relace týkající se zemí, se kterými udržuje říše
přátelské vztahy, např.: „Žena ve fašistické Itálii“.256
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5.5.1.7 Jiné
Do kategorie „Jiné“ byly vyčleněny příspěvky, které nebylo možné zařadit do
stanovených kategorií. V roce 1941 to představuje celkem 8 článků (z celkového počtu
205). Jedná se např. o článek zpracovávající téma českých granátů („nejdražších
kamenů naší vlasti“), jejichž největší slávu ovšem spojuje s vídeňskou světovou
výstavou, čili s říší.257 Ke spojování protektorátu a říše dochází i v jiných statích (viz
např. svatováclavská tradice, kapitola 5.5.1.3).
Dalšími zástupci této skupiny jsou pozvánka na výstavu blatského lidového umění
z 8. června258 nebo poznámka upozorňující na nutnost představit se při telefonování ze
17. srpna.259
5.5.1.8 Právní poradna
Právní poradna neboli články, které radily čtenářkám ohledně právních záležitostí,
se zdají být i za protektorátu silně pragmatické a ideologií příliš neovlivněné. Všechny
čtyři případy, které se nachází ve zkoumaném vzorku z roku 1941, dávají čtenářkám
právní rady a nijak je ideologicky nepoučují.
Sloupek se věnuje např. otázkám věna, testamentu nebo „odporu a rozvratu“.
Právě

poslední

jmenovaný

článek

překvapivě

pojednává

o významech

slov

„nepřekonatelný odpor“ a „hluboký rozvrat“,260 který mezi manželi může nastat. Autor
článku popisuje nastalou situaci věcně (zabývá se de facto skutkovou podstatou).
Ačkoliv bychom mohli očekávat nějakou zmínku o zachování rodiny jakožto důležité
„jednotky“ ve výchově dětí, nic takové v článku nezaznívá.

