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Abstrakt (česky) 

Čeští krajané v Americe hráli důležitou roli nejen při ustavení samostatného Československa 

po první světové válce. I dnes se k českému původu hlásí více než milion Američanů. 

Čechoameričané tak pochopitelně bedlivě v meziválečném období sledovali, jak se daří mladé 

demokracii ve středu Evropy. Jejich reflexe je zaznamenána především v rámci krajanských 

periodik, které i přes svou částečnou dostupnost nejsou dodnes dostatečně reflektovány v rámci 

odborné literatury. Obecně platí, že nejvíce probádané je „vrcholné“ období krajanské Ameriky 

v období kolem první světové války, jinde však máme velké mezery, především v 

meziválečném období. Ve své práci se pokusím o komparativní pohled Čechů v Americe na 

události let 1929 až 1939, přičemž krajními body mého zkoumání budou krach na newyorské 

burze na podzim 1929 až po obsazení zbytků Československa nacistickým Německem a 

vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939. Zaměřím se konkrétně na česká 

periodika vydávaná ve třech lokalitách – Chicagu, Nebrasce a Texasu. Komparace těchto tří 

pohledů přinese unikátní srovnání perspektivy Čechoameričanů napříč urbánních i rurálních 

oblastech ve třech různých státech napříč Spojenými státy. Výhodou zároveň bude vyzdvižení 

periodik z období, o nějž badatelů doposud nejevili přílišný zájem. Jádro práce budou tvořit 

periodika vydávaná ve třech zmíněných lokalitách různými zájmovými skupinami, ať už se 

jedná o deník Denní Hlasatel, který četli dělníci v Chicagu, přes pro českou komunitu tištěný 

Čechoslovák and Westské Noviny vydávaný v Texasu, až po na zemědělce a zahrádkáře 

zaměřený Hospodář vydávaný několik desítek let v Nebrasce. Komparace těchto tří enkláv 

navíc umožní probádat sociální, náboženské, demografické a jiné rozdíly, neboť krajanská 

Amerika nebyla nikdy homogenní, byť to je často tak prezentováno. Práce si klade za cíl 

zprostředkovat neotřelý pohled na klíčové momenty nejen amerických, ale také českých dějin, 

jenž vedly k rozpadu tzv. první republiky a zahájení druhé světové války. 

 

Abstract (in English) 

Czech immigrants in America played an important role in the establishment of an independent 

Czechoslovakia after World War I, and even today more than one million Americans claim 

Czech ancestry. Czech Americans understandably kept a close eye on the young democracy in 

the centre of Europe during the interwar period. Their reflection is recorded primarily within 

the regional periodicals, which, despite their partial availability, are still not sufficiently 

reflected within the historiography. In general, the most researched period is the "peak" period 

of the immigrants America around the First World War, but elsewhere there are large gaps, 



especially in the interwar period. In my thesis, I will attempt a comparative view of Czechs in 

America on the events of 1929 to 1939, with the outer points of my examination being the crash 

of the New York Stock Exchange in the fall of 1929 to the occupation of the remnants of 

Czechoslovakia by Nazi Germany and the declaration of the Protectorate of Bohemia and 

Moravia in March 1939. I will focus specifically on Czech periodicals published in three 

locations – Chicago, Nebraska, and Texas. Comparing these three perspectives will yield a 

unique comparison of the perspective of Czech Americans across urban and rural areas in three 

different states across the United States. It will also have the advantage of highlighting 

periodicals from a period in which scholars have shown little interest to date. The core of the 

work will be periodicals published in the three locations mentioned above by various interest 

groups, from the Denní Hlasatel, read by workers in Chicago, to the Čechoslovák and Westské 

Noviny printed for the Czech community in Texas, to the farmer – and gardener-oriented 

Hospodář published for several decades in Nebraska. Moreover, a comparison of these three 

enclaves will allow for an exploration of social, religious, demographic, and other differences, 

for "Czech part of America" has never been homogeneous, though it is often presented as such. 

The work aims to provide a fresh perspective on the key events in not only American but also 

Czech history that led to the collapse of the so-called First Republic and the beginning of the 

Second World War. 
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Úvod 

Americký úřad pro sčítání lidu, anglicky United States Census Bureau (USCB), je federální 

úřad zodpovědný za sběr statistických dat o obyvatelstvu USA. Jednou z kategorií, kterou tamní 

úředníci statistici sledují je také „ancestry“, neboli původ. Mezi dostupnými možnostmi pak 

občané Spojených států najdou také kolonku „Czech“, díky níž se můžou k českému původu 

přihlásit. 

Pro mnoho lidí bude překvapivou informací, že podle posledních dostupných dat USCB, 

vycházejících z programu American Community Survey z roku 2019 deklaruje svůj původ 

coby český jeden milion, dvě stě devadesát čtyři tisíc Američanů.1  

Více než milionová česká stopa tak přetrvává v americké společnosti dodnes, přestože její 

zakladatelská fáze nastala zhruba v polovině 19. století a krajanská komunita ve Spojených 

státech dosáhla svého kvantitativního vrcholu podle Marka Vlhy v období kolem první světové 

války.2 Brněnský badatel pak sám glosuje, co vlastně z oné české identity u Čechoameričanů 

zbylo dodnes: „Přes ztrátu jazyka si udržují specifickou etnickou identitu, jejíž projevy zahrnují 

tak rozmanité jevy, jako jsou záliba v pojídání 'kolache', genealogické pátrání po předcích, 

vylepování samolepek s nápisem 'Jak se máš' (jež lze občas spatřit na autech v Texasu) nebo 

zpěv českých náboženských písní.“3 

Tyto v uvozovkách pitoreskní obrazy však nebyly pro krajany ze staré vlasti vždy poznávacím 

znamením Čechoameričanů. Jak je všeobecně známo, česká menšina sehrála díky svému 

politickému a kulturnímu vlivu jednu z klíčovou rolí při vzniku samostatného Československa 

po první světové válce. Politický establishment první republiky v čele s prezidentem 

Masarykem si byl této skutečnosti pochopitelně vědom. I proto byl na popud tehdejšího 

prezidenta zakladatele a vlivného lidoveckého politika Jana Šrámka v roce 1928 založen 

Československý ústav zahraniční.4 

Úkolem této dodnes fungují instituce je zabývat se spoluprací s českými krajanskými spolky a 

sdruženími ve světě.5 Z tohoto důvodu byl do čela ústavu postaven skutečný odborník – právník, 

 
1 2019: ACS 1-Year Estimates Selected Population Profiles [online].[cit. 19.6.2022] Dostupné z: 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=Czech&tid=ACSSPP1Y2019.S0201  
2 VLHA, Marek. Mezi starou vlastí a Amerikou: počátky české krajanské komunity v USA 19. století. Brno: Matice 

moravská, 2015, s. 11. 
3 Tamtéž, s. 11–12. 
4 Československý ústav zahraniční: Historie [online].[cit. 19.6.2022] Dostupné z: http://www.csuz.cz/index-1.html  
5 Tamtéž. 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=Czech&tid=ACSSPP1Y2019.S0201
http://www.csuz.cz/index-1.html
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demograf a statistik Jan Auerhan.6 Kromě jiného Auerhan proslul jako člověk, který důkladně 

mapoval české komunity v zahraničí, a dokonce o této problematice napsal několik knih.7 

I instituce samotná ovšem nepopírá, že v období před druhou světovou válkou sloužila 

k budování vlivných politických kontaktů s českými menšinami v zahraničí a legitimizaci 

nového státu na mapě Evropy: „V letech 1928–1939 Československý ústav zahraniční zmapoval 

krajanské komunity ve světě, navázal styky s jejich spolky a organizacemi, rozvinul vzájemnou 

spolupráci a zasloužil se o přiblížení života a potřeb krajanů domácí veřejnosti 

v Československu.“8 A přestože zmíněná instituce má zachovalý rozsáhlý archivní fond 

uložený v Národním archivu, nebyl zatím napsána žádná odborná práce, která by dopodrobna 

zmapovala skoro sto let existence Československého ústavu zahraničního. 

Je však dle mého soudu patrné, že československá politická reprezentace se po zkušenostech 

z první světové války tváří v tvář horšící se geopolitické situaci snažila opět mobilizovat 

politický kapitál v zahraničí, který pro ně krajané žijící v zahraničí představovali. Toto je jeden 

z důvodů, proč jsem se rozhodl věnovat problematice českého krajanského tisku 

v meziválečném období. 

Zároveň jsem se v rámci této práce rozhodl zužitkovat nabyté poznatky, a zkušenosti, které 

jsem získal na ročním pobytu v USA díky stipendiu Paul Robitschek Scholarship na University 

of Nebraska–Lincoln ve státě Nebraska. V průběhu tohoto roku jsem měl možnost poznat hned 

několik českých krajanských spolků v Americe a mnoho Čechoameričanů, kteří se snaží dodnes 

propagovat českou kulturu v Americe a předávat vzpomínky na starou vlast mladším 

generacím. 

  

 
6 Více o životě doktora Auerhana viz. HŮRSKÝ, Josef. Univ. doc. Dr. Jan Auerhan: Život a dílo. Praha: Zahraniční 

ústav, 1946. 
7 Namátkou například: AUERHAN, Jan. Československé jazykové menšiny v evropském zahraničí. Praha: 

Nakladatelství Orbis, 1935. 
8 Československý ústav zahraniční: Historie [online].[cit. 19.6.2022] Dostupné z: http://www.csuz.cz/index-1.html  

http://www.csuz.cz/index-1.html
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1 Cíle práce, prameny a literatura 

1.1 Vymezení a cíle práce 

Je totiž fascinujícím paradoxem, že zatímco historická literatura se věnuje činnosti českých 

krajanů ve Spojených státech během první i druhé světové války, nebo již v úvodu zmíněnému 

zlatému období z let předcházejíc oba konflikty, či rozebírá důvody, způsoby a průběh 

jednotlivých migračních vln z českých zemí do USA, meziválečné období zůstává mimo 

pozornost badatelů. 

Ve své diplomové práci jsem se proto rozhodl vytěžit dostupný krajanský tisk z období let 

1929–1939 a zjistit, jaký byl pohled krajanů v Americe na různé krize v této dekádě, která 

předcházela největšímu konfliktu v lidských dějinách. 

Konkrétně tím myslím pět situací v rozmezí oněch výše zmíněných deseti let, které ovlivnily 

nejen život Čechoameričanů, ale také výraznou měrou přispěly k zániku první československé 

republiky a startu druhé světové války. 

První událostí je tzv. Černý pátek na newyorské burze v říjnu 1929. Tento den je často vnímán 

jako pomyslný začátek velké hospodářské krize, jež nepřímo vedla k vzestupu totalitních a 

revizionistických režimů v Evropě, které měly na svědomí rozpoutání druhé světové války. 

Zároveň se také jedná o pokles na burze v amerických dějinách s největším politicko-

hospodářským dopadem a konec takzvaných zlatých dvacátých let. 

Další událostí, která znamenala obrat v boji s hospodářskou krizí, je inaugurace Franklina 

Delano Roosevelta na počátku března 1933 a s ní spojené bankovní prázdniny. Rooseveltovo 

zvolení do funkce znamenalo zásadní obrat v hospodářské politiky USA díky tzv. New Deal ve 

snaze za pomoci keynesiánské doktríny a zvýšené zásahy federální vlády do hospodářského 

života Spojených států porazit hospodářskou krizi, která zemi sužovala. Vzhledem k tomu, že 

se krize různých míst v USA dotkla různou intenzitou v různou dobu považuji za fascinující 

zjistit, jak byly tyto kroky vnímány napříč zemí. 

Třetí událostí je smrt prezidenta Tomáše G. Masaryka ze 14. září 1937. Masaryk měl 

s krajanskou komunitou v USA velice úzký vztah. Nejenže jeho žena Charlotta byla rodačkou 

z New Yorku, ale zároveň Čechoameričané hráli klíčovou politicko-vlivovou roli při 

ustanovení samostatného Československa díky finanční i politické podpoře Masarykových 

myšlenek. Navíc, jak je notoricky známé, Masaryk Spojené státy několikrát navštívil, přičemž 
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i vyhlášení Československa 28. října ho zastihlo v USA, kde od května pobýval. Ze Spojených 

států se do nově vzniklého státu vrátil už jako prezident na sklonku roku 1918. 

Předposledním bodem zájmu je pak mnichovská dohoda podepsaná poslední zářijový den 1938. 

Jak je známo, jednalo se o smlouvu, kterou západní spojenci Československa nařizovali Praze 

podstoupit oblast tzv. Sudet osídlených německou menšinou. Zároveň je tato událost 

označována jako pomyslný konec existence první republiky. Už méně známý je fakt, že v téže 

době měla však k rozhořčení a pocitu zmaru mnohých Čechů ve Spojených státech tamní 

federální vláda svázané ruce kvůli několika zákonům o neutralitě přijatých ve 30. letech 

minulého století. Prezident Roosevelt tak nemohl okleštění Československa nikterak zabránit. 

V neposlední řadě se mé bádání zaměří na reflexi 15. března 1939 v krajanském tisku. Toto 

datum znamenalo kompletní obsazení zbytku země německými vojsky a vytvoření Protektorátu 

Čechy a Morava. Definitivní konec Československa musel být pro americké Čechy obzvláště 

bolestivý, neboť to byli oni, kdo výraznou měrou přispěl k vytvoření téhož státu, jenž na mapě 

Evropy vydržel pouhých jednadvacet let. 

Tyto milníky pak byly vybrány záměrně v rámci metody sondy. Ve všech případech se totiž 

jedná o významné události v rámci jedné z nejpohnutějších dekád v dějinách, které byly 

důležité buď ihned, nebo s odstupem času, jak pro Čechy v Americe, tak pro „starou vlast“, 

z níž do USA přišli. A jednalo se o katalyzátory začátku druhé světové války, která bude opět 

znamenat výrazné zapojení krajanské komunity do snah o obnovení české státnosti. 

K obohacení historické vědy má práce pak přispěje tím, že jako hlavní korpus pramenů bude 

využívat krajanský tisk z meziválečného období, který doposud zůstává v případě badatelů na 

okraji zájmu. Než se však pustím bližšího představení bádání, pramenů a metodologie, rád bych 

stručně vyjmenoval několik hlavních monografií, které se zaobírají tématem českých krajanů 

v USA napříč časem a s ním i do zhodnotil dosavadní stav bádání v této věci. 

1.2 Dosavadní stav bádání 

V případě všeobecných monografií, které se zabývají dějinami Spojených států je 

nejpoužívanější monografií český překlad America: A Narrative History dua George B. Tindall 

a David E. Shi, která vyšla už před více než deseti lety v NLN.9 Duo historiků ze Severní 

Karolíny se ve své knize věnuje celým dějinám amerického kontinentu od časů 

předkolumbovský, až po unipolární moment USA na přelomu druhého tisíciletí. Tato kniha 

 
9 TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2008. 
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nám poslouží k vysvětlení dějinného a místního kontextu v rámci jednotlivých situací 

vybraných na základě metody sondy. 

Kromě Dějin Spojených států amerických pak zájemci mohou také sáhnout po populárněji 

laděné knize Paula Johnsona Dějiny amerického národa.10 Johnson je ovšem vnímán, kvůli 

záměrnému konstruování triumfalistického narativu v rámci amerických dějin spíše jako 

popularizátor. 

Vyloženě populárně-naučnou formu pak zvolila kniha Renáta Fučíková při psaní knihy Historie 

Čechů v USA.11 Zmiňuji ji však na tomto místě, neboť se jedná o zatím jediný moderní pokus, 

jak v rámci jedné publikace zmapovat politický kontext a zároveň příběhy význačných Čechů 

v USA od roku 1848. Na skutečnou akademickou práci v tomto duchu zabývající se tímto 

fenoménem bohužel zatím čekáme. 

V neposlední řadě však zmiňme ještě dvoudílnou práci profesora Josefa Polišenského12 

nazvanou Úvod do studia vystěhovalectví do Ameriky. První díl nese podtitul Obecné problémy 

dějin českého vystěhovalectví do Ameriky 1848–1914.13 Druhý zase Polišenský nazval Češi a 

Amerika.14 Právě druhý díl je relevantní pro naše téma, neboť se v něm Polišenský na rozdíl od 

jiných autorů alespoň na několika málo stranách v obecné rovině věnuje krajanské komunitě 

v USA mezi válkami.15 

V nich stojí následující: „Dvacátá a třicátá léta jsou v dějinách české Ameriky a jejího vztahu 

ke staré vlasti obdobím paradoxů. Zatímco v nové republice se stále více uplatňoval americký 

vliv, představovaný automobily, filmy, džezovou hudbou, měnila se i skladba americké Čechie. 

Počet česky mluvících Američanů se zmenšoval, ale co bylo důležitější, mizely české čtvrti ve 

velkoměstech a vylidňoval se farmářský venkov. Roku 1930 se ve Spojených státech napočítalo 

na dvě stě tisíc Čechů.“16 Polišenský se pak věnuje taktéž československo-americkým vztahům, 

které si prošly nejen svými paradoxy, ale také zklamáním, neboť dle jeho slov si mnozí občané 

nového státu mysleli, že Wilsonova Amerika se bude starat o hmotný rozvoj změněné mapy 

Evropy.17 

 
10 JOHNSON, Paul. Dějiny amerického národa. Voznice: Leda, 2014. 
11 FUČÍKOVÁ, Renáta. Historie Čechů v USA. Praha: Práh, 2019. 
12 Nutno však uvést, že Polišenský druhý díl napsal, jak stojí na obálce „s pomocí Lumíra Nesvadbíka“. 
13 POLIŠENSKÝ, Josef. Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky. Díl 1. Obecné problémy dějin českého 

vystěhovalectví do Ameriky 1848-1914. Praha: UK-Karolinum, 1992. 
14 POLIŠENSKÝ, Josef – Nesvadbík, Lumír. Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky. Díl 2. Češi a 

Amerika. Praha: Karolinum, 1996. 
15 Tamtéž, s. 94–99. 
16 Tamtéž, s. 94. 
17 Tamtéž. 
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Zároveň i mnozí navrátivší se krajané byli zklamaní z poměrů v nově samostatné staré vlasti, 

přičemž u Slováků se tento pocit ještě umocnil kvůli nesplnění slibu o federalizaci vetkaném 

do Pittsburské deklarace.18 „Stará vlast byla nadále spojována s osobou T. G. Masaryka. […] 

Více se vzájemně cestovalo. Z Ameriky jezdili krajané na Všesokolské slety až do osudného roku 

1938, majetnější Čechoslováci se zase podívali do Ameriky, když se tam konaly Světové nebo 

alespoň kontinentální výstavy a přitom poznávali jak Nový York, Chicago, St. Louis nebo San 

Francisco Do Spojených států přijížděli čeští a slovenští studenti obvykle na nějaké americké 

stipendium,“ píše Josef Polišenský o tehdejších stycích.19 A dodává: „Celkový počet mladých 

lidí, kteří takto poznali americkou skutečnost nebyl pravděpodobně veliký, známe jména asi 

dvou set Čechoslováků, kteří v tomto dvacetiletí studovali v Americe a je příznačné to, že 

značná část z nich zůstala za mořem.“20 

U konkrétních monografií zabývajících se tématem pak zaprvé vyzdvihněme již v úvodu 

citovanou práci brněnského historika a amerikanisty Marka Vlhy Mezi starou vlastí a 

Amerikou: počátky české krajanské komunity v USA 19. století.21 Vlha se ve své práci soustředí 

především na počátky české komunity ve Spojených státech a jeho kniha je oceňována 

například také díky šířce použité pramenné základny, kterou badatel nasbíral při svých cestách 

napříč USA. V seznamu pramenů tak najdeme například i materiály z Cincinnati, ST. Louis, 

Chicaga a dalších měst v Illinois, několika míst v Texasu, čí prameny z Minnesoty, Montany a 

Iowy.22 

Ovšem průkopníkem této problematiky byl v první polovině 60. let minulého století historik 

František Kutnar. Ten se v rámci své práce s názvem Počátky hromadného vystěhovalectví 

z Čech v době Bachova absolutismu zaměřil na dílčí, ovšem vzhledem k tématu převratné a 

novátorské, studium emigrační vlny spadající do doby po revoluci roku 1848.23 

A zatímco Vlha, jenž sám přiznává, že se Kutnarem inspiroval, se zabývá obecnými fenomény 

spojenými s českou menšinou v USA, jejími představami, myšlenkovými koncepty a dalšími 

záležitostmi, pro potřebu své práce jsem se zaměřil na tři konkrétní lokality ve Spojených 

státech, jež mají ve své historii výraznou českou stopu.  

 
18 POLIŠENSKÝ, Josef – Nesvadbík, Lumír. Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky. Díl 2. Češi a 

Amerika. Praha: Karolinum, 1996, s. 94–95. 
19 Tamtéž, s. 95. 
20 Tamtéž. 
21 VLHA, Marek. Mezi starou vlastí a Amerikou: počátky české krajanské komunity v USA 19. století. Brno: Matice 

moravská.  
22 Tamtéž, s. 360–362. 
23 KUTNAR, František. Počátky hromadného vystěhovalectví z Čech v době Bachova absolutismu. Praha: Nakl. 

Československé akademie věd, 1964. 
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První z nich je Chicago, dnes třetí největší město Spojených států. Právě město ve státě Illinois 

bylo od počátku migrace z českých zemí nejoblíbenější destinací vysídlivše se Čechů a česká 

stopa je v rámci některých kulturních institucí ve městě dodnes patrná. V rámci historiografie 

stojí za pozornost komentovaná edice pramenů k dějinám Čechům v Chicagu z pera manželů 

Lenky a Jaroslava Křížových s názvem Střípky z českého Chicaga: edice dokumentů k dějinám 

Čechů v americkém Chicagu v letech 1848–1918.24 Bohužel, jako v případě takřka jakékoliv 

další historiografické literatury, tak i zde narážíme na problém, že autoři své badání utínají 

v roce 1918, kdy Čechoameričané výraznou měrou přispěli k vytvoření Československa. Jak 

by snad existoval jistý koncensus, že došlo k určitému naplnění pomyslného dějinného úkolu 

krajanské komunity ve Spojených státech. 

Tento badatelský limit částečně doplňuje ve své útlé knížce České Chicago politolog Martin 

Nekola, neboť v několika málo pasážích se osudům české komunity v meziválečném období 

věnuje.25 Hodí se na tomto místě také zmínit, že již výše zmíněný Jaroslav Kříž pak zároveň 

chystá v rámci nakladatelství Epocha vydání monografie Česká Amerika: Chicago, která by 

měla dle slov vydavatele přinést: „Komplexní pohled na vývoj české komunity v americkém 

Chicagu v časovém horizontu 1848–1945. Stěžejní část publikace je věnována socio-

kulturnímu, hospodářskému a politickému vývoji české menšiny z etno-historického pohledu.“26 

Bohužel v době dokončení tohoto textu nebyla tato kniha, která by jinak byla pro naše potřeby 

zřejmě velice užitečná, vydána. Předpokládám však, že budoucí badatelé zabývající se otázkou 

české menšiny v Chicagu v meziválečném období se o Křížovu práci budou moci opřít. O české 

komunitě v Chicagu bylo napsáno ještě mnoho historických odborných článků, monografií atd, 

bohužel žádný z nich se nevěnuje specificky osudům krajanů v meziválečném období, či 

dokonce periodikům, která v té době v češtině v USA vycházely. 

Druhá lokalita po Chicagu, jejíž periodika se ocitla ve středu našeho zájmu, se nachází více na 

jih Spojených států. Konkrétně jde o Nebrasku. Tento rovinatý stát dodnes známý pro své 

zemědělství byl po Chicagu historicky druhou nejoblíbenější lokalitou českých osadníků. 

Například v roce 1910 měla Nebraska 50 680 migrantů, kteří uváděli za svůj rodný jazyk 

 
24 KŘÍŽ Jaroslav, KŘÍŽOVÁ, Lenka. Střípky z českého Chicaga: edice dokumentů k dějinám Čechů v americkém 

Chicagu v letech 1848-1918. Praha: Academia, 2017. 
25 NEKOLA, Martin. České Chicago. Praha: NLN, 2017. 
26 Nakladatelství Epocha: Jaroslav Kříž – Česká Amerika: Chicago. [online].[cit. 22.6.2022] Dostupné z: 

https://www.epocha.cz/kniha/jaroslav-kriz-ceska-amerika-prvni-vydani-vazana-s-prebalem/  

https://www.epocha.cz/kniha/jaroslav-kriz-ceska-amerika-prvni-vydani-vazana-s-prebalem/
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češtinu.27 A dodnes je Nebraska státem, kde se největší procento obyvatel z celé Unie hlásí 

k českým kořenům a česká komunita je kulturně velmi aktivní.28  

Bohužel ani tato skutečnost nenapomohla k tomu, aby byly napsány a vydány knihy, které by 

se výraznou měrou dotýkaly zkoumané problematiky. Je to tak i kvůli tomu, že dodnes je 

používána jako jediná skoro sto let stará monografie Růženy Rosické Dějiny Čechů v Nebrasce, 

která znemožňuje autorce meziválečné období zkoumat v celé šíři, neboť byla vydána už v roce 

1928.29 

V obecných konturách alespoň na pár odstavcích se této problematice věnuje již výše zmíněná 

kniha historičky Štěpánky Korytové-Magsdat To Reap a Bountiful Harvest, ovšem jedná se o 

historičku, která se zaměřuje především na migraci, takže periodika, ale i období, které se již 

vyznačovalo tím, že migrační vlna z Čech byla za pomyslným vrcholem leží mimo její zájem.30 

Pro nutné objasnění kontextů některých vyjádření tak bude použito souhrnné kompendium 

History of Nebraska dvojice James C. Olson a Ronald C. Naugle.31 

Třetí a poslední lokalitou, jejíž periodika a reflexe českých krajanů leží v centru mého zájmu 

je, Texas. Zároveň se jedná o stát, kde dodnes žije skoro dvě stě tisíc lidí hlásících se k českému 

původu.32 Čechy obývajícími stát osamělé hvězdy se dlouhodobě zabývá badatel Lukáš 

Perutka, konkrétně na příkladu Rožnovska.33 Výhodou jeho publikace Za to spasitelské moře 

je ovšem fakt, že Perutka se v něm věnuje i obecným trendům, které ovlivňovaly život české 

komunity v Texasu, včetně meziválečného období.34 

Obecně však Perutka vidí meziválečné období jako etapu úpadku české komunity v Texasu, 

z níž se enkláva nikdy nevzpamatovala: „Úpadek českého uvědomění byl způsoben několika 

faktory. Ona již zmíněná industrializace a urbanizace v Texasu totiž proběhla i na Valašsku, 

kde je s tímto procesem nerozlučně spjat zlínský podnikatel Tomáš Baťa. Zlepšení životních 

 
27 KORYTOVÁ-MAGSTADT, Štěpánka. To Reap a Bountiful Harvest: Czech immigration beyond Mississippi, 

1850-1990. Iowa City (Iowa): Rudi Publishing, 1993, s. xvii. 
28 Data k celkovému počtu lidí hlásící se k českému původu v jednotlivých státech: 2019: ACS 1-Year Estimates 

Selected Population Profiles [online].[cit. 19.6.2022] Dostupné z: 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=Czech&g=0100000US%240400000&tid=ACSSPP1Y2019.S0201  
29 ROSICKÁ, Růžena. Dějiny Čechů v Nebrasce. Omaha (Nebraska): Český historický klub, 1928. 
30 KORYTOVÁ-MAGSTADT, Štěpánka. To Reap a Bountiful Harvest: Czech immigration beyond Mississippi, 

1850-1990. Iowa City (Iowa): Rudi Publishing, 1993. 
31 OLSON, James C., NAUGLE, Ronald C. History of Nebraska. Lincoln (Nebraska): University of Nebraska 

Press, 1997. 
32 Data k celkovému počtu lidí hlásící se k českému původu v jednotlivých státech: 2019: ACS 1-Year Estimates 

Selected Population Profiles [online].[cit. 19.6.2022] Dostupné z: 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=Czech&g=0100000US%240400000&tid=ACSSPP1Y2019.S0201 
33 PERUTKA, Lukáš. Za to spasitelské moře: emigrace z Rožnovska do Texasu. Rožnov pod Radhoštěm: Město 

Rožnov pod Radhoštěm, 2015. 
34 Tamtéž, s. 92–99. 

https://data.census.gov/cedsci/table?q=Czech&g=0100000US%240400000&tid=ACSSPP1Y2019.S0201
https://data.census.gov/cedsci/table?q=Czech&g=0100000US%240400000&tid=ACSSPP1Y2019.S0201
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podmínek ve staré vlasti tak vedlo k tomu, že vystěhování do Texasu již nebylo tak lákavé. 

K tomu bylo nutné připočítat i omezování přistěhovalectví ze strany amerických úřadů. Proud 

nových přistěhovalců tak slábl a ti, co v Texasu pobývali, postupně ztráceli kulturní vazby na 

starou vlast. Bylo to způsobeno tím, že starší generace pomalu vymírala a ta mladší, jejíž 

členové se narodili v Texasu, ztrácela zájem,“ uzavírá Perutka.35 

Kromě Perutkovy práce pak stojí za zmínku kniha Evy Eckertové Kameny na prérii.36 

Eckertová se ve své monografii věnuje zjednodušeně řečeno vzestupu a pádu české komunity 

Texasu. Od jejího utvoření a dobudování v na konci 19. století, až po de facto rozpad a 

odumírání v poválečném období. Součástí toho je i pasáž věnující se texaským Čechům 

v meziválečném období.37 Obecně se však autorka spíše než dějinným externalitám nebo 

periodikům věnuje akulturaci tamní komunity, krajanským spolkům, či symbolice na tamních 

hřbitovech.  

Jak již bylo několikrát zmíněno, v rámci práce budou analyzována různá česká periodika 

z meziválečného období. Vzhledem k četnosti, různorodosti a geografické roztroušenosti 

českých deníků, týdeníků, měsíčníků či jiných občasníků je složité napsat souhrnnou práci 

věnující se tomuto fenoménu. Průkopníkem v tomto tématu byl učiněn v roce 1911 Tomášem 

Čapkem díky jeho knize Padesát let českého tisku v Americe.38 Vzhledem k tomu, že Čapek 

byl de facto kronikářem české emigrace v Americe se jeho kniha zaměřuje na zaznamenání 

raných dějin tamního česky psaného tisku, zaznamenání vzpomínek některých redaktorů, ale 

taktéž obsahuje vyčerpávající soupis jednotlivých tiskovin. 

Čapkovu práci je ovšem nutné zmínit, neboť podobného pokusu o obsáhnutí a popsání celého 

korpusu českých periodik jsme se dočkali až o necelých sto let později díky knize badatelky 

Aleny Jaklové Čechoamerická periodika 19. a 20. století.39 Jaklová se ve své monografii na 

první pohled na překvapivě velké ploše zabývá migrací, ale také jednotlivým periodikům 

v průběhu dvou století. Jak už ovšem bývá v případě vztahu historiografie a české komunity v 

USA pravidlem, v centru pozornosti stojí především druhá polovina dvacátého století a necelé 

první dvě dekády století následujícího do vzniku samostatného Československa. 

 
35 PERUTKA, Lukáš. Za to spasitelské moře: emigrace z Rožnovska do Texasu. Rožnov pod Radhoštěm: Město 

Rožnov pod Radhoštěm, 2015, s. 95–96. 
36 ECKERTOVÁ, Eva. Kameny na prérii: čeští vystěhovalci v Texasu. Praha: NLN, 2004. 
37 Tamtéž, s. 174–194. 
38 ČAPEK, Tomáš. Padesát let českého tisku v Americe. New York: The Language Press, 1911. 
39 JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010. 
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Jaklová se však alespoň částečně věnuje i meziválečnému období. Ať už jde o rozdělení 

jednotlivých tiskovin40, nebo krátkou snahu charakterizovat v tomto období život české 

menšiny v Americe41. Konkrétně zmiňuje například, že v meziválečném období začala druhá 

generace přistěhovalců početně převyšovat generaci první, která byla narozená mimo území 

Spojených států.42 Celou éra je krátce zhodnocena následovně: „Po vytvoření samostatného 

státu v roce 1918 měli Češi a Slováci k emigraci méně důvodů, přesto se ale před začátkem 

dvacátých let, kdy začaly platit roční imigrační kvóty, přistěhovalo do USA více než sedmnáct 

tisíc Čechů. … Koncem třicátých let 20. století odešlo z Československa také několik set Čechů 

převážně židovského původu a malý počet utečenců přicházel i v celém průběhu druhé světové 

války.“43 

Kromě toho Jaklová, což je pro naše potřeby důležité, vysvětluje, že krajanská komunita v USA 

už ztrácela kontakt s událostmi se starou vlastí a začala žít vlastním životem, z čehož lze 

předpokládat, že Čechoameričané měli unikátní perspektivu na problémy dané doby. „V roce 

1940 žilo ve Spojených státech amerických už jenom 31 % Čechů náležejících k první generaci. 

Jak přistěhovalci stárli, začali opouštět farmy, na nichž se předtím usazovali. Zatímco v roce 

1910 představovali farmáři ještě 33 % z celkového počtu všech českých přistěhovalců, v roce 

1940 jich žilo na farmách už jenom 18 %. Většina Čechoameričanů v té době už žila ve městech. 

Neobývali však kompaktní městské komunity, jak tomu bývalo dříve. V období po první světové 

válce se krajanské městské komunity začaly rozpady, Češi už ke svému životu v Americe 

nepotřebovali sousedství krajanů z bývalé vlasti. Rozpad městských komunit urychlila i světová 

hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let,“ popisuje autorka změnu charakteru 

české komunity.44 

Jaklová pak stručně líčí zkoumané období z mediálního hlediska takto: „Produkce krajanských 

žurnalistických titulů dosáhla svého vrcholu v roce 1920, ve třicátých a čtyřicátých letech však 

už byla situace zcela jiná. Počet nově zakládaných žurnalistických titulů se výrazně snižoval, 

ve srovnání s dvacátými lety klesal i celkový počet krajanských periodik, měnila se struktura 

tisku. Zatímco v celém předcházejícím období existence čechoamerického tisku představovaly 

nejfrekventovanější typ periodik měsíčníky, od třicátých let 20. století jsou na krajanském 

tiskovém trhu nejpočetněji zastoupeny měsíčníky.“45 Autorka pak k neveselé situaci ještě 

 
40 JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010, s. 272–286. 
41 Tamtéž, s. 307–310. 
42 Tamtéž, s. 307. 
43 Tamtéž. 
44 Tamtéž, s. 307–308. 
45 Tamtéž, s. 296. 
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dodává, že pokud už byla nějaká nová tiskovina přeci jen založena, tak toto periodikum 

z pravidla bohužel velice rychle zaniklo.46 

1.3 Prameny 

Pro potřeby této práce byla vybrána tři, resp. čtyři různá periodika z již výše zmíněných tří 

zásadně lokalit o různé periodicitě. Diverzifikace na základě oblasti, ale i pravidelnosti vydání 

jednotlivých tiskovin má za cíl reflektovat, jak vnímali Češi v Americe výše zmíněné události 

v průběhu času a zda se například neměnil jejich náhled na základě uplynuté doby, či místa, 

kde daná tiskovina vycházela. 

