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Poděkování
Počátky této práce sahají k podzimu 2005 a za tu dobu mi mnoho lidí pomohlo, inspirovalo 

a podělilo se se mnou o své zkušenosti. Řada lidí mě také včas upozornila na chyby, omyly i hro-
zící ostudu, kdybych svá pochybení nenapravil. Všem těmto i dalším patří můj dík. Pokud se snad 
nenajdou v následujícím seznamu, který je řazen převážně podle abecedy, nechť se na mě prosím 
nehněvají, neboť se tak rozhodně nestalo ze zlé vůle, ale spíše z důvodů časové tísně.

Chtěl bych mnohokrát poděkovat vedoucí své práce, paní doc. PhDr. Janě Čechurové, PhD. 
za její vedení, jakož i neskonalou trpělivost a toleranci, jíž jsem bohužel pokoušel někdy až příliš, 
za cenné pokyny, nápady a připomínky, korigující a systematisující dosažené poznatky. Děkuji panu 
prof. PhDr. Robertu Kvačkovi, CSc. za spoustu podnětů a postřehů, celkovou inspiraci a i za to, že 
přijal oponenturu této práce.

Děkuji všem členům své rodiny včetně naší tety paní Jarmily Bezděkovské, že mi vyšli maximálně 
vstříc, za jejich hrdinné sebezapření, pohotovou všestrannou pomoc i obstarávání nedostatkových 
materiálů. Nebýt jich, nevznikla by jinak ani řádka. Podobně by byl výsledek práce ohrožen, nebýt 
pana řidiče Bassama Barchima, který zachránil veškeré a jediné zálohy, které jsem s celým počíta-
čem zapomněl v autobuse na trase Staré Hrady–Jičín a mé sestry Olgy, která se operativně postarala 
o včasný zásah.

Děkuji Mgr. Kamilu Dřevikovskému, který má zásadní podíl na počátcích mého hlasatelského 
bádání, panu Jaroslavu Čvančarovi a Ing. Jiřímu Rabovi za obětavou pomoc, radu, mnoho inspirace 
a zapůjčení materiálů ze svých sbírek; paní Alexandře Blodigové, Marianu Viktorovi a Kristýně 
Vojtové za zprostředkování důležitých materiálů, k nimž bych jinak měl ztížený přístup.

Mé poděkování patří rovněž institucím – především Literárnímu archivu Památníku národního 
písemnictví a jeho obětavým pracovníkům na pracovištích v Praze i Starých Hradech. Dále je můj 
dík směřován k Archivu hlavního města Prahy, Historickému kabinetu Filosofické fakulty UK, Jiho-
české vědecké knihovně v Českých Budějovicích, Knihovně Fakulty sociálních věd UK, Knihovně 
Filosofické fakulty UK, Knihovně Národního archivu v Praze, Městské knihovně v Praze, Městské 
knihovně ve Vodňanech, Městskému muzeu a galerii ve Vodňanech, Moravské zemské knihovně 
v Brně, Národní knihovně ČR v Praze, Oddělení novin a časopisů Knihovny Národního muzea 
i Státnímu okresnímu archivu v Českých Budějovicích.

Za přímou či nepřímou pomoc děkuji Pavlu Balounovi, Bc. Jindřichu Bejstovi, Josefu Blá-
hovi-Řešetlákovi, plk. JUDr. Michalu Dlouhému, PhD.; Janu Hanouskovi, Prof. PhDr. Ivanu 
Hlaváčkovi, CSc.; Mgr. Janu Hosnedlovi, doc. PhDr. Ivanu Klimešovi, Martinu Kopečkovi, Lukáši 
Koubovi, PhDr. Petru Kourovi, PhD.; Mgr. Aleně Opekarové, Milanu Plevovi, Milanu Rencovi, 
Michalu Sklenářovi, Zuzaně Skřičilové, Ondřeji Šálkovi, Vítu Šmídovi, Kateřině Štefkové, Janu 
Tesařovi, PhDr. Josefu Tomešovi, PhD.; Luboši Trkovskému, Mgr. Štěpánce Vickové a Jiřímu 
Zachariášovi.