5.5.2 Historická analýza roku 1944
5.5.2.1 Móda a oblečení
V roce 1944 se téma módy a oblečení objevilo s výjimkou dvou sobotních rubrik
v celém vymezeném období. Celkově se rubrika pro ženy musela vyrovnat s omezeným
prostorem, nejinak se tato skutečnost dotýkala také článků týkajících se oblečení.
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Ve většině případů byla tato rubrika zastoupena kresleným obrázkem se stručným
slovním popisem nějaké módní události (viz příloha č. 5).
Také v tomto roce se setkáváme s nabádáním k šetření, opravě a předělávání
oděvů. „Krátké, volné pareto je slušivou a praktickou jarní novinkou. Největším klad
spočívá v tom, že je můžeme pořídit ze starého, nemoderního pláště.“261 „Hezkou
halenkou pozvedneme svůj starý kostým.“262 „Z dvojích vysloužilých pracích šatů
vykouzlíme roztomilý ústroj.“263 Ačkoliv měla tedy rubrika méně prostoru, na
nedostatky některých materiálů a možností zakoupení nových oděvů stále odkazovala
a radila hospodyňkám, jak se vypořádat se situací.
Redaktoři se zmiňují také o vhodnosti oděvu do zaměstnání. Jedná se o reflexi
skutečnosti, že se žena dostává na různé pracovní pozice v důsledku nedostatku
pracovních sil. „Střídmé šaty – nejlepším každodenním oblečením, zejména do
zaměstnání.“264 „Střízlivé šaty – naším nejmilejším oblečením.“265 „Vůbec, nad
letošním kloboukem musíme opravdu rozvažovat a míti sílu odříci si některou novinku,
když víme, že jedině ve střídmém tvaru nám bude dobře.“266
Ve sloupku nechybí ani varování a odkazování na cudnost ženy, která musí být
zachována v každém případě. Na řadu se tak dostávají např. i mladé maminky, které by
se měly vyvarovat nošení příliš krátkých šatů, jejichž délka se ještě zkrátí při sehnutí se
ke kočárku nebo k pobíhajícímu dítěti.267
S komplexní rozvahou týkající se dámského šatníku přišel článek „Jarní úvahy nad
šatníkem“ 15. dubna. Autorka se zamýšlí nad ženskou elegancí, která jde ruku v ruce
s uměním vybrat si, umírněností a ještě přináší i finanční úlevu! „Odjakživa je touhou
každé rozumné ženy být dobře, a tím i elegantně oblečena. … Elegance spočívá v umění
vybrat si a míti sílu odříci si leckterou novinku, … Kdo má vkus, má eleganci, má
značné výhody – oblékání ho stojí méně peněz.“268
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5.5.2.2 Vaření
V roce 1944 se o vaření dočetly ženy v 16 rubrikách. I zde se můžeme setkat
s příklady šetření nebo rad a tipů, jak pracovat s přidělenými potravinami.
Tentokrát se však informace o přídělu objevila již i v samotném titulku článku,
a to „Houskové knedlíky z přídělové mouky“.269
Stranou nezůstává také neustále vštěpovaný motiv šetření, který stíhá hospodyňky
na každém jejich kroku. „Do prosáté mouky dáme hned sůl a půl ve vodě rozkverlaného
vajíčka; i bez vejce může býti knedlík dobrý.“270 „Okruží i vemeno má také tu výhodu,
že se varem nesmrskne, takže se množstvím vyrovná dvojnásobné váze drštek.“271
„… důkaz vtipnosti a vynalézavosti hospodyně. … co právě z těch nebo oněch součástek
doma má nebo si může opatřiti.“272 „Není-li k dispozici citron, výborně upotřebíme
vodu, v níž jsme máčely reveň přes noc, což činíme pro úsporu cukru.“273
Podobně jako v předešlém období, i v tomto jsou ženy nabádány k využívání
veškerých zbytků, které jsou v domácnosti vyprodukovány. „… kůži z přídělového
sádla na drobno rozkrájenou dáti dusiti pohromadě při přípravě dušených kedlubnů
a mrkve. Zelenina získá na chuti a kůži dobře zužitkujeme. Nebo z rozkrájené kůže sádla
uvařiti polévku, a přidáním zeleniny jako do hovězí“274 nebo „Máme-li zbytečné mléko,
stačí, když přidáme zcela málo, tím jen kaše zvláční“.275
Jako samostatnou tématiku bychom mohli vyčlenit informace týkající se omastku,
jeho získávání a nahrazování něčím jiným. „… čistý omastek se oddělil a plave jako
placka na povrchu; rozkrojím a vyjmu; ve vodě na dně zůstanou zbytky“276 nebo
v pojednání na téma „Lívance téměř bez tuku“.277 „Dáváme je buď spařené, pouze jen
do osolené vody, tím spíše, chceme-li omastek s povrchu vody sebrati.“278
Místo dětských pamlsků měly ženy připravovat svým dětem tzv. „griliáš“. Jeho