Cílem práce je pak zjistit, jak se jednotlivé události v rozmezí let 1929–1939 nejen pisatelů, ale 

celé krajanské komunity dotkly. Jak byly tyto klíčové momenty vnímány, reflektovány, které 

úhly pohledu považovali Češi v Americe za důležité atd. Zároveň například i to, zda jejich 

pohledy korespondovaly s všeobecným směřováním americké zahraniční politiky, která byla 

od té československé diametrálně odlišná. Minimálně tedy do japonského útoku na Pearl 

Harbor v prosinci 1941. 

Ve své práci se budu opírat především o tři konkrétní periodika z tří různých států s různou 

periodicitou. Prvním z nich je deník Denní Hlasatel, který byl v Chicagu založen už v květnu 

roku 1891, přestože ve městě již vycházely dvě česká periodika – deníky Svornost a Chicagské 

listy.47 Denní Hlasatel vznikl díky stávce českých sazečů v Chicagu pracující pro tamní česká 

média, které se zaměstnavatelům nepodařilo uchlácholit. Stávkující se proto od oddělili od 

svých původních kolegů a založili si vlastní list.48 

Dennímu Hlasateli byla pak při jeho zrodu dána do vínku ta výhoda, že kromě inovativního 

zavedení týdenní subskripce na místo měsíční, také pomohlo, že na konci 19. století do Chicaga 

stále proudil velký počet přistěhovalců z Čech, kteří si zvykli konzumovat česky psané 

tiskoviny už v Rakousku-Uhersku.49 Bažili proto po českém deníku, přičemž tuto potřebu 

splnil, jelikož podle Jaklové: „Denní Hlasatel byl deník, byl cenově přístupný a nabízel kvalitní 

obsah. Proto sáhli většinou právě po něm.“50 Zajímavostí také je, což Jaklová uvádí ve výčtu 

jednotlivých periodik, že Denní Hlasatel byl jediným českým listem v Americe, který měl 

denní přísun telegrafických zprávy z celého světa přímo v redakci.51 

 
46 JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010, s. 296–298. 
47 Tamtéž, s. 198. 
48 Tamtéž, s. 198–199. 
49 Tamtéž, s. 199. 
50 Tamtéž, s. 199. 
51 Tamtéž, s. 438. 
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S přibývajícím časem a pokračující asimilací Čechů v USA se pak snižoval počet zpráv o „staré 

vlasti“ a tyto texty byly nahrazeny novým „domácím zpravodajstvím“ ze Spojených států.52 A 

i přestože se jednalo o deník založený skrze stávku, rapidně ubývalo i zpráv zaměřující se na 

dělnické hnutí a trable pracující třídy v Chicagu. 

Tyto zprávy nahradilo časem kupříkladu soudní zpravodajství, či jiné aktuality.53 

V meziválečném období o sobě navíc Denní Hlasatel na každé titulní straně hlásil, že se jedná 

o „největší a nejrozšířenější český list v Americe.“54 Časopis pak přežil déle než sto let, než 

přestal v roce 1994 vycházet úplně, byť se tehdy mohl pyšnit tím, že se jedná o nejstarší 

československý deník na světě.55 Doba se nicméně změnila a o podobná periodika nebyl zájem, 

nejen kvůli tomu, že Československo už rok předtím zaniklo. 

Druhým periodikem používaným v této práci je časopis Hospodář, který vycházel od roku 1891 

v Omaze ve státě Nebraska. Časopis založil novinář Jan Rosický nejdříve jako měsíčník, od 

druhého ročníku se pak periodicita změnila na čtrnáctideník a od roku 1985 se opět jednalo o 

měsíčník.56 

Jak už název napovídá, jednalo se o periodikum určené především farmářům, o čemž svědčí i 

místo založení, neboť Nebraska je známá dodnes jako agrární stát. Své předplatitele si však 

podle Jaklové našel kromě farem v USA i v Kanadě, a některá čísla byla dokonce zasílána i do 

vlasti.57 

Kromě rozdílné periodicity než u Denního Hlasatele jsem se rozhodl využít Hospodář 

kupříkladu i kvůli tomu, že vzhledem ke vzdálenosti a menší propojenosti středozápadu 

s východním pobřežím například velká hospodářská krize zasáhla Nebrasku oproti 

industriálním centrům na východním a západním pobřeží Spojených států později a v jiné 

formě. 

Kromě toho, i když se jednalo o odborné periodikum, horšící se mezinárodní situace nutila i 

takový časopis jako je Hospodář vyjadřovat se k aktuální politické situaci. Postupný rozklad 

první československé republiky se přímo dotýkal a navíc čtrnáctideník nabízel díky 

zveřejňování mnoha dopisů čtenářů unikátní perspektivu „obyčejných krajanů“ nepatřících do 

české novinářské obce ve Spojených státech. Tyto dopisy však v této práci analyzovány 

 
52 JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010, s. 204–206. 
53 Tamtéž, s. 206. 
54 Denní Hlasatel, 25. října 1929. 
55 JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010, s 206. 
56 Tamtéž, s. 206–207. 
57 Tamtéž, s. 207. 
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nebudou kvůli nutnosti rozdílného metodologického postupu a obtížné verifikovatelnost 

svědectví. 

Pro dokončení uveďme, že Hospodář v již zmíněné formě měsíčníku vycházel až do roku 2012 

(!) ve městě West v Texasu, o němž ještě bude řeč.58 Hospodář se tak dožil krásného věku 120 

let a je dodnes nejdéle vydávanou krajanskou tiskovinou. Perličkou je, že časopis svůj velice 

konzervativní charakter dokládal nejen svým zaměřením na farmáře, ale také rozhodnutím 

v každém čísle umístit nad první články v čísle fotografii zakladatele listu Jana Rosického, 

který ovšem zemřel „už“ v roce 1910. Toto je patrné v rozmezí celého zkoumaného období v 

letech 1929–1939. 

Třetím používaným periodikem je týdeník Čechoslovák and Westké Noviny. Kromě opět 

rozdílné periodicity a vydávání v jiném státě, kde byla početná česká komunity je Čechoslovák 

zajímavý především z dvou hledisek. Tím prvním je, jak už název napovídá, oproti dvěma výše 

zmíněným periodikům předpokládaný více anglicistní charakter média. 

Druhým je rok vzniku novin. Historie Čechoslováka sahá „jen“ do roku 1918, kdy začal časopis 

vycházet ve městě Rosenberg v Texasu pod názvem Čechoslovák, ale už za dva roky zanikl, 

jen aby byl znovu tentýž rok obnoven pod již výše zmíněným názvem Čechoslovák and Westské 

Noviny.59 Jaklová tuto zvláštnost přibližuje následovně: „Stanovit zcela přesné počty 

čechoamerických periodik (v éře krátce po skončí první světové války, pozn. autora) není totiž 

prakticky možné, protože některé listy rychle zanikaly, jiné vycházely nepravidelně nebo se 

různě proměňovaly. Znamená to, že zanikly a začaly vycházet znovu, ale už pod jiným 

titulem.“60 

V roce 1920 začal tedy týdeník vycházet znovu, tentokrát s názvem Čechoslovák and Westské 

Noviny ve městě West v Texasu. Zřejmě nepřekvapí, že už podle lokalit a názvu sloužil list 

především k informačnímu obsloužení české komunity, která v oblasti žila. A na rozdíl od dvou 

výše zmíněných periodik také neměl dlouhou několik desítek let trvající tradici, takže 

předpokládám, že se charakter obsahu (i kvůli více lokálnímu zaměření čtenářstva) bude oproti 

Dennímu Hlasateli a Hospodáři značně lišit. Týdeník Čechoslovák and Westské Noviny pak 

existoval až do roku 1961, než se sloučil s Hospodářem a vycházel pod názvem Hospodář-

 
58 Před 10 lety skončil Hospodář, časopis amerických Čechů vycházel přes 120 let [online].[cit. 24.7.2022] 

Dostupné z: https://www.agroportal24h.cz/clanky/pred-10-lety-skoncil-hospodar-casopis-americkych-cechu-

vychazel-pres-120-let  
59 JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010, s. 425–426. 
60 Tamtéž, s. 263. 
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Čechoslovák.61 Jak už bylo zmíněno, tak ve Westu v Texasu také toto médium v roce 2012 

definitivně zaniklo. 

Bohužel vzhledem k lokálnímu a velice specifickému zaměření Čechoslováka se v žádném 

dostupném archivu nedochovaly čísla z roku 1929, která by byla relevantní pro reflexi krachu 

na newyorské burze na podzim tohoto roku. Pro potřeby této práce jsem se proto rozhodl tento 

výpadek pro první zkoumanou událost nahradit Čechoslováka jiným českým periodikem 

z Texasu. A to konkrétně měsíčníkem Bratrské listy – Brethren Journal, jež vycházel od roku 

1902 díky československé bratrské jednotě ve městě Caldwell v Texasu. Dodnes vycházející 

periodikum je zástupcem evangelických tiskovin, které vydávali krajané v Americe. 

Náboženský tisk byl prominentní složkou čechoamerického tisku.62 A vzhledem k absenci 

původně zamýšlených pramenů jsem se rozhodl pro tento substituent, aby byl alespoň takto 

částečně byla náboženská periodika v práci zastoupena. 

Pro úplnost pak dodejme, že u používaných pramenů není možné rozlišit, jaký redaktor či autor 

napsal jaký text. Kromě toho pak stránky většiny používaných vydání daných periodik nejsou 

číslované. Zároveň zde z důvodu snahy o autentické představení málo zpracovaných pramenů 

budou citáty uváděný v tehdejším znění. 

1.4 Metodologie 

V případě metodologie se chci opřít o komparativní metodu, která se mi zdá pro cíle práce, ale 

i pramennou základnu nejvhodnějším dostupným nástrojem. Výhodu komparativní perspektivy 

přibližuje například ve svém známém textu Comparison and Beyond německý historik Jürgen 

Kocka.63 „Z heuristického hlediska komparativní přístup přistupuje k problémům, které by 

člověk v opačném případě mohl minout, přehlédnout, či zanedbat,“ píše Kocka.64 

Zmiňuje pak příklad slavného francouzského historika Marca Blocha, který při svém zájmu o 

agrární dějiny poukázal na překvapivě podobné změny ve struktuře vlastnictví půdy mezi 

Anglií a francouzským regionem Provence v 15. až 17. století.65 Přitom před uveřejněním 

Blochova výzkumu tato podobnost historikům unikala. 

Kocka nadále zmiňuje, že komparace také pomáhá charakterizovat profily jednotlivých 

zkoumaných případů, neboť jsou často dávány do ostrého kontrastu s jinými.66 Vzhledem 

 
61 JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010, s. 341. 
62 Tamtéž, s. 268–269. 
63 KOCKA, Jürgen. Comparison and Beyond. History and Theory, 42, 2003, s. 39–44. 
64 Tamtéž, s. 40. 
65 Tamtéž, s. 40. 
66 Tamtéž, s. 40. 
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k tomu, že hodlám porovnávat tiskoviny tří různých charakteristik z tří různých států Spojených 

států tedy věřím, že by podle Kockova výroku mohl být i můj výzkum z tohoto hlediska 

přínosnější, než pokud bych se například zaměřil jen na mediální výstupy amerických Čechů 

z Chicaga. 

Kocka také připomíná, že komparace (byť v jeho případě myšlená při nadnárodním srovnávání, 

pozn. autora) může být osvobozující pro historiky, neboť často jsme specialisté na určitou zemi 

či region, což má za následek provincializaci vědy.67 Stejně tak i já věřím, že sledování 

perspektivy amerických Čechů směrem k relativně známým událostem meziválečných dějin 

může nabídnout čerstvý, dosud neznámý úhel pohledu. 

Zároveň, což uvádí i autor, nesmíme při komparativní metodě zapomínat na to, že jednotlivé 

materie jsou samostatnými a jedinečnými příklady, které jsme z analytických důvodů spojili a 

hledáme u nich podobnosti a rozdíly.68 Proto podle Kocky jako historikové omezujeme počet 

případů, jež porovnáváme, aby byly dostatečně zohledněny všechny potřebné rozdíly a 

zdůrazňuje, že vztahy mezi jednotlivými prameny by měly být součástí srovnávacího rámce, 

nikoliv něco, co ignorujeme.69 

Velice podobně vidí celou věc i známý český historik Miroslav Hroch, což nastínil ve své knize 

Hledání souvislostí.70 Hroch vypichuje mnoho podobných bodů jako Kocka, ale zároveň 

zmiňuje, že nejdůležitější je si definovat zkoumaný objekt, určit si cíl, mít na paměti vztah 

k časové ose a mít jasná kritéria komparace.71 Zároveň autor upozorňuje, že: „Obecně platí, že 

komparace je tím složitější (a spolehlivost jejích výsledků tím spornější), čím obecnější, resp. 

abstraktnější je rámec komparace a čím obtížnější je jednoznačná definice.“72 

V případě této práce je patrné, že chceme-li srovnávat jednotlivé jevy, nikoliv procesy nebo 

struktury a komparativní metoda má smysl a je cenná nejen díky heterogenitě Spojených států, 

ale taktéž kvůli rozdílné charakteristice české komunity v každém ze zkoumaných států. 

Přičemž charakter krajanské komunity v tom či onom státě determinoval, jaké tiskoviny budou 

Čechoameričané produkovat. 

 
67 KOCKA, Jürgen. Comparison and Beyond. History and Theory, 42, 2003, s. 41. 
68 Tamtéž, s. 43. 
69 Tamtéž, s. 44. 
70 HROCH, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2018. 
71 Tamtéž, s. 29–40. 
72 Tamtéž, s. 31. 
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U komparovaných objektů se pak pokusíme společně s tím, jak doporučuje autor, hledat u 

shody, rozdíly, ale i jedinečné rysy.73 Ona jedinečnost by měla být kupříkladu na první pohled 

patrná například u Hospodáře, jenž byl primárně apolitickým magazínem zaměřeným na 

farmáře. Nejtěžším a finálním úkolem pak bude ve shodě s tím, co navrhuje Hroch formulovat 

určitou syntézu všech vypozorovaných fenoménů.74 

Po objasnění metody bych se rád dotknul také zásad, jak pracovat obecně s tiskem jako 

historickým pramenem na základě textu Pavla Horáka v kolektivní monografii Základní 

problémy studia moderních a soudobých dějin.75 Autor hned v úvodu zmiňuje potřebu důkladné 

kritiky pramenů, neboť: „Média nám tak nabízející obraz světa v uspořádané a zvládnutelné 

podobě. Samu jejich produkci, ale podmiňuje společnost a kultura, jejíž jsou součástí.“76 Tato 

zásada se odráží ve volbě pramenů této práce, neboť místo, zaměření i okolnosti vzniku dané 

tiskoviny budou hrát roli v její jedinečnosti a tím pádem i relevanci pohledu na zkoumané 

události. V souladu s Horákem pak netoužíme po čerpání pouhých faktografických údajů ze 

zkoumaných periodik, neboť se povětšinou jedná o mezníky dějin, jejichž detailní průběh je 

dobře znám a zdokumentován.77 

Horák přesto upozorňuje, že i v případě, že by tomu tak bylo a my hledali pouhé dobové údaje, 

vždy je třeba mít na paměti, že bychom: „…měli sledovat podmínky a motivace jejich vzniku i 

šíření a neustále se ptát, proč noviny o událostech referují tak, jak referují. Noviny mohou být 

kronikou dobových názorů, aspirací a debat. Reprezentují společnost, jejíž byly součástí. A 

jestliže nám předvádějí obraz světa ve srozumitelné podobě nebo alespoň tak, jak jsme schopni 

a ochotni ho akceptovat, je jejich studiem možné odpovídat na otázky, jakými způsoby 

vydavatelé, editoři, reportéři i jejich publika přemýšlely a přemýšlejí o své vlastní době a světu 

kolem sebe.“78 To velice trefně shrnuje i cíl této práce, jímž je, jak bylo zmíněno už několikrát, 

poskytnout neotřelou a novou perspektivu české krajanské komunity v zahraničí na klíčové 

události formující nejen události ve staré vlasti v době před druhou světovou válkou. 

Autor následně nabízí i několik analytických prostředků, s nimiž lze k tisku přistupovat, 

přičemž pro naše potřeby bude zajímavé kromě textů samotných si všímat i vizuálního kontextu 

 
73 HROCH, Miroslav. Hledání souvislostí: eseje z komparativních dějin Evropy. Praha: Sociologické 

nakladatelství (SLON), 2018, s. 32–33. 
74 Tamtéž, s. 33. 
75 HORÁK, Pavel. Tisk jako historický pramen. In: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha: 

Praha: NLN, 2014, s. 343–359. 
76 Tamtéž, s. 343. 
77 Tamtéž, s. 344. 
78 Tamtéž. 
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novin.79 Klíčové je pak krátké souvětí, kde Horák tvrdí: „Pokud analyzujeme obsahy novin, 

měli bychom si uvědomit, že významy slov, zvuků a obrazů, které se v médiích objevují, jsou 

společensky a kulturně podmíněny.“80 

Užitečná pro nás bude také například Horákem zmiňovaná obsahová analýza, jež zkoumá jaká 

slova jsou v textu nejčastější.81 To je využitelné i v rámci komparativní perspektivy, neboť 

všechna zkoumaná média budou referovat o jednom a tom samém dějinném okamžiku. 

V neposlední řadě pak zmiňme i výčet otázek, které nás budou, stejně tak jako autora, zajímat: 

„Při analýze textů bychom se nicméně neustále měli ptát: Kde a kým byl článek napsán? Je 

autor pojmenován? Jaké je vyznění článků, slov obrazů a jejich kombinací výběru metafor a 

způsob projevu? Jaké zdroje autor používá? Kdo je předpokládaný příjemce textu a jaké 

znalosti autor u svých čtenářů předpokládá? Jak tuto skutečnost využívá k tomu, aby čtenáře 

ovlivnil? Používá emoce? Vyhraňuje se vůči něčemu? Lze v textu najít implicitní 'my' a 'oni'?“ 

vypisuje detailně autor a pokračuje i dále ve výčtu podobně relevantních otázek. 

Na závěr této sekce bych se pak rád dotkl několika věcí. Co týče této práce samotné, tak její dle 

mého názoru největší úskalí mé práce tkví v samotných používaných materiálech, neboť se 

jedná o partikulární pramennou základnu, která je vzhledem k charakteru bádání jasně 

ohraničená z pohledu času i místa. Kromě toho, jak se ukazuje na případu dostupnosti 

Čechoslováka z roku 1929, v některých případech je problém dostupnost tiskovin z tohoto 

období jak u nás, tak v USA. 

Co se týče dostupnosti pramenů, část periodik je zdigitalizována v rámci archivu Náprstkova 

muzea (včetně valné většiny těch použitých v této práci), některé noviny pak digitalizovali 

kolegové ve Spojených státech, především v Texasu a Chicagu. V případě, že se tak nestalo, 

zájemce o tuto problematiku by se bohužel muset vydat na finančně nákladnější cestu po 

archivech v USA a chybějící materiály dohledávat doufaje, že se mu to podaří. 

Pokud se budou chtít v budoucnu badatelé zajímat o český krajanský tisk v meziválečném 

období v budoucnu, mohou se pochopitelně vydat naprosto rozdílnou cestou. Vzhledem 

k dostupnosti klíčových pramenů a rozsáhlosti celého tématu lze například dopodrobna 

reflektovat průběh, rozsah a efekt, jaký měla na Čechy v USA velká hospodářská krize, ovšem 

 
79 HORÁK, Pavel. Tisk jako historický pramen. In: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Praha: 

Praha: NLN, 2014, s. 351–353. 
80 Tamtéž, s. 353. 
81 Tamtéž, s. 355. 
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osobně jsem došel při zvažování této možnosti k závěru, že se jedná o téma hluboce přesahující 

zaměření této práce. 

Zajímavé by bylo i podrobné zmapování reflexe česko-německých vztahů po nástupu Adolfa 

Hitlera k moci z perspektivy v USA, či hlubší zkoumání více mezinárodně politických krizí 

v meziválečném období. To jsou jen některé tipy, k nimž bych rád přidal, že lze také pracovat 

s periodiky z jiných částí Ameriky. Vzhledem k silné přítomností Čechů se pak nabízí lokality 

jako stát Minnesota, města Cleveland a Cincinnati v Ohiu, či New York, odkud se nám řada 

tiskovin dochovala. 

Na závěr této části práci pak cítím za nutné vyjasnit, že tento text se nezabývá odbojovými 

aktivitami české komunity ani v první či druhé světové válce. Zároveň nemá ani ambice 

hlouběji zkoumat průběh migrace z Československa do Spojených států v meziválečném 

období, či snad dokonce objasňovat úpadek české identity v téže éře. Kromě toho se také 

nehodlám hlouběji zaobírat českými spolky v zámoří, náboženskou či jinou strukturou české 

krajanské komunity, nebo životními osudy jejích jednotlivých výrazných osobností. 
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2 Sucho, občas akcie 

Prvním zkoumaným momentem je tzv. „černý pátek“ na newyorské burze. Ve skutečnosti šlo 

o čtvrtek 24. října 1929, přičemž v angličtině je tento den označován jako Black Thursday. 

K posunu v kalendáři na pátek došlo kvůli časovému posunu mezi Evropou a Spojenými státy. 

V rámci kolektivní paměti i dnes tento burzovní krach je vnímán jako pomyslný spouštěč velké 

hospodářské krize. 

Přitom tomu tak není, na čemž se shodují historici napříč spektrem. O velké hospodářské krizi 

je v češtině napsáno jen velmi málo odborných knih, proto se často odkazuje na spíše 

popularizační práci novináře Milana Vodičky s názvem Den, kdy došly prachy.82 Avšak i 

Vodička ve své knize demytizuje často přijímanou tezi, že právě výše zmíněný den krizi 

nastartoval: „Při černém čtvrtku burza nakonec poklesla jen o dvě procenta. Bublina praskla 

až následující týden. Černé pondělí přineslo pokles o třináct a další den, jemuž se říká černé 

úterý, se burza propadla o dvanáct procent. … Málo se však ví, že už v prosinci se akcie 

vyhouply na úroveň zimy 1928, což byl velmi slušný výkon. Potom příjemně rostly až do dubna 

1930, takže získaly necelých třináct procent. … Jenže pak se trh přece jen zhroutil. Ale tím, co 

vyvolalo největší světovou krizi moderní doby, nebyl krach na Wall Streetu, nýbrž reakce na 

něj.“83 

Velice podobně start krize vidí i Tindall a Shi, jež upozorňují na zhoršující se 

makroekonomické ukazatele už před oním bájným krachem a tvrdí, že stav na burze 

neodpovídal realitě. „V roce 1927 bytová výstavba a odbyt automobilů dohnaly poptávku, 

podnikům narostly zásoby a snížilo se tempo spotřeby. Situace v polovině roku 1929 se již 

vyznačovala poklesem výroby a zaměstnanosti a zhoršením dalších ukazatelů hospodářské 

činnosti. Obchod na burze přesto kvetl – hnán nadměrnou důvěrou a věčnou chamtivostí. V 

roce 1929 se z burzy stala říše fantazie. … Během října klesla hodnota akcií na newyorské burze 

v průměru o třicet sedm procent,“ píší ve své knize.84 

Následně pak duo autorů uvádí nelichotivá čísla o tom, jak vzrostla nezaměstnanost v USA 

z 1,6 na 12,8 milionu lidí během čtyř let do roku 1933, či v jaké napjaté situaci se ocitli farmáři 

kvůli až o polovinu klesajícím cenám zemědělských výrobků.85 To je informace, kterou 

 
82 VODIČKA, Milan. Den, kdy došly prachy: jak velká krize ve 30. letech změnila životy lidí a na co se máme 

připravit my. Praha: Práh, 2009. 
83 Tamtéž, s. 203. 
84 TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2008, s. 556. 
85 Tamtéž, s. 557. 
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považujeme za relevantní pro naši debatu kvůli zemědělskému charakteru Texasu a Nebrasky, 

a vzhledem k použití časopisu Hospodář. Pro nutnou kontextualizaci zkoumaného momentu 

pak připomeňme zřejmě nejprominentnější knihu, která byla kdy o velké hospodářské knize 

v anglosaských zemích napsána – monografii Golden Fetter: The Gold Standard and the Great 

Depression z pera amerického hospodářského historika Barryho Eichengreena.86 

Ve své knize Eichengreen opakovaně upozorňuje na chybné vnímání celé krize jako něčeho, co 

začalo ve Spojených státech a zasáhlo USA nejtvrdším možným způsobem. „Po krachu na Wall 

Street v roce 1929 následoval kolaps finančních institucí a imploze aktivity na finančních trzích. 

Následující pokles se stal velkou hospodářskou krizí – velkou ekonomickou katastrofou moderní 

doby. Tato katastrofa byla celosvětovým fenoménem. Na rozdíl od dojmu, který vyvolává 

většina literatury, která se zaměřuje na Spojené státy, byla velká hospodářská krize natolik 

vážná právě proto, že postihla tolik zemí najednou. Žádná z národních ekonomik nebyla imunní. 

Všechny utrpěly finanční potíže a mnohé z nich zažily zničující finanční krize,“ píše například 

v úvodu Eichengreen.87 

Následně se Eichengreen pouští například do dlouhého popisu toho, jak fungoval 

v meziválečném období zlatý standard.88 Z autorova pohledu to je klíčové, neboť zárodky velké 

hospodářské krize vidí obecně v nastavení fungování globálního ekonomického systému už po 

první světové válce, kdy byl smrtícím koktejlem pro velkou hospodářskou krizi mix nepružnosti 

zlatého standardu a sporů ohledně splácení reparací a válečných dluhů.89 „Problémy 

s fungováním zlatého standardu a bezprecedentní nárůst nezaměstnanosti byly dva více než 

pozoruhodné aspekty ekonomické krize 30. let. Byly propojené způsobem, který je vzájemně 

ještě více prohloubil a posílil. … Problémy se zlatým standardem přímo přispěly ke zhroucení 

výroby a nárůstu nezaměstnanosti v roce 1929,“ píše autor.90 

2.1 Chicago a černý čtvrtek – největší panika od roku 1914 

A jak tedy pomyslný start vnímali krajané ve Spojených státech? Začněme v Chicagu, kde 

vzhledem k periodicitě jsou zprávy z našich pramenů nejrychlejší, a dalo by se říci, že i 

nejaktuálnější. Hned v pátek 25. října Denní Hlasatel na úvodní straně druhé části vydání hlásil 

v rámci článku s titulkem Pokles akcií na burse následující: „Některé cenné papíry prodány 

 
86 EICHENGREEN, Barry. Golden Fetter: The Gold Standard and the Great Depression. Oxford: Oxford 

University Press, 1992. 
87 Tamtéž, s. 3. 
88 Tamtéž, s. 26–67. 
89 Tamtéž, s. 390–395. 
90 Tamtéž, s. 390. 
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včera na Wall Street o 12 až 40 bodů levněji. Od válečného poplachu r. 1914 nebylo tolik 

zmatku v newyorských bursovních kruzích jako včera.“91 To nám ukazuje minimálně fakt, že 

tehdejší zpravodajové vnímali pokles na burze v kontextu poslední v uvozovkách velké krize, 

kterou znali. Zatímco pro nás je typické hledat „nové černé pátky“ v předvečer současných 

ekonomických krizí, v meziválečném období byly tyto trable vztahovány k začátku první 

světové války, v níž byla Amerika na počátku neutrální. 

Pozoruhodné je, že burzovní pokles nebyl hlavní zprávou dne. Tou byl text o následcích jezerní 

bouře ve městě Michigan City ve státě Indiana.92 Z pohledu určité post racionalizace bychom 

snad i mohli říct, že Češi v Chicagu situaci na finančních trzích v New Yorku podcenili. To by 

byla ovšem chyba, neboť zpravodaj celou situaci na burze rozvádí takto: „Dnes za překotného 

prodeje asi 12,800,900 dílců bylo rozprodáno a většina z nich prodána pod cenu. Pouze 

ocelářský trust za všeobecného zmatku udržel ceny svých akcií v normálu a na konec akcie ty 

vystoupily o několik procent výše… […] Jinak ale všechny ostatní velké industriální firmy 

utrpěly dnešním poklesem zvlášť dopoledne kdy některé akcie zapadaly o dvanáct až čtyřicet 

bodů níže než byly ve své valutě včera.“ 

Zde je dobré sledovat (nacházející se ve výše vynechané části citátu, pozn. autora), že v mysli 

tehdejších Čechů zároveň nejvíce věřili akciím United State Steel Corporation o nichž, autor 

tvrdí: „Považovány byly vždy za nejsilnější cenné listiny, kteréžto přesvědčení i za to dnešní 

bursovní paniky se uplatnilo.“93 To nám dokáže dát cenný náhled do tehdejší nálady na 

finančních trzích. 

Podobně vypovídající charakter má poznámka o objemu se ztrátou prodaných cenných papírů: 

„Dnešní rozprodej byl největší letos, takže dnešními bursovními zmatky i panika letos v březnu 

zde udavší, byla překonána. V březnu rozprodáno na rychlo pouze 8,246,740 a dnes, jak již 

bylo poznamenáno, více jak dvanáct milionů akcií.“94 Autor kromě toho naznačil i propojenost, 

jakou měli newyorské událost na zbytek americké ekonomiky: „Následkem zdejších bursovních 

poklesů i na jiných amerických bursách pocítěno bylo jisté kolísání, kterým zasaženy byly též 

bursy obilní, bavlnářů i jatečníků.“95 Lze předpokládat, že zmínka o oněch tří komoditních 

burzách pak byla do textu přidána i kvůli specifickým potřebám české komunity, která byla 

velmi pozorná vzhledem ke svému zaměření na ceny oněch produktů. 

 
91 Denní Hlasatel, 25. října 1929 (část druhá).  
92 Tamtéž. 
93 Tamtéž. 
94 Tamtéž. 
95 Tamtéž. 
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Denní Hlasatel si následně všimnul i reakce federální vlády, konkrétně ministra financí Andrew 

W. Mellona, přičemž anglické pojmenování jeho funkce Secretary of the Treasury je zde 

otrocky počeštěno jako Tajemník pokladu.96 Autor článku zmiňuje, že na burzu musela dokonce 

být zavolána policie, aby nespokojený lid před bursou byl na uzdě udržen.97 Dle textu se pak 

Mellon domnívá, že: „dnešní ztráty na Wall Street jsou ztráty pouze na papíře a obchod 

dnešním poplachem na Wall Street nebude snad v zemi postižen.“98 

Nadcházející krizi tak nevěštily ani orgány ve Washingtonu, naopak se hodlaly v rámci 

vyšetřování nezdravých poměrů na Wall Street zaměřit na otázku divokých spekulací, kterou 

měl v prosinci roku 1929 prošetřit senátní výbor.99 Tindall a Shi však na Mellonovu adresu 

poznamenávají dost nelichotivě: „Mellon prohlašoval, že nejlepší politikou by bylo 'zlikvidovat 

dělnictvo, zlikvidovat akcie, zlikvidovat zemědělce, zlikvidovat nemovitosti'. To by podle něho 

'zbavilo systém prohnilosti'.“100 Ona zmíněná senátní komise měla pak prozkoumat úvěrové 

poměry především na newyorské burze, kde „zvlášť poslední dva roky divoké spekulace se 

provozují“.101 

Na závěr autor doplňuje, jaký efekt měl pokles na americké burze i jinde po světě: „Dozvuky 

dnešní paniky na Wall Street byly pozorovány zvlášť na burse ve Filadelfii, dále ve finančních 

kruzích v Toronto i Montrealu a rovněž Londýnská bursa byla new-yorskou panikou otřesena,“ 

bohužel vzhledem zřejmě k rozsahu se rozsah pádů na dalších trzích nedovídáme, jak by bylo 

běžné například dnes. V neposlední řadě pak následuje zmínka o poklesu ceny za bušlu obilí 

(stará míra označující zhruba 28 kg, pozn. autora), která měla ztratit na hodnotě jedenáct centů. 

Co nám tedy tento text může říct? V první řadě kvůli své nevýrazné roli na úvodní straně novin 

a samotnému vyznění textu fascinující fakt, že Češi v Chicagu nevnímali onen bájný „černý 

pátek“ ani vzdáleně jako něco, co by připomínalo start velké hospodářské krize. Tento bod jsme 

si v rámci ex-post racionalizace zvolili až my historici jako něco, čeho se můžeme „chytit“. Je 

možné, že v New Yorku by byl tento moment vnímán například silněji, ale zkoumání tohoto 

úhlu pohledu by vyžadovalo proměnu pramenné základny. 

Pochopitelně však, že Denní Hlasatel informoval o poklesu na newyorské burze i nadále. Tato 

o něco delší časová perspektiva je pak nutná kvůli rozdílné periodicitě pramenů, neboť 

 
96 Denní Hlasatel, 25. října 1929 (část druhá). 
97 Tamtéž. 
98 Tamtéž. 
99 Tamtéž. 
100 TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, Nakladatelství 
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zaměření na jeden konkrétní den, ve smyslu vydání novin v rámci konkrétního, by bylo příliš 

svazující. Myslíme tím spíše vztah k určité události, i proto je pro nás zajímavé, že hned další 

den – 26. října 1929 chicagský český deník umístil na titulní stranu své druhé části článek 

Bankéři na pomoc s podtitulkem Pět největších finančníků newyorských konalo poradu a učinili 

kroky, aby se panika na burse zastavila.102 

Hlavní zprávou dne ovšem byl text o tom, že bývalý ministr vnitra Albert B. Fall byl obviněn 

z greftu, tedy braní úplatku během svého působení v administrativě Warrena Hardinga.103 

V případě námi zkoumaného článku o finančních trzích autor informuje o schůzce z 25. října 

1929, kde se několik mocných mužů sešlo v úřadovně J.P. Morgana a po poradě vydal finančník 

Thomas W Lamont následující prohlášení: „Všichni súčastnění (sic!) prý se shodují 

v přesvědčení, že není k panice důvodů, základy bursovního obchodu jsou zdravé, nynější 

klesání cen bylo zaviněno příčinami technickými nežli základními a že akcie mnohých firem 

prodávají se přitom pod cenu, kterou ve skutečnosti mají.“104 

Přitom, jak zmiňují Tindall a Shi Lamont z dlouhodobého hlediska neměl pravdu, neboť 

americké podnikání v té době nestálo na zdravých základech. „Americké hospodářství nejvíce 

poškodila schopnost podnikatelů udržovat v letech konjuktury stávající cenovou úroveň a 

sklízet zisky, přičemž nezvyšovali mzdy ani ceny surovin. Výsledkem bylo, že přibližně jedna 

třetina osobních příjmů končila v rukou pouhých pěti procent obyvatelstva. Tím, že své zisky 

znovu investovali do růstu svých firem, působili podnikatelé stále větší nerovnováhu mezi 

vzrůstající produktivitou a klesající kupní silou. … Když nastaly potíže, nafouklá podniková 

struktura se zřítila.“105 

Že trhy nevěřily příliš kapitánům amerického finančnictví, zmiňuje i sám autor textu: 

„Okamžitě toto prohlášení nepomohlo a trvalo to přes čtyři hodiny nežli se na burse počalo 

pozorovati jakési zlepšování.“106 Denní Hlasatel nadále píše o reakci bankéřů, kteří situaci na 

trzích chtěli uklidnit, ovšem i sám Thomas Lamont si nebyl podle textu jistý tím, že to celé snad 

dopadne dobře: „Ale Lamont, který toto prohlášení za bankéře vydával, dodal, že nikdo nemá 

chuti dělati do budoucnosti žádné předpovědi. Může to dopadnouti dobře, ale také to může 

skončiti špatně, jedno proroctví jest tak dobré jako druhé.“ Česká redakce v Chicagu si jinými 

slovy všimla, že byť na jednu stranu se snaží nejdůležitější finančníci trhy uklidnit, na tu druhou 

 
102 Denní Hlasatel, 26. (část druhá). 
103 Tamtéž. 
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105 TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, Nakladatelství 
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svým prohlášením sám zase tak moc nevěřil. Přitom to nejhorší mělo ještě přijít, jak ukazuje 

poslední dva texty z Denního Hlasatele, které na situaci na burze bezprostředně reagovaly.  

