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Abstrakt
Tématem diplomové práce je časopis Mladý hlasatel, vydávaný v nakladatelství Melantrich v letech 

1935–1941, v období od září 1937 do září 1938. Práce rozebírá zásadní aspekty jeho dějin a zamě-
řuje se na jeho působení na čtenáře ve smyslu rozhodné obrany vlasti. Rozbor se zaměřuje na aktu-
ální publicistiku, beletrii, instruktážní a naučné články. Je provedena sonda do vztahů s ostatními 
novinami a časopisy, vydávanými Melantrichem, byl sestaven profesní i osobní životopisný přehled 
odpovědného redaktora Břetislava Mencáka a upozorněno na řadu omylů a nepřesností, o kterých 
se doposud nevědělo. Podstatnou měrou práce přibližuje jinak těžko dostupný časopis i po visuální 
stránce. Chce být příspěvkem k dějinám Mladého hlasatele, k dějinám českých časopisů pro mládež 
a chce poukázat na opomíjené téma úlohy a možností dětí v době československé krise.

Abstract
This graduation thesis is focused on the children’s magazine “Mladý hlasatel”, which was pub-

lished by “Melantrich” publishing house during 1935-1941, and his role from September 1937 to 
September 1938. This thesis would like to analyse principal aspects of  its history, especially its influ-
ence on readers’ interest in issues of  active national and state defence. The branches of  this analysis 
are these: current news, belletristic, instructional and educational articles. It also tried to describe 
the relationship between “Mladý hlasatel” and the other newaspapers and magazines published by 
“Melantrich”, to compile the c. v. of  Břetislav Mencák, editor of  “Mladý hlasatel”. At the same time 
it found and rebutted many mistakes and inaccuracies, which were unknown. It essentially made 
visual available this otherwise hard accessible magazine. This thesis would like to be a contribution 
to the history of  “Mladý hlasatel”, and to the history of  Czech children’s magazines and point to 
the neglected problem of  a children’s role and potentialities during the Czechoslovak crisis 1938.
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Úvodem
Problematika mnichovské krise 1938 zůstane jistě ještě nadlouho živým tématem. Početná lite-

ratura, která se k Mnichovu váže, je rozšiřována novými a novými tituly. Naše poznání se tak stále 
více prohlubuje a přináší pohledy z různých úhlů a stanovisek. Výpovědi pamětníků dokreslují 
nejrůznějšími detaily „suchá“ historická fakta. Pamětníci, kteří k nám dnes promlouvají, patří až na 
nečetné výjimky ke generaci, která v době kolem Mnichova prožívala své dětství, a o to intenzivněji 
se jim jejich tehdejší prožitky vryly do paměti. Jejich cenná svědectví jsou ovšem korigována jejich 
životním příběhem a všemi jeho zákruty. Ačkoliv byli v době Mnichova dětmi, hledí na něj pocho-
pitelně již s odstupem, tedy převážně očima dospělých. Stranou prozatím stály pokusy zmapovat 
autentické postoje tehdejších dětí v době ohrožení státu. 

Velmi podobná situace panuje u tématu Mladého hlasatele. Povědomost o jeho existenci stala se 
díky popularitě Jaroslava Foglara a jeho díla velmi širokou. Časopis Mladý hlasatel, časopis Rychlých 
šípů. Že jeho obsah byl mnohem pestřejší a historie barvitější, již tak široce známo není. Ani fakt, 
že slavná foglarovská éra tvoří jenom polovinu jeho dějin. Samozřejmě tu významnější, bývává 
dodáváno. Jako by časopis před 5. číslem svého IV. ročníku, kdy se redaktory stal Jaroslav Foglar 
s Karlem Burešem, nestál za hovor. 

Obě témata Mnichov i Mladý hlasatel jsou badatelsky i čtenářsky vděčná, přesto jsou některé jejich 
zajímavé aspekty přehlíženy. 

Mladý hlasatel vycházel od roku 1935, tedy v době, kdy se mezinárodněpolitická situace Česko-
slovenska začala vyvíjet v jeho neprospěch. Vycházel i v roce 1938 a byl tak nejen svědkem, ale 
i komentátorem událostí, jež vyústily v mnichovskou tragédii. Systematicky připravoval své čtenáře 
na hrozící válečné střetnutí, informoval je o mezinárodním dění, dodával naději a odvahu, vysvět-
loval, nabádal. Čilým korespondenčním stykem a prostřednictvím čtenářských klubů si zajišťoval 
od svých čtenářů zpětnou vazbu a zároveň publikoval některé jejich názory a postoje. Mladý hlasatel 
je tak ideálním pramenem pro výzkum tématu dětí v době mnichovské krise. 

Tato práce chce být příspěvkem k tomuto neprávem opomíjenému tématu. Rozbor Mladého 
hlasatele v období od září 1937 do září 1938 chce nastínit metody a možnosti působení na dětské 
čtenáře v době ohrožení republiky a podíl těchto dětí, očekávaný, nebo opravdový, v jejím obran-
ném zápasu. Práce chce zároveň přispět k dějinám Mladého hlasatele tím, že shromažďuje dosud pře-
hlížená fakta a souvislosti a vyvrací řadu nesprávných a nepravdivých údajů, které se na něj nabalily. 
Chce rovněž upozornit na úlohu odpovědného redaktora Břetislava Mencáka, který stál dosud ve 
stínu Foglarovy osobnosti. Taktéž neprávem. 

Autor si je vědom, že přes vnější obsáhlost této práce nemohl postihnout zdaleka všechny aspekty 
časopisu ve sledovaném období. Věnuje se proto jen těm otázkám, které vyhodnotil jako klíčové 
nebo dobově příznačné. Mladý hlasatel nebyl časopisem úzké specialisace, měl k dispozici širokou 
škálu spolupracovníků, často odborníků, díky nimž dokázal vyhovět stejně široké škále svých čte-
nářů. Není proto v silách jednotlivce zvládnout látku v celé její šíři. Práce si proto nedělá nárok na 
absolutní úplnost a rozhodně neuzavírá dveře k dalšímu výzkumu. 

První oddíl je věnován rozpravě nad prameny a literaturou, která pochází nejčastěji z prostředí 
tzv. foglarovských badatelů. Proto je jí předřazena pasáž, zamýšlející se nad současným neuspoko-
jivým stavem tohoto bádání a jeho metodách. Poté následuje rámcové seznámení s dějinami časo-
pisu do III. ročníku a některými dílčími poznatky.

Druhý oddíl se zabývá osobou odpovědného redaktora Mladého hlasatele Břetislava Mencáka, 
který dosud unikal pozornosti odborné i laické veřejnosti, a obecným problémům spjatým s hlasa-
telskou redakcí.

Další oddíly se už věnují čistě vývoji obsahu Mladého hlasatele během jeho III. ročníku. Zkoumané 
období je rozděleno do tří oddílů. První si všímá Mladého hlasatele do konce února 1938 a jeho 
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specifik v období zdánlivého klidu. Další dva se pokoušejí zmapovat období od března do konce 
července 1938 a září 1938, v nichž se již zcela odráží vzrůstající nebezpečí. Mezníkem mezi prvním 
a druhým oddílem je Hitlerův projev z 20. února 1938, mezníkem mezi druhým a třetím oddílem 
je ukončení III ročníku. Třetí oddíl je tvořen čtyřmi čísly IV. ročníku ze září 1938, tedy z vrcholné 
fáze československé krise.

Protože předmětem práce je časopis s výraznou úlohou grafického prvku, je pochopitelné, že 
grafická stránka má podobnou úlohu i v této práci. Obrazový materiál je funkčním doplňkem 
textu a nemá proto charakter pouhé přílohy. Celkové grafické pojetí této práce je ovlivněno snahou 
autora přiblížit zkoumaný časopis takřka doslova po všech stránkách a autorovým přesvědčením, 
že v době rozvinutých informačních technologií by i odborná práce měla být opticky zajímavou. 
Zvoleným grafickým pojetím nechtěl demonstrovat svou výlučnost či povýšenost, ale ulevit oku 
statečného čtenáře, který se odhodlá číst jeho text. Autor se domnívá, že výrazná vnější slupka 
neměla za následek jalovost obsahu.
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Krátká i delší seznámení

1.1. Delší seznámení s foglarovským prostředím a literaturou
„…každý veliký muž má nejen svůj stín, ale i své dotěrné 
komáry.“

Antal Stašek1

Chceme-li se věnovat alespoň stručnému nástinu současného stavu foglarovského bádání a fogla-
rovského fenoménu vůbec, hodil by se mnohem spíše nadpis Naše nynější krise, kdyby již nebyl drah-
nou dobu obsazen. Je tomu skutečně tak. Foglarovské myšlenky a jejich uplatňování jsou v krisi. 
Způsobily ji nejprve tahanice o Foglarovu závěť. Přitom zlověstně vyplavaly na povrch osobní 
různice mezi těmi, kteří se prohlašovali a prohlašují za Foglarovy dědice duchovní. Sváry a roz-
míšky dosáhly naprosto nechutných rozměrů a nestrannému pozorovateli se zdá, jako by ti, kteří 
o sobě tvrdili, jak jsou niterně prodchnuti foglarovskými ideály, v praxi tyto ideály doslova zašlapali 
do země. Jsme svědky hrůzných scén. Bývalí přátelé se rozcházejí, často jako nepřátelé na život 
a na smrt, nebo přinejmenším jejich vztahy výrazně ochládají. Škoda, že se nelze vymluvit na to, že 
za vším je ztráta tajemného hlavolamu – Foglara, po níž se celá dřívější stavba rozpadla.

Pod pojmem „foglarovec“ se v současné době skrývá leccos. Představa, že půjde o člověka, jemuž 
je tvorba zesnulého spisovatele nade vše drahá, který žije přesně podle Foglarových ideálů, snaží 
se o jejich uplatnění v praxi a zásadně se vyhýbá hrubostem, hanebnostem a intrikám; je bohužel 
velmi naivní. I když nikdo nejsme dokonalí, tato představa je realitě vzdálena ne na hony, ale na 
astronomické jednotky. Foglarovské prostředí trpí roztříštěním, neurovnanými poměry a osobními 
záštěmi, což dohromady paralysuje jakékoliv výchovné snažení. Mizí zdravý rozum, mizí objektivní 
pohled. Uplatňuje se hysterie, lži, urážky, udávání, propírání minulosti, bagatelisace předchozího 
přínosu, bulvarisace a vulgarisace foglarovského odkazu.

Působí zde řada vlivů a představ, co znamená vlastně být foglarovcem a kým vůbec byl Jaroslav 
Foglar. Pro jednoho je Foglar synonymem pro skauting, pro některé ortodoxní junáky je Foglar 
vyděděncem, disidentem hnutí. Jiní spojují Foglara s antikomunismem či antitotalitarismem, pod 
vlivem jeho nebo svého pohnutého osudu. Pro někoho je Foglar komiksovým autorem, pro dalšího 
úctyhodným spisovatelem, nebo geniálním vychovatelem, popřípadě organisátorem, samoukem, 
fenomenálním renesančním člověkem, selfmademanem – anebo bohem. Jako by ve skutečnosti žily 
desítky Foglarů, a každý z nich v něčem vynikal, každý byl v daném ohledu nejlepší.

Pro všechny jeho epigony zůstává Foglar údajným vzorem – a pravým opakem odpůrců těchto 
epigonů. Foglar poslouží universálně, v podstatě vždycky by s něčím nesouhlasil a kupodivu vždycky 
by schvaloval právě „naše“ počínání, jaká to náhoda, že právě „my“ jsme vystihli jeho odkaz nej-
lépe?! Komické? Nikoliv! Komika končí tam, kde začínají peníze.

Nechutné tahanice kolem Foglarova dědictví, které neberou konce navzdory soudním rozhod-
nutím, zapojení těch nebo oněch do řad „pravých“ nebo „nepravých“ dědiců, vršení lží a pomluv, 
to vše dokáže otrávit atmosféru na dlouhá léta. Osobní nevraživosti, připomínání starých křivd 
a opravdových či smyšlených podrazů, intriky, rozbíjení přátelských svazků, vytváření klik, klanů 
a skupin nemůže mít za výsledek nic positivního.

Foglarovci se tváří jako semknutý blok, resp. působí tak na neinformovaného diváka. Mají svojí 
střechovou organisaci – Sdružení přátel Jaroslava Foglara (SPJF). Leč přes veškerou snahu se o nějaké 
jednotě dá mluvit jen stěží. SPJF má totiž dvě centra – brněnské, které je starší, a pražské. Brněnské 
centrum bylo navenek aktivnější, vydává časopisy a propagační materiály, pořádá nejrůznější akce 
atd. Pražské centrum pořádá rovněž celou řadu akcí, má k disposici internetový server Bohoušek, 
narozdíl od brněnského centra má řadu výhod už jen pro svůj domicil. Sdružení samo má řadu 
poboček, snaží se udržovat klubovní myšlenku a popularisovat Foglarovo dílo. Jejich akce mají 
nejrůznější charakter – výstavy, soutěže, výlety, setkání, závody, hry apod. SPJF nemá charakter 

1 Antal STAŠEK: Vzpomínky. Paměti – knihovna literárních vzpomínek. Vydává III. třída České akademie věd 
a umění. Svazek I. Fr. Borový, Praha 1925, s. 49.
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jediné „stavovské“ organisace s povinným členstvím 
a pokud je autorovi známo, nesnaží se tvrdit, že ten, 
kdo stojí mimo jeho řady, nemůže být považován za 
foglarovce. Sama historie SPJF je však poznamenána 
řadou osobních selhání, konflikty a exkomunikacemi 
některých dřívějších předních členů, ba dokonce 
i různicemi se samotným Jaroslavem Foglarem.

Následkem nejrůznějších rozepří a intrik, jejichž 
pozadí nemáme chuť rozebírat, natož se tázat na to, 
kdo měl nač právo, se vytvářejí různé skupiny, sto-
jící formálně mimo tuto organisaci, které mají různé 
možnosti, jak ovlivňovat pohled na foglarovský 
odkaz.2

Svébytnou posici mezi nejrůznějšími foglarov-
skými skupinami má okruh lidí kolem Nakladatelství 

Ostrov Jiřího Stegbauera. V rámci jeho edičního programu vyšlo v poslední době několik titulů, 
které se přímo vztahují, nebo hlásí k historickému výzkumu Foglarova díla a Foglarovy osobnosti. 
Jejich dostupnost je různá a nakladatelská praxe dosti svérázná. Právě Nakladatelství Ostrov se nyní 
snaží strhnout na sebe pozornost a presentuje se jako v současné době klíčový (a téměř jediný) 
prostor pro kladení a zodpovídání širokého spektra otázek, které foglarovské téma skrývá. Platfor-
mou pro tento výzkum je neformální tzv. Kruh přátel odkazu Jaroslava Foglara, který v Nakladatelství 
Ostrov vydává tzv. Sborník nezávislých foglarovců.

Dalším osvětovým podnikem chce být tzv. Akademie Jaroslava Foglara, přičemž jde o neformální 
setkávání přátel a příznivců Jaroslava Foglara, na kterých zaznívají nejrůznější příspěvky a referáty 
nejrůznějších hostů. Konají se zde také diskuse o některých foglarovských problémech a zajíma-
vostech. Těmto schůzkám se vznešeně říká kolegia Akademie Jaroslava Foglara. Pak už jsou „na tapetě“ 
jednotlivá dílka knižní či časopisecká, vesměs nijak výrazně spjatá s jakoukoliv organisací, početné 
a různě kvalitní počiny s různě silnou resonancí ve společnosti.

V souvislosti s foglarovským bádáním je nutno upzornit na fakt, že ona vzájemná osobní zau-
jatost mnohých foglarovců způsobuje, že upírají svým rivalům jakékoliv zásluhy. Ve foglarovském 
prostředí neexistuje odborná diskuse, ačkoliv se o ní mluví a jednotlivé strany se jí obřadně zaklí-
nají. Naprostá neschopnost přijmout poznatky konkurence zcela diskredituje osvětové úsilí, které 
patří k nezpochybnitelným cílům těchto foglarovců. Hádky, urážky, sarkastické poznámky, obviňo-
vání z praktik všech bývalých režimů, to je jen ukázka z širokého rejstříku argumentů, které mají 
podepírat početná (údajně) odborná zjištění. Zabředávání do ironických citací klasiků, úvahy nad 
titěrnostmi a přehlížení významných veličin, slovíčkaření – to vše připomíná mnohem spíše situaci 
v době středověkého úpadku katolické církve, než boj za slušnost, demokracii a foglarovské ideály 
rozumovými prostředky, jež by byly hodné člověka 21. století. Ještě jedno srovnání se nabízí. Fogla-
rovské prostředí chvílemi připomíná obhájce pravosti Rukopisů. Bez ohledu na obecné závěry jsou 
zpochybňovány podružnosti a tím dokazováno, že použitá metoda konkrétní disciplíny je nepřesná 
a chybná. Znalost zákonitostí dané disciplíny není důležitá, ani žádoucí – cíle přece bylo dosaženo. 
A kdo pozná opak? Málokdo. Zato „nás“ bylo hodně slyšet, tím mohly „naše“ „myšlenky“ zapustit 
kořeny a řady „našich“ sympatisantů vzrostly. Kdo si pak ještě dovolí tvrdit opak?! Jen černá ovce!

Foglarovským černým ovcím se říká „takyfoglarovci“, což je narážka na Foglarův výraz „taky-
táborníci“. Označení je užíváno poměrně často – a oběma stranami. Oproti „takyfoglarovcům“ 
existují foglarovci „praví“, „upřímní“, „slušní“, „poctiví“. S příchodem tzv. Kruhu přátel odkazu Jaro-
slava Foglara se objevili foglarovci „nezávislí“, aniž bychom zřetelně poznali, v čem tkví jejich nezá-
2 Nejenom z důvodů autorovy sebezáchovy, ale i kvůli složitosti celé problematiky, nebude autor nikoho jmenovat. 
Ostatně se domnívá, že každý si nese svůj podíl viny, velikost tohoto podílu je samozřejmě různá.
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vislost. Marně si lze představit, jak vypadá „závislý foglarovec“. Existují ale i „foglarovské hyeny“, 
„falešní foglarovci“, „lžifoglarovci“, „rádobyfoglarovci“ atd. Bohatství mateřského jazyka je nevy-
čerpatelné. O odborné invenci autorů těchto jízlivostí a pejorativ to již říci nelze.3

1.1.1. Metody foglarovského výzkuMu
„Kolik písař napíše liter, tolik ran dostane ďábel.“

Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator4

Velký podíl na současném stavu mají tzv. amatérští foglarovští badatelé. Označení „amatérský 
badatel“ získalo neprávem jakousi pachuť nadšené neschopnosti, ačkoliv takový badatel může 
mnohdy přijít na mnohé, nad čím „odborník“ ohrnoval nos a co neviděl přes vlastní stín. Takový 
badatel může na sobě dále pracovat, na rozdíl od řady „odborníků“, kterým dosažení konkrétní 
akademické hodnosti sugeruje pocit, že již vše objevil a prokázal, že je dokonalý. Enthusiasmus 
a zápal badatelů-„neodborníků“ může skutečně být pro dobro věci, má-li chuť se zdokonalovat. 
Pokud tuto chuť nemá, vyvstává řada potíží. Což sice platí i u „odborníků“, jenomže ti alespoň 
kolem sebe mají dostatek kolegů, kteří je mohou za opravdu špatně odvedenou práci „odborně 
roztrhat“ a znemožnit, aniž by si nutně museli chyby vymýšlet. Motivace dotyčného ke kvalitní 
práci se pak rovná pudu sebezáchovy, pokud nepřešel z posice historika na posice ideologické či 
politické.5

Takovýto korektiv u „neodborných“ badatelů chybí. A pokud roste v nějaké oblasti počet těchto 
badatelů, svědčí to jednak o podivném nezájmu historické vědy zabývat se touto otázkou, jednak 
roste nebezpečí, že dojde k rozmělnění probádávané problematiky, neboť v bádání neplatí zákon 
nabídky a poptávky tak, jak se tvrdí, že funguje v hospodářství. S konkurencí neroste vždy kvalita, 
zato roste kvantita. A to je příklad foglarovských bádání.

Jsou prováděna často lidmi neškolenými, což nemusí být nutně na škodu, zde tomu tak ale 
nezřídka je. Poskytovaný pohled na danou problematiku je jednostranný, mnohdy chybí snaha 
po uvedení poznatků v chronologický soulad, znalosti jsou roztříštěné. Zhusta jsou autory těchto 
pojednání sběratelé, sběratelé někdy více, někdy méně oprávněně pyšní na svou foglarovskou 
sbírku. Sběratelství ovšem tyto výzkumy zásadně ovlivňuje a je rozhodujícím faktorem při výběru 
pramenů.

Jak se rozšiřuje pramenná základna foglarovského bádání? Děje se tak především prostřednic-
tvím sbírkových výstav, burs a aukcí, systematickými návštěvami antikvariátů a bazarů. Někteří sbě-
ratelé mají fenomenální sbírku nejvzácnějších artefaktů, nad kterými srdce pozorovatele nadšeně 
plesá a kdesi v hloubi si mírně závistivě povzdechne. Divák je okouzlen a nadšeně naslouchá sběra-
telovu vyprávění, jak který „kousek“ získal a jak obohatil jeho znalosti. Jsou to poutavá vyprávění, 
o tom není sporu – a kdo alespoň trochu „něco sbírá“, nemůže zůstat netečný. Taková líčení se 
např. vyskytují ve všech tzv. Sbornících nezávislých foglarovců. Lze dokonce říci, že jde do určité míry 
o páteřní příspěvky.

3 Autor je přinucen se na tomto místě vyslovit, že nehodlá být poplatný žádnému foglarovskému směru. Ačkoliv má 
mezi foglarovci své oblíbence, přátele a podporovatele, doufá, že si zachoval dostatečný odstup. Fakt, že autor není 
členem žádné z organisací, které si berou Jaroslava Foglara do úst, je podle jeho názoru výhodou a možností posuzovat 
některá fakta a argumenty s náležitou distancí a kritikou. Lze důvodně předpokládat, že si některými svými vývody 
udělá nepřátele napříč foglarovským spektrem. Pokud se tak stane, pak autor doufá, že pouze pro své přehmaty a sku-
tečné omyly a nikoliv proto, že si dovolil nazvat věci pravými jmény.
4 Flavius Magnus Aurelius CASSIODORUS Senator: Institutiones divinarum et saecularium litterarum, kap. 30. Citováno 
podle Ivan HLAVÁČEK: Úvod do latinské kodikologie. 2. doplněné vydání. Univerzita Karlova, Praha 1994, s. 54.
5 Autor chce vyjádřit ještě předtím, než popustí uzdu své kritičnosti, své hluboké uznání badatelským nadšencům, 
kteří jsou si vědomi svých limitů, přiznávají je a neztrácejí při své práci pokoru. Prokazují tak vlastnosti, které druhdy 
chybí tzv. profesionálům.
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Od zpřístupnění Foglarovy pozůstalosti Literárním archivem Památníku národního písemnictví 
jsou prameny foglarovského bádání i materiály tohoto fondu. Archiv čile spolupracuje se zájemci 
o studium a vychází všemožně vstříc potenciálním badatelům, za což si skutečně zaslouží uznání. 
Potíže nastávají, když zjišťujeme, k čemu jsou občas materiály z Foglarovy pozůstalosti využí-
vány, nebo zneužívány. Za to pochopitelně Literární archiv již přímo zodpovědný není a ani být 
nemůže.

Tím bohužel končí seznam archivních pramenů. Návštěva archivů, podobně i vědeckých kniho-
ven, bádání i v jiných fondech, nebo „obyčejná“ heuristika nepatří zrovna k výbavě foglarovských 
badatelů. Částečně není divu. Disponujeme-li sběratel artefakty, třeba přímo darovaných Jaroslavem 
Foglar, které nikdo nemá, zato on jich má plno, takový stav nikterak nenutí k tomu, aby se probíral 
„starými folianty“. Může mu to dokonce vyhovovat. Vyhovuje to i nenáročným posluchačům.

Výsledky této všem vyhovující situace? Přílišná orientace na sbírkové předměty bez pečlivé heu-
ristiky způsobuje, že máme před sebou změť jednotlivin, s jediným jednotícím prvkem – Jaro-
slavem Foglarem. Ostatní souvislosti se ztrácejí. Vytvářejí se tím prapodivné konstrukce, autoři 
se odvolávají na svědectví různých „znalců“ a „zasvěcených“ (bez uvedení jména) takže čtenáři 
nenapadne nic jiného, než jim věřit. Mají to přece oveřené! Nebo ne?

Kritického aparátu, se většinou nedočkáme.6 Čtenář nemůže kontrolovat, zda autor provedl sys-
tematickou a racionální heuristiku. Zjišťujeme, že se autoři opakují, opisují z týchž předloh, nectí 
původnost a nijak nepřispějí k rozšíření obzorů. Opsané údaje si nezřídka nijak neověřují a posílají 
je klidně dál. Setkáme se mnohdy se situacemi, kdy navzdory nelogickým myšlenkovým postupům 
dospěl text ke správnému závěru. Ukazují se zde právě ony kostrbaté dedukce na základě neově-
řených údajů, visící ve vzduchu. Lepší variantou tohoto scénáře je, když se k takovým dedukcím 
dospělo nechtěně, v upřímné snaze vysvětlit nějaký problém. Někteří autoři toto „vzduchoplavec-
tví“ čestně přiznají.

Mnohem horší varianta nastává, když se podobný lapsus zahalí do pěkně znějících slov, „na 
základě průzkumů“, „podle výpovědi znalců“, aniž by tito znalci vystoupili z anonymity. A není 
vůbec řídké záměrné překrucování faktů, výroků a stanovisek (nejčastěji druhých badatelů), nere-
spektování a ignorování chronologie, anachronická a ahistorická konstatování, interpretace Foglara 
podle vlastních (nesplněných) ambicí, politisace Foglara a deformování a přivlastňování jeho odkazu 
duchovního, ale i hmotného ve prospěch idejí, s nimiž nikdy neměl nic společného.

Specifickou reakcí na nesmělé pokusy o vytvoření určitých přehledů, nebo syntéz jsou jakási 
typicky sběratelská „krátká spojení“. Tento zkrat nastává, jak už si autor tohoto textu mohl ověřit, 
když si sběratel přečte nějaký souhrnný text a než dokáže promyslet dosah svých slov, vypraví ze 
sebe cokoliv zhruba ve smyslu: „Tohle už jsme zjistili před dvaceti lety. To není žádná novinka.“ 
Že se po tomto výroku celkem logicky vnucuje dotaz, proč za oněch dvacet let s tím obezná-
mený dotyčný nic neudělal, si jistě autor nešťastného zkratu v rychlosti nedokázal uvědomit. Jde-
li o pouhý zkrat, je celkem omluvitelný, bohužel někdy se stane, že jde o účelové bagatelisování 
jakýchkoliv výzkumů, kterých dotyčný nebyl schopen, nebo je nedokázal dovést do konce.

Ve snaze o charakteristiku foglarovského bádání můžeme říci, že hlavními neduhy je naznačený již 
nezájem historické vědy a problematičnost práce amatérských badatelů. Kvalitativní nevyváženost 
a zaměňování svobody slova a přístupu k informacím s obyčejnou fušeřinou vrhají neprávem stíny 
na ty, kteří odvádějí dobrou práci. Neustálé opisování notoricky známých faktů a doplňování fak-
tografie isolovanými objevy, jež nejsou zařazeny do historického kontextu, působí přílišné zjed-
nodušování látky, nebo naopak přílišné přeceňování detailů.7 Chybí zde citelně snaha nahlížet na 
problematiku z jiného úhlu, málo se setkáme se sebekritičností. Kritika bádání buď neexistuje (pod 

6 Nemusí mít nutně podobu poznámek pod čarou, úplně by stačilo, kdyby autor přesně uvedl, jak se ke zjištění dopra-
coval.
7 Mnohdy dokonce obojí současně.
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heslem: Buďme rádi, že se aspoň píše!), nebo je extrémní, přepjatá, nevěcná a osobně vyhrocená.8 
Není konkrétní představa o charakteru a množství sbírkových předmětů a materiálů – alespoň 
v úrovni výčtu typů.9 Situace ve foglarovské obci nepřispívá ke kvalitní diskusi, historická bádání 
jsou zneužívána k osobnímu prospěchu a vyřizování účtů. Nepřehledné a dynamicky se přetváře-
jící klany, zájmové skupiny a kliky na sebe vzájemně nevraží, samozvaní znalci jsou přesvědčeni 
o své pravdě. Publikují buď ukřivděná provolání, nebo chladně mlčí. Navzdory nepřekonanému 
amatérismu, který nepřekryje ani vysokoškolský titul mnohých autorů, se užívají označení, jako 
by dosavadní bádání bylo na bůhvíjak vysoké, vědecké úrovni (Akademie Jaroslava Foglara, Sborník 
nezávislých foglarovců).10

Do nehorázných rozměrů vyrostl Foglarův kult osobnosti,11 který různé strany pěstují pro potvr-
zování své činnosti. Ruku v ruce s tím se objevuje jakési falešné puritánství, které znemožňuje měnit 
úhly pohledu. Líčí Foglara z pohledu té které zájmové skupiny a snaží se tento pohled fixovat. Jako 
by se opakovaly hrůzné absurdity kultu osobnosti, jako kdyby si nikdo neuvědomil, že velkohubými 
frázemi, jejichž nejčastějšími rekvisitami jsou významu zbavené pojmy jako demokracie, svoboda 
a antitotalitarismus, se pomalu, ale jistě, začíná vytvářet podobná situace, která najde řadu paralel 
ve stalinské ideologii. Určitá skupina si usurpuje právo na jedinou, „autentickou“ interpretaci díla 
a odkazu Jaroslava Foglara a ostře se ohrazuje proti těm, kteří smýšlejí jinak. Je jí jedno, že pro svůj 
výklad nemá po ruce fakta. Poslouží jí poukazovat na charakterové vady odpůrců, ať už skutečné, 
nebo domnělé či přímo vymyšlené. Sérií „zhnusených přednášek“, jak řekl Jan Werich,12 dokážeme 
zbytečnost úsilí cokoliv dokazovat, morálně toho přece protivník není hoden!13

Osobnost Jaroslava Foglara je vskutku deformována. Buď je systematicky zbavován lidských 
vlastností, nebo je vystavován doslova bulvárním praktikám, s výmluvou, že indiskrecemi a pub-
likováním nejintimnějších věcí naprosto necitlivým způsobem,14 získáme takto „Foglara-člověka“. 
Podle této zvrácené logiky asi krása duše vynikne, budeme-li se v ní přehrabovat, čtenář promine, 
vidlemi od chlévské mrvy. Absurdním faktem je, že obě metody zhusta využívají jedni a titíž lidé, 
naprosto neschopní v sobě potlačit jakýsi „odezdikezdismus“ a tento svůj defekt považují za zna-
mení „objektivního“ přístupu k látce.15

Při publikování jakéhokoliv textu na foglarovské téma nedochází k rozlišení charakteru tohoto 
textu, zda půjde o zdravici, text k jubileím, „studii“ s určitým vědeckým cílem, nebo prostě jen 
úvahu či essay. „Profesionál“ by si tuto otázku měl pokládat na samém začátku – psaní i čtení. 
Ve foglarovských kruzích tomu tak namnoze není. Ať jde o oslavné texty k narozeninám, nebo 
kusou vzpomínku pamětníka, ať jde o reklamní text nebo náhodný sběratelský objev, ke všemu 

8 O tom v další pasáži.
9 V poslední době se, pravda, konají pokusy o určité přehledy, spjaté především s Lubošem Trkovským.
10 I přes občasná angažmá skutečných odborníků tyto podniky nemají a nemohou mít žádoucí vědecký charakter, 
neboť zde převažuje účel popularisační. K tzv. Sborníku nezávislých foglarovců v následující pasáži.
11 Projevuje se různě – propagačními materiály nejrůznější úrovně, nepřehledným množstvím pamětních lístečků, 
připomínáním důležitých i naprosto nedůležitých dat, dotčenými reakcemi na sebekrotší parodie Foglarova díla apod.
12 Pozor, vždy se v tomto zápase hodí přizvat si na pomoc klasiky! Pokud možno dostatečně dlouho mrtvé, aby se 
nemohli ohradit. (Čehož si je vědom i autor a činí podle toho...)
13 Můžeme se oprávněně obávat okamžiku, kdy vyjdou nějaké Otázky foglarismu.
14 Nebo dokonce nepravdivě.
15 Budování absurdního Foglarova kultu resonuje posléze v tisku publikováním nejrůznějších štvavých a bulvárních 
článků, v nichž se jejich autoři (z rodu šejdristů a novinářských šmoků) strefují do Foglara prostřednictvím nejrůzněj-
ších spekulací, nejčastěji o jeho údajné odlišné orientaci. Jde jen o naprosto logický následek tupého zbožňování Fogla-
rovy osoby. Je jasné, že kdyby foglarovští „osvětáři“ nepřeháněli svou činnost a nevytvářeli kult osobnosti, těžko by 
proti němu mohl kdo útočit. Bulvární plátky de facto provádějí tutéž činnost jako nadsazené foglarovské „osvětaření“, 
pouze s odlišným znaménkem.
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se přistupuje téměř jako k dějepisnému textu.16 Přičemž, čím je text starší, nabývá ona předběžná 
úvaha na důležitosti. Není přece možné stavět na stejnou úroveň archivní doklad s např. reklam-
ním heslem Melantricha, nebo jen na chvíli v tomto duchu uvažovat! Jestliže k Foglarovým třeba 
sedmdesátým narozeninám vznikla určitá zdravice, která zmiňuje jeho úspěchy, nemůžeme ji 
automaticky chápat jako ověřený pramen jen proto, že vznikl v době, kdy se její autor mohl Foglara 
na všechno zeptat! Vždyť i spisovatel sám mohl mít různé důvody, proč se k některým otázkám 
nevyjadřoval, nebo svá stanoviska různě zamlžoval.

K této úvaze se dospělo teprve nyní – a zdaleka ne všichni ji přijali za vlastní. Podemílá prakticky 
veškeré základy dosavadního výzkumu a vynucuje si přezkoumání autenticity a vypovídací hodnoty 
všech pramenů, které byly dosud používány. Ba hůře, reálně hrozí, že podstatná část provedeného 
výzkumu bude zpochybněna – a tím i schopnosti jeho účastníků. Opět se tu tak objevuje nepří-
jemná osobní rovina.

Foglarovská tématika je i proto velmi horkou půdou. Kdo se na ni chce vrhnout, musí si napřed 
dobře rozvážit, s kým hodlá být zadobře a před kým nemá mluvit o svých přátelích. Krutě by se 
mu to vymstilo. Najednou bude kolem něj spousta zhrzených, byť je dotyčný vidí prvně v životě. 
A nechť se rovnou připraví na to, že si to s ním tito zhrzení „vyřídí“ na stránkách různých plátků 
a internetových serverů.

Najdou se stále ještě tací, kteří chtějí „jen“ pomoci, kteří se na potenciálního badatele nepřisají 
jako klíště, jako na zdroj možného finančního obohacení. Jen je není tolik slyšet. Nestojí poblíž 
moderních hlásných trub a chrličů informací, nemají ambice vylézt po něčích zádech, dělají to pro 
dobro věci a pro památku Jaroslava Foglara. Od badatele zato (i za to) přirozeně očekávají objek-
tivní přístup. Jsou schopni přehodnotit vlastní názor, naslouchají, doplňují, rozšiřují obzory. Nejsou 
trapně ironičtí, namyšlení či dokonce přesvědčeni o své výlučnosti. To jsou opravdoví foglarovci. 
Kéž by jich bylo více!

Není zrovna mnoho důvodů k radosti a je smutné, že naděje na případnou změnu k lepšímu je 
v nedohlednu. Jestliže tzv. foglarovci nejsou schopni překonat své půtky, měla by zde zapracovat 
odborná historiografie. Ruka profesionála by totiž dokázala vyrazit trumfy z rukou (či spíše spárů) 
těch, kteří si Foglara upravují k obrazu svému. Tím by přišli o nástroj, jak otravovat prostředí a špi-
nit svým mrzkým jednáním Foglarův odkaz.

1.1.2. květy a býlí foglarovské literatury
„Není náhodou, že hned následující stať je zahrocena pole-
micky a že se i dále oboříme do různých dosud uznávaných 
pravd. Polemika dodá totiž každému dílu jisté břesknosti, 
a jsem-li sám chud na myšlenky, proč bych nenadul své 
dílo potíráním myšlenek cizích? Čím a oč je větší autor 
vyvrácené zásady, tím a o to se budu zdát větším i já; vyta-
hovati se není sice totéž co růsti, ale při zběžném pohledu to 
vypadá dosti podobně.“

Václav Lacina17

Když r. 2010 vyšlo první vydání knihy Miloše Dvorského Mýtus zvaný Stínadla, setkalo se s živým 
ohlasem.18 Třetí tzv. Sborník nezávislých foglarovců přinesl recensi díla od Jiřího Stegbauera, hlavního 
hybatele tohoto podniku: „Když se před časem objevila na trhu kniha Miloše Dvorského ‚Mýtus zvaný Stí-
nadla‘, mnozí foglarovci (i ‚vontnovci‘, což se velmi často nekryje s prve uvedenými) si nejspíš kladli otázky typu: 
Co významně nového ještě může autor přinést? Vždyť po knize Miloše Zapletala ‚Záhady a tajemství Jaroslava 

16 Pokud autor v očích konkurence je uznán za toho hodna.
17 Václav LACINA: Čtení o psaní aneb spisovatelem snadno a rychle. Sfinx – Bohumil Janda, Praha 1949, s. 12.
18 Ostatně už nyní je v některých knihkupeckých sítích vyprodáno i druhé rozšířené vydání.
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Foglara‘ a zejména ještě podrobnějším a hlubším díle Jiřího Zachariáše 
‚Stoletý hoch od Bobří řeky‘ už stěží někdo muže přijít s něčím, co 
by v rozsáhlejší, byť tématicky úžeji vymezené publikaci, mohlo být 
přínosem.