Zvláštní poděkování patří dnes již bohužel zesnulým pánům Bedřichu Reichlovi a Josefu Zelen-
kovi, i jejich památce má být tato práce věnována.

Vzpomínku věnuji i našemu kocourkovi Kocourovi, který nás po čtrnácti letech opustil a který 
tak dlouho pomáhal spoluvytvářet příjemnou atmosféru pro bádání i psaní, jehož konce se však již 
nedočkal.

Josef  Nožička, ve Vodňanech o prázdninách 2013
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Doplňky a opravy

Doplňky a opravy
s. 17
Buďme rádi, že se aspoň píše!
nahradit: Buďme rádi, že se aspoň něco píše!

s. 22
Nadto onen Hlasatel na čtvrtém místě nebyl!
nahradit: Nadto pozměnil pořadí časopisů!

s. 24
Život v polůusu nahradit: Život v poklusu

s. 43
Ing. Simonides
doplnit: Ing. Jaroslav Simonides

s. 56
poznámku č. 190 změnit:
K některým souvisejícím otázkám blíže v části věnované čtenářským klubům.

s. 72
„historické déjŕ-vu“ změnit: „historické déjà-vu“

s. 86
za poznámku č. 345 doplnit:
Autor při této příležitosti děkuje Pavlu Balounovi za neocenitelnou pomoc.

poznámku č. 348 změnit:
Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský 

studijní ústav v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 396. Václav KOPECKÝ: ČSR 
a KSČ. Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo. Státní 
nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s. 162–164.

s. 94
za citát ukončený poznámkou č. 383 vložit tento odstavec a příslušné poznámky:
Mencák skutečně věděl, o čem píše. V uplynulém roce uskutečnil cestu na sever Evropy a pobý-

val ve Švédsku, Dánsku a Norsku.* Zajímalo jej především Švédsko, vždyť od r. 1935 byl členem 
Československo-švédské společnosti.**

* LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951. Lze předpokládat, že tak 
učinil o prázdninách 1937, v intervalu, kdy nevycházel Mladý hlasatel.

** Břetislav Mencák. Lexikon české literatury.
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Doplňky a opravy

s. 104
poznámku č. 423 změnit:
Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský 

studijní ústav v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 316. Oficiálně deklarovaného 
stotisícového nákladu dosáhlo teprve 13. číslo V. ročníku z 25. listopadu 1939!

s. 108
poznámku č. 438 nahradit:
Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Moravec, 

Praha 2009, s. 41. Vyloučit to ovšem nelze.

poznámku č. 441 nahradit:
Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Moravec, 

Praha 2009, s. 51.

s. 110
poznámku č. 455 upravit:
Např. Vincent Hložník (1937–1942 Umprum), Ľudovít Ilečko (abs. AVU 1937), Theodor Bech-

ník apod. http:// abart-full.artarchiv.cz/. Stav k 20. 7. 2013. Prokop TOMAN: Nový slovník českoslo-
venských výtvarných umělců. Rudolf  Ryšavý, Praha 1947.

s. 119
ke stu tisíc výtisků
nahradit: ke stům tisícům výtisků

s. 125
z pána z Křelova
změnit: z pána z Křenova

s. 130
poznámku č. 544 upravit:
Strašlivé neštěstí na Dyji. Pražský ilustrovaný zpravodaj. Ročník 1936. Číslo 23. 4. června 1936. 

Autor neuveden. Rakvickou tragédii zmiňuje také Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, býva-
lého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav v Praze pro studijní potřebu. 
Rozmnoženo 1962, s. 396.“

s. 137
President zemřel minulou neděli
nahradit: President zemřel v úterý

Budeme-li uvažovat alespoň den na tištění a odečteme neděli, pak redakce měla na zapracování 
této zprávy zhruba tři dni!

nahradit: Budeme-li uvažovat alespoň den na tištění a odečteme samotné 14. září, pak redakce 
měla na zapracování této zprávy jediný den – středu 15. září!

s. 138
Pohřeb se konal 21. září. Časopis musel být hotov maximálně 24., možná 23. září!.
nahradit: Pohřeb se konal v úterý 21. září. Časopis musel být hotov v pátek 24. září, možná již ve 

čtvrtek 23. září! (Opět zhruba jediný den!)