Pondělí 28. října 1929 bývá přezdíváno černé, opět kvůli burzovnímu poklesu a odprodeji 

milionů akcií pod cenou. O den později, v úterý, které bude známo jako černé, zařadil Denní 

Hlasatel zprávy z burzy jako hlavní zprávu vydání s titulkem Na Wall Street v městě New 

York.107 V textu samotném pak stojí následující: „Včera na newyorské burse došlo k novému 

poplachu, když spekulanti překotně rozprodávali různé akcie. Následkem všeobecné likvidace 

ceny všech dílců poklesy od $10 a $50 a rovněž ocelářský trust likvidací tou trpěl a teprve když 

Morganovi lidé jali se jeho akcie kupovat, aby se prodej týchž zastavili, na burse zavládly 

normálnější poměry Bylo tak k večeru, kdy již více jak 9 000 000 dílců pod dřívější cenou bylo 

rozprodáno.“108 

Zajímavé je v této pasáži minimálně zmínka o ocelářském trustu, jímž myslí autor společnost, 

o nichž ještě před čtyřmi dny tentýž list tvrdil, že se považovaly „vždy za nejsilnější cenné 

listiny, kteréžto přesvědčení i za to dnešní bursovní paniky se uplatnilo.“109 Vzhledem k tomu, 

že akcie firmy United State Steel Corporation, o nichž autor hovoří, následně kupovali brokeři 

ze stáje J.P. Morgana lze předpokládat, že podobný náhled měli i někteří američtí spekulanti. 

V následující části textu pak stojí: „Na obrázku nachází se Wall Street, tedy Wall ulice, kde 

newyorská bursa se vypíná a kterážto ulice nachází se v sousedství Broad ulice. Za včerejšího 

bursovního ruchu obě ty ulice byly auty a lidmi téměř zablokodovány (sic!) Očekává se, že dnes 

valuty cenných papírů na Wall Street znovu se povznesou a způsobem tím na newyorské burse 

uklidnění bude následovat…“110 Jak víme z historie, uklidnění ono říjnové úterý nenastalo a na 

místo toho nastal opět mohutný pokles a rozprodávání milionů dílců, tedy akcií. 

Pro naše potřeby je ovšem cennější, že kromě fotografie redaktor Denního Hlasatele cítil za 

nutné vysvětlit, kde vlastně Wall Street leží, a co to je. Zatímco dnes bychom něco takového 

považovali i v Česku za zbytečnost, neboť se jedná o všeobecnou znalost, zřejmě pro 

Čechoameričany v Chicagu to neplatilo. Mohlo to být buď proto, že se deník, jak již bylo 

zmíněno v úvodu, zaměřoval na nově příchozí imigranty, nebo jednoduše proto, že investování 

a burzovní spekulace byly běžnému čtenáři natolik vzdálené, že editoři cítili potřebu vysvětlit 

a ukázat, kde vlastně Wall Street leží. 

 
107 Denní Hlasatel, 29. října 1929 (část druhá). 
108 Tamtéž. 
109 Denní Hlasatel, 25. října 1929 (část druhá). 
110 Denní Hlasatel, 29. října 1929 (část druhá). 
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Rozhodně se nejedná o banální posuny, neboť už několik dní po černém čtvrtku/pátku cítil 

deník za nutné čtenáře s dalším vývojem situace na burze cenných papírů seznámit, protože 

pravděpodobně redakce cítila, že situace se stává vážnější. Ona hlavní zpráva je pak doplněna 

ještě dalším menším textem s titulkem Další pokles na burse, v němž mimo jiné stojí: „Některé 

akcie nabízeny o deset bodů levněji a jiné dokonce o padesát bodů. Poklesem tím byly postiženy 

téměř všechny velké firmy, trusty, dráhy, automobilové továrny, General Electric, General 

Motors atd. Když k večeru bursiáné chystali se již k závěru, pokles ten byl dosud znatelný a 

trvalo to osmdesát minut po uzavření obchodů než všechny prodeje byly registrovány.“111 Část 

textu je totožná s již výše zmíněnou zprávou, ovšem zde se autoři rozhodli vyjmenovat 

konkrétní firmy a demonstrovat, jak masivní úbytek ceny akcie některých firem zaznamenaly 

– až o polovinu. V textu je zároveň zmíněno, že bylo prodáno skoro deset milionů akcií, 

přičemž tento objem byl tak velký, že se ani v rámci otevírací doby nestihl zobchodovat. 

V poslední části textu se pak zaměřuje autor na drobné investory a poprvé připouští vážnost 

celé situace: „Rovněž drobní spekulanti, před bursou obchodními transakcemi se zabývající, 

utržili za dnešního obchodování značné finanční ztráty a z jiných měst oznamuje se bursovní 

poplach, kterým i obilní i bavlnářské bursy byly postiženy. Jest obava, že nynější bursovní 

záchvaty na Wall Street budou mít neblahý vliv na hospodářské poměry ve spojených 

státech.“112 Autor, vzhledem k tomu, že musel čtenářům ještě tentýž den vysvětlovat, co vlastně 

Wall Street je, navíc tak trochu ospravedlňuje, proč je situaci na burze přikládán takový důraz. 

Tím za pouhé čtyři dny nastává v narativu deníku obrat, neboť se nejen zprávy z finančního 

sektoru stávají nejdůležitější událostí dne a zároveň je čtenáři oznámeno, že se ho může pokles 

ceny akcií týkat také a je možné, že stejně negativně postihne i celou ekonomiku USA. Což, 

jak už dnes víme, v kombinaci s nepružným zlatým standardem, byla pravda. 

Zprávy o burzovních pádech na příkladu Denního Hlasatele by bylo možné analyzovat i na 

větším vzorku textů, ale i ve zvolených textech lze nalézt patrné komunikační vzorce, které o 

mnohem vypovídají. Nejenže se ve vybraných textech ukázalo, že čeští čtenáři v Chicagu 

nebyli zřejmě znalí toho, co vlastně Wall Street je, ale na druhou stranu editoři deníku si byli 

vědomi, že situace na trzích negativně ovlivní i je. K tomuto obratu došlo za pouhé čtyři dny. 

Zároveň by se jednalo o analýzu širší, než je vztah k jednomu konkrétnímu dni a momentu, což 

přesahuje rámec předkládané práce. 

 
111 Denní Hlasatel, 29. října 1929 (část druhá). 
112 Tamtéž. 
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2.2 Burza a Texas – Pošlete peníze a šaty 

Jak už bylo v úvodu zmíněno v rámci sekce o pramenech, pro analýzu prvního sledovaného 

klíčového okamžiku bude kvůli nedostupnosti původně zamýšleného Čechoslováka použit set 

pramenů evangelických Bratrských listů. 

V den největšího burzovního krachu v dějinách USA shodou náhod jedno číslo vyšlo, ale 

texaští čeští evangelíci se v něm pochopitelně nevěnují burze, ale dokončení stavby chrámu 

páně v Rosenbergu v Texasu.113 Stavba trvala tři roky a „lot, dřevo, nábytek a varhany stály 

dohromady $6000.00. Kdyby se měla k té sumě přičísti darovaná práce a darovaný nábytek a 

jiné darované věci, vyšlo by vše značně nad $7000.00.“114 

Co se zdá však na první jako banální zpráva, nám může ukázat více o ekonomické situaci 

texaských Čechů: „Sbor má na svém majetku značný dluh a kromě toho je letos postižen velikou 

neúrodou, ale pevně doufá, že s pomocí Boží a za součinnosti bratří a sestra a víře se bereme 

toho v několika letech zbaví,“ odhaluje editor pozadí celé finanční transakce.115 Zároveň pak 

v poznámce redakce uvádí: „Je zvykem a pravidlem v Jednotě, aby všecky bratrské chrámy byly 

stavěny společně snahou církve celé. Proto jistě, kdo může, svým darem bratřím v Rosenberg 

vypomůže, a to zvláště letos, kdy celou tu krajinu postihla zlá neúroda. Nejsou ty úrody nikde 

zvláštní, ale pamatujme na Rosenberg aspoň tam, kde nějaké úrody jsou. Ochotného dárce 

miluje hospodin (sic!).“116 

Pokud celý text kontextualizujeme, začne nám to však dávat smysl. Faktem totiž je, že jen dvě 

procenta Američanů vůbec vlastnilo nějaké akcie.117 Ostatně pád na burze jako takové Texas 

okamžitě nezasáhl, neboť většina obyvatel, stejně jako většina Američanů, v cenných papírech 

své peníze neměla, a žili v rurálních oblastech. Někteří texaští politici dokonce tvrdili, že kolaps 

na burze bude znamenat, že kapitál alokovaný pro burzovní spekulace se vrátí do státu jako 

investice do zemědělství a výroby.118 „Dlouhodobá agrární nevraživost vůči spekulantům 

dokonce podporovala chabě skrývanou potutelnost z toho, že se establishmentu na východním 

pobřeží nyní dostává zaslouženého plody své práce,“ uvádí autoři.119 

 
113 Bratrské listy, 24. října 1929, s. 1. 
114 Tamtéž. 
115 Tamtéž. 
116 Tamtéž, s. 1–2. 
117 CALVERT, Robert A., DE LEÓN Arnoldo a Gregg CANTRELL. The History of Texas, Sixth Edition. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2020, s. 296. 
118 Tamtéž, s. 297. 
119 Tamtéž. 
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Agrární státy se totiž navíc v této době potýkaly se zemědělskou depresí. Kromě již zmíněné 

neúrody například v roce 1931 poklesnou ceny kukuřice a dobytku na polovinu toho, co stály 

v roce 1929.120 To mělo za následek, že tyto skutečnosti je zajímaly spíše než pokles ceny akcií, 

jejichž propojenost s cenou hospodářských plodin navíc někteří zřejmě nechápali. Tuto tezi 

ostatně potvrzuje i fakt, že v následujícím čísle se texaští evangelíci nezajímali o cokoliv 

spojeného s hospodářstvím, ale na titulní straně o Znovu posvěcení chrámu Páně v Industry.121 

Husité totiž slavili znovuvysvěcení kostela, který byl postaven před padesáti lety. Zajímavá je 

snad jen zmínka o staré vlasti z náboženského hlediska: „Br. Far. Jos. Hegar mluvil o době 

toleranční. Poukázal na to, jak bratři po bitvě na Bílé Hoře pronásledováni byli […] jaká 

příkoří jim bylo snášeti i po toleranci a jakým způsobem byli zase spojeni v církev bratrskou 

nejenom zde v Americe od r. 1904, ale i ve staré vlasti od r. 1918 – Vyslovil naději, že bratrská 

naše církev naplní svoje poslání ku československému lidu v celé Americe, a že bratrství se 

stane brzy církví světovou.“122 

Ovšem v prosincovém vydání z téhož roku se i k texaským bratřím prostřednictvím jejich 

náboženského tisku dostane tíživá hospodářská situace jejich spoluvěrců ve Vídni díky textu 

Milým Americkým přátelům Vídeňského „Českého srdce“!123 V němž autor popisuje situaci 

v bývalém srdci rakouské monarchie: „Zajisté z časopisů víte o krisi Rakouska a o bídě Vídně. 

Dovedete si také představiti, co to znamená, když továrny jsou zavřeny, statisíce obyvatelů je 

bez zaměstnání a stálé nebezpečí občanských bojů odvrací od Vídně jakýkoliv cizinecký ruch. 

A protože je zde bída a hlad – a zima je přede dveřmi, nikdo se nebude divit tomu nejhoršímu, 

- protože hladový člověk je schopen všeho. […] Proto se na Vás obracíme a prosíme Vás, abyste 

naším prostřednictvím československým sirotkům a sestárlým krajanům ve Vídni pomohli tak, 

jak můžete. […] Pomozte s důvěrou, neboť hospodaříme veřejně a šetrně! Vědomí vykonaného 

dobrého skutku naplní i Vás uspokojením se sebou samým a zajistí Vám trvalou vděčnost 

v srdcích všech, kterým pomůžete.“124 

O stranu dále editoři upozorňují, že nejlepším darem pro české srdce ve Vídni jsou peníze, 

zároveň prý i přes obavy čtenářů „není možno, abychom odloženého šatstva dostali dostatek. 

Naše děti mnoho spotřebují a pak rádi bychom, aby nám hodně zbylo pro naše sestárlé 

krajany.“125 Jak je patrné, co se týče charity, vazba mezi krajanskými komunitami ve světě 

 
120 CALVERT, Robert A., DE LEÓN Arnoldo a Gregg CANTRELL. The History of Texas, Sixth Edition. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2020, s. 302. 
121 Bratrské listy, 28. listopadu 1929, s. 1. 
122 Tamtéž, s. 2. 
123 Bratrské listy, 26. prosince 1929, s. 7. 
124 Tamtéž.  
125 Tamtéž, s. 8. 
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fungovala slušně a vzhledem k zájmu čtenářů Bratrských listů je patrné, že pokud ne peněžní 

prostředky, Čechoameričané na dobročinné účely rádi poslali alespoň obnošené oblečení. 

Ostatně možnost poslat i do Vídně šaty na charitu zajišťovala velice levně a bez problémů už 

podle jména česká firma Brodský a Sovák v New Yorku.126 

Editor ještě upozorňuje čtenáře, zřejmě k vyburcování větší solidarity, že: „Rakousko pro naše 

děti a pro naše sestárlé a bezmocné krajany, kteří jemu obětovali celý život a které je 

poválečným krachem připravilo o veškeré ovoce jejich celoživotní práce, nekoná ničeho.“127 

V případě praktik samotných pak české srdce vypomáhá jen málokdy penězi, ale spíše se jedná 

o pomoc naturální ve formě „uhlí, moukou, cukrem krupicí, rýží, zaplatí činži atd.“128 

V následujících číslech Bratrských listů pak nenalezneme na počátku roku 1930 o sbírce pro 

krajany ve Vídni žádnou zmínku, či dokonce vyčíslení celkové hodnoty darů. Pravděpodobně 

protože čtenáři byli samotnou charitativní organizací vyzváni, aby dary nesměřovali na redakci, 

nýbrž na již výše zmíněnou firmu Brodský a Sovák. 

Co se týče souhrnu těchto textů, bylo by pochopitelně poměrně naivní si myslet, že by měsíčník 

texaských Husitů pečlivě sledoval výsledky na burze. Ovšem předložené příklady nám 

demonstrují, že i v rámci takto vyprofilovaného média se ke čtenářům mohly dostat zprávy o 

potřebě peněz, neúrody, či dokonce přímé pomoci ve formě peněz či šatů pro krajany sužované 

hospodářskou krizí v srdci bývalé monarchie. Velká hospodářská krize, tedy konkrétně její 

aspekty, začaly přehlušovat jiné zprávy a draly se tak jako v případě Denního Hlasatele do 

popředí. 

2.3 Nebraska a černý pátek – Krach zemědělských cen 

Reflexe poklesu finančních trhů v Nebrasce je pak podobná spíše Texasu než tomu, jak celou 

situaci viděli Češi v industriálním Chicagu. V rámci časopisu Hospodář byla pravidelně 

vydávána jako editorial a zároveň tak trochu zpravodajská sekce s názvem Mezi námi. 

V ní redakce v listopadu 1929 dovolila filozofovat o cenách zemědělských produktů v rámci 

textu Kouzelný proutek v rukou vlády.129 Autor si hned na začátku si autor stěžuje: „V minulém 

čísle psali jsme, jak rychle pšenice klesá a příčiny k tomu byly nad křišťál jasnější. Jest dosud 

velký přebytek pšenice z roku minulého k tomu letos opět velký osev na celém světě. 

Nadprodukce letošní měla být složena na hromadu přebytku loňského, což zcela logicky 

 
126 Bratrské listy, 26. prosince 1929, s. 9. 
127 Tamtéž. 
128 Tamtéž. 
129 Hospodář, 20. června 1929. 
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znamenalo by nižší ceny. […] Nic se v té věci nemohlo dělat, nebylo to vinou vlády ani 

republikánské strany, že američtí pěstitelé pšenice dostávají nízkou cenu. […] Vláda zdála se 

a dělala úplně bezmocnou a ze všech stran ozývaly se hlasy, že farmáři by měli pěstovat jen 

tolik pšenice, kolik jí spotřebují doma. “130 

Na první pohled se může zdát, že žehrání na nízké ceny pšenice je pro farmáře stejně přirozené 

jako stěžování si na počasí, ovšem v roce 1929 měly tyto stížnosti hlubší smysl. Jak v History 

of Nebraska připomínají Olson a Naugle, české farmáře v tomto státě na středozápadě 

nevzrušovaly akcie, ale padající ceny jejich úrody: „Pro Nebrasku hlavním důsledkem krachu 

v říjnu 1929 nebyly velké obrovské ztráty na bohatství jednotlivců, i když to se stalo, jako spíše 

náhlý kolaps zemědělských cen, na nichž byla víceméně celá ekonomika státu tím či oním 

způsobem napojená. Příjem farem v Nebrasce byl v roce 1929 vyšší než jakýkoliv jiný rok po 

skončení války, ale ceny začaly klesat v posledním kvartále a padaly až do prosince roku 1932, 

kdy byly vůbec nejnižší v historii státu – nižší než během krize v letech 1890.“131 

Stížnosti na nízké ceny už v červnu, přičemž k největšímu poklesu má ještě dojít, jsou 

přirozené. Neboť jak jsme si ukázali v minulých částech, jedním z problémů americké 

ekonomiky před krachem na newyorské burze, který se citelně dotýkal i českých farmářů, bylo 

právě hromadění zisků a neochota jednotlivých částí ekonomiky zvyšovat ceny vstupů do 

výroby. 

Autor zmíněného textu v Hospodáři, na jehož základě situaci analyzujeme, ovšem po úvodu 

lehce zaútočí na vládu, když píše: „Však najednou slyšeli jste, že cena pšenice začala vstoupat. 

Proč? Nestala se žádná kalamita v zemi ani nikde jinde, poměry jsou navlas stejné jako před 

čtrnácti dny. […] Jediná příčina náhlého vzestupu cen byla v tom, že president Hoover se 

vyjádřil právě tak jako vůdčí osoby v kongresu, že tězce nesou nízkou cenu pšenice a že 

opravdově soucítí s farmáři a rozhodně v té příčině zakročí. […] Po pouhém vládním projevu 

svých úmyslů značný byl účinek na ceny. Tak přece jen jak vidno vláda může něco učinit. 

Přirozené poměry mohou být uměle změněny. Jest velmi jednoduché pro vládu měniti ceny a 

míti na ně neustálý vliv nejen ceny farmářských produktů, ale i produktů průmyslových.“132 

Tento závěr je pochopitelně mylný, neboť pokud by nedošlo k něčemu tak drastickému, jako je 

například zastropování cen (kvůli němuž by farmáři trpěli snad ještě víc), ani tak mocný orgán 

jako americká federální vláda z dlouhodobého hlediska nemohla s poklesem cen nic dělat. 

 
130 Hospodář, 20. června 1929. 
131 OLSON, James C., NAUGLE, Ronald C. History of Nebraska. Lincoln (Nebraska): University of Nebraska 

Press, 1997, s. 309. 
132 Hospodář, 20. června 1929. 
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Pokud se podíváme na vývoj cen v trochu delším horizontu, situace pro nebraské farmáře se 

navíc, jak už bylo zmíněno, bude ještě několik let rapidně zhoršovat. 

Mezi lety 1929 až 1932 totiž podle oficiálních dat klesla například cena jednoho bušlu (jednotka 

objemu a hmotnosti používaná na tamních komoditních burzách, pozn. autora) kukuřice o 80,6 

%.133 Pro Nebrasku, která je přitom známá jako stát kukuřice, a její farmáře byl tento pokles 

cen likvidační. Pšenice, o jejíž ceně je řeč v analyzovaném textu, pak ve sledovaném období 

poklesla o 73 %. Například brambory zaznamenaly pokles o 74,2 %, hovězí dobytek o 79 % a 

snad jedinou komoditou, která neztratila minimálně polovinu své hodnoty byl tucet vajec, jež 

ztratil 35,2 % ze své ceny.134  

V Hospodáři přesto panoval ještě v červnu „prvního krizového roku“ optimismus: „Tato ukázka 

vstoupání a klesání cen měla by být povzbuzením pro farmáře. Zde vidí jasně, co vláda by mohla 

pro ně učinit, jen když bude chtít. Dokud jsou ve vládní pokladně nahromaděné peníze a dokud 

jsou peníze v kapse poplatníků, Strýček Sam může učinit z kohokoliv boháče – i z farmáře.“135 

Vláda ovšem na pomoc nebraským farmářům nepřispěchala, ani nijak výrazněji nemohla 

(například vykupováním přebytků za netržní ceny, či podobným krokem, jenž by se farmářům 

na středozápadě zřejmě líbil), což mělo politické konsekvence, o nichž ještě bude řeč. 

Zároveň měla zhoršující se situace farmářů devastující dopad na celý stát, jak zmiňují Olson a 

Naugle. Zhoršující se ekonomická situace totiž zasáhla nejen farmy, ale také obchodníky, 

dřevaře, učitele, řemeslníky a další profese.136 Konstrukce budov vázla, školy omezovaly své 

ambiciózní programy s klesajícími příjmy daní a nádeníci, kteří předtím měli místo na farmách 

či továrnách v Nebrasce, si stoupli do dlouhých řad s dalšími nezaměstnanými.137 

České farmáře v Nebrasce však nesužovaly jen klesající ceny jejich produktů, ale taktéž 

například s tím snižující se cena pozemků. To ostatně Hospodář reflektoval v listopadovém 

čísle textem s názvem Změny v cenách pozemků: „Jest zřejmé, že ceny za dobytek pohybují se 

jaksi v obdobích. Po sedm roků stoupají, pak po sedm roků klesají. O vepřovém dobytku platí 

dvouleté období místo sedmiletého. Co týče se cen pozemků, soudí někteří, že ceny stoupají po 

pětadvacet roků a pak po tolikéž let klesají. […] Dle této theorie (sic!) cena pozemků nepočne 

stoupati až teprve asi rokem 1940 nebo 1945, a v roce 1960 mohli bychom očekávati zase ceny 
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137 Tamtéž, s. 313. 
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nejvyšší…“138 Tato představa byla pochopitelně mylná a zakládala se na jakémsi selském 

rozumu spíše než na sledování jednotlivých cen v dlouhém období. 

Realita navíc byla ještě mnohem horší pro české farmáře. Mezi lety 1920 až 1930 totiž došlo 

v Nebrasce k poklesu hodnoty půdy a budov o více než 48 %.139 „Nejhůře zasaženi byli farmáři, 

kteří se snažili splatit hypotéky uvalené na půdu zakoupenou během vysokých cen během války 

a bezprostředně po ní. […] Výsledkem této situace mnozí farmáři přenechali své farmy 

k zástavě věřitelům, nebo je nechali propadnout. […] A tak zatímco některá odvětví vzkvétala, 

nouze farmářů se začala reflektovat ve všech aspektech ekonomiky státu.“140 

Třetí ranou pro farmáře na americkém Středozápadě, jež musíme v rámci naší kontextualizace 

zmínit, kromě klesajících cen půdy a výnosů z ní, pak bylo sucho a nízká četnost srážek, která 

Nebrasku srážela v krizových letech. „I když Nebraska netrpěla v roce 1930 obecně suchem, 

počet srážek byl pod normálem v letech 1931, 1932 a 1933, a v roce 1934 na stát spadlo pouze 

14,31 palců ročních srážek – což bylo nejméně od roku 1865.141 Jak autoři zmiňují nedostatek 

vláhy společně s vysušenou půdou znamenaly zvýšenou četnost prachových bouří, které se 

postaraly ztrátu jakékoliv iluze z toho, že by snižující se ceny byly způsobeny nadprodukcí.142 

Naplno pak strach o hospodářskou situaci v USA zasáhl českou komunitu v Nebrasce, resp. 

Hospodáře na konci roku, což je patrné z textu Zemědělství a průmysl.143 V něm autor kromě 

jiného rozebírá následující slova prezidenta Hoovera o tom, že „mezi farmářem a dělníkem 

nestává základního konfliktu. Sníží-li se životní standard jednoho, trpí tím druhý. Prosperita 

jednoho spočívá na prosperitě druhého. Aniž stává skutečného konfliktu mezi východem a 

západem, severem a jihem našich Spojených států.“144 

Dle autora republikánský prezident dobře vyjadřuje národní idealismus a obraz poměrů, jaké 

by měly být, snad prý i v dobré víře. Bohužel však: Ale nebéře (sic!) ohledu na lidskou 

sobeckost a chamtivost, na lidskou bláhovost a krátkozrakost, a na jejich následky. […] Tím, 

že se do záležitosti vláda vložila, ceny za výrobky východního průmyslu postaveny na vysoký 

stupeň a ceny produktů zemědělského jihu a západu na hodně nízký. […] Jest to výsledek 

dlouholetého vyhovování požadavkům sobecké a jak nyní vychází na jevo (sic!), bláhové a 
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krátkozraké oližarchie, jež měla v plánu hlavně obohatiti se na úkor ostatní země, zejména 

farmářů.“145 

Jak už bylo patrné i v rámci analýze o Texasu, mezi agrárními a průmyslovými oblastmi USA 

panovalo jisté napětí, které přicházející krize jen zvyšovala. Farmářská obec se nezajímala o 

cenu akcií či problémy finančního sektoru, dokud se jejich trable nepřelily na trhy komoditní, 

kde to pociťovali takříkajíc „doma“. Celou situaci tak farmáři, v dobré víře, leč neznalosti, 

svalují na chamtivost a spekulanty, neboť zřejmě nemají příliš hluboké znalosti o tom, jak jejich 

segment ekonomiky ovlivňuje celková makroekonomická situace USA. Autor tedy v tomto 

duchu pokračuje: „Konečný výsledek jest ponenáhlé ožebračování zemědělství. A nyní ono 

ožebračování pociťuje průmysl, který dychtivě hledá zámořní trhy, jež mají nahraditi trh 

domácí, zmrzačený nepřemýšlející chamtivostí. President Hoover si pochvaluje, že hrubý 

příjem z farem v posledních třech letech vzrostl z $12,100,000,000 na $12,650,000,000. Avšak 

neuvažuje, že vzrůst tento jest pouhým zlomkem obnosu, o jaký zvýšen výtěžek z průmyslu. 

Neuvažuje, že před desíti lety příjem z farem byl 15 bilionů.“146 

Odkaz na konjunkturu poválečných let nám pak pomůžou chápat v kontextu doby Olson a 

Naugle, kteří zmiňují, že první světová válka zadělala farmářům na trable doby poválečné. Ve 

své práci podotýkají, že během války sháňka po jídle pro ozbrojené složky a spojenecké síly 

obecně měla za následek prudký růst cen potravin do výšin, které „přesahovaly cokoliv, čemuž 

staří farmáři byli ochotni věřit.“147 Ceny pak neklesaly ani po konci války, čemuž opět farmáři 

chtěli stěží uvěřit, ale rozhodli se, že tedy nejpravděpodobnějším scénářem je udržení cen na 

fakticky válečné úrovni, byť faktory pro jejich nárůst byly neslučitelné s dobou míru.148 „Mnozí 

spěchali utratit peníze z nově nabité prosperity, vzali si hypotéky, aby si zajistili další drahou 

půdu, na níž by mohli pěstovat ještě na větší ploše. Bohužel v polovině dvacátých let zahraniční 

zájem o americké zemědělské produkty prudce poklesl a vyprchala vládní garance pro ceny 

pšenice.“149 Jaký efekt měl tento pokles na půdu, produkty, ale i ekonomiku a životy samotných 

Nebrasčanů, včetně českých farmářů, jsme pak již popsali. 

Hospodář přesto kladl nastalou krizi chybně za vinu chamtivým průmyslníkům: „Aniž se 

zmiňuje, že vzdor nedávnému shroucení se peněžního trhu, akcie průmyslové průměrně stojí o 

60 procent výše, nežli před třemi lety, zatím co cena farem jen znatelně se zvýšila a místy vůbec 
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klesla. […] Kdyby oněch šest bilionů dolarů bylo každoročně farmářům vráceno, (autor má zde 

na mysli to, že údajně příjem farmářů není na spravedlivé úrovni s příjmy jiných sektorů 

ekonomiky. Pokud by se situace změnila, znamenalo by to nárůst příjmu již výše zmíněných 

čísel o zhruba polovinu, čímž se vysvětluje ona cifra šesti bilionů. Tato myšlenka ovšem v textu 

není nikterak hlouběji vysvětlena, proto s ní nelze analyticky pracovat, pozn. autora) nemusela 

by ve Washingtonu zasedati skupina kapitánů průmyslu, jež mocně se snaží vyřešiti problém 

jeho upadání. Kdyby mezi východem na jedné straně a západem a jihem na druhé, mezi 

průmyslem a zemědělstvím, bylo poctivě jednáno, měli bychom národní prosperitu, kterou by 

ani Wall Street nemohl pohnouti.“150 

Díky tomuto textu si můžeme odvodit hned několik zajímavých jevů. Tím prvním je důraz, jaký 

Hospodář, resp. jeho redakce, kladl na provincionalitu Spojených států a tvrzení, že potřeby 

jednotlivých „regionů“ a jejich klíčových odvětví jsou často protichůdné. Zároveň asi 

nepřekvapí způsob, jakým je farmářský stav na stránkách tohoto časopisu protežován. Druhou, 

avšak fatální chybu, kterou čeští novináři v Nebrasce ovšem učinili je podcenění toho, jak jsou 

propojené jednotlivé sektory americké ekonomiky a zřejmě neznalost toho, jak fungují 

dodavatelské řetězce tamní ekonomiky. 

Ano, jistě, americká ekonomika trpěla všemi již zmíněnými neduhy a jak mnozí autoři zmiňují 

jejím problémem byla například přílišná akumulace zisků a kapitálu v rukou několika mála 

podnikatelů. Ovšem farmáři nechtěli, nebo jednoduše netušili, že pokud se v továrnách bude 

propouštět a lidé nebudou mít peníze, nikdo nebude chtít odebírat jejich výrobky a platit za ně. 

Masová nezaměstnanost, fenomén který zažily Spojené státy v rámci velké hospodářské krize 

poprvé, samozřejmě nezasáhla jen urbánní centra, ale také nádeníky na venkově. 

Federální vláda neměla, byť si to mnozí mysleli, v ruce žádný kouzelný proutek, kterým by 

mohla krizi přes noc vyřešit. „Hoover však nebyl ochoten jen přihlížet s rukama v klíně. Udělal 

vlastně více, než čeho byl v tak zoufalé hospodářské situaci schopen kterýkoliv jeho 

předchůdce,“ komentují činnost vlády Tindall a Shi.151 Zároveň však kriticky dodávají, že 

republikánská strana ani v tak výjimečné situaci nebyla ochotné opustit od svých tvrdých 

dogmat spojených s laissez faire postoji, přičemž tato filozofie „omezovala možnosti vládního 

zásahu a Hoover od ní odmítal upustit i ve chvíli nouze.“152 Nastalá hospodářská krize pak měla 

také i politické konsekvence, o nichž ještě bude řeč. 
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2.4 Rozdílné reakce na začínající krizi 

Co jsme se tedy z rozdílných reakcí na pomyslný spouštěč velké hospodářské krize dozvěděli? 

Některé rozdíly napříč pramennou základnou jsou pochopitelně způsobeny v první řadě 

rozdílnou periodicitou, s čímž jsme během heuristiky počítali. I přesto jsou patrné některé 

trendy napříč státy a regiony. 

Ve všech třech sledovaných tiskovinách je patrné, že Čechoameričané jevili jen malý zájem o 

události na burze. To bylo způsobeno velmi pravděpodobně tím, že stejně jako 98 % populace 

USA neměli v cenných papírech uloženy žádné peníze, tím pádem pokles ceny přímo jejich 

osobní finance nikterak nezasáhl. 

Denní Hlasatel ovšem v průběhu několika málo dní pochopil, jak vážná situace a její 

konsekvence pravděpodobně budou, proto se snažil Čechům v jednom z největších měst 

Spojených států vysvětlit, co to vlastně Wall Street je, nebo jaký efekt bursovní panika může 

na celé hospodářství může mít. To se potvrzuje například tím, že se zpráva z burzy stala hlavní 

zprávou jednoho z vydání. 

Tento vcelku rychlý obrat může být dán nejen tím, že Chicago bylo k New Yorku vzdálenostně 

nejblíže, ale taktéž se jednalo o urbánní aglomeraci, která byla bezprostředně nejvíce náchylná 

na problémy průmyslového sektoru. I vzhledem k historii těchto novin můžeme navíc 

předpokládat, že část čtenářské obce Denního Hlasatele tvořili dělníci, jež čekal po krachu Wall 

Streetu neveselý osud spočívající postávání v dlouhých řadách na práci způsobených masovou 

nezaměstnaností. 

Oproti tomu problémy Čechů v Texasu a v Nebrasce, z valné většiny farmářů, byly rozdílné. O 

finanční sektor se obě tyto komunity zajímaly pramálo. Společně je však trápil pokles 

zemědělských cen, přičemž se jednalo o jev s poklesem burzovních cen úzce spjatý, což si 

v rámci zkoumaných periodik nikdo neuvědomoval. Na místo snahy o pochopení provázanosti 

těchto segmentů můžeme minimálně na stránkách Hospodáře pozorovat jistou nevraživost vůči 

establishmentu východního pobřeží, spekulantům a průmyslu. 

A zatímco evangelíci v Texasu se báli o to, zda budou schopni dostát svým závazkům vůči 

bankám, Češi v Nebrasce žehrali na vládu ve Washingtonu, že nic nedělá s klesající hodnotou 

jejich zemědělských výrobků a půdy. Zajímavé pak je, že skrze charitativní žádost krajanů 

z Vídně ukázala v plné nahotě hospodářskou krizi v Evropě i texaským Čechům, což mohl být 

kontext, které do té doby čtenářům Bratrských listů zřejmě unikal. 
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Nezájem o burzovní poklesy také ilustruje to, co bylo v úvodu této kapitoly nastíněno díky 

pracím jiných badatelů, že onen bájný „černý čtvrtek/pátek“ na newyorské burze je až ex-post 

racionalizací a snahou najít pomyslnou hodinu nula v případě velké hospodářské krize. Farmáři 

se zajímali především o své ekonomické trable způsobené poklesem cen jejich produktů a 

počasí. Na cenu cenných papírů nebrali zřetel, což mají Texas a Nebraska v jádru podobné. 

Rozšíření a intenzita celé krize ovšem bude mít na všechny zúčastněné vliv a zásadně promění 

politickou mapu Spojených států. 
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3 Nová naděje národa 

Jako pomyslný bod obratu v boji s recesí je považován nástup prezidenta Franklina Delano 

Roosevelta do funkce dne 4. března 1933. Zajímavostí je, že dvacátý dodatek americké ústavy 

verifikovaný dva měsíce předtím zaručil, že toto byla poslední inaugurace konaná v březnu.153 

Všechny následující už se budou konat 20. ledna, tak jak to známe dnes. 