A přece se stalo. Navíc způsobem, který se tolik liší od věčně pře-
bíraných a opakovaných myšlenek a faktů v článcích různých foglarov-
ských takyautorů. (Jaroslav Foglar v podobné situaci s vtipnou ironií 
užíval myšlenku na způsob: Posypávat se hvězdným prachem jiných.) 
Miloš Dvořák totiž evidentně vychází z vlastního mnohaletého, cíle-
ného, zjevně systematického a objevného bádání, ze sledování příslušné 
literatury, publicistiky atp. Svá zjištění zpracovává způsobem odpo-
vídajícím ve většině aspektů vysokoškolské práci a na různých huma-
nitně orientovaných fakultách by s tímto svazkem s určitými úpravami 
jistě mohl úspěšně obhájit diplomovou práci. Shromáždil tak velké 
množství podnětně využitých faktů, že jen účelně zařazených odkazů 
v poznámkovém aparátu je přes 600!“19

Ačkoliv nevíme, zda tyto dva úvodní odstavce mínil Jiří 
Stegbauer toliko jako rétorickou ozdobu, nebo určitou dobu zastával takové stanovisko, jaké je 
popsáno v odstavci prvním, v každém případě jde o luxus, na který foglarovci nemají nárok, byť si 
ho poměrně často dopřávají.

Teprve s Milošem Dvorským se na trhu objevila kniha, která se konečně přiblížila donedávna 
pouze vysnívanému (a vysmívanému) ideálu pečlivé a kvalitní tvorby na odborné úrovni. Autor 
knihy Mýtus zvaný Stínadla20 se snad jako první podíval také jinam než do Foglarovy pozůstalosti21 
a dokázal pohlížet na daný problém z různých úhlů. V odborné práci běžný poznámkový apa-
rát, který je zde velmi podrobný, působí v kontextu foglarovského výzkumu skutečně ojediněle.22 
I když se autor nevyhnul některým zjednodušením a používá někdy jako opory sporné prameny,23 
jde o poměrně zásadní průlom. K tématice „předfoglarovského“ či „předburešovského“ Mladého 
hlasatele se zde vyjádřil velmi okrajově.24 Starší literatura na tom není o mnoho lépe.

Pokud pomineme některé drobné přispěvky, tak první knížkou, která se snažila věnovat Jaro-
slavu Foglarovi a neopomenout dějinnou složku, byla publikace Stanislava Sohra Zase zní píseň 
úplňku z r. 1968.25 Knížečka měla vyjít původně k Foglsrovým sedmdesátinám, vydání se pozdrželo 
o rok.26 Stanislav Sohr (1925–2000) byl odchovancem, „veteránem“ Mladého hlasatele a redakčním 
spolupracovníkem časopisu Vpřed, takže měl dost důvodů, aby se o obou časopisech podrobněji 

19 Jiří STEGBAUER-JURA: Mýtus zvaný Stínadla. Na aktuální téma. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 3-2011. 
Nakladatelství Ostrov, Praha 2011, s. 33. Překlepy ponechány.
20 Miloš DVORSKÝ: Mýtus zvaný Stínadla. Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – realita versus fikce. Zdeněk Bauer, Praha 20101, 
20112.
21 Např. cituje z fondu Foglarova zaměstnavatele, papírenského podniku Oskar Stein, který je uložen v SOA Praha.
22 Autora by ovšem zajímalo, jak podle Jiřího Stegbauera vypadá „neúčelně zařazený odkaz“.
23 To se týká např. Pírkových Čtenářských klubů Jaroslava Foglara nebo Foglarova Životu v poklusu. O nich níže.
24 Ke škodě věci Dvorský „nevytěžil“ dostatečně melantrišskou reklamní brožuru z r. 1935, kterou jinak použil k obra-
zovému doprovodu, a tak mu utekly některé zásadní informace, jež mohl využít při rekonstruování Foglarova pracov-
ního zařazení v Melantrichu (po odchodu od Steinů). Tím by také dospěl k novým poznatkům při hledání počátků 
Rychlých šípů. Na některé aspekty problému bude níže poukázáno.
25 Stanislav SOHR: Zase zní píseň úplňku. Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls, edice zájmových publikací. Svazek 1. 
ÚS PNS – Klub přátel Jaroslava Foglara – Ostravský kulturní zpravodaj; Kulturní středisko Dolu 1. máj v Karviné 6 
Předvoj, Karviná 1968.
26 V r. 1970 vyšlo ještě její 2. vydání v ostravském Pulsu.
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zmínil. Ačkoliv uvádí řadu dat a čísel, nesmíme zapome-
nout, že jde o účelovou publikaci k Foglarovým naroze-
ninám a že tedy texty v brožurce mají především oslav-
nou funkci.

Mnohem větší dosah měly texty Zdeňka Pírka (1933–
1990), které se začaly objevovat ve stejné době. Po pře-
rušení foglarovské vlny se bohužel Pírkovy příspěvky 
přesunuly do soukromého prostředí, prakticky do sami-
zdatu. Vychovatel a pedagog Zdeněk Pírek, působící na 
Vsetínsku, který r. 1981 získal doktorát pedagogiky, byl 
velmi pilným badatelem a pisatelem nejrůznějších textů 
na foglarovskou notu. Měl velký podíl na odstartování 
foglarovské vlny 60. let, zabýval se dopodrobna různými 
otázkami spjatými s výchovou mládeže a literaturou pro 
mládež, spolupracoval s Československou akademií věd 
a mezi foglarovci platil za jednoho z největších odbor-
níků.

V druhé polovině 60. let publikoval několik článků 
na téma čtenářských klubů Jaroslava Foglara a své 
bádání neustále doplňoval. V polovině 70. let dokončil 
svůj dvoudílný rukopis o dějinách těchto klubů. Svoje 
poznatky publikoval až v r. 1990 na stránkách „obno-
veného“ Mladého hlasatele a časopisu Tramp.27 27. dubna 
1990 bohužel zemřel.28

Koncem r. 1990 vyšla v brněnském nakladatelství Delfín posmrtně jeho kniha Čtenářské kluby 
Jaroslava Foglara coby první svazek opravdu velkoryse chystané Edice Jaroslava Foglara. Nakladatelství 
Delfín bylo spojeno s Karlem Janským, tehdejším představitelem brněnského SPJF. Ve sdružení 
později došlo ke konfliktu a roztržce s Janským a i z těchto důvodů se již další ediční počiny nere-
alisovaly.29

Je v podstatě poněkud sporné, nakolik je knížka o čtenářských klubech Pírkovým dílem. Jednak 
příprava k tisku probíhala až po Pírkově smrti. Jednak byl původní rukopis pro knižní vydání upra-
ven. Jak uvádí František Strmiska v předmluvě ke knize: „Rukopis je vlastně strojopis v jediném exempláři, 
psaný na barevných papírech s množstvím vlepených dokumentů, a tvoří tak dvě svázané knihy (dva díly) formátu 
A4. První díl se zabývá historií čtenářských klubů od roku 1933 do roku 1945, druhý díl pak od r. 1945 do roku 
1973. V pozdějších letech autor zpracoval další samostatnou knihu, která je vlastně zestručněnou verzí prvních 
dvou dílů. Ta je již bez ilustrací.… Naše vydání zachovává souhrnnou textovou část obou dílů a podstatný výběr 
dokumentů.“30

Rukopis je v současné době nezvěstný.31 Nedá se tedy ověřit, co všechno bylo z rukopisu vyne-
cháno, jak ve skutečnosti vypadá onen „podstatný výběr dokumentů“ a hlavně – nelze zjistit, zdali 
v původním rukopisu byly ony chyby, které nacházíme v knížce. Na mnoha místech došlo k závaž-
27 Informace o Pírkovi z obálky knihy a úvodního textu – František STRMISKA: O autorovi a jeho knize. Zdeněk 
PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990.
28 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Část druhá. Sokol Silůvky, Silůvky 1990, s. 157.
29 Janský je rovněž obviňován z toho, že se zmocnil některých Pírkových rukopisů, které jsou dnes nezvěstné. Autor 
tyto informace není schopen doložit, proto se o nich zmiňuje jen takto pod čarou, aniž by je chtěl jakkoliv komento-
vat.
30 František STRMISKA: O autorovi a jeho knize. Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava
Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990. Strany nečíslovány.
31 Alespoň pro autora tohoto textu.

Knížka Čtenářské kluby Jaroslava Foglara 
vydaná po smrti jejího autora PaedDr. Zdeňka 
Pírka. Dodnes je (někdy i trochu neprávem) 
povážována za nejlepší práci nejenom na toto 
téma. Její sběratelská hodnota je ještě mnohem 
vyšší. Na aukcích se nezřídka šplhá i k tisícovým 

částkám.
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ným zkreslením citací, u některých datací byl chybně určen den v týdnu, dosti zavádějícím způso-
bem byly interpretovány některé údaje (převážně anketní výsledky). Klubovní stanovy byly nad-
měrně zjednodušeny a určité důležité momenty klubovní činnosti byly opomenuty. Uváděné citáty, 
vzešlé patrně z rozhovorů Pírka s konkrétními osobami, nejsou nijak blíže určeny, natož datovány, 
a výroky těchto osob nejsou nijak podrobovány kritice. Nejsme schopni zjistit, zdali to, co bylo 
otištěno v knize, dotyční dotázaní skutečně vyslovili a kdy to vyslovili. Údaje, které měl Pírkovi 
poskytnout přímo Jaroslav Foglar, nejsou opřeny o žádné doklady, které by potvrdily jejich pravdi-
vost – to se týká především nejrůznějších dat a čísel! Při citacích z klubové korespondence, nebo 
z Hlasatele, chybějí bližší údaje, je proto velmi složité zjišťovat jejich zdroje. Nemluvě již o pravopis-
ných a typografických chybách, které jdou s největší pravděpodobností na vrub tiskárny.32

I když se dá říci, že po obecné rovině jde jen o drobné prohřešky, neboť většinu Pírkem před-
kládaných thesí nevyvrátí ani poněkud nestandardní přístup při bádání, nemůžeme tento problém 
nijak podcenit. Pírka se dodnes dovolávají všechny foglarovské práce, Miloše Dvorského nevyjí-
maje. Dokud nebudou Pírkovy závěry buďto doplněny, nebo opraveny, měli bychom s jakoukoliv 
glorifikací počkat. Leč potřebu této revise si nikdo neuvědomuje, necítí ji.

Pro představu – počet čtenářských klubů Mladého hlasatele před jeho zákazem v květnu 1941. 
Pírek uvádí k 15. květnu 1941 číslo 24 600, aniž by uvedl, jak k němu dospěl.33 Předchozí litera-
tura? Číslo uvádí jak první vydání Foglarova Života v poklusu z r. 1990,34 tak i Sohrova knížka Zase 
zní píseň úplňku z r. 1968.35 Jenomže na obou publikacích se Pírek podílel! A fakt, že údaj vložil do 
svých vzpomínek Jaroslav Foglar, nikterak nevylučuje eventualitu, že jej převzal od Pírka, jakožto 
garanta. Sohr navíc již r. 1968 uvedl, že počet klubů činil „přes 24 600“, takže už v tento okamžik 
nebylo číslo chápáno jako přesný počet.36 Kde toto číslo konkrétně Pírek vyčetl, jsme se prozatím 
nedozvěděli. Nemusí být vymyšlené, nemusí jít nutně jen o rámcové číslo, dokud ale neprověříme 
jeho původ, nemůžeme toto číslo v žádném případě opakovat jako nějakou nezvratnou skutečnost. 
Protože takřka žádné číslo v Pírkově knize nemá u sebe uveden zdroj, neměli bychom apriorně 
předpokládat, že je vše v pořádku.

Nevede nás k tomu žádný stihomam, ale prokázaná desinterpretace některých faktů v Pírkově 
knize. Když se Pírek snažil prokázat růst popularity Mladého hlasatele, uvedl v této souvislosti výsledky 
průzkumu z r. 1938:

„V průzkumu bylo dotázáno 33 808 žáků z 247 škol v 8 okresech, kteří odebírali 11 640 časopisů. Výsle-
dek: žáci nejvíce čtou časopis Dětská neděle (katolický) - 2 285, t.j. 18,8 %, na druhém místě Mladý svět - 1 751 
(15 %), třetí Mládí - 1 382 (11,8 %) a jako čtvrtý Mladý hlasatel - 918 (7,9 %), zatímco ze známějších časopisů 
Radost skončila na 5. místě, Malý čtenář dokonce na 13. místě, Kulíšek na 15. místě a Vzkříšení až na 19. místě! 
(Výsledky zveřejněny v časopisu Úhor, roč. 1938, č. 2-3 a v Moravskoslezském učiteli č.2).“37

Celkem pěkné výsledky – dokud se ovšem nepodíváme na zdrojový článek.
„DĚTSKÉ ČASOPISY. Zajímavý článek Boh. Klečky přináší pod tímto názvem čís. 2 roč. XXXV. 

‚Moravskoslezského učitele‘. V osmi škol. okresích slezských formou dotazníkovou bylo učitelstvem zjištěno, které 

32 Autor tohoto textu provedl rozbor některých chyb v Pírkově knize v nepublikované práci Vybrané kapitoly z dějin 
Mladého hlasatele.
33 Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 44.
34 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Část druhá. Sokol Silůvky, Silůvky 1990, s. 38.
35 Stanislav SOHR: Zase zní píseň úplňku. Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls, edice zájmových publikací. Svazek 1. 
ÚS PNS – Klub přátel Jaroslava Foglara – Ostravský kulturní zpravodaj; Kulturní středisko Dolu 1. máj v Karviné 6 
Předvoj, Karviná 1968, s. 52 a 72.
36 Tamtéž, s. 52.
37 Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 51.
Podtrhl JN.
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časopisy čte mládež. Šetření bylo provedeno na 247 školách československého jazyka a účastnilo se ho 33.808 žáků 
a žákyň. Celkem tito žáci odbírají a čtou 11.640 časopisů, takže na 1 žáka připadá 0∙34% čas. Každý třetí nebo 
čtvrtý žák odbírá nějaký časopis, což by při majetkových poměrech slezského obyvatelstva bylo potěšující. Ale cena 
časopisů není již tak potěšující. Tabulka ukazuje, které časopisy se odbírají a čtou:

Dětská neděle . . . . . . . . . . . . 2285 Pán přichází . . . . . . . . . . . . . 226
Mladý svět.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1751 Naše republika . . . . . . . . . . . . 183
Mládí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1382 Rozhlásek  . . . . . . . . . . . . . . 176
Hlasatel.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 918 Malý čtenář .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174
Kleine Zeitung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 673 Naše práce . . . . . . . . . . . . . . 151
Radost . . . . . . . . . . . . . . . . 635 Kulíšek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
Sokolské jaro . . . . . . . . . . . . . 576 Apoštol dítek . . . . . . . . . . . . . 132
Lípa . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Dobrodružný svět . . . . . . . . . . . 129
Srdíčko . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Poupě.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Zlatá brána . . . . . . . . . . . . . . 244 Vzkříšení  . . . . . . . . . . . . . . 125
Pisatel článku přidává slova: ‚Jako učitelé musíme hledati nejdříve výchovnou hodnotu časopisů. Jistě by prospělo 

věci, kdyby učitelé-odborníci v dětské literatuře si všímali dětských časopisů a uveřejňovali v učitelském tisku posudky 
podobně jako o dětských knihách.‘

Můžeme souhlasiti, že časopisům pro mládež se věnuje kritikou malá pozornost. Proto také pozorujeme, že 
úroveň časopisectva pro mládež proti době předválečné poklesla. Je pravda, že nelze nyní dáti za levný peníz krásně 
vypravený časopis, ale také je pravda, že mnohde se stal časopis pro mládež předmětem výdělku! Bylo by dobře, kdyby 
byly často časopisy pro mládež nekompromisně hodnoceny a to zvláště také po té stránce, jak přispívají k růstu naší 
literatury pro mládež, jak na př. hledají redakce jejich nové talenty spisovatelské a umělecké. -yk-“38

Změn je tu až moc. Školní okresy nejsou vždy totožné s politickými okresy. A k údajnému čtvr-
tému místu Mladého hlasatele? V textu stojí „Hlasatel“. Jak můžeme vědět, že nemohlo jít o nějaký 
regionální časopis? Vůbec nemuselo jít o Mladého hlasatele. I kdyby o něj šlo, mělo na to být v citaci 
upozorněno. Nadto onen Hlasatel na čtvrtém místě nebyl! Pravděpodobně byl přehlédnut časopis 
Kleine Zeitung,39 jinak by nemohl být časopis Radost pátý (ve skutečnosti šestý), Malý čtenář třináctý (ve 
skutečnosti čtrnáctý), Kulíšek patnáctý (byl šestnáctý) a Vzkříšení devatenácté (stálo na 20. místě).

Záměna školních okresů za „běžné“ (politické) okresy, záměna názvu „Hlasatel“ za „Mladý hla-
satel“ a pozměnění pořadí časopisů, sice jen o jedno místo, ale jaká je pak vypovídací hodnota?! 
Jestliže tímto způsobem je obraz Hlasatele vylepšován, kde je záruka, že podobný mechanismus 
nefungoval u počtu klubů a nákladu a kdo ví, kde všude jinde? Do provedení kontroly lze přebírat 
údaje Pírkovy knihy jen s výhradou.

Pírek ovšem není pouze autorem Čtenářských klubů Jaroslava Foglara. Napsal rovněž poměrně roz-
sáhlou práci České časopisy pro děti a mládež, kterou plánovalo vydat nakladatelství Albatros.40 Práce 
nesla původně vročení 1988, Pírek ji upravoval i v roce následujícím a pokoušel se do textu zahr-
nout také dění počátku r. 1990. V dubnu téhož roku zemřel. Práce dospěla do poměrně vysokého 
stupně, Pírek si vytvořil i maketu knihy a tiskové zrcadlo, jakož i početnou obrazovou přílohu. Text 
je rozdělen na studii o dějinách českých časopisů pro děti a mládež zhruba do r. 1990 a na slovník 

38 -yk-: Dětské časopisy. In: Úhor. 1938. Ročník XXVI. Číslo 2 a 3. 1. března 1938. Masarykův lidovýchovný ústav, sekce 
literárního odboru „Přátelé literatury pro mládež“, Praha 1938, s. 51. Plné jméno autora nezjištěno, snad Hanuš Sedlá-
ček. Podtrhl JN.
39 Je možné, že byl ze statistiky mlčky vyčleněn, protože nešlo o český časopis. I tak jde o dosti „unfair“ zákrok.
40 Rukopis uložen v LA PNP, Pírek Zdeněk. Rukopis darován společně se sbírkou časopisů, která tvoří samostatný 
sbírkový fond – Jaroslava STÁRKOVÁ: Knihovna Z. Pírka. Soupis knih. Soupisy sbírkových fondů Knihovny PNP. Sou-
pis připravila Alena Pertlová. Památník národního písemnictví, Praha 2012.
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nejvýznamnějších časopisů s podrobnými hesly. 426 stran 
strojopisu obsahuje i velmi zajímavé časové přehledy, rejs-
tříky – a především velmi pečlivě vedený seznam literatury 
a poznámkový aparát.

Kvalitativně stojí Pírkovy České časopisy pro děti a mládež 
o hodně výš než knižní vydání Čtenářských klubů Jaroslava 
Foglara. Je pravda, že zadání obou textů byla dosti odlišná, 
nicméně – jak je možné, když v určitých pasážích obou 
textů používal tytéž prameny a totožnou literaturu, je cel-
kový dojem tak odlišný? Byť můžeme České časopisy pro děti 
a mládež po koncepční i teoretické stránce hodnotit jako 
již poněkud zastaralé, na úrovni heuristické jí můžeme 
vytknout jen málo. To o Čtenářských klubech Jaroslava 
Foglara říci nemůžeme. Jelikož jejich rukopis je nezvěstný, 
nemáme šanci ověřit, zdali autorem oněch chyb a pře-
hmatů je vskutku Pírek. Jinými slovy – vtírá se dojem, že 
redakční úprava v r. 1990 byla, kulantně řečeno, poněkud 
hlubší. Některá tvrzení Čtenářských klubů Jaroslava Foglara 
navíc Pírek v Českých časopisech pro děti a mládež sám anti-
kvoval.41

Ačkoliv nejsme nyní s to odhalit původ oněch pochy-
bení, ignorovat je nelze. Knižní vydání Čtenářských klubů 

Jaroslava Foglara nesmíme rozhodně v žádném případě chápat jako práci „skvělou“ a „vyčerpávající“.42 
Je to možné pouze ve vztahu k ostatní, totiž absentující literatuře. Byť to zní neuvěřitelně, na 
podobně podrobnou práci se od r. 1990 nikdo nezmohl, resp. všechny práce se omezily pouze 
na doplňování faktografie v těch oblastech, jichž se Pírkova knížka nedotkla, nebo z ní prostě 
opisovaly. Ať už postupovaly jedním, druhým či oběma způsoby, žádná z prací Pírkovy závěry 
nezpochybnila. Jeho koncepce je naopak všeobecně přijímána – bezpodmínečně. Mizí i povědomí 
o tom, že autorem některých thesí je právě Zdeněk Pírek, neboť, jak bylo řečeno, ve foglarovském 
prostředí se původnost nectí zrovna často a přejímání cizích tvrzení bez uvedení autorství není 
nikterak řídkým zjevem.43

Kolik prostoru věnují Čtenářské kluby Jaroslava Foglara našemu tématu, tedy předmnichovskému 
Mladému hlasateli? Mencákovské éře se Pírek věnuje necelých 24 stran, z toho zhruba 15 stran 
(včetně obrazových příloh) pochopitelně zabírají informace o vzniku a činnosti čtenářských klubů 
a asi 5 stran (včetně obrazových příloh) je věnováno tématicky blízkému Táboru mladých, tzn. obecně 
k časopisu za Mencákovy redakce se vztahují zhruba 4 strany a k tomu ještě necelá jedna stránka 
s již zmiňovanými anketními výsledky. Ale i v oněch asi 15 stranách dochází k početným časovým 
41 Týká se to např. časopisu Robinson (Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara,
svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 2), který Pírek původně označil za jakéhosi předchůdce Hlasatele, jehož vydavatel 
Josef  Hokr „se zmocnil Foglarových myšlenek na uspořádání časopisu nového typu“. V rukopisu Českých časopisů pro 
děti a mládež o něm však píše: „Časopis pouze rozšířil paletu zábavných časopisů meziválečného období, novými podněty neoplýval, 
v zábavnosti a dobrodružnosti nepřekročil hranici uměřenosti a vyvaroval se laciné senzačnosti. O čtenářské zázemí musel urputně soupeřit 
s dalšími obdobnými periodiky.“ (LA PNP, Pírek Zdeněk, České časopisy pro děti a mládež (rukopis), s. 279.) Je otázkou, který 
z obou textů v době Pírkovy smrti korespondoval více s jeho tehdejšími názory, neboť i v rukopisu o českých časopi-
sech pro děti mládež nalezneme řadu škrtů a změn, podmíněných převratnou dobou, v níž byl dokončován.
42 Jiří ZACHARIÁŠ-PEDRO: Stoletý hoch od Bobří řeky. Nakladatelství Ostrov, Praha 2007, s. 286.
43 Tím je také hledání původců nejrůznějších výroků velmi znesnadněné. Jestliže autor tohoto textu označuje za 
původce Zdeňka Pírka, činí tak proto, že se mu nepodařilo najít jiný, starší zdroj. Nevylučuje, že Pírek přebral údaje 
odjinud. Právě pro tento případ se měl pojistit poznámkovým aparátem. Pokud tak učinil, chyby se pak dopustil vyda-
vatel Pírkovy knihy – jakož i ti, které nikdy nenapadlo si údaje Pírkovy knihy alespoň namátkově ověřit.

Maketa připravované knihy PaedDr. Zdeňka 
Pírka České časopisy pro děti a mládež, chys-
taná na r. 1991 v nakladatelství Albatros. 
Nejen předčasná Pírkova smrt v dubnu 1990 
způsobila, že již nevyšla. (Rukopis i maketa se 

nacházejí v majetku LA PNP.)
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skokům do doby pomnichovské, ani zde nemůžeme hovořit o jakkoliv hlubokém výzkumu tohoto 
období z Pírkovy strany. Ke III. a počátku IV. ročníku (kluby i obecné otázky) se váže asi 10 stran, 
pokud je vždy možné určit časový horisont textu. Leč převažují tu klubovní stanovy, přehledy 
klubů a citace z několika klubovních hlášení. Dění v časopisu je podáno poněkud povšechně. Kva-
litativní nárůst nastává až od okamžiku výměny redakce po Mnichovu.44

Velký prostor našemu tématu Pírkovy Čtenářské kluby Jaroslava Foglara neposkytují. Zajisté nelze 
zapomínat, že nejde o knihu o Mladém hlasateli, ale o čtenářských klubech. Detailní popis dějin 
časopisu nebyl primárním účelem této knížky, přestože se na mnoha místech k této problematice 
vyjadřuje. Z hlediska svého hlavního zaměření podává kniha přehledový obraz předmnichovského 
období, které pro čtenářské kluby nebylo klíčovým a vrchol popularity Hlasatele rovněž nastal až 
později. Proto je chybou považovat ji pro toto období za maximálně informovanou publikaci – 
k čemuž ještě přistupují ony „záhadné“ deformace historických údajů. Pírkovy Čtenářské kluby Jaro-
slava Foglara jsou dobrým východiskem, zvláště pro začínající badatele, nesmějí být ale považovány 
za nepřekonatelné maximum, jehož je možno kdy dosáhnout.45

Pokus o Foglarův vlastní životopis s názvem Život v polůusu se našemu období věnuje velmi okra-
jově, i když společně se Zdeňkem Pírkem tvoří nejdůležitější soubor informací, které jsou k Mla-
dému hlasateli k disposici. Ve druhém, přepracovaném a doplněném vydání z r. 1997 věnuje etapě 
Hlasatele do r. 1939 ve výsledku asi 13 stran, přičemž důraz klade logicky hlavně na své působení ve 
funkci redaktora a na čtenářské kluby.46 Narážka na druhé vydání je velmi důležitá, neboť jednotlivá 
vydání Života v poklusu se od sebe dost podstatně liší.47 Problematičnost Foglarových vzpomínek 
tkví v tom, že občas uvede určitý detail, který sám do souvislostí zasadit dokázal, písemně tak ale 
neučinil, nebo tak neučinil dostatečně zřetelně. Týká se to např. různých zaměstnaneckých vztahů 
v Melantrichu, které se pak bez hlubší znalosti těžko zasazují do kontextu. K tomu všemu přistu-
puje značná výběrovost popisovaných událostí – a s tím i mnoho zásadních faktů, které Foglar do 
svých vzpomínek vůbec nezahrnul. Do této skupiny patří právě dění v r. 1938, a to dokonce i ve 
vztahu ke čtenářským klubům! Pro naše účely jsme nuceni z Života v poklusu pouze „vyštipovat 
hrozinky“.

Jestřábí perutě – Povídání o foglarovkách z pera Václava Noska-Windyho vyšlo poprvé v r. 1999.48 
Knížka obsahově vychází především z edičních poznámek Václava Noska pro edici Sebraných 
spisů Jaroslava Foglara v nakladatelství Olympia. Do knižní podoby byly texty upraveny, aktualiso-
vány a doplněny o řadu dalších kapitol. Nosek se knihou představil jako velmi pečlivý foglarovský 
badatel, jemuž není cizí vysedávat po vědeckých i jiných knihovnách, nad starými novinami a kni-
hami a shromažďovat si fakta. Pokusil se také o zmapování Foglarovy bibliografie – především jeho 
novinových a časopiseckých článků, které unikaly dosavadní pozornosti. Mladému hlasateli (nepočí-
taje v to kapitolu o Rychlých šípech) věnoval osm stran. V těchto osmi stranách se zaměřil především 
na Foglarovu tvorbu, což je vzhledem k titulu knihy pochopitelné. Pro éru tzv. „předfoglarov-

44 Následkem toho se vytváří optický dojem, že do prosince 1938 byl Mladý hlasatel bezbarvý a málo zajímavý. Tento 
dojem se posléze objevuje i v jiných knihách a příspěvcích a výrazně ovlivňuje chápání „Mencákova“ Mladého hlasatele 
jako „horšího“ a „málo úspěšného“.
45 Na druhou stranu by mnohým těm, kteří se na Pírka odvolávají, neškodilo, kdyby si knížku přečetli skutečně pečlivě, 
což nejnověji platí o knize o dějinách českého kresleného seriálu – Olga BEZDĚKOVÁ: Po stopách kreslených seriálů. 
1. díl. Volvox Globator, Praha 2012. Na místo politických vsuvek, jež by si zasloužily mnohem spíše vlastní publikaci, 
se takto mohla vyvarovat některým zjednodušením i pochybným hypothesám. Autorka navíc nevzala v potaz Pírkův 
rukopis v LA PNP, který by ji práci velmi usnadnil, nehledě na to, že by se díky Pírkově knihovní sbírce dostala i k prv-
nímu ročníku časopisu Koule, jenž byl jinak pro ni nedostupný.
46 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997. Počítaje v to i ojedinělé výskyty.
47 Rozdílných znění využil i Miloš DVORSKÝ: Mýtus zvaný Stínadla. Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – realita versus fikce. 
Zdeněk Bauer, Praha 20112.
48 Václav NOSEK-WINDY: Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách. Olympia, Praha 1999.
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ského Hlasatele“ vycházel pravděpodobně z Pírkových Čtenář-
ských klubů Jaroslava Foglara a k tomuto tématu „kromě“ pře-
hledu Foglarových příspěvků příliš nového nepřinesl. Bohužel 
se v textu dopustil osudového zjednodušení, které poté řada 
autorů převzala. Jednak uvedl, že Jaroslav Foglar nastoupil do 
Melantrichu do propagačního oddělení již v r. 1935,49 jednak 
odůvodnil výměnu redakce slovy: „Dr. Mencák byl při mobilizaci 
povolán do armády a redakce se rozpadla. Ředitel Melantrichu však 
nechtěl přijít o úspěšný časopis a sestavil novou redakci, do jejíhož čela 
postavil dosavadního redaktora týdeníku Star Dr. Karla Bureše a místo 
redaktora svěřil dosavadnímu pracovníkovi propagačního oddělení Jaro-
slavu Foglarovi.“50 Nástup Foglara do Melantrichu s naprostou 
jistotou prokázal pro rok 1938 Miloš Dvorský,51 stejný údaj ale 
najdeme i v samotné Noskově knize na straně 8! Na zásah tis-
kařského šotka navíc uvedení roku 1935 nevypadá. Tzv. rozpad 
a výměna redakce na podzim 1938 nebyl a nemohl být vyvolán 
„povoláním Mencáka do armády“ – už jen z toho důvodu, že 

mezi 4. a 5. číslem IV. ročníku byla prodleva deseti týdnů, takže 
nelze argumentovat snahou o rychlé zahlazení personální krise. 
Vztah mezi Burešem a Foglarem nebyl nadřízený versus podřízený 
– Bureš byl pouze oficiálním odpovědným redaktorem, jinak měli 
oba stejnou posici. Noskova kniha, podobně jako Pírkova, měla 
poměrně velkou sílu, takže jejich zjednodušená tvrzení byla nekri-
ticky přejímána i do některých vysokoškolských prací.52 Což ale 
není již chybou ani Pírkovou ani Noskovou!53

V roce 2003 vyšla knížka Jiřího Poláka Poselství žlutého kvítku 
s podtitulem: „S dvojicí Foglar-Bureš nezvykle otevřeně o věcech čtenářského 
zájmu, o lidech a životě vubec“.54 Pro naše téma nepřinesla prakticky nic 
zásadně nového, neboť zcela otevřeně parafrázovala Pírkovy Čte-
nářské kluby Jaroslava Foglara. Mnohem větší přínos však znamenala 
pro následující hlasatelskou éru, protože zprostředkovala názory 
a stanoviska nejen Jaroslava Foglara, ale páteřním textem byly pře-
devším rozmluvy s Karlem Burešem, kterého vlastně veřejnosti 

představila.55 Knížka, po níž se v knihkupectvích velmi brzy jen zaprášilo,56 způsobila vlnu zájmu 
a vášní. Redaktor Bureš, na němž leží stigma jeho činnosti po r. 1948, stal se, zvláště po publi-

49 Tamtéž, s. 185.
50 Tamtéž, s. 187.
51 Miloš DVORSKÝ: Mýtus zvaný Stínadla. … Zdeněk Bauer, Praha 2011, s. 35.
52 O tom níže.
53 Autor by nerad působil vůči Václavu Noskovi jakkoliv útočně. Zmýlit se může každý, Nosek navíc psal své texty 
v době, kdy měl o mnoho méně materiálu, než je tomu nyní. Posuzujme proto ony omyly i z hlediska doby, v níž 
vznikly.
54 Jiří POLÁK: Poselství žlutého kvítku. Olympia, Praha 2003.
55 I když nebyl úplně prvním. Vizte např. Vlastislav TOMAN: Velký plantážník rozhodl: Ať to řídí Dr. Bureš a Jaroslav 
Foglar. In: Jiří STEGBAUER a kol.: Výstava Po stopách Rychlých šípů. Netradiční katalog. Muzeum hlavního města Prahy 
a Nakladatelství Ostrov, Praha 1997.
56 Je zajímavé, že se nyní, prakticky po deseti letech, objevuje ve velkém množství v nejrůznějších knižních výprode-
jích za směšné částky.
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kování prací Jiřího Zachariáše,57 „nežádoucím pamětní-
kem“. Nemáme v úmyslu jakkoliv komentovat jeho čin-
nost po r. 1948, dotýkat se citlivých záležitostí, nebo se 
pokoušet o sebemenší zásahy do této otázky. Z hlediska 
historiografického však Burešovu úlohu jakožto pamět-
níka nelze podceňovat a přehlížet. Nelze ji ale ani pře-
ceňovat. Výše konstatovaná absence zdravého rozumu 
a objektivního kritického myšlení se projevila právě ve 
vztahu k Burešově osobě, nejvíce asi v souvislosti s vydá-
ním jeho pamětí.

Polákova knížka přinesla v kontextu s Burešovými 
vzpomínkami jednu zajímavou a důležitou úvahu. Bureš 
byl totiž v září 1938 také mobilisován! Padá tím zcela 
argument, že výměna redakce byla způsobena momen-
tální nepřítomností Mencáka, protože ve stejnou dobu 
v Melantrichu chyběl i Bureš. Polák si navíc klade otázku, 
proč se Mencák po demobilisaci nevrátil tak jako Bureš? 
Tuto otázku sice nechává otevřenou a i když svou úvahu 

zakončuje Foglarovou zkazkou o údajném Mencákově pomnichovském intermezzu v Malém čtenáři, 
jde v každém případě o nový pohled.58

I poutavá knížka Foglarova přítele Jiřího Raby Jaroslav Foglar v hádankách a vzpomínkách přinesla 
pro hlasatelskou problematiku nemálo zajímavých údajů, byť k éře mencákovské mnoho povědět 
nemohla. Připomněla zato např. osobnost Erika Sterzingera, který v Hlasateli hádankářskou rub-
riku.59

S příchodem stého výročí Foglarova narození v r. 2007 vrcholily přípravy na vydání knihy Jiřího 
Zachariáše-Pedra Stoletý hoch od Bobří řeky.60 Jde o velmi pěknou knihu, v níž je postava Jaroslava 
Foglara představována z různých úhlů a poukazováno na široký záběr jeho činnosti vychovatelské, 
spisovatelské i novinářské. Dozvídáme se řadu neznámých faktů, v obrazové příloze se objevují 
některé zásadní archivní dokumenty. Chybějí tu naneštěstí odkazy jakéhokoliv druhu, a tak čtenář 
neví, odkud autor čerpal, nemá možnost si jeho závěry ověřit, případně na základě použitých mate-
riálů rozšířit své obzory. Přínos k tématu Mladého hlasatele je sice omezenější, ale i tak se setkáváme 
s řadou nových informací, jejichž původ zůstává čtenáři neznámý. Dalším záporem knihy jsou 
dva předěly, které s ostatním textem ostře kontrastují. Jde o kapitolu věnovanou Karlu Burešovi 
a doslov. Obojí nese autorství Jiřího Stegbauera, v burešovské kapitole shrnul poznatky předchozí 
Zachariášovy práce. Tyto dvě kapitoly se tématicky knize výrazně vymykají a jejich zahrnutí bylo 
chybným rozhodnutím. Mírně řečeno netradiční názory nakladatelovy se nesetkaly se zrovna klad-
ným ohlasem a vyvolaly bouřlivou diskusi, která se posléze přenesla do tzv. Sborníků nezávislých 
foglarovců.61

57 Jiří ZACHARIÁŠ: Soudní proces s tzv. ilegálním ústředím Junáka aneb Karel Průcha a spol. (1952) Úřad dokumentace 
a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2005. Mnohem větší ozvěna zazněla v knize Jiří ZACHARIÁŠ-PEDRO: 
Stoletý hoch od Bobří řeky. Nakladatelství Ostrov, Praha 2007. Zde ovšem šlo o texty zpracované Jiřím Stegbauerem.
58 Jiří POLÁK: Poselství žlutého kvítku. Olympia, Praha 2003, s. 16. Zdánlivě jednoduchá otázka, kterou si nikdo před 
Polákem nepoložil a neuvažoval o ní. Tvrzení Jaroslava Foglara z Života v poklusu bylo dlouhou dobu považováno 
za postačující. Že přitom v jeho vzpomínce „nesedí“ chronologie, asi nebylo pro čtenáře rozhodující.
59 Jiří RABA: Jaroslav Foglar v hádankách a vzpomínkách. Nakladatelství Ostrov, Praha 2005. Také tato kniha zmizela 
v důsledku podivné nakladatelské praxe z knihkupeckých pultů, aby se po letech objevila ve výprodejích.
60 Jiří ZACHARIÁŠ-PEDRO: Stoletý hoch od Bobří řeky. Nakladatelství Ostrov, Praha 2007.
61 Autor se do problematiky těchto textů nehodlá nechat zatáhnout. Jeho názorem je a bylo, že do knihy nepatřily, 
a pokud je chtěl Jiří Stegbauer publikovat, měl tak učinit separátně.
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V témže roce 2007 vyšla dále kniha Miloše Zapletala Záhady 
a tajemství Jaroslava Foglara.62 Její těžiště spočívalo především ve 
Foglarově osobnosti, jeho knižní tvorbě a působení ve skautské 
organisaci. Kniha přinesla často nezvyklé pohledy na některé 
zákruty Foglarova života, byť opět bychom jen těžko hledali 
nějaký rozpis nebo náznak soupisu pramenů či zdrojů, podle 
kterých spisovatel pracoval. Mladému hlasateli není poskytnuto 
mnoho prostoru. Pro vylíčení vývoje časopisu jako stěžejní 
zdroj posloužil Foglarův Život v poklusu a době před podzimem 
1938 je věnováno skutečně jenom pár povšechných slov.63

Rokem, kdy začaly být doslova chrleny nejrůznější fogla-
rovské publikace a příspěvky, byl rok 2009, tedy desátý rok 

od Foglarovy 
smrti. Začal se 
objevovat tzv. 
Sborník nezá-
vislých foglarovců 
a vyšly dvě knihy na foglarovské téma.64

Tzv. Sborník nezávislých foglarovců vznikl následkem 
rozkolu ve foglarovské obci, jehož katalysátorem 
byla nesouhlasná vlna s příspěvky Jiřího Stegbauera 
ve Stoletém hochu od Bobří řeky. Jde o velmi kuriosní 
projekt – po všech stranách. Není to snad deformací 
autora tohoto textu, že pod pojmem sborník by si 
představoval publikaci na odborné úrovni, svod nej-
různějších odborných příspěvků, referátů, studií, 
diskusních příspěvků apod. Tím tzv. Sborník nezá-
vislých foglarovců není.65 Ve skutečnosti jde o časopis, 
který vychází zhruba jednou ročně, v lepším případě 
můžeme mluvit o jakési revue. Jako revue by jistě byl 
zajímavým počinem, užívá-li pojmu „sborník“, pak 
této úrovně nedosahuje.