http:// abart-full.artarchiv.cz/


M<!H0

*�

Doplňky a opravy

s. 139
samá práče a láska nahradit: samá práce a láska

s. 144
poznámku č. 610 doplnit:
Dárky, jež přišly pozdě. Mladý hlasatel 12/III. 6. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden. Překlepy 

ponechány.

s. 155
poznámku č. 667 upravit:
Tomáš VÍTEK: Jak strojil čert vánoční stromek. Mladý hlasatel 19/III. 9. ledna 1938, s. 4–5. Ilustrace 

Jaroslav Pecháček.

s. 163
poznámku č. 695 upravit:
Alexěj TOLSTOJ: Co se přihodilo na dvoře. Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 8–9 a 14. Ilustrace 

V. (Viktor?) Dobrovolný. Přeložil Tomáš Henek. Původní název Рассказ о капитане Гаттерасе, 
о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и злом коте Хаме. http://fantlab.ru/work90486. 
Stav k 21. 7. 2013. Dagmar DOROVSKÁ: Alexej Tolstoj. Slovník autorů literatury pro děti a mlá-
dež 1. Zahraniční spisovatelé. Libri, Praha 2007, s. 761–762. Zde v původním názvu povídky chybně 
uvedeno jméno kapitána jako „Gottergas“. Povídka vyšla také česky v souboru Alexej Nikolajevič 
TOLSTOJ: Dobrodružství jednoho dne. Státní nakladatelství dětské knihy, Praha 1958. Překlad Jarmila 
Fromková, ilustrace Milada Marešová.

s. 164
poznámku č. 696 upravit:
Boris Stěpanovič ŽITKOV: „Marie“ a „Mary“. Mladý hlasatel 19/III. 9. ledna 1938, s. 8–9 a 10. 

Přeložila jawa (Jarmila Wagsteinová). Původní název «Мария» и «Мэри». http://az.lib.ru/z/zhit-
kow_b_s/text_0070.shtml. Stav k 21. 7. 2013. Kateřina VÁŇOVÁ: Boris Žitkov. Slovník autorů 
literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. Libri, Praha 2007, s. 815–816.

s. 168
poznámku č. 736 upravit:
KALINA-MALINA (Rajna Ivanova MITOVOVÁ-RADEVOVÁ): Děda Koleda jde. Mladý hla-

satel 17/III. 24. prosince 1937, s. 5. Překlad Růžena Schwarzová. http://bg.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%
D0%B8%D0%BD%D0%B0. Stav k 22. 7. 2013. Ivan DOROVSKÝ: Kalina-Malina. Slovník autorů 
literatury pro děti a mládež 1. Zahraniční spisovatelé. Libri, Praha 2007, s. 440–441.

s. 178
V jídelně hlaví nahradit: V jídelně hlavní

nebo v letním období pomáhali při požárech
nahradit: nebo v letním období pomáhali při hašení požárů

s. 179
„Stráži na Dunaji“ byl registrován k 19. březnu 1938
nahradit: „Stráž na Dunaji“ byl registrován k 19. březnu 1938 ve 29. čísle

http://fantlab.ru/work90486
http://az.lib.ru/z/zhitkow_b_s/text_0070.shtml
http://az.lib.ru/z/zhitkow_b_s/text_0070.shtml
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0


M<!H0

*�

Doplňky a opravy

s. 185
šestnáctiletý Masaryk chtěl r. 1866 „aby mohl bojovati proti Prušákům, kteří po vítězství u Hradce Králo-

vého táhli na Moravu a na Slovensko“.
nahradit: šestnáctiletý Masaryk chtěl r. 1866 narukovat „aby mohl bojovati proti Prušákům, kteří po 

vítězství u Hradce Králového táhli na Moravu a na Slovensko“.

s. 186
Rosenmeyera nahradit: Rosemeyera

s. 199
poznámku č. 921 nahradit:
Skauti-badatelé. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 2. Autor neuveden.

s. 205
deset „nejlepších“
nahradit: deset „nejlepších“ křížovek

s. 225
poznámku č. 1053 nahradit:
Nepokojní němečtí studenti. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 2. Autor neuveden. Původní 

zápis zachován.