Drtivé vítězství demokratického kandidáta na prezidenta ve volbách v listopadu 1932 nikoho 

nepřekvapilo. Doposud vládnoucí republikáni šli do těchto voleb takříkajíc na porážku. 

„Zatímco protestující váleční veteráni pokračovali v táboření ve Washingtonu, sešli se 

v Chicagu 14. června 1932 republikáni, aby znovu nominovali na prezidentskou funkci 

Herberta Hoovera. Při hlasování panovala poraženecká nálada. Když se naproti tomu koncem 

června v Chicagu šeli na svém předvolebním sjezdu demokraté, byli si jisti, že muž, kterého 

nominují, se stane příštím prezidentem,“ vykreslují atmosféru tehdejší doby Tindall a Shi.154 

Roosevelt zvítězil drtivým způsobem, když vyhrál hlasování ve dvaačtyřiceti z osmačtyřiceti 

států Unie. I konečný poměr volitelů byl drtivý 472 ku 59 pro Roosevelta. Republikáni však 

tehdy nemohli tušit, že začíná dvacet let trvající hegemonie demokratických prezidentů. Po 

Rooseveltově smrti v dubnu 1945 se jeho nástupcem stane jeho viceprezident Harry Truman, 

který pak nečekaně vyhraje volby o tři roky později. Další republikánskou hlavou státu se stane 

až bývalý velitel spojeneckých vojsk v Evropě David Dwight Eisenhower, který bude vládnout 

v letech 1953–1961. 

V rámci této práce pak budeme reflektovat dva konkrétní momenty spojené se startem 

Rooseveltovy administrativy. Tím prvním je inaugurace samotná. Jaké naděje a tužby vkládali 

do nového prezidenta Čechoameričané? Co si od něho slibovali? Ve všech tří zkoumaných 

státech Roosevelt zvítězil, přičemž kupříkladu v Nebrasce je vítězství demokratického 

kandidáta skutečnou raritou. Jediným politikem, kterému se to po Rooseveltovi povedlo, byl 

v roce 1964 Lyndon B. Johnson. 

Druhým momentem jsou pak bankovní prázdniny, který byl jedním ze dvou kroků, jež 

demokratický prezident učinil v den nástupu do úřadu. Tím druhým bylo svolání zvláštního 

zasedání kongresu, jenž ještě tentýž den schválil zákon o pomoci bankovního systému, s tím 

související bankovní prázdniny pak měly trvat čtyři dny.155 „Roosevelt přijel do Washingtonu 
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vyzbrojen dvěma proklamacemi: Jednou z nich svolal Kongres zpět do hlavního města na 

mimořádné. A tou druhou vyhlásil bankovní prázdniny na základě spícího zákona o 

obchodování s nepřítelem platného z válečných dob. Ráno, v den inaugurace, požádal FDR 

nastupujícího ministra spravedlnosti Homera Cummingse, aby rozhodl, zda onen spící zákon 

zůstal v platnosti. A ve stejný moment poprosil ministra financí Woodina, aby vypracoval 

nouzovou legislativu, která by umožnila znovu otevřít banky spořádaným způsobem,“ popisuje 

celou situaci ve svém oceňovaném životopisu Jean Edward Smith.156 

Poté, co Cummings rozhodl, že na základně výše zmíněné legislativy bankovní moratorium 

prezident vyhlásit může, Roosevelt proklamoval ony zmiňované bankovní prázdniny a s nimi 

spojené další opatření – embargo na výběry zlata a stříbra, zákaz výměny dolaru za cizí měnu 

atd. To vše s cílem získat čas pro Woodina.157 Kromě těchto kroků, jak připomíná Eichengeen, 

Roosevelt navíc během své první tiskové konference ujistil veřejnost, že zlatý standard byl 

v bezpečí, načež se celá situace stabilizovala a finanční prostředky se začaly vracet zpět do 

bank.158 „Ačkoli banky měly po znovuotevření stále zakázáno provádět většinu devizových 

transakcí a vyplácet zlato nebo zlaté certifikáty, vývoz zlata s účelovým určením pro zahraniční 

vlády nebo centrální banky a pro Banku pro mezinárodní vypořádání (BIS) byl povolen. […] 

Zlatý standard nebyl zrušen. […] Účastníci trhu měli dobrý důvod považovat situaci za 

udržitelnou,“ hodnotí autor bezprostřední efekt opatření.159 

3.1 Roosevelt – počátek nové éry 

V den inaugurace, česky uvedení, nového prezidenta byla tato zpráva i v Denním Hlasateli 

pochopitelně hlavním tahákem čísla. Novinky dokonce nazývají inauguraci jako 

„Nejpamátnější uvedení od doby Lincolnovy“ a říkají, že je „Roosevelt nadějí národa.“160 Jako 

by si snad v redakci v Chicagu čeští editoři vzpomněli na své dělnické kořeny, když v rámci 

podtitulku hovoří o tom, že Roosevelt „míní urychliti pomocnou akci trpícím.“161 

Dále deník dokresluje atmosféru doby takto: „Depresí sklíčený národ vzhlíží ku zítřejšímu (text 

byl psán už 3. března, vyšel však o den později, pozn. autora) nastolení Franklina D. Roosevelta 

jako k počátku nové éry, kdy zlé poměry počnou pomalu měniti v dobré. Před sedmdesáti třemi 

 
156 SMITH, Jean Edward. FDR. New York: Random House Trade Paperbacks, 2007, s. 305–306. 
157 Tamtéž, s. 306–307. 
158 EICHENGREEN, Barry. Golden Fetter: The Gold Standard and the Great Depression. Oxford: Oxford 

University Press, 1992, s. 329. 
159 Tamtéž, s. 329–330. 
160 Denní Hlasatel, 4. března 1933 (část druhá). 
161 Tamtéž.  
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léty v r. 1860 země vzhlížela v podobné náladě jako dnes ku inauguraci proslulého vůdce 

národa z Illinois, který měl vyvésti Ameriku z největší krise jejích dějin – občanské války.“162 

Komparace s inaugurací Lincolna je minimálně zvláštní, neboť zde se novináři dopustili chyby. 

Zvolení nového prezidenta, společně se spory mezi abolicionisty a anti abolicionisty byly 

naopak jedním ze spouštěčů války, která se rozhoří mezi severem a jihem až o rok později, kdy 

Lincoln nastupoval do úřadu (letopočet v textu je tedy špatně). Ostatně i Lincoln sám se nehnal 

do války: „Ve své nástupní řeči 4. března 1861 ujistil Lincoln Jižany, že nemá v úmyslu 

vměšovat se do záležitostí 'otrokářství v těch státech, kde je zavedeno'. Něco jiného ovšem bylo 

odtržení. Lincoln zdůraznil, že 'příslušnost těchto států k Unii je věčná,' a slíbil, že území patřící 

ústřední vládě udrží. Zároveň se však zavázal, že federální vláda použije sílu pouze tehdy, stane-

li se terčem útoku,“ uvádí Tindall a Shi.163 Jinými slovy Lincoln válku nechtěl a chtěl ji oddálit 

za každou cenu. Nutno však podotknout, že v březnu 1861 už se některé státy od Unie, jako 

Texas nebo Alabama, formálně odtrhly a vytvořily Konfederaci. 

A autor textu samozřejmě netušil, že Ameriku z velké hospodářské krize bude muset definitivně 

vyvést jiný velký válečný konflikt – druhá světová válka. Ovšem stane se i on, po své smrti 

jedním z „legendárních prezidentů“, kteří navždy změnili dějiny Ameriky a navíc ji vyvedli 

z oparu izolacionismu. 

Zpět však k Rooseveltovi. Ten měl dle textu: „Roosevelt má vyvésti Spojené Státy z války třídní 

– z rozporů mezi nezaměstnaným a hladovícím lidem a privilegovanými třídami zvláštních 

zájmů. I dnes, tak jako před dlouhými léty, celý národ sledoval s hlubokým očekáváním a 

přáním zdaru muže nové naděje, když bude zvolna provážen kordonem jásajících tisíců do 

Bílého domu. […] Na své triumfální cestě bude doprovázen tužbami a nadějemi celého 

amerického národa a zejména vždy utlačovaných přistěhovalců, aby tyto jásavé dojmy slavnosti 

se uskutečnily v šťastnější budoucnosti a aby zvuky tohoto triumfu se nezměnily v trpkou ironii 

osudu.“164 Upřímně řečeno je toto popis, který nepůsobí jako inaugurace nového prezidenta, 

ale spíš jako korunovace nového krále monarchie. Ovšem toto nadšení se zdá býti jaksi 

pochopitelné, neboť mnozí Američané vkládali do Roosevelta a jeho Nového údělu velké 

naděje. Pozoruhodná je zmínka o utlačovaných přistěhovalcích, mezi něž dle názoru redakce 

Čechoameričané rozhodně patřili. Zasloužila by si i možná hlubší rozbor například zda 

 
162 Denní Hlasatel, 4. března 1933 (část druhá). 
163 TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, Nakladatelství 
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krajanská komunita v Chicagu neměla pocit, že je diskriminována na pracovním trhu kvůli 

svému původu, což ovšem není předmětem předkládané práce.  

Zajímavá je taktéž militantní rétorika, která vzhledem k inauguraci je připisována lidem bez 

práce, autor sám píše, že „Armáda nezaměstnaných zdraví Roosevelta,“ přičemž nadále 

pokračuje: „Roosevelt se ujme zítra velení národa za doby míru s celým světem. Pušky, jež 

budou v oslavě parádovati, budou pouze dekorací. Avšak z rozsáhlých oblastí americké unie 

bude k němu doléhati dusot kroků 12,000,000 nezaměstnaných, obrovské to armády stavu 

utrpení, snad ještě horší než jakákoliv válka.“165 Možná, že se redakce Denního Hlasatele 

domnívala, že Roosevelt je poslední šancí na udržení křehkého sociálního smíru, nebo se 

jednoduše svou rétorikou, jak již bylo zmíněnou, vrátili ke svým začátkům a podpoře 

dělnického hnutí. Možné je obojí. 

V rámci tehdejšího vydání novin je taktéž ve dvou textech zmíněno bankovní moratorium. 

V jednom z nich s názvem Ochrana bank autor zmiňuje, že: „Již dvacet tři různé státy přijaly 

různá zákonná opatření proti náběhům a hromadnému vybírání vkladů.“166 Ovšem překvapivě 

v něm není ani zmínka o tom, že by moratorium nařídil president, naopak autor píše: „Očekává 

se však, že budou banky uvedeny znovu do pořádku příští týden.“167  

Deník chápal, že pomoc finančnímu sektoru, který je mozkem celé ekonomiky, bude pro 

nastupují kabinet prioritou, ovšem žádné „inside zprávy“ evidentně z tábora demokratů neměl. 

O tom svědčí i vyznění textu Nemohou se dohodnout s podtitulkem Zatím co v celé zemi banky 

padají, má každý demokratický předák náhled jiný.168 Text následně detailně rozebírá různé 

demokratické návrhy na pomoc bankám, ovšem o celonárodním moratoriu nepadne opět ani 

slovo.169 

Přitom informace o fungování a pomoci bank musela Čechy v Chicagu nesmírně zajímat, neboť 

to byli oni, kdo se staral o fungování části finančního systému města. Jak zmiňuje ve své knize 

Nekola: „Odvětvím, kde se podnikavým Čechům rovněž poměrně dařilo, bylo bankovnictví. 

První finanční ústav, Českou záložnu otevřel už v roce 1869 vydavatel socialistického týdeníku 

Národní noviny a zřizovatel první česko-americké knihtiskárny Boleslav Taras Bělohradský. 

Záložna ovšem skončila poměrně záhy v úpadku a klienti bez peněz. […] Mnohem úspěšnějším 

byl svého druhu průkopník Václav Kašpar. […] Ve třiapadesáti letech stál za založením 

 
165 Denní Hlasatel, 4. března 1933 (část druhá). 
166 Tamtéž. 
167 Tamtéž. 
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soukromého bankovního domu s názvem Americká státní banka. Velikostí a kapitálem předčila 

všechnu českou konkurenci, ale velká hospodářská krize i na ni dopadla plnou tíží. Zavřela 24. 

června 1932 kvůli masivnímu výběru vkladů.“170 

Osud onoho bankovního domu nebyl bohužel ničím výjimečným. Jak autor sám zmiňuje, tak 

„ze všech 225 bank operujících v Chicagu roku 1929 přežilo krizi pouhých 70.“171 Kolik z nich 

bylo v českých rukou bohužel nevíme, ovšem autor zmiňuje, že: „Poměrně výmluvná je 

skutečnost, že po první světové válce v Chicagu fungovaly asi dvě stovky spořitelen, z toho 

v českých rukou jich spočívalo plných devadesát čtyři. Pro vysokou koncentraci českých bank 

se 22. ulici (přejmenované na Cermak Road na jaře 1933 přezdívalo 'Bohemian Wall 

Street'.“172 Pomyslná Bohemian Wall Street ovšem žádné informace z prezidentova blízkého 

okolí neměla a tak mělo bankovní moratorium zůstat pro Denního Hlasatele a chicagské Čechy 

překvapením. 

V tomto duchu se nese i článek z neděle 5. března (z části první, tedy ranního vydání) Bankovní 

svátek zahájen, kde autor čtenářům oznamuje, že guvernér Henry Horner vyhlašuje bankovní 

moratorium na tři dny.173 Ostatně i sám guvernér Illinois evidentně tak trochu váhal, neboť jak 

píše autor: „Ještě předevčírem guvernér oznámil, že Illinoiské banky se nalézají v tak dobrém 

stavu, že není moratoria zapotřebí, ale v pátek večer měl další poradu, jejíž výsledkem bylo 

vyhlášení moratoria, které dle všeobecného náhledu prospěje vkladatelům i bankovnímu 

obchodu.“174 Opět v celém textu není ani jedna zmínka o federálním moratoriu, jen na konci 

následující poznámka: „Bankovní moratorium nemělo by zavdati podnět k panice neb obavám, 

poněvadž skutečným účelem jest zachování bankovní hotovosti a tudíž chráněním vkladů a 

guvernér praví, že jedině to jej pohnulo k vydání proklamace.“175 

Ovšem už odpoledne téhož dne svým čtenářům v Chicagu Denní Hlasatel přináší nové 

informace. Nejprve pojďme k textu reflektujícím náladu na inauguraci ve Washingtonu. O té 

se píše: „Nálada v hlavním městě byla zvláštní. Byla to veselost, spojená se stísněností. Veselí 

byli demokraté proto, že dnešní den znamená jejich návrat do úřadu od března roku 1921, […] 

neklid a obavy do budoucnosti jevili všichni ti, jimž nezáleží na politice jako na budoucnosti 
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země. Ty všecky ovládá přesvědčení, že bude, že by mělo být lépe, už proto, že přestane nejistota 

dvojí jaká trvala dosud, kdy se Hoover odkazoval na Roosevelta a Roosevelt na Hoovera.“176 

Rozdíl mezi triumfalisticky znějícím textem z předchozího dne psaného ještě před inaugurací 

a tímto datovaným 4. března, kdy uvedení do úřadu již proběhlo, je patrný. Může být způsobený 

tím, že nadšení z autora textu buď rychle vyprchalo, nebo tím, že oba články napsali rozdílní 

redaktoři, což ovšem není možné posoudit, neboť u těchto novinových článků z Denního 

Hlasatele autor uvedený není. Kromě toho je zajímavá zmínka o období de facto bezvládí, které 

trvalo od listopadu do března a Spojeným státům v časech hospodářského rozvratu velmi 

škodilo, neboť přechod od jedné administrativy ke druhé byl zdlouhavý. Nutnost rychlé reakce 

proto vyvolala změnu v rámci americké ústavy, o níž byla řeč již na začátku sekce zabývající 

se tímto dějinným momentem. 

Ve zbytku textu pak autora kupříkladu zaujalo, jak působila na přihlížející Rooseveltova 

inaugurační řeč: „Řeč Rooseveltova byla poslouchána s krajním napjetím. […] Hluboký dojem 

spůsobila zvláště ta pasáž, kdy řečník kladl důraz na to, aby se jednalo rychle a pravil: 'Nebude-

li zákonodárná práce pokračovati dostatečně rychle, aby bylo národu pomoženo, budu žádati 

kongres, aby učinil, co jediné zbývá, totiž aby mi udělil rozsáhlou moc, abych mohl vésti válku 

proti této bídě. Moc takovou, jaké by byla třeba, kdyby byla naše země napadena 

nepřítelem'.“177 Opět se tedy zde tedy objevuje militantní rétorika, tentokrát však s kombinací 

důrazu na rychlost, s níž je proti pomyslnému hospodářskému nepříteli zakročit.  

Ona inaugurační řeč je pak na stránkách Denního Hlasatele uveřejněna v plném rozsahu. A co 

se týče bankovních prázdnin jsou zmíněny v textu s názvem Nervosita ve Washingtonu.178 

V něm je Roosevelt vykreslen jako někdo, kdo zatím se zavedením celostátních bankovních 

prázdnin váhá: „Na poradě v hotelu Mayflower, které na dnešek v noci trvala skoro tři hodiny 

a k níž si Roosevelt povolal vedle svých nejčelnějších rádců a nastávajících členů kabinetu také 

přední bankéře z New Yorku a Chicaga, bylo na něho naléháno, aby vyhlásil bankovní 

moratorium v celé zemi. Však odpovědí bylo krčení ramen a obvyklé průtahy. Bylo namítnuto, 

že president na žádný pád nemá právo moratorium vyhlásiti, mohl by to učiniti jenom kongres, 

a pak je otázka, bylo-li by to ústavní.“179 

 
176 Denní Hlasatel, 5. března 1933 (část druhá). 
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Ovšem, jak víme, Roosevelt v den svého úřadu se svými nejbližšími ministry hledal řešení, jak 

legální cestou Kongres obejít, což se mu nakonec podařilo.180 Američané jsou dodnes 

považováni za zemi právníků, proto jim na legalitě jakéhokoliv kroku vlády nesmírně záleží. 

Proto tedy údajný výkřik jednoho z přítomných bankéřů zaznamenaný v textu nejde brát příliš 

vážně: „Tu vyskočil jeden z bankéřů a energicky prohlásil: 'Ústavní nebo neústavní, my si 

moratorium uděláme sami.' A udělali (neudělali, nakonec ho legální cestou udělal prezident, 

pozn. autora).“181 

Následně je ovšem čtenářům také vysvětleno, proč něco jako bankovní prázdniny musí být 

urychleně zavedeno: „Za schůzi (mezi ministrem financí Woodinem a centrálními bankéři, 

pozn. autora) bylo konstatováno, jak ubývají zásoby peněz v oběhu, jinými slovy, jak si lidé 

peníze z bank vyzdvihují a do úkrytů odnášejí. Za minulý měsíc obnášelo to v celé zemi okolo 

jedné miliardy dolarů. […] Znepokojení působí také odvážení zlata z Ameriky do ciziny. Vývoz 

jeho činil asi ve dvou nebo třech týdnech okolo 200 milionů dolarů. […] Pomoc v této tísni 

musí být dvojí. Trvale může pomoci jen kongres až se sejde, ale to vezme mnoho času. Zatím 

jest potřeba pomoc okamžitě. Jedni navrhují, aby vláda vyhlásila v celé zemi bankovní 

moratorium do té doby, nežli budou přijaty potřebné zákony. […] Ale je třeba zastaviti také 

vývoz zlata ze země. A tu se navrhovalo, aby vláda, jenom dočasně suspendovala vyplácené 

dollarů ve zlatě. Tj. věc velice vážná, i když by byla jenom dočasná. I na ten čas, pokud by 

trvala, znamenala by zrušení zlatého standardu. Je to prostředek radikální a bylo hned řečeno, 

že k tomu nedojde.“182 Ovšem jak víme z historie, netrvalo to ani čtyřiadvacet hodin a 

Rooseveltův kabinet k oběma radikálním krokům bez okolků sáhnul. V době tvorby toho to 

textu, jak bylo zmíněno, jen hledal legální cestu, jak je vyhlásit. To opět značí mnohé také o 

tom, že čeští novináři v Chicagu neměli o dění ve Washingtonu příliš dobré povědomí. 

Všechno potřebné však už čtenáři našli v Denním Hlasateli v pondělí 6. března. Pod titulkem 

Národní bankovní moratorium se čtenáři dozvěděli, že: „President nařídil zavření všech 

amerických bank na čtyři dny. Kongres se sejde ve čtvrtek.“183 Jinými slovy to, po čem mnozí 

volali, bylo konečně tady. Rázná akce a snaha stabilizovat rozviklaný bankovní sektor. V textu 

je pak uvedena i již zmíněná cesta, jak Roosevelt mohl tento krok učinit: „President Roosevelt 

provedl tyto dalekosáhlé kroky na základě pravomoci mu propůjčené aktem pro obchod 

s nepřítelem, jenž byl přijat r. 1917. Jeho proklamace vstoupí v platnost v 1. hod. v pondělí 
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ráno, a nařizuje, aby 'veškeré bankovní transakce' byly zastaveny až do čtvrtka.“184 Ve zbytku 

textu se pak probírají pečlivě detaily zmíněných opatření, nebo třeba i návrh na odstranění 18. 

dodatku ústavy, který do amerického života uvedl prohibici.185 

Hospodářskou situaci pak zřejmě i Češi v Chicagu považovali za tak kritickou, že se v celém 

vydání vůči Rooseveltovým krokům neobjevuje žádný kritický osten, jak bychom zřejmě 

předpokládali dnes. Naopak je obyvatelům naznačeno, že by se mohli doma porozhlédnout po 

svém vlastním zlatě, jak stojí v textu Půl bilionu zlata zahálí v U.S.A.: „Zlato v ceně nejméně 

$500,000,000 jest zcela neproduktivním ve Spojených Státech, ve formě zlatých šperků, 

památek a okras. Statistikyudávají (sic!), že je zde na 32,000 rodin, z nichž každá, jak se 

odhaduje, má průměrně za $15 starého zlata. Kdyby tento drahý kov mohl býti změněn na 

mince, nákupní síla obyvatelstva by značně stoupla a vláda by mohla podstatně zvýšiti svou 

zlatou rezervu.“186 Takováto výzva ovšem nemohla v žádném případě zafungovat, neboť přišla 

v době, kdy obyvatelé peněžním ústavům naprosto nevěřili, což dokládá již několikrát 

probírané moratorium. 

Bankovními prázdninami se ovšem získal potřebný čas, který uklidnil Američany a vrátil jim 

důvěru v banky. Klíčový obraz pak popisují Tindall a Shi takto: „Za pouhých sedm hodin 

schválil Kongres zákon o nouzové pomoci bankovnímu systému, podle kterého solidní banky 

mohly se souhlasem ministerstva financí znovu zahájit provoz. […] 12. března 1933 ve svém 

prvním rozhlasovém 'hovoru od krbu' řekl prezident posluchačům, že je bezpečnější 'mít své 

peníze uloženy ve znovuotevřené bance než pod matrací'. Následujícího dne vklady v těchto 

bankách převýšily výběry a do 15. března banky znovu fungovaly a soustřeďovaly devět desetin 

celostátních zdrojů.“187 Nový prezident tak během necelých dvou týdnů dokázal zachránit 

bankovní sektor před úplným kolapsem a mohl se soustředit na další problémy země. 

Pokud si tedy reflexi Denního Hlasatele na tento bod zájmu rozebereme, tak do Roosevelta 

Čechoameričané v Chicagu vkládali velké naděje (dokonce byl přirovnáván k Lincolnovi), 

které ovšem v případě autora textu po zúčastnění se inaugurace ochladly. Pozoruhodná je 

militantní rétorika spojená se zástupy nezaměstnaných, ale taktéž neznalost toho, jak probíhají 

zákulisní jednání ohledně vyhlášení bankovního moratoria, jež je obecně historiky považováno 

za první, ale klíčový, krok k záchraně amerického bankovního systému. 

 
184 Denní Hlasatel, 6. března 1933 (část druhá). 
185 Tamtéž. 
186 Tamtéž. 
187 TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2008, s. 564–565. 
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Zajímavá je kromě toho jakákoliv absence kritiky kroků nové administrativy, byť podnikala 

kroky na samé hraně legality. Samotný průběh bankovních prázdnin, konkrétní kroky 

administrativy na záchranu finančního sektoru by také bylo možno analyzovat na základě textů 

Denního Hlasatele v průběhu následujících dní od inaugurace FDR, ovšem tato potenciální 

badatelská otázka není součástí předkládané práce. Zkrátka proto, že by šlo a zaměření se příliš 

na jedno dílčí téma na místo celku. 

Poznamenejme však na závěr ještě fakt, že stejně jako v případě krize na Wall Street považovali 

novináři na nutné vysvětlit, co pro jejich běžný ekonomický život bankovní prázdniny budou 

znamenat, ovšem tentokrát se nejednalo o objasnění oblasti, s níž čtenáři velice pravděpodobně 

neměli žádné zkušenosti, jako spíše pečlivé objasnění bezprecedentního kroku federální vlády. 

3.2 Banky a Texas – Místní obchodníci projevují důvěru 

Zatímco Denní Hlasatel cílil na široké publikum velkoměsta, již v úvodu v sekci pramenů 

zmíněný týdeník Čechoslovák se zaměřoval na předávání novinek lokální české komunitě 

v Texasu a vycházel každý pátek.  

Vzhledem k periodicitě týdeníku vyšlo první číslo, které se věnovalo nástupu nového 

demokratického kabinetu až 10. března, tedy šest dní po uskutečnění inaugurace. Číslu vévodí 

fotka usmívajícího se bývalého starosty Chicaga českého původu Antona J. Čermáka, jenž 

přišel 6. března o život následkem atentátu z 13. února.188 Na úvodní straně týdeníků jsou však 

texty věnující se jak uvedení do úřadu, tak bankovního moratoria. 

V případě inauguračního textu s názvem Nový president nastoupil úřad za hospodářského 

rozvratu189 se jedná o totožnou kopii, kterou mohli najít čtenáři v chicagském Denním Hlasateli 

na titulní straně 5. března pod velice podobným titulkem Nový president v úřadě. Skládá 

přísahu v době, kdy celá země jest postižena hospodářským rozvratem190, který byl již rozebírán 

v předešlé sekci. Z tohoto důvodu nemá smysl se do detailní analýzy pustit i zde.  

Vzhledem k chybějícímu jménu autora se můžeme jen domnívat, jak se tento text do 

Čechoslováka dostal, a zda o tom chicagská redakce vůbec věděla. Spíše však autor dostal 

vyplacen dvojí honorář za totožný text. Důvodem taktéž mohl být jednoduše fakt, že český 

týdeník z Texasu si nemohl dovolit, na rozdíl od deníku z mnohem bližšího Chicaga, vyslat do 

Washingtonu na inauguraci vlastního redaktora. Čtenáři v texaském Westu by se možná dočkali 

 
188 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933.  
189 Tamtéž. 
190 Denní Hlasatel, 5. března 1933 (část druhá). 
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i podobně oslavného textu z Washingtonu a přirovnání Roosevelta k Lincolnovi, pokud by 

v tom vychytralému novináři nezabránila periodicita jednotlivých čísel. 

Tento scénář je pravděpodobný také proto, že obě periodika vydávaly různé společnosti. 

Zatímco Denního Hlasatele vydávala firma Denní Hlasatel Printing & Publishing Co.191 se 

sídlem v Chicagu, Čechoslováka vydávala redakce spadající pod firmu Čechoslovák Publishing 

Co. z městečka West v Texasu192. Stejně tak Jaklová, jež ve své monografii má podrobný soupis 

všech čechoamerických periodik uvádí naprosto jiná jména vydavatelů i redaktorů, takže 

propojení obou médií lze s velkou jistotou vyloučit.193 

Podobné je to bohužel i s textem President nařídil zavření všech amerických bank z téhož 

čísla.194 Ten je totiž doslovnou kopií článku Denního Hlasatele s názvem Národní bankovní 

moratorium. President nařídil zavření všech amerických bank na čtyři dny, který vyšel 

v chicagském deníku na titulní straně 6. března.195 Vzhledem k jeho již provedené analýze se 

tímto textem opět nebudu hlouběji zabývat. Snad jen konstatujme, že Češi žijící v této části 

Texasu dostávali do rukou do písmene ty stejné zprávy jako jejich krajané z Chicaga, jen o 

několik dní později. 

Zprávou, která není pouhou kopií, je ovšem celostránkový inzerát/článek s palcovým titulkem 

Místní Obchodníci Projevují svoji důvěru v Banky Města West.196 V něm stojí v reakci na 

bankovní moratorium následující: 

„Banky města West spolu se všemi jinými po celé zemi, dodržují přítomné moratorium, nařízené 

prvně guvernérem státu Texas, pí. Miriam Fergusonovou a později spolkovou vládou Spojených 

států. – Zavření všech bank je pouze dočasné a obchod bude znovu zahájen, banky znovu 

otevřeny hned, jakmile důvěru lidu bude navrácena.  

Tento extrémní krok NEMÍNÍ ŽÁDNOU paniku … ani že banky nejsou v dobrém stavu … 

Bankovní obchod bude znovu zahájen v nejkratší době a další úvěr patřičně poskytnut tomu, 

komu patří. […] 

Každý z níže podepsaných obchodníků pokládá zakročení našich bank za správné … neb zájmy 

všech vkladatelů MUSÍ BÝTI PROTEKTOVÁNY! 

 
191 Tato firma je uvedena v záhlaví každého vydání na úvodní straně novin. 
192 Tento údaj, je jako v případě Denního Hlasatele, uveden v záhlaví titulní strany. 
193 JAKLOVÁ, Alena. Čechoamerická periodika 19. a 20. století. Praha: Academia, 2010, s .426, resp. 438. 
194 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933. 
195 Denní Hlasatel, 6. března 1933 (část druhá). 
196 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933. 
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My Vás všechny žádáme o všeobecnou co-operaci, jsme jisti, že vše se v nejkratší době vrátí 

k úplně normalitě. 

Krátké jen strpení, neb co nejdříve skončí doba nepohodlí a 'obchod jak obyčejně' s novou 

vzpruhou a sílou přijde zpět, a konečně bude nám naše shovívavost oplacena!“197 

Pod tímto lehce zkráceným textem jsou pak podepsáni společně s velkým prohlášením „My 

máme důvěru ve schopnosti a vedení těch, kteří jsou pověřeni řízením Westských finančních 

podniků“198 různé podniky operující ve městě, včetně česky znějících byznysů jako Červenka 

& Vanžura či Němeček Bratří, ale také automobilka Ford, či pan J. Maresh podepsaný jménem 

města West.199 Kromě funkce textu v rámci celospolečenské debaty je fascinující také použití 

anglicismu co-operace místo českého spolupráce. Něco takového by v Denním Hlasateli nebo 

Hospodáři editor nestrpěl. 

Jak již bylo zmíněno v předchozí sekci, bankovní prázdniny zavedla vláda ve Washingtonu 

z důvodu, aby získala potřebný čas pro vytvoření podpůrné legislativy a pomohla lidem vrátit 

důvěru ve finanční instituce. V námi používaném kompendiu zaměřujícím se na historii Texasu 

je pak situace tamních finančních situacích nastíněna takto: „V Texasu se bankovní vklady mezi 

lety 1925 a 1940 zdvojnásobily a počet bank snížil z 1490 (834 státních a 656 národních) na 

839 (393 státních a 446 národních). Krize některé banky zničila, ale New Deal a Jones (Celým 

jménem Jesse H. Jones – šéf státní korporace Reconstruction Finance Corporation ((RFC)) 

vytvořené Herbertem Hooverem pro boj s hospodářskou krizí a mezi lety 1940 až 1945 

federální ministr obchodu, pozn. autora), sám bankéř, sledovali politiku, která podporovala 

finanční stabilitu prostřednictvím větších a prosperujících institucí. Roosevelt se domníval, že 

zachránil finanční sektor, a vyjádřil překvapení, že mnoho bankéřů, včetně některých z Texasu, 

bylo proti jeho znovuzvolení v roce 1936.“200 Pochopitelně není překvapením, že když 

fungovala podobná opatření na úrovni federální, zafungovala i v Texasu samotném. 

Kromě již zmíněného inzerátu/článku na podporu finančních institucích ve Westu pak najdeme 

o něco dále v čísle místo reklamy dobře viditelný text Stručný výkaz o stavu West State Banky 

[…] v den skončení obchodu dne 1. března.201 Z čísel poskytnutých bankou v českém městečku, 

kde jsou uvedeny například konkrétní počty dostupných dolarů k půjčkám na požádání je pak 

 
197 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933. 
198 Tamtéž. 
199 Tamtéž. 
200 CALVERT, Robert A., DE LEÓN Arnoldo a Gregg CANTRELL. The History of Texas, Sixth Edition. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2020, s. 306–307. 
201 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933. 
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na první pohled jasné, že se jednalo o zdravou banku, která je schopná pokrýt své závazky.202 

Banka měla povinnosti ve výši $314,941.45, přičemž její dostupné zdroje činily $168,269.10, 

jinými slovy měla zdroje na více než úhrady svých povinností, což je na tehdejší dobu více než 

dobré a v Čechoameričanech muselo vzbuzovat patřičnou důvěru vůči jejich lokální bance.203 

Ostatně na nedůvěru kolikrát není nic lepšího než transparentnosti.  

Čísla to byla natolik slušná, že se pod nimi neváhali podepsat příslušní úředníci a říditelé (sic!) 

z nichž jen někteří měli česká jména jako předseda banky Paul S. Škrabánek.204 Tento krok byl 

učiněn bankéři také proto, aby si udrželi svá místa, protože federální vláda se rozhodla během 

moratoria nezdravým bankám přidělit nové, schopnější ředitele a vedoucí pracovníky.205 

V sekci Z města a okresu pak najdeme k situaci Westké banky ještě poznámku, kde mimo jiné 

stojí: „Jak seznáte z finanční zpráva naší Westské banky, tato jest na zdravých základech a 

příznivci této banky mohou úplně klidně spáti, že jejich úspory jsou v bezpečném místě. […] 

Westská Banka jest a byla řízena muži spolehlivými a schopnými, kteří vždy měli na zřeteli 

chrániti peníze svých příznivců. West State Banka úspěšně překonala již mnohé krise a dnes, 

jak možno viděti z výkazu, jest úplně na pevných nohou, stoprocentně solventní.“206 

Dále pak v novinách najdeme například posměšnou báseň Pro koho jsou ty paragrafy 

podepsanou iniciály E. B. z nichž je patrná již v rámci analýzy prvního zkoumaného momentu 

jistá nevraživost vůči burziánům.207 V jejím úplném závěru stojí například toto: 

„Když se ale na Wall Streetu rozth pánům pytel, pánům pytel, tu se zřejmě ukázalo, kdo je ten 

náš 'přítel'. 

Rebelantům nadávali že jsou praví ďábli, sami ale bezohledně co do mohli shrábli. 

Tak to chodí, kdo chce práci, aby mohl žíti, na toho se policajti ihned s klackem řítí. 

Velcí páni na Wall Streetu nejsou komunisté, neb kdo krade ten je zloděj, to je zcela jisté. 