příprava nezabrala příliš času a využily se při ní přídělové ovesné vločky.279, 280
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Velkou oblibu získaly také polévky, které, jak uvádí rubrika, mohou nahradit
hlavní jídlo. „Večerní polévky husté, případně se zavářkou, sytí a přibudete na váze.“281
o polévkách se můžeme dočíst také v rubrice z 19. srpna. „Kdo dříve polévky nerad
jedl, nebo vůbec nejedl, přichází jim nyní většinou na chuť. Jedí se polévky nejen jako
dříve obvykle v poledne k obědu, ale i večer a velmi četně i dopoledne jako vítaná,
chutná, levná a hlavně teplá přesnídávka. … Tři talíře dobré husté polévky a k nim kus
chleba jsou s to uhradit i oběd…Polévkám platí všechna sláva.“282
Nebo recept na pokrm z krupice, která se také dostávala na přídělové lístky –
krupicové lívance283 a všeobecně využívání přidělených potravin. „Právě tak můžeme
špenát obkládati lívanečky s krup, vločkovými karbanátky, smaženými kroketami
s chleba atd.“284
5.5.2.3 Jaká má žena být a příklady známých žen
Této problematice se věnovalo celkem 16 rubrik.
Ženu, která má vše zvládnout, vyobrazuje článek „Sdělený bol“, jenž nabádá
hospodyně, aby se zbytečně nesvěřovaly a neotvíraly na potkání. Neměly by totiž budit
dojem „chudinek“, které si stěžují a navíc vyzrazují intimnosti z manželského života.
„… snaží se dělati na každého, s kým hovoří dojem trpitelky místo aby s hrdě vztyčenou
hlavou, s úsměvem na rtech nesly svůj pochybený život mlčky a v práci se snažily
zapomenouti na to, co jim hlodá v srdci.“285
S dalším příkladem „superženy“ přichází příspěvek „Z dopisů došlých redakci“.
Pisatelka se svěřuje čtenářkám s životní poutí, která ji zastihla za první světové války.
Ačkoliv musela zastat spoustu práce, postarat se o děti a rodinu, vše zvládla s grácií.
Minulou situaci připodobňuje k současné válce. Ze srovnání vychází lépe současnost,
kdy jsou k dispozici pravidelné příděly. „Nebylo pravidelných přídělů. … Přitom jsem
se musila starat o obě děti. … Moje Já neexistovalo, netoužila jsem po divadle, po
biografu, znala jsem jen svou povinnost a odpovědnost k nám všem. … Jsem zdravá,
bohatá životními zkušenostmi, a chuť do práce mne ještě ani dnes neopustila.“286 Jak
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znázorňuje ukázka, ženy se mají vzpružit a zapřít a postarat se o potřebné záležitosti.
Získají tak zkušenosti, které je velmi obohatí.
Pravou hodnotu mateřství nalézáme v článku „Ve vzpomínkách“, který
představuje vyznání matce. Život matky býval samé upírání, práce a nesnáze, až
s dítětem se tento život změnil a nabyl nových rozměrů. Matka, jako přítelkyně, je tu
vždy připravená ke každé oběti pro svou ratolest. „Jedinou Tvou nadějí bylo Tvé dítě. …
Přála jsi si pro mne jen růžovou budoucnost. … Vždy tichá, usměvavá, ke každé oběti
připravená, překleneš nálady nás všech svou veselou myslí.“287
O morálce a ženské úloze vypráví příspěvek „Upřímné slovo našim dívkám“.
Autorka kritizuje současné uvolněné mravy děvčat a znovu připomíná, jakou roli má
žena ve společnosti zastávat. „Emancipace, milé dívky a studentky, to neznamená
svlékání ženských šatů a oblékání šatů mužských, ani ošlapání všech ušlechtilých
ženských citů, aby místo nich nastoupila chlapecká klackovitost… Emancipace je
v podstatě boj o ocenění práce žen v domácnosti, boj o vážnost mužů k poslání ženy:
manželství, mateřství.“288
Povahou ženy se implicitně zabývá příspěvek „Jasný pohled do života“,289 který
srovnává postoje optimistky a pesimistky, přičemž od pesimismu by se měly ženy raději
držet stranou. To také podporuje pohled na ženu jako hrdinku, která bravurně zvládne
každou životní situaci s úsměvem.
Některé články se soustředily také na skutečnost, že ženy by měly být umírněné
nejenom ve svých mravech, ale také v mluvení. V příspěvku „Tady nelze
pomlouvat!“290 se čtenářky dočetly o obchodě, kde se vyskytuje cedule s tímto nápisem.
Lidé tam mají hovořit pouze o pěkných věcech a nepomlouvat ostatní. Ve „Vlakových
rozhovorech“291 se hospodyně dozvěděly, že není moudré svěřovat se na potkání
leckomu s věcmi týkajících se rodinné intimity. Takové vyznání se totiž může obrátit