s. 228
poznámku č. 1069 upravit:
vdn.: Armáda příštích obránců vlasti. České Slovo + nedělní A-Zet, 5. června 1938, s. 3. Autorem 

pravděpodobně Jiří Voldán (vlastním jménem Jaroslav Hudec), r. 1937 redaktor Večerního Českého 
slova. K. F. ZIERIS: Seznam členů Syndikátu československých novinářů v Praze ke dni 31. prosince 1937. 
Tisk a novináři. Věstník československých novinářů. 1938. Ročník XII. Číslo 5. 24. ledna 1938. 
Syndikát československých novinářů, Praha 1938. LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka českých pub-
licistů 1800–1982. Voldán Jiří. Jaroslav VOPRAVIL: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. 
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973, s. 680. V Lexikonu české literatury heslo Jiří Voldán 
chybí, ačkoliv ho inseruje 2. díl.

s. 234
v poznámce č. 1083 upravit:
Josef  SOVAN: Barjaktaři. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 12. Ilustrace Josef  Holler.

s. 239
Ostatně, byly vedeny, aby nezištně pomáhaly svému okolí, organisovaly volný čas pro své vrstev-

níky, měly snad i trochu právo na nějakou drobnou odměnu.
nahradit: Ostatně, kluby byly vedeny, aby nezištně pomáhaly svému okolí, organisovaly volný čas 

pro své vrstevníky, měly snad i trochu právo na nějakou drobnou odměnu.

s. 240
Po novém roce si mohl pečlivý čtenář Klubovní pošty všimnout Foglarovy zmínky, že i některé 

kluby nejen, že žádají župní zřízení, ale sami posílají i návrhy tohoto členění.
nahradit: Po Novém roce si mohl pečlivý čtenář Klubovní pošty všimnout Foglarovy zmínky, že 

i některé kluby nejen, že žádají župní zřízení, ale samy posílají i návrhy tohoto členění.



M<!H0

*�
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s. 250
na konec části 5. 1. 2. vložit tuto poznámku:
Vše pro obranu státu! Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 3. Autor neuveden. Text včetně části 

obrazové přílohy patrně inspirován článkem J. V. (Jaroslav VESELÝ): Zase NÁROD SOBĚ. Pražský 
ilustrovaný zpravodaj. Ročník 1938. Číslo 35. 1. září 1938. Melantrich, Praha 1938.

s. 261
poznámku č. 1204 nahradit:
J. V. (Jaroslav VESELÝ): Brandejsští dragouni mají koně… Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 6–7. 

Text částečně vychází z reportáže J. V. (Jaroslav VESELÝ): Máme málo jezdeckých koní. Pražský ilu-
strovaný zpravodaj. Ročník 1938. Číslo 20. 19. května 1938. Melantrich, Praha 1938.

poznámku č. 1205 nahradit:
Jiří FIDLER – Václav SLUKA: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–38. Libri, 

Praha 2006, s. 691.

s. 277
poznámku 1258 nahradit:
Franta DLOUHÁN (František BULÁNEK): Cesta do nebe. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, 

s. 6–7. Text včetně části obrazové přílohy inspirován článkem Poláci do stratosféry. Pražský ilustro-
vaný zpravodaj. Ročník 1938. Číslo 35. 1. září 1938. Melantrich, Praha 1938. Autor neuveden.

s. 281
20. října otiskl Pražský ilustrovaný zpravodaj, který v posledních týdnech vycházel nepravidelně, 

drobnou zprávu pro čtenáře Mladého hlasatele.
opravit: 6. října otiskl Pražský ilustrovaný zpravodaj, který v posledních týdnech vycházel nepravi-

delně, drobnou zprávu pro čtenáře Mladého hlasatele.

V Melantrichu, patrně za Šaldovy nepřítomnosti, neboť vzpomínal ve svých pamětech, že na 
podzim 1938 byl vážně nemocen, došlo k pokusu o palácový převrat.

nahradit: V Melantrichu, patrně za Šaldovy nepřítomnosti, neboť vzpomínal ve svých pamětech, 
že na podzim 1938 byl vážně nemocen, došlo patrně k pokusu o radikální změnu kursu.