Jsou i pro ně paragrafy? Na mysli nám tane – až to bude vyšetřeno co se s nimi stále?“208 

V rámci tohoto posměšného diskurzu je tedy sváděna situace, a zřejmě i celá hospodářská krize 

nikoliv na bankéře, ale na spekulanty a velké pány na Wall Streetu, kteří měli dle mínění autora 

 
202 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933.  
203 Tamtéž. 
204 Tamtéž. 
205 TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2008, s. 564–565. 
206 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933. 
207 Tamtéž. 
208 Tamtéž. 
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Američany jakýmsi způsobem okrást a měli by být za to potrestání. Spíš šlo ale o ex-post 

hledání viníka celé situace, přičemž tento narativ značí už o zabudovávání krachu na Wall Street 

jako jakéhosi počátku celé krize v kolektivní paměti. 

Na téže straně pak autor v rámci textu s názvem Moratorium chrání zavedení opatření na 

ochranu bank, ovšem ne na úrovni federální, nýbrž státní: „Moratorium vyhlášené guvernérkou 

našeho státu minulého pátku v Texas, zachránilo mnohé banky před krachem, a samo sebou se 

rozumí i vkladatele před ztrátou. […] Okolní státy již měly bankovní svátky a proto vkladatelé 

z těchto států v texaských bankách chystali se vyzvednouti si z texaských bank veliké sumy peněz 

v pátek. […] Nejvyšší ztráty byly by utrpěly bankovní ústavy na východě a jinde, kde olejářské 

společnosti měly uložené své peníze.“209 Tehdejší guvernérka Fergusonová pochopitelně měla 

pravdu, neboť pokud k bankovním prázdninám docházelo jen v určitých částech Unie, 

vyplašení Američané jednoduše by přejeli státní hranice a snažili se dostat z bank, jimž 

nedůvěřovali, za každou cenu své peníze. A právě proto, aby se zabránilo těmto runům na 

banky, jež by se soustředili do několika málo států, musel prezident vyhlásit celostátní bankovní 

prázdniny. 

Krok federální vlády pak kvituji a glosují, redaktoři v rámci stejného čísla v textu s názvem 

Bankovní svátky.210 V něm je nejprve čtenářům připomenuto, že něco podobného se stalo v roce 

1907 během vlády prezident Theodora Roosevelta s tím, že „tehdy banky nebyly zavřeny, nýbrž 

vkladatelé mohli si z banky vytáhnouti jen jistou část peněz. Možná že až opět k bankovní 

obchod vejde do pravidelného běhu, stane se totéž, tj. ale těžko předvídati.“211 

Tak jako v případě Denního Hlasatele je ovšem oceňována rychlost, s jakou nová 

administrativa jednala: „Dle našeho náhledu, něco podobného mělo se státi již před dvěma roky. 

Kdyby předešlý president místo nabádání lidu, aby peníze z bank nevytahovali a neschovávali 

je do punčoch, měl raději učinit to co učinil pres. Roosevelt, a dnes jsme mohli míti normální 

poměry. Theodore Roosevelt v roku 1907 došlápnul na Wall street a president Franklin D. 

Roosevelt zakroutil pánům na Wall streetu krk. Pres. Roosevelt tušil, že Wall street připravuje 

mu hned na počátku národní katastrofu. Nový president dobře věděl o nenasytnosti gamblířů 

v New Yorku, a proto jeho nový kabinet měl předem vypracováno rázné zakročení. […] 

Prohlášením svátků bankovních a zákazem vývozu zlata a stříbra přes. Roosevelt zastavil 

vysávání naší země bursiány, kteří chtěli stáhnout americké zlato. […] Kdyby president 

nezakročil tak rychle a rázně, bylo by to znamenalo úplné ožebračení celé země, všeobecný 

 
209 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933.  
210 Tamtéž. 
211 Tamtéž. 
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zmatek a snad krveprolití. Co by byl Wall street nedokonal, učinil by lid sám, jenž poděšen byl 

by se pral o své vklady v bankách. […] Netřeba se lekati bankovních svátků, neboť byl to jediný 

způsob zastavení vyssávání (sic!) naší země nenasytným Wall streetem. Z přítomného chaosu 

vzejde nám lepší doba. Banky v naší zemi budou na lepších základech, nová důvěra lidu ve 

vládu bude zbudována. […] Věříme, že zavření bank bylo vrcholem deprese, že to byl její konec 

a že zlepšování bude následovati.“212 

Jak už jsme zmiňovali v analýze předchozí, dle mínění některých historiků agrární Texas trpěl 

nedůvěrou vůči východnímu establishmentu, mezi nějž bychom mohli bez problémů počítat i 

Wall Street.213 To se v tomto textu potvrdilo, neboť to jsou právě burziáni a Wall Street, kdo je 

iracionálně obviňovat ze spuštění a prohlubování celé krize. 

Možná, že tato zášť vedla paradoxně k tomu, aby byl analyzovaný černý pátek zpětně viděn 

jako počátek celé krize. Nemluvě o tom, že podobná tvrzení se v chicagském Denním Hlasateli 

neobjevují. Zřejmě vzhledem ke své větší blízkosti a urbánnímu čtenářstvu redakce chápala 

užitečnost burzy po několika letech krize. Ovšem i zde jsou kroky Rooseveltovi vlády 

univerzálně přijímány, kritika se zde neobjevuje ani v nejmenším. Naopak autor tvrdí: „Náš 

národ má úplnou důvěru v presidenta Roosevelta a jeho kabinet, a to právem, neboť president 

jest odhodlán přivést svému národu úlevu, normální poměry.“214 

Vyhlášené uzavření bank pak v komunitě texaských Čechů proběhlo bez problémů, neboť 

v dalším vydání ze 17. března se v textu s názvem Banky v naší zemi opět otevřeny se dočteme 

následující: „Bankovní svátky byly překonány klidně a lid trpělivě snášel mnohé nepříjemnosti, 

které byly způsobeny následkem zastavení finanční mašinerie. Když banky obdržely povolení 

k otevření, nebylo slyšeti ani o jednom případu náběhu neb násilí, ba naopak za miliony zlata 

a uschovaných peněz bylo doneseno do bank k uložení. […] Bankovní panika je u konce, 

deprese je u konce, protože podejme si ruce a společně budujme novou cestu k prosperitě, 

kterou nám president Roosevelt naznačuje!“215 

Jak ve vydání stojí dále v sekci Z města a okresu, tak banky „The National Bank of West a The 

State National Bank obdržely od spolkové vlády license k zahájení pravidelného obchodu. […] 

Zatímco takřka v celém okolí lidé ztráceli na tisíce svých úspor, v našich bankách neztratil 

nikdo ani centu. Nemyslíte, krajané, že byste měli býti vděční našim bankám za to?“216 

 
212 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933. 
213 CALVERT, Robert A., DE LEÓN Arnoldo a Gregg CANTRELL. The History of Texas, Sixth Edition. 

Hoboken: John Wiley & Sons, 2020, s. 297. 
214 Čechoslovák and Westské Noviny, 10. března 1933. 
215 Čechoslovák and Westské Noviny, 17. března 1933. 
216 Tamtéž. 
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V obdobném inzerátu/článku na téže straně pak obě banky prohlašují čtenářům, že „Obchod 

jest nyní v proudu jako obyčejně“.217 A pod palcovým heslem Důvěra stojí sebevědomé 

prohlášení: „my víme, že máme vaši důvěru – My víme, že si jí zasloužíme – My víme, že 

vykonáme vše, abychom se vám za to odměnili. Nyní pojďme ušichni (sic!) k prosperitě 

s Roosevelt!tem (sic!)“218 Dnes by nám podpora ze strany banky určitého politika přišla 

podivná, ovšem musíme mít na paměti, že oba zmíněné peněžní ústavy byly národní, tedy pod 

dozorem národní texaské vlády. Za pozornost pak stojí, že v textu je opět uveden anglicismus, 

kdy místo slova loajalita autor se uchýlil k použití termínu loayalnost z anglického loyalty. 

Vyhlídky po stabilizaci finančního sektoru, k němuž moratorium, ale také již zmiňovaný projev 

prezident napomohly, byly dle místních růžové. Američané a krajanská komunita se však 

z krize dostanou definitivně až na začátku druhé světové války, resp. při zapojení USA po útoku 

na Pearl Harbor a přechodu na válečnou ekonomiku. 

3.3 Nebrasku nejvíce zajímá Wallace 

Velké naděje byly do nástupu Rooseveltovy administrativy vkládány i v Nebrasce. Ostatně se 

ziskem necelých 63 % hlasů byl Franklin Delano Roosevelt prezidentem, který od místních 

dostal nejsilnější mandát ze všech kandidátů demokratické strany v dějinách.219 „Jejich banky 

byly zavřené, jejich farmy šly do dražby ve prospěch držitelů hypoték, ulice jejich města duněly 

kroky nezaměstnaných, a jejich byznys se prakticky zastavil,“ popisují Olson a Naugle náladu 

ve státě během inaugurace.220 

Dále pak připomínají, že státní parlament už byl více než dva měsíce v rukou demokratů, ale 

zatím nevyvolával svými kroky v obyvatelích přílišnou důvěru, a tak se Nebraščané obraceli 

s důvěrou v řešení problémů na Washington.221 „Jistě, řešení neobsahovalo vše, v co mnozí 

doufali. Dokonce přineslo útrpné výkřiky některých skupin obyvatelstva, ba i zklamalo některé 

své zastánce. Bylo to však řešení, vědomá snaha vytáhnout národ z marasmu, do něhož upadl 

po skončení první světové války.“222 

Rezervovaný optimismus pak můžeme pozorovat i na stránkách zkoumaného časopisu 

Hospodář. První vydání zabývající se v sekci Od redakčního stolu novou administrativou vyšlo 
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5. března, tedy den po inauguraci. V něm se mohli čtenáři dočíst v textu Máme nového 

presidenta, že: „Bezmála bychom byli měli presidentem na místě zvoleného Franklina D. 

Roosevelta, dosavadního předsedu poslanecké sněmovny a přítomně místopresidenta Johna N. 

Garnera, je-li pravdou, že anarchista Zangara Mířil v Miami na Roosevelta, a nikoli na 

chicagského mayora Čermáka.“223 Jak už dnes víme, Zangara chtěl skutečně zvoleného 

kandidáta na prezidenta Roosevelta zastřelit, ale místo toho si kulku odnesl chicagský starosta 

českého původu Anton Čermák, který svým zraněním 6. března 1933 podlehl. 

Nicméně dále v textu stojí: „Roosevelta potřebujeme v presidentském křesle mnohem více než 

kohokoli jiného v této době, a s anarchisty máme méně sympatie, než jsme kdy měli […] Po 

atentátu na Roosevelta se však vyskytla spousta hlasů, že zákony proti přistěhovalcům musí býti 

ještě přiostřeny.“224 Tato reakce naráží na debatu, která se vedla v důsledku toho, že Zangara 

byl italský imigrant, který do Spojených států přišel deset let před spácháním svého činu. 

Samozřejmě další restrikce imigračních zákonů by jen poškodila českou komunitu, pro níž byl 

Hospodář zamýšlen a jejíž proud nových duší, jak již bylo zmíněno v úvodu, po roce 1918 se 

vznikem Československa a nových přistěhovaleckých restrikcí vysychal.225 

Trochu překvapivě při představování jednotlivých ministrů v textu Kabinet nové vlády pak 

neočekávaně není ani jednou zmíněn nastupující ministr financí William Woodin, což jen 

dokazuje, jak malý zájem o tyto věci autoři magazínu zaměřeného na farmáře měli.226 Naopak 

pod drobnohledem byl nepřekvapivě nový ministr zemědělství Henry Wallace: „Největší zájem 

pro nás však má jmenování vydavatele iowského zemědělského listu, Henry A. Wallace, 

sekretářem odboru zemědělství. Jeho otec, republikán, byl sekretářem zemědělství v kabinetu 

Hardingově v r. 1921, zemřel r. 1924. Syn jeho rovněž byl až do voleb republikánem, avšak 

odpůrcem republikánské zásady ochranářství výhradně velkoprůmyslu a velkoobchodu a 

pilným sledovatelem i obhájcem zájmů zemědělského stavu. […] Wallace není řemeslným 

politikářem, rozumí potřebám stavu zemědělského a pro odbor ten nemohl Roosevelt vybrati 

snad muže vhodnějšího. Hlas Wallacův byl dosud hlasem soukromého novináře, který mluvil 

k neslyšícím uším východních průmyslník a peněžníků, v budoucnosti bude to hlas nejpřednější 

osoby ze stavu zemědělského a od jeho jmenování si mnoho slibujeme,“ stojí v textu.227  
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Zájem o Wallace samozřejmě nevycházel pouze z jeho funkce, ale i kvůli tomu, že se jednalo 

o novinářského kolegu a vydavatele listu Wallace's Farmer. Kromě toho k němu Nebrasčané 

museli cítit jistou blízkost, neboť Iowa je hned sousední část, kde se taktéž nacházela a dodnes 

nachází česká komunita. 

Kromě toho je v textu, tak jako v případě Texasu, možno vidět určitou dichotomii, kterou autoři 

spatřovali mezi zemědělci z jihu/západu a průmyslníky a finančníky z východního pobřeží. Na 

tuto myšlenku pak Hospodář navazuje v textu Změna ve vládě, kde stojí: „Dnes se přiznává, že 

Roosevelt byl zvolen hlavně zemědělským západem a proto také se zemědělství věnuje 

mimořádná, nezvyklá pozornost. 'politickým střediskem' budoucích čtyř let bude prý zemědělský 

západ, jehož zájmů Roosevelt, ač New-yorčan, chce být zastáncem.“228 To byla ovšem iluze, 

neboť jak jsme si řekli už v úvodu, Roosevelt a jeho strana dostali silný mandát z celých 

Spojených států, neboť prezident vyhrál volby ve více než 40 státech. 

Přesto autor pokračuje: „Východní zájmy peněžní a průmyslové pozorují že taktika jimi 

sledovaná se neosvědčila, že chamtivost připravila je o odkupníky a zákazník, a Roosevelt bude 

míti tedy volnější ruku, nežli měli presidenti po mnoho pokolení. […] Hlavním úkolem 

Rooseveltovy administrace bude obnoviti rovnováhu mezi zemědělským a městským stavem.“229 

Že šlo o iluzi vydavatelů pak naznačuje i fakt, že Roosevelt po nástupu do funkce se vydal jako 

první zachránit banky, pomyslný mozek ekonomiky, bez něhož by ani farmáři nemohli 

fungovat, na místo zemědělství. 

Stejně jako Čechoslovák, tak i autoři Hospodáře se nelibě vyjadřují o finančním sektoru 

v článku Finančníci o nich příslušný redaktor píše: „Finančníci jsou i v naší vládě stále velkou 

mocí. Ale zdá se že i ti poznávají že jejich řádění nadchází konec. […] Krachy tisíců bank na 

středozápadě jsou ohromující, zatím co v Anglii na příklad nejsou žádné a v našem americkém 

Novoanglicku nepatrné. Tento stav ovšem nemůže napravit president, ani kongres, a reforma 

musí přijíti od států a z kruhu bankéřů samotných. […] Katastrofa která na národ přikvačila, 

musí přinést nějaké dobro pro nás a naše potomky v budoucnosti.“230 Opět je zde vidět skoro 

až zášť vůči finančnímu sektoru, důraz na provincialismus a tvrzení, že krize disproporčně 

zasáhla středozápad spíše než východní pobřeží, což se má ukazovat i na případě bank. 

Zajímavé však je, že na rozdíl oproti dvěma dříve zkoumaným periodikům zde Hospodář 

nevyzývá ani k bankovnímu moratoriu a dokonce navrhuje, aby nelichotivou situaci finančního 
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sektoru, spíše než direktivní zásah Bílého domu řešily státy Unie samy. To se opět nestalo a již 

uvedené zkušenosti ukazují, že Rooseveltovi se povedlo bankovní sektor stabilizovat. Zmiňme 

ještě, že oproti Dennímu Hlasateli v Nebrasce nenastával žádný jásot, či dokonce přirovnávání 

Roosevelta k Lincolnovi a převažoval spíše opatrný optimismus a víra v kroky jeho vlády. 

Na reflexi prvních kroků Rooseveltovy vlády se pak čtenáři mohli těšit v čísle z 20. března. 

Hned v úvodním textu stojí: „Prvé dva týdny nové vlády americké překypovaly dramatickými 

událostmi. […] Zdá se že Franklin Delano Roosevelt, vzdálený příbuzný 'silného' presidenta 

Theodora Roosevelta dostojí svému slibu učiněnému ve své nastolovací řeči, kterou musel 

vyslechnouti odstupující Hoover: Že je čas přestat mluvit a přikročit k činům.“231 Autor tak 

zároveň trochu dramatizuje, když tvrdí, že došlo k „shroucení bankovního sytému celé země“.232 

Přesto však magazín krok, o nějž nejevil ještě před dvěma týdny žádný zájem, fakticky kvituje: 

„Nestačilo ovšem pouze aby nový president dal uzavříti všecky banky v celé zemi, zakázal vývoz 

zlata ze země, dal natisknout novou zásobu peněz a pak opět dal banky otevřít. Tím by se byla 

lidu důvěra v bankovní system (sic!) nevrátila. […] Roosevelt porušil celou řadu starých tradic, 

svolal hned po svém nastolení nový kongres a požádal jej aby mu svěřil diktátorskou moc ve 

věcech bankovních a bez debaty ve sněmovně a s nepatrným odporem v senátu ji dostal. […] 

Desátý den po zavření bank bylo jim dáno dovolení k otevření, pokud dokázaly že jsou solventní. 

Zůstane však trvalo zavřeno asi 5,000 bank, které prý měly dávno být zavřeny, aby 

neohrožovaly stabilitu země a nezneužívaly důvěry lidu. Krok tento doufáme, že je posledním 

v deflaci této země. Doufejme, že otevření pouze těch bank jež jsou zdravé, a zlikvidování 

nesolventních, vrátí lidu důvěru v bankovní systém (sic!), bez něhož se dnes nedá průmysl a 

obchod země vésti.“233 Jak tento úryvek naznačuje, je pryč z minulého čísla patrná nevraživost 

vůči finančnímu sektoru, naopak i sám autor uznává, že banky jsou potřeba, pozoruhodná je 

také lehká kritika kroků nové vlády, jmenovitě prezidenta, kdy se hovoří o tom, že Roosevelt 

si nechal svěřit diktátorskou moc ve věcech bankovních. Byť se to zdá jako maličkost, je to 

mnohem více než v minulých dvou případech. 

Dodejme ještě pro úplnost, že vylévání si zlosti vůči finančníkům v plné síle v textu na další 

straně, kde stojí: „Dalším krokem jímž se má vrátit lidu důvěry v naše peněžnictví, bude reforma 

bankovnictví od základu. President Roosevelt stojí před úkolem potřít upíra, který vyssával 

(sic!) národu krev. Pozoruhodný byl jeho útok v nastolovací řeči na 'praktiky bezohledných 
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penězoměnců, kteří nemají ohledu než na vlastní obohacení'.“234 Dále v textu pak popisuje 

zákulisní dohady a návrhy o reformě peněžní soustavy, jež zůstávají mimo těžiště této práce. 

V neposlední řadě pak uveďme, že je pochopitelně opět věnována značná pozornost činnosti 

ministra zemědělství Wallace, jež „měl dlouhé porady se zástupci farmářských a 

družstevnických organizací z celé země, ve snaze docíliti dohody o zákonodárství jež by omezilo 

v nějaké míře zemědělskou produkci, a způsobilo zvýšení cen za produkty v této zemi 

spotřebované.“235 To ovšem uvádíme pouze pro ilustraci, které Hospodář v této situaci měl, 

neboť reflexe kroků Rooseveltovy administrativy v agrární oblastí není v našem badatelském 

zájmu. 

3.4 Rozdílný náhled na Roosevelta i banky 

V předcházejících částech jsme si shrnuli, jaká byla reflexe inaugurace a bankovního moratoria 

nového prezidenta Spojených států Franklina Delano Roosevelta. Rozdíly mezi jednotlivými 

tiskovinami napříč všemi třemi státy jsou pak patrnější než v předchozím zmiňovaném 

momentu. 

U Denního Hlasatele je patrné největší nadšení, kdy deník chicagských Čechů dokonce 

nastupujícího prezidenta přirovnává k Lincolnovi, přičemž toto nadšení brzy ochladne. Zároveň 

je patrná neznalost zákulisních informací redakce, neboť o chystaném bankovním moratoriu do 

poslední chvíle nic neví. Dalšími pozoruhodnými body v diskurzu jsou pak militantní rétorika 

spojená s nezaměstnanými a taktéž absence jakékoliv kritiky federální vlády. Denní Hlasatel 

pak zároveň přebírá roli vysvětlující kroky nové administrativy.  

Oproti tomu v texaském Čechoslovák and Westské Noviny byly doslovně převzaty texty týkající 

se inaugurace a bankovního moratoria. Stejně jako v případě prvního analyzovaného momentu 

se zde projevuje nedůvěra vůči Wall Streetu. Ovšem v porovnání s dalšími dvěma periodiky 

tento týdeník v Texasu sloužil zároveň místním bankovním institucím jako nástroj, jak uklidnit 

obyvatele a ukázat jim, že se nemusí bát u nich uložit své peníze. 

Jak vyplývá z textů v Čechoslováku, tak tato taktika byla úspěšná a krajanská komunita ve 

městě West měla ve své banky velkou důvěru. Podobné inzeráty ovšem v jiných zkoumaných 

pramenech chybí, nýbrž zde se dozvídáme taktéž to, že i díky těmto textům bankovní uzávěra 

v této části Texasu proběhla bez problémů, za což finančníci obyvatelům poděkovali. 
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Je zde vidět tedy fascinující rozpor mezi nedůvěrou vůči finanční elitou z východního pobřeží, 

zejména spojených s burzou, a důvěrou vůči lokálním bankéřům. I zde je pak patrná neochvějná 

důvěra v Roosevelta, ale zároveň se v textech objevují jisté anglicismy, což ukazuje „rezavění 

češtiny u místních“ u tiskoviny, které neměla velkou tradici. 

V případě Hospodáře pak můžeme opět jako v případě reflexe krachu na newyorské burze vidět 

společně s Texasem, který byl taktéž agrárním státem, nedůvěru místních vůči finančníkům a 

burziánům, kteří měli údajně americkému národu škodit. Zde je to snad ještě mnohem patrnější 

než u Čechoslováka, pokud si uvědomíme, že zde úplně chybí propagace nebraských finančních 

institucí. Vzhledem k odbornému zaměření časopisu ovšem leží finanční sektor mimo zájem 

redakce. 

Naopak velká pozornost je věnována novému ministru zemědělství Henrymu Wallecovi. 

Pozoruhodná je pak iluze, že právě nastupující demokratická administrativa bude tou, která 

bude klást zájmy zemědělství před zájmy průmyslového a finančního sektoru, což nebyla nikdy 

reálná možnost vývoje. 

Vztah k Rooseveltovi se pak dá nazvat střídmým optimismem a opatrnou podporou jeho 

politiky, přičemž se zde objevuje u jako jediného média alespoň náznak kritiky, když je 

upozorněno na to, že vyhlášením bankovního moratoria na sebe prezident vzal dle názoru 

některých tak trochu diktátorské pravomoci. Přesto však list tyto kroky schvaloval jako 

potřebné a přes sžíravou kritiku uznává, že zdravý bankovní systém Spojené státy potřebují. 
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4 Sirotci za Atlantikem 

Třetím zkoumaným momentem je smrt prezidenta Tomáše Garriguea dne 14. září 1937. 

Vzhledem k tomu, že Masarykova politická činnost za časů Rakouska, zásluhy na vytvoření 

samostatného československého státu a následná role v rámci tzv. první republiky je značně 

probádanou oblastí, nebudeme se jí do hloubky zabývat. Pro pořádek ovšem krátce 

kontextualizujme vztah prezidenta zakladatele ke krajanské komunitě ve Spojených státech. 

Masaryk byl vlastně figurou, která nejvíce pojila starou vlast s Čechoameričany vzhledem ke 

své politické minulosti. 

Tento vztah je důležitý, neboť Češi a Slováci, respektive jejich krajanské spolky, v Americe 

měly svůj nezanedbatelný podíl na vzniku samostatného státu a Masaryka v USA dokonce 

zastihla revoluce 28. října 1918. A teprve poté se ze Spojených států už vracel coby hlava státu 

nově vzniklého Československa. Masarykova role v USA je úzce spojená s vyhlášením čtrnácti 

bodů prezidenta Woodrowa Wilsona. 

Ty byly předneseny kongresu 8. ledna 1918 a tvořily páteř programu, na jehož základě měl být 

uzavřen mír v Evropě.236 „Wilson se konkrétně vyslovil pouze pro obnovení Belgie a Srbska a 

pro zřízení samostatného Polska. Rakousko-Uhersko mělo být naopak zachováno. Čechů a 

Slováků se nepřímo týkal jen 10. bod, který zněl: 'Národům (peoples) Rakouska-Uherska, 

jejichž místo mezi národy (nations) si přejeme vidět zabezpečené a zajištěné, musí být dána 

možnost autonomního vývoje.' Autonomie byla ovšem na počátku roku 1918 pro Čechy již málo 

a kromě toho se stejně nedala realizovat, protože by stejnou autonomii v rámci Čech museli 

dostat také Němci, a to bylo pro Čechy nepřijatelné,“ píší Rychlík s Penčevem.237 Masaryk se 

proto vydal do Spojených států tamní hlavu federální vlády přesvědčit o nutnosti vzniku 

samostatného státu Čechů a Slováků. 

Masarykova osobní přítomnost v Americe se ukázala klíčová. Krajanské spolky měly budoucí 

hlavě státu zajistit kontakt s americkými veřejnými činiteli a přístup k prezidentu Wilsonovi. 

Jednání komplikovaly slovenské spolky a jejich snaha o pomoc vlastnímu národu, avšak vše 

nakonec vyřešila tzv. Pittsburská dohoda z 30. května 1918, na jejímž základě byla Slovákům 
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přislíbena autonomie.238 Vzhledem k vývoji na frontě pak 3. září 1918 Spojené státy uznaly 

Československou národní radu jako zástupce zatím neexistujícího Československa.239 

Rakouský císař se pak snažil ještě svou říši zachránit v posledních měsících války, čemuž chtěl 

Masaryk zabránit a vydal tedy 18. října jménem prozatímní vlády deklaraci o vzniku 

samostatného Československa, kterou dnes nazýváme Washingtonskou.240 Tu Wilson fakticky 

přijal tím, že odmítl návrh císaře Karla.241 Než se tak stalo, Masaryk se s prezidentem Wilsonem 

sešel čtyřikrát, poprvé 19. června 1918, přičemž až na poslední schůzce americkou hlavu státu 

přesvědčil o de facto nutnosti rozpadu Rakouska-Uherska.242 Zajímavostí však je, že Masaryk 

sám později tvrdil, že to nebyl on: „kdo svými idejemi Wilsona přiměl podpořit české 

emancipační hnutí.“243 

Masaryk se posléze vrátil domů, do staré vlasti z pohledu Čechoameričanů, ke konci roku 1918, 

už jako zvolený prezident. Nebyl však spokojen s rozsahem svých pravomocí: „Prezidenta se 

ale dotklo, že prozatímní ústava redukovala jeho funkce na reprezentativní. Rád by u nás viděl 

prezidentský systém, kde by byla hlava státu i šéfem vlády, kterou by mohla sestavovat bez 

valného ohledu na stranické rozvrstvení.“244 

Snad se po pobytu v USA Masaryk vzhlédl i v tamním politickém systému, což o prezidentovi 

naznačoval i Karel Kramář, který neměl s Masarykem nejlepší vztahy.245 Masaryk se svými 

spojenci však v dubnu roku 1919, během Kramářovy nepřítomnosti, docílil reformy prozatímní 

ústavy, která mu dávala rozšířené pravomoci po francouzském vzoru.246 Klimek však 

zdůrazňuje, že vzhledem k Masarykově jedinečnému postavení na pravomocích v ústavě 

nezáleželo: „Masarykovi se sice nepodařilo prosadit prezidentský systém, ale jeho autorita 

v národě i mezi politiky byla natolik ohromná, že mu dávala podstatně větší vliv než litera 

ústavy i zákonů.“247 

Masaryk neprosadil ve svém státě systém, který by připomínal ten americký. Stejně tak už se 

nikdy nevrátil zpět do Spojených států. Přesto měl mezi tamními Čechy výjimečné postavení a 

 
238 RYCHLÍK, Jan a Vladimir Georgiev PENČEV. Od minulosti k dnešku: dějiny českých zemí. Praha: Vyšehrad, 
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ti si například rádi připomínali jeho narozeniny, jenž se slavily skoro jako státní svátek. 

Zkoumání Masarykova kultu a jeho místa v kolektivní paměti ovšem taktéž není předmětem 

bádání této práce. 

4.1 Památník pro Masaryka 

Než přejdeme k samotné reflexi skonu prezidenta Masaryka v amerických médiích, uveďme 

okolnosti Masarykovy smrti. Prezident zakladatel zemřel v 87 letech, což byl na tu dobu 

úctyhodný věk. V posledních měsících života pak už přebýval jen v milovaných Lánech, 

v čemž mu vyšel vstříc jeho nástupce Edvard Beneš, který raději pro své pracovní činnosti 

využíval vilu v Sezimově ústí.248 „Poté co Masaryk abdikoval (na konci roku 1935, pozn. 

autora), jeho zdravotní stav se stabilizoval. V roce 1937 prodělal pouze slabou bronchitidu a 

v červnu mu musely být vytrženy další tři zuby. Denně chodíval v lánském parku na 

dvouhodinové procházky, duševně byl na sedmaosmdesátiletého kmeta svěží.“249 

V září se ovšem prezidentům stav zhoršil, když v noci prvního na druhého prodělal mozkovou 

příhodu.250 I přes počáteční ujištění lékařů se pak jeho stav rapidně horšil a život Masarykův 

směřoval ke konci. „Masaryk neumíral lehce, vrátily se mu i obavy vzniklé už za světové války, 

že jej chtějí zabít… 9. září ve 13 hodin však jako by nakrátko rezignoval: 'Chtěl bych zemřít,' 

řekl. 'Ošetřující sestra měla dojem, že v dalším hovoru naznačoval, že je všeobecně vhodná 

doba'.“251 

Od večera 11. září pak Masaryk nevnímal svět kolem sebe, o dva dny později se jeho zdravotní 

stav opět prudce zhoršil a 14. září v 3:29 ráno zemřel.252 Události po jeho smrti pak popisuje 

Klimek zkráceně takto: „Nabalzamované tělo prezidenta Osvoboditele bylo oblečeno do jeho 

oblíbené fantaskní polouniformy a v prosté rakvi vystaveno po dva dny na katafalku ve smuteční 

síni v Lánech. Ačkoli tam oficiálně nebylo žádné loučení chystáno, prošlo kolem rakve odhadem 

na 60 tisíc lidí. Pak byla převezena do Prahy. Počet těch, kteří se přišli zesnulému do sloupové 

síně na Hradě poklonit, se odhadoval na půl milionu až sedm set tisíc. […] Pak byla rakev 

v úterý 21. září na lafetě vezena v pohřebním průvodu, při němž se s velkým zesnulým loučily 
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opět statisíce dojatých občanů,“ píše o poslední cestě prezidenta odborník na první republiku.253 

Masaryk byl následně uložen po obřadu v prostém hrobu v Lánech vedle manželky.254 

Jak tedy na obdobné zprávy reagovali za Atlantikem? Hned v den skonu informoval obřím 

titulkem Denní Hlasatel své čtenáře Masaryk Dokonal.255 Perex pak dokresloval atmosféru, jež 

v té chvíli vládla v Československu: „Zaduněla hrana s věže Sv. Víta na Hradčanech. 'Otce 

není… Otce není…' 

Tomáš Garrigue Masaryk, President-Osvoboditel dokonal. Věhlasný stařec, učenec, státník 

světového jména, myslitel a vůdce národ v dobách jeho nejkrutější zkoušky, naposledy vydechl 

dnes […] na svém zámku v Lánech, který tolik miloval, obklopen svými drahými a přáteli. […] 

Černé prapory vlají po celé zemi.“256 Ve zbytku textu se pak prakticky opakuje to stejné, jedním 

z prohlášení je věta: „Nikdy tak nezněly – ty naše kostely tak smutně a truchlivě – tak jako dnes,“ 

což je parafráze z veršované povídky Lešetínský kovář od Svatopluka Čecha.257 

Autor pak popisuje čtenářům, že při smrtelném lůžku prezidentovu dleli také jeho nástupce 

Edvard Beneš a premiér Milan Hodža. Následně je velice podrobně rozepsáno, jak probíhaly 

Masarykovy poslední dny.258 Průběh Masarykovy smrtelné nemoci jsme pak důkladně rozebrali 

díky monografii Antonína Klimka, a pochopitelně chicagský deník ze vzdálené země za 

Atlantikem žádné nové skutečnosti přinést nemohl. 

Denní Hlasatel pak na titulní straně přináší také pohled Američanů na Masaryka díky článku 

Americký tisk o T.G. Masarykovi, kde jsou parafrázovány názory z Chicagu Tribune.259 V textu 

kromě dalšího stojí: „Posledních několik roků byly jeho narozeniny slaveny jako svátek krajany 

po celém světě – byl 'tatíčkem'. […] Uskutečnil svůj sen o nezávislosti Československa […] a 

na základě svých zásluh mohl být presidentem podle svého přání, jak dlouho by se mu líbilo. 

[…] Často byl nazýván George Washingtonem Československa. […] Z celého článku Tribuny 

vysvítá, že Masaryka považuje za jednoho z největších státníků Evropy, který přinesl do své 

vlasti onen Amerikanism, jenž je pravou zárukou míru.“260 

Kromě pohledu z amerického tisku pak deník vyzývá čtenáře, aby byla uctěna památka 

zesnulého prezidenta „důstojnou panichidou,“ neboli zádušní mší.261 V textu stojí kromě 
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jiného: „Upřímní Češi a roduvěrní Slováci svěsili hlavy v smutku, odešelť v T.G. Masarykovi 

navždy jeden z největších synů národa, opravdový národní bohatý… Neboť v osobě 

Masarykově ztělesnilo se, po čem český národ 300 let toužil a o čem Slováci 1000 roků snili: 

Svržení vlády nepřátelského rodu panovnického, konec panství cizáků nad Čechy a Slováky a 

opětné spojení obou větví národy.“262 

Po uznání Masarykových státotvorných zásluh je pak vyzdvižen jeho vztah s krajanskou 

komunitou: „T. G. Masaryk v těžké době válečné byl také vůdcem naším, vůdcem Čechů a 

Slováků v Americe. Svěřili jsme se jeho vedení, důvěřovali jsme mu a věnovali jsme mu své 

srdce. Měli jsme k němu úctu i lásku. A i on měl rád českou a slovenskou Ameriku a vždy rád 

přijímal naše Američany, když zavítali do rodné vlasti a navštívili ho jako presidenta ČSR buď 

v Praze na Hradě nebo v Lánech. Láska a vděčnost nemají patřiti jen mocným a živým. […] 

Opravdová láska žije věčně. 