záhy proti nim. V souvislosti s těmito příspěvky docházíme ke dvěma možným
interpretacím: (1) jednalo se pouze o upozornění, že doba je nepříznivá a lidé by se měli
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svěřování neznámým lidem vyvarovat, že se mají soukromé věci řešit v rámci rodiny
nebo (2) články odkazují na snahu zabránit a potlačit tzv. šeptanou propagandu.292
Prostor byl věnován také vztahu mezi snachou a tchýní, který může často vést
k manželským roztržkám, čemuž je třeba zabránit. „Nepřičiňujte se o to, aby kvůli vám
docházelo v manželství k častým roztržkám.“293 Obdobnou tématikou se zabývá i článek
„Cizí ženy“.294 Pouze klidné, šťastné a „kompletní“ rodinné prostředí mohlo zabezpečit
potřebnou výchovu dětí.
Nedílnou součástí celé této tématické kategorie je předkládání příkladů slavných
českých žen, příp. českých žen, které se umě spojují s Německem. V článku „Vnučka
skladatele ‚Kde domov můj‘“295 se čtenářky dozvěděly mnoho nového o Bertě
Škroupové, především z jejího dětství a rodinného života. Jakoby mimoděk působí
informace o tom, že Bertin tatínek účinkoval v Německu.
Mezi další příklady slavných jmen můžeme zařadit rozhovor s Růženou Pokornou
z Purkyňů, která se vyznává, na co nejraději vzpomíná. „Na tři drahé hlavičky svých
dítek. Na rozumnou lásku a ušlechtilost své matky.“296
Také rozhovor s „Nestorkou českých lékařek“, paní doktorkou Eliškou
Vozábovou, přináší ženám poučení a podporu v těžkých časech. (Otázka redaktorky)
„Kdo snáší lépe bolest? (Odpověď E. Vozábové) Většinou ženy. Sama příroda stvořila
ženu pro bolest: obdařila ji větší nervovou citlivostí, davší jí v náhradu statečnou
trpělivost a oddanost. Vídávám přečasto ženy bolestně nemocné vykonávati bez oddechu
jejich práci; vzpomínám bolesti rodiček.“297 Článek odkazuje na úlohu ženy, která musí
vykázat sílu a poradit si i v těžkém období.
Hospodyně díky příkladům slavných žen zjišťují, jak tyto ženy nahlížejí na rodinu,
její význam a postavení v životě.
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5.5.2.4 Výchova, péče o děti, rodinu a zdraví
Tématika výchovy, dětí a péče o rodinu se vyskytla celkem v 10 rubrikách.
Také v roce 1944 nezapomněla rubrika na články o zdraví a péči o tělo. Jednalo se
však veskrze o velmi praktické rady, např.: „Po kuchyňské práci a po zatápění myji
ruce v teplé vodě, ale vždy je opláchnu studenou; nepraskají a nečervenají, jsou
otužilé.“298 Opět se nedočítáme žádné informace o zkrášlování apod., které se neshoduje
s nacistickou ideologií ženy.
„Obnovené kouzlo rodinného krbu“ reprezentuje příklad tématiky péče o rodinu.
Příspěvek nejenže vychvaluje pohodu a klid domova, který byl v minulosti často
opomíjen a zaměňován za zábavu, ale odkazuje také na opravdové české velikány, díky
kterým může být ještě více zpříjemněna domácí atmosféra – Smetanu a Dvořáka. Mimo
jiné přivádí ženy k aktivnímu vyplňování času v domácnosti, a to prací.
„Byly časy, kdy jsme se povýšeně usmívali nad výrokem básníka, tvrdícího, že
nejkrásnější hudbou je praskot rodinného krbu. … V poslední době poznáváme, že volné
chvíle i v přísném soukromí možno prožíti bohatě, krásně a hlavně účelně. … Jakým
darem je rozečtená kniha po dni strávených účelnou a plodnou prací! … Ne, říkejte si,
co chcete, nejblaženější zážitky skýtá člověku jedině vlídné a útěšné rodinné
prostředí.“299
O dětech a výchově se zmiňuje 7 rubrik. Autoři pamatují například na budoucí
maminky, které se mají chovat tak, aby neuškodily svému nenarozenému dítěti.300
Nezbytnost řádné výchovy shrnuje článek „Výchova k samostatnosti“, který
hospodyně upozorňuje na nutnost předávat své zkušenosti dalším generacím budoucích
matek. Snaží se apelovat na ženy, aby zaučovaly své dcery (a někdy i chlapce)
v domácích pracích, jen tak mohou dívky získat určitou praxi a jistotu. „Z vlastní
zkušenosti víme, že obyčejně ty nejzdatnější hospodyně mají pramálo zdatné dcery. …
Rozumná hospodyně a dobrá matka-vychovatelka se osvědčí právě v tom, že i bez ní to
jde doma všechno jako na drátku. Vždyť si k tomu účelu vychovala dcerku, ba dokonce
někdy i hocha.“301
298