Jak již bylo zmíněno, nedostatek odborných prací 
je v poslední době ve foglarovském prostředí kom-
pensován užíváním „vznešených“ názvů a termínů 
odborné literatury, aniž by bylo přihlíženo k (alespoň 
formálnímu) naplnění těchto výrazů. Je zvláštní, že 
tzv. Sborník nezávislých foglarovců (dále jako SNF) se 

ironicky ozval na adresu tzv. Akademie Jaroslava Foglara: „…Akademie Jaroslava Foglara, jak učeně se 
jmenuje tento institut úzkého počtu skalních zájemců o život a dílo spisovatele.“,66 zato podobné posměšky, 
62 Miloš ZAPLETAL: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Euromedia Group – Knižní klub, Praha 2007.
63 Jen pro doplnění: V r. 2007 se autor tohoto textu účastnil Středoškolské odborné činnosti se svou prací Mladý hlasa-
tel – obrázkový časopis pro děti a děvčata. Je nabíledni, že čerpal kromě vlastního časopisu hlavně z předchozí literatury a byl 
jí tehdy limitován.
64 Autor ponechává stranou sborník Ivo JIRÁSEK (ed.): Fenomén Foglar. Prázdninová škola Lipnice – edice
Gymnasion, Lipnice 2007.
65 A proto jej autor označuje jako „tzv. Sborník“.
66 Jiří STEGBAUER-JURA: Vážení přátelé osobnosti a díla Jaroslava Foglara. Sborník nezávislých foglarovců.
Číslo 2-2010. Nakladatelství Ostrov, Praha 2010, s. 3. Jde o citaci z textu: Jiří ZACHARIÁŠ-PEDRO: Autorův stoj 

Tzv. Sborník nezávislých foglarovců je velmi svérázný 
pokus o platformu, v níž se budou uveřejňovat nové 
poznatky foglarovského bádání. Doposud spíše působí 
jako „vzdoropodnik“ jedné z foglarovských skupin. 
Kvalitativně je velmi nevyvážený a interpretačně více 
než problematický. Redakční kruh je navíc velmi citlivý 
na jakoukoliv kritiku. Sám se však rozhodně nevyhýbá 

pokusům o kritiku ostatních. 



M<!H0

*28

Krátká i delší seznámení

údajně ze strany SPJF, na vlastní adresu snáší se značně ublíženeckým tónem: „… Dokonce jeden 
z představitelů pražského SPJF nepochopitelně označil naši práci a snahu hanlivým ‚sborník nenávistných fogla-
rovců‘…“67

Není naší snahou dělat v tomto sporu soudce. SNF není žádným vědeckým počinem a dokud 
jeho pisatelé nezmění svůj přístup, nikdy jím nebude. Do poloviny r. 2013 zatím vyšly čtyři sešity 
a žádný z nich nepřinesl text, který by snesl odborná měřítka. Kvalita uveřejněných příspěvků je 
značně nevyvážená a kolísavá. Nelze přehlédnout, že SNF slouží rovněž jako reklama na publikace 
nakladatelství Ostrov, jehož majitelem je editor SNF Jiří Stegbauer a že tomuto účelu jsou přizpů-
sobeny některé texty i obrazový doprovod.68

Pokud bychom se pokusili charakterisovat zhruba obsah této revue, pak páteřními příspěvky 
jsou texty informující o nejrůznějších sběratelských objevech, dále to jsou rozpravy o materiálech 
ve Foglarově pozůstalosti a pokusy o jejich interpretaci, články na příbuzná foglarovská témata 
(často ve vztahu k osobám ve Foglarově blízkosti nebo těm, které inspiroval) – nezřídka na regi-
onální úrovni, osobní vzpomínky, recensní texty a nejrůznější zamyšlení nad „historiemi těžkých 
protivenství“ a nad foglarovskými ideály. Je zajisté nutné vyzdvihnout bohatou obrazovou přílohu, 
která přináší snímky velkého množství historických materiálů. Odkud tyto materiály pocházejí, se 
dozvídáme jen zřídka, což platí i o údajích v textu. Odkazy zde nenajdeme takřka vůbec.69

Nevyváženost textů je dána jakousi bombastičností některých příspěvků, ačkoliv konkrétní pří-
nos je daleko menší, oblibou v různých historisujících výrocích (rovněž nadsazených) a celkově 
převládajícím pocitem „širokých ramen“. Publikování materiálů z Foglarovy pozůstalosti se děje 
neorganisovaně, nesystematicky a nevhodně. Dochází ke zveřejňování těch materiálů, které se 
dotýkají nejintimnějších stránek Foglarova života, způsobem, který tomu neodpovídá.70

Na poli předkládaných sběratelských objevů sice čtenář jásá nad objevem samotným, nicméně 
pokusy o zařazení tohoto objevu do širšího kontextu způsobují spíše lítost a smutek. Např. objev 
reklamních materiálů o melantrišských časopisech je takřka znehodnocen doprovodným článkem 
a využit k naprosto absurdnímu účelu.71 Často převládá dojem, jako by si pisatelé nevěděli se svými 
objevy rady, nebo že ona náhoda, která k objevu vedla, byla zbytečná, protože by k „objevu“ stačilo 
třeba jen hlubší a pečlivější studium.72

na hlavě v „Jestřábově letu“. http://www.bohousek.cz/clanek-2010020013-autoruv-stoj-na-hlave-v-jestrabove-letu.html. 
27. června 2013.
67 Vážení přátelé osobnosti a díla Jaroslava Foglara. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 3-2011. Nakladatelství Ostrov, 
Praha 2011, s. 3. Pod textem je podepsána „Redakční rada sborníku“.
68 I pod tímto dojmem musíme chápat výše citovaný úvod k Stegbauerově recensi Dvorského Mýtu.
69 Autor znovu zdůrazňuje, že nemá na mysli nutně poznámkový aparát, ale alespoň jednoduché uvedení zdroje.
70 Např. pokus o komentované úryvky z korespondence Foglarovy matky je naprosto zavádějící. Petr VYLETA: 
Pumík, Pycínek, Cabýnek. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 3-2011. Nakladatelství Ostrov, Praha 2011, s. 4–11. Petr 
Vyleta zde komentuje korespondenci pouze ze strany Marie Foglarové, bez pokusu najít i Foglarovo stanovisko. Citace 
jsou vytrhávány z kontextu, mnohdy není jasné, o čem Marie Foglarová vůbec psala. Jakýkoliv pokus o interpretaci 
na bázi tohoto příspěvku nemůže být objektivní. Článek naprosto ztrácí svůj smysl, nehledě už k tomu, že publikuje 
i údaje, na které není vhodná doba, nebo do kterých čtenářům nic není. Ukazuje se, že přehnaná úcta k Foglarovi může 
vést ke stejným důsledkům jako bulvární útoky.
71 Jan MACHÁLEK: Překvapení se zrodem seriálu Rychlé šípy. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 1-2009. Nakladatel-
ství Ostrov, Praha 2009, s. 4–5. Místo rozboru zajímavých nakladatelských údajů rozpředl na základě údaje o vycházení 
Mladého hlasatele naprosto absurdní úvahu o tom, kdy se poprvé objevily na stránkách Hlasatele Rychlé šípy. Přitom se 
dopustil několika logických chyb (operování s reklamními hesly apod.). Propagační materiály, získané Janem Machál-
kem mají mnohem větší hodnotu a dají se uplatnit v daleko zásadnějších souvislostech, než je hledání dne, kdy se 
poprvé objevily Rychlé šípy. K tzv. „skutečnému“ datu stejně dospět nemůže, protože nebere v úvahu spoustu okolností 
(např. dobu, za jakou se tiskl náklad, nebo eventuální kolportáž „čerstvého“ Hlasatele v rodinách zaměstnanců Melan-
tricha před oficiálním termínem vydání a jeho šíření „načerno“ atd.
72 Týká se to např. spolupráce Jaroslava Foglara s Českým rozhlasem za II. světové války. – Luboš TRKOVSKÝ: Klub 

http://www.bohousek.cz/clanek-2010020013-autoruv-stoj-na-hlave-v-jestrabove-letu.html


M<!H0

*29

Krátká i delší seznámení

Přes všechnu rozporuplnost, jež je této foglarov-
ské revui vlastní, se místy objeví velmi zásadní sku-
tečnosti a pro badatele již není úplně rozhodující, že 
jejich objevitelé si s nimi neuměli poradit. Nicméně 
tento amatérismus, hraničící někdy s fušerstvím by už 
měli pisatelé překonat, nebo alespoň dát své objevy 
k disposici povolanějším.73 Skoncovat by se roz-
hodně mělo s útoky na adresu okolí, ublíženectvím 
a nechutným zneužíváním Foglara – a to na obou 
stranách, nikoho nevyjímaje!

Doslova výbušninou se zdálo být vydání románu 
Lubomíra Kubíka Jestřábův let koncem r. 2009.74 Při 
reklamní kampani asistoval i foglarovský server 
Bohoušek – a dopustil se přitom (ve světle pozdějších 
událostí) několika zásadních selhání. Reakce fogla-
rovců na Kubíkovu knihu poté, co konečně vyšla, 
byly velmi vzrušené a určitou dobu se dokonce 
zvažovalo podání žaloby. Naděje vkládané do Kubí-
kovy knihy, totiž že pouze přístupnou formou vylíčí Foglarův život s pomocí archivních materiálů, 
se ukázaly jako liché. Lubomír Kubík se dopustil tak dalekosáhlých fabulací, že obraz Jaroslava 
Foglara výrazně pokřivil a deformoval. Po čase tato aféra utichla, aniž by se k ní Lubomír Kubík 
jakkoliv vyjádřil.75

Naopak tiše, bez výraznější publicity, vyšla kniha pamětí Karla Bureše V týmu s Foglarem.76 Paměti 
vznikaly na samém konci Burešova života a týkají se čistě údobí do poloviny roku 1948. Za tuto 
hranici se nedostaly. Bureš, jemuž viditelně ubývalo tělesných sil, se ostatně do doby poválečné 
dopracoval jen ztěžka a poněkud obecně. Časový odstup od těchto událostí hrál zajisté svou roli, 
jakož i jeho pochopitelné snahy některá fakta neuvést nebo zamlčet.77 Příprava k vydání těchto 
pamětí si vyžádala poměrně hodně času a podílelo se na ní více lidí. Výsledná podoba knihy byla 
kromě technických a „logistických“ potíží ovlivněna do značné míry ohledem na Burešovy dědice. 
Nejde sice o vědeckou edici, nicméně kvality tohoto vydání výrazně převyšují všechny dosavadní 
foglarovské počiny na tomto poli. Dokonce se setkáme i s poznámkovým aparátem – sice poněkud 
nesmělým, ale je tady. 

Burešovy paměti jsou zásadním historickým pramenem nejen pro foglarovskou tématiku, ale 
i pro dějiny sportu, žurnalistiky i dalších oborů. Bureš jako sportovní redaktor i aktivní sporto-

zvídavých dětí / KZD. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 2-2010. Nakladatelství Ostrov, Praha 2010, s. 10–15. O exis-
tenci Klubu zvídavých dětí se prý „dozvěděl před několika lety procházením Foglarova kalendáříku z roku, kdy byl zastaven časopis 
Mladý hlasatel.“ Jenomže o něm napsal již Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, sva-
zek 1. Delfín, Brno 1990, s. 54–55. Ne sice nějak vyčerpávajícím způsobem, to je pravda, nicméně překvapuje, že první 
informace nepřicházejí odtud, ale až z prohlížení Foglarovy pozůstalosti. Pokud nešlo o rétorickou ozdobu úvodu 
článku, můžeme to chápat jako důkaz, že foglarovské bádání nezačíná primárně na zvládnutí literatury. A že veškeré 
„přísahání na Pírka“ je pouze klamem.
73 Autor nemá na mysli svou osobu, jak by se možná mohlo zdát. Za odborníka na Jaroslava Foglara se totiž nepo-
važuje.
74 Lubomír KUBÍK: Jestřábův let. Příběh Jaroslava Foglara. Nakladatelství Prostor, Praha 2009.
75 Nemá smysl zde jít do detailů. Na některé z nich bude upozorněno dále.
76 Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Moravec, Praha 2009. Vydání 
připravili Jiří Polák a Jaroslav Čvančara.
77 Kopii strojopisu pamětí měl autor možnost rámcově zhlédnout ještě před jejich vydáním, za což děkuje na tomto 
místě Jiřímu Rabovi, který je též autorem vzpomínkového textu na časopisy Vpřed a Mladý hlasatel v závěru knihy.
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vec poznal řadu našich předních sportovců a zanechal o nich tyto vzpomínky. Jeho připomínky 
k poměrům v Melantrichu zase umožňují rekonstruovat řadu situací, v nichž se Bureš nebo Foglar 
ocitli, vyjadřuje se přímo k Mladému hlasateli i Vpředu. Díky jeho líčení jsme schopni do určité míry 
rekonstruovat „běžný redakční den“.

Jde o paměti. Pramen vesměs neopakovatelný, výpověď hlavního aktera. Samozřejmě, že podaná 
tak, jak to pisateli vyhovuje, tedy subjektivní. Paměti nikdy nebudou objektivní a nemohou být 
– a to dokonce, i kdyby se někdo programově pomlouval. Vždy dochází k selekci faktů a událostí. 
Bureš zde nejde za rok 1948. Události, které po tomto mezníku nastaly, nekomentuje, stejně jako 
některé údaje z doby předchozí, jež mají s poúnorovou atmosférou nějakou spojitost. Nenajdeme 
zde tedy žádné stanovisko k jeho pozdější činnosti – na rozdíl od Polákova Poselství žlutého kvítku.

Doprovodný text Jaroslava Čvančary tyto aspekty zdůrazňuje a otázku viny a trestu ponechává 
na úsudku čtenáře. V obrazové příloze čtenář najde další literaturu, která k Burešově osobě vyšla. 
Je mu tím zcela jasně naznačeno, že pokud by jej problematika zajímala do hloubky, má zde návod, 
„kam sáhnout“. Vydavatelé Burešových pamětí nadto zdůrazňují, že k vydání pamětí novináře, 
jehož charakterový profil je problematický, je vedla především snaha zpřístupnit tento jedinečný 
pramen a rozšířit tak spektrum dostupných svědectví pro danou epochu a oblast.

Pro naše potřeby je vydání Burešových pamětí neopomenutelným a důležitým počinem, neboť 
se vyjadřují také k vnitřnímu uspořádání melantrišské akciové společnosti, dokonce se dotknou 
osoby redaktora Mencáka! Navíc poskytují neotřelý pohled z jiného úhlu.

Jediné, co lze tomuto vydání vytknout, je pouze ona nesmělost poznámkového aparátu, jímž 
mohli pořadatelé edice některá Burešova tvrzení opravit.78 Jakoukoliv politickou tendenci nebo 
snahu deformovat minulost či přítomnost v knížce ze strany vydavatelů nenajdeme a nic nebrání, 
aby na základě takto zpřístupněných pamětí vznikaly články polemické, nebo takové, které by uvedly 
Burešovy omyly a úmyslné deformace na pravou míru. Věcná diskuse může nastat.

Je proto s podivem, jak nenávistnou reakci vyvolala kniha v okruhu tzv. Sborníku nezávislých fogla-
rovců. V druhém čísle této revue vyšel sloupek Jiřího Zachariáše-Pedra,79 nazvaný Dr. Karel Bureš: 
Zrádcem i v týmu s Foglarem.

„Nakladatelství Toužimský a Moravec vydalo v roce 2009 vzpomínky sportovního novináře dr. Karla Bureše na 
určité etapy jeho života pod názvem ‚V týmu s Foglarem‘. Pravdivost titulu obstojí a uspokojí však jen čtenáře neza-
bývající se příliš historickými souvislostmi. Tvůrčí spolupráci s Foglarem věnuje totiž autor velký prostor naplněný 
informacemi nejednou překvapivě nových pohledů (i když leckteré informace již proběhly v díle J. Poláka ‚Poselství 
žlutého kvítku‘). Kniha včetně obrazového doprovodu vyznívá jednoznačně jako oslava a uctění Bureše. Rád bych 
se k tomuto pohledu připojil. Za určitých předpokladů ovšem. Burešův oslavný pohled na sebe sama by musel být 
obohacen o hluboký ponor do vlastního nitra a o zásadní reflexi na události, jichž byl nepochybným strůjcem.

Nedlouho po únoru 1948 opustil Bureš úspěšný redakční tým a obětoval Foglara ve prospěch vlastní kariéry 
a postavení. Už tahle zrada je těžko omluvitelná. Přidaly se však další a mnohem závažnější. Od počátku padesá-
tých let byl Bureš agentem Státní bezpečnosti. Agentem se stal ze stejných důvodů, z jakých opustil Foglara – chtěl 
užívat výhod, které mu komunistický režim za to nabídl.

Svou aktivitou připravil pro StB rozsáhlou skupinu skautských činovníků a vůdců, kteří především jeho záslu-
hou byli odsouzeni v několika procesech k mnohaletým trestům. Rozhodně to neudělal (vypovídají o tom jeho 
podrobné agenturní zprávy a doklady o finančních odměnách a jiných požitcích, které od StB dostával) ‚… z obav 
o rodinu, z ideového přesvědčení. Aniž domyslel důsledky svého jednání…‘ – jak zprostředkovává čtenářům knihy 
‚V týmu s Foglarem‘ Burešovo vyjádření k této věci autor jeho profesního portrétu Jaroslav Čvančara. Je s podivem, 
a nemohu se zároveň zbavit lítosti nad tím, že tuto ‚obhajobu‘ zprostředkovává právě ten, kdo byl ve zcela jiném 
‚týmu s Foglarem‘, tedy členem jeho oddílu. Navíc ten, kdo je znám dokonce jako badatel v oblasti 2. a 3. čs. odboje 
a hlásí se k těmto tradicím…

78 Minimálně chyby ve jménech, překlepy apod.
79 Což samo o sobě není autor schopen pochopit.
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Jak víme ze zkušeností s totalitním režimem, Burešova zrada se nedotkla jen více než dvacítky odsouzených 
skautů, ale rovněž jejich dětí a dalších příbuzných. Burešovy opravdové lítosti a omluvy se nikdo z nich nedočkal. 
Pokání a lítost jsem marně hledal také v jeho knize. JZP

P. S.
Na 158. straně Burešovy knihy je reprodukována část listu z protektorátní kroniky Foglarova oddílu. Čtenář 

neznající historii tajného skautingu v protektorátní době musí být reprodukcí, především textu nad novinovým 
výstřižkem, silně dezorientován. Myslím si, že do knihy v tomto ‚uvedení‘ nepatří předně z důvodů etických, ale ani 
vzhledem k jejímu tématu. Protože v tiráži knihy je uvedeno, že fotografický doprovod připravil rovněž již zmíněný 
J. Čvančara, znovu pokládám otázku: Není naší povinností poskytovat historické informace zejména novým gene-
racím s vysvětlením dobového kontextu? Tento evidentní přehmat je vysvětlitelný (ovšem neobhajitelný) nedostatkem 
citlivosti volby a zřejmě krizí vhodnějších snímků nebo textů, zejména byla-li investována nakladatelova záloha 
za provedený výběr doprovodného materiálu. JZP“80

Titul je dílem Bureše a má patrně znamenat, že k dalším etapám svého života se vyjadřovat 
nechce. Tvrzení, že kniha má být oslavou a uctěním Bureše, je chybné a zavádějící. Vydavatelé při-
pomínají a vyzdvihují jeho novinářskou práci do r. 1948, která má nezpochybnitelná positiva. Na 
obálce knihy jsou titulní stránky časopisů vycházejících do r. 1948. Nic se netýká období po tomto 
roce, o oslavě jeho životních selhání nemůže být ani řeči. Navíc těžko mluvit v obrazové příloze 
o jednoznačné oslavě Bureše, když se v ní nachází i obálka Zachariášovy knihy o skautských proce-
sech! Ačkoliv Jiří Zachariáš viní Bureše z překrucování skutečnosti, sám se podobného pokroucení 
dopouští, když tvrdí, že autor doprovodného textu Jaroslav Čvančara zprostředkovává čtenářům 
„lživou obhajobu“ Burešovy činnosti.

Citujme přesně: „Dr. Karel Bureš byl od Února 1948 členem KSČ. V padesátých letech se dopustil řady 
životních pochybení. Podle jeho slov (např. viz jeho vyjádření v knize Jiřího Poláka Poselství žlutého kvítku, nakl. 
Olympia, 2003) to bylo z obav o rodinu, z ideového přesvědčení. Aniž domyslel důsledky svého jednání, nepřímo 
tak přispěl k zatčení a odsouzení několika osob z řad sportovců a skautských funkcionářů. Po roce 1989, pozdě, 
ale přeci nad svým někdejším poblouzněním komunismem vyjádřil stud. Zda své hříchy alespoň částečně odčinil, zda 
jeho lítost byla účelová či s upřímným pokáním, nechť každý posoudí sám…“81

Jaroslav Čvančara ani na okamžik netvrdí, že sdílí bezvýhradně Burešovo stanovisko. Naopak 
ponechává si řádný odstup. Čvančara se tímto textem nikterak nezpronevěřil své badatelské pověsti, 
bohužel se tak stalo Jiřímu Zachariášovi. Kdyby si tento osobní výpad odpustil, udělal by lépe, 
stejně jako v případě oné fotografie z oddílové kroniky, na níž je výstřižek z tisku z doby protekto-
rátu se snímkem rodiny Emanuela Moravce.

Foglarovou rukou je k fotografii učiněna poznámka: „Tento chlapík, Jura Moravec, byl v roce 1936 
skautem 2. pražského oddílu. Někteří naši hoši se s ním z těch dob ještě znají.“ Následuje Foglarovo jemně 
ironické konstatování: „Tehdy se ještě nevědělo, že skauting je ve vleku Zednářů. Ani tehdejší plukovník generál. 
štábu MORAVEC to netušil, tak jako to nevěděla ani většina vedoucích oddílů!“82

Na uvedení této fotografie není nic problematického, nic, co by hraničilo s etikou, nebo, co by 
se vymykalo tématu – fotografie je zařazena jako ilustrační materiál k pasážím týkajícím se doby 
protektorátu. Obava, kterou Jiří Zachariáš vyjádřil, že se najde čtenář, který by věřil, že skauting je 
(nebo byl) skutečně ve vleku zednářů, zamlčením fotografie nezmizí. Vymlouvat se na „čtenáře, 
neznajícího historii tajného skautingu v protektorátní době“ a na jeho desorientaci je poněkud 
směšné. Celá kniha se vztahuje k historii, jde o historický pramen, jakkoliv subjektivní. Bude-li ji 
číst neobeznámený čtenář, je to problém čtenáře. Bude-li hlásat bludy, je to stále jeho hloupost. 

80 Jiří ZACHARIÁŠ-PEDRO: Dr. Karel Bureš: Zrádcem i v týmu s Foglarem. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 2-2010. 
Nakladatelství Ostrov, Praha 2010, s. 27.
81 Jaroslav ČVANČARA: Genealogický a profesní portrét RNDr. Karla Bureše. Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh 
redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Moravec, Praha 2009, s. 297–298.
82 Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Moravec, Praha 2009, s. 258.
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Kromě toho je s podivem, že se Jiří Zachariáš nevyjádřil takto kriticky k některým příspěvkům 
v SNF, například ke způsobu zveřejňování korespondence Foglarovy matky.83 Onen dvojí metr, 
který zde tak viditelně uplatnil, nelze zakrýt do obav o výchovu čtenářů.84 Ačkoliv je to autorovi 
osobně velmi nepříjemné, je nucen vyslovit hluboké politování nad touto zdravému rozumu se 
zcela vymykající reakcí.85 „Lépe“ demonstrovat rozpolcenost foglarovských badatelů nelze.86

Vydáním Burešových pamětí se foglarovská vlna roku 2009 vyčerpala a od té doby k našemu 
tématu nic podstatnějšího a většího, kromě již zmíněné práce Miloše Dvorského, nevyšlo.87 K tomu, 
abychom mohli shodně s úvodním citátem recensního textu Jiřího Stegbauera tvrdit, že „vše již 
bylo objeveno“, máme ještě hodně a hodně daleko.

1.1.3. z universitního reservoiru
„Ovšem, máš pravdu, klasicky vzdělaný čtenáři, poesie, 
poiésis, je totéž co tvorba a tvůrčím, poetickým činem, není 
jen dílo umělecké (hudební, výtvarné, literární, fotografické, 
mimické), ale i vědecké. Je tedy poesií stejně Zátiší s kyta-
rou, hrozny a chrupem jako Soustavné uvedení do experi-
mentálné enonologie.“

Václav Lacina88

Existuje několik vysokoškolských prací, které se dotknou Mladého hlasatele a pokoušejí se alespoň 
částečně popsat jeho historii.89 Práce starší jsou přirozeně limitovány tehdy dostupnou literaturou. 
Sem patří např. diplomová práce Petra Hopfingera Komunikace Jaroslava Foglara se čtenáři z r. 2002.90 

83 Najdeme i jiný příklad. Když ve třetím čísle této revue připomíná kreslený seriál Družina Lišek, v němž se vyskytl 
značně nevýchovný motiv předstírání zranění z důvodu snadnějšího stopování aut, věnoval Jiří Zachariáš tomuto 
bezesporu nevhodnému motivu článek Neblahé poselství Družiny Lišek (Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 3-2011. 
Nakladatelství Ostrov, Praha 2011, s. 20–23.) Že ale podobně nevýchovně působí Foglarem nikdy nepoužitý scénář 
příběhu Rychlých šípů u železničního mostu (patrně z toho důvodu nepoužitý), který pak byl v (nově pořízené) kreslené 
podobě uveřejněn v 1. čísle této revue za předchozí výrazné reklamní kampaně („nikdy neotištěný příběh RŠ“), k tomu 
se bohužel Jiří Zachariáš nevyjádřil, ačkoliv i zde jistě hrozí nebezpečí pro „neobeznámeného čtenáře“. Autor také 
nezaznamenal žádnou hlubší diskusi nad příčinou Foglarova jednání, že scénář nakonec nikdy nepoužil.
84 Mimochodem, ve druhém SNF jsou Kubíkovu Jestřábovu letu věnovány dvě celé strany a polovina třetí. Zcela fabulo-
vaná Kubíkova kniha stála přispěvatelům (Jiří Zachariáš a Petr Vyleta) za dvě a půl stránky, zato s Burešovými pamětmi, 
které jsou historickým pramenem, byl Jiří Zachariáš „hotov“ v jediném sloupci.
85 Bohužel Jiří Zachariáš nebyl zdaleka sám, kdo takto uvažoval. Jeden z přispěvatelů SNF, kterého autor nechce jme-
novat, se v korespondenci s autorem podivil, „kdo proboha chce vydávat paměti toho … práskače“. Pokud se máme z historie 
poučit, máme mít k disposici i výpovědi těch, které považujeme za osobního nepřítele.
86 Zajímavost nepostrádá ani skutečnost, že v jiné souvislosti vydavatel SNF Jiří Stegbauer odpověděl svému názoro-
vému odpůrci takto: „Vy jste… zřejmě nezaznamenal, že u nás už je dávno demokracie a svoboda slova. Vy mně – mimo jiné – nejen 
upíráte právo se svobodně vyjádřit, ale v podstatě vybízíte k cenzuře či k autocenzuře. … A ještě se Vás zeptám,… v kontextu s právem 
kriticky nahlížet jakoukoli oblast: Co třeba literární kritika a literární historie? Víte vůbec, že tyto vědecké obory existují a v jejich rámci 
vznikají celá kritická díla o autorech, jejich tvorbě i životě? Nejednou díla přinášející šokující informace.“ (Jiří STEGBAUER-JURA: 
Pracky Bratrstva Kočičí… aneb Druhá největší mystifikace kolem J. Foglara. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 1-2009. 
Nakladatelství Ostrov, Praha 2009, s. 42–43) Stejná slova se hodí i na adresu (ať se na autora Jiří Zachariáš nezlobí) 
hulvátské kritiky ediční práce, kterou Jiří Zachariáš podepsal. Výše citovaná slova sice napsal Jiří Stegbauer, ale protože 
SNF rozhodně nepůsobí jako „volná tribuna“, těžko se lze domnívat, že by vydavatel (minimálně bez komentáře) uve-
řejnil text, se kterým by nesouhlasil. Jak podivně pak vypadají nářky přispěvatelů SNF, že je „nikdo nemá rád“, když se 
chovají tak, že nedostojí ani vlastním názorům.
87 Autor se záměrně nevěnoval časopiseckým příspěvkům a zmínkám, jejichž počet je nepřehledný.
88 Václav LACINA: Čtení o psaní aneb spisovatelem snadno a rychle. Sfinx – Bohumil Janda, Praha 1949, s. 23.
89 Je možné, že na některé práce se v našem výkladu nedostane. Ve výběru jsou akcentovány spíše „závažnější“ texty 
s určitým zastoupením historického prvku. Literárněvědné či pedagogické práce ponecháme stranou.
90 Petr HOPFINGER: Komunikace Jaroslava Foglara se čtenáři. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. 
Ústav českých dějin, Praha 2002.
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Už z názvu práce je jasné, že hlasatelská problematika není v ohnisku zájmu, resp. jen tehdy, týká-
li se bytostně Foglara. Etapa do podzimu 1938 proto nehraje hlavní úlohu, dokonce se text spíše 
zaměřuje na poválečný časopis Vpřed. Všímá si samozřejmě více činnosti čtenářských klubů, což 
je samozřejmě ovlivněno Pírkovou knihou i Foglarovým Životem v poklusu. Z tohoto důvodu se 
objevují i některé nepřesné, nebo nepravdivé informace, které v době vzniku práce nebyly ovšem 
ještě známy.91

V nedávné době se objevily čtyři poměrně rozsáhlé kvalifikační práce na Fakultě sociálních věd 
University Karlovy, které se někdy více, někdy méně dotýkají Mladého hlasatele. Jde o práce Štefana 
Švece, Terezy Švejdové-Meravé a Martiny Mamulové.

Švecova práce Dějiny českojazyčných časopisů pro děti v letech 1850–1989 je velmi pečlivou syntézou 
k dějinám českých časopisů pro děti a mládež.92 Vzhledem k šíři zkoumaného období se pochopi-
telně k Mladému hlasateli vyjadřuje pouze na několika málo místech. Nicméně poskytuje velmi dobrý 
základ ke studiu této otázky.

Mnohem více se Mladému hlasateli věnovala Tereza Švejdová-Meravá, která o něm psala jak baka-
lářskou,93 tak i diplomovou práci.94 Jejich posouzení je poměrně složité. Je třeba uvést, že autorka 
svou první práci psala pod dojmem, že je první, kdo se Mladým hlasatelem takto zabývá.95 Z tohoto 
důvodu jí lze také mnoho odpustit. Její obě práce mají obecnou část teoretickou, v níž se zamýšlí 
nad funkcí literatury a žurnalistiky pro děti a mládež, zkoumá jejich metody a snaží se hledat něk-
teré výrazné prvky i u Mladého hlasatele. Za mnohem důležitější část své bakalářské práce považuje 
sama autorka analytickou část, v níž se skrývá „jednak obsahová analýza všech ročníků Mladého hlasatele, 
dále kvantitativní analýza výskytu autorit a analýza specifik časopisu“.96 Nevyhnula se však poněkud nebez-
pečnému a sebevědomému prohlášení: „K analýze jsem použila všechny ročníky a potažmo všechna čísla 
týdeníku pro mládež Malého a potažmo Mladého hlasatele.“97 Ne snad, že by se toto tvrzení nezakládalo 
na pravdě, o tom vcelku není důvod pochybovat, leč zůstává otázkou, zda při tak velkém množství 
stran si dokázala všude počínat stejně pečlivě a „neztratit se“ v materiálu. O tom už do určité míry 
pochybovat lze.

Autorka buďto měla raději setrvat na obecnější rovině a nepouštět se tudíž do přílišných detailů, 
nebo výrazně zpřesnit své vyjadřování, pečlivě si ověřovat veškeré své domněnky – a především 
důkladně odlišovat podružnosti od hlavních tendencí časopisu. Z těchto příčin je hodnocení její 
práce složité a obtížné.

Shrnuje dostupné informace o časopisu, jeho vzniku, konkurenci a autorech, a to jak textů, 
tak ilustrací, v ucelené podobě, v jaké dosud nebyly publikovány. Totéž platí o literatuře o tvorbě 
pro děti a mládež, a dokonce cituje z meziválečných a válečných diskusí k této otázce. Bohužel 

91 Jde například o tvrzení, že neexistovaly kluby s názvem Rychlé šípy, což pro Mladého hlasatele vůbec neplatí; jakož 
i problematiku Mladého hlasatele v Sudetech.
92 Štefan ŠVEC: Dějiny českojazyčných časopisů pro děti v letech 1850–1989. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Praha 2010. Švec dokonce při psaní využil 
i rukopis Pírkových Českých časopisů pro mládež (vizte výše).
93 Tereza ŠVEJDOVÁ: Časopis Mladý hlasatel a jeho autoři. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Praha 2009.
94 Tereza MERAVÁ: Komparace zábavně poučných týdeníků pro mládež Mladý hlasatel a Vpřed (30. – 50. léta 20. století). Diplo-
mová práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediál-
ních studií. Praha 2011.
95 Na vysokoškolské úrovni je to nejspíš pravda. Autor (s jistou dávkou ješitnosti) připomíná, že ji o dva roky předběhl 
svou „středoškolskou“ prací – aniž by obě práce chtěl srovnávat, po stránce faktografické se příliš neliší. Po stránce 
teoretické je samozřejmě Tereza Švejdová-Meravá mnohem mnohem dál.
96 Tereza ŠVEJDOVÁ: Časopis Mladý hlasatel a jeho autoři. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Praha 2009, s. 10.
97 Tamtéž, s. 9.
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při popisu jednotlivých ročníků Mladého hlasatele skáče v čase sem a tam, má problém setrvat jen 
v daném ročníku. Popularitu časopisů hodnotí podle Pírkových Čtenářských klubů Jaroslava Foglara, 
ačkoliv si již při práci s časopisem Úhor mohla povšimnout problematičnosti oné knížky.

Třebaže při analyse jednotlivých ročníků uvádí i některé historické události, do komplexního 
hodnocení je zahrnuje jen zčásti. Např. IV. ročník chápe téměř jako homogenní celek, ač sama jinde 
konstatuje výkyvy obsahu. Kvůli protikladnosti těchto thesí si pak ony výkyvy nedokáže dostatečně 
vysvětlit. „Celkově působí ročník poněkud zmatečně.“98 IV. ročník nemůžeme chápat jako celek, neboť 
byl po 24. září 1938 přerušen a vydávání pokračovalo až od prosince – za docela jiných podmínek.99 
„Zmatečnost“ ročníku je zdánlivá, nastává pouze v důsledku tohoto špatného chápání.