Proto i my, Češi a Slováci v Americe, stojíme dnes v hlubokém pohnutí nad smutnou zprávou, 

že prezidenta-osvoboditele T.G. Masaryka není více. […] Češi a Slováci v Chicagu a okolí měli 

by proto uctíti památku tohoto zesnulého národního hrdiny imposantní panichidou Den jeho 

pohřbu, jehož se nemůžeme zúčastniti, byl by nejvhodnější. Neboť bude to den, kdy celý čsl. 

národ bude se v hlubokém smutku loučiti s prvním presidentem své svobodné republiky. […] 

V den pohřbu T. G. Masaryka měla by v Chicagu býti uspořádána důstojná slavnost k uctění 

jeho památky. Nejvhodnějším místem proto byl by Plzeňský park, svědek tolika nadšených 

slavností a akcí v době revolučního boje za války. A na této panichidě měli by se sejíti všichni 

Češi a Slováci bez rozdílu.“263 

Tento úryvek, nebo lépe řečeno plán nebo výzva k Čechoameričanům v Chicagu nám odhaluje 

mnohé o vztahu tamních obyvatel k stařičkému prezidentovi. V první řadě stojí za pozornost 

fakt, že autor ho považuje za vůdce krajanských komunit Čechů a Slováků v době první světové 

války, byť Masaryk v Americe strávil ani ne půl roku, a to, že na své přátele za Atlantikem 

nezapomněl ani jako prezident a rád jejich návštěvy přijímal. 

Toto tvrzení nám ukazuje, že vzájemný vřely vztah nikdy nevyprchal a nevyprchá, protože jak 

píše autor: „Opravdová láska žije věčně“264. 

Ona zádušní mše, která by se měla konat ve stejný den jako pohřeb v Československu pak 

demonstruje fakt, že Masarykova osoba spojovala krajanskou komunitu se starou vlastí. Češi 
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v Americe, byť byli tisíce kilometrů daleko, slavili Masarykovy narozeniny, a chtěli být 

symbolicky spojení se svým národem i na poslední cestě jejich milovaného státníka. 

I místo je vybráno příhodně, neboť Plzeňský park je lokalitou, která se tehdy nacházela ve čtvrti 

Plzeň, kde česká komunita žila v meziválečném období. A jejíž nejdelší ulice nesla od roku 

1933 jméno Cermak Road po zesnulém starostovi českého původu, o němž byla řeč. Nejen 

z hlediska času, ale tedy i místa, šlo o symbolické propojení s Prahou „neboť bude to den, kdy 

celý čsl. národ bude se v hlubokém smutku loučiti s prvním presidentem své svobodné 

republiky.“265 

Následující den pak na titulní straně deníku zazněla myšlenka o tom, že v Chicagu by měl být 

zesnulému prezidentovi postaven památník: „Z lásky a zájmu, které se při zprávě o úmrtí T. G. 

Masaryka projevily v čsl. Kruzích, vidíme však, že československá Amerika měla by míti ještě 

nějakou trvalejší památku na velikého prvního presidenta-osvoboditele Československé 

republiky. Zejména pak čsl. Chicago, jakožto největší čsl. středisko v Americe.  

Myslíme, že nejlepším trvalým uctěním Masarykovy památky bylo by postavení důstojného 

pomníku, který by stále hlásal jeho velikost a připomínal nám, že kdysi také žil s námi v Americe 

a v Chicagu zvláště.“266 Nadále pak padá myšlenka o tom, že památník by měl mít podobu 

„obelisku s poprsím a nápisem anebo ve formě pomníku, byl by asi nejlepší na Českém 

Národním hřbitově v Chicagu, největším z čl. hřbitovů v Americe,“ načež peníze chce deník 

sehnat skrze veřejnou sbírku, neboť taková památka „vyžaduje nákladu několika tisíc 

dollarů.“267 

Vydavatelství samo pak rozjede sbírku tím, že na účel památníku věnuje sto dolarů (pro 

srovnání, roční předplatné Denního hlastatele stálo v té době osm dolarů) apeluje: „Jsme jistí, 

že všechny čsl. spolky v Chicagu a okolí, jakož i jednotlivci, kteří mohou, rádi přispějí na tento 

záslužný čin, který čsl. větvi v Americe zjedná respekt i v očích jinonárodovců. Každý i sebe 

menší dar pomůže.“268 

Vizi deníku o památníku Masaryka se podařilo nakonec naplnit, ovšem až skoro o dvacet let 

později. Dnes totiž stojí Masarykův památník v parku s názvem Midway Plaisance v Chicagu, 
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nedaleko University of Chicago, kde mezi lety 1902 až 1907 vyučoval. Sochu zhotovil Albín 

Polášek, umělec českého původu, který do USA emigroval ve dvaadvaceti letech.269 

Po pobytu ve Filadelfii a New Yorku se pak stal Polášek profesorem oddělení sochařství 

v rámci Akademie Umění v Chicagu. Poté, co získal zakázku od Čechoamerických donátorů, 

začal pracovat na památníku v roce 1941, ovšem kvůli průtahům způsobených druhou světovou 

válkou byla socha odlita až v roce 1949. Úřady pak její odhalení povolily až 29. května 1955.270 

Tedy necelých osmnáct let po Masarykově smrti. 

Socha samotná pak není portrétem prvního československého prezidenta, ale podle Poláškovy 

vize se jedná o obří symbolickou sochu blanického rytíře na koni. Autor považoval známou 

legendu o blanických rytířích jako přiléhavou metaforu pro Masarykův vzestup moci, díky 

němuž mohla osvobodit svou zem od cizí nadvlády a pomoci státi se demokracií.271 

Na plaketě sochy pak je vyryt tento nápis: „Takto z bronzu odlitý Blanický rytíř je jen 

monumentálním symbolem věčně platných ideálů svobody, demokracie a humanity Tomáše G. 

Masaryka.“272 Vize Čechů, že s nimi bude Masaryk spojen navěky i v Americe se tak díky 

Poláškově soše splnila, byť s jistým průtahem. 

Kromě výzvy k výstavbě památníku pak stránky Denní Hlasatel plnily přepisy různých projevů 

soustrasti zahraničních činitelů, podrobné pitvání posledních dní prezidentových, či plánů na 

onu důstojnou zádušní mši a paralelně s tím plánovaný pohřeb ve staré vlasti.273 K hlubší reflexi 

skonu stařičkého prezidenta pak již nedocházelo. Snad jen dodejme, že naplánovaná pieta se 

nakonec konala 19. září, tedy o dva dny dříve než pohřeb v Praze, v budově Civic Opera 

House.274 

Památku zesnulého prezidenta pak uctilo „asi 4000 Čechů, Slováků i jinonárodních hostů“275. 

Na počtu zúčastněných částečně můžeme pozorovat propad důležitosti české komunity 

v Chicagu. Ostatně budoucího prezidenta osvoboditele v témže městě v květnu roku 1918 

vítaly dav a čítající podle různých odhadů sto až dvě stě tisíc lidí, a jak popisuje Nekola: 

„Jásající davy Masaryka přivítaly už na nástupišti a provázely jej při spanilé dvouhodinové 

jízdě městem. […] Nechyběli Sokolové, kapely, průvody v krojích, prapory s českým lvem. Jen 
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https://www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/thomas-garrigue-masaryk-monument  
270 Tamtéž. 
271 Tamtéž. 
272 Tamtéž. 
273 Denní Hlasatel, 15. září 1937 (část první). 
274 Denní Hlasatel, 15. září 1937 (část druhá). 
275 Denní Hlasatel, 20. září 1937 (část první). 
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málokterý státník kdy obrátil město svou přítomností vzhůru nohama.“276 Oproti tomu 

rozloučení s Masarykem v roce 1937 bylo mnohonásobně komornější záležitostí. 

4.2 Jiří Washington Československa 

O mnoho chudší zpravodajství okolo úmrtí prezidenta osvoboditele bylo nabídnuto Čechům 

v Texasu týdeníkem Čechoslovák and Westské Noviny. Vydání z 17. září, tedy tři dny po 

Masarykově smrti, sice zdobí na titulní straně Masarykova fotografie a titulek Osvoboditel 

českého národa T. G. Masaryk Skonal, ale na titulní straně kromě fotografie je pouze jediný 

text, který by se události věnoval.277 

Místo, jež by mohlo být věnováno Masarykovi, tak i proto zabírají texty jako Náhlý útok na 

soudce Hugo Blacka, Vlaštovky budou pasažery aeropolánů, či Pense pro učitele uvedena 

v platnost.278 Důvodem pro toto pro někoho možná až minimalistické pokrytí tak význačné 

události ve staré vlasti je pravděpodobně načasování, neboť Čechoslovák vyšel až tři dny po 

prezidentově smrti, což i v tehdejší době bylo dostatečné časové období, aby se tuto novinku 

čtenáři dozvěděli odjinud. 

Zároveň prezident Masaryk neměl s Texasem tak silné poutu jako s Chicagem, neb stát, ani 

místní krajanskou komunitu nikdy nenavštívil. Pojďme ale k analýze titulního textu s titulkem 

Otec Československa prof. Masaryk mrtev stojí následující: „Dr. Tomáš G. Masaryk, Jiří 

Washington Československa, dnes ztratil boj proti smrti, kterou považoval za obyčejného 

nepřítele lidstva. […] 'Malý otec Československa' byl vážně nemocen již od 2. září. […] 

Masaryk zůstane v mysli milionů Američanů jako vlastenec a demokrat, jehož snahy ve 

spojeneckých kapitolách za světové války umožnily mu utvoření jeho svobodné země. Masaryk 

byl poctěn v poválečných letech co jeden z největších evropských státníků, ale jeho 

spoluobčanům byl ještě více – symbolem jejich svobody a ctihodný svatý patron národní 

svobody.“279 

Dikce, zvolené výrazy a vše text obestírající, jako jeho samostatné zařazení společně 

s fotografií na titulní straně, je pak naprosto odlišné od toho, co jsme se mohli dočíst v Denním 

Hlasateli. Článek působí spíš jako text určený pro Američana, než pro někoho, kdo byl 

příslušníkem stejného národa jako Masaryk. Není v něm žádný apel na Čechy v Texasu, 
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dokonce se přistupuje k přirovnání k Washingtonovi, jež zmínil Denní Hlasatel v případě 

amerického anglicky psaného tisku. 

Místo niterního vztahu k Čechům a Slovákům v Americe autor uvádí, že coby vlastenec a 

demokrat zůstane zesnulý prezident v „mysli milionů Američanů“. Jistě, i texaští Češi by se 

považovali za součást amerického národa, avšak velice pravděpodobně by se vždy a za 

jakýchkoliv okolností hlásili k Masarykovi. 

Vysvětlení za tím lze hledat dvojí. Buď texaští Češi skutečně neměli k prezidentu zakladateli 

takový vztah, nebo jednoduše mladší generace, která zřejmě měla na starosti tento týdeník 

vzniklý před ani ne dvaceti lety, cítila se starou vlastí mnohem menší propojení než jejich 

předci. O de facto totální rozkladu české komunity v Texasu v horizontu následující dekády, 

tedy po konci druhé světové války, píše rozsáhle i Eckertová.280 Možná, že zárodky tohoto 

procesu můžeme vidět už zde při skonu osobnosti, která starou vlast s krajanskou komunitou 

spojovala snad nejvíce ze všech. 

Uvnitř téhož vydání pak najdeme ještě dva texty věnující se Masarykovu úmrtí. Jedním z nich 

je biograficky podaný text Život a růst práce T. G. Masaryka, který je shrnutím života zesnulého 

prezidenta, přičemž nemá analyticky valnou hodnotu.281 Ostatně, jak sami autoři na konci 

přiznávají: „Podáváme zde život, růst a práci T. G. Masaryka v pouhých suchých životopisných 

datech. Ocenění obrovského významu osobnosti Masarykovy a jeho zásluh o československý 

stát a národ vyplývá z těchto dat. Národ ve svém srdci bude k podstatě svého prvního prezidenta 

vzhlížeti vždy s pocitem nehynoucího vděku, úcty a obdivu.“282 Opět, dle mého názoru, chybí 

větší sepnutí texaských Čechů s Masarykem v porovnání s Denním Hlasatelem. Což uznávám, 

může být způsobeno i jen lokálním dosahem zkoumaného periodika. 

Posledním textem z vydání ze 17. září je pak článek s titulkem Za tatíčkem Masarykem. V něm 

autor píše kromě jiného: „Takoví mužové jako byl první president Československé republiky, 

rodí se jen za staletí. A tak se zdá, jakoby (sic!) sama Prozřetelnost byla jej poslala 

československému národu v pravý čas, aby ho vyrval z drápů tyranů a pak aby mu zároveň 

postavil a upravil vzornou vládu, pod kterou by se volně dýchalo jeho lidu. […] Já nemám rád 

prázdné mluvení o slovanství, jako nemám rád vlastenčení. […] Stejně tak jako ti lidé, co mají 

plná ústa, že jsme národ Husův: kdo z nich pročetl aspoň kousek Husa, aspoň jednu knihu 

bratrské reformace? […] Nevyvolávám-li o sobě, že jsem vlastenec, nekřičím o tom druhém, že 
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282 Tamtéž. 



 

75 

 

je zrádce vlasti. Musím trpělivě dokazovat, že jeho cesta je z těch a těch důvodů špatná. […] 

Nikdy jsem se nepokládal za víc než za dělníka v tom velkém světě, který bude šťastný, když 

všichni v jediné idei, v jedné myšlence se sjednotíme, aby bylo skutečně na zemi to, co bylo 

hlásáno dva tisíce let před námi: království boží. Přijímám a dávno hlásám ideu bratrství. 

Bratrství a z toho politické důsledky dovozovati, aby nezůstalo pouhým heslem. Bratrství 

napřed Čechoslováků a pak všech národů.“283 

Tento článek potvrzuje naše předešlé domněnky o rezervovanějším vztahů týdeníku vůči 

Masarykovi, byť například ve výše uvedené citaci chybí doslovný přepis obratů jako „Celý svět 

lituje odchodu muže – lidumila – jenž žil a zemřel pro svůj národ, který miloval a kterým byl 

milován“284. Autor sám totiž textu přiznává, že má vůči vlastenectví rezervovaný přístup a upíná 

se raději k eschatologické myšlence křesťanského království božího, kterou fakticky nadřazuje 

příslušnosti k československému národu. 

To by vysvětlovalo pro někoho možná minimalistické zpravodajství spojené s úmrtím tak 

význačné osobnosti i v dějinách české Ameriky na stránkách Čechoslováka. Koneckonců 

autorova textu, který se pravděpodobně na tvorbě Čechoslováka podílel pravidelně, vadilo i 

vlastenčení a přiznal, že nemá rád ani jedince „co mají plná ústa, že jsme národ Husův,“ byť 

dílo českého reformátora neznají. A zároveň nás utvrzuje i v myšlence, že minimálně na 

stránkách analyzovaného týdeníku můžeme pozorovat počátek rozkladu krajanské komunity a 

propojení se starou vlastní. 

Ostatně o tom svědčí i fakt, že Masarykův pohřeb pak v následujícím vydání nefiguruje na 

titulní straně ani jednou. Pouze je zmíněn uvnitř vydání v rámci textu Pozůstatky Masaryka 

uloženy a obklopen články i s anglickými s titulky jako Wordless Heroes, Jean Arthur in new 

role like 'Mr. Deeds' nebo Director Recalls Humorist’s Quirk.285 

4.3 Nejmoudřejší státník světa 

Zpravodajství související s úmrtím Masaryka v případě Hospodáře se pak omezilo dokonce jen 

na pár textů v jednom jediném vydání. Důvody se za tím dle mého názoru skrývají celkem tři. 

Tím prvním je fakt, že tak jako v případě Texasu nebraští Češi měli s prezidentem zakladatelem 

přeci jen méně blízko poutu, neboť jejich stát nikdy nenavštívil. 
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Zadruhé je na vině periodicita, neboť Hospodář v roce 1937 vycházel vždy 1. a 15. v měsíci, 

takže nemohl již na skon bývalého prezidenta zareagovat a byla reflektována až v čísle, jenž 

vyšlo 1. října 1937286. A v neposlední řadě je tu pak samotné zemědělské zaměření časopisu, o 

němž již byla řeč. Takže očekávat od něj podrobné politické zpravodajství by bylo chybou. 

I přesto všechno je Masarykovo úmrtí v rámci sekce Od redakčního stolku zprávou číslo jedna. 

Za pozornost už stojí první odstavec, v němž se píše: „Tomáš Garrigue Masaryk, jenž vrátil své 

vlasti vládu jejích věcí, podle odkazu Jana Amose Komenského.“287 Zde konkrétně autor 

odkazuje na příslušný citát Komenského z knihy Kšaft umírající matky Jednoty, kterou napsal 

český myslitel v roce 1650 coby reakci na zklamání z Vestfálského míru, který ukončil 

třicetiletou válku, a pomyslný testament pro církev v názvu zmíněnou.288 

V knize konkrétně Komenský píše toto: „Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, 

zapomenouti nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení. […] Věřím i já Bohu, že po 

přejití vichřic hněvu (hříchy našimi na hlavy náše uvedeného) vláda věcí tvých k tobě zase 

navrátí, ó lidé český!“289 Tuto Komenského vizi, coby nekatolíka, pak naplnil pochopitelně 

Masaryk sám rozený katolík, z něhož se v průběhu života stal de facto protestant získáním 

samostatnosti pro Československa a rozmetání habsburské nadvlády. 

Zpět v Nebrasce v roce 1937 pak kvituje Hospodář tyto Masarykovy kvality: „národu svému, 

z jehož nejskromnější třídy vyšel, vládl – nikoli panoval – plných osmnáct let, kdy odešel na 

výměnek, podlehnul největšímu nepříteli lidstva, v úterý 14. září 1937.“290 V odkazu na to, že 

se Masaryk nechoval jako král, ale demokrat pak opět najdeme, tak jako u Komenského odkaz 

na rozbití Rakouska-Uherska. 

Výčet pozitiv a vysvětlení dějinné úlohy Masaryka pak dále pokračuje o text níže: „Tatíček 

Masaryk, jak byl milovaný první president zván lidem, President Osvoboditel, jak jej nazval při 

jeho odstupu z úřadu parlament, stal se národním hrdinou a bude mezi předními velikány 

našich dějin, kteří národ náš osvobozovali duchovně – vedle Husa, Komenského, Havlíčka, 

Tyrše a Palackého. On nejen četl a studoval data našich dějin, ale studoval jejich s m y s l, 

poslání a poučení jež nám zanechaly velké události a velcí naši bojovníci za právo a pravdu. 

[…] Široké vrstvy lidové, rolnictvo a zejména dělnictvo, jež je všude odstrkované, nabádal ku 

vzdělávání se, neboť jen uvědomělý, vzdělaný národ si udrží největší míru blahobytu, a malý 
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národ, jakým je národ československý, udrží si svoji svobodu jenom mravní silou. […] Kdežto 

rakouský císař vypovídal války, Masaryk jako president uzavíral mírové smlouvy, ale soudobě 

měl národ k připravení se na odpor, kdyby odvěky nepřítel chtěl nám kus vlasti uzmouti, nebo 

učiniti z ní silnici k opanování jiných zemí. Ale on i jeho žák, spolupracovník a nástupce, 

Edvard Beneš, stále hlásali, že nechceme nic cizího, ale nedáme si vzít své, že chceme s každým 

žít v míru!“291 

Zde je ovšem autorova představa o Masarykovi trochu idealistická, neboť i za jeho vlády musela 

Československá republika bojovat o svou existenci ve válce. Masaryk sice sám osobně válku 

nevyhlašoval, ale jeho republika bojovala o své hranice s Polskem, resp. Maďarskem.292 Opět 

ovšem dominují negativní odkazy na Rakousko, ale najdeme tu i zřejmě dobově podmíněné 

dloubnutí do Němců ve smyslu „kdyby odvěký nepřítel chtěl nám kus vlasti uzmouti293“. 

Nesmíme zapomínat, že v roce 1937 už byl Adolf Hitler čtyři roky kancléřem. 

V jako jediném médiu také v rámci Hospodáře dochází k explicitnímu stavění nedávno 

zesnulého prezidenta na roveň jiných národních hrdinů. Přičemž ve společnosti Husa, 

Komenského a dalších je vyzdvihována jeho duchovně-osvoboditelská role, která může 

naznačovat autorovo nekatolické smýšlení. Ostatně touha po větší náboženské svobodě patřila 

mezi jedny z klíčových motivů, proč Češi do Ameriky odcházeli a odpovídaly by tomu i četné 

negativní odkazy na katolické Rakousko. 

Vyzdvižení toho, že Masaryk našel v národních dějinách smysl, společně s již zmíněným 

odkazem na Komenského, nás také přenáší do éry sporů v časech před vytvoření 

Československa. Neboť spory s Vídní a třenice byly často vedeny z popudu toho, že čeští 

politici, včetně Masaryka, chtěli navázat na historickou českou státnost a hledala se jen forma 

uspořádání vzájemných vztahů vně či mimo Rakousku, přičemž tuto debatu taktéž Masaryk 

rozsekl nápomocí k rozkladu mocnářství a ustanovení samostatného československého státu. 

V rámci analýzy pojďme k dalšímu textu, v němž stojí o Masarykovi následující: „Byl 

moudrým, rozšafným vladařem. Skromně sám žil a dary jež mu národ dával, vracel hned účelům 

jež by nejlépe národu prospěly. Z celého světa přicházeli k němu moudří lidé na besedování, a 

moudrost hledající přicházeli k jeho nohám poslouchati jeho praktickou životní filozofii. […] 

Byl zván největším žijícím Slovanem, největším demokratem, největším státníkem Evropy – ba 
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více než to, nejmoudřejším státníkem světa.“294 Zde autor tak trochu v rozporu se svými 

předchozími prohlášeními Masaryka doslovně zbožšťuje a vytváří o něm obraz jakéhosi 

osvíceného, vševědoucího vládce nového soustátí ve středu Evropy. 

Poslední text v Hospodáři pak dává Masarykovu smrt do kontextu s napjatou situací v Evropě 

a nutí k zamyšlení nad prezidentovým odkazem: „Jak prokázal národu svému velkých služeb 

svým putováním světem a hlásáním že národ československý musí býti samostatný, […] tak mu 

prokázal ještě ohromnou službu svou smrtí v době vrcholného napjetí v Evropě. Celý svět upjal 

zraky k Československu a k Praze, a četl a poslouchal slova zhodnocení života d e m o k r a t i 

c k é h o vládce vyšlého z lidu. Celý svět se pozastavil a uvažoval o významu demokracie, jež 

ovládá klidný a pracovitý národ československý. […] Kéž Masarykův národ neučívá jeho 

památku jen oslavami, slovy a písněmi, nýbrž životem, činy konanými v duchu svého velkého 

Tatíčka!“295 

Zde nutno podotknout, že Hospodář je jediným zvoleným pramenem, který pracuje s aktuálně 

zahraničně-politickou situací, která Československo tížila. To lze přičíst asi největšímu 

časovému odstupu, který uplynul od samotné Masarykovy smrti až po vydání textu, která dala 

autorovi možnost události zasadit do širšího kontextu a vypíchnout, na co je nutné dávat důraz. 

Opět zde dochází k zbožštění prezidenta zakladatele, kdy nebraský novinář považuje smrt 

Masarykovu za „ohromnou službu … v době vrcholného napjetí“296. 

4.4 Rozdílné vzpomínání 

Z předešlých kapitol je patrné, že reflexe smrti Tomáše Garriguea Masaryka byla ve zvolených 

krajanských tiskovinách rozdílnější, než by se mohlo zdát. Nejintenzivnější a zřejmě asi i 

nejvřelejší reakci na úmrtí prezidenta prožili jednoznačně Češi v Chicagu. 

I vzhledem k charakteru Denního Hlasatele věnoval Masarykově skonu největší prostor po 

nejdelší dobu. Nutno však podotknout, že kromě zpravodajství samotného taktéž deník 

inicioval stavbu památníku, který byl nakonec za necelé dvě desítky let skutečně postaven, a 

taktéž uspořádal zádušní mši na prezidentovu památku, jíž se účastnilo několik tisíc lidí. 

Oproti tomu Čechoslovák, ani Hospodář žádnou podobnou vzpomínkovou akci neuspořádal, 

ani o ní neinformoval. Z tohoto hlediska je rezervovanější vztah k prvnímu československému 

prezidentovi ovšem pochopitelný, neboť zatímco chicagští měli možná stále živé vzpomínky 
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na Masarykovu triumfální návštěvu v květnu roku 1918, do Texasu či Nebrasky za tamními 

krajany prezident nikdy nezavítal. Kdo by na něj tedy měl vzpomínat a připomínat si ho, když 

s daným místem žádné osobní pouto neměl? 

Zajímavé je, že ani jedno ze zkoumaných periodik pak nikterak neanalyzoval Masarykovo 

politické působení během první republiky. Zřejmě proto, že krajanské komunity do 

československého politického dění neměly takový vhled. 

Rozdílný je i vztah k osobě bývalého prezidenta. Zatímco pro Denního Hlasatele a Chicago se 

fakticky jedná o jakousi transatlantickou postavu, která spojuje krajanské komunity v zámoří 

se starou vlastí (což opět mohlo být způsobeno zkušeností z roku 1918), pro Texas ani Nebrasku 

takovou roli Masaryk neplnil. 

Naopak u Texasu můžeme sledovat snad jakési až zárodky rozkladu československé komunity 

v lokalitě vydávání Čechoslováka. Z textů je patrné jisté odcizení od příslušnosti 

k československému národu a zároveň můžeme v médiu vidět pronikání anglického obsahu do 

původně českého listu. 

V případě Nebrasky pak je opět situace jiná, neboť zde autor článků vyzdvihuje především 

samotný boj Masarykův v Rakouskem, s nímž je dáván do kontrastu. Jsou zde také oživovány 

staré debaty, které se vedly v době před vznikem samostatného státu a zároveň zde dochází ke 

dvěma překvapivým momentům vázajícím se k Masarykovi. 

Tím prvním je zbožšťování bývalého prezidenta, které je zde z textů mnohem patrnější 

vzhledem k vyzdvihování jeho domnělých nesčetných kvalit. A za druhé pak je překvapivé, že 

Masarykovu smrt vnímal jako poselství/signál či znamení, v souvislosti s napjatou mezinárodní 

situací a eskalací německo-českých sporů, jen na farmáře orientovaný Hospodář. 
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5 Svázané ruce 

Předposledním analyzovaným momentem je mnichovská dohoda z 30. září 1938, jejímž 

podepsání, a následnou realizací byla ukončena první Československá republika. Než přejdeme 

k analýze tisku samotného a jeho reakci na onen akt, je nutné přiblížit čtenáři zevrubně několik 

málo zásad, na níž v době mnichovské krize stála americká zahraniční politika a poukázat, jak 

na celou situaci reagoval prezident Roosevelt. 

Jelikož několikaletý vývoj událostí, který k mnichovské dohodě vedl, je badateli již mnohokrát 

popsán a není předmětem této práce, připomeňme na tomto místě alespoň pro zájemce 

důkladnou a historickou obcí oceňovanou monografii Bořivoje Čelovského Mnichovská 

dohoda 1938,297 či poslední práci Roberta Kvačka298. Zároveň pak opět dodejme, že 

předkládaný text se nezabývá zahraničním československým odbojem za druhé světové války, 

tudíž nebude analyzován bedlivě jeho průběhu, ani aktivity.  

V případě zahraniční politiky USA v průběhu 30. let došlo k zásadnímu obratu od 

idealistického intervencionismu prezidenta Woodrowa Wilsona zpět k izolacionismu ve vztahu 

k evropským záležitostem. Ovšem oproti dobou před rokem 1917 se Američané rozhodli svou 

neutralitu právně kodifikovat. 

Přispěl k tomu sám prezident Roosevelt, který podepsal sérií zákonů o neutralitě. „Po vzoru 

generálů, o kterých se říká, že se vždy připravují na minulou válku, se Kongres zaměstnával 

otázkou neúčastí v minulé válce. Zákony o neutralitě z třicátých let naprosto izolovaly Spojené 

státy od evropských sporů,“ píší Tindall a Shi.299  

První ze zákonů podepsal Roosevelt na konci srpna 1935 a zakazoval jím prodej munice a 

zbraní všem stranám konfliktu, pokud bude prezident schopen dosvědčit existenci války. 

Zároveň Američané, kteří na lodi, jejíž mateřská země byla ve válce, to dělali na vlastní 

nebezpečí.300 Tato legislativa pak měla platit pouhých šest měsíců a byla mířena proti 

Mussoliniho Itálii, jež 3. října téhož roku vtrhla do Habeše. Ovšem Američané rychle pochopili, 

že jim jejich zákony nepomohou agresora zastavit, protože velkým problémem nebyl prodej 

válečného materiálů, nýbrž jeho pašování.301 
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A jelikož federální vláda neměla pravomoci k ničemu jinému než vyzvání k tomu, aby se s Itálií 

neobchodovalo, vládnoucí politici se proto vrátili zpět k jednacímu stolu. Pod vlivem občanské 

války ve Španělsku a snahou o lokalizaci tamního konfliktu za pomoci pouhého přihlížení byla 

pak výše zmíněná legislativa v lednu 1937 rozšířena i na občanské války.302 

V květnu téhož roku pak byla podepsána další legislativa, která kodifikaci neutrality 

Rooseveltem rozšiřovala. Konkrétní ustanovení zákona pak podle výše zmíněných autorů 

například: „opět obsahoval ustanovení omezující obchod se zbraněmi, a půjčky cizím státům, 

zakazoval Američanům plavit se na lodích válčících států a vyhlásil zákaz vyzbrojování 

amerických obchodních lodí obchodujících s válčícími zeměmi. Nový zákon též propůjčoval 

prezidentovi právo požadovat, aby se zboží nevojenské povahy vyvážené do válčících zemí 

prodávalo pouze za hotové a bez poskytování dopravních a jiných služeb.“303 

Jinými slovy zatímco západoevropské demokracie čelily tváří v tvář agresivním režimům 

strategií appeasementu, Američané sami sobě svázali ruce skrze zákony, kterými si zakázali 

výraznější zapojení do války v Evropě, ale také v Asii kde v téže době začala zuřit válka mezi 

Japonskem a Čínou. 

V době mnichovské krize byly tedy Rooseveltovy možnosti reagovat na územní zmrzačení 

Československa velice omezené. Reakci demokratického kabinetu, speciálně pak prezidentovu, 

během této doby pak ve své práci Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932–

1945 rozebírá respektovaný historik Robert Dallek.304 „Prezident si uvědomoval, že český odpor 

vůči Hitlerovým požadavkům by mohl donutit Británii a Francii k válce navzdory jim 

samotným. Roosevelt pracoval pro tento případ na plánech, jak jim poskytnout podporu,“ píše 

Dallek o fázi před samotnou konferencí.305 

Americký prezident se v horkých letních měsících chtěl stavět do role mediátora, pronášel 

projevy, takřka fantazíroval o tom, že by se mohla sejít mezinárodní konference, několikrát 

naléhal na italského vůdce Mussoliniho, ale především hledal mírové řešení, neboť nechtěl 

dopustit válku za každou cenu.306 „Ačkoli Roosevelt, jeho poradci a Američané obecně věřili, 

že prezident ovlivnil Hitlerovo jednání, jeho apely měly jen malý význam. Daleko důležitější 

byly pro Hitlera náznaky, že Velká Británie a Francie z velké části ustoupí jeho konečným 
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požadavkům, a tlak Mussoliniho, který ho přesvědčil, aby své dobytí Československa uskutečnil 

vyjednáváním, spíše než silou. Jistě, Roosevelt také tlačil Mussoliniho k vyjednávání, ale zda to 

mělo větší než okrajový vliv vedle jiných úvah, je pochybné. Stručně řečeno, Hitler a Mussolini 

pravděpodobně považovali Rooseveltovy výzvy za gesta bezmocného muže,“ shrnuje Dallek roli 

Bílého domu během mnichovské krize.307 

5.1 Nejčernější zrada od dob Jidáše 

Samotné pokrytí mnichovského diktátu v případě chicagských Čechů nebylo z počátku nikterak 

překotné. Hned v den podepsání dohody, tedy 30. září 1938, vítal čtenáře obří titulek „Ad. Hitler 

dobyl ohromného vítězství“ s podtitulkem „státníci velkých demokracií prodali mu 

československou zemi za evropský mír“.308 V přiloženém textu pak, pokud pomineme popis 

události samotné, mnoho hodnotících soudů nenajdeme. 

Jednou z výjimek následující spojení: „S jakou překotnou ochotou velké demokratické země se 

chtěly zalíbiti Hitlerovi je viděti z jednoho článku dohody. Anglie a Francie dohodly se na 

zajištění nových hranic Československa. Zároveň však byla učiněna dohoda, že za tří měsíce 

bude svolána nová konference v případě, že Československo nedohodne se do té doby s Polskem 

a Maďarskem, jež rovněž chtí (sic!) území, obývané příslušníky jejich národností.“309 V textu 

jako celku pak autor spílá československým spojencům Francii a Británii, spíše než Berlínu, 

jehož nevraživost vůči Praze byla pro mnohé axiomem dané mezinárodní situace.  

Dále v textu pak i proto následuje povzdech: „Takovým způsobem Evropa, v níž jsou miliony 

mužů ve zbraních a kde občané mnoha zemí připravují se na hrůzí (sick!) války, byla 

zachráněna před propastí dramaticky rychlým kongresem za cenu zničení malé demokratické 

země, již nedopřáno ani slovo, ani obrana jejího území, aby nenasytné choutky Hitlera byly 

nakrmeny – aspoň na čas.“310 S autorovým letmým naznačením, že Hitler se u Sudet nezastaví 

by pak souhlasila drtivá většina Američanů. Podle říjnového průzkumu společnosti Gallup totiž 

92 % Američanů nevěřila Hitlerovým ujištěním, že nemá žádné další teritoriální ambice.311 

Stejně tak 77 % dotázaných věřilo, že Hitlerův nárok na Sudety byl neoprávněný a šedesát 

procent si myslelo, že mnichovská dohoda povede spíše k válce než míru.312 

 
307 DALLEK, Robert. Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945. Oxford: Oxford University 

Press, 1995, s. 166. 
308 Denní Hlasatel, 30. září 1938 (část první). 
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Hlubší reflexi pak můžeme pozorovat až den po podepsání dohody, tedy 1. října 1938. Čtenáře 

vítal výmluvný titulek „Nebylo jiného východiska… Československo bylo nuceno přijati plán 

čtyř velmocí a zaplatilo za Hitlerův mír“.313 Následuje obligátní převyprávění historicky 

známých událostí z Prahy a popis reakce vlády generála Syrového na bezvýchodnou situaci. 

Editor si v jednom z textů na titulní straně dovolí lakonický titulek: „Hrdinský čin polské vlády 

– Posílá Čechů, ultimatum, aby postoupili území, nebo si je vezme.“314 Oním v uvozovkách 

hrdinským činem je pak výzva polské vlády, aby Praha okamžitě vyklidila Těšínsko, jinak si 

ho Varšava vezme silou. Na konci tohoto textu pak autor konstatuje: „Polská vláda úplně 

ignoruje dohodu uzavřenou včera velkou čtyřkou v Mnichově.“315  

Podobně pak vytýká i autor Ludové straně v jiném textu, že „slovenští ludáci přišli se svou 

podporou vlády v Praze trochu pozdě“.316 Stejné pošťouchnutí můžeme sledovat v textu o 

reakci Francie, v němž stojí: „Francie jásá radostí nad získaným mírem. Ale mnozí se ptají, jak 

může kdo věřiti Francii, když opustila ČSR. […] Jsou lidé – a je jich dosti – kteří se ptají, jak 

může někdo bráti vážně slovo Francie, když nechala padnouti svého nejbližšího spojence 

v Evropě – Československo. […] Na ulicích slyšet lze často otázku: 'Co se stane s aliencemi 

Francie? Co s koloniemi? Co s Elsaskem (sic!) a Lotrinskem?' “317  

V případě reakce vlády ve Washingtonu pak se deník vrátil zpět k tichému souhlasu a 

reportoval: „Hull (ministr zahraničí Cordell Hull, pozn. autora) pochválil urovnání krise. 