Ly. Neuvedeno. Národní politika. Ročník 62. Číslo 158/1944, s. 4.
HAMRALOVÁ, Marie. Obnovené kouzlo rodinného krbu. Národní politika. Ročník 62. Číslo
228/1944, s. 4.
300
E. S. P. Neuvedeno. Národní politika. Ročník 62. Číslo 131/1944, s. 4.
301
M. V. P. Výchova k samostatnosti. Národní politika. Ročník 62. Číslo 302/1944, s. 4.
299

61

Článek „Děti rozvedených rodičů“ přináší svědectví o vlivu neúplné rodiny na
dítě, které je pak jako nemocné. Připodobňuje rozpad rodiny k neodpustitelnému hříchu
a přivádí matky k úvaze, zda to není jejich vina. „Vmyslete se, vy otcové a matky, kteří
svoje manželské neshody vnášíte do těch drobných dětských hlaviček, kteří jste
zapomněli, že vy už nejste v rodině těmi hlavními, vmyslete se aspoň trochu do života
vašich dětí, které vám mají býti tím nejcennějším pokladem vašeho žití.“302 Článek
jednoznačně odkazuje na snahu udržení manželství, a s tím spojené výchovy budoucích
generací.
V jiných příspěvcích autorky opět přicházejí s tématikou správné výchovy a radí
matkám, jak si mají počínat, resp. kritizují špatné chování. „Všechny děti mají býti
statečné a nebojácné – všechny, hoši i děvčata, mají býti vychovány citově sic, ale bez
upřílišněné sentimentality, která často mění roztomilé kluky a rozšafné holčičky
v nesympatická, ubrečená děcka.“303 Nebo v článku „Přivírám oči“304 se autorka
rozohňuje nad nezodpovědnými matkami, které místo toho, aby dávaly pozor na svá
dítka (a plnily tak svoji funkci) raději nerušeně klebetí.
Příspěvek „Vánoce našeho srdce“ připomíná, aby ženy pamatovaly na ty méně
šťastné děti – děti z dětských útulků a domovů, v ústavech slepých.305 Jak je vidět,
důležité bylo nejen starat se o vlastní rodinu, ale také myslet na ostatní děti.
5.5.2.5 Domácnost
O radách do domácnosti píší autoři rubriky pro ženy celkem v 9 vydáních.
Podobně jako v předchozím vzorku i zde byly ženy seznamovány s různými metodami
úspory. Mohly se dočíst, jak ušetřit při mytí nádobí306 nebo co lze vyrobit z pytle
k Ježíšku.307
Praktické rady do domácnosti se týkaly např. zimního úklidu,308 boji s moly,309
čištění skvrn310 apod.
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5.5.2.6 Rozhlas pro ženy
Oproti roku 1941 se rubrika „Rozhlas pro ženy“ v roce 1944 nevyskytuje. Rubrika
se jako mnohé další stala obětí nedostatku prostoru.
5.5.2.7 Jiné
Skupina jiné se v roce 1944 nevyskytla. Všechny zkoumané články spadaly do
ostatních vyčleněných kategorií.
5.5.2.8

Právní poradna

Ve sledovaném období se objevil pouze jeden případ, kdy redaktoři radili svým
čtenářkám v právních záležitostech. Příspěvek s titulem „Rozvedená manželka –
rodinný příslušník“311 pojednává o vládním nařízení upravujícím nemocenské pojištění.
I zde bychom marně hledali zmínku autora o důležitosti udržení a harmonii
manželského svazku.

311
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5.6 Porovnání rubrik z let 1941 a 1944 a shrnutí analýzy
Analýza rubrik v jednotlivých obdobích vykázala částečné odlišnosti. Dané
diference budou dále popsány ve dvou hlavních rovinách. V první části půjde o rozdíly
z kvantitativního úhlu pohledu, druhá část bude věnována rozdílům z hlediska historické
analýzy.

5.6.1 Kvantitativní porovnání let 1941 a 1944
V rámci porovnání kvantitativní analýzy v jednotlivých letech můžeme pozorovat
jisté proměny. V první řadě se jedná o rozsah, kdy mezi vybranými roky došlo ke
značnému omezení tohoto oddílu. Z původní strany (resp. strany a sloupce) se rubrika
zmenšila na osminu až šestinu jedné stránky. K částečnému omezení rozsahu rubriky
pro ženy však dochází již v roce 1941, kdy se v září zredukovala část věnovaná ženám
na polovinu. (Ke zmenšení dané rubriky tedy docházelo postupně.)
Tato změna byla řádně odůvodněná v předcházejících kapitolách (vztahuje se
k omezeným prostředkům, které periodikum mělo – např. nedostatek papíru).
Tabulka 4 Zastoupení tématických kategorií 1941
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategorie
Móda, oblečení
Vaření, jídlo, pití
Jaká má žena být, příklady
Výchova, péče o děti, rodinu a zdraví
Domácnost
Rozhlas ženám
Jiné
Právní poradny

Podíl
22,9%
22,9%
17,6%
12,2%
10,2%
8,3%
3,9%
2,0%

Tabulka 5 Zastoupení tématických kategorií 1944
1
2
3
4
5
6
7
8

Kategorie
Móda, oblečení
Vaření, jídlo, pití
Jaká má žena být, příklady
Výchova, péče o děti, rodinu a zdraví
Domácnost
Právní poradny
Rozhlas ženám
Jiné