Správně si sice všimla důležitosti III. ročníku, nicméně způsob, jakým o něm psala, je přinejmenším 
problematický. Autorka v celém textu užívá různých pojmů politologických, historických i jiných, 
a to dosti nevhodně, s největší pravděpodobností po neúspěšném hledání lepších formulací. Tímto 
používáním nevhodných termínů (např. vrcholní politikové, militarisace, politika, politikaření, 
stereotyp, abnormální, zprofanovaný atd.) doslova zabředává do problémů a „neobeznámenému 
čtenáři“ se zde skutečně posouvají autorčiny závěry mnohem dál, než zamýšlela a než odpovídá 
skutečnosti.100

Dopouští se též řady ahistorismů. Je naprostým nesmyslem a chybou pokoušet se hodnotit záliby 
a myšlení tehdejších dětí optikou současnosti. Diametrální odlišnost dnešní výchovy, prostředí, ve 
kterém děti vyrůstají, mnohem větší úloha sdělovacích prostředků a spousta dalších rozhodujících 
faktorů znemožňuje tento přístup.101 Autorka ve svých dojmech, které nepresentuje dostatečně 
jasně jako své osobní názory, jde někdy až příliš daleko, např. její konstatování, týkající se častého 
výskytu Masarykova jména v Mladém hlasateli: „Je ovšem pravda, že častým opakováním jeho jména ve všech 
možných i nemožných souvislostech dochází místy až k opačnému než zamýšlenému efektu, a to například v doslova 
hloupě napsané povídce…“102 Jednak těžko může dokázat onen opačný účin textu, který nastává spíše 
s odstupem času, jednak za jejím hodnocením různých angažovaných povídek („hloupé“, „kýčovité“) 
nestojí dostatečný výzkum, ale jen pocit z kostrbatého textu. Textu, který ovšem v určitém oka-
mžiku může působit zcela jinak. Účast dětí a čtenářských klubů např. na sbírce na obranu státu 
zcela pomíjí. Kdyby se této otázce věnovala, nemohla by takto „od stolu“ zavrhnout podobnou 
angažovanou tvorbu jako kýč, nebo polemisovat o uvěřitelnosti některých dětských činů pouze na 
základě subjektivního chápání literární úrovně řečených příspěvků, která, pravda, nebyla vždy úplně 
na výši.103

Proto i její zamýšlení nad tzv. stereotypy je posunuté. Jednak užívá tohoto výrazu nevhodně, jed-
nak je popisuje a rozebírá špatnou optikou. Autorčin pocit, že zatahování „politiky“ do dětského 
časopisu nepatří, jakož i „sklon děti jakoby činit ještě staršími a předkládat jim myšlenky, které často dobře 
neumějí pochopit a zpracovat ani dospělí – a též očekávat od nich vlastnosti, kterými ani leckterý dospělý nedispo-
nuje“,104 v kontextu doby neobstojí. Pokud by postulovala na základě historického příkladu pravidla 
98 Tamtéž, s. 27.
99 Autorka hovoří pouze o „tříměsíční pauze v důsledku mobilisace“, byť na jiném místě si je vědoma výměny redakce. 
Koncepční posuny (nikoliv obsahové) při této analyse tak zcela pomíjí.
100 Autor se domnívá, že jiná možnost tu snad ani nepřipadá v úvahu. Když např. autorka mluví o „politikaření“ v Hla-
sateli, nechce se věřit, že by to myslela doslova a nebyla obětí svého špatného pochopení tohoto slova. Pak by ovšem 
hodnocení její práce muselo být výrazně příkřejší.
101 I u současných dětí pozorujeme, vzdor tomu, co nám servírují sdělovací prostředky, velmi výrazné rozdíly. 
Nemůžeme-li takto zobecňovat v současnosti, nemůžeme totéž činit ani pro doby minulé.
102 Tereza ŠVEJDOVÁ: Časopis Mladý hlasatel a jeho autoři. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Praha 2009, s. 42.
103 Podobně se např. vyjádřila i Helena DIESING: Český komiks 01. poloviny 20. století. Verzone, Praha 2011, s. 235.
104 Tereza ŠVEJDOVÁ: Časopis Mladý hlasatel a jeho autoři. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Praha 2009, s. 24.
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pro vedení úspěšného moderního a kvalitního dětského časopisu, bylo by možné tento její přístup 
přijmout. Takto ale podsouvá tehdejší mládeži a tehdejší redakci úmysly a schopnosti, jež nemůže 
nikterak dokázat, a výrazně tím ovlivňuje svou analysu Mladého hlasatele prohlášením oněch aktua-
lisačních tendencí za nepříhodné a chybné. V tomto ohledu nelze autorčiny postuláty přijmout.

Po stránce faktografické přináší velkou řadu poznatků, leč jejich třídění je velmi nehluboké. 
Pokusila se též o sumarisaci klíčových jevů v daných obdobích – s poněkud rozpačitým výsledkem. 
Zkoumá-li např. počet zmínek o T. G. Masarykovi, neuvádí nikde výčet těchto zmínek. Jen rám-
cově naznačí, co do souhrnu započítala a co ne. A i když nechceme pochybovat o její pečlivosti, 
nevíme, zda do součtu nezahrnula i to, co do něj nepatří, nebo naopak neopomenula započítat 
nějakou důležitou informaci. Visuální dojem z těchto číselných souhrnů je dobrý, bez uvedení 
metodiky či soupisu kritérií „kvantitativního výzkumu“ jsou takové počty bohužel bezcenné. Tolik 
(jistě pečlivě) vykonané práce, tolik vynaloženého času – a kvůli pár chybějícím větám přišlo celé 
úsilí vniveč.

Nezapomeňme – práce nebyla koncipována jako primárně historická! Proto ji nelze posuzovat 
pouze historiografickými kritérii. Pečlivá heuristika, jíž se autorka zhostila velmi dobře, umožňuje 
za určitých okolností nápravu oněch chyb. Tereza Švejdová-Meravá si povšimla i řady dosud opo-
míjených faktů, především ve vztahu k tzv. Táboru mladých i ke III. ročníku vůbec. Projevila snahu 
přečíst si všechna čísla Mladého hlasatele, k čemuž se řada sběratelů dodnes nedostala. Pracovala 
v situaci, kdy ještě neměla k disposici dostatečné množství literatury, navíc v představě, že její text 
je prvním komplexním zpracováním hlasatelské problematiky. Její bakalářská práce tak má svá pro 
i proti a není důvod ji povrchně odsuzovat jako zcela špatnou. Spíše lze konstatovat, že v oblasti 
historického výzkumu jsou některé závěry poněkud pomýlené.

Autorčina diplomová práce si takto mírná hodnocení zaslouží už méně.105 K „našemu“ období 
jen opakuje these své práce předchozí, aniž by opravovala svá zjištění, jež by i vzhledem ke stupni 
závěrečné práce určité korektury rozhodně snesla. Nejdůležitějším pochybením je zato samo jádro 
práce – srovnání II. a V. ročníku Mladého hlasatele a Vpředu. Podle názoru autor togoto textu jde 
o naprosto nesprávný pohled, protože přes autorčinu argumentaci (komparace ročníku z doby „svo-
body“, tedy druhých; a z doby „nesvobody“ čili pátých) nelze porovnávat časopisy, které vycházely 
za naprosto odlišných okolností, nota bene péčí zcela odlišných redakcí a v jiných nakladatelstvích 
pod záštitou jiných organisací pro jiné publikum jiného věku a ve službách jiné ideologie. Tato 
komparace vychází ze zcela chybného a zavádějícího předpokladu. Je samo o sobě diskutabilní, 
nakolik můžeme srovnávat časopis Vpřed a Mladého hlasatele jen v jejich „foglarovských érách“, 
natož srovnávat etapy „bez“ Jaroslava Foglara a Karla Bureše. Metodika diplomové práce zavedla 
autorku příliš daleko.

Poslední prací, jíž se budeme zabývat a která si na FSV vytkla za cíl zabývat se Mladým hlasatelem, 
je bakalářská práce Martiny Mamulové Čtenáři komiksu Rychlé šípy a čtenářské kluby Mladého hlasatele 
jako aktivní publikum.106 Už z názvu je patrné, že opět bude její náplní období jiné, než předmnichov-
ské. Martina Mamulová se zabývá čistě foglarovským obdobím, pro dobu předchozí cituje často 
z práce Terezy Švejdové-Meravé. Je třeba ocenit, že v úvodu zcela upřímně přiznává, že její zájem 
začíná až od 7. čísla IV. ročníku ze 17. prosince 1938, v němž začaly vycházet Rychlé šípy. Nesnaží 

105 Tereza MERAVÁ: Komparace zábavně poučných týdeníků pro mládež Mladý hlasatel a Vpřed (30. – 50. léta 20. století). Diplo-
mová práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediál-
ních studií. Praha 2011.
106 Martina MAMULOVÁ: Čtenáři komiksu Rychlé šípy a čtenářské kluby Mladého hlasatele jako aktivní publikum. Bakalářská 
práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních 
studií. Praha 2011.
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se tuto hranici překonat – u vědomí, že jen pro toto období má dostatek materiálu. Sice se občas 
dostane do vleku předchozí literatury, nebo uvede některá fakta chybně, ale snaží se pro svá tvrzení 
najít oporu v časopisu.107

Souhrnně lze tedy říci, že k tématu našeho studia nemáme k disposici žádný odborný text, který 
by se přímo věnoval Mladému hlasateli v letech 1937–1938. Práci Terezy Švejdové-Meravé lze upo-
třebit pouze po faktografické stránce, a to ještě podmínečně. Ostatní práce se tématu jen letmo 
dotkly, ponejvíce na základě starší literatury, jejíž nedostatky jsme si již jmenovali.

1.2. Krátké seznámení s „neokoukanými“ prameny
„Úkolem tohoto spisku je literaturistické značkování cesty 
na Parnas. Nepoženeme to příliš příkře vzhůru, aby se 
Musa pedestris tuze neunavila, ale použijeme příhodných 
zkratek a nadcházek…“

Václav Lacina108

Které prameny dosud unikaly pozornosti badatelů „profesionálních“ i „amatérských“? Máme 
poměrně širokou možnost výběru, zvláště jsme-li z rodu megalomanů a grafomanů…

V prvé řadě se nabízí pozůstalost Jaroslava Foglara v Literárním archivu Památníku národního 
písemnictví (LA PNP) a neplatí o ní, že by stála stranou pozornosti.109 V poslední době lze dokonce 
říci, že je jí věnována pozornost snad až příliš velká. Ačkoliv je fond již zpracován, skrývá přesto 
řadu záludností. Je to jednak jeho rozsáhlost, ale z té by měl mít badatel radost. Leč pozůstalost 
Jaroslava Foglara (podle prozatímního inventáře) vykazuje pro léta 1937–1938 až podezřelou meze-
rovitost, která je pravděpodobně způsobena tím, že dosud nebyla v úplnosti předána LA PNP. 
Pověstných „několik balíků v zapečetěném bytě“ zdají se být celkem logickým argumentem při hle-
dání příčin těchto bílých míst. Absence některých materiálů námi sledovaného období vedla autora 
k úvaze, že bude účelnější počkat, zda se po vyřešení dědických tahanic pramenná základna ještě 
nerozšíří.110 Druhým motivem, proč nebylo využito materiálů z Foglarovy pozůstalosti, bylo do 
určité míry náhodné zjištění poměrně velkého množství informací o Břetislavu Mencákovi, kterého 
dosavadní literatura jinak okázale ignorovala. V případě Jaroslava Foglara nyní skutečně nehrozí, 
že by zájem o jeho pozůstalost nějak výrazně poklesl. Bez současných znalostí alespoň základních 
údajů o osobě Mencákově budou bezpochyby výsledky tohoto zájmu beznadějně jednostranné 
a neúplné.

Bohužel podobně neúplná je i pozůstalost Břetislava Mencáka, taktéž v LA PNP.111 Jde přesněji 
o torso pozůstalosti, možná ani slovo torso dostatečně nepostihuje úbohý obsah jediného kartonu, 
z něhož se Mencákův fond skládá. Z jiných zdrojů víme, že vedl velmi čilou korespondenci na různé 
strany, byl velmi pilný a pracovitý. Kdežto v pozůstalosti zbylo pár různě representativních jednot-
livin, připomínající spíše pestrou sbírku autografů, než pozůstalost spisovatele, novináře a překla-
datele. Fond byl zpracován již v 80. letech. Pro naše účely obsahuje poměrně důležité Mencákovy 
vlastní životopisy pro svaz novinářů – z různých období a různého zabarvení; dále několik málo 
107 Na s. 4 tvrdí chybně: „V devadesátých letech se Melantrich pokoušel navázat na předválečný úspěch Mladého hlasatele jeho obnove-
ním, dokonce dvakrát, ale ani jednou neuspěl.“ Pokusy o obnovu Mladého hlasatele byly v režii Státního nakladatelství technické 
literatury (SNTL) a nakladatelství Atos, Melantrich měl v této době zcela jiné starosti.
108 Václav LACINA: Čtení o psaní aneb spisovatelem snadno a rychle. Sfinx – Bohumil Janda, Praha 1949, s. 11.
109 LA PNP, Foglar Jaroslav. Inventář zpracovala Dorota LÁBUSOVÁ: Jaroslav Foglar (1907–1999). Soupis osobního fondu 
(pracovní verze). Památník národního písemnictví, Praha 2006.
110 Dalším argumentem byla autorova nespokojenost s četbou některých pokusů o sondu do archivního materiálu, pře-
devším na stránkách tzv. SNF, kdy jsou události vytrhovány ze souvislostí a stavěny na odiv veřejnosti v nevhodném či 
nesprávném světle, aniž by byly uspokojivě vysvětlovány, nebo zde byla jasná záruka kvalitní heuristiky a objektivity.
111 Dana HOLMANOVÁ: Břetislav Mencák (1903–1981). Soupis osobního fondu. Edice inventářů č. 454. Památník národ-
ního písemnictví, Praha 1986.
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dokladů z doby jeho redigování Mladého hlasatele (korespondenční lístky a vzkazy), které sice mnoho 
nepovědí, ale jako ilustrační materiál se hodí určitě. Mnohem více ovšem nalezneme pro dobu 
Mencákovy redakce Malého čtenáře. Velmi důležitou stopou jsou Mencákovy výpisky z korespon-
dence s Bedřichem Václavkem, které posloužily dalšímu „pátrání“ a mimochodem ukazují, o jak 
velké množství korespondence je badatel v Mencákově pozůstalosti ochuzen. Několik dalších stop 
najdeme v drobných vzkazech jiných odesílatelů. Ve fotografiích najdeme např. jeho snímek, který 
byl uveřejněn v Mladém hlasateli, nebo pozoruhodné skupinové foto redaktorů časopisu Trn. Velké 
množství (hlavně obrazového) materiálu se váže k Mencákově činnosti na postu kulturního atašé 
čs. velvyslanectví ve Stockholmu po II. světové válce.112

Od pozůstalosti Mencákovy vedla cesta do pozůstalosti Bedřicha Václavka,113 v níž se nachází 
korespondence s Mencákem – i z doby jeho hlasatelského „redaktorování“. Právě tato korespon-
dence pomohla výrazně doplnit řadu bílých míst v Mencákově biografii a díky ní prudce vzrostlo 
množství informací o Mencákově osobě. Tyto poznatky byly doplněny ještě dalšími dokumenty 
z některých ostatních pozůstalostních fondů LA PNP.114 Je více než pravděpodobné, že stále nám 
mnoho materiálu uniká, ale jsme už nyní v mnohem lepší situaci než dříve.

Při pokusu zmapovat Mencákovy předchozí redaktorské zkušenosti se autor propracoval (i na 
základě textu Michaly Daněčkové)115 k dosti složité problematice meziválečné Masarykovy koleje 
na Hradčanech a k satirickému časopisu Trn. Ukázalo se, že řada dosud opakovaných thesí neod-
povídá skutečnosti a že počátky Trnu jsou desinterpretovány na Mencákův úkor. Jelikož už v těchto 
okamžicích lze pozorovat některé prvky Mencákovy pozdější redakční praxe, věnoval jim autor 
poměrně širokou pozornost a pokusil se některé omyly a nepravdy vyvrátit. Ačkoliv se dopustil 
velké odbočky, domnívá se, že jen tímto způsobem mohl poukázat na početné nespravedlnosti, 
jichž se vůči Mencákovi historie i historiografie dopustila.

Druhým okruhem „neokoukaných pramenů“ jsou prameny vztahující se k Melantrichu. Na 
prvním místě stojí „melantrišská pozůstalost“, která se nachází ve dvou archivech – v Národním 
archivu (101 bm) a v LA PNP (2,5 bm). Zatímco druhý fond můžeme přejít takřka mlčky,116 první 
fond už jen pro svou olbřímí velikost slovně pominout ani dost dobře nejde. Fond je v současnosti 
nezpracovaný a právě vzhledem k jeho velikosti se autor rozhodl jej prozatím z výzkumu vynechat, 
do získání přesnějších představ o možných vztazích Mladého hlasatele k ostatním melantrišských 
listům a k Melantrichu vůbec.

K tomu posloužily již zmíněné paměti Karla Bureše, v prvé řadě ale paměti ředitele Melantrichu 
Jaroslava Šaldy a sondážní průzkum v melantrišských periodicích. Šaldovy paměti byly sice vydány 
knižně, ale toto vydání je pro naše účely nevhodné.117 Po ediční stránce vykazuje řadu nedostatků, 
navíc nejde o kompletní vydání. Nebylo ani konkrétně řečeno, co v knize chybí.118

112 Jde např. o obrazový doprovod výstavy Týden Československa ve Švédsku a nebývalé množství snímků z Terezína.
113 LA PNP, Václavek Bedřich. Za její zpřístupnění (jde o nezpracovaný fond) autor děkuje Literárnímu archivu PNP 
a jeho ochotným pracovníkům.
114 Jejich hledání probíhalo jednak na základě internetového serveru Badatelna, jednak s pomocí kartotéky LA PNP. 
Autor děkuje pracovníkům LA PNP jak na pražském pracovišti, tak i ve Starých Hradech.
115 Michala DANĚČKOVÁ: Ubytování českých vysokoškolských studentů v Praze v letech 1918–1939. HOP (Historie – Otázky 
– Problémy). 2010. Ročník 2. Číslo 1. Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2010 (vyšlo 
2011), s. 99–109. Autorčino zaměření bylo mnohem širší, takže mu nemohla věnovat tolik prostoru, autorovi ale text 
poskytl návod, „kde začít“.
116 Jde o malý soubor korespondence melantrišského knižního vydavatelství. http://www.pamatniknarodnihopisem-
nictvi.cz/melantrich/. Stav k 29. červnu 2013.
117 Jaroslav ŠALDA: Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace. Nakladatelství 
Eva – Milan Nevole, Praha 2001.
118 Proto bylo v tomto textu pracováno s rukopisem (resp. strojopisem) Šaldových pamětí. Jaroslav ŠALDA: Paměti 
Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav v Praze pro studijní potřebu. 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/melantrich/
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/melantrich/
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Sondážní průzkum byl proveden v květnových a červnových číslech ročníku 1938 Českého slova, 
Večerního Českého slovu a A-Zetu. Byly hledány články a příspěvky, které posloužily jako vzor pro 
články v Mladém hlasateli, a reklamní sdělení týkající se Mladého hlasatele. Květnové a červnové období 
r. 1938 bylo vybráno záměrně s ohledem na květnovou částečnou mobilisaci a změny v psaní 
melantrišského tisku, které podmínila. Dále autor použil Pražského ilustrovaného zpravodaje (ročníky 
1936, 1937 a 1938), kde hledal spojitosti s Mladým hlasatelem v širším časovém období. V tomto 
případě už byl sondážní charakter průzkumu poněkud překročen. Výsledky přinesly poměrně pře-
kvapivá zjištění, která umožňují zasadit Mladého hlasatele do širšího kontextu v rámci melantriškého 
podniku a poodhalují částečně redakční praxi jeho listů a jejich shodné prvky.

Nejvýznamnějším „neokoukaným pramenem“ je ale (kupodivu) Mladý hlasatel sám, proto také 
těžiště tohoto textu spočívá v práci s jednotlivými čísly. Byly učiněny pokusy zpracovat pro III. roč-
ník a první čtyři čísla IV. ročníku rejstřík článků a ilustrací, který ovšem nebyl ještě dokončen. Vedle 
toho byla zpracována databáze čtenářských klubů od jejich vzniku do 4. čísla IV. ročníku, včetně 
jejich výskytů v klubovní poště, doplňkových informací a adres, byly-li k disposici. Některé údaje 
z této databáze byly použity v textu.

1.3. Krátké seznámení s Hlasatelem
„…Není tedy báseň, co čísti budeš, ač nejedné básně podobu 
má. Je to jen světlé vymalování toho, co jsem u jiných viděl, 
i co jsem spatřil, do sebe nahlédaje.“

Václav Lacina119

Absence relevantní literatury nás nutí k tomu, abychom na začátku věnovali širší pozornost 
časopisu jako takovému. Některé údaje se proto budou i opakovat. Následující údaje jsou velmi 
zestručněné120 a samy si žádají o revisi. Pochopitelně nelze postulovat žádné závěry bez této vsuvky 
a takto nechť je na tuto pasáž i pohlíženo.

Všechny dosavadní práce stavěly na tom, že Hlasatel vznikl na jaře r. 1935 zásluhou Jaroslava 
Foglara (1907–1999), tehdy vůdce 2. pražského skautského oddílu a úředníka firmy Oskar Stein, 
velkoobchod papírem; který přednesl svůj návrh na moderní časopis pro děti a mládež vedení Melan-
trichu. Sám Foglar vzpomínal v tomto duchu.121 Melantrich tehdy měl v mladém skautském vůdci 
rozpoznal talent (ačkoliv mu místo redaktora nenabídl) a nahodil udičku k jejich budoucí spolu-

Rozmnoženo 1962. Exemplář v knihovně Fakulty sociálních věd.
119 Václav LACINA: Čtení o psaní aneb spisovatelem snadno a rychle. Sfinx – Bohumil Janda, Praha 1949, s. 8.
120 Ačkoliv na to možná nevypadají.
121 Jaroslav FOGLAR: Byl to šťastný nápad. Hlasatel. Čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. 1991. Ročník 1. Číslo 1. Atos, 
Praha, 1991, s. 2.

Skladba melantrišských týdeníků v r. 1935. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 1935. Ročník 42 (XXXXII). Číslo 9. 30. září 1935. 
Typografia, Praha 1935. (Vyšlo též jako separátní publikace pod názvem Melantrich, akciová společnost pro průmysl grafický 

a nakladatelství v Praze.)
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práci. Fakt, že se Foglar nestal redaktorem, prý určitou 
dobu nesl poněkud hůře, měl údajně dojem, že mu byl 
uzmut jeho nápad,122 na druhou stranu jej hřálo vědomí, 
že se aspoň něco udělalo pro děti a mládež.123 Leč není 
to tak jednoduché, jak bychom si přáli, nebo jak by bylo 
příjemné a pohodlné těm, kteří budují falešný Foglarův 
kult.124 Foglar ani Hlasatel se nevyskytovali ve vzdu-
choprázdnu. Oba reagovali na společenskou potřebu, 
v prostoru, který se v dané situaci vytvořil – tedy v rámci 
určitého historického kontextu. Právě historický kon-
text je tím, co dělá foglarovským legendistům nesku-
tečné potíže.

Počátky Hlasatele jsou obestřeny určitými nejasnostmi 
ve výkladu. „Skalní“ příznivci Jaroslava Foglara125 mají 
ve věci veskrze jasno – časopis od začátku do konce 

vymyslel Jaroslav Foglar, byl to jeho nápad, ukradený nápad, jeho „dítko“, které nemělo v Česko-
slovensku obdoby, možná i ve světě. A kdyby nebyli v Melantrichu, kulantně řečeno, příliš opatr-
ničtí, mohly už r. 1935 vzniknout čtenářské kluby, už r. 1935 mohly vycházet Rychlé šípy a kdo ví, co 
ještě. Zkrátka Hlasatel je Foglarovo dílo, a basta! Kdo se snaží tvrdit něco jiného, hledá problémy, 
kde nejsou. Prosím, hledejme alespoň chvíli problémy, kde nejsou…

122 Jiří ZACHARIÁŠ-PEDRO: Stoletý hoch od Bobří řeky. Nakladatelství Ostrov, Praha 2007, s. 230.
123 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997, s. 117.
124 Zatímco ve skutečnosti usilují o své pomníky a vítezné oblouky.
125 Nebo ti, kteří se za ně vydávají.

Pravidelně otiskovaná fotografie Jaroslava Foglara, zaměstnance firmy Oskar Stein. (Převzato 
z Foglarova Života v poklusu.)

V poslední době se rozmohlo hledání reklam 
na papírenskou firmu Oskar Stein, která do 
r. 1938 zaměstnávala Jaroslava Foglara. I my 
proto přispějeme svou troškou do mlýna. Inserát 
převzat: Typografia, odborný list českosloven-

ských knihtiskařů. 1935. Ročník 42 (XXXXII). 
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1.3.1. nečekaně zaMotaný začátek
„V roce 1935 bylo Jaroslavu Foglarovi dvacet osm let. 
V mladém muži by napohled nikdo nehledal, co v něm už 
tehdy bylo: deset letních táborů, deset let nepřetržité celo-
roční práce s oddílem, tři vydané knížky. Byl připraven 
vnést do dějin naší publicistiky pro mládež obrat, přivést ji 
na stupeň účinnosti, který dříve neměla.“

Stanislav Sohr126

Problém základní. Hlasatele vydával melantrišský 
nakladatelský kolos. V redakcích a vedení seděli ostří-
lení profesionálové, zkušení praktici, úspěšní obchod-
níci. Jak to, že nápad přišel zničehonic od „jakéhosi 
mladíka“, kterému ještě nebylo ani třicet, co „jezdí se 
skautíky na tábory a dělá někde úředníka v papíru“? 
Skepse patří přece, mimo jiné, k uvažování úspěšného 
obchodníka. Že by je „osvítil“ Foglarův génius, oča-
rovalo je kouzlo jeho osobnosti? To je zajisté možné, 
ale mezi okouzlením a finanční investicí je poměrně 
dlouhá cesta. Mohlo to být tedy kvalitou a propraco-
vaností Foglarova návrhu? Samozřejmě mohlo, jenže 
pak to vypadá, že v Melantrichu „seděly“ neschopné 
a nepružné síly, které reagovaly pouze na podněty 
zvenčí, jakési vývojově nižší organismy.

Je zvláštní, že často titíž lidé, pro něž je Hlasatel dílem 
čistě a jen Jaroslava Foglara, jedním dechem oslavují 
i ředitele Melantrichu Jaroslava Šaldu (1884–1965), 

jakožto velkého a prozíravého obchodníka. Šaldovy výsledky zajisté hovoří samy za sebe. Ovšem 
jak to, že takový úspěšný člověk musel čekat na impuls zvenčí? Copak neměl sám nějaké nápady? 
Musel je mít a měl. Jestliže by je neměl, nebyl by tak úspěšný. Jakási Šaldova pasivita, která vzniká 
z výkladu, že pouze rozpoznal kvalitu Foglarova návrhu, přece vylučuje ony kvality, jimiž byl podle 
stejného výkladu obdařen.

Nic nevzniká samo o sobě. Ani Foglarův návrh nevznikl jen tak z ničeho a bez vnějších vlivů. 
Ani Melantrich se nerozhodl vydávat časopis pro mládež jen kvůli jednomu začínajícímu literátovi, 
byť by byl sebesympatičtější a sebenadanější. Šlo o peníze. Věc musela být a byla složitější.

Počátkem 30. let si i přes hospodářskou krisi nemohl nikdo stěžovat, že by vycházelo málo 
časopisů pro děti a mládež. Jenomže kvalita bývala doháněna kvantitou. Řada časopisů také během 
krise zanikla. Početně asi nejvíce zastoupeným typem časopisu byly takové, které spíše než časopis 
připomínaly čítanku na pokračování, občas doprovázenou hádankami, křížovkami, „anekdotami“, 
potažmo soutěží – často ve vztahu k hlavnímu směru podnikání vydavatele.127

Přidáme-li k tomu vzrůst tzv. morzakorové128 literatury (Rodokaps apod.), která začala být pre-
sentována jako vážný společenský problém – ovšem z hlediska vychovatelů – a k tomuto typu pří-
spěvků některé dětské časopisy postupně mířily,129 vyvstává před námi situace, v níž probíhá hledání 
vhodné formy dětského časopisu, který dokáže uspokojit nároky vychovatelů i čtenářů, a protože 
126 Stanislav SOHR: Zase zní píseň úplňku. Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls, edice zájmových publikací. Svazek 1. 
ÚS PNS – Klub přátel Jaroslava Foglara – Ostravský kulturní zpravodaj; Kulturní středisko Dolu 1. máj v Karviné 6 
Předvoj, Karviná 1968, s. 41 
127 Např. časopis Malý čtenář patřil do této kategorie.
128 Pochází ze slova morzakor, „mor(d) za korunu“. Jeho pisatel se podle Václava Laciny nazývá „morzakoryfej“.
129 Např. brněnský časopis Kulíšek.

Novodobý Melantrich převzal nejen symboliku 
Jiřího Melantricha z Aventýna, ale i jeho heslo: 
Nec ferro cedit nec igni! – Nepodlehne ni ohni, 
ni meči! Jaká ironie osudu, že podlehl právě 
lidské chamtivosti, před níž ho nezachránila ani 
stoletá tradice. Přežil dobu nesvobod, aby mohl 
být svobodně rozkraden. I tak se asi u nás zvyšuje 
konkurenceschopnost… Ale v čí prospěch? Pře-
vzato z: Typografia, odborný list českosloven-

ských knihtiskařů. 1935. Ročník 42 (XXXXII).
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jsme v časech hospodářské krise, 
který se bude i vydavateli vyplácet.130 
Potřeba moderního časopisu pro 
děti a mládež byla velmi naléhavá 
a pociťovali ji všichni, nejen Jaroslav 
Foglar.

Jistě i z toho důvodu se od 17. pro-
since 1932 do 10. ledna 1933 konala 
v Praze mezinárodní výstava dět-
ských časopisů. Zdeněk Pírek o ní 
později napsal, že „nastavila zrcadlo 
pro nový kritický pohled na dosavadní stav 
u nás“.131 Z nepochopitelných důvodů 
jej však vůbec nenapadlo tuto udá-
lost jakkoliv vztáhnout k Hlasateli.

Výstavě věnoval pozornost i Syn-
dikát čs. novinářů ve svém věstníku. 
V prosincovém čísle 1932 se objevilo 
oznámení: „Mezinárodní výstavu 
dětských časopisů v Praze pořádá 
v prosinci Škola vysokých studií pedagogic-
kých. Zastoupeny budou: Anglie, Belgie, 
Bulharsko, Československo, Estonsko, 
Finsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Norsko, Portugalsko, Španěl-
sko a j.“132 Po skončení výstavy byly 
Václavem Chábem shrnuty postřehy 
a dojmy z ní: „Výstava dětských 

časopisů byla v Praze v druhé polovině prosince 1932 a v prní polovině ledna 1933. Jsou v ní dvě kolekce úplné: 
československá a sovětská (t. j. ruská a ukrajinská). Z ostatních literatur a řečí ukázky. Vyniká sever — solid-
ností, která se nám v mnoha případech zdá už nedětskou. Málo věcí z Polska a Jugoslavie. Také německá sbírka 
časopisů pro nejmenší děti je hodně neúplná. Celkem výstavka zajímavá. Hledali jsme na ní, jak se kde po světě 
řeší otázka novin pro mládež (ne zábavného časopisu). Viděli jsme pokusy československé, francouzské, sovětské 
— někde tomu ještě nepřišli na kloub. Bude dobře, když čilí učitelé, kteří výstavku pořádali, si po ní udělají o této 
otázce anketu. Mezi učiteli, kteří tyto listy rozšiřují, mezi žáky, kteří je čtou, mezi učitelskými redaktory, kteří je 
u nás dělají a mezi redaktory novin pro velké. Snad se tím získá nějaký nový rozum.“133

Do českého prostředí se tak dostala řada inspiračních prvků. Není prozatím jasné, zda výstavu 
Jaroslav Foglar navštívil, ani jestli ji viděl Jaroslav Šalda. Ve světle těchto informací není zajíma-
vou „náhodou“, že nejstarší datovaný návrh na moderní dětský časopis z Foglarovy pozůstalosti 
pochází právě z roku 1932?134

130 Z dnešního pohledu to připomíná úsilí o chléb namazaný z obou stran.
131 LA PNP, Pírek Zdeněk, České časopisy pro děti a mládež (rukopis), s. 47.
132 Mezinárodní výstavu dětských časopisů v Praze pořádá… Věstník československých novinářů. 1932. Ročník VI. Číslo 10. 
Prosinec 1932. Syndikát československých novinářů, Praha 1932, s. 265. Autorem pravděpodobně Václav Cháb.
133 — chb. — (Václav CHÁB): Výstava dětských časopisů. Věstník československých novinářů. 1933. Ročník VII. Číslo 1. 
Leden 1933. Syndikát československých novinářů, Praha 1933, s. 18–19. Překlepy ponechány.
134 Dorota LÁBUSOVÁ: Jaroslav Foglar (1907–1999). Soupis osobního fondu (pracovní verze). LA PNP, Praha 2006.

Palác Hvězda na Václavském náměstí, sídlo nakladatelského, vydavatelského 
a tiskařského podniku Melantrich. Snímek: Typografia, odborný list českoslo-

venských knihtiskařů. 1935. Ročník 42 (XXXXII).
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Následujícího roku se přihlásil do 
melantrišské soutěže o nejlepší knihu 
pro mládež se svými Hochy od Bobří 
řeky. Cenu sice nezískal, zato mu na 
pokračování knížku otiskla nedělní 
dětská příloha Českého slova – Slovíčko. 
To ovšem řídila manželka „pana cen-
trálního“ Jarmila Nováková-Šaldová 
(1896–1967), vedoucí redaktorka 
další přílohy Českého slova Ženské slovo 
a odpovědná redaktorka a šéfredak-
torka melantrišského čtrnáctideníku 
Eva, „luxusního ženského listu, věnova-
ného především otázkám módy, společnosti 
a pod.“135 A jak Foglar sám vzpomínal, 
byla to ona, která mu otevřela dveře 
ke svému manželovi a do Melantrichu 
a podporovala jej.136

Jeho šance vzrostly teprve druhým 
ročníkem soutěže o nejlepší knihu pro 
mládež, zde totiž za knížku Modrý život 
Jiřího Dražana (později přejmenováno 
na Přístav volá) získal první cenu ex 
aequo s Josefem Věromírem Plevou 
a Josefem Heydukem. V této posici 
již pro něj bylo snazší přednést svůj 
návrh. Ovšem takových „úspěšných 
začínajících“ bylo tehdy mnoho…

Jaroslav Šalda např. považuje vznik 
Hlasatele za čistě svůj nápad, jak o tom 
píše ve svých pamětech: „Úspěch Slo-
víčka, přílohy nedělního Českého slova v roz-
sahu jedné strany byl tak nesporný a proni-
kavý, že jsem počal uvažovat o připoutání 
dalších dětských čtenářů k naší veliké obci čtenářské. Slovíčko bylo svým obsahem určeno pro čtenáře do deseti let 
věku. Byly tu ještě další ročníky dětí a dorůstajících dětí, jež bylo možno zapojit do melantrišského kruhu. Do 
Slovíčka přispívaly stovky učitelů a mnoho spisovatelů dětské literatury a možno říci, že za vedení šéfredaktorky 
Jarmily Šaldové znamenitě vykonávalo své výchovné a kulturní poslání. … Po delších úvahách a po překonání obav 
z hegemonie našich listů rozhodl jsem se vydávat časopis pro chlapce a snad teprve později také pro děvčata. Hned 
od počátku jsem novému listu, dali jsme mu jméno Mladý hlasatel, určil směr výchovný. Viděl jsem z amerických 
vzorů, jak se mládež vede k porozumění a zájmu pro stroje a nové vynálezy a poznal jsem, že americká převaha ve 
výrobě strojů a v technologii spočívá asi také na tom, že již mládež je k tomu vychovávána. V našem národě naopak 
převládala snaha službičkovat ve státních úřadech, mít definitivu a pomaloučku a v klidu se dožít penze. V tom se 
viděla zajištěná existence a vrchol životního úspěchu. Proti tomu směru jsem se dal s Mladým hlasatelem do boje. 
Naše úsilí nalezlo v národě dobrou půdu a porozumění. Mladý hlasatel pořádal soutěže a výstavy různých strojů. 
135 Karel TAUŠ: Slovník cizích slov, zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin. Karel Jelínek,
Blansko 1946, s. 180. KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 
1939 až 1945. Matfyzpress, Praha 2007, s. 89–90.
136 Album. Jaroslav Foglar. Režie Ivo Paukert. Česká televize 1992.