President odepřel mluviti o výsledcích Mnichovské konference. […] Sekretář Cordell Hull dnes 

uvítal rozřešení čsl. krise, že poskytla všeobecnou úlevu. Sekretář byl velmi opatrný ve svém 

projevu a zdůraznil, že nemluví o sporech jež vedly k mnichovské konferenci. Má zájem pouze 

o výsledek. V Bílém domě president Roosevelt odepřel mluviti o mírové dohodě, obmezil se na 

pochvalu práce státního departmentu doma a velvyslanců za hranicemi.“318 Možná trochu 

překvapivě se pak na rozdíl od kroků francouzské a polské vlády zde nedočteme ani náznak 

kritiky aktuální administrativy. Zřejmě buď autoři věděli, že prezident měl svázané ruce, nebo 

se nechtěli s vládou pustit do křížku. Kritický apel, jaký bychom od Čechoameričanů snad 

čekali, chybí. 

V Denním Hlasateli si však všimli, a zařadili do svého vydání, alespoň reakci jednoho 

z politiků, kteří mnichovskou dohodu mírně kritizovali. Samostatné zprávě se proto píše: 
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„Senátor William E. Borah, republikán z Idaha, prohlásil dnes o mnichovské dohodě […] , že 

'neurovnala pranic permanentně'. Borah pravil, že jedinou zárukou míru v Evropě by byla 

revise versaillské mírové smlouvy.“ Byl to však hlas volajícího na poušti, neboť republikáni 

v senátu neměli většinu a nezískají ji až do voleb v roce 1946. Zároveň dodejme, že celá 

Hitlerova politika byla fundamentálně revizionistická vzhledem ke zmíněné mírové smlouvě a 

že její v uvozovkách revizi si chtěl řídit po svém. 

V případě bezprostřední reakce české části Ameriky pak deník v rámci textu s názvem 

„Amerika stojí za ČSR“ informuje o průvodu „ pro československou republiku za účasti Čechů, 

Slováků, Rusů, Jihoslovanů, demokratických Němců, Američanů,“ který má do největšího 

amerického města svolat „přátele demokracie a odpůrce násilí a nazistického gangsterství, jež 

chce zničiti Československo“319 Hlavním hostem a mluvčím pak měl být Vojtěch Beneš, starší 

bratr prezidenta republiky, který před několika dny dorazil do Ameriky.320 

Následující den si pak čtenáři mohli prohlédnout na titulní straně nápis „Anglie osnovala pád 

Československa“ a pod ním fotografii britského ministerského předsedy Chamberlaina 

s popiskem „muž, jenž osnoval tragedii Československa.321“ O Chamberlainovi, který v ruce na 

slavné fotografii drží jakýsi kus papíru se pak nadále píše: „Anglický premiér Neville 

Chamberlain, ukazující londýnskému lidu 'mírový akt', kterým bylo Československo odsouzeno 

k ztrátě území a povolilo Hitlerovi téměř okamžitý vstup na českou půdu.“322 

Nejodlehčenější kritiku si pak deník dovolil překvapivě v sekci pojmenované „Počasí“ s níž 

najdeme tuto kratičkou glosu a pod ní obrázek chlapce připomínající legendárního Toma 

Sawyera z románu Marka Twaina: „President Wilson šel do války, aby zabránil všem příštím 

válkám a v Evropě právě uzavřeli 'mír', aby mohli mít příští války – ještě větší a krvavější.“323 

Stejnou glosu mimochodem najdeme i v o den starším vydání, tentokrát v ní ovšem stojí: 

„Povídá Džimík, že to nebude dlouho trvati a Hitler bude žádat vydání Wisconsinu a přídavkem 

Cincinnati a St. Lousi, poněvadž tam jsou německé minority.“324 

Z obou těchto humoristických glos je patrné, že se jednalo o část tiskoviny, kde si mohli dovolit 

novináři otevřeně kritizovat postoj států k podpisu mnichovské dohody. Avšak dichotomie 

mezi tím, že „Wilson šel do války“ a tvrzením „a v Evropě právě uzavřeli 'mír'“ jasně ukazuje, 

že Amerika tak trochu dávala od vyřešení mnichovské krize ruce pryč. Což musela kvůli již 
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zmíněným zákonům o neutralitě, jež se pak projevily ve zdokumentovaných vyhýbavých 

stanoviscích klíčových amerických politiků v reakci na dohodu.  

Na titulní straně z vydání 2. října ovšem najdeme také text s titulkem „Jsme a budeme,“ který 

dle svého vyznění slouží fakticky jako manifest národní jednoty a vyjádření pocitu zmaru a 

zrady, jíž se západní demokracie dopustily na Československu: „Někdo musel být obětován a 

obětním beránkem se stala nejmenší, ale nejdemokratičtější republika na celém světě. Malá, 

ale hrdinná republika bal opuštěna a zrazena. Nepřítel přiložil nůž na její hrdlo a přítel, jenž 

měl ráno odvrátiti, podal ruku nepříteli. Slibovaná pomoc nepřišla. Ti, v jejichž rukou záchran 

spočívala, zrušili své sliby a závazky, místo pomocné ruky vydali ultimatum: […] Vzdáš se svého 

území, nebo zemřeš. […] Celý svět byl ohromen, americký tisk žasl nad takovou nespravedlností 

a každý byl hotov podepsati výrok gen. Hugha Johnsona, jenž v rozhorlení pravil, že to byla 

nejčernější zrada v dějinách lidstva od té době, kdy Jidáš políbil Krista.325 

Jak už je v této reflexi pravidlem, spíše než kritika a nepřátelství vůči Hitlerovi, či apel/výtka 

na americkou vládu, že se měli chovat jinak, či přehodnotit směřování své zahraniční politiky, 

se v textech objevuje především kritika Francie a Německa. Ti jsou pro Čechoameričany zrádci, 

zaprodanci republiky, která byla obětována na oltář světového míru. I proto autoři konstatují: 

„Co mohlo Československo v této těžké chvíli činiti? Druhá Bílá hora byla zde a nedala se 

odvrátiti. Všemi opuštěné nemohlo zvítěziti, nemohlo ubrániti, nemohlo zachrániti celistvost 

své země.“326 

Následně pak text sklouzává k optimistické a bojové rétorice: „Tmavá mračna, jež se těchto 

osudných dnech stahují nad mírumilovnou republikou, budou rozptýlena a československý 

národ vyjde z této rány zcelenější, s pevným srdcem vzdorovati osudu a budovati si novou 

jasnou budoucnost. Ztráta sudetského území je těžkou ranou […], ale přičinlivý československý 

lid dovede se i těmto ztrátám přizpůsobit.“327 

Autoři následně vnitřně věří, že samostatnost staré vlasti přetrvá, ovšem z jejich slov je patrná 

i jistá dichotomie: „Doufejme, že bezpečnost hranice nového Československa bude skutečně 

zaručena. […] Cesta k lepším zítřkům bude trnitá a zvláště nyní bude třeba mnoho vykonati, 

bude i pomoci zapotřebí a tu i všechen československý lid v Americe otevře své srdce i štědrou 

ruku, jak to v pravém vlasteneckém zanícení činil v těchto dnech. 
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Náš boj teprve začíná!“328 

Čeští Američané si tehdy zřejmě nedovedli představit, že by si hitlerovské Německo uzmulo i 

zbytek Československa a doufali, byť píší, že boj začíná. Ovšem boj za co? Za lepší 

budoucnost? Za navrácení Sudet? Boj proti Němcům? Možná to tak bylo zamýšleno, ale v textu 

samotném to specifikováno není. Zřejmě i kvůli tomu, že s Němci, z nichž mnozí byli 

demokraté, museli čeští krajané ve Spojených státech vycházet a plošné odsouzení celého 

národa by nebylo na místě. 

I proto se zřejmě jejich kritika zaměřovala na vlády Francie a Británie. Snahy o pozměnění 

americké neutrality, či dokonce kritika prezidenta Roosevelta se na stránkách Denního 

Hlasatele taktéž nevyskytuje. V případě vztahu ke staré vlasti se pak opakují výrazy o jejím 

ponechání na pospas a obětování na oltář míru malého státu těmi velkými. 

5.2 Pomocník prušáckých hord 

V případě zkoumání reakce texaského týdeníku Čechoslovák and Westské Noviny na 

mnichovskou dohodu opět narazíme na první problém vzhledem k periodicitě daného média. 

V této napjaté době totiž jeho nové číslo vyšlo 30. září, tedy v den, kdy bude územní vykleštění 

Československa v Mnichově teprve podepsáno.  

Další číslo vyjde až za týden, avšak i z tohoto čísla můžeme něco málo v rámci reakce na 

rozhodnutí na chystanou dohodu západních států vyčíst. Najdeme zde totiž diskurz velice 

podobný tomu v Denním Hlasateli. Hlavním titulkem čísla je výhružné „Opět čachrují 

s osudem Československa,“ přičemž v textu samotném se pak píše: „Mnichov, místo kde se 

zrodil fanatický nacism, stalo se střediskem naděje a postrachu. […] Pro Československo tato 

konference jest spíše osudnou, nežli by znamenala nějakou naději na spravedlnost pro malou 

republiku. […] Ovšem jak se zdá, kus sudetského území jest ztraceno tak jak tak, jestli skutečně 

k válce nedojde – a za to můžeme děkovati Chamberleinovi a francouzského Daladierovi, kteří 

ve své zaslepenosti a touze 'po míru' zradili Československo a zašantročili kus jeho území.“329 

Tuto ukázku jsem zde zařadil, přestože se nejedná o přímou reakci na podepsání dohody 

samotné, neboť se v ní zhmotňují narativní konstrukce, které byly typické už pro reakci 

chicagských Čechů. Opět zde najdeme žehrání na západní spojence, kteří Prahu zradili, 

 
328 Denní Hlasatel, 1. října 1938 (část první). 
329 Čechoslovák and Westské Noviny, 30. září 1938. 
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projevený zmar nad nezvratným osudem Československa, ale taktéž rýpnutí do toho, že západní 

představa, že s Hitlerem vymění trvalý mír za Sudety je naivní. 

Autor textu pak sám odvážně hodnotí: „Tato konference jest historická a může přinésti pro 

Evropu mír – alespoň na nějaký čas, anebo válku. Co se nás týče, pro Československo bylo by 

lépe, kdyby se nedohodli a raději bychom volili válku.“330 Zde můžeme pozorovat u editorů 

Čechoslováka dramatický obrat.  

Zatímco v případě Masarykovy smrti přílišnou míru vlastenectví nebyli ochotni projevit, zde 

se řídí takřka doslova slavným a známým citátem Winstona Churchilla – „Anglie měla na 

vybranou mezi válkou a hanbou – zvolila si hanbu a bude mít válku,“ jímž mnichovskou dohodu 

komentoval budoucí britský premiér. 

Drobností, která ukazuje, že Češi v Texasu v té době již nebyli zřejmě moc dobře seznámeni se 

situací ve staré vlasti, je pak skutečnost, že na úvodní stránce jsou fotografie Beneše a předsedy 

vlády Syrového podle popisků s účelem, aby je krajané vůbec poznali.331 Pod Benešovou 

fotografií s popiskem „Český vůdce“ pak stojí: „Zde jest president Edvard Beneš, považovaný 

za nejchytřejšího malého státníka v Evropě, jenž se snaží zachrániti Československo proti 

ohromným převahám.“332 

Opět si můžeme také všimnou pronikání anglicismu do české krajanské tiskoviny. V prvním 

úryvku bylo zmíněno spojení „fanatický nacism“ u mapě jakéhosi návrhu, co za území by 

Čechoslováci mohli po konferenci ztratit, pak stojí, že na ní jsou „naznačeny distrikty různých 

národností“.333 Podobných příkladů bychom pak našli i více. 

Pojďme ovšem k dalšímu vydání časopisu, které se se dostalo texaským Čechům do rukou 7. 

října, tedy týden po faktickém konci první republiky. Titulní strana Čechoslováka je v tomto 

čísle mozaikou zpráv, z nichž jednou je článek Českoslov. prodáno zrádci v Mnichově.334 

Částečně se, tak jako v případě informování o inauguraci Roosevelta (kde se jednalo o kopii 

dokonce doslovnou), jedná o totožný text, jaký se objevil v Denním Hlasateli 30. září, což je 

patrné například v odstavci začínajícím „s jakou překotnou ochotou velké demokratické 

země,“335 který byl již citován. 

 
330 Čechoslovák and Westské Noviny, 30. září 1938. 
331 Tamtéž. 
332 Tamtéž. 
333 Tamtéž. 
334 Čechoslovák and Westské Noviny, 7. října 1938. 
335 Denní Hlasatel, 30. září 1938 (část první). 
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Jinak se zde editoři věnují různým aspektům rozkladu Československé státnosti od faktu, že 

„Slováci činí další obtíže Československu,“ či informování čtenářů o tom, že „Hitler slavnostně 

vkročil do Sudetska“.336 Reflexe dohody samotné z pohledu krajanské komunity však chybí. Již 

zřejmě nebyly události s Mnichovem tak klíčové, aby byly zařazeny na titulní stranu. 

Pro sžíravou kritiku musíme pootočit o několik stránek dál, neboť na jedné ze stránek na boku 

najdeme báseň s názvem „Mír se ctí“ o tomto znění: 

„Zaplesal Chamberlain, 'vznešený' lord, 

Ctitel a pomocník prušáckých hord. 

Spěšně se z Mnichova k Londýnu bral,  

Kde čekal na něho koktavý král. 

'Královská Výsosti, ejchuchů, Sir, 

Přináším vítězství – počestný mír, 

Tu černé na bílém, není to lež, 

Měli jsme hostinu a víno též, 

Hitler mi potřásl pravicí – tak – 

Hle na tom papíru je kříž, ne hák -' 

Zatřás se výskáním královský sál, 

Kde jaký kramář se šíleně smál. 

'Se ctí jsme vyhráli' lhali si nuž, 

Skákali ku stropu, jak známo už. 

Anglickým symbolem lidí, je lev, 

A ten se nahltal prušáckých plev. 

Těm mrzkým kramářům na každý pád, 

Patřil by za symbol místo lva hda. 

O jejich dějinách to známo jest, 

Že nikdy neznali co je to čest.“337 

 
336 Čechoslovák and Westské Noviny, 7. října 1938. 
337 Tamtéž. 
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Pokud báseň podrobněji rozebereme, najdeme v ní figury a motivy, které se již ve výše 

rozebraných textech zabývajících se mnichovskou krizí opakují – zrada, prodejnost západních 

demokracií, tvrzení, že mír bude dočasný. Proč se kritika častěji obracela na Británii?  

Dle mého názoru to je přirozené, neboť Češi v Texasu se pohybovali v anglicky mluvícím 

prostředí a zároveň Spojené státy a Británie byly dlouhá desetiletí blízkými spojenci a jejich 

vztahu se bude po druhé světové válce říkat na popud Winstona Churchilla dokonce Special 

relationship, neboli v češtině speciální vztah. 

Není proto divu, že jsou zde Britové vykreslování jako lháři a kramáři, kterým „patřil by za 

symbol místo lva had“. Krajanská komunita to vnímala pravděpodobně tak, že bližšího spojence 

Praha zřejmě neměla. Zaskočí však absence kritiky vůči federální vládě ve Washingtonu, jenž 

se do mnichovské krize, jak jsme si ukázali v úvodu této části, neangažovala a i v Texasu byl 

tento postoj zřejmě respektován. Vina za osud první republiky byla kladena na západoevropské 

spojence. 

Podobný narativ je pak i vykreslován v dalších textech, které kvůli své podobnosti a značné 

popisnosti událostí obestírající mnichovskou dohodu citujme jen ve zkrácené podobě. Dozvíme 

se zde o zrádné Británii například: „Jak dlouho budou (Británie a Francie, pozn. autora) 

ustupovati? Jest ku podivu, že zbabělá Británie dosud věří slibům diktátorů, kteří tolikrát již 

zklamali a zrušili svůj slib. Dosud se nejednalo o Británii samou, a proto 'rozdávala', aby měla 

'mír', ale až jednou přijde na ni – a to můžeme vzíti jedu – bude volati o pomoc, ale u koho? 

Rusko se jí vysměje, Francie dopadne jako dopadly anebo dopadnou jiné evropské státy, a proto 

nebude zbývati nikoho, nežli Sp. Stát a ty by byly bláhové, aby se za zrádnou Británii postavili. 

Pak strýc Sam by měl učiniti to, co ona učinila Československu – za cenu míru předati ji 

diktátorům. […] Co v Anglii oslavovali, v Československu se rozprostřel národní národní 

smutek, že tam národ byl korunován trnitou korunou, že byl zrazen Jidášem Chamberlainem… 

Možná, že se dožijeme, co Anglie se také stane cenou míru…“338 

Kromě obvyklých figur o zradě zde však si povšimněme obratu i směrem ke Spojeným státům, 

které by se měly zachovat v případě podobném jakým byl Mnichov vůči Británii stejně 

macešsky jako se ona zachovala k Československu. Jinými slovy zachovat mír, a v americkém 

případě neutralitu, za každou cenu.  

Podobné, vzácné kritiky zahraniční politiky Spojených států se pak dočteme i v dalším textu 

hned pod výše citovaným, kde autor komentuje nápad dvou demokratických senátorů směrem 

 
338 Čechoslovák and Westské Noviny, 7. října 1938. 
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k Rooseveltovi o uspořádání jakési mezinárodní konference takto: „Dnes vládne mezinárodní 

pěstní právo a musí se spoléhati jen každý sám na sebe. Spoj. Státy, když jim bylo 

Československo, sesterská demokratická republika lhostejná a nechaly ji rozbíti, zaprodali a 

pohltili Hitlerem, nechť si nyní hledí samy sebe, dobře se vyzbrojí a hájí se, a nechť zbabělá 

Británie a Francie se nyní také strají (sic!) samy o sebe, jak se ubránit před diktátory. Ony 

dovolily diktátorům se státi mocnými, nechť teď nesou toho následky.“339 

V první řadě začněme tím, že ani militantně naladěný autor nevolá po válce, či kompletním 

obratu v americké zahraniční politice směrem od izolacionismu a prosazování neutrality. Spíše 

lakonicky poznamenává, že na své stání v koutě Amerika doplatí. Ono ostatně mnoho varování 

amerických Čechů působí při zpětném pohledu až prorocky. 

Měli pravdu v tom, že Hitler se u Sudet nezastaví, že západní mocnosti Československo 

zaprodali nadarmo a zde má autor i pravdu v tom, že Amerika by se měla dobře připravit na 

nadcházející konflikt, který ji dřív nebo později postihne. Ovšem, pro autora zřejmě nečekaně, 

přijde první úder z Tokia, a ne z Berlína. 

V lecčems je toto myšlení vlastně na svou dobu i moderní, neboť snaha neustupovat diktátorům 

je prominentní složkou amerického intervencionismu po druhé světové válce. Přičemž 

pochopitelně větší role Spojených států při evropských záležitostech bude determinována 

soupeřením se Sovětským svazem. 

Oproti Masarykově smrti v sobě pak texaští Češi také najdou vlastenecké cítění, když v jednom 

z textů pod citovanou básní píší: „Krajané! Nepřestávejte s milodary pro Československo! 

Pomoci naše stará vlast potřebuje nyní zrovna tak, jako kdyby byla válčila! […] Zbytek 

Československé republiky (ztrátou Sudet, pozn autora) byl ochuzen – ožebračen, a vezme to 

roky, nežli znovu se postaví na nohy, což učiní, neboť náš národ jest podnikavý, prozíravý a 

přičinlivý, jenom že musí míti pomoc na počátku. Protož pomozte kdo můžete, Čechoslovák 

nadále bude dobrovolné sbírky přijímati.“340 

Zde opět můžeme pozorovat další demonstraci v uvozovkách pronárodního obratu vydavatelů 

tohoto média, neboť zatímco v případě Masarykova skonu na sbírku se nezmohli, po Mnichovu 

na rozdíl od Denního Hlasatele se na Československo peníze vybíraly. Detaily konkrétní 

pomoci či její výše pak v médiu dohledatelné nejsou, zřejmě opět kvůli jeho lokální distribuční 

síti všichni zainteresovaní věděli, co dělat. 

 
339 Čechoslovák and Westské Noviny, 7. října 1938. 
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5.3 Smrt si je všecky vezme 

Reflexe mnichovského aktu samotného je v Nebrasce taktéž velice skromná. Opět je to 

zapříčiněno datem vydání, neb Hospodář vyšel 1. října 1938. A vzhledem k periodicitě čísla 

nemohl vydavatel v Omaze reagovat tak pružně na aktuální události. Čtenářům je to ovšem 

vynahrazeno v čísle následujícím. 

Už na titulní straně ho místo krav, traktoru či čehokoliv spojeného s farmařením vítá nápis „K 

28. ŘÍJNU 1938“ pod tím černobílý český dvouocasý lev a citáty Kollára, Jablonského, Nerudy 

a Havlíčka.341 Vybraný od posledního jmenovaného pak zní: „Přislibujte si mně, poroučejte si 

mně, vto yhrožujte si mně, přece zrádcem nebudu! Moje barva červená a bílá, dědictví mé 

poctivost a síla. Varte, Němci: Já jsem Čech!“342 Přičemž všechny citáty jsou laděny 

v podobném vlasteneckém duchu. 

Už v rámci minulé analýzy jsme mohli pozorovat, že redakce Hospodáře se v rámci aktuálních 

debat týkajících se Československa ráda opírá o historické argumenty. Buď je stále považovali 

za validní, tak jako před rokem 1918, kdy došlo k jejich faktickému vyřešení, nebo se jednalo 

o imigranty z dob Rakouska, kteří se stále opírali o diskurz a spory té doby. 

Uvnitř časopisu samotného pak najdeme v rubrice „Od redakčního stolku“ v prvním textu toto: 

„'Pravda vítězí!' - 'Byli jsme a budem!' – Dějiny nestojí, jsou ve stálém tvoření. I z neštěstí roste 

kvítek dobra. […] Snad je Anglie k válce nepřipravená a chce více času se připravit. Snad je 

pravdou, že za Chamberlainem jsou reakcionářské kapitalistické živly anglických lordů. […] 

Jako v Anglii, je v každém národě jisté procento lidí kteří použijí triku, úskoku vytáčky, obětují 

jiné a slabé, aby chránili své, a tak přítomní vůdci vlád Anglie i Francie obětovali svého 

válečného i diplomatického spojence žraloku německému k záchraně svého majetku,“ píše autor 

na tu dobu překvapivě smířlivě.343 

Smířlivě v tom smyslu, že ani jednou není použit výraz zrada. Dokonce ani nejsou osobně 

napadáni Chamberlain, či Daladier. Jak už je ale v rámci krajanského tisku pravidlem, větší 

vina a invektivy jsou namířeny britským směrem. 

V následujícím textu se pak autor opět vrací ke svým oblíbeným argumentům na podkladu 

dějin: „Historické mapy vydané dávno před světovou válkou v historických atlasech dokazují, 

že již počátkem 12. století tvořilo království české obrazec jaký se jeví na dnešních mapách. 

 
341 Hospodář, 15. října 1938, s. 1. 
342 Tamtéž. 
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Dějiny (viz. Britannica, Americana a. j. encyklopedie) dosvědčují, že Čechové byli v celé zemi 

chráněni horami Krušnými, Krkonošemi a Šumavou, již od 5: století, a že Němci tam začali 

přicházet na pozvání českých vládců až ve 12. století. […] Germanizace se děla patrně hlavně 

od Bismarka, v posledních 70 letech. […] Německo nikdy nevlastnilo sudetské kraje, a nelze 

tedy mluvit o 'vrácení' Německu něčeho co mu bylo prý versaillskou smlouvou vzato.“344 

Opírání se o historický nárok na Sudety zapadá do narativu, jímž se časopis již prezentoval. 

Zároveň Hitler s tímto argumentem nikdy neoperoval, neboť chtěl území s německy mluvícím 

obyvatelstvem získat na Československu na základě národního, resp. jazykového principu a 

s argumentem o ochraně německé menšiny na českém území. Zmíněný princip pochopitelně 

operuje na jiné bázi, než jsou z Nebrasky přiložené historické podklady, neboť se v té době 

německá vláda snažila sjednotit do jednoho státu všechny německy mluvící jedince na základě 

německého nacionalismu. 

Pro tyto české krajany ovšem byla tato argumentace typická, neboť i existence samotného 

Československa vycházela z historické existence českého státu, zde jen v uvozovkách 

přikrášlená o ideu společného československého národa. Bohužel německá a česká představa o 

osudu tohoto území dlouhodobě nebyla kompatibilní, což vedlo k oněm sporům, jež 

Mnichovem v předválečném období vyvrcholily. 

Po historickém exkurzu pak autor prorokuje směrem ke svým americkým krajanům, že: „Je 

arci zřejmé všem, […] že Hitlerovi, a pár stům tisícům jeho revolvery ozbrojených žoldnéřů 

kteří pohání celý německý národ, nejednalo se o záchranu tří milionů Němců z Čech, ale o cestu 

na východ k potravinám a jiným zdrojům. Tu cestu jim britský Kecal otevřel.“345 I zde, po vzoru 

předchozích dvou médií autor prorokuje, že Hitler se se Sudety nespokojí, což dle něj speciálně 

Britové nejsou schopni pochopit. 

Prorocky pak na jiném místě píše předpovídá Hospodář: „Ale nic netrvá věčně, a zejména ne 

vláda násilí. […] Po Bílé Hoře zbylo z třímilionového národa českého 800,000 duší, přišel o 

vše, kromě o víru v sebe sama, a nezahynul, opět se postavil mezi přední kulturní národy světa. 

Největším dobrodincem lidstva je prý – Smrt! Nejen že vysvobodí nezhojitelně nemocné, ale 

vezme si k a ž d é h o, a počínaje dle věčného kalendáře, vezme si jej b r z y. Ani vláda šíleného 

vůdce Germánů, ani ješitného vůdce Vlachů nemůže dlouho trvat. […] Smrt si je všecky vezme! 

 
344 Hospodář, 15. října 1938, s. 2. 
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Snad na jejich místa přijdou jiní, jim podobní, ale vláda rozumu a pravdy nabyde jednou 

vrchu!“346 

Autor, maje svázané ruce na americkém středozápadě, zde fatalisticky, a na základě dějin 

s odkazem na Bílou horu, doufá, že současná politická situace nemůže trvat věčně a jednoho 

dne dojde k revitalizaci českého národa. Co jiného mu také v zoufalé situaci zbývá? Proto 

prorokuje, že až jednoho dne Hitler, Mussolini či další zemřou, navrátí se dle jeho názoru 

zřejmě do středu Evropy demokracie, a tedy možná i Československo se vrátí v celistvosti na 

mapu Evropy. 

I proto pak autor pokračuje: „Kéž noví vládcové naší vlasti jsou humanitárně, masarykovsky 

spravedliví ku všem složkám našich rodných zemí a nedají se strhnout k páchání násilí po vzoru 

svých sousedů, k jichž hospodářské politice se snad přidruží! Dějiny jsou přísnými soudci!“347 

Snad jen dodejme, že v rámci zkoumaných krizí stál Hospodář vždy pevně na tradičních 

ideálech a hodnotách, takže nemůže překvapit jeho apel na zakládající myšlenky 

československého státu zhmotněné v Masarykovi a odkazu na dějiny, které pro něj měly 

hodnotu. 

K zamyšlení je, zda tato orientace také nesouvisí s tím, že takto smýšlel farmářský stav. Ostatně 

zemědělství je oblast, kde dlouhá léta se pracuje podle stejných principů, chovají se v úctě 

historické postupy, tradice atd. A má tedy smysl se řídit tímto směrem i v politickém slova 

smyslu. 

Na naprostém konci pak redaktor apeluje na čtenáře: „Jak teď staré vlasti pomoci? Ve dnech 

kdy se zdálo že bude válka, byli všichni lidé zde ochotni obětovat na obranu Československa – 

na střelný prach. Je možné, že by teď na chléb nechtěli? […] Živí statisíce uprchlíků ze 

Sudetska, a musí je umístit, stavět nové elektrárny, železnice, silnice, a plánovat příští politický, 

kulturní i vojenský boj za o b n o v u c e l é h o státu. Na všecky tyto účely nemůžeme přispěti 

žádný dost štědře! Boj teprve začíná!“348 

Apel k druhému zahraničnímu odboji a snaze o obnovení Československa 

v předmnichovských, podle mínění autora zřejmě i historických, hranicích nemohl být jasnější.  

Zajímavé však je, že se jedná o jediný zkoumaný pramen, kde je k anulaci mnichovského 

diktátu takto explicitně vyzváno. 

 
346 Hospodář, 15. října 1938, s. 3. 
347 Tamtéž. 
348 Tamtéž, s. 3. 
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V následujících číslech pak už se Mnichovu časopis nevěnuje. Jeho role se mění i díky tomu, 

že 1. listopadu je v časopisu uveřejněno prohlášení Americké Národní Rady Čechů, Slováků a 

Podkarpatorusů s názvem „Máme pomáhat Československu?“.349 Časopis se tak aktivně 

zapojuje do zahraničního odboje a stává se alespoň v tento moment jeho nástrojem. Tyto 

aktivity však leží mimo těžiště našeho bádání, jak bylo zmíněno na úvod této zkoumané 

události. 

5.4 U Sudet se nezastaví 

Co se týče reflexe mnichovské dohody v rámci zkoumaných periodik, na rozdíl od tří dříve 

zkoumaných témat zde pozorujeme vzácně širokou shodu napříč spektrem. Pokud pomineme 

pochopitelné a automatické rozhořčení nad rozbitím územní integrity staré vlasti, jsou zde 

podobné rysy patrné napříč všemi periodiky. 

Tím prvním, tak trochu prorockým, je více či méně explicitní tvrzení, že Hitler se u Sudet 

nezastaví a že západní demokracie udělaly chybu, když uvěřily slibům německého diktátora. 

Tato předpověď se, jak známo, velice rychle vyplnila. 

Zároveň v rámci zkoumaných tiskovin ze dvou hlavních zrádců Československa je pohrdáno 

především Anglií – zřejmě kvůli jazykové blízkosti a životu krajanské komunity v zemi 

nejbližšího britského spojence. Opakují se také motivy zrady, zaprodání republiky, 

zdůrazňována je i její malost v porovnání s mocnostmi, které o jejím osudu rozhodly. 

Bohužel v případě Čechoslováka a Hospodáře se v rámci zkoumaných pramenů kvůli nešťastné 

kolizi periodicity a dějinných událostí nejedná o reflexi okamžitou, ale s jistým časovým 

odstupem. Což věřím, že u takto významné události, k níž měl každý krajan potřebu se vyjádřit, 

není problém. 

V případě vztahu k administrativě prezidenta Roosevelta se u chicagského deníku a nebraského 

magazínu nikdo nepouští do výrazné kritiky. To částečně suplují Texasané, kde tamní novinář 

věští, že na svou neutralitu a izolacionismus Washington dřív nebo později doplatí. 

K zásadnímu obratu, nebo hlasitému nesouhlasu s hlavními principy americké administrativy 

však nedochází. 

Stejně tak nikdo doslova nevyzývá k tomu, že by snad dokonce měly Spojené státy 

s Německem vstoupit do války. Jen v případě Hospodáře, který vzhledem ke svému charakteru, 

datu založení a dalším faktorům, se opírá výrazně o historické argumenty pak najdeme 

 
349 Hospodář, 1. listopadu 1938, s. 5. 
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explicitní zmínku o tom, že je nutné obnovit Československo v předmnichovských, tedy 

historických hranicích.  

Oproti zkoumanému momentu Masarykovy smrti pak v sobě vlastenectví našli texaští Češi, 

kteří stejně jako vydavatelé v Nebrasce vyzývají k hmotné podpoře územně okleštěné staré 

vlasti a jejího národa.  
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6 Vězněm neutrality 

Posledním zkoumaným momentem je pak 15. březen 1939, tedy okupace zbytků území 

někdejšího Československa německým vojskem. Jak bylo již naznačeno v minulých oddílech, 

tak tato práce se nezabývá aktivitou českého zahraničního odboje ve Spojených státech během 

druhé světové války, nýbrž reakcí na jednotlivé dílčí krize, které k ní vedly v meziválečné. 

Obsazení zbytku Československa bylo konečným krokem a naplněním Hitlerova plánu na 

zničení Československa. Po příjezdu německých vojsk do Prahy již žádný samostatný český 

státní útvar na mapě Evropy neexistoval. Vzhledem k porovnání s mnichovskou krizí ho pak 

lze vnímat také, stejně jako tuto konkrétní část předkládané analýzy, jen jako následnou eskalaci 

předchozího zkoumaného bodu. 

Z tohoto důvodu, a také minimální časové doby, která uplynula od Mnichova k 15. březnu, 

nemůžeme v rámci kontextualizace této krize doufat ve výrazné posuny americké zahraniční 

politiky, či společnosti jako takové. Jak píše Dallek ve své práci, prezident Roosevelt byl 

pochopitelně rád, tak jako spousta dalších lidí v Evropě, že se starý kontinent válce v poslední 

chvíli vyhnul a pociťoval úlevu.350 Zároveň dodává: „Ačkoliv Roosevelt také doufal, že Mnichov 

by mohl přinést nový řád založený na spravedlnosti a právu, vkládal do této myšlenky jen málo 

důvěry.“351 

Patnáctý březen následujícího roku tak nebyl pro demokratickou administrativu šokem, jako 

spíše poslední kapkou, po níž si prezident a jeho okolí uvědomili, že budou muset Německu 

čelit. Den po obsazení zbytků Československa pak proto Roosevelt sdělil vlivnému 

demokratickému senátorovi Tomu Connallymu, že pokud Hitler napadne nějakou zemi, tak 

Spojené státy budou de facto na jeho straně, pokud se bude Washington odvolávat na zákony o 

neutralitě.352 

Roosevelt se tak dostal sám do své pasti. Horšící se situace v Evropě a Asii mu nedávala spát. 

Zároveň ale série zákonů, které sám společně s dalšími americkými izolacionisty inicioval a 

upravoval, mu svazovala ruce k jakékoliv akci na podporu demokratických států. 