Podíl
31,8%
23,9%
18,2%
13,6%
11,4%
1,1%
0,0%
0,0%
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Co se týče pořadí jednotlivých tématických okruhů, mezi roky 1941 a 1944
(tabulka č. 4 a č. 5) nepozorujeme nijak významný rozdíl. Jediná změna se týká
posledních třech kategorií („Rozhlas ženám“, „Jiné“ a „Právní poradna“), jejichž pořadí
je odlišné. Ovšem všechny zmíněné skupiny dosahují v roce 1941 poměrně malého
zastoupení a v roce 1944 dvě nejsou zastoupeny vůbec. Jinak zůstává pořadí skupin
nezměněné.
Procentuální zastoupení tématických kategorií se v průběhu zkoumaného období
zčásti změnilo. K nejvýraznějšímu posunu došlo v kategorii „Móda, oblečení“, která
oproti roku 1941 posílila v roce 1944 téměř o 9%. Skupina „Vaření, jídlo, pití“ zůstává
prakticky beze změny (v roce 1944 četněji pouze o 1%), podobně jako kategorie „Jaká
má žena být, příklady“ (rozdíl o 0,6%), „Výchova, péče o děti, rodinu a zdraví“ (1,4%)
a „Domácnost“ (1,2%).

5.6.2 Historické porovnání let 1941 a 1944
Při srovnání v rámci historického kontextu a „síly“ jednotlivých článku, co se týče
agitace na ženu a její roli ve společnosti, došlo v rubrikách k částečným změnám, ovšem
nejednalo se o změny markantní.
Důležitým rysem, který ovlivnil podobu obou porovnávaných rubrik, je již
několikrát zmíněný rozsah, kterého dosahovaly. V roce 1941 se jednalo o celou stranu
novin (formátu A3), minimálně však půl strany. Oproti tomu rok 1944 se vykazuje
snížením prostoru nejen zkoumané rubriky, ale celého periodika. Z tohoto důvodu je
velmi těžké rubriky nějakým způsobem porovnávat.
Rozdíl, který lze mezi rubrikami vypozorovat, se vztahuje například k využívání
označení současné doby. Užití výrazu „válka“ či „válečný stav“ bylo upraveno
Souborným přehledem pokynů – mělo se s ním co možná nejvíce šetřit. V roce 1941
proto tento výraz vůbec nenalézáme, ale dočítáme se neurčitě o dnešní době, poslední
době apod., což čtenářky sice implicitně dovedlo k válce či válečnému stavu, ale působí
mírněji. V roce 1944 se s označením válka skutečně setkáváme, ale pouze v jednom
případě. „V době totálního nasazení žen, které se v těchto dnech rozšířilo i na ženy do
50 let, vzpomínám na minulou válku, kdy mi bylo 31 let.“312 Ačkoliv je tedy výraz
„válka“ užit, není v přímé spojitosti s tehdejším válečným stavem. Článek je však velmi
zajímavý i z hlediska použití spojení „totální nasazení“, které se objevuje ve
312
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zkoumaném vzorku rubrik poprvé a také naposledy. Dostáváme se tedy od neurčitého
popisu situace ke konkrétnějšímu náznaku, co se v okolním světě děje.
Články týkající se vaření se zakládají v obou letech na stejných pravidlech. Jedná
se zejména o šetření s potravinami, využívání zbytků, které jsou k dispozici,
a šikovnosti hospodyně vymyslet a uvařit výživné, dobré, ale hlavně levné jídlo, které
potěší celou rodinu. S postupujícím nedostatkem potravin dochází v roce 1944 k ještě
větší míře využívání všech dostupných poživatelných jídel. Články hovoří o vaření
z hovězího vemene, líčka apod. V neposlední řadě se setkáváme s návody, jak získat
z vaření tolik potřebný a nedostatkový tuk.
Oblékání podobně jako vaření nabádá čtenářky v obou letech k šetření a střídmosti
v jejich požadavcích. Ovšem oproti roku 1941 se v roce 1944 články o oblečení omezily
vyloženě na velmi stručné komentáře doprovázené obrázkem. Větší články se za období
1944 objevují jen třikrát (v roce 1941 to bylo na 25 článků).
V souvislosti s oblečením však dochází také k dalšímu rozdílu. Vzhledem
k postupnému zapojování žen do pracovního procesu můžeme v roce 1944 pozorovat
první zmínky odkazující na pracovní oděv. „Střídmé šaty – nejlepším každodenním
oblečením, zejména do zaměstnání“313 a titulek „Pracovní plášť“,314 který vypovídá sám
za sebe. Zmínka o pracovním úboru se v roce 1944 vyskytla pouze dvakrát, avšak
v roce 1941 to nebylo ani jednou (nebo pouze v souvislosti s domácí prací).
Hlavní tendence článků je v obou sledovaných letech zachována na velmi podobné
úrovni. Články odkazují na ideál ženy v nacistickém pojetí. Věnují se hodnotám
mateřství, péči o rodinu, nutnost a důležitost správné výchovy. V příspěvcích týkajících
se oblečení navádějí ženy k střídmosti, a to nejen z důvodu nedostatku látek a vůbec
prostředků k jejich pořízení, ale hlavně proto, že žena má být přirozeně krásná
a půvabná. Články o vaření zase nabádají k šetření se všemi dostupnými potravinami
a jejich zbytky. Vaření z mála (ale přitom chutné a výživné) je zde vykreslováno jako
přednost šikovné hospodyně.
Překvapivým rysem analýzy je skutečnost, že články neodkazují často na rasovou
čistotu. V roce 1941 na tuto problematiku naráží pouze jeden článek,315 v roce 1944 se
v jiném článku hovoří pouze o „vztahu krve ke svým dětem“.316 Za pravděpodobnou
313
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příčinu absence tohoto tématu (ve srovnání s mateřstvím nebo péčí o rodinu) bychom
mohli považovat fakt, že „konečné řešení české otázky“ se odsunulo až na období po
vítězné válce v rámci nového uspořádání Evropy.317
Ovšem k budoucímu plánu s českým obyvatelstvem se velmi jasně vyjádřil už
Heydrich. „Ke konečnému poněmčení tohoto prostoru: Nechci snad říci, že bychom se
chtěli pokoušet starými metodami poněmčit tento český ksindl, nýbrž postupovat zcela
střízlivě a začít s věcmi, které je možno provádět zastřeně již dnes, abychom získali
přehled, co z lidí v tomto prostoru je poněmčitelné… najít příležitost ohmatat veškeré
obyvatelstvo po stránce národní a rasové… musím dostat obraz celého národa a pak
mohu říci… to jsou… lidé, kteří jsou rasově dobří a dobře smýšlející, ty můžeme
poněmčit. Pak máme druhé, to jsou protipóly, rasově špatné a špatně smýšlející, tyto
lidi musíme dostat ven… Potom zůstává uprostřed jen střední vrstva, kterou musím
přesně přezkoušet.“318