Noční osvětlení melantrišské Hvězdy. České slovo v létě 1935 s jistou dáv-
kou básnivosti přirovnávalo hru světel a neonů k atrakci zvící Staroměst-
ského orloje. „…Světelné tituly téměř všech hlavních listů »Melantricha« 
se tady objevují a opět mizejí, neonovými trubicemi rychle plyne světelný 
proud v několika barvách — a na protějším chodníku se z plné večerní 
promenády vynořují ostrůvky trpělivých obdivovatelů tohoto moderního 
»orloje«, který místo času ukazuje názvy časopisů. Jako staroměstský 
orloj ve dne, tak tento technický div moderního osvětlovaní večer má své 
pravidelné diváky, kteří již prozkoumali postup výměny nápisů a kteří 
vědí, kdy zazáří nápis »A-Zet« jenom jednou barvou, kdy oběma: vědí, 
kdy zmizí nápis »Ahoj« a kdy tajemná ruka počne na temné ploše střechy 
psát nápis »České Slovo«. Jsou zarputilí lidé, kteří v té hře písmen vidí 
jen reklamu, ale jiní se díváním baví a ani je nenapadne, že se jim tu cosi 
vnucuje do pozornosti. Neklinká tu zvonek a není tu Jidáše s pytlíkem, je 
to zábava moderních očí.“ Snímek: Typografia, odborný list českosloven-

ských knihtiskařů. 1935. Ročník 42 (XXXXII).
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Brzy se budova Hvězdy hemžila mladými hochy, takže bylo nutno zvětšit dozor, aby nedošlo k neštěstí u výtahu. 
Jako redaktoři se o Mladého hlasatele zasloužili dr. Bureš a skautský pracovník I. [!] Foglar, autor více povídek 
pro mládež. Úspěch Mladého hlasatele je vyjádřen nejlépe v nákladu 200 000 dosaženého za 2–3 roky. I na tomto 
úseku naší dobré práce jsme byli umlčeni německou okupací a dalším vývojem.“137

Ponechme stranou, že Šalda až příliš vylepšuje úspěch nového časopisu. Podobně přejdeme 
mlčením adoraci americké společnosti a chyby v chronologii. Důležité pro nás je, že koncepce 
Hlasatele podle Šaldy byla dosti jiná, než Foglarova, a dokonce se lišila i od konečné podoby tištěné. 
Šalda zajisté využil možnost, aby sám sebe ve svých pamětech presentoval v nejlepším možném 
světle, neuvádí tedy další možné interventy. Nicméně je jasné, že i on měl určitou představu a jasně 
si uvědomoval, že na časopiseckém trhu zeje mezera, kterou může vyplnit právě Melantrich.

Lze se domnívat, že tím, že Foglar někdy v první polovině roku 1935 podal Melantrichu svůj 
návrh nového časopisu, se šťastnou náhodou strefil do stejného okamžiku, kdy o tomtéž přemýšlel 
Jaroslav Šalda, nebo lépe, kdy Melantrich podobný projekt připravoval. Skladba melantrišského 
tisku cílila v podstatě na všechny věkové i zájmové kategorie. Bylo by nesmyslem se domnívat, že 
na onu tržní mezeru upozornil Melantrich až teprve Foglar.138 Bylo zkrátka v zájmu Melantrichu 
pokusit se podchytit věkovou kategorii starších dětí a vytvořit tak časopis, který bude tvořit spoj-
nici mezi tvorbou pro děti a tvorbou pro dospělé, čtenáře vychovávat a formovat. Čtenáři by měli 
s časopisem jaksi intelektuálně dospívat.139

Blíže datovat tento okamžik zatím nelze, Melantrich svým způsobem celý projekt tajil. Ještě 
v červnu 1935 na dotaz věstníku Syndikátu čs. novinářů odpověděla redakce Českého slova za celý 
podnik více než vyhýbavě: „‚České slovo‘ odpovědělo na naši zvídavou otázku co nového v jeho novinářské 
latifundii, povýšeným: ‚V Melantrichu nic nového, neboť pracujeme…‘“140

Dodejme, že kolem samotného vytvoření nového časopisu se pohybovalo ještě několik lidí, podle 
vzpomínek Jaroslava Foglara se na zakládání listu podílel i odpovědný redaktor Pražského ilustrova-
ného zpravodaje, spisovatel Jan Morávek (1888–1958),141 teoreticky ještě Šaldův tajemník Ing. Simo-
nides a záhadou zůstává účast jednoho z redaktorů Večerního Českého slova, A-Zetu a odpovědného 
redaktora časopisu Ahoj na neděli Vladimíra Peroutky (1902–1956).142

137 Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav 
v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 315–316.
138 Jestliže Stanislav Sohr částečně tvrdí, že úspěch Foglarova návrhu v Melantrichu byl dán tím, že: „Typ časopisu pro 
mládež tzv. předpubertálního období (10–15 let) chyběl vůbec. Mělo se jaksi za to, že nejde o zvláštní vývojové období svého druhu; že stačí 
časopisy pro děti a pak hned pro mládež dospělejší.“ – sám sobě poněkud protiřečí, neboť dále se zmiňuje, že nový časopis 
Malý hlasatel takovým nebyl, že „byl pro děti, ne pro chlapce a děvčata“. Výmluva, že to vlastně ještě nebyl ten časopis, který 
Foglar navrhl, je trochu chabá. Když odůvodníme Foglarův úspěch faktem, že přinesl něco, „co tu ještě nebylo“, jak se 
s tím pak snáší tvrzení, že Malý hlasatel byl z větší části tím, „co tu už bylo“, ale poněkud upravené Foglarovou invencí. 
Považujme proto Sohrovo tvrzení za rétorickou ozdobu laudatia k Foglarovým šedesátinám, které chtělo naznačit, 
že Foglar na svou chvíli teprve čekal. Foglar možná, leč interpretovat dějiny Hlasatele do Mnichova jako „čekání na 
Foglara“ je ahistorické a hodí se skutečně jen do zdravic. Foglarovi nikdo neupírá jeho významný podíl na vzniku časo-
pisu, ale nesmíme jej přeceňovat, zvláště když nemáme k disposici příslušné prameny. (Stanislav SOHR: Zase zní píseň 
úplňku. Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls, edice zájmových publikací. Svazek 1. ÚS PNS – Klub přátel Jaroslava Foglara 
– Ostravský kulturní zpravodaj; Kulturní středisko Dolu 1. máj v Karviné 6 Předvoj, Karviná 1968, s. 41–42.)
139 Záměrně nebylo užito termínu dospívající mládež, protože dnes znamená něco zcela jiného, minimálně věkově je 
ukotvována jinam.
140 Denní tisk. Tisk – Noviny a novináři. Věstník československých novinářů. 1935. Ročník IX. Číslo 6. Červen 1935. 
Syndikát československých novinářů, Praha 1935, s. 119.
141 Např.: KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945.
Matfyzpress, Praha 2007, s. 83. Zde i odkazy na další prameny.
142 KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyz press, 
Praha 2007, s. 98. Zde i odkazy na další prameny.
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Podrobnosti jednání, ani jejich časové zařazení blíže než do první poloviny roku 1935, nejsou 
zatím známé, nemluvě ani o okolnostech, za jakých byla sestavena redakce. Foglar ve svých vzpo-
mínkách tuto etapu odbyl tím, že se musel v dané chvíli starat o přípravy na prázdninový tábor 
a výsledný produkt viděl až následně.143

V pondělí 24. června 1935 vyšlo nulté, ukázkové číslo Malého hlasatele. Bylo rozdáváno zdarma 
a v tiráži nalezneme jako odpovědného redaktora PhDr. Břetislava Mencáka. Zde právě začíná ona 
„peroutkovská záhada“, protože od soboty 15. června 1935 je na pražském policejním ředitelství 
hlášen jako odpovědný redaktor nového časopisu právě Vladimír Peroutka! V této funkci je policej-
ním ředitelstvím evidován až do 24. srpna 1936, byť po celý I. ročník Hlasatele se v tiráži vždy a za 
všech okolností objevuje Mencákovo jméno. 144

Jakou roli hrál Peroutka při vzniku Hlasatele, nevíme. Je i dost dobře možné, že se s ním původně 
počítalo na redaktorskou židli, byl takto nahlášen úřadům, ale nakonec se nakladatelství rozhodlo 
pro Mencáka, nebo mohl Peroutka sám funkci odmítnout. Technicky v tom problém být nemu-
sel, na vytištění nultého čísla zbýval týden, časopis tvořilo zatím jen ukázkové číslo, navíc většina 
příspěvků v tomto čísle pocházela z pera Jaroslava Foglara. „Peroutkovské záhady“ se ovšem ještě 
letmo dotkneme později.

Název Malý hlasatel je zcela dílem Melantrichu, Foglar prý do této otázky nikterak nemluvil.145 
Od II. ročníku se časopis přejmenoval na Mladého hlasatele. Podtitul stále zněl: „Obrázkový, zábavný 
časopis pro chlapce a děvčata.“

Pozdější, druhý odpovědný redaktor Hlasatele Karel Bureš uvedl ve svých pamětech zajímavý 
postřeh, jenž ovšem nelze doložit. „Jedna ze starých tiskovin pro mládež se jmenovala Junge Herold, vychá-
zející v Německu, snad tohle ovlivnilo český název. Herold — to jméno znali dobře chlapci, kteří propadli kouzlu 
dějepisu. Herold to byl důležitý služebník na středověkých šlechtických dvorech. Ohlašoval na rytířských turnajích 
jméno svého pána nastupujícího k souboji, rytířova tvář a postava byly zcela skryty pod přilbou a brněním, ale poz-
ději oznamoval — hlásal — pánova rozhodnutí šlechtické i nešlechtické veřejnosti; povýšil tedy, stal se obřadníkem, 

143 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997, s. 117.
144 KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyz press, 
Praha 2007, s. 98.
145 Album. Jaroslav Foglar. Režie Ivo Paukert. Česká televize 1992.

Ukázkové (nulté) a 1. číslo Malého hlasatele z června a září 1935.
(Snímky převzaty ze serveru foglarovec.cz)
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měl úřad, byl hlasatelem. … Mladý hlasatel měl tedy hlásat. Měl hlásat mladým to nejnovější, nejužitečnější, to 
nejpoutavější. To, co jim nemohli hlásat učitelé a učitelky, rodiče, babičky, dědečkové. Ale i tito lidé starších generací 
podlehli přitažlivým stránkám a stávali se čtenáři Mladého hlasatele.“146

1.3.2. rozvržení nového časopisu
„Redakce se příliš nenamáhá:… sensace, drobty, článek 
poučný o plachtění, o krvi, román na pokračování z Pod-
karpatska, veršíčky pro mateř. školku (že čápi nosí děti), 
říkadla, sport, soutěž s abecední reklamou ― něco reklamy 
― vyrobíme si pistolku atd. ― Tato hromada neúpravné 
směsi sladko-kyselé, že je četbou pro dnešní mládež?“

Z recense časopisu Komenský147

Přestože Hlasatel procházel řadou změn a každé číslo bylo nějak jiné, můžeme se i tak pokusit 
o jakousi charakteristiku jeho obsahu.

Titulní stranu tvořila hlavička časopisu, pak velký barevný obrázek (kolorované fotografie, ilu-
strace) a pod ním několik málo řádků textu, který se buď vztahoval k obrázku, nebo upozorňoval 
čtenáře na některý z příspěvků uvnitř čísla, někdy doplněný informativními rámečky na okrajích 
titulní stránky. Hlavička doznala 
v počátcích několika změn. 
Základ tvořil název časopisu 
provedený nápodobou „psa-
cího“ písma ve dvou barvách 
– černou barvou a tenčí stopou 
napsané slovo „Malý“, později 
„Mladý“; a červenými silnými 
tahy „Hlasatel“, posléze „hla-
satel“.

Původní hlavička Malého hla-
satele způsobovala řadu nejed-
noznačností. Nebylo jasné, zda 
se bude psát o „Malém Hlasa-
teli“ nebo „Malém hlasateli“. 
Redakce se snažila psát druhé 
slovo malými písmeny, nic-
méně i ve III. ročníku se stane, 
že je omylem napsáno s velkým 
počátečním písmenem. I proto 
si jej také „dobíral“ časopis 
Komenský, který tuto výtku umístil přímo do názvu článku: „Mladý Hlasatel (vlastně česky hlasatel)“.148 
Problém nezmizel ani změnou ve II. ročníku, kdy byla kromě názvu změněna i hlavička a ve dru-
hém slově se objevilo již jednoznačně malé „h“. Pokud se ovšem mluvilo o časopise zkráceně, pak 
bylo vždy psáno „Hlasatel“.149

146 Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Moravec, Praha 2009, s. 36.
147 S.: Mladý Hlasatel (vlastně česky hlasatel). Komenský, časopis pedagogický. 1935–1936. Ročník LXIII. Číslo 3.
Listopad 1935. Říšský svaz učitelstva škol obecných v RČS a Československá obec učitelská, Praha 1935, s. 144. Jméno 
autora nezjištěno.
148 Tamtéž.
149 Této praxe se autor podržuje. Zkrácený název navíc umožňuje překlenout období změn.

Hlavička časopisu v I. ročníku.

Hlavička časopisu od II. do IV. ročníku.
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Původním symbolem Hlasatele byla hlava 
chlapce s tlampačem – symbolický malý hla-
satel. Kromě toho byl po určitou dobu uží-
ván – především v inserátech, reklamách a na 
reklamních předmětech – i obrázek pejska, 
různého, někdy i těžko definovatelného ple-
mene – jakožto symbolu věrného přítele dětí, 
kterého si na rozdíl od psa mohou snadno 
a bez potíží brát kamkoliv s sebou.

Od II. ročníku se objevuje namísto chlapce 
s hlásnou troubou praporek se spojenými pís-
meny „mh“. Barevná kombinace se ustalovala 
teprve postupně – ve výsledku šlo o modrý 
podklad a žluté písmo.

Pod hlavičkou pak bývala umístěna černá 
páska s bílým nápisem „OBRÁZKOVÝ, 
ZÁBAVNÝ ČASOPIS PRO CHLAPCE 
A DĚVČATA“, která oddělovala hlavičku od 
hlavního obrázku titulní strany. Což ovšem 
neznamenalo, že ji motiv obrázku nemohl 

v některých případech zakrýt, nebo že by nemohly některé grafické prvky titulní stránky u určitých 
čísel chybět.

Nad hlavičkou byla umístěna informace o ceně a čísle sešitu. Od II. ročníku přirozeně přibyl 
údaj o ročníku, v závorkách bylo připojeno průběžné číslo sešitu. Redakce Hlasatele používala, a to 
až do zániku časopisu v r. 1941, výhradně ročníkové číslování, přičemž ročník byl označován řím-
skou číslicí (př. 35. číslo IV. ročníku apod.).150 Průběžné číslování se v praxi neujalo, později hlavně 
proto, že v ročnících z různých důvodů kolísal počet čísel. Průběžného číslování bylo využíváno 
pouze ve vztahu k různým jubileím Mladého
hlasatele, v našem případě ve 12. čísle III. roč-
níku z 20. listopadu 1937, které bylo celkově 
stým číslem.151

Druhá a třetí stránka časopisu bývala vyhra-
zena rubrice zajímavostí z domova a ze světa, 
redakčním úvodníkům či různým provolá-
ním a apelům. Byly zde zahajovány soutěže 
a akce Hlasatele, rozebíráno mezinárodní dění, 
informováno o převratných vynálezech, jakási 
forma zpravodajství pro děti a mládež, téma-
ticky i stylisticky pečlivě sestavovaná a upra-
vovaná.

Ostatní stránky již nebyly přímo vyhrazeny, 
nebo se toto „zadáno“ vyvíjelo postupně. Tak 
se na předposlední stránce usídlila hádankář-

150 Této praxe se také přidržujeme.
151 Nultá a ukázková čísla se po průběžného počítání nezahrnovala.

Reklama na Malého hlasatele v 10. čísle Pražského ilustrova-
ného zpravodaje z 5. března 1936. V této době byl používán pro 
reklamní účely motiv pejska, který byl ovšem posléze opuštěn.

Odznáček z doby I. ročníku. I zde se objevuje psí motiv, tento-
krát i v opisu s heslem: „Dva věrní přátelé všech dětí“.

(Snímek převzat ze serveru Aukro.)



M<!H0

*47

Krátká i delší seznámení

ská rubrika (s asi nejčastějším názvem) Přemýšlej a lušti, zadní strana byla nakonec využívána pro 
anekdoty nebo žertovné obrázkové seriály. Od konce II. ročníku se na třetí straně od konce usídlila 
stránka se záležitostmi klubů Mladého hlasatele.

Počet stran různě kolísal, aby se ve III. ročníku zhruba ustálil na 16 stranách. Zbylé strany nejčas-
těji vyplňovaly básničky, povídky či pohádky, reportáže, hlídka domácí dílny, s různou pravidelností 
sportovní příspěvky, naučné články a romány na pokračování. V I. ročníku to byla navíc ještě např. 
Skautská stezka, kterou psal Jaroslav Foglar, a v prvních dvou ročnících poměrně zajímavé oddíly 
debatní, v nichž byl dáván prostor názorům čtenářů na určité, redakcí vybrané téma.

Své místo měly soutěže a dlouhodobé akce – a samozřejmě reklama, která čtenářům, nebo jejich 
P. T. rodičům, doporučovala jako nejlepší právě onen konkrétní výrobek, ať už šlo o plnicí pera, 
loutkové divadlo, šaty z prvotřídních látek, modely vláčků, nebo Alpu francovku „nyní i jako zubní 
krém“.

Stránky byly číslovány v každém sešitu zvlášť, průběžné číslování stránek se také neujalo. 
Na konci ročníku byly vydávány plátěné desky a čtenáři si mohli ročník nechat svázat, nebo se o to 
pokusit sami. Desky byly menšího formátu než časopis, takže se stránky musely přiřezávat, proto 
měl Hlasatel poměrně široké okraje.

Svébytnou kategorií byly vkládané romány z tzv. Knihovny Malého / Mladého hlasatele, která byla 
zahájena 13. číslem I. ročníku. Do jednotlivých čísel byly vkládány dvojlisty se čtyřmi stránkami 
určitého titulu, na který byly později také vydány zvláštní desky a opakovalo se totéž, co u sváza-
ných ročníků Hlasatele. Do začátku IV. ročníku vyšlo pět knížek:

V I. ročníku:
1. Reginald Campbell: Pu Lorn Hrozný – román z indické džungle o divokém slonovi.
2. Eduard Fiker: Černý blesk – detektivní příběh + Eduard Fiker: Tajemný dům – povídka.

Ve II. ročníku:
3. J. M. Troska: Vládce mořských hlubin – fantastický román.
4. Paul Reboux: Emil to vyhrává – dobrodružná povídka.
5. Jan Kudela: Mongolský zajatec – příběh hocha v českých legiích.

Ve III. ročníku:
6. Eduard Fiker: Společnost věčné punčochy – detektivní příběh.
7. J. M. Troska: Paprsky života a smrti – fantastický román.
8. Jaroslav Pecháček: Jarda s harmonikou – dobrodružství českého chlapce na Slovensku 

+ Jiří Medula: Nepřítel nad městem – povídka.152

Kromě vkládaných románů byla čísla Hlasatele doplňována různými letáčky, drobnými redakč-
ními dárky, soutěžními materiály apod. Bohužel tyto vody jsou málo prozkoumány, přílohy tohoto 
typu se dochovaly značně torsovitě, neboť nepodléhaly primárnímu zájmu předchozích sběratelů, 
jejich počet a druhy se rekonstruují velmi obtížně.

Podobně spletitá je oblast tzv. ukázkových čísel. V I. ročníku vyšlo nulté číslo Malého hlasatele. 
Dále ve III. a IV. ročníku se ví o tzv. zvláštních, nečíslovaných vydáních. Všechna tato „čísla“ byla 
zdarma. V poslední době se objevila informace, že byl nalezen fragment nultého čísla z II. roč-
níku, o němž dosavadní bádání nevědělo.153 Kromě takto zvláštních čísel se zároveň dochovala 
řada běžných, tedy těch, která nebyla zdarma, zato mají na titulní straně fialové razítko s textem 
„NA UKÁZKU“. Jejich existenci nebyla dosud věnována dostatečná pozornost.
152 Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 45. Vklá-
dané romány neměl k autor k disposici, a proto k nim v ostatních částech práce nepřihlíží.
153 http://www.foglarovec.cz/products/a1936-37-ii-rocnik/. Stav k 7. 6. 2013.

http://www.foglarovec.cz/products/a1936-37-ii-rocnik/
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1.3.3. grafika a technika
„…dětem je všecko dobré: obrázky, 
občas s barvičkou, většinou roz-
mazané, neúpravné zprávy (večer-
ník?)… Mladý hlasatel za 50 h dá 
se věru nahradit večerníkem ― úpra-
vou, obsahem, tendencí.“

Z recense časopisu Komen-
ský154

Mladý hlasatel se tisknul 
v melantrišské tiskárně 
v Praze na Smíchově, 
v Husově, dnešní Drti-
nově ulici č. 10, kde nyní 
sídlí bývalé nakladatelství 
Svoboda (Libertas). Tyto 
prostory získal Melantrich 
v r. 1926, kdy zakoupil 
akcie firmy Koppe & Bell-
mann, která je vlastnila.155 

Tamní tiskárna byla vbrzku Melantrichem rozšířena a modernisována. Smíchovská tiskárna se 
mohla pyšnit tiskař-
skými stroji pro knih-
tisk, kamenotisk, ofset 
a hlubotisk, zvlášť bylo 
reprodukční oddělení 
školené speciálně pro 
vícebarevný hlubotisk, 
poté zde byla i slévárna 
písma, rytí not a noto-
tiskárna, kartografické 
oddělení i chemická 
laboratoř pro vlastní 
výrobu tiskařských 
barev.156 Po vybourání 
starého křídla dvorního 
traktu a postavení nové 
čtyřpatrové budovy sem 
byly v letech 1932–1933 
z paláce Hvězdy přesu-
nuty ofsetové a hlubo-
tiskové rotační stroje 
pro výrobu a expedici 

154 S.: Mladý Hlasatel (vlastně česky hlasatel). Komenský, časopis pedagogický. 1935–1936. Ročník LXIII. Číslo 3.
Listopad 1935. Říšský svaz učitelstva škol obecných v RČS a Československá obec učitelská, Praha 1935, s. 144. Jméno 
autora nezjištěno.
155 Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav 
v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 293.
156 Tamtéž, s. 350.

Budova bývalé tiskárny Melantrichu na Smíchově. Zde se tiskly týdeníky jako Pražský ilustro-
vaný zpravodaj, Hvězda i Mladý hlasatel. Po válce se závod osamostatnil jako nakladatelství 

Svoboda. V 90. letech došlo k několikerým proměnám. Nyní zde sídlí Tiskárna Libertas.
(Stav z r. 2009.)

Tiskárna Melantrichu na Smíchově. Stav z r. 1935. Snímek: Typografia, odborný list česko-
slovenských knihtiskařů. 1935. Ročník 42 (XXXXII).
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melantrišských obrázkových 
časopisů – především Pražského 
ilustrovaného zpravodaje a Hvězdy 
čs. paní a dívek.157 Objekt byl 
podstatně rozšiřován a přesta-
vován, jakož i „strojový park“ 
(původně tři ofsetové stroje 
a dva hlubotiskové).158

Jak vypadala organisace tis-
kárny v roce 1935. Ve čtvrtém 
patře fotografické oddělení 
a oddělení retuše pro hlubotisk 
i ofset. Třetí patro bylo určeno 
litografii, oddělení přetisku 
s přetiskovacími a protahova-
cími stroji pro litografii a ofset, 
byla tu ofsetová kopírna, „vyba-
vená dvěma nejmodernějšími kopí-
rovacími přístroji, způsobilými foto-
graficky zhotovený negativ přenésti 

v libovolném počtu na zinkovou desku“ a litografická tiskárna sestávající z pěti strojů. Ve druhém patře 
měl své království knihtisk. Byla zde strojová sazárna, velká ruční sazárna pro sazbu veškerých 
časopisů, knih a akcidence; dále rychlolis, stroje pro zhotovování otisků pro ofset a hlubotisk 
a malá sazárna s učňovským oddělením, knihtisková strojovna s příklopovými stroji a rychlolisy 
malého a středního formátu, oddělení stereotypie a „vícebarevná knihtisková rotačka, postavená speci-
álně pro tisk pokladničních bloků, různých jízdenek a tiskopisů paginovaných“. V prvním poschodí se pak 
nacházely kanceláře tiskárny a nakladatelství a expedice časopisů „spojená transportéry s rotačními stroji 
hlubotiskovými a ofsetovými“, jež sousedila s knihárnou. V přízemí stály jednak početné velké knih-
tiskové stroje, ale hlavně vícebarevná hlubotisková rotačka – pýcha zdejší tiskárny. R. 1935 měla 
smíchovská tiskárna jednu pětibarevnou ofsetovou rotačku, na níž se tiskly obálky pro Pražský ilu-
strovaný zpravodaj a Hvězdu, dále jeden čtyřbarevný a jeden dvoubarevný stroj. Kromě nich tiskárna 
disponovala stroji pro potisk plochých archů – dvěma dvoubarevnými a dvěma jednobarevnými 
ofsetovými stroji a třemi stroji hlubotiskovými. Vedle strojovny samotné měla pracoviště preparace 
pigmentu, kopírna, byly tu místnosti pro přenášení, leptárna hlubotiskových válců, „oddělení galvano“ 
pro hlubotisk a brusírna taktéž pro hlubotisk. Samozřejmostí byly dílny pro opravu tiskařských 
strojů. V suterénu byly sklady papíru pro dvacet vagonů rotačního i plochého papíru, sklady knih, 
sklady litografických kamenů a společné šatny s umyvárnami.159

Na kterém stroji byl tištěn Mladý hlasatel? Jak si z toho množství strojů vybrat? Konečně není 
vyloučené, že se Mladý hlasatel tiskl na více strojích, některé stránky byly černobílé!160 Je smutné, že 

157 Jaroslav MORÁVEK: Tiskárna Melantrich na Smíchově. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 1935. Ročník 42 
(XXXXII). Číslo 9. 30. září 1935. Typografia, Praha 1935. (Vyšlo též jako separátní publikace pod názvem Melantrich, 
akciová společnost pro průmysl grafický a nakladatelství v Praze.) Nelze vyloučit, že došlo k chybě ve jméně autora a že 
jím byl ve skutečnosti spisovatel Jan Morávek.
158 Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav 
v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 295.
159 Jaroslav MORÁVEK: Tiskárna Melantrich na Smíchově. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 1935. Ročník 42 
(XXXXII). Číslo 9. 30. září 1935. Typografia, Praha 1935. (Vyšlo též jako separátní publikace pod názvem Melantrich, 
akciová společnost pro průmysl grafický a nakladatelství v Praze.)
160 V době vydání zvláštního čísla Typografie o melantrišských provozech, byl Malý hlasatel čerstvou novinkou a autoři 

Ofsetový rotační stroj v tiskárně na Smíchově. Možná i na něm byl tištěn Mladý 
hlasatel. Snímek: Typografia, odborný list československých knihtiskařů. 1935. 

Ročník 42 (XXXXII).
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paměti ředitele Šaldy jsou poněkud nejednoznačné, takže se nedá přímo určit, na jakém stroji (či 
strojích) byl Hlasatel tištěn. Určitou drobnou stopu snad poskytuje zmínka o rotačním ofsetovém 
tiskařském stroji firmy Vogtländische Maschinen Fabrik z německého Plavna, který byl podle všeho 
určen k jednobarevnému tisku, na němž se tiskl právě Pražský ilustrovaný zpravodaj a Hvězda a který 
byl posléze přesunut na Smíchov.161 Podle Šaldy šlo o nejstarší ofsetovou rotačku pro kotoučový 
papír, po níž byly zakoupeny i stroje pro tříbarevný i čtyřbarevný tisk.162 Potvrdit tuto domněnku 
ale nemůžeme.

Hlasatel se tiskl barevně, resp. každá ze čtyř dvojstránek byla tištěna po jedné straně barevně, 
po druhé černobíle. V prv-
ních ročnících by se dokonce 
dalo hovořit o experimen-
tování s barvami. Některá 
čísla byla také dosti křiklavá, 
což vyvolávalo nevoli zary-
tých „ochránců dětského 
vkusu“.163 Tištěn byl na 
(tehdy) běžný „novinový“ 
papír. Rozměry tiskové plo-
chy činily 22 × 16 cm,164 
formát časopisu byl zhruba 
27 × 19,5 cm.165 Vzhledem 
k současným normám jde 
jistě o poněkud nezvyklý 
formát, nicméně měl svou 
logiku, neboť šlo o poloviční 
formát Pražského ilustrovaného 
zpravodaje – proto jsme se při 
zmínce o tiskařských strojích 
soustředili právě na něj.

Společných prvků Mladého 
hlasatele s Pražským ilustro-
vaným zpravodajem najdeme 

docela dost. Je to například užití stejných typů písma, podobné techniky sestavování grafického 

textů jej nijak nezohlednili. Objevil se jen na přehledovém snímku melantrišských obrázkových časopisů.
161 Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav 
v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 98–100.
162 Tamtéž, s. 100.
163 Ofset tehdy neměl u kritiků na růžích ustláno. Těžko říci, zda pro ně byl nepřijatelný, nebo zda si jej pletli s barvo-
tiskem. Tomu by totiž napovídala často hysterická reakce na jakoukoliv barevnou ilustraci. Kritikové náleželi vesměs 
ke generaci, která zažila experimentování s barevnou litografií (barvotiskem) a střetla se s jejími někdy rozpačitými 
výsledky. Určitě jistou roli hrál fakt, že vícebarevný tisk byl uplatňován na nejrůznější kýčovité obrázky, což způsobilo, 
že slovo „barvotisk“ změnilo své původní neutrální zabarvení a stalo se synonymem pro kýč.
164 Jan MACHÁLEK: Překvapení se zrodem seriálu Rychlé šípy. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 1-2009. Nakladatel-
ství Ostrov, Praha 2009, s. 4–5.
165 Nešlo tedy o formát A4, jak tvrdí Tomáš PASÁK: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích 
z let 1939–1945. Univerzita Karlova, Praha 1980, s. 218. Autor nenalezl přesný název formátu ani jeho specifikaci. Je 
možné, že jde o určitou část novinového, tzv. středoevropského (berlínského) formátu o rozměru 47,5 × 31,5 cm, 
doklady však chybějí. Zdeněk BURIÁNEK: Stručný přehled vývoje tisku. ABC o grafické úpravě novin a časopisů. Novi-
nářský studijní ústav – Orbis, Praha 1960, s. 20.

VLEVO: Hotová montáž 
strany. Sazba otištěná 
bílou barvou na černý 
papír, fotografické nega-
tivy, kopírované na cit-
livý papír, vmontovány. 
Kreslený titulek rovněž 
kopírován na citlivý 

papír.

VPRAVO: Hotový otisk 
strany.

VLEVO: Obrazec strany, 
zhotovený redaktorem se 
zakreslenými obrázky, 
titulky a místem pro 

sazbu.

VPRAVO: Otisk sazby, 
zalomené přesně podle 

obrazce.

Tvorba obrázkových týdeníků v Melantrichu. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 
1935. Ročník 42 (XXXXII). Číslo 9. 30. září 1935. Typografia, Praha 1935.
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zrcadla, podobný způsob lámání textu – v případě Mladého hlasatele bylo základní třísloupcové uspo-
řádání, ve snaze uspořit místo někdy i čtyřsloupcové. Jak ve Zpravodaji, tak v Hlasateli se setkáme 
občas se stejnými grafiky.

Vyplývá z toho jasně, že oba časopisy připravoval stejný kolektiv pracovníků.166 Že sazba byla 
vytvářena ze společných zásob písmových typů, že výzdoba byla dílem týchž grafiků. Jestliže se 
dnes hovoří o tzv. „hlasatelském stylu“ ve smyslu grafickém, jde do určité míry o omyl a důkaz 
neznalosti souvislostí. I pozdější odpovědný redaktor Mladého hlasatele Karel Bureš si příliš „vytáhl“ 
své redaktorské tričko, když se domníval, že grafická podoba Mladého hlasatele je čistě záležitostí 
jeho a Jaroslava Foglara, časově tedy pomnichovskou: „Dohaduji se ale, že jsem se musil podrobně radit 
s tiskárnou, seznámit se tam s ofsetovým výrobním procesem a s techniky, kteří jej ovládali v praxi. I pro odborníky 
v melantrišské smíchovské tiskárně byl barevný Mladý hlasatel novou, nevyzkoušenou zakázkou. Vím jen, že 
s týmem, který připravoval složitý tisk, počínaje popsanými a pomalovanými papíry a fotosnímky — někdy doko-
nalými, někdy spíše neostrými a nekontrastními až k slavnému okamžiku, kdy se rozjela rotačka, jsme vycházeli 
výborně, takřka přátelsky.“167 Karla Bureše ovšem omlouval vysoký věk, v němž paměti psal, a fakt, 
že neměl k disposici ta čísla, která vznikala ještě za Mencákovy redakce – neměl tedy srovnávací 
materiál.

Léta tradovaný omyl o „hlasatelském grafickém stylu“ vznikl právě nedostatkem nebo nezna-
lostí srovnávacího materiálu. Ne snad, že by redakce Mladého hlasatele nebyla v pravém slova smyslu 
průkopníkem, ne snad, že by grafický styl časopisu nebyl sám o sobě zajímavým a poutavým, ale 
bohužel nikoho nenapadlo se zamýšlet, zda jde o zásluhu čistě redakční, nebo svou významnou 
troškou přispěli i pracovníci tiskárny a melantrišského grafického ateliéru.168 Jen tak si lze vysvětlit, 
proč např. poválečný časopis Junák je po grafické stránce podoben Mladému hlasateli místy „jako 
vejce vejci“. Dosud se tvrdilo, že jen proto, že přebíral Foglarovy nápady. Jenže poválečného Junáka 
tiskl Junácké edici právě Melantrich! Takže i proto ona podoba. Pokud by to nebyl důkaz přesvěd-
čivý, můžeme poskytnout ještě jeden. Ročníky Mateřídoušky z konce 50. let sice vydávala Mladá 
fronta, ale tiskla je v tiskárně nakladatelství Svoboda, tedy v bývalé melantrišské tiskárně! Vůbec 
proto nepřekvapí, že se potkáme se stejnými písmovými typy, někdy velmi podobným způsobem 
lámání sazby a grafického zrcadla, upomínajícím na první ročníky Hlasatele.

Hlasatelská redakce mohla přicházet s různými návrhy, byla ale vždy „limitována“ možnostmi 
a schopnostmi melantrišských grafiků a sazečů. Pokud provedeme srovnání Mladého hlasatele s para-
lelními ročníky Pražského ilustrovaného zpravodaje, najdeme celou řadu shod.

Pražský ilustrovaný zpravodaj, než v následujícím ročníku přešel úplně na hlubotisk, byl v roč-
níku 1936 tištěn dvěma technikami. Část listu byla tištěna ofsetem, část hlubotiskem (především 
obrazové materiály). Tyto dvě části byly tištěny i na odlišné druhy papíru. V této souvislosti je 
zajímavé, že zrcadlo oné ofsetové části je rozvrženo místy velmi podobným způsobem jako u Mla-
dého hlasatele. Neméně zajímavé je, že zrcadlo hlubotiskové části zase připomíná rozvržení Hlasatele 
zhruba od konce IV. ročníku, tedy již za jiné redakce. Dá se říci, že Hlasatel do jisté míry recipoval 
ty grafické prvky, které byly napřed „vyzkoušeny“ v Pražském ilustrovaném zpravodaji.

166 Dokazuje nám to i Morávkův popis velké ruční sazárny, která byla společná „pro veškeré časopisy“.
167 Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Moravec, Praha 2009, s. 48.
168 Vojtěch MICHAL: Atelier Melantrich. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 1935. Ročník 42 (XXXXII). Číslo 9. 
30. září 1935. Typografia, Praha 1935. (Vyšlo též jako separátní publikace pod názvem Melantrich, akciová společ-
nost pro průmysl grafický a nakladatelství v Praze.) Podle Michalova příspěvku vznikl melantrišský grafický ateliér asi 
v r. 1932 a jeho úkolem bylo zajišťovat obrázkový doprovod pro všechny okruhy melantrišské vydavatelské činnosti 
– „kresby novinářské, ilustrační a instruktivní, inserty, prospekty, obálky knižní, vazby a katalogy, grafické úpravy knih, úpravy ilustro-
vaných časopisů s fotografickými montážemi, kresby módní, návrhy vývěsek, plakátů, diapositivů atd.“ Tomuto důležitému oddělení 
nebyla v dosavadních výkladech vůbec věnována jakákoliv pozornost, patrně se předpokládalo, že veškerá grafická 
stránka Mladého hlasatele je dílem jen a pouze redakce. Na existenci melantrišského grafického ateliéru mimochodem 
správně upozornila Helena DIESING: Český komiks 01. poloviny 20. století. Verzone, Praha 2011, s. 159.
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Srovnání grafických prvků Pražského ilustrovaného zpravodaje 
a Mladého hlasatele.

Vlevo je umístěn článek Františka Bulánka „Jak vydělávati dolary?“ z 9. čísla 
Pražského ilustrovaného zpravodaje ze 4. března 1937. Vpravo nahoře vidíme 
srovnání nadpisu tohoto článku s reportáží „Lyžujeme na Podkarpatské Rusi“, 
která vyšla v 24. čísle III. ročníku Mladého hlasatele 12. února 1938. Vidíme, 
že nápis tvořil týž výtvarník. 

Dole je pak vložena dvojstránka z 25. čísla III. ročníku Mladého hlasatele 
z 19. února 1938. Použité písmo, způsob sloupcové sazby a částečně i rozmís-
tění snímku a jejich úprava vykazuje shody s článkem z Pražského ilustrova-
ného zpravodaje.

Ačkoliv jde o pouze namátkové srovnání výrazných prvků, ukazuje se, že gra-
fické řešení obou časopisů odpovídalo tehdejší praxi melantrišského grafického 
ateliéru a pracovníků smíchovské tiskárny.

Tato problematika by si jistě zasloužila pozornost odborníků, ale už teď je 
jasné, že některé these o „grafickém stylu Mladého hlasatele“ vykazují značné 
trhliny.
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Nebo ještě jinak řečeno, způsob, jakým bylo vytvářeno tiskové zrcadlo Mladého hlasatele, byl 
napřed minimálně „vyzkoušen“ na různých místech v Pražském ilustrovaném zpravodaji.169

Toto tvrzení nikterak neznehodnocuje přínos ani jedné z hlasatelských redakcí. Naopak, pomáhá 
vysvětlit „výrobní vztahy“ v melantrišském podniku a vnáší světlo tam, kde dosud „zářila“ temnota 
legend a zkazek.

Pokud se týče charakteru grafické výzdoby, titulky byly buď sázené, nebo kreslené, případně růz-
nými způsoby kombinované. Obrazový doprovod tvořily buďto fotografie, nebo ilustrace – obojí 
pak černobíle, nebo barevně. Pokud se objevila barevná fotografie, šlo snad vždy o kolorovaný čer-
nobílý snímek, a to téměř výhradně na titulní straně. Vybarvení těchto titulních obrázků se povedlo 
někdy hůře, někdy méně. V časopisu se střídaly fotografie „normálně“ umístěné, s fotografiemi 
tištěnými na spadávku (vesměs k hornímu okraji) a vykrývanými snímky, přičemž se grafici neo-
mezili na pouhé rozmístění kolmé či rovnoběžné k sazbě, ale také podle možností byly vytvářeny 
nejrůznější obrázkové pásky a koláže. V této době ještě nebylo v Hlasateli zvykem uvádět původ 
fotografií.170 V některých případech šlo o převzaté agenturní snímky, v jiných o snímky z archivu 
Melantricha.171 Ilustrace tvořily kresby nebo malby, nezřídka (v případě titulních stran) i s ambicí 
překračující doprovodný charakter díla. Většina ilustrací má naštěstí údaje o autorovi uvedeny.172

1.3.4. distribuce – prodej – reklaMa
„Dělat si reklamu,
když dobře znáš,
vrabce za papouška
lidem prodáš.
A kdo to neumí,
ten pozná sám,
že zkrachne za krátko
a zavře krám!“

Ruda Jurist – Ferenc Futurista173

Distribuci časopisu měla na starosti tzv. Administrace Mladého hlasatele, která v r. 1937 sídlila v mez-
zaninu melantrišského paláce Hvězda na Václavském náměstí, tehdy číslo 42 (nyní 36).174 Ve sku-
tečnosti šlo pouze o pomocný název a administrace byla společná, centrální, pro všechny melan-
trišské listy, které v ní měly určitá oddělení.

Melantrišská administrace byla tvořena zvláštním oddělením pro účtování a evidenci předplati-
telů, oddělením pro účtování a evidenci prodejen novin, účtárnou prodejen novin, insertním oddě-
lením, propagačním oddělením insertním, propagačním oddělením časopisů, oddělením akvisič-
ním a oddělením expedičním.175

169 Není vyloučeno, že ony metody nejsou ještě starší a že nemohly být zkoušeny i jinde. Nicméně Šalda se rád Pražským 
ilustrovaným zpravodajem chlubil coby úhelným kamenem vývoje novinářské a tiskařské zdatnosti a jeho slova částečně 
potvrzuje František Dl. BULÁNEK: Spisovatel, novinář a člověk Jan Morávek. Melantrich, Praha 1948.
170 Na rozdíl od melantrišského tisku pro dospělé, ale např. i Malého čtenáře nakladatelství Josefa Richarda Vilímka.
171 Určit dotyčnou agenturu nebo autora je ovšem velmi složité a náročné.
172 I zde bohužel narážíme na „nepodepsané“ kresby.
173 Ruda JURIST: Není nad reklamu. CD Ferenc Futurista – To jsem byl já. Gramofonové snímky z let 1928–1930. Edice 
Fonogram. Radioservis 2005.
174 (Redakce:) Haló! Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 3.
175 Josef  VITÁSEK: Administrace v moderním novinářském podniku. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 1935.
Ročník 42 (XXXXII). Číslo 9. 30. září 1935. Typografia, Praha 1935. (Vyšlo též jako separátní publikace pod názvem 
Melantrich, akciová společnost pro průmysl grafický a nakladatelství v Praze.)
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„Králem“ administrace byl Josef  Vitásek. 
Jaroslav Šalda na něj vzpomínal: „Měl smysl 
nejen pro organizaci a kázeň, ale i pro propagaci. 
Přišel s několika velkorysými náměty a dovedl 
úspěšně mé příkazy realizovat.“176

Okamžik, o „panu Vitáskovi“ psal v Životě 
v poklusu Jaroslav Foglar. A ne zrovna vesele: 
„… pan Vitásek byl podmračený, nesmírně přísný 
k úřednictvu účtáren. Dovedl na lidi tak křičet, že 
z našeho mezipatra byl jeho křik slyšet ze širokého 
okna jeho kanceláře až dolů na Václavské náměstí, 
kde se lidé na chodníku zastavovali a dívali se 
k nám do oken. Z toho také asi vznikla ta pověst, 
že v Melantrichu je otročina, jen nikdo nevěděl, 
v čem spočívá. U stolu, kde seděl, bylo pod deskou 
nad horní zásuvkou odkládací prkénko, které se 
dalo ztěžka vytáhnout. Při mimořádném rozzlo-
bení se pan ředitel Vitásek snažil prkénko vší silou 
vytáhnout i za cenu toho, že s prkénkem odtáhl celý 
stůl půl metru od stěny, a pak do něj začal bušit. 
Byl to komický výjev, ale naháněl hrůzu, i když my 
v předpokoji jsme jej spíše slyšeli než viděli.“177

Dostáváme se k vysvětlení, proč se tak 
zeširoka zabýváme administrací a její struk-

turou. Když Jaroslav Foglar podal v lednu 1938 u firmy Oskar Stein výpověď, věděl už, že přejde do 
služeb Melantrichu.178 Ve svých vzpomínkách tvrdil, že byl „přidělen pod referát pana ředitele Vitáska“, 
který řídil propagační oddělení, „a to rovnou do jeho předpokoje“.179 Jak se ukázalo, jeho vzpomínka není 
přesná, neboť (na základě výše uvedené struktury) nastoupil do propagačního oddělení časopisů 
melantrišské administrace. I když se na reklamních materiálech Melantrichu uvádělo propagační 
oddělení jako samostatný úsek, je velmi pravděpodobné, že šlo o vnější dekorum, podobně jako 
v případě „hlasatelské administrace“. Systém oddělení v administraci nebyl pravděpodobně nijak 
nepropustný, je možné, že se takto jednotlivým úsekům administrační práce opravdu říkalo jen pro 
vnější formu. Leč toto zpřesnění nám výrazně pomůže. Foglar, který o sobě zčásti žertem, zčásti 
vážně prohlásil, že „byl chráněncem pana centrálního“ a že se jej tedy údajné Vitáskovy výlevy netýkaly,180 
pracoval na úseku, v němž přicházel do styku s inserenty, karikaturisty, sám měl na starosti „vlastní“ 
melantrišskou inserci, psal reklamní texty apod.181 Nepůsobil tedy pouze v oblasti propagace, ale 
měl možnost poznat všechny stránky redakční a vydavatelské činnosti. Měl-li Jaroslav Šalda sku-
tečně v úmyslu si Foglara jaksi „vychovat“, těžko by hledal lepší úsek, než byla administrace. Foglar 

176 Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav 
v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 266.
177 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997, s. 119.
178 Miloš DVORSKÝ: Mýtus zvaný Stínadla. Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – realita versus fikce. Zdeněk Bauer, Praha 2011, 
s. 35.
179 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997, s. 118.
180 Tamtéž, s. 119.
181 Autor si není úplně jist, zdali termín „copywriter“, který razí Miloš DVORSKÝ: Mýtus zvaný Stínadla. Rychlé šípy, 
Vontové a hlavolam – realita versus fikce. Zdeněk Bauer, Praha 2011, s. 35 je přiměřený době a způsobu organisace v Melan-
trichu.

Reklama na 4. svazek z Knihovny Mladého hlasatele „Emil to 
vyhrává“ od Paula Rebouxe z 2. čísla Pražského ilustrova-
ného zpravodaje z 14. ledna 1937. Vycházel původně v 19.–32. 
čísle II. ročníku Hlasatele. Distribuci zajišťovala Administrace 

Mladého hlasatele.
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zde získal přehled i o tom, jaký 
dopad mají redakční koncepce 
v každodenní práci a že řídit 
časopis vyžaduje nejen schop-
nosti tvůrčí, ale i organisační. 
Kromě toho měl možnost nava-
zovat nové kontakty a nachá-
zet nové partnery – pracovní 
i obchodní.182

Co měla administrace na sta-
rosti ve vztahu k Mladému hlasa-
teli? Kromě distribuce a kolpor-
táže časopisů zařizovala i zasílání 
titulů z Knihovny Mladého hlasa-
tele, tedy vkládaných románů, 
a právě na ni se obraceli čtenáři 
se žádostmi o zaslání starších 
čísel, o desky na skončený ročník 
nebo na knížky z hlasatelské kni-
hovničky. Dále zajišťovala kore-
spondenci se čtenáři ve všech 
otázkách „mimoredakčních“, 
přijímala přihlášky na různé akce pořádané nebo zaštítěné Mladým hlasatelem, ať už to byly kursy 
(např. plavání nebo motorismu), nebo soutěže apod. Zajisté přijímala do časopisu inserci, neboť 
jak napsal sám Josef  Vitásek: „Inserce nechodí… do listu sama.“183

Časopis se ve III. ročníku prodával za 50 haléřů a vycházel se sobotním datem. Je pravděpo-
dobné, i když tento fakt máme potvrzen až k období prázdnin 1939, že v místech „blízko“ Prahy 
a v Praze samotné byl k disposici již v pátek.184 V bádání na toto téma se několikrát zřejmě projevil 
pragocentrismus některých foglarovských badatelů, vždyť nezřídka se objeví zvěst, že Mladý hlasatel 
vycházel v pátek. Ano, v Praze, okolí a snad i v sídlech, ležících na hlavních dopravních tepnách, 
byl Mladý hlasatel k disposici již v pátek, pro zbytek republiky vycházel ale v sobotu. A zbytkem 
republiky není rozhodně míněna Podkarpatská Rus, jak se domníval jeden foglarovský fanoušek.185 
Redakční uzávěrka byla údajně v sobotu přecházejícího týdne.186

182 Pravděpodobně v melantrišské administraci se Foglar poznal s kreslířem Janem Fischerem, což nejspíš potvrzuje 
Foglarova vzpomínka uveřejněná Stanislavem Sohrem: „Přinášel… do redakce Večerního Českého slova náramně legrační kres-
bičky – karikatury pro jeho sportovní stránku.“ Stanislav SOHR: Zase zní píseň úplňku. Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls, 
edice zájmových publikací. Svazek 1. ÚS PNS – Klub přátel Jaroslava Foglara – Ostravský kulturní zpravodaj; Kulturní 
středisko Dolu 1. máj v Karviné 6 Předvoj, Karviná 1968, s. 48. Kdyby Miloš Dvorský nepřehlédl Vitáskův článek 
o melantrišské administraci, mohl výrazně obohatit poznatky ve svém stínadelském Mýtu. Věc si samozřejmě žádá další 
výzkum.
183 Josef  VITÁSEK: Administrace v moderním novinářském podniku. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 1935.
Ročník 42 (XXXXII). Číslo 9. 30. září 1935. Typografia, Praha 1935. (Vyšlo též jako separátní publikace pod názvem 
Melantrich, akciová společnost pro průmysl grafický a nakladatelství v Praze.)
184 Mladý hlasatel. Obrázkový zábavný časopis pro chlapce a děvčata. 1938/1939. Ročník IV. Zvláštní vydání. 14. čer-
vence 1939. Melantrich, Praha 1939, s. 11.
185 http://abwww.bohousek.cz/komentare_zobrazit-2009120005-prazsky-vecer-svetel-2009.html. Stav k 7. 6. 2013. 
Tato praxe se užívá i dnes. Např. Týdeník Rozhlas č. 23/2014 oficiálně vyšel 28. května 2013, předplatitelům přišel 
poštou už o den dříve.
186 Jan MACHÁLEK: Překvapení se zrodem seriálu Rychlé šípy. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 1-2009. Nakladatel-
ství Ostrov, Praha 2009, s. 4–5. K otázce uzávěrky se ještě dostaneme. Autor se domnívá, že jde spíše o údaj určený 

Firemní nákladní auto Melantrichu při rozvozu nadílky pro děti, rozdílené jménem 
Slovička, dětské přílohy nedělního Českého slova. Rozvoz časopisů vypadal jistě 
podobně. I Mladý hlasatel byl pravděpodobně takto rozvážen.  (Snímek byl otištěn 

v 53. čísle Pražského ilustrovaného zpravodaje ze Silvestra 1936.)

http://abwww.bohousek.cz/komentare_zobrazit-2009120005-prazsky-vecer-svetel-2009.html
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Rozšiřování Mladého hlasatele tehdy 
mnohem více cílilo na trafikový a pou-
liční prodej. Melantrišská administrace 
v r. 1935 koneckonců disponovala 
27 vlastními automobily a 40 rozna-
šeči.187 Klasické předplatné sice také 
existovalo – na 10 čísel 5 Kč, nicméně 
redakční sdělení čtenářům obsahovala 
vesměs apely, aby si příští číslo nezapo-
mněli zajistit u svých prodejců novin. 
Nemáme pro tuto dobu zprávu, že by 
byly trafiky obléhány tak, jako když 
v Hlasateli vycházely Rychlé šípy, nic-
méně není důvodu se domnívat, že by 
se časopis špatně prodával.

Náklad se posléze vyšplhal nad 
50 000 výtisků, což byl v kategorii 
dětských časopisů tehdy velmi slušný 

úspěch.188 I sami trafikanti byli motivováni k tomu, aby odebírali a prodávali Hlasatele – ke konci 
roku 1935 máme totiž informaci, že Melantrich poskytoval trafikantům za Malého hlasatele z ceny 
50 haléřů provisi 20 %, což, jak bylo konstatováno, byl také poměrně pěkný peníz.189 Počet pra-
videlných odběratelů jistě vzrostl i po vzniku klubů Mladého hlasatele, neboť v časopisu nacházely 
rady a pokyny pro činnost – a pokud chtěli jejich členové od redakce odznak, museli jí poslat své 
legitimace s nalepenými kupóny. Poměrně elegantní způsob jak zajistit, aby časopis odebíral každý 
člen klubu zvlášť.190

Lze se domnívat, že cena Mladého hlasatele byla poněkud dumpingová. Když například uvážíme, 
že Malý čtenář z Vílímkova nakladatelství, který tehdy vycházel čtrnáctidenně a měl dvojnásobný 
rozsah oproti Mladému hlasateli, stál v březnu 1938 1,50 Kč – a tuto částku tedy vydělíme dvěma, 
dostaneme 75 haléřů, což je o „pětadvacetník“ více než stál Hlasatel! Mladý hlasatel navíc měl mno-
hem více barevných stran – Malý čtenář měl barevnou pouze obálku.191

Nemůžeme říci, zda Mladý hlasatel vykazoval nějakou ztrátu – protože to nevíme, resp. nejsou 
zatím o tom známy žádné doklady.192 Jestliže si Melantrich mohl dovolit vydávat týdně šestnácti-
stránkový „polobarevný“ časopis za méně než polovinu toho, zač prodával Vilímek Malého čtenáře, 

inserentům než přispěvatelům.
187 Josef  VITÁSEK: Administrace v moderním novinářském podniku. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 1935.
Ročník 42 (XXXXII). Číslo 9. 30. září 1935. Typografia, Praha 1935. (Vyšlo též jako separátní publikace pod názvem 
Melantrich, akciová společnost pro průmysl grafický a nakladatelství v Praze.)
188 (Redakce:) První stovka Hlasatele! Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 2. Aniž by uvedl zdroj, tvrdí Stanislav 
SOHR: Zase zní píseň úplňku. Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls, edice zájmových publikací. Svazek 1. ÚS PNS – Klub 
přátel Jaroslava Foglara – Ostravský kulturní zpravodaj; Kulturní středisko Dolu 1. máj v Karviné 6 Předvoj, Karviná 
1968, s. 42, že pro III. ročník vykazoval Mladý hlasatel náklad 44 000 výtisků.
189 Trafikant a skladník tabáku… Tisk a politika. Věstník československých novinářů – orgán Syndikátu českosloven-
ských novinářů – časopis Svobodné školy politických nauk. 1935. Ročník X. (VIII.) Číslo 3. Prosinec 1935. Syndikát 
československých novinářů, Praha 1935, s. 101.
190 Blíže v části věnované čtenářským klubům.
191 Autor tuto početní ekvilibristiku nepovažuje za nezvratný důkaz, podává ji jen pro ilustraci.
192 Někteří jedinci ji zato časopisu připisují. Např. Lubomír KUBÍK: Jestřábův let. Příběh Jaroslava Foglara. Nakladatelství 
Prostor, Praha 2009. Kubík tvrdí, že teprve Foglarovy zlepšovací návrhy odvrátily od časopisu hrozící krisi.

Důkaz, že Mladý hlasatel vycházel v pátek se sobotním datem. – Informační 
článeček ze zvláštního vydání Mladého hlasatele na konci IV. ročníku. 

(14. července 1939) 
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který měl velkou tradici a početnou čtenářskou obec, musíme uvažovat o tom, že buď Melantrich 
škudlil na honorářích, což ovšem vylučují vzpomínky zaměstnanců, nebo měl dostatečné finanční 
reservy.

I když je jasné, že ředitel Šalda by nepřipustil plýtvání penězi, lze se důvodně domnívat, že 
poměrně nízkou cenu časopisu pomáhaly zajišťovat obrovské příjmy z denního tisku. Vysoké 
náklady Českého slova a hlavně Večerního Českého slova, spousta časopisů, vydávání knih, výnosy z tis-
kárenské činnosti a další pobočné aktivity melantrišské akciové společnosti dávaly dohromady jistě 
dostatečný pytel peněz, aby mohl být podporován časopis pro děti a mládež.

O správnosti této úvahy nás může pře-
svědčit dvakrát zopakovaný neúspěch 
nástupců Mladého hlasatele po r. 1989. Oba 
časopisy – Mladý hlasatel a Hlasatel – dopla-
tily na finanční problémy, na neschopnost 
vydavatelů, nejprve finanční a posléze 
platební. Ukázalo se, že na časopisu pro 
mládež se nedá rychle zbohatnout a roz-
hodně se nedá zbohatnout jen na něm. 
Vydávat na celostátní úrovni časopis pro 
děti a mládež, který bude pružný, ale pře-
sto výchovný, si může dovolit jen finančně 
dobře zajištěný podnik, který nebude želet 
ani krátkodobého prodělku, než nový 
list získá své čtenáře. Proto mohly být 
úspěšné časopisy, které vydával Melant-
rich, nebo poválečná státní nakladatelství 
a vydavatelství – protože měly dostatečný 
obrat a reservy a mohly si dovolit rozjet 
projekt, který určitou dobu nebude výdě-
lečný.193 Je smutné, že k tomuto zjištění se 
muselo dospět až takto pozdě a za cenu, 
že v podstatě žádný „větší“ český časopis 
pro děti a mládež není vydáván českým 
vydavatelem.

Melantrišská propagace byla velmi 
výkonná a velmi úspěšná. Mladý hlasatel 
byl samozřejmě propagován i v ostatních 
melantišských listech. Zatímco Pražský ilustrovaný zpravodaj v ročnících 1936 a 1937 přináší poměrně 
početná upozornění buď přímo na nové číslo Hlasatele, nebo na nějakou aktivitu s ním spojenou, 
v ročníku 1938 se o Hlasateli skoro vůbec nemluví. V květnu a červnu 1938 se inseráty na Mladého 
hlasatele objevily v Českém slově i ve Večerním Českém slově, ale i v A-Zetu.194 Je třeba poznamenat, že 
v těchto listech byly mnohem častěji inserovány časopisy pro dospělé, nejčastěji Ahoj a Star, a že 
Mladý hlasatel se objevuje s různými prodlevami často vícekrát za sebou.195 O různých letáčcích 
a reklamních předmětech již byla učiněna zmínka výše.

193 V případě poválečných časopisů sice také hraje určitou roli omezenost titulů a určitý monopol, ale i tak se musely 
časopisy snažit, aby si udržely čtenáře. Nezajímavý, nečtený a nekupovaný časopis ztrácel své opodstatnění i v době 
plánovaného a řízeného hospodářství, na což se bohužel zapomíná.
194 Vizte dále.
195 Z průzkumu dvou měsíců nelze přirozeně sestavovat žádné hlubší závěry.

„Kvalitní tisk si žádá kvalitní kolportáž.“ Melantrich měl v r. 1935 
40 vlastních roznašečů. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 
1935. Ročník 42 (XXXXII). Číslo 9. 30. září 1935. Typografia, 

Praha 1935.
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Melantrišské „portfolio“ na světové výstavě v Paříži. Najde bystré oko i Mladého hlasatele? Snímek byl otištěn v Pražském 
ilustrovaném zpravodaji v 28. čísle z 15. července 1937.

Kdo by měl potíž Mladého hlasatele identifikovat, pomůžeme mu zvětšeninou. Vpravo je pak barevný snímek titulní stránky 
téhož čísla, které mohli obdivovat návštěvníci pařížské výstavy. Šlo o 32. číslo II. ročníku z 3. dubna 1937.
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1.3.5. cíle a tendence
„Beř se Hlasateli milý z Prahy k krajanům svým Čechům, 
Moravanům i všem podlé jazyka spřízněným široko daleko 
bydlícím Slovanům! Projdi směle i předních Pánů stkvostné 
a nádherné domy i nízké obyvatelů chaloupky: hlásej jim 
svatou povinnost k vlasti, upevňuj a rozněcuj neuhasitedl-
ným ohněm ušlechtilých vlastenců neporušenou horlivost,…
vyučuj je v šlechetném umění; vzdělej jich mysl a ušlech-
tiž jich srdce;… jmenuj jim muže, ježto neunavenou prací 
i svých životů obětováním lidské pokolení vzdělávajíce 
zvelebili,… veď je pravou a neomylnou cestou k moud-
rosti,… Vzhůru! Rychlým pospěš si krokem a neustávej, 
v předsevzetí svém chvalitebném; vlastenci praví a věrní tebe 
rádi přijmou a s tebou se potěší: přijdeš-li na některého 
cizozemce aneb odpadlého cizokrajného Slovana, an by tě, 
že Slovan jsi, haněl a tupil… opři se a oboř naň: neb 
jsa z slavného, statečného i po všem světě nejrozšířenějšího 
národu pošlý,… braň se a zastávej velikého národu slávu, 
rozšiřuj štěstí a slavné Slovanů jméno, přičiň se nad jiné 
vyniknouti, aby okázal, že skutkem se snažíš velikého 
velmi národu Slovanského hodna se učiniti, i že ne bez 
oučinku se událo tobě Českým Hlasatelem býti!“

Jan Nejedlý, Hlasatel český 1806196

1. číslo, jež však z větší části obsahovalo tytéž příspěvky jako nulté, vyšlo 7. září 1935.197 Úvod-
ník hovořil o přání „mluvit… ke všem čilým a chytrým dětem v naší republice. … K nim chce Malý hlasatel 
hovořit svými povídkami, básničkami, svým zajímavým románem, svými barevnými obrázky a kresbami, svými 
zábavnými koutky. Chce svým čtenářům také ukázat, jak žijí děti a mládež v cizích zemích, jak se baví a co je 
zajímá a jak si hrají.“ Po nezbytném ujištění o tom, že bude vydáván největším československým 
tiskovým závodem, zdůraznil pravděpodobně původní Šaldův záměr. „Aby se vám obsah časopisu ještě 
více líbil, bude jej Melantrich tisknout s barevnými obrázky, jaké mají nejlepší časopisy v cizích zemích. V Malém 
hlasateli najdete všechno, co vás zajímá a co byste v něm ještě měli rádi. To nám ale musíte napsat. Ano, musíte 
nám často psát. Víme, že je vás hodně v celé republice a víme, že váš život má mnoho vážných a veselých záležitostí, 
kterým dospělí lidé někdy ani dost nerozumějí. Malý hlasatel vám rozumět bude. … Do něho můžete sami psát, 
posílat své kresby, nápady, zprávy ze svého okolí, docela jako dospělí lidé. Čekáme vaše příspěvky. Malý hlasatel 
chce zvítězit… s vaší pomocí uděláme nejlepší časopis pro mladý svět československý. Zdar naší společné práci! Zdar 
Malému hlasateli!“198

Nový časopis si tak do budoucna kladl velké úkoly. S odstupem času můžeme říci, že svá před-
sevzetí beze zbytku splnil. Cesta k tomuto cíli byla arci klikatá.

196 Jan NEJEDLÝ: Hlasatel Český, Spis čtvrtletní k prospěchu a potěšení všech vlastenců… Díl první. První roční běh. 1806. 
František Jeřábek, Praha 1806, s. 3–4. Využito transkripce v citaci v knize: Miroslav HROCH: Na prahu národní existence. 
Touha a skutečnost. Edice Kolumbus. Mladá fronta, Praha 1999, s. 144.
197 To je možná i důvod, proč někteří badatelé nulté a první číslo ztotožňují a označují za dvojí vydání prvního 
čísla. Např. Václav Nosek-Windy v knize: Jiří ZACHARIÁŠ-PEDRO: Stoletý hoch od Bobří řeky. Nakladatelství Ostrov, 
Praha 2003, s. 249.
198 Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 2–3. Snad  
se v tomto případě můžeme na autentičnost citátu spolehnout.



M<!H0

*60

2. Redaktor a jeho časopis



M<!H0

*61

Redaktor a jeho časopis

2.1. „Pan doktor“ Břetislav Mencák
„Ostatně byl vždy i takový jednotlivý ročník nikoliv dílem 
samotného redaktora, nýbrž i kolektivu spolupracovníků 
a čtenářů. Výsledek této společné práce, úspěch časopisu 
a tedy zpětně zas i redaktora, nemůže ovšem redaktor jed-
noho ročníku vzít a upřít redaktoru jiného ročníku, ať 
jakoukoliv eskamotáží. Může o něm nemluvit, může jej 
zlehčovat, může se tvářit, jako by nebylo, co bylo. Zde už je 
však nutno, aby o těchto možnostech a nemožnostech i jejich 
praktikách zvěděla také veřejnost v zájmu jednak histo-
rické věrnosti, jednak i proto, aby byli zachováni v paměti 
bývalí pracovníci, zvláště ti, kdož už nežijí…“

František Bauer – František Doubek – Břetislav 
Mencák199

Co se vlastně dá zjistit o prvním redaktorovi 
Mladého hlasatele? Kdo vůbec byl Břetislav Men-
cák a čím je zajímavý? Byl skutečně jen ve stínu 
Jaroslava Foglara? Čím byl před vznikem Hlasa-
tele? a proč se o něm tak málo mluví? Pokusíme se 
proto o hrubý náčrt běhu jeho života do r. 1938.

Břetislav Mencák se narodil 19. března 1903 
v Praskačce u Hradce Králové v rodině tesaře. 
Studoval na reálce v Hradci Králové a 14. září 
1921 složil doplňovací maturitu na zdejším gym-
nasiu.200 Poté odešel za studii do Prahy. Krátce 
navštěvoval pražskou konzervatoř, ale nakonec 

zahájil studium slavistiky a germanistiky na Filosofické fakultě University Karlovy.201

2.1.1. kolejákeM na hradčanech
„(NA STUDIÍCH) Byv v tichém provinciálním měs-
tečku vystudován a se střídavým úspěchem absolvován, 
učiní maturant s gestem dospělosti oznámení vůči své matce, 
že nemíní státi se knězem, nýbrž profesorem. Matka 
vybaví pak jedináčka požehnáním a kufrem a políbí jej 
na čelo, slzíc.“

Břetislav Mencák202

Mencákovo další směřování bezpochyby poznamenalo, možná více nežli studia, ubytování na 
Masarykově studentské koleji na Hradčanech.203 Hradčanská kolej situovaná do objektů donucovací 
pracovny v Trautmannsdorfském paláci a do části kapucínského kláštera vznikla r. 1919 pro nema-

199 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 
s. 317–320.
200 Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 8, Matrika doktorů Univerzity Kar-
lovy VIII., folio 3664.
201 Blahoslav DOKOUPIL – Luboš MERHAUT: Břetislav Mencák. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 
3 M–Ř. Svazek I M–O. Academia, Praha 2000, s. 224–225. Dále jen: Břetislav Mencák. Lexikon české literatury.
202 Břetislav MENCÁK: Profesor – profesoři. Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 
1926. II. ročník. Číslo 8. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 2.
203 K problematice ubytování vysokoškolských studentů – Michala DANĚČKOVÁ: Ubytování českých vysokoškolských 
studentů v Praze v letech 1918–1939. HOP (Historie – Otázky – Problémy). 2010. Ročník 2. Číslo 1. Ústav českých dějin 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2010 (vyšlo 2011), s. 99–109.

Břetislav Mencák na fotografii Karla Hájka. O prázdni-
nách 1938 posloužila v kruhovém ořezu také jako pod-
klad pro prázdninovou tajenku se vzkazem redaktora 

čtenářům. (Snímek je majetkem LA PNP.)
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jetné studenty jako provisorní ubyto-
vání do doby, dokud nebude posta-
vena nová kolejní budova v Dejvicích. 
Sloužila pro studenty české, slovenské, 
rusínské i maďarské národnosti, kteří 
si nemohli dovolit bydlet v soukromí 
nebo na ostatních kolejích, přičemž 
se neomezovala jen na jednu vysokou 
školu nebo jen jednu její fakultu, ale 
poskytovala přístřeší studentům uni-
versity, techniky, Uměleckoprůmyslové 
školy, ale i konservatoře.204 

Na jednom místě se sešli mladí lidé 
s různými osudy. Bývalí branci a legio-
náři ze světové války, zasažení hrůzami 
hromadného vraždění, při kterých 
berou za své dřívější společenské před-
sudky a konvence, dále ti, kteří za války 
dospívali a zažívali dobu nedostatku. 
Všechny zajisté pojila jejich nemajetnost, ale i nadšení z nabyté národní svobody a víra, že vzdělání 
už nebude jen výsadou pro majetné, že nový demokratický duch republiky se postará, aby přístup 
ke studiu dostali i ti nejchudší. Studenti sami v tomto směru podnikali patřičné kroky.

Kolej totiž zaujímala zvláštní postavení nejen způsobem a rychlostí, jakými vznikla, ale především 
nezvykle vysokým podílem studentů na jejím chodu.205 Fysický stav koleje to také vyžadoval. Tmavé 
stísněné prostory „kapucíňáku“ či zamřížované chodby donucovací pracovny byly značně vzdáleny 
i tehdejším představám o kultuře ubytování. Nedobré podmínky se staly jednotícím prvkem pro stu-

denty, kteří se společně starají 
o údržbu své koleje, pomáhají 
jeden druhému, snášejí útrapy 
nevyhovujícího prostředí 
a musejí se potýkat s hygie-
nickými problémy a liknavostí 
odpovědných, když při cestě 
přes dvůr museli přeskakovat 
obrovské louže a na toaletu se 
chodilo do budky na hnojišti. 
Míra solidarity byla nebývalá 
a studenti přes všechnu nouzi 
byli na sebe hrdi, měli být také 
nač. Být „hradčanským kole-
jákem“ se stalo čestným titu-
lem.206 

204 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 1.
205 Tamtéž, s. 11 a následující.
206 Tamtéž, s. 12.

Budova donucovací pracovny, jedna z budov Hradčanské koleje. Stav 
z 20. let. (Reprodukce snímku je v majetku Městské knihovny v Praze.)

Část budovy kapucínského kláštera, kterou obývali mniši společně se studenty. Stav 
z 20. let. (Reprodukce snímku je v majetku Městské knihovny v Praze.)
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Zpívala o tom i kolejácká hymna, 
kterou studenti pěli při slavnostních 
příležitostech a později při svých setká-
ních po letech. Jejím autorem je právě 
Mencák.

„Hymna kolejáků
(Zpívá se podle nápěvu

‚Darovalo mně děvčátko‘.)

Na Hradčanech je domov náš
ponuré boudy dvě,

v té jedné žijem s trestanci
ta druhá klášter je.

Tu prožíváme mládí své
v trudu a veselí

a zaspáváme strasti dne
v kolejní posteli.

Kdo nežil z ruky do huby
a plné břicho má,

ten neví, co je koleják
s prázdnýma kapsama.

Až jednou na vše po letech,
na vše si vzpomenem

A budem sedět v hospodě,
jistě se napijem.“207

Nebyl to jen projev zvláštní hrdosti na sebe sama. Kolejáci přese všechno nedali na svou kolej 
dopustit, měli ji rádi, vždyť si ji sami vydupali ze země.

„Tři sta chudých studentů bydlilo, spalo na kavalcích, studovalo, chodilo na oběd, milovalo a všeobecně řečeno, 
žilo. Žilo svému mládí, nesmlouvavému a svobodnému. Nutno přiznat, že nebylo nikde v Čechách větší svobody, jak 
v koleji! Může-li se kde mluvit o demokracii, byla u nás za zamřížovanými okny donucovací pracovny.

To není jen společné bydlení, temné chodby, to není jen mechanické, společným domovem způsobené spojení třech 
set lidi, to jest již vyšší svazek, založený na zdravém základě, chránící v nejvyšší míře svobodu jednotlivcovu potud, 
pokud není na újmu celku. Časem vytvořily se jakési nepsané zákony (leges barbarorum) kolejní, jistý »benehmung«, 
který nebyl nikým předepsán, nýbrž vznikl jako výslednice mravních i právních názorů celého kollektiva. Tyto 
nepsané zákony byly respektovány nejen kolejáky, ale i samostatnou správou koleje. Jestliže, a to možno skoro tvrdit, 
byla hradčanská kolej státem ve státě, pak to byl stát šťastný, neboť k nejvýše možným svobodám jeho občanů pojila 
se snášenlivost, podporovaná jednotným duchem. — Vzájemná pospolitost vykvetla tu jedním z nejkrásnějších 
květů.“208

207 (Břetislav MENCÁK:) Hymna kolejáků. Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hrad-
čanské (býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 171. Mencákovo autorství bylo později zpochybňováno.
208 Franta DOUBEK: Trn. Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hradčanské 
(býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 151.

Nehledě na mříže v oknech a řadu dnes těžko představitelných obtíží 
poskytovala hradčanská Masarykova kolej zásluhou studentské samo-
správy alespoň trochu snesitelné podmínky pro ubytování nemajetných 
studentů. I tak byla tato samospráva trnem v mnoha očích. (Reprodukce 

snímku je v majetku Městské knihovny.)
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Koleji několikrát hrozilo uzavření, nemajetní studenti by si však jejím opuštěním rozhodně nepo-
lepšili, proto se vždy vzedmula vlna studentského odporu a kolej si zachovala nejen své sídlo, ale 
i svou studentskou samosprávu.209

Tato samospráva měla několik odborů a komisí, ve kterých se mohli zapojit skutečně všichni. Pro 
řadu kolejáků byla práce v samosprávě přípravou na jejich budoucí povolání, v ní získávali praktické 
zkušenosti.210

Kolej žila také čilým kulturním životem, pořádaly se přednášky, návštěvy divadel a biografů, 
kolejní zdi se staly svědky nejrůznějších debat a myšlenkových klání. Kolejní samospráva vydávala 
časopis Vidle a brzy jej doplnil satirický a humoristický časopis Trn.

2.1.2. trnistou
„Milý čtenáři, přicházíme k tobě s mnohými veselými zprá-
vami. Právě v poslední době roztrhl se s nimi pytel. Jistě tě 
budou zajímat především osud a poměry českého studenta 
a tu ti můžeme dát co nejpříznivější informace. – Právě tak 
jako v celé republice, tak i v našem studentstvu jsou zvláště 
nyní poměry co nejutěšenější a nejuspokojivější, které se ještě 
k tomu den ode dne lepší…“

Trn211

„Satirický časopis akademiků u ‚kapucínů‘“ Trn 
začal vydávat v zimním semestru roku 1921/1922 
kolektiv studentů z kolejní odbočky v kapucín-
ském klášteře. První číslo bylo hektografované, 
další tři litografovaná. Prvním redaktorem byl 
student strojního inženýrství R. Šťastný.212

Jeho „rodištěm“ byly kolejní místnosti, stu-
denty zvané „Divoký západ“ a „Refektář“ 
v „kapucíňáku“. „Divokým západem“ se rozu-
měla západní část I. patra klášterní budovy, 
„temná úzká chodba, v noci osvětlovaná blikavou petro-
lejovou lampou, po jejíž obou stranách byly dveře [býva-
lých mnišských] cel, obsahujících každá asi 18m3 
vzduchu, tj. o rozměrech 4,5 × 2 × 2 m. Vpravit do tak 
skrovného prostoru postel, skříň, stůl, židli a ještě k tomu 
malá železná kamínka ‚Vincka‘ s nádobou na uhlí byl 

problém jistě velmi obtížný. Každá cela měla malé okno se čtyřmi skleněnými tabulkami.“213 v „Refektáři“ v pří-
zemí, což byl logicky bývalý mnišský refektář, bylo 20 kavalců a byli sem umísťováni jen posluchači 
práv a filosofické fakulty, „kteří stejně v prvém roce nedělají mnoho zkoušek a svými debatami ostatní zdržují.“ 
V zimě tu mimochodem v umývadlech zamrzala voda. Nebylo divu, že „v několika týdnech pozbyli 
zde mladí abiturienti středních škol svého uhlazeného zevnějšku, jímž je domov vybavil a v prostředí středověkého 
refektáře… odložili s kravatami, jež přehodili přes napřažené ruce sochy Bohorodičky, stojící v refektáři všechnu 
209 Nepřízni osudu kolej vzdorovala až do r. 1939.
210 Studenti výtvarného umění zdobili stěny, technici pomáhali při opravách apod.
211 Trn. Satirycký časopis akademiků. 1923. Ročník II. Číslo 3/4. Datum neuvedeno. (Jaro 1923.) Redakční kroužek TRN, 
Praha 1923, s. 2. Autor neuveden.
212 Franta DOUBEK: Trn. Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hradčanské 
(býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 151. Srovnání – Josef  DUBSKÝ: O časech Trnu a o Karlu Konrádovi s několika 
mravoučbami pro novináře. Československý novinář. 1956. Číslo 6. Červen 1956. Svaz československých novinářů, Praha 
1956, s. 188.
213 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 13.

„Prvoprvé“ číslo kolejního Trnu za Šťastného redakce 
v „kapucíňáku“. (Reprodukce snímku je v majetku Městské 

knihovny v Praze.)
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dosavadní civilizaci.“ 214 „Stali se za několik neděl špinavými mendíky ‚Rejčkovy koleje‘ z ‚Mistra Kampana‘. Vrá-
tili se k původnímu stavu lidství. Zablácená podlaha, společné vlastnictví všeho, špinavé železné kavalce, zamrzlá 
umyvadla, záchod ve dvoře na hnoji, povalové stropy, to vše setřelo s nich i poslední zbytky středoškolské a maloměst-
ské ‚kultury‘, jako stavitel bourá starou barabiznu, aby na místo ní vystavěl moderní a skutečně účelnou stavbu. 
Toto vše — i jejich stesk po domově —, po lesích a polích, i jejich první sociální postřehy tlumočil první ročník…“215

Na tvorbě časopisu se podíleli snad všichni studenti „kapucíňáku“, ať už autorsky, nebo finančně 
při obstarávání prostředků na jeho vydávání. Název Trn vzešel prý z veřejné soutěže. Že nepůjde 
nikterak o bezzubou a neškodnou satiru, dala najevo už úvodní báseň „prvoprvého“ čísla z pera 
studenta Suchého.216

Satirické šlehy a veršovánky cílené na představitele správy koleje mohly být leckdy důvodem pro 
postih jejich autorů, pročež v časopisu nebyly příspěvky podepisovány. Tato praxe se stala příznač-
nou i pro další život Trnu. Tím je ovšem znesnadněna identifikace autorů, což bude do budoucna 
zdrojem řady problémů. Zprvu se ale nezdálo, že by Trn měl mít nějaký dlouhý život. Po čtyřech 
číslech se časopis odmlčel. Téměř celý rok 1922 nevycházel.

V tento okamžik se nám opět „vynořuje“ Mencák. Bydlel v této době v budově donucovací 
pracovny v pokoji číslo 53 s kolegy B. Netolickým a Karlem Grünem. V říjnu 1922 dostali nového 
spolunocležníka, posluchače strojního inženýrství Františka Doubka.217 Netolický, posluchač che-
mie, dle Mencákových vzpomínek „skvělý vyprávěč typu Per Gynta, o němž jsi se nikdy nedopátral, ‚houpe-li‘ 
tě z 50 či 75%“, milovník kanadských žertíků, který se rád bavil na cizí účet „i přes dočasné mrtvoly 
kamarádských svazků“, přišel prý s návrhem oživit Trn v podobě jeho druhého ročníku „a účastnil se 
agitace pro jeho znovuvyjití sestrojením primitivního hektografu a rozmnožováním letáků“.218 František Doubek 
zase tvrdil, že to byl Mencák, který „vzal si tehdy do hlavy, že obnoví kolejní satirický časopis ‚Trn‘…“219 
Každopádně Mencák převzal iniciativu a s pomocí kolegů jal se Trn křísit.

214 Tamtéž, s. 12.
215 Franta DOUBEK: Trn. Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hradčanské 
(býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 151.
216 Břetislav MENCÁK: Z obsahu Trnu. Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hradčan-
ské (býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 155.
217 Trn. Satirický časopis akademiků. 1923. Ročník II. Číslo 1. Datum neuvedeno. (Silvestr 1922). Redakční kroužek TRN, 
Praha 1923, s. 8. Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 65.
218 Břetislav MENCÁK: Dva kolejáci. Vzpomínkové portréty. Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem 
samosprávy Hradčanské (býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 98. Zachován původní pravopis. V Mencákově por-
trétu se sice mluví jen o „veselém N.“, ovšem konfrontace s Doubkovými vzpomínkami a 1. číslem II. ročníku Trnu 
snad umožňuje ztotožnit tohoto „N.“ s Netolickým.
219 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 65.

Kde loretánský kostel k nebi pne se,
hra zvonků občas vzduchem zachvěje.

Tam kapucínů klášter nápis nese:
‚Odbočka Masarykovy koleje‘.

Dvůr jeho vydlážděn je kupou hnoje,
zdi vetché, staré jsou a začernalé.
Zří uvnitř myší díry oko tvoje:

To chodby jsou, a cely? — Klícky malé.

Tam bydlíme. Byť trpký úděl máme,
nám vtip a úsměv se rtů nevymizel
a na osud svůj nikdy nereptáme,

ač v cestu nasel nám jen trn a svízel.

Jen bolesti své sdělovat vám chceme,
svoje pak zájmy hájit budem shodné.

A těm, kdož po nás šlapat chtějí, rceme:
‚Pozor! Šlápnete na trn, a ten bodne!‘“

„Čtoucím pozdrav!
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„Dohodl se se strojařem Šťastným… o předání hlavičky (titulu) časopisu.“220 Nekupovala se jen hlavička, 
ale i „jiné rekvisity“, na což si museli studenti vypůjčit.221 Prostředky pravděpodobně obstarával 
Netolický, který se také stal odpovědným redaktorem. Časopis se nejprve napsal na stroji a dopro-
vodil ilustracemi, tisk litografickou technikou byl zajištěn u firmy „J. Válek, Praha II Křemencova ul. 
č. 16“,222 přičemž počáteční náklad činil 120 výtisků.223 „Litograf  Válek nám dával polovinu nákladu na 
dluh a teprve, když jsme mu ze stržených peněz zaplatili náklad celý, vydal též druhou půlku. ‚Trn‘ tehdy změnil 
též okruh čtenářstva. To již nebyl jen časopis kapucinů, vyšel dokonce z koleje a byl prodáván svými redaktory ve 
studentských mensách. Nepsal už jenom o koleji, nýbrž všímal si i studentské a ostatní veřejnosti.“224

Netolického ve funkci zodpovědného redaktora od 2. čísla nahradil „IngC. Franta Doubek“, nic-
méně byl to stále „PhST. Břeťa Mencák, … jemuž buďtež zasílány příspěvky“, jakožto zástupci „redakč-
ního kroužku TRN“.225 Mencák ovšem podle Doubkových vzpomínek zdaleka nevystupoval jako 
vydavatel. „Peněžní záležitosti jsem obstarával místo Mencáka…, ačkoliv jsem nebyl vydavatel. Všichni byli 
spokojeni, neboť mi věřili. Přispívatelé nebyli placeni za řádky, neboť to by nebylo šlo. Vybírali si ode mne jen malé 
zálohy pěti, maximálně deseti korun a to ještě na potvrzenky. Zbytek peněz byl na konci školního roku použit 
k zakoupení chleba, salámu rumu a zorek, což vše bylo zkonzumováno redakčním kruhem, o čemž byl také sepsán 
protokol.“226

Zato „redakční práce spočívala hlavně na Mencákovi a [Josefu] Dubském. Mezi přispívateli byli [Bedřich] 
Pschürer, Zákravský, [Jaroslav] Přibík a mnoho jiných… Obrazová část byla obstarávána [Vojtěchem] Tittelba-
chem, [J.] Novákem, [Vincencem] Živným, [Antonínem] Hálou, Ledvinkou a jinými.“227

Že obnovený Trn nehodlá ztratit nic ze své pichlavosti, měla v 1. čísle čtenáře ubezpečit delší 
podoba Mencákovy kolejácké hymny. Odlišnosti od předchozí verse228 začínají už u třetí sloky. 
„3. Nás neživí však veselost / když prachy scházejí /  a když se dluhy stěhují /do obou kolejí. 4. Kdo nežil 
z ruky do huby / a plné břicho má, / ten neví, co je koleják / s prázdnýma kapsama. 5. Ten nezná, co je koleják 
/ v studeném pokoji, /  jenž neví dnes, jak zítra své / potřeby ukojí. 6. Jenž musí přestat jíst a pít / a dělat do 
vědy, / když nemá, čím by zaplatil / kolejní obědy. 7. a proto pějem píseň svou / známými notami, / aby si páni 
vzpomněli, / že jsme tu taky MY! / 8. Aby si národ vzpomněl i / na naše koleje, / a aby nezapomněl, že / jsme 
jeho naděje.“ 229

220 Tamtéž.
221 Franta DOUBEK: Trn. Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hradčanské 
(býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 151. Ve zkratce taktéž Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamět-
níka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 66.
222 Trn. Satirický časopis akademiků. 1923. Ročník II. Číslo 1. Datum neuvedeno. (Silvestr 1922). Redakční kroužek TRN, 
Praha 1923, s. 8.
223 Franta DOUBEK: Trn. Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hradčanské 
(býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 151. Ve zkratce taktéž Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamět-
níka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 66.
224 Franta DOUBEK: Trn. Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hradčanské 
(býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 151. Původní překlep opraven.
225 Trn. Satirický časopis akademiků. 1923. Ročník II. Číslo 3–4. Datum neuvedeno. Redakční kroužek TRN, Praha 1923, 
s. 8.
226 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 67.
227 Tamtéž, s. 66. Doplněno podle Jiří ZIZLER – Jitka PELIKÁNOVÁ: Trn. Lexikon české literatury. Osobnosti, 
díla, instituce. 4 S–Ž, Dodatky A–Ř. Svazek i S–T. Academia, Praha, 2008, s. 1002–1005. Dále jen: Trn. Lexikon české 
literatury.
228 Citovaného ze vzpomínkového almanachu kolejáků z r. 1929, kde byla hymna uveřejněna s ohledem na ostatní 
studenty, možná i jejich tehdejší společenské postavení a zajisté i na bdělé censorské oko.
229 Trn. Satirický časopis akademiků. 1923. Ročník II. Číslo 1. Datum neuvedeno. (Silvestr 1922). Redakční kroužek TRN, 
Praha 1923, s. 2. Dále bude citováno dle vzoru Trn 1/II, Praha 1923, s. 2.
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Obsah nového ročníku se vyjadřuje nejen k aktuálním studentským problémům (nekvalitní 
strava, špatné ubytovací podmínky, systém pokut při pohledávkách vůči studentům – zastavení 
stravy), ale reflektuje již od počátku i události mimokolejní. František Doubek vzpomínal: „To již 
nebyl jen časopis kapucíňáků, vyšel dokonce z koleje a byl prodáván svými autory, vyvolávajícími různá pořekadla 
o ‚Trnu‘, obsahu ponejvíce ‚didaktického‘, ve studentských menzách… ‚Trn‘ nepsal už jenom o koleji, nýbrž si 
všímal i studentské a ostatní veřejnosti“230

Náklad stoupal. Stoupala pozornost studentů, ale už i úřadů. Trn už musel být úředně přihlášen 
a začala se silně ozývat censura.231 Časopis si totiž rozhodně servítky nebral. Útočil na ruské emi-
grantské studentstvo a výši jejich stipendií, satiricky šlehal proti korupci a nejvíce se ozýval proti 
klerikalismu a klíčícímu českému fašismu, který našel živnou půdu i v hradčanské koleji.232 

„OMNE VIVUM EX OVO
Že se kuře z vajčka líhne

Ví Herdův klučík zajisté –
Z čeho ale v koleji se

Vylíhli ti – fašisté?“233

Za tzv. „Fošiády“ či „pendrekiády“ (1. června 1923), kdy byla během návštěvy maršála Foche 
násilně rozehnána studentská demonstrace, přistoupil Trn k velmi tvrdé satiře a zcela otevřeně se 
začal profilovat směrem nalevo. Souvisí to s politickým zázemím hradčanské koleje.

V Masarykově koleji na Hradčanech měly levicové myšlenky a sociální hnutí celkem logicky vždy 
dost uší, které jim naslouchaly. Špatné podmínky pro život i studium jen více studenty radikaliso-
valy. Reálně fungující studentská samospráva a solidarita studentů zase přesvědčovaly o oprávně-
nosti socialistických myšlenek a schopnosti jejich uvedení do praxe. Vznikající komunistická strana 
nacházela v koleji řadu sympatisantů. Někteří studenti patřili dokonce k členům komunistických 
organisací z konce I. světové války či k zakládajícím členům KSČ.234

Mencák vstoupil do KSČ v r. 1922, do její místní organisace pro Malou Stranu a Hradčany.235 
Stal se tajemníkem Proletkultu a byl rovněž činným v Kostufře (Komunistické studentské frakci),236 
jejímž „opěrným bodem v Praze“ byla právě hradčanská kolej (alespoň podle Františka Doubka).237 
Začal rovněž psát do hradecké Pochodně a dalších komunistických tiskovin.238 Některé své pří-
spěvky v Trnu podepisoval pseudonymem Laskavec.239

Redakce Trnu se ostatně v dané době skládala především z členů KSČ. Např. další ze spolutvůrců 
kolejního časopisu Josef  Dubský byl v dané době přímo předsedou Kostufry.240

230 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 66.
231 Tamtéž, s. 66–67. V dvojčísle 5–6 byl například zabaven závěrečný příspěvek. Podle Dubského vzpomínek mělo 
údajně „poslední litografované dvojčíslo“ propadnout konfiskaci úplně.
232 Mezi kolejáky patřili např. i budoucí činovníci Vlajky Jan Vrzalík a Václav Aleš Cyphelly.
233 Trn 1/II, Praha 1923, s. 7. Nepodepsáno.
234 Např. František Doubek.
235 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951.
236 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 3. Vlastní životopis „Dr Břetislav Mencák – novinářská činnost“ pro sekretariát Českého 
svazu novinářů. 29. ledna 1974.
237 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 59.
238 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951. Podrobněji Břetislav Mencák. Lexikon české 
literatury.
239 Břetislav Mencák. Lexikon české literatury.
240 LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Dubský Josef.
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V tomto čase však ještě nelze Trn „politicky škatulkovat“, resp. sami tvůrci to odmítali. „‚Trn‘ 
si hledal a tvořil od čísla k číslu svůj osobitý ráz a výraz. Pokud se mu to zdařilo, ať posoudí čtenáři sami. Jeho 
tendence jsou příliš našinecky stavovské, než aby mohly být stranicky politické. Jsou-li jimi zdánlivě, jsou jimi jen 
v zájmu studentstva, namnoze sociálně trpícího a jsou tu jen výslednicí názorové pokrokovosti jednotlivých přispí-
vatelů a jejich osobního přesvědčení.“241 Dokázal uveřejňovat i příspěvky, které neodpovídaly politickým 
představám redakce, pokud však neodporovaly demokratickému duchu, byly otištěny – s komen-
tářem redakce.

Trn měl být původně měsíčníkem a vycházet první den každého měsíce, od 3. čísla se však vžila 
praxe dvojčísel. Dvojčíslo 5–6 mělo symbolicky ukončit letní semestr a II. ročník. Redakce se roz-
loučila kratším článkem.

„Z redakce. Toto dvojčíslo je posledním letošního ročníku. Loučíme se tedy na čas s čtenáři, kteří svým zájmem 
o ‚Trn‘ dokázali, že tento je opravdu potřebný a poskytli mu tak možnost udržet se prospívat jako aktivní podnik 
studentský přesto, že byl započat s dluhy. List vznikl a vyrostl z prostředí, v němž žije tak mnohý český chudý stu-
dent. Snahou jeho nemohlo ovšem být jen sentimentálně kázat a ukazovat na studentskou bídu. Všímal si horlivě 
i ostatních událostí a aktualit v našem studentském i veřejném životě a glosoval je svým způsobem. Všímal si i těch, 
které se zdají odlehlými našim stavovským zájmům. Tkví to ostatně už nutně v povaze studenta-proletáře, že se 
zabývá i nestudentskými věcmi, že si všímá okolí, že pozoruje a soudí. Dobře to vystihuje Hamsun ve svém románu 
‚Hlad‘, když říká, že chudoba zostřuje v člověku jisté schopnosti. Praví dále: ‚Chudý inteligent je mnohem jemnějším 
pozorovatelem než bohatý. Chudý rozhlíží se při každém kroku, který podniká, naslouchá nedůvěřivě každému 
slovu zaslechnutému od lidí, s nimiž se setká; každý krok‚ který sám podniká, přivádí jeho myšlenky a city k úloze, 
k práci. Má dobrý sluch i cit, je zkušený muž, jeho nitro má spáleniny.‘ — Že není ‚Trn‘ zpátečnický obsahem 
ani formou, netřeba vykládat. Byly nám v tom ohledu odstrašujícím příkladem na př. Vilímkovy ‚Humoristické 
listy‘. ‚Trn‘ si hledal a tvořil od čísla k číslu svůj osobitý ráz a výraz. Pokud se mu to zdařilo, ať posoudí čtenáři 
sami. Jeho tendence jsou příliš našinecky stavovské, než aby mohly být stranicky politické. Jsou-li jimi zdánlivě, jsou 
jimi jen v zájmu studentstva, namnoze sociálně trpícího a jsou tu jen výslednicí názorové pokrokovosti jednotlivých 
přispívatelů a jejich osobního přesvědčení. — Nelitujeme sil a nebojíme se překážek. Stačí nám, že aspoň některé 
z těch ‚smějících se slz‘, heineovsky řečeno, splnily své poslání a měly úspěch, který, doufáme, potrvá přičiněním nás 
i čtenářstva. – Na shledanou po prázdninách!

Redakce ‚Trnu‘.“242

Ovšem nebyl to zdaleka definitivní konec II. ročníku. Vyšlo ještě dvojčíslo 7–8. Došlo v něm 
k několika výrazným změnám.

Změnu naznačuje už sama obálka, jíž zdobí patrně karikatury členů redakčního kruhu, kteří 
nesou v průvodu prapor se zkratkou Masarykovy studentské koleje a pěticípou hvězdou ve společ-
nosti srpu a kladiva a transparent s nápisem KOST[UFRA] a u patrně popravčího špalku převažují 
hlavy dvou mužů.243 Text pod obrázkem hrdě hlásí: „My jsme vzali to odium na sebe, že ten prapor pone-
seme dál“.244

Druhá stránka přinesla velkolepé „Programové prohlášení spisovatelův, básníkův a umělcův výtvarných 
literární skupiny ‚TRN‘“.245 Dávalo tušit, že studentské recese a satiry budou se nyní podnikat „ve vel-
kém stylu“. O podobě tohoto „velkého stylu“ vypráví František Doubek: „Na počátku školního roku 
1923–1924, někdy v září nebo v říjnu 1923 překvapili mne Mencák s Dubským v Akademickém domě (Stra-

241 Trn 5–6/II, Praha 1923, s. 9.
242 Tamtéž.
243 Jde pravděpodobně o příslušníka vysokého kléru a snad Karla Kramáře, nicméně potvrzení této hypothesy by 
zasloužilo velice podrobný výzkum, který by však příliš překračoval rámec této práce.
244 Trn 7–8/II, Praha 1923, s. 1.
245 Trn 7–8/II, Praha 1923, s. 2. Přetisk též: Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hrad-
čanské (býv. Masarykovy) koleje, Praha 1929, s. 152–153. Rovněž Radko PYTLÍK – Milan JANKOVIČ: Trn v zrcadle 
doby. Panorama, Praha 1984, s. 13–14.
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kovce) s tím, že by chtěli náš časopis ‚Trn‘ 
vydávat tiskem a zvali mne, abych s nimi 
do toho šel. Kdyby se ‚Trn‘ měl vydávat 
pouze litograficky, byl bych u toho zůstal. 
Ze své zkušenosti jsem věděl, co to zna-
mená vydávat časopis tiskem. Požádali 
mne tedy, abych jim podepsal souhlas 
k předání hlavičky časopisu. To jsem udě-
lal, rozloučil se s nimi a přál jim mnoho 
štěstí. Když jsem pak odcházel dlouhou 
chodbou v I. poschodí Strakovky, potkal 
jsem Karla Konráda, který se hned hnal 
ke mně, a že prý slyšel, že chceme kolejní 
‚Trn‘ tisknout a jít s ním mimo kolej. 
Prosil mne, kdyby do něj mohl psát, pro-
tože si potřebuje vydělat peníze. … Řekl 
jsem mu: ‚Milý Karlíčku, mýlíš se a to 
dvakráte. Jednak v tom, že se z »Trnu« 
dá něco vydělat, neboť jsme honoráře 
nikdy nevypláceli, neboť bychom byli 
zkrachovali a za druhé se mýlíš v adrese, 
neboť jsem právě časopis předal Mencá-
kovi a Dubskému. Oba sedí o kus dále 
ve výklenku.‘ Karlíček děkoval a hned 
se tam hnal. V roce 1923 vyšlo ještě 
jedno litografované dvojčíslo, v němž mi 
Mencák velmi pěkně poděkoval za spo-
lupráci a které bylo zabaveno, protože se 
‚rouhalo Bohu‘.“246 Tento argument 
uvedl ve své vzpomínce i Josef  
Dubský: „V prosinci 1923 vyšlo a bylo 
cele rozprodáno i poslední litografované dvojčíslo přesto, že propadlo konfiskaci, zemským soudem vydán zákaz jeho 
rozšiřování a nařízeno jeho zmaření, neboť v něm ‚jest se pisatel rouhá Bohu‘.“247

Oznámení o Doubkově odchodu se objevilo na 10. straně dvojčísla 7–8 společně s jeho karika-
turou. „Z redakce: Všem přátelům a známým našeho listu sdělujeme, že náš milý, dlouholetý zodpovědný redaktor 
a bývalý ceremoniář Masarykovi koleje odstoupil v ústraní z naší redakce z vnitřních důvodů. Redakce děkuje 
Frantovi Doubkovi za jeho práci v ‚TRNU‘.“248 Záměr redakce proměnit Trn v regulérní tištěný časopis 
osvětluje definitivně závěrečné provolání „Všem kolegům‚ našim čtenářům a příznivcům! (Několik slov 
narychlo)“. Zároveň se čtenáři dovídají, že redakčnímu kruhu záleží na tom, „aby tento náš i Váš mladý 
podnik udržel se nejen na dosavadní své výši, ale aby vyspěl a vyzrál k tomu významu a v tom smyslu, jak je to 
i naší snahou a přáním.“ S odkazem na úvodní programové prohlášení je deklarováno: „Nepracujeme 
pro zisk, ale pro to abychom vyhověli potřebě dnešních poměrů v životě studentském, který začíná se nyní prodírat na 
světlo. ‚TRN‘ má vésti a udržovati očistný boj probouzejícího se mládí. Jsme naprosto nezávislí na nikom a veškerá 
246 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 67–68.
247 Josef  DUBSKÝ: O časech Trnu a o Karlu Konrádovi s několika mravoučbami pro novináře. Československý novinář. 1956. 
Číslo 6. Červen 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, s. 188. Je ovšem možné, že Doubek právě para-
frázuje Dubského, kterýžto jako pamětník není zrovna příkladem spolehlivosti, jak si názorně ukážeme. Totéž se může 
týkat i datace. Dubský navíc „neopomněl“ zdůraznit, že požádal o souhlas s vydáváním Trnu ÚV KSČ.
248 Trn 7–8/II, Praha 1923, s. 10. Pravopisné chyby ponechány.

Poslední dvojčíslo kolejáckého Trnu. Podle vzpomínek Josefa Dubského prý 
propadlo celé konfiskaci. V novém roce 1924 začal vycházet Trn jako klasický 
časopis. Do jeho ročníků však kolejní etapa započítána nebyla. (Exempláře 

II. ročníku kolejáckého Trnu jsou v majetku Národní knihovny.)
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zodpovědnost za zdar podniku spočívá proto na nás, ale i – na Vás. 
… Jakožto nezávislí na nikom a jakožto list‚ který se nebojí říci pravdu 
přímo a nezahaleně, budeme mít jistě i svoje nepřátele, jako každá dobrá 
věc. Náš list vyrostl ze studenstva. Ukazuje jak se naše soudné studen-
stvo dívá na svět a chce to říci satirickou formou všem, kdo mu chtějí 
rozumět, zejména veřejnosti sympatisující s naším kypícím mládím.“ 
Těžištěm časopisu má být i nadále satira. „Možno říci zhruba, 
že se obsahově bude blížiti Haškovským humorem a Hausmannovskou 
formou ‚TRN‘ ideálu dobrého satirického časopisu světové úrovně. Dou-
fáme, že vývojově budou určeny ještě detaily časem i prostředím.“ Dále 
se „trnisté“ chlubí, že časopis získal ke spolupráci např. Karla 
Vaňka a uzavírají manifestačně: „Dokažte tedy kolegové, že nynější 
mladé hnuti ve studenstvu dovede si udržet v záplavě žurnalistického 
stranického tisku a pseudohumoristických listů svůj vlastní, ze studen-
stva pro veřejnost vyrostlý časopis, který půjde svou vlastní cestou. V této 
naši práci spoleháme na Vás a doufáme, že pomůžete nám dovésti náš 
podnik k cílům, které jsme si vytkli. Za vydavatelstvo: B. MENCÁK. 

Za redakci: J. DUBSKÝ.“249

Pokud Doubek nekonstruoval argumenty pro svůj odchod z Trnu ex post, nelze se divit, že 
se zalekl přespříliš velkoryse pojatého plánu, nota bene když se 
nikdo z redakčního kruhu nemohl chlubit nějak výraznějšími 
zkušenostmi. Novým zodpovědným redaktorem se oficiálně stal 
Josef  Dubský, ale došlo i k nečekané změně na postu vydavatele, 
jímž byl až dosud Mencák.

Když v lednu 1924 vyšlo 1. číslo I. tištěného ročníku Trnu,250 je 
na místě majitele a vydavatele časopisu uveden Bedřich Pschürer! 
V redakčním kolektivu došlo k dosti podivným událostem, které 
výrazně poznamenaly další vztahy mezi „trnisty“.

František Doubek na ony události vzpomínal s odstupem: „Než 
však vyšel ‚Trn‘ z koleje ve své nové tištěné úpravě, vymanévroval Dubský, 
který se spojil s Karlem Konrádem, z redakčního kruhu Mencáka, který jim 
předal vydavatelství, neboť on byl vlastně vydavatelem.“251 Když se r. 1956 
vyjadřoval Mencák a Doubek k začátkům Trnu a k této aféře, 
napsali: „Tak zrál a dozrál Trn k popularitě nejen zvláštním rázem svého 
humoru chudých studentů, jejich „smějících se slz“, ale i životní a ideovou 
opravdovostí mladých komunistů. Na tuto popularitu „od piky“ (redaktoři 
Trn sami kolportovali) navázal pak ve studentstvu i mimo ně další, už knihtiskový Trn, ročník 1924, jehož 
vydavatelské předání — za okolnosti ne právě přátelských a za cenu roztržky komunistického kolektivu redakce 
— „vydobyl“ na Mencákovi Dubský, aby se o další práci pak podělil s nově přišlým Konrádem.“252 I když si 
odmyslíme dobou podbarvenou rétoriku, naznačují obě vzpomínky, že mezi Mencákem a přede-
vším Dubským vznikla poměrně silná averse, která pak z Dubského strany nabývala nečekaných 
forem.

249 Trn 7–8/II, Praha 1923, s. 12. Pravopisné chyby ve všech úryvcích ponechány.
250 Dřívější číslování ročníků nebylo respektováno.
251 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 68.
252 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 
s. 317–320.

František Doubek na karikatuře v posled-
ním kolejáckém Trnu.

Reprodukce obálky tzv. I. ročníku 
Trnu. Ve skutečnosti byl ročníkem 

třetím.
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Ať se mezi nimi stalo cokoliv, ať už bylo právo na kterékoliv straně, faktem zůstává, že to byl 
Mencák, kdo svou činorodostí Trn přivedl znovu k životu, že to byl on, kdo výrazně napomohl jeho 
úspěšnosti.253 Přesto byl z redakčního kruhu vyloučen. S Trnem se však ještě potká.

2.1.3. cesty zahraniční i tvůrčí
„Jinak je tvorem po výtce společenským, pracujíc v různých 
studentských kongregacích (Klub střádalův, Spolek proti 
týrání hmyzu, Masarykova letecká liga proti tuberkulose, 
Klub za Starou Prahou, A[kademický]. D[ům]. s obědy, 
Zpěvácký spolek „Pěnice“, „Sokol“, Tamburaši a jiné 
profylaktické organisace).“

Břetislav Mencák254

Stále ještě studoval slavistiku a germanistiku. Specialisuje se na severské řeči a literatury, pracuje 
při studiu jako knihovník germánského semináře.255 V letech 1923–1924 podnikl studijní cestu po 
Německu, Dánsku a Norsku, kde navštívil i ústředí tamních komunistických stran, ba dokonce se 
setkal s jejich vůdci. V Kodani se s ním sešel Ernst Valdemar Christiansen, v Norsku zase Olav 
Andreas Scheflo. V této době Mencák začíná spolupracovat s Rudým právem a Pondělními novinami, 
kde otiskl své zážitky z cesty.256

Zpřetrhány nebyly ani jeho vztahy s rodným krajem. Od r. 1923 spolupracuje s hradeckou 
Pochodní, zapojuje se do tamní stra-
nické činnosti. Přispívá i do dalších 
komunistických tiskovin, jakožto 
člen Kostufry rediguje v Rudém právu 
studentskou hlídku, brzy dostává na 
starost dětský koutek.257 Do nedělní 
přílohy Rudého práva, jíž tehdy řídil 
Josef  Hora, překládá norskou pro-
letářskou poesii a např. povídky 
Martina Andersena Nexø, s nímž se 
zná osobně.258 Píše do Avantgardy, je 
v pravidelném styku se svým příte-
lem a dřívějším kolejákem Bedřichem 
Václavkem. Mencák si jistě nemohl 
stěžovat na nedostatek činnosti.259 
Redaktoři časopisu Trn asi stejného 
názoru nebyli.
253 Uznával to i František Doubek, který byl de iure odpovědným redaktorem a měl by vlastně uznání zásluh žádat pro 
svou osobu.
254 Břetislav MENCÁK: Profesor – profesoři. Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 
1926. II. ročník. Číslo 8. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 2.
255 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951.
256 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 3. Vlastní životopis „Dr Břetislav Mencák – novinářská činnost“ pro sekretariát Českého 
svazu novinářů. 29. ledna 1974. Lze se dohadovat, že Mencák při sestavování životopisných dodatků nepředpokládal, že 
by někdo z novinářského svazu znal dopodrobna osobnosti komunistického hnutí severských států. Jinak by asi nepři-
pomínal setkání s Scheflem, který z norské komunistické strany posléze vystoupil, protože nesouhlasil se stalinskými 
metodami, naopak se veřejně zastával Trockého, aniž by však „přešel na trockistické posice“.
257 Tamtéž. Dále Břetislav Mencák. Lexikon české literatury.
258 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 3. Vlastní životopis „Dr Břetislav Mencák – novinářská činnost“ pro sekretariát Českého 
svazu novinářů. 29. ledna 1974. Pro úplnost nutno dodat, že není úplně jasné, zda se s ním osobně znal již v této době!
259 Zůstává zajisté otázkou, zda její ohodnocení bylo přiměřené.

Ze své cesty poslal Mencák pozdrav Josefu Horovi do redakce Rudého práva. 
Jako mladý nadšený člen KSČ posílá 20. srpna 1924 z norského hlavního 
města Kristianie (na Oslo bylo znovu přejmenováno až v příštím roce) „komu-

nistický pozdrav“. (V majetku LA PNP.)
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2.1.4. trnistou podruhé
„… Není zajisté úkolem této sociologické porozprávky 
(essay) vyčerpávati se úplným vyčerpáním thematu, než 
načerpati z kalného proudu žití několik fakt, aby bylo 
jasno.“

Břetislav Mencák260

Dějiny občas uchystají okamžiky, kdy se jedna událost po určité době zopakuje, ačkoliv třeba ve 
zcela jiném prostředí, s různou rasancí a různými důsledky, ovšem zcela určitě v doprovodu pozná-
mek, že vlastně nejde o opakování, že jde o zcela novou skutečnost, která s minulostí nesouvisí, 
že jde jen o shodu okolností. Je otázkou, zda je možné hovořit o shodě okolností, pokud se toto 
„historické déjŕ-vu“ dotkne téže osoby.

Poté, co nový redakční kruh „vymanévroval“ Mencáka z Trnu, začala se sice psát nová kapitola 
v jeho dějinách, kapitola slavná a pozoruhodná, avšak ve svém důsledku dosti nešťastná. Časopis se 
programově přihlásil k odkazu Jaroslava Haška, dával prostor humoristické avantgardě a jindy si ji 
vyvolil co terč své satiry. Je pravda, že mezi jeho přispěvatele patřili Karel Vaněk, Konstantin Biebl, 
Josef  Hora, Franta Sauer, Václav Lacina, Adolf  Hoffmeister, Vítězslav Nezval či Jaroslav Seifert, 
že zde vycházely básně z pozůstalosti Jiřího Wolkera a Františka Gellnera, že časopis otiskl překlady 
z Gorkého, Erenburga, Majakovského nebo O’Henryho; Trn se však potýkal s problémy literární 
úrovně některých příspěvků, censurou a především nesnázemi finančními.261

Když se po Mencákovi stal vydavatelem Bedřich Pschürer,262 bylo v jeho silách vydat jenom dvě 
čísla, vzápětí totiž čelil žalobě a byl nucen, alespoň podle svého pozdějšího vystoupení v Česko-
slovenské televizi z r. 1973, složit manifestační přísahu, že nemá žádného majetku a dlužné částky 
zaplatí, až bude moci. „Před urgencemi a připomínkami věřitelů se skrýval a měnil adresu.“263

Josef  Dubský vzpomínal v r. 1956 snad s přílišnou dávkou furiantství: „Udržet Trn bylo… povinností 
i za ztrátu hospodářské samostatnosti, jen když nekompromisně udržíme jeho ostrou dosavadní politickou linii, a tu 
jsme udrželi, i když od 3. čísla jsme přešli do nakladatelství Obelisk, jehož schodky byly hrazeny z Hradu! Jakou 
rozkoš nám působilo vědomí, že Hrad platil i na Trn! Náš tvrdošíjný postoj a můj odchod z Prahy však přec jen 
způsobily, že ukončením r. 1924 přestal Trn vycházet.“264

Nevíme, zda v daný okamžik sdíleli Dubského hrdost i ostatní z redakce, nicméně převedení 
pod nakladatelství Obelisk, který vydával např. deník Tribuna, Trn dočasně zachránilo. Ve 3. čísle 
se také objevuje výzva, aby předplatitelé přestali posílat peníze prostřednictvím složenek na jméno 
Břetislava Mencáka. 265 Výzva byla zopakována ještě v čísle 6. První tištěný ročník dosáhl čísla 10 ve 
čtyřech jednotlivých číslech a třech dvojčíslech.266 Poslední straně dvojčísla 9–10 vévodila karika-
tura, zobrazující redaktory Dubského a Konráda u kulatého stolku s lahví vína, krabičkou sardinek 
a cigaret. Oba pokuřují a Konrád si čte v Gentlemanu. Scéna nesla název „Labutí píseň I. ročníku Trnu“. 
Text pod ní měl patrně připomínat kreslené anekdoty:
260 Břetislav MENCÁK: Profesor – profesoři. Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 
1926. II. ročník. Číslo 8. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 2.
261 Zásadní prací je kniha Radko PYTLÍK – Milan JANKOVIČ: Trn v zrcadle doby. Panorama, Praha 1984. Výtah 
z jejího obsahu (bez jakékoliv zásadnější aktualisace) v sobě skrývá bilanční publikace – Radko PYTLÍK: Fenomenologie 
humoru aneb Jak filozofovat smíchem. Emporius, 2000. Oba tituly ovšem přes svou nespornou kvalitu vykazují řadu faktic-
kých a chronologických nedostatků. Na některé bude výslovně upozorněno dále v textu.
262 Později změnil jméno na Bedřich Pšír.
263 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 68.
264 Josef  DUBSKÝ: O časech Trnu a o Karlu Konrádovi s několika mravoučbami pro novináře. Československý novinář. 1956. 
Číslo 6. Červen 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, s. 189.
265 Trn. Satyrický časopis studentů. 1924. Ročník I. Číslo 3. Obelisk, Praha 1924, s. 48.
266 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 68–69 uvádí finanční 
krach Trnu poněkud zmateně.
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„Karel Konrád: Ježišprejmarja, kam jsi dal, Pepíku, peníze za I. ročník Trnu?
Josef  Dubský: Nezlob se na mě, Kadlíku, ale já sem je dal Tribuně.“
Aby se čtenáři nedomnívali, že jde o jeden z (ne)povedených žertů, zazněly na samém závěru 

čísla ještě čtyři řádky: „Končíme první ročník Trnu. Děkujeme všem přátelům za nezištnou pomoc a děkujeme 
Všem za vřelé sympatie, jimiž byl náš list provázen. Konrád, Dubský.“ 267

Byl to dosti neslavný konec, který navíc vydavatelům Trnu nevystavoval zrovna dobré vysvědčení. 
Jako by se vracela situace z r. 1922, kdy skončil „kapucíňácký“ Trn R. Šťastného. I nad Dubského 
a Konrádovým Trnem se zavřela voda. Jenomže i během tak krátké doby si Trn dokázal vybudovat 
„firmu“. Bylo rovněž jasné, že při lepším vedení může časopis řádně vynášet. A také se objevil 
podnikavý zájemce.

Byl jím Josef  Koza. Všichni pamětníci se shodovali v tom, že šlo o velmi svérázného muže s ještě 
svéráznějšími představami o fungování časopisu. Josef  Dubský o něm v r. 1956 napsal, patrně 
s jistou dávkou jízlivosti a uražené ješitnosti: „[Trn] Zanechal však po sobě silný ohlas a zájem podnikatelů. 
Pan Koza, který před tím prodával po pařížských boulevardech kšandy a pod., byl prvním, který pochopil, že Trn 
by mohlo být to pravé zboží, které by šlo na pražských bulvárech.“ 268

František Doubek se o znovuvydávání Trnu vyjádřil koncem 70. let: „Jeho obnovení má na svědomí 
jev, který bychom mohli nazvat ‚ekonomický paradox‘. Spočívá v tom, že z kapitalistického hlediska je kapitál 
nejen ‚kladný‘, ale i ‚záporný‘ (dluhy). Podnikatel může za určitých okolností použít i kapitálu záporného na místo 
peněz. Pan Josef  Koza měl kapitál minusový – byly to dluhy u tiskárny v obnose 30.000,– Kčs. Ty vložil jako 
podnikový kapitál do vydávání ‚Trnu‘. Tiskárna byla dokonce ráda, když přijala nabídku na tištění časopisu, 
který dával naději na obchodní úspěch a tím i na splácení dluhu pana Kozy. Takové bylo zjednodušené zákulisí 
zmrtvýchvstání ‚Trnu‘ z r. 1926…“269

Samotný impuls k obnovení časopisu vyšel však od budoucího melantrišského redaktora, absol-
venta obchodní akademie a určitý čas též úředníka a dělníka v „Pragovce“ Vladimíra Peroutky.270 
Spojil se s bývalým litvínovským kaplanem a budoucím významným historikem a novinářem Fran-
tiškem Bauerem, který toho roku vystoupil z římsko-katolické církve, aby se mohl oženit.271 Oba 
se pak vydali zpravit o svém plánu Mencáka.272 o jedenatřicet let na to zbylí žijící vzpomínali, 
s pochopitelnými, dobou podmíněnými vsuvkami: „R. 1925 přišel za Mencákem s Frantou Bauerem 
bystrý a vtipný Vladimír Peroutka, pozdější novinář (mimo jiné redaktor ‚Příšerného večerníku‘, částečného dědice 
Trnu v nové situaci třicátých let). Sdělili, že se o vydávání Trnu zajímá Josef  Koza; do komunistické linie mluvit 
nebude (a taky pak nemluvil), je sympatisující; získá úvěr v tiskárně, bude mít i obchodní zájem na velkém rozšíření 
Trnu; odkoupí od ‚Tribuny‘ vydavatelské právo. Proč ne? Proč by se nemohla opakovat historie s ‚Obeliskem‘? Proč 
nevydávat komunistický časopis tímto způsobem, bez zatěžování pokladny strany nebo soudruha-jednotlivce? Proč 
nepřenechat risiko i problematický zisk nabízejícímu se vydavateli? To by šlo.“273

267 Trn. Satyrický časopis studentů. 1924. Ročník I. Číslo 9–10. Obelisk, Praha 1924, s. 136.
268 Josef  DUBSKÝ: O časech Trnu a o Karlu Konrádovi s několika mravoučbami pro novináře. Československý novinář. 1956. 
Číslo 6. Červen 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, s. 189.
269 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 69. Chyby pone-
chány.
270 KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyz press, 
Praha 2007, s. 98.
271 Tamtéž, s. 17.
272 Zdali se Peroutka a Bauer s Mencákem znali z dřívějška, se prozatím nepodařilo zjistit. Je to ale velmi pravděpo-
dobné.
273 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 
s. 317–320.
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Skutečně to šlo. K Silvestru 1925 vychází 1. číslo II. ročníku Trnu pod redakčním vedením 
Břetislava Mencáka. 274 Redakce prozatím sídlí v Masarykově koleji na Hradčanech, administrace 
a expedice časopisu, jíž řídí Koza, v Betlémské ulici č. 14. Během ledna se však obojí přestěhovalo 
do ulice V Jirchářích do domu číslo 3. Časopis oficiálně vydává Studentské redakční a vydavatelské 
sdružení Trn, řídí odpovědný redaktor Břetislav Mencák s redakčním kruhem. Časopis tiskne Stu-
dentská knihtiskárna v Praze III.

Nový Trn upoutal již výraznou obálkou, tištěnou vždy 
buď na barevném papíře, nebo jednobarevným tiskem. 
V grafické úpravě nového Trnu měl velké slovo Franti-
šek Bidlo. Bidlo získal díky Trnu svou proslulost a Trn se 
(nejen) díky Bidlovi dobře prodával, i když tomu podoba 
a obsah příliš nenapovídají, dosáhl Trn ve velmi krátké 
době obrovského úspěchu. František Doubek, který sice 
nebyl členem redakčního kruhu, ale stál svým přátelům 
nablízku, uváděl, že Trn se vydával v nákladu 70 000 
výtisků. 275 Jelikož v době všesokolského sletu bylo zcela 
rozebráno 7. číslo, tisklo se dokonce jeho rozšířené vydání 
a zvláštní vydání, odhadoval Pavel Pešta skutečný náklad 
až ke 100 000 exemplářů!276

Koncepce obnoveného časopisu se nesla jednak 
v duchu mírně upraveného programového prohlášení, 
který sice obsahoval větu: „Švejk je náš program!“ nic-
méně se jí příliš nedržel.277 Jednak, podle Radko Pytlíka 
a Milana Jankoviče, v duchu satiry, parodie bulvárních 
plátků a mystifikace.278 Čtenáři nacházejí smyšlené repor-
táže, falešné inseráty, zajisté i politickou satiru. Během 
osmi čísel zařádila censura čtyřikrát, takže téměř každé 
druhé číslo neslo podtitul: „Po konfiskaci opravené 
vydání.“279

Měla také věru co zabavovat. Nová tvář neměla Trn 
zbavit pichlavosti. Již první číslo přineslo delší báseň 
M. Sehnalové „Veteráni“, která se měla týkat soudobých sociálně demokratických politiků. Některé 
její pasáže si však uchovaly jistou nadčasovost: „…Byl-li člověk v minulosti / nenápadný a chudý, / těžko 
je mu teď přemáhati / ministerské pudy. / Revoluční vlna klesla… / Do huby hesla, / do ruky vesla, / a vzhůru, 
poslanci této země, / útokem na ministerská křesla! / Nutno jen plout, / kam běží proud, / abychom urvali 

274 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 69.
275 Tamtéž. Stejně: František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než 
Dubský, Konrád, Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novi-
nářů, Praha 1956, s. 317–320. Zde navíc tvrzení, že Bauer, Mencák a Peroutka objevili Frantu Bidla.
276 Pavel PEŠTA: Levicové satirické časopisy ve dvacátých letech. Václavkova Olomouc 1966. K demokratické literární pub-
licistice 1918–1945. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis (dále AUPO). Facultas Philosophica. Supplementum 
14. Profil, Ostrava 1967, s. 49
277 Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 1926. II. ročník. Číslo 1. Po konfiskaci 
opravené II. vydání. 31. 12. 1925. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 1.
278 Radko PYTLÍK – Milan JANKOVIČ: Trn v zrcadle doby. Panorama, Praha 1984, s. 30–31.
279 Pavel PEŠTA: Levicové satirické časopisy ve dvacátých letech. Václavkova Olomouc 1966. K demokratické literární pub-
licistice 1918–1945. AUPO. Facultas Philosophica. Supplementum 14. Profil, Ostrava 1967, s. 49 uvádí jen tři konfis-
kace, ačkoliv zprávu o ní nesou čísla 1, 2, 6 a 7.

Censura si v obnoveném Trnu několikrát zařá-
dila. Redakce Trnu na důkaz, že si váží práce 
bdělých úředníků, vztyčila pomník na jejich 

památku alespoň na stránkách časopisu.
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nějaký / teplejší kout. / To by v tom byl hrom, / aby vítězství 
nebylo naše, / i kdyby mozky nám / měly pak změknout / 
jak bramborová kaše… / Ale budeme boháči — / a to nám 
postačí.“280

Tato M. Sehnalová byla totiž pseudonymem Bře-
tislava Mencáka.281 Takto ostrých básní uveřejnila 
„slečna Sehnalová“ ještě několik, až si ji začal všímat 
národně demokratický večerník Národ. V odpověď 
Národu uveřejnil Trn pod fotografií mladé dívky 
mystifikující životopis domnělé autorky:

„…Kol. M. Sehnalová se narodila a také studovala. Poli-Kol. M. Sehnalová se narodila a také studovala. Poli-M. Sehnalová se narodila a také studovala. Poli- Sehnalová se narodila a také studovala. Poli-Sehnalová se narodila a také studovala. Poli-alová se narodila a také studovala. Poli-á se narodila a také studovala. Poli-se narodila a také studovala. Poli-
tikou se počala obírat od doby Šoupalova atentátu. Z četných 
velikánů našich dějin zbožňuje pouze Žižku. V 16 letech se 
teprve poprvé vážně zamilovala a, dosud tak hravá, odložila 
navždy svou panenku. Její láska byla jak potůček zurčící 
z chladných skal. Její filosofie je positivisticko-idealistická, její 
životní názor podezřele optimistický se spodními proudy život-
ního smutku, vyjádřeného verši:

Láska — ta je jako nudle —
hned je tamhle, hned zas tudle.

…Nefrankovaných dopisů nepřijímá a na milostné neodpo-
vídá. … Maucta.“282

Vzrůstající aktivita českého fašismu, aféra Jiřího 
Stříbrného a aféra Gajdova, která zatím ještě nedo-
stala přesných obrysů, korupční i jiné skandály posky-
tovaly Trnu látku více než vděčnou. Jeden drobný 
skandál se však dotkl časopisu přímo. Pro 7. „sle-
tové“ číslo byla připravena báseň Jaroslava Vrchlic-
kého Béthune. Censura ji však zabavila včetně jejího 
názvu, s odůvodněním, že se v ní „podněcuje veřejně 
ke zločinům vojenským“, ačkoliv vyšla, resp. směla 
vyjít, už za Rakouska-Uherska v r. 1912 v Mladém prů-
kopníku.283 Tuto blamáž „rozmáznul“ 24. června 1926 

280 M. SEHNALOVÁ (Břetislav MENCÁK): Veteráni. Baladická romance o soc. dem. vůdcích. Trn. Humor – Psina – Švejko-
vina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 1926. II. ročník. Číslo 1. Po konfiskaci opravené II. vydání. 31. 12. 1925. 
Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 6.
281 Břetislav Mencák. Lexikon české literatury. Stejně i heslo Trn. Na rozdíl od Dokoupila a Merhauta Radko PYTLÍK 
– Milan JANKOVIČ: Trn v zrcadle doby. Panorama, Praha 1984, s. 32 rozvádějí pseudonym jako Marie Sehnalová, ačko-
liv v příslušných číslech Trnu takto zapsána není, přičemž o „totožnosti“ Sehnalové hovoří, že jde patrně o „skupinový 
pseudonym redaktorů a přispěvatelů Trnu“. Nelze však souhlasit s tvrzením Radko PYTLÍK: Fenomenologie humoru aneb Jak 
filozofovat smíchem. Emporius, 2000, s. 21, kdy tvrdí: „Pod průhledným kryptogramem Máňa Sehnalová (typ národně demokratické 
‚panny Orleánské‘) paroduje mladý satirik Václav Lacina stupidní citové výplody partajní‚ kariérní naivistky‘…“ Zde totiž příliš 
„zestručnil“ svůj a Jankovičův text z r. 1984, kde na s. 43 hovořil o Lacinově pseudonymu „Manja Frčková“!
282 Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 1926. II. ročník. Číslo 8. Studentské 
redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 15.
283 Tamtéž, s. 6.

Mystifikační humorný životopis „spolupracovnice 
Trnu“ M. Sehnalové, jejiž tvorba vyvolala ostrou 
reakci politické pravice. Podle novějších poznatků je 

pseudonym připisován Břetislavu Mencákovi.
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v poslanecké sněmovně Národního shromáždění při interpelacích komunistický poslanec Vác-
lav Bolen, který i báseň početnému auditoriu přečetl.284 Díky tomu mohla vyjít v příštím, osmém 
čísle.

Mencák zde nepíše jen pod pseudonymem, některé básně podepisuje vlastním jménem, ať už 
jsou to parodie „milostných“ písní, překlady severské proletářské poesie nebo ostré politické verše. 
Asi nejostřejší je takřka programová báseň Chcem. Lze ji chápat doslova, ale i jako parodii na velko-
hubá hesla masové propagandy.

„CHCEM!
Šosákům uličničnicky podrazit nohy,

estétům pořádný kopanec do lehtivého břicha,
pokácet demokratické modly a polobohy,
a radši křiknout, než sedět hezky zticha.

Všímat si u lidí líce i rubu,
každému vlastenci natrhnout hubu,
zřízenou na pohon patnáctí piv —

poctivě čistit demokratický
Augiášův chlív.

Ukázat věci tak, jak jsou,
i lásku nahou či košilatou,
kašlat na moralistů soudy

a na literátské směry a proudy,
propíchat všecky vládní boty,
prohánět sociálpatrioty —

slovem i obrazem.
Tak to chcem!

S účelným obsahem forma jde sama.
Nezahazovat se z mrtvolama!

Nepěstit hádání o ceny!
Nepolemísovat s kreteny!

Kdo nejde s námi, jde proti nám!
Dejme se na pochod!
Tram-ta-ta tam…

Břetislav Mencák za všecky.“285

284 Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Národní shromáždění RČS 1925–1929, Poslanecká sněmovna, 
39. schůze, část 2–3 (24. 6. 1926). K disposici ve společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovně na inter-
netových stránkách: http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/039schuz/s039002.htm a http://www.psp.cz/
eknih/1925ns/ps/stenprot/039schuz/s039003.htm.
285 Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 1926. II. ročník. Číslo 2. Po konfiskaci 
opravené II. vydání. Leden 1926. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 3. Chyby pone-
chány. Rozdílnou interpretaci umožňuje právě parodičnost ostatních příspěvků, takže mnohdy není z odstupem jasné, 
jak byly které příspěvky míněny.

http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/039schuz/s039002.htm
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/039schuz/s039003.htm
http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/039schuz/s039003.htm
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Znovu otiskuje i některé své verše z kolejáckého Trnu.286 Je ale rovněž schopen velmi jemných 
jazykových hrátek, což by se u studenta filologie mělo také rozumět samo sebou. Jeho „sociolo-
gická porozprávka“ Profesor – profesoři z 8. čísla doslova překypuje mnohoznačnými slovy a růz-
nými jazykovými a literárními „krátkými spojeními“, které doprovází drobné jinotaje – některé lze 
v současnosti bez dostatečných znalostí jen obtížně odhalovat. V této oblasti subtilního slovního 
žonglování Mencák vyniká mnohem více než v manifestačních politických verších.287

Postupně se rozrůstal i redakční kruh. V tiráži jsou jeho členové systematicky uváděni od 5. čísla:  
Zdena Ančík, František Bauer, Karel Bedrna, Břetislav Mencák a Vladimír Peroutka. Ančíkovy 
příspěvky začínají (viditelně) právě 5. číslem. Byl to vlastně kolega z konkurenční koleje – ze stu-
dentské kolonie na Letné.288 Psal do časopisu Avantgarda. Působil jako výpomocný číšník v Akade-
mickém domě.289

Do Akademického domu ve Strakově akademii se také před 6. číslem Trn stěhuje. Útoky na Trn 
se množily a pokoušely se cílit i na nové bydliště časopisu. 8. číslo přineslo stanovisko Ústředního 
svazu československého studentstva ve formě – jak jinak – parodie na úřední zprávy:

„Ze života studentů. (ČTK.) Po vzrušujících zprávách bulvárního a revolverového měšťáckého tisku (‚Národ‘, 
‚Večer‘ & comp.) o tom, že Ústřední Svaz čsl. studentstva v Akad. domě tiskne na svých ňadrech hada jménem 
TRN, cítí Ústř. Svaz nutkavou potřebu prohlásiti toto:

1) Není pravdou, že Ústř. Svaz tikne hada jménem TRNa, nýbrž jest pravdou, že S. tiskne pouze ‚Stud. 
Věstník‘, který jest listem bez konkurence a zaručeně neškodný (viz slepýš).

2) Není pravdou, že Ú. S. tiskne hada jménem TRNa na svých ňadrech, nýbrž jest pravdou, že Ústř. Svaz 
(sg. masc.) žádných ňader nemá a míti nemůže. Bujnými (od vládních subvencí) ňadry vyznačují se pouze stud. 
organisace agrární, klerikární a ruských emigrantů zvláště.

Za ÚSČS Josef  Nestával, předseda
Jaromír Valenta, gener. sekretář.“290

Rozběhlý vůz obnoveného časopisu ale najednou začíná zpomalovat. 7. číslo se na cestě ke 
čtenářům výrazně opozdilo, bylo navíc podrobeno velmi důkladné konfiskaci. Zdržení vysvětluje 
redakční sloupeček:

„OMLUVENKA.
Nížepsaná redakce omlouvá zpožděné 7. číslo takto:
Jedenkaždý z redaktorů obdržel z nadace, založené p. J. Kozou, vydavatelem a mecenášem, čestný dar 5.000 Kč 

a použil ho dle svého vkusu:
Kolega Z[dena]. A[nčík]. odjel parníkem do Bratislavy k stařičkým rodičům a vetché babičce, kolega K[arel]. 

B[edrna]. postavil si ve své rodné vísce pomník, kolega F[ranta]. B[auer]. vydržoval si po tři neděle známou kino-F[ranta]. B[auer]. vydržoval si po tři neděle známou kino-B[auer]. vydržoval si po tři neděle známou kino-
hvězdu Pola Negri, kolega B[řetislav]. M[encák]. předplatil si obědy ve studentské mense Akademického domu až 

286 Např. báseň Zhrzená láska, kterou původně vydal pod pseudonymem Laskavec ve dvojčísle 3–4 kolejáckého Trnu 
(Trn. Satirický časopis akademiků. 1923. Ročník II. Číslo 3–4. Datum neuvedeno. Redakční kroužek TRN, Praha 1923, 
s. 5.). Břetislav MENCÁK: Zhrzená láska. Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Satira – Tendence – Karikatura. 
1926. II. ročník. Číslo 6. Po konfiskaci nové, opravené vydání. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 
1926, s. 5.
287 To je samozřejmě jen osobní autorův názor.
288 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 69. Radko PYTLÍK 
– Milan JANKOVIČ: Trn v zrcadle doby. Panorama, Praha 1984, s. 11–12 hovoří o Ančíkovi ve smyslu, že byl rovněž 
z hradčanské koleje, ba dokonce pamětníkem „zakladatelských časů“. Tvrdí navíc, že Ančíka s Bedrnou vyslala do 
redakčního kruhu Trnu Kostufra a že po jejich příchodu zesílil „bojovný ráz“ časopisu (s. 34).
289 Tamtéž, s. 71.
290 Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 1926. II. ročník. Číslo 8. Studentské 
redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 14. Chyby a původní pravopis ponechány.
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do června r. 1946, kolega V[ladimír]. P[eroutka]. prohrál velké sumy v mechanické hře ‚Forbes‘, čímž rozhořčen 
odjel na ostrovy hříšné lásky Tahiti, nakoupiv spoustu lesklých náramků, skleněných náhrdelníků a zrcádek pro 
svou milenku, domorodou královnu a tanečnici Ti—Ta.

Illustrátoři, básníci a ostatní přispívatelé dostali po volném lístku na pohyblivý chodník a kouzelnou obálku.
Následkem těchto okolností prodloužilo se vyjití čísla o několik okamžiků.
S projevem vášnivé úcty
REDAKCE.“291

Vydavatel Koza „zapomínal“ „své“ redaktory platit. Jestli tak činil s výhledem na urychlené 
zapravení svých dluhů, jak o nich mluvil František Doubek, nebo nalezl v poměrně rychle a (pro 
něj) snadno vydělaných penězích zalíbení a sběratelský zájem, nevíme. Od 6. čísla se navíc jako 
spoluvydavatel objevuje J. Jíra.292 Na svérázné poměry vzpomínali redaktoři v r. 1956: „… i to je 
zajímavůstka z historie Trnu. Redaktoři ročníku 26 dostávali totiž nakonec místo platu inkaso u trafikantů, 
jeden na př. Staroměstské náměstí, druhý Ovocný trh a podobně. Chodili, někde pochodili, jinde však beznadějně 
nepochodili.“ Když se už stala situace neudržitelnou, „… vyhlásili v komunistickém listě kapitalistickému 
tiskaři a spoluvydavateli po komunisticku redaktorskou stávku a nedodali příspěvky pro další, 9. číslo, čekajíce 
na vyřešení sporu. Vydavatelstvo je však hezky překvapilo, když od 9. čísla vycházel Trn dál pod redakcí Zdeny 
Ančíka. Tak vyplul Trn dál s novými redakčními plachtami, opět za cenu soudružské roztržky — a vyhazovu 
dosavadních redaktorů.“293

František Doubek vzpomínal ještě ostřeji: „Po vydání 8. čísla došlo však k rozporu mezi redaktory a pa-
nem Kozou, který dotyčný vyřešil 
tím, že najal na redaktorskou 
práci jednoho koloňáka jménem 
Zdena Ančík, který než se mohl 
stát redaktorem, dělal v Akade-
mickém domě (u Henry Fialky) 
číšníka.“ 294

V mírné obměně se tak 
zopakoval scénář před 
dvěma lety. Mencák znovu 
vydupal Trn ze země, posta-
vil jej na nohy, dokázal 
s redakčním kolektivem zís-
kat obrovské množství čte-
nářů, aby jej pak znovu jeho 
spolupracovníci z redakce 
vypoklonkovali. Opět sice 
nemáme mnoho dokladů 
o přesnějším pozadí těchto událostí, je dobře možné, že skutečná vina byla někde jinde, nicméně 
Mencákův dvojí „vyhazov“ se výrazně promítl do budoucí „trnistické historiografie“.

291 Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 1926. II. ročník. Číslo 7. Studentské 
redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 13. Chyby a původní pravopis ponechány.
292 V číslech 6 a 7 uváděn chybně jako F. Jíra.
293 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 
s. 317–320.
294 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 69. Radko PYTLÍK 
– Milan JANKOVIČ: Trn v zrcadle doby. Panorama, Praha 1984, s. 37 chybně uvádějí číslo 19. Dále na s. 71 uvádějí 
Ančíkův výrok: „Dřív než jsem byl číšníkem, musel jsem být básníkem.“ který Doubek velmi volně parafrázoval.

Provolání z 1. čísla třetího ročníku Trnu (1927). Prohlašuje, že chce navazovat na ročník 
první. O druhém ročníku se tu už nehovoří a v seznamu spolupracovníků chybí mnozí ti, 

kteří časopis znovu postavili na nohy.
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2.1.5. trnistický dějezpyt
Ejhle, historiografie!

František Bauer – František Doubek – Břetislav 
Mencák295

Aby nevznikl dojem, že Trn ztrátou Mencáka, Peroutky a Bauera zašel na úbytě, je nutné zdů-
raznit, že další období Trnu za redakce Zdeny Ančíka znamenalo velmi úspěšnou periodu, kdy 
náklad dále stoupal a kdy se podařilo získat další přispěvatele zvučných jmen. Teprve hospodářská 
krise ukončila konjunkturu tohoto časopisu.296 Jde také o období, jehož si literární historici nejvíce 
všímají a oceňují.

Je ovšem také třeba se ptát po příčinách tohoto zvýšeného zájmu. Například zcela zásadní práce 
Radko Pytlíka a Milana Jankoviče Trn v zrcadle doby vycházela ve velké většině z materiálů z pozů-
stalosti Zdeny Ančíka, z jeho vzpomínek a jeho interpretace. Pasáže o „kolejáckém“ Trnu se opí-
raly jen o vzpomínkové texty, nikoliv o práci s původními („mencákovskými“) čísly, které, jak se 
v ediční poznámce vyjádřil Milan Jankovič, byly tehdy jen těžko dostupné.297 Tím pádem se pří-
slušné pasáže, které by se měly zabývat „mencákovským“ obdobím, patřičně zúžily. Oba autoři se 
ovšem poctivě o Mencákovi zmínili, ačkoliv zdaleka ne tolik, jak by si coby odpovědný redaktor 
zasloužil, a ve srovnání s místem, věnovaným Josefu Dubskému, Karlu Konrádovi a Zdenovi Ančí-
kovi, se Mencák textem jen mihne. Je sice pravda, že délka jeho působení v Trnu není příliš velká, 
ale jeho úloha je nepřehlédnutelná.

Navíc Mencák není zde považován autory za spoluzakladatele Trnu. Zakladateli Trnu jsou pro ně 
Karel Konrád a Josef  Dubský.298 Toto tvrzení totiž podepírá zásadní argument. V prvním tištěném 
ročníku (1924) byla odpovědnými redaktory právě tato dvojice. Že Trn existoval mnohem dříve, 
předchozí odborníky a publicisty nezajímalo, nešlo přece o veřejně rozšiřovaný časopis.

Bauer, Doubek a Mencák označili v r. 1956 za původce tohoto často opakovaného tvrzení „lite-
rárního posudečníka“299 Arne Nováka: „…pověstný Arne Novák, který nás ve svých Přehledných dějinách české 
literatury z r. 1939 dokonce objevitelsky poučuje (místo o měsíčníku, a to především satirickém) o ‚studentském 
humoristickém týdeníku (!) Trn, založeném r. 1924 (!) Karlem Konrádem‘.“300 Karel Tauš, autor slovníku pro 
čtenáře novin, tvrzení v r. 1946 s určitou obměnou zopakoval.301

Vrcholem přezíravosti vůči ostatním redaktorům se však stal článek Josefa Dubského O časech 
Trnu a o Karlu Konrádovi s několika mravoučbami pro novináře z r. 1956.302 Byl psán způsobem, jako by 
Trn byl dílem neznámých kolejáků, jako by teprve Dubský a Konrád objevili jeho potenciál. Zcela 
překrucoval fakta a chronologii. Kromě toho působil dojmem, že ne Karlu Konrádovi píše Dubský 
295 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 
s. 317–320.
296 Nepočítaje v to pokusy z konce 30. let, které však již s původním Trnem neměly nic společného.
297 Radko PYTLÍK – Milan JANKOVIČ: Trn v zrcadle doby. Panorama, Praha 1984, s. 209. Je otázkou, kdy se čísla kole-
jáckého II. ročníku dostala do Národní knihovny, kde jsou dnes badatelům k disposici.
298 Tamtéž, s. 10 a 14. Zde je toto tvrzení ještě poněkud mírněno. Zato Radko PYTLÍK: Fenomenologie humoru aneb Jak 
filozofovat smíchem. Emporius, 2000, s. 20 přisuzuje Konrádovi a Dubskému úlohu zakladatelů zcela resolutně.
299 Břetislav MENCÁK: Profesor – profesoři. Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 
1926. II. ročník. Číslo 8. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 2.
300 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 
s. 317–320.
301 Karel TAUŠ: Slovník cizích slov, zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin. Karel Jelínek, Blan-
sko 1946, s. 960.
302 Josef  DUBSKÝ: O časech Trnu a o Karlu Konrádovi s několika mravoučbami pro novináře. Československý novinář. 1956. 
Číslo 6. Červen 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, s. 189–192.
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oslavný článek, jako spíš sobě, který 
byl vždy nablízku geniálním redak-
torům – Konrádovi a Ančíkovi. 
Ročník 1926 odbyl a téměř zneuctil.

Nebyl to údajně první pokus Dub-
ského strhnout pozornost na sebe, 
Konráda a Ančíka. Když se v rámci 
předvolební agitace v květnu 1954 
konal literární večer v agitačním 
středisku Svazu československých 
spisovatelů na Národní třídě, věno-
vaný Trnu, neměl být vůbec ročník 
1926 zmíněn. Zásluhou svazu a jme-
novitě Václava Laciny však mohl 
Mencák „před nabitým a pozorným 
sálem“ přednést referát o Trnu, který 
spojil s ukázkami z „nepohodlného“ 
ročníku 1926.303 Při vydání Konrá-
dových sebraných spisů, ve svazku 
Z časů Trnu byla historie Trnu znovu jen odbyta.

Nelze se proto divit, že Dubského článek z Československého novináře vzbudil bouřlivou reakci. 
V říjnovém a listopadovém dvojčísle vyšla značně ironická odpověď Františka Doubka, Františka 
Bauera a Břetislava Mencáka o Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, Ančík. V tomto článku 
je řada Dubského desinformací uvedena víceméně na pravou míru a autoři pojednali o roztržkách 
mezi trnisty. Díky němu se také ozřejmila řada bílých míst v životě nejen Mencákově a lze očekávat, 
že byly podrobeny přísné kontrole historikem Bauerem.304

Autoři odmítli tendenci prohlašovat časopis za dílo jen několika málo jedinců, připomněli i ty, 
na které se zapomínalo, připomněli protifašistického ducha časopisu, v němž se snažili pokračovat 
i v budoucnu, a zakončili zcela podle nejlepších trnistických tradic: „Zdá se nám ostatně, že snižovat 
rovnocennou politickou práci druhých a degradovat historii Trnu, výtvoru tolika lidi, přičesáním, vynechávkami 
a nápadnými retušemi — v době, kdy ještě žije tolik pamětníků — na propagační úvod k posudku jedné knihy 
[svazek Z časů Trnu sebraných spisů Karla Konráda] (notabene zasloužilého umělce, který takovéto roz-
hojnění recense snad nepotřebuje), a to tváří v tvář starší i mladé naší generaci novinářů, dokonce jedním dechem 
s ‚mravoučbami pro novináře‘ — je trochu silným tabákem. Difficile est satiram trnisticam non scribere. Nedělejme 
účet bez hostí. Nezapomínejme na ty, kdo to čtou. My jsme čtenáře aspoň nepodceňovali. A říkáme si jako bývalí 
redaktoři a spolupracovníci Trnu kolektivně a poklidně s Heinrichem Heinem to, co napsal na rovněž politické 
thema svému příteli: Verlassen Sie sich darauf, die Menschen sind keine Esel. Tím končíme.“305

Tím ale nekončil „dějezpytný spor“. Hned příští číslo Československého novináře přineslo nená-
padný, zato však důležitý odstaveček: „JEŠTĚ JEDNOU o TRNU. Ve dvojčísle 10—11 jsme uveřejnili 
pod názvem ‚O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád a Ančík‘ článek, jehož autory byli bývalí 
redaktoři a spolupracovníci Trnu František Bauer, ing. František Doubek a dr. Břetislav Mencák. Projevili v něm 
nesouhlas s některými částmi předchozího článku Josefa Dubského ‚O časech Trnu‘, který jsme uveřejnili v našem 
303 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 
s. 317–320. Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 70.
304 Na tomto článku ostatně staví i příslušné heslo v Lexikonu české literatury.
305 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 
s. 317–320. Doplnil JN.

Předvolební vzpomínkový večer Trnu – Klub československých spisova-
telů na Národní třídě v Praze, květen 1954. Druhý zprava pravděpodobně 
Břetislav Mencák, který tehdy přednášel o ročníku 1926. (Snímek je v majetku 

LA PNP.)
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6. čísle. Redakce nyní dostala společné prohlášení soudruhů Zdeny Ančíka, Josefa Dubského a Karla Konráda, 
jímž je vyjádřen nesouhlas s některými tvrzeními článku, který jsme uveřejnili v minulém čísle, zvláště pak s odstav-
cem týkajícím se Zdeny Ančíka. Redakce se rovněž přesvědčila, že charakteristika ‚Příšerného večerníku‘ jako listu 
protifašistického je nesprávná, a to zvláště s přihlédnutím k jeho pozdější linii. Redakce požádala pracovníka Novi-
nářského studijního ústavu docenta Vladimíra Klimeše, aby prostudoval sporné názory na historii Trnu a napsal 
o tom do některého z příštích čísel ‚Českoslo-
venského novináře‘. Redakce“306

Zdálo se, že bude zle. Jenomže 
v žádném příštím čísle avisovaný člá-
nek o historii Trnu nevyšel. Bylo najed-
nou ticho. Opadl i zájem Zdeňka Karla 
Slabého a Miroslava Ivanova, kteří 
sháněli koncem roku 1955 informace 
na toto téma, údajně „dokonce s doporu-
čením ministra Václava Kopeckého“. Opadl 
i zájem spisovatele Otakara Černocha. 
307

11. února 1959 se hovořilo o Trnu na 
večírku na Slovanském ostrově v pro-
gramu Satira a co s ní souvisí. Uváděl 
jej opět Václav Lacina, který kromě 
Dubského a Ančíka pozval i Doubka 
a Mencáka.308

I tak měl tehdy Dubský větší váhu 
než Mencák s Doubkem. Pozornost 
byla věnována také vzpomínkám Vác-
lava Laciny. V r. 1964 však zazněl na 
Václavkově Olomouci referát Pavla Pešty 
Levicové satirické časopisy ve dvacátých letech, 
kde se téměř úplně oprostil od ide-
ologických, ale i literárně vědeckých 
klišé a podával střízlivý a věcný rozbor 
časopisů Šlehy, Sršatec a Trn. Tiskem 
vyšel až v r. 1967 ve sborníku Václav-
kovy Olomouce 1966.309 Velmi obezřetně 
a decentně komentoval roztržku v redakci, odvolávaje se na články v Československém novináři. 
Nemohl ji ostatně ignorovat, jedním z přítomných i přednášejících byl totiž také Břetislav Mencák. 
Pešta měl, minimálně od ročníku 1923, čísla Trnu skutečně v rukou, provedl jejich rozbor, přinesl 
ukázky. V důkladnosti Peštovu studii překonalo až heslo Trn v Lexikonu české literatury od Jiřího 
Zizlera a Jitky Pelikánové z r. 2008.310

306 REDAKCE: Ještě jednou o Trnu. Československý novinář. 1956. Číslo 12. Prosinec 1956. Svaz československých 
novinářů, Praha 1956, s. 389.
307 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 75. Ivanov se Slabým 
v r. 1961 napsali do Dějin a současnosti článek o jiném satirickém časopise – o Sršatci.
308 Tamtéž, s. 70.
309 Pavel PEŠTA: Levicové satirické časopisy ve dvacátých letech. Václavkova Olomouc 1966. K demokratické literární publi-
cistice 1918–1945. AUPO. Facultas Philosophica. Supplementum 14. Profil, Ostrava 1967, s. 47–60.
310 Trn. Lexikon české literatury.

František Doubek připojil ke svým vzpomínkám na hradčanskou kolej 
velmi podrobné záznamy o dění kolem Trnu. Některými detaily přispěl 
také Břetislav Mencák. Záznamy obsahují i zajímavý údaj o Mencákově 
zatím neznámé přednášce „Od Trnu k Mladému hlasateli“. Její text by 

jistě podstatně obohatil naše dosavadní poznání. Zbývá než doufat.
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Počátkem 70. let se však znovu na veřejnost prodralo pojetí Josefa Dubského. Vystoupil v Klubu 
novinářů, v televisi, v rozhlase, konal přednášky, psal články. V dubnu 1973 uvedl v pochybnost 
dokonce i tvrzení, že Mencák je autorem kolejácké hymny. Mencák na to odpověděl 27. listopadu 
1973 přednáškou v Klubu novinářů Od Trnu k Mladému hlasateli.311 Bylo to však poslední ohrazení 
vůči Dubskému, které mělo širší publikum.

Dubský ještě uveřejnil své vzpomínky v časopise Dikobraz, jehož byl redaktorem, v televisních 
vystoupeních hovořil se svými dřívějšími kolegy a „postaral se“ o to, že jména Mencáka, Peroutky, 
Bauera i Doubka byla běžně zapomínána. František Doubek naštěstí sepsal r. 1979 své vzpo-
mínky na Trn do účelové publikace Archivu University Karlovy Hradčanská kolej, kde doplnil i další 
bílá místa.312 Publikace v nákladu 300 výtisků však neměla šanci změnit přístup k „trnistickému 
dějezpytu“.

Na skutečně podrobný a fakty podložený rozbor Trnu si veřejnost musela počkat až do r. 2008, 
kdy vyšel příslušný díl Lexikonu české literatury a v něm výše zmíněné heslo.313 Rozhodně ale neuza-
vírá možnost dalšího výzkumu.

2.1.6. „extrnistou“
„(EXISTENCE) Po dokonaných studiích (studiis abso-
lutis) se uchází o učebné místo s prebendou. Po jeho obdr-
žení stane se (kým čím?) údem prof. sboru, kde se naučí 
rozlišovat dvě generace profesorské: B) mladou generaci 
(povšechně nefašistickou), s níž je rodem i duchem spřízněn. 
Co její člen je milován svými žáky, vztažmo i žákyněmi, 
jimž se v jarních měsících zapisuje do památníků a jež mu 
přišívají utržené knoflíky, plny touhy. Zásadně netrestá 
svých žákův ni žákyň, an je vidí šlukovąti v blízkosti 
školní budovy, přimhuřuje nad nimi obě oči a vzpomínaje 
na své útlé jinošství v okresním městečku a na ty doby —
[:kam jste se poděly:] moje mladé časy. Konečně udělá na 
sklonku šk. roku třídní (nemarxistický) výlet za Karlův 