Proto se americký prezident pokoušel o úpravu oné legislativy alespoň tím, že by z ní bylo 

vyňato embargo na prodej zbraní pro Francii a Británii. „Na schůzi s vedoucími představiteli 

 
350 DALLEK, Robert. Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945. Oxford: Oxford University 

Press, 1995, s. 172 
351 Tamtéž. 
352 Tamtéž, s. 183. 
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Sněmovny reprezentantů 19. května Roosevelt vysvětlil, že zrušení zbrojního embarga zabrání 

vypuknutí války v Evropě. Nebo by alespoň snížilo pravděpodobnost vítězství nepřátelských 

mocností. Spojeným státům,“ píše Dallek a dodává, že ostatní aspekty zákonu o neutralitě chtěl 

Roosevelt zachovat.353 

Jenže tato vyjednávání se zákonodárci, jež trvala více než dva měsíce, nakonec selhala, neboť 

bylo jasné, že úprava nemá v senátu šanci projít.354 Po tomto selhání pak na tiskové konferenci 

v návaznosti na otázku, co by dělal při další mezinárodní krizi Roosevelt odpověděl: „Nemám 

prakticky žádnou moc, abych mohl vyvinout ze strany Ameriky úsilí k zabránění vypuknutí 

války.“355 

Reforma zákona o neutralitě tak prošla kongresem až v září 1939, tedy poté, co Hitler napadl 

Polsko. Zatímco 15. březen byl bodem obratu pro Bílý dům, zbytku vládnoucí americké 

politické třídy toto uvědomění trvalo ještě půl roku. Až tehdy se podařilo prezidentovi 

přesvědčit své kolegy o nutnosti reformy, která v praxi znamenala toto: „Podle zákona o 

neutralitě z roku 1939 mohli spojenci nakupovat v Americe za hotové zbraně nebo cokoliv 

jiného a zboží si odvážet na vlastních lodích. Na druhé straně nesměly americké lodě kotvit 

v přístavech válčících zemí a plavit se v oblastech označených za válečné.“356 

6.1 Nacisté hlučně se smějí 

Chicagský Denní Hlasatel své čtenáře o zabrání zbytku Československa informuje 16. března 

1939 titulkem „Hitler v Praze, sídlí na Hradčanech“ a fotkou německých vojsk pochodujících 

západními Čechami.357 Události se pak věnuje celá titulní strana. 

Pokud pomineme popisy události, které jsou nám důvěrně známé, najdeme přesto pár 

hodnotících soudů krajanské komunity v Chicagu. Tamní novináři opět kritizují s chutí Brity, 

například v textu s nadpisem „Chamberlain jeví lítost nad osudem ČSL,“ pod nímž se hned 

píše: „To však nic nezmění na jeho smiřovací politice k diktátorům.“ 358 Kromě tohoto rýpnutí 

je pro nás pak zajímavý dovětek celého textu, v němž je uvedeno v závorce toto: „Dle zpráv 

došlých z Anglie v posledních dnech, v jistých anglických kruzích pohlíží se docela i 

s uspokojením na vyřešení českého problém, který stával se vládnoucím kruhům velmi 

 
353 DALLEK, Robert. Franklin D. Roosevelt and American Foreign Policy, 1932-1945. Oxford: Oxford University 

Press, 1995, s. 188. 
354 Tamtéž, s. 188-192. 
355 Tamtéž, s. 192. 
356 TINDALL, George Brown a David E. SHI. Dějiny Spojených států amerických. Praha: NLN, Nakladatelství 

Lidové noviny, 2008, s. 595. 
357 Denní Hlasatel, 16. března 1939 (část první). 
358 Tamtéž.  
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nepohodlný.“359 Tyto zmíněné poznámky jen utvrzují fakt, že krajanská komunita v Chicagu 

viděla Brity jako zrádce, kteří jevili o osud Československa pramalý zájem a jejichž činy je 

jednou stejně doženou. 

V tomto duchu narážejícím na krátkozrakost západních demokracií se pak nese i text do 

Denního Hlasatele přejatý českými novináři z pera S. Schultzové z deníku Chicago Tribune, 

který z Berlína o celé situaci reportuje.360 Ne náhodou je v něm editoři nechali následující 

odstavec: „Nacisté hlučně se smějí Francouzům a Angličanům za to, že myslili, když nechají 

Němce, aby si dělali, co chtí (sic!) s Čechy, že mohou zachránit to, co zbylo v jejich prospěch 

z Versaillské smlouvy jako cizí kolonie a teritoriální koncese.“361 Podobný titulek upozorňující 

na to, že Mnichov byl chybou, pak hlásá: „Hitler plní historii nesplněnými sliby. Před šesti 

měsíci křičel: 'Nechceme Čechy!' nyní si je vzal.“362 

Velice sugestivní jsou i popisy samotného obsazování Čech: „Češi jsou zoufalí. Češi milující 

svobodu, opuštění Anglií a Francií znovu pláči zoufalstvím. […] Usadil se v budově policejního 

ředitelství (vojenský velitel Prahy generál von Gablenz, pozn. autora), zatímco řady šedých 

stejnokrojů valily se nepřetržitými proudy do Prahy a tisícové zástupy vítaly je syčením a 

výkřiky 'Fuj!' Je to poprvé, že německá vojska byla přijata v okupovaném území s veřejným 

posměchem.“363  Snad jako by novináři chtěli opět bývalým spojencům staré republiky ukázat, 

co způsobili svou zradou a vložením důvěry do Hitlera. 

Poznámkou, která si zaslouží naši pozornost, je pak krátký článek s titulkem „Smlouva 

Spojených států s ČSR bude patrně zrušena“.364 V něm stojí, že ministerstvo zahraničí 

v návaznosti na okupaci zruší obchodní smlouvu mezi Československem a Spojenými státy, 

kterou byla snižována cla na některé výrobky, přičemž autor také připomíná: „Z Berlína bylo 

dnes oznámeno, že všechny smlouvy, které mělo Československo s jinými národy, budou 

likvidovány.“365 Formálně jen dodejme, že to znamenalo také definitivní ukončení české 

samostatnosti, neboť jedním ze znaků samostatného státu je navázání mezinárodních vztahů a 

smluv. 

V praxi pak toto zrušení smlouvy znamenalo, že Spojené státy uložily hitlerovskému Německu 

celní pokutu. A veškeré tak zboží, které by dorazilo z nedávno vyhlášeného protektorátu tak 
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kromě zvýšeného cla by bylo opatřeno pokutou ve výši 25 % hodnoty výrobku.366 „Neprospěje, 

bude-li zboží označováno 'Made in Czechoslovakia', protože žádného Československa více 

nestává a jest dokonce pravděpodobné, že bude muset býti označováno 'Made in Germany',“ 

upozorňuje deník.367 

V reakci na kroky Berlína pak byla svolána manifestace, o níž Denní Hlasatel píše skrze jedno 

z prohlášení: „Češi a Slováci v Americe, znovu zvolejme: Teď anebo nikdy. Naše chvíle přijde, 

když nezklame naše americká složka. V tomto Plzeňském Parku, kde jsme roku 1914 zvedli 

rukavici hozenou nám Rakouskem, zvedáme dnes rukavici hozenou nám Hitlerem. Povedeme 

boj až do vítězství, boj za třetí republiku a neustaneme dokud tato nezaujme místo v Evropě.“368 

A byť nejsou dějiny zahraničního odboje předmětem této práce, pro úplnost dodejme, že na této 

demonstraci, níž se údajně zúčastnilo několik desítek tisíc krajanů, nakonec nevystoupil Edvard 

Beneš. Ten, protože se neodvážil, poslal místo sebe Jana Masaryka, který přednesl Benešem 

napsanou řeč, která se setkala s úspěchem.369 „Nikoho (Masaryk, pozn. autora) přesvědčovat 

nemusel. Česká Amerika stála na nohou. […] patnáctý březen znamenal probuzení šokem a 

místní spolky měly šanci s velkou pompou navázat na úspěchy minulosti.“370 

Ve vztahu k dosavadnímu postoji Rooseveltovy vlády se pak první zprávu dočteme ve vydání 

z 18. března, jehož titulní nadpis zní: „Spojené státy odsuzují aneksi ČSR“.371 „Byla to 

nejostřejší důtka daná Německu vládou Spojených států od té doby, kdy Hitler dostal se k moci,“ 

všímá si deník.372 

Dále v textu pak uvádí: „Welles (Rooseveltův ministr zahraničí Summer Welles, pozn. autora) 

položil důraz na to, že Spojené státy zakročily samy a jsou jediné zodpovědí za odsouzení 

'dočasného zničení svobod samostatného a svobodného lidu'. Pravil, že vláda se neradila se 

žádnou jinou vládou, což ukazuje na malou sympathii (sic!) ke stanoviskem Anglie a Francie 

k tomuto novému svévolnému násilí. Je na jevu, že vláda použivši slova 'dočasný' dala najevo, 

že neuznává oprávněnost nacistické okupace.“373 

Ve zbytku textu autor pak detailně popisuje prohlášení amerických vládních činitelů a popisuje 

první kroky, které povedou již v předchozí sekci vysvětlené snaze prezidenta Roosevelta o 

 
366 Denní Hlasatel, 19. března 1939 (část první). 
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revizi zákonů o neutralitě. K ničemu takovému pak Denní Hlasatel samovolně nevyzývá. 

Ovšem evidentně si povšiml změny postoje federální vlády směrem k Československu. 

Tuto naši tezi pak nadále potvrzují slova v textu „Nejen naši krajané, ale i Amerikáni radují se 

ze zákroku státního departmentu.“374 V něm mimo jiného stojí toto: „Odsouzení německé 

výbojnosti státním departmentem vlády Spoj. Států bylo schváleno nejen prominentními krajany 

v Chicagu, ale i Američany veřejného postavení a všichni odsuzují Hitlerovu loupež,“ píše 

autor.375 

Okupaci zbytku Československa tak ve zkratce deník vidí jako naplnění svých varovných slov 

o tom, že mnichovská dohoda nebude smlouvou, která uspokojí Hitlerovi teritoriální nároky. 

Zároveň připomíná bývalým spojencům Prahy jejich zradu a dává prostor krajanským spolkům, 

aby zahájily činnost druhého odboje a snahy o vzkříšení Československa. 

V neposlední řadě si pak všímá změny postoje americké vlády a prvotních snah o revizi 

legislativy o neutralitě a odsouzení okupace ze strany Bílého domu. Ke kýženým změnám 

v zahraniční politice ovšem dojde až později. 

6.2 Co se ani Bismarckovi nepovedlo 

Texaská reflexe obsazení zbytků Československa je minimalistická a spíše neoriginální, 

přestože tentokrát Čechoslovák vyšel v uvozovkách pouhé dva dny po okupaci s titulkem 

„Hitler již úplným pánem Česko-Slovenska“.376 

Titulní text je částečně totožný s tím, co se objevuje v Denním Hlasateli, ovšem tentokrát editor 

několik pasáží upravil tak, aby Němce dehonestoval. Dočteme se proto například: „Nepřátelští 

Češi volající fuj, hanba a bučící na německé vojsko, byli vyhnáni z ulic do svých domovů. […] 

Lid v Praze, kterému nebylo ani zanecháno národní jméno při Hitlerovém vymazání jeho 

poválečné republiky, uvítal německé vojsko prctivným (sic!) 'fuj'.“377 

Na místo obrazu sklíčeného národa tak dostáváme coby čtenáři předkládanou vizi lidu, který, 

pokud už nemůže bojovat, tak svého nepřítele alespoň vybučí. Autor pak ve shodě s chicagským 

médiem dodává a tento obraz posiluje: „Toto bylo poprvé v historii nazismu, co Hitlerovi 

pacholci, kteří vykonali třetí podmaňování v roce bez krveprolití, byli veřejně uraženi. Nazisti 

a Hitler ukázali tím 'hrdinství', že přišli do Prahy, tak nepřátelské jim (ovšem že předem 
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odzbrojili vojsko a lid byl napomínán, aby nečinil žádné výtržnosti.) Krátce před příjezdem 

Hitlera, rozzlobený lid hrozil skutečným povstáním, ale byl utišen a odebral se domů.378 

V texaském týdeníku je tedy sugestivní popis okupace diametrálně odlišný a místo na negativní 

emoce a zoufalství se soustředí na alespoň symbolické vyjádření odporu. Přesto editor 

Čechoslováka píše s určitým, zřejmě velmi rezervovaným uznáním: „Hitler triumfoval, co se 

ani Bismarckovi nepodařilo, a docílil toho, co 'železný kancléř' pravil, že 'kdo vládne nad 

Čechy, vládne nad celou Evropou'.“379 

Kromě výše zmíněných projevů zloby pak autor ovšem tedy ještě uvádí: „Útěk byl nemožný 

pro ty, kteří se obávali nazistické pomsty. Oznamují se hromadné sebevraždy, hlavně mezi židy, 

kteří se obávají trestu dle norimberského protižidovského zákona.“ To je přeci jen scéna o něco 

bližší popisu Denního Hlasatele. 

Autor následně podotýká na závěr kurážně: „Vojenská okupace znamená konec Česko-

Slovenské republiky, ale jest jisto, že český lid, jenž bojoval po staletí o svoji svobodu, kterou 

docílil za pomoci Woodrow Wilsona, bude žíti dále.“ Jinými slovy by se dalo parafrázovat, že 

boj teprve začíná, jak psali krajané v minulých analýzách. 

Nechybí pak ani vyčinění Francii a Británii skrze už samotný titulek textu „Londýn a Paříž 

umývají si ruce“.380 V něm stojí: „Británie a Francie zůstaly úplně státi stranou, co 

Československo se bortilo pod německým nátlakem. Vládní oficiálové v Londýně a Paříži 

zajímají se více o možnost, že co Německo zahájilo další kroky k východu, nebude bráti takový 

zájem o Itálii, která dosud neúředně hlásí se o francouzské kolonie.“381 Opět tedy 

v publikovaném narativu nechybí naznačení sobeckosti obou západních demokratických 

velmocí, které nadřadily svůj krátkodobý zájem nad ten československý. 

Nadále se pak píše: „Vrchní ministerský předseda Neville Chamberlain v poslanecké sněmovně 

pravil, že Británie nyní se úplně nezajímá o Československo. Na otázky od členů parlamentu 

odpověděl jednoduše, že nehodlá zasahovati do německo-českých hádek, tak jako to učinil 

minulého roku. […] Chamberlain pravil v parlamentě, že 'navrhovaná protekce 

československých hranic v Mnichově byla pouze v pádu vyprovokovaného napadení,' a že žádné 

takové vyprovokované napadení se nestalo. (Když bezbranná malá země jest přepadena, to již 

u Chamberlaina není napadením.)382 

 
378 Čechoslovák and Westské Noviny, 17. března. 
379 Tamtéž. 
380 Tamtéž 
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Britský ministerský předseda tak opět slouží krajanům jako hromosvod a je považován za 

hlavního viníka dekonstrukce Československa. Zmizela už však slova o zradě, která nahradil 

spíše sarkasmus a údiv nad slovy premiéra manifestovaný v poslední citované závěrce. 

Částečné otočce zahraniční politiky v případě Washingtonu v návaznosti na okupaci se pak 

Čechoslovák na titulní straně nevěnuje a zařadil na ně kupříkladu raději zprávu „Dítě se najedlo 

otravy“.383 Pro Texasany tak tyto jemné nuance zřejmě neměly význam.  

6.3 Svobodné Československo je teď v Americe 

Bohužel magazín Hospodář, který i v roce 1939 vycházel vždy k 1. a 15. dnu v měsíci se kvůli 

těmto zvoleným datům dostal ke komentování okupace zbytků bývalé svobodné staré vlasti až 

prvního dubna. Přestože okupace zbytku republiky nastala před více než dvěma týdny, redakce 

se mu v čísle pilně věnuje.  

„Ti kdož se kojili naději, že po okleštění Československa o kraje osazené silně Němci, bude moci 

nadále a klidně žít vstupu národní stát, neznali Hitlerův plán a nevšimli si dost pozorně jaké 

výhrady ve svých slibech a Německo činí,“ směřuje Hospodář svou výtku na Londýn a Paříž.384 

Dle autora málo Angličanů a Britů, umí německy, zná Hitlerovu knihu Mein Kampf a prý „i 

angličtí a francouzští státníci znali jen zkrácený překlad“.385 Redaktor si tak vysvětluje, že jen 

díky své neznalosti mohli „Chamberlain a Daladier věřit Hitlerovým slibům, a nevšimli si že 

neslibuje ustat v další výbojnosti“. 

Ovšem o kus dále vyčítá tvrdě autor představitelům druhé republiky: „Měli jsme za to, že Němci 

nechají naše české pracovité včely dát se do horečné práce, vystavět nový průmysl, elektrárny, 

aj. ve vnitrozemí a p a k že jim to vše zaberou. Lid v zabraných 'sudetských' krajích byl však bez 

obchodu s českým vnitrozemím hospodářsky stísněn, a Hitler vyčerpal poklady uloupené 

v Rakousku a potřeboval dalších. Proto zabral celé Čechy a Moravu. […] Po 28. říjnu 1918 se 

Čechové na Němcích za tři sta let útisku, věznění a popravování nemstili, kromě zákonitého 

vyvlastňování velkostatků. Radio (sic!) z Prahy však hlásí hromadné zatýkání podle seznamů 

dávno pořízených, a popravy. […] Lze čekat i zrušení pozemkové reformy, zbavování drobných 

lidí polí jež koupili z rozdělených velkostatků, a návrat panství, velkostatků.“386 

Autor se zde opět opírá o historické argumenty, přičemž dává na roveň reakci českého státu po 

roce 1918. Snad ve snaze ukázat, že z hlediska dějin jsou Čechoslováci v uvozovkách 

 
383 Čechoslovák and Westské Noviny, 17. března. 
384 Hospodář, 1. dubna 1939, s. 2. 
385 Tamtéž. 
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spravedlivějším národem. Byť podotkněme, že po vyhlášení Československa probíhaly 

v pohraničí potyčky a na trvalé zakomponování budoucích Sudet do vlasti musela vláda v Praze 

použít vojsko.387 

Tuto svoji, již v minulosti demonstrovanou představu, že kvůli Hitlerovi se stará vlast vrací 

vývojem snad kamsi zpět do časů Rakouska pak autor potvrzuje tím, že se bojí především o 

návrat vlastnických struktur půdy známých z císařství.  Ovšem tato obava může být vysvětlena 

i tím, že Hospodář byl časopisem pro farmáře, které půdní poměry zajímaly spíše než například 

stav finančního sektoru, jak bylo již v předešlých analýzách patrné. 

Nechybí ani pro krajanský tisk typické kopnutí si do Chamberlaina za Mnichov: „Západní 

'demokracie,' zejména Anglie, má slabé vůdce, a Chamberlain buď je starý naivní, důvěřivý, 

neinformovaný děda, nebo spíše sluha kapitalistických lordských zájmů, které v důvěře že 

Hitler se nasytí cizím, a jejich zájmům dá pokoj, chce záruky vojenské pomoci od Ruska, 

Francie, Polska atd., ale s vlastním důrazným prohlášením a zárukami otálí.“388 Opět, tak jako 

v případě texaské analýzy, snad jen dodejme, že obraz zrádce nahradil obraz slabocha, jehož 

dostihly jeho vlastní činy. 

Směrem ke krajanské komunitě pak autor prohlašuje „Svobodné Československo je teď 

v Americe“ a následně shrnuje projev prezidenta Beneše z 19. března.389 K Benešovi pak 

poznamenává: „Ti kdož měli pochybnosti o správnosti jednání Dra. Beneš v září mají pojednou 

jasno. Rozdíly mizejí a dochází k jednotě.“390 V sekci jsou pak umístěna také prohlášení 

Národní Rady v Americe, Národního Svazu. Č. Katolíků, či Americké Obce Sokolské.391 

To značí, že časopis se stal nástrojem druhého československého zahraničního odboje a čtenáři 

se mohli na jeho stránkách seznamovat s nejnovějším politickým děním ve snaze krajanské 

komunity směrem k obnově Československa. A byť se to někomu může zdát úsměvné, muselo 

se jednat o velice cennou službu odboji. Vzhledem ke svému zaměření totiž mohl být Hospodář 

často jedinou tiskovinou, které obyvatelé z rurálních oblastí Ameriky, jejichž podporu Beneš 

taktéž potřeboval, odebírali. Jak však už bylo několikrát zmíněno, tato práce se ale nevěnuje 

druhému zahraničnímu odboji, jeho činnosti či aktivitám. 

Na konci redakční sekce pak časopis ještě apeluje na čtenáře, aby se pokusili změnit postoj 

federální vlády: „Zastánci svobody, demokracie, se probouzejí k poznání, že i tato svoboda musí 

 
387 KLIMEK, Antonín. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XIII. Praha: Paseka, 2000, s. 31-35. 
388 Hospodář, 1. dubna 1939, s. 2. 
389 Tamtéž, s. 3. 
390 Tamtéž. 
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míti nějakou mez, že nelze dovolovat přátelům fašismu a nazismu, kteří i zde jsou, pod štítem 

americké svobody hlásat nauky, jež by vedly k potlačení této Evropy, jak se stalo v Evropě. Je 

třeba, aby ti kdož pod jakoukoli předstírkou chrání fašism a nazism, byli pranýřování jako 

škůdci naší americké svobodné vládní soustavy. Je třeba neohroženě protestovat v kongresu 

proti řádění Německa!“392 

Hospodář je opět jediným ze třech zkoumaných médií, které tak překvapivě činí. Stejně jako 

v minulém analyzovaném momentu byl jediným médiem, které vyzývalo k obnovení 

Československa v předmnichovských hranicích, nyní volal Hospodář po změně zahraniční 

politiky, a jednoznačně i vnitrostátní, Spojených států. Na farmářský magazín velice smělé. 

6.4 Došlo na naše slova 

K analýze posledního předkládaného momentu uveďme, že se v reflexi na okupaci zbytků 

Československa objevují stejné motivy jako v reakci na mnichovskou dohodu. Pochopitelně 

s tím rozdílem, že český krajanský tisk vidí v 15. březnu 1939 jakési naplnění svých varovných 

slov, netušíce, že situace se bude jen zhoršovat. 

Pravděpodobně vzhledem k časovému odstupu od Mnichova mizí motiv zrady. Ovšem 

přetrvává nevraživost vůči bývalým spojencům Československa, především vůči 

ministerskému předsedovi Chamberlainovi. Denní hlasatel, a pro někoho možná taky trochu 

překvapivě Hospodář se pak stávají užitečnými nástroji v rukou druhého zahraničního odboje. 

Pozoruhodný je moment, v němž Denní hlasatel a Čechoslovák vykreslují různě průběh 

německé okupace. Zatímco první zmíněný chicagský deník celou věc popisuje velice chmurně, 

texaský týdeník se snaží československý lid vykreslit jako bojovný s nezlomeným duchem. 

Oproti tomu Hospodář se opět vrací k osvědčeným historickým argumentům a snaží se 

upozornit na z dějinného pohledu nespravedlivou mstu Němců na československém národu. 

Zároveň společně s chicagským deníkem si všímá obratu v americké zahraniční politice a 

dokonce, na rozdíl od Denního hlasatele, vyzývá odpovědný redaktor k obratu v chování 

Washingtonu vůči nedemokratickým režimům v Evropě. 

  

 
392 Hospodář, 1. dubna 1939, s. 3. 
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7 Závěr 

V rámci předkládané práce byly postupně na základě reflexe v českém krajanském tisku v USA 

analyzovány různé reakce na krize v rozmezí let 1929-1939, které vedly od poválečné 

prosperity až ke startu druhé světové války. Těmito konkrétními dějinnými zvraty byly krach 

na newyorské burze přezdívaný jako černý pátek (1929), inaugurace prezidenta Franklina 

Delano Roosevelta a jeho následné vyhlášení bankovního moratoria (1933), smrt prezidenta 

Tomáše Garrigue Masaryka (1937), podepsání mnichovské dohody (1938) a obsazení zbytků 

Československa německými vojky (1939). 

K analýze byly použity záměrně tři, resp. čtyři, různé tiskoviny s různou periodicitou ze třech 

různých států. Zaprvé šlo chicagský deník Denní hlasatel. Následně o dvě tiskoviny z Texasu 

– evangelicky zaměřené Bratrské listy a pro českou komunitu v Texasu tištěný týdeník 

Čechoslovák and Westské Noviny. V neposlední řadě byl do pramenné základny zahrnut 

dvoutýdenník Hospodář, který vycházel ve státě Nebraska. 

Ve všech třech případech se jednalo o tiskoviny, které vycházely ve státech Unie, na jejichž 

území se tradičně nacházela aktivní česká krajanská komunita. Záměrně kromě pramenů dle 

tohoto klíče byly vybrány i samotné události. Z badatelského pohledu se totiž jednalo o dvě 

v uvozovkách krize domácí na příkladu burzovního krachu, nástupu nového prezidenta a s tím 

spojené uzavření bank. 

Třetí krize v případě smrti prezidenta Masaryka byla v uvozovkách krizí transnacionální, neboť 

osoba prezidenta zakladatele Československa hrála vzhledem ke své minulosti důležitou roli 

jak pro krajanskou komunitu v USA, tak její vztah ke staré vlasti. Snad málo co pojilo americké 

Čechy s domovinou tak jako Masaryk. 

Poslední dva analyzované momenty pak byly krize fakticky zahraniční, neboť se nijak přímo 

krajanské komunity doma ve Spojených státech nedotkly. Zároveň však podpis mnichovské 

dohody a okupace zbytků Československa německými vojsky znamenalo vymazání prvního 

svobodného a demokratického československého státu z mapy Evropy. Státu, na jehož vzniku 

se právě Čechoameričané výraznou měrou podíleli. 

Než přejdeme k výsledkům samotného bádání, rád bych uvedl, že věřím, že tato práce posune 

zkoumání české krajanské komunity v USA dále. Doufám v to, neboť v předkládaném textu 

pracuji s tiskovinami, které byly dosud na okraji badatelského zájmu. A navíc z období, 

kterému se taktéž mnoho výzkumníků nevěnovalo. V tomto vidím její největší přednost této 
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práce nehledě na jednotlivá analytická stanoviska. Doufám, že tato práce inspiruje někoho 

dalšího hlouběji se věnovat meziválečnému krajanskému tisku. 

Přiznejme také, že jsme v rámci této již zřejmě dostatečně rozsáhlé práce nepracovali záměrně 

s diskusemi, které na stránkách analyzovaných periodik mezi sebou vedli jejich čtenáři. Důvod 

k tomuto rozhodnutí mě vedl dvojí. Zaprvé by se tím naprosto rozbila místní a metodologická 

integrita pramenné základny, neboť do těchto tiskovin psali lidé z celé severní Ameriky, ale 

taktéž ze staré vlasti. Kromě toho by ale nabobtnaly texty nutné k analýze výše vyjmenovaných 

momentů do počtu přesahujícím ambice a možnosti této práce.  

Badatelé se zájmem o tuto problematiku by se však mohli tímto směrem vydat, pokud by toužili 

o „autentičtější diskusi“, či náhled do života krajanské komunity. Problematické u těchto dopisů 

zároveň je, že zážitky čtenářů, na rozdíl od reakce na oficiální události, není ve většině případů 

možné nikterak verifikovat. Naším cílem bylo hledat v uvozovkách oficiální hlas české 

komunity v dané lokalitě, za což se snad dají zvolené tiskoviny považovat. 

Pokud se zaměříme na jednotlivá badatelská ohniska zájmu, naše závěry jsou široké. A 

podotkněme také, že před samotnou analýzou každého z momentů byla nutná alespoň 

minimální kontextualizace k pochopení dané situace v celém jejím rozsahu v kontextu USA.  

Když budeme rozebírat už ony vytyčené události jednotlivě, tak v případě krachu na newyorské 

burze je patrné, že Čechoameričané, respektive jejich noviny, jevily o burzu jen minimální 

zájem. Mytologie kolem bájného černého čtvrtku/pátku na burze je tak do jisté míry ex-post 

racionalizací a snahou o hledání prapočátku velké hospodářské krize. Krajané ve Spojených 

státech to takto nevnímali. 

Zároveň oproti industriálnímu Chicagu jsou si blíže ve svých názorech na finanční sektor Češi 

z Texasu a Nebrasky. Ty spojoval spíše než strach o pokles ceny akcií, děs z klesajících cen 

farmářských produktů a spojovala je nedůvěra vůči finančním elitám. Sluší se ovšem také 

připomenout, že oproti tomu Denní Hlasatel velice rychle pochopil vážnost celé situace, která 

zbývajícím dvěma médiím unikala. 

U druhého analyzovaného momentu jsou pak rozdíly patrné jak u osoby samotného nově 

zvoleného prezidenta, tak jeho kroku k uzavření bank. Zatímco chicagští Češi na stránkách 

svých novin projevují vůči Rooseveltovi největší nadšení, dokonce ho přirovnávají 

k Lincolnovi, zbylé dvě komunity jsou zdrženlivější. 

V Texasu důvěru vyjadřují Lincolnovi v tisku zřejmě i díky vlivu místních zdravých 

bankovních institucí a v Nebrasce je pak vztah vůči prezidentovi opatrný, možná až snad 
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rezervovaný. Poslední dva zmíněné státy však v souvislosti s bankovními prázdninami spojuje 

nedůvěra, nebo skoro až zášť či nevraživost směřovaná vůči spekulantům na burze a finanční 

elitě z východního pobřeží USA. Nutno však podotknout, že kroky prezidenta Roosevelta 

všichni schvalují. 

U analýzy reakce na smrti prezidenta Masaryka možná někoho nepřekvapí, že nejsilnější a 

nejvřelejší reakci na skon stařičkého státníka vyjadřovali Češi v Chicagu. To mohlo být 

determinováno také událostmi z roku 1918, kdy Masaryk Chicago, na rozdíl od Texasu a 

Nebrasky navštívil. I proto tak Denní hlasatel vyzýval k organizaci zádušní mše a stavbě 

pomníku, který bude ve městě realizován o necelé dvě dekády později. 

Tyto vzpomínkové akce v případě Čechoslováka i Hospodáře chybí. A zatímco u tiskovin 

z Chicaga a Nebrasky plní Masaryk roli transatlantické osobnosti, která spojuje americkou 

krajanskou komunitu se starou vlastí, v texaském týdeníku tuto pozici nemá. 

Naopak zde při drobnohledu můžeme pozorovat jistou korozi, nebo dokonce až rozklad tamní 

české komunity vzhledem ke ztrátě zájmu o Masarykovu osobu a pohasínající vlastenectví. 

Zároveň se v Čechoslovákovi jako jediném analyzovaném pramenu opakovaně objevují 

anglicismy, což značí zřejmě splývání tamní české komunity s americkou a ztrátu vlastní 

jedinečné identity.   

Nikdo z vybraných tiskovin se pak také hlouběji nezabýval rolí Masaryka v prvorepublikové 

politice, ovšem také neubíral prezidentovi v jakémkoliv případě zásluhy na vzniku 

Československa. 

V případě Hospodáře je pak z média patrná již v tomto momentu orientace na historicismus a 

historické argumenty, jimiž se spíše než v meziválečném období operovalo ještě v době před 

vznikem samostatného státu Čechů a Slováků. 

U reflexe mnichovské dohody je naopak vzácná shoda všech tiskovin na významu skoro ve 

všech ohledech. Všechna analyzovaná periodika se shodnou na tom, že Hitler se neuspokojí se 

se Sudety a bude požadovat po Československu, a následně i po Evropě další území. 

Součástí narativů jsou také motivy zrady, zaprodání Československa, či zdůrazňování její malé 

velikosti oproti mocnostem, které v Mnichově rozhodovali. Speciální pozornost je pak 

věnována ostré kritice britského ministerského předsedy Nevilla Chamberlaina. 

Co se týče vztahu krajanských periodik směrem k americké zahraniční politice té doby, která 

byla determinována zákony o neutralitě, tak názor všech použitých tiskovin je rezervovaný. 
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S malou výjimkou u Čechoslováka, kde v souladu s celým československým diskurzem kladen 

důraz na to, že se ono v uvozovkách strkání hlavy do písku Spojeným státům vymstí. 

Oproti tomu Hospodář, jenž opět operuje na základě historických argumentů, sice nemá silný 

názor na neutralitu USA, ale odvážně volá po obnovení Československa v předmnichovských 

hranicích. 

Zřejmě nepřekvapivě pak ona o něco výše zmíněná pokleslá míra vlastenectví není 

pozorovatelná ani v periodiku ze státu osamělé hvězdy. Naopak jsou to Hospodář a 

Čechoslovák, kdo vyzývá k příspěvkům na územně vykleštěnou republiku. 

Poslední zkoumaný moment spojený s 15. březnem 1939 je pak eskalací Mnichova samotného, 

proto nepřekvapí, že oproti několika předešlým odstavcům se závěry krajanského tisku příliš 

neliší. Čechoameričané v souvislosti s okupací akcentují svá předchozí slova o tom, že Hitler 

se v Sudetech nezastaví. 

Zároveň si všímají jistého posunu, který nastal v americké zahraničí politice v souvislosti 

s koncem československé státnosti a Denní Hlasatel a Hospodář dávají svá média do služeb 

československého zahraničního odboje. Největší rozdíl pak tkví v popisuje průběhu okupace 

samotné, kde chicagský tisk vykresluje náladu lidu jako chmurnou, tak texaský týdeník se snaží 

ukázat, že český národ měl bojovnou náladu, do jaké míry to bylo jen možné.  

Při zpětném pohledu se mi pak zdá, že bylo vytyčené pole bádání snad až příliš rozsáhlé. Pokud 

někdo z badatelů v budoucnu zvolí zabývat se analýzou krajanského tisku v tomto období, měl 

by spíše zvolit jednu konkrétní krizi, či moment a rozšířit pramennou základnu o tiskoviny 

z dalších měst a oblastí. Nabízí se například Cleveland v Ohiu, St. Louis v Missouri, či 

periodika z Minnesoty. 

Z momentů, krizí, či událostí jako takových se pak přímo nabízí podrobná a rozsáhlá analýza 

reflexe velké hospodářské krize na stránkách krajanského tisku napříč USA. Nebo například 

mezidobí mezi německou invazí do Polska a japonským útokem na Pearl Harbor, v němž si 

Washington stále pečlivě střežil svou neutralitu. Bylo by zajímavé sledovat, jak se s tímto 

vyrovnávají krajané v Americe, kteří v té době už i několik let bojují za obnovení své vlasti a 

museli bezmocně sledovat kapitulaci jednoho evropského státu za druhým před strašidlem 

totality. 

Jisté riziko pro badatele ovšem tkví v samotné dostupnosti některých tiskovin. Případný 

zájemce je odkázán buď na archiv Náprstkova muzea, či na pomoc amerických kolegů a 
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zdigitalizované archivy jejich univerzit. Tyto online služby ovšem bohužel nemají k dispozici 

všechna periodika. 

Bylo by tak záhodno možná bádání tohoto období podpořit i badatelským výjezdem do 

Spojených států. Z vlastní zkušenosti vím, že státy Unie s historickou přítomností české 

krajanské komunity mají ve svých archivech dostupná četná periodika, která ovšem nejsou 

schopni badatelsky vytěžit, neboť na daných pracovištích chybějí jedinci, kteří by češtinu 

ovládali. 

Vzhledem k postupující marginalizaci Čechoameričanů a jejich odumírání znalosti češtiny by 

stálo za to tyto periodika zdigitalizovat a analyzovat, než se zmizí v hlubinách amerických 

archivů navždy. 

Byla by to totiž škoda, neboť krajanská komunita v Americe si naši pozornost zaslouží. Ať už 

kvůli její zásluze na vybojování samostatnosti pro Československo, tak pro jejich neutuchající 

podporu v meziválečném období a snahu o vzkříšení republiky z mrtvých v předmnichovských 

hranicích. V neposlední řadě pak nezapomínejme na to, že kromě uchovávání mnoha cenných 

historických pramenů a dokumentů jsou to právě dnes Češi v Americe, kteří stále, na rozdíl od 

jejich souputníků ze staré vlasti úzkostlivě lpí na dodržování kulturních tradic, které již pro nás 

ztratily význam. 
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