317

O absenci tohoto tématu hovoříme pouze v souvislosti s Národní politikou a rubrikou pro ženy ve
zkoumaném období.
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Závěr
Předchozí kapitola se soustředila na srovnání zkoumaných let a jakési celkové
shrnutí analýzy rubriky pro ženy. Nacistická okupační moc bedlivě kontrolovala
a cenzurovala veškerý tisk a ani rubrika pro ženy nebyla žádnou výjimkou. Obsah
rubriky pro ženy svou náplní a charakterem odpovídal důležitosti role, jakou měla žena
v nacistickém ideálním světě zastávat.
Čtenářkám rubriky byly předkládány takové informace, které by přispěly k jejich
správné výchově. Články a příspěvky, které zmíněná rubrika obsahovala, se tak
soustředily na důležité vlastnosti a dovednosti, které by každá žena měla vykazovat.
Pokud by se všechny umy sloučily dohromady, výsledek by vyobrazil skutečně
„superženu“. Jedná se o matku-hospodyňku-vychovatelku v jedné osobě, jejíž jedinou
radostí a životním smyslem by mělo být přivést na svět potomka (v ideálním případě
více), obstarat laskavě celou rodinu, udržovat domácnost a být všem členům rodiny
neustále k dispozici. Navíc je tato žena přirozeně krásná a střídmá a skromná
v oblékání.
Ne všechny články ovšem obsahovaly ideologické zabarvení. Jak bylo popsáno
v praktické části práce, objevovaly se také příspěvky, které se soustředily pouze na
praktické rady a tipy ohledně domácnosti a jejího vedení.
Srovnání analýz jednotlivých let bylo částečně zkomplikováno všeobecnou situací
v tisku, kdy nedostatek papíru vedl ke snížení rozsahu snad každého protektorátního
listu. Rozdíly v rubrikách mezi lety 1941 a 1944 je možno nalézt, nejsou však výrazné
a zobecnitelné. Částečně reflektují historický vývoj událostí druhé světové války, kdy
musela být zastoupena stále ubývající pracovní síla ženami.
Pro budoucí analýzy tohoto tématu je k dispozici ještě dostatečně velký prostor.
Podpůrnou analýzu by mohl představovat rozbor reklamy, který by pak mohl ve
výsledku dokreslit celou situaci.
Přínosnou analýzu by, podle mého názoru, mohlo představovat „mezi-novinové“
srovnání. Jak pracovaly s tématikou ženy za druhé světové války jiné listy? Byl jejich
tón podobný, umírněnější nebo naopak naléhavější?319
319

Otázkou „skryté ideologie“ v protektorátu se zabývala S. Matoušková ve své bakalářské práci
Časopisy pro ženy v období druhé světové války v Protektorátu Čechy a Morava. V tomto případě se však
jednalo o týdenníky.
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Analýza popsaná v této bakalářské práci se soustředila pouze na jednu specifickou
sociální skupinu zastoupenou ženami. Jistě zajímavé informace by mohla přinést také
analýza zaměřená na děti. V Národní politice existovala jim určená rubrika pod název
„Našim dětem“.
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Seznam zkratek
BdM

Svaz německých dívek (Bund Deutcher Mädel)

ČNT

Český nacionálněsocialistický tábor

DNB

Německá tisková kancelář (Deutsches Nachrichtenbüro)

NP

Národní politika

NS

Národní souručenství

NSDAP

Nacionálně-socialistická německá dělnická strana
(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)

NSN

Národní svaz novinářů

SD

Bezpečnostní služba (Sicherheitsdienst)

SS

Ochranné oddíly NSDAP (Schutzstaffeln)

TO PMR

Tiskový odbor předsednictva ministerské rady
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Resumé
The Bachelor thesis “Hidden ideology in women section in Národní politika 1941
a 1944” deals with the view of women and their role in society, which the periodical
Národní politika has created in the times of the Protectorate of Bohemia and Moravia.
The perspective on the role of women in society was closely connected to the German
occupation authority, which was promoted in the Protectorate for the whole period of
World War Two.
The thesis is composed of several parts. The theoretical part concerns the
historical and social context of this specific period. The periodical Národní politika, its
brief history and prominent personalities, are also portrayed. Another part focuses on
the general situation of press in the Protectorate.
A separate chapter concentrates on the view of women and their function in Nazi
ideology. Nazi ideology presents an elaborated system of what women are to do,
especially with respect to family life, children and their education, household etc.
The practical part contains a historical and quantitative analysis, which
concentrates on the column for women in Národní politika in 1941 and 1944. The
quantitative part lists the topics that have appeared in the column for women
The principal part of the practical passage is the historical analysis. The historical
interpretation attempts to describe the, main features of Nazi ideology that readers
would encounter in the column for women, or more precisely, in what way the Nazi
ideology wanted to influence and educate women.
The necessity of motherhood, good care of the household and children and major
characteristics, which women should have (be self-sacrificing, optimistic, always
prepared for the family), were presented to female readers.
The historical analysis proves that the column for women was strictly managed in
agreement with Nazi ideology. Despite of this fact, we could also find articles, which
were “ideology-free”, but it is only a minority.
We find an image of an ideal woman (in accordance with Nazi ideology) via the
historical analysis of women section in Národní politika.
At the conclusion the comparison of examined years and summary of whole
analysis is presented. The confrontation of 1941 and 1944 was difficult to accomplish,
because during World War Two press has changed considerably.
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At the conclusion is presented the comparison of examined years and summary of
whole analysis. The confrontation of 1941 and 1944 was really hard to describe,
because during the World War Two press has changed as well.
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Příloha č. 1: Rozdělení tématických kategorií v roce 1941
Rozdělení tématických kategorií v roce 1941
Právní poradny
2,0%
Jiné
3,9%
Rozhlas ženám
8,3%

Móda, oblečení
22,9%

Domácnost
10,2%

Výchova, péče o děti,
rodinu a zdraví
12,2%

Vaření, jídlo, pití
22,9%

Jaká má žena být,
příklady
17,6%

Příloha č. 2: Rozdělení tématických kategorií v roce 1944

Rozdělení tématických kategorií v roce 1944

Právní poradny
1,1%

Jiné
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Rozhlas ženám
0,0%

Domácnost
11,4%
Móda, oblečení
31,8%

Výchova, péče o děti,
rodinu a zdraví
13,6%

Jaká má žena být,
příklady
18,2%

Vaření, jídlo, pití
23,9%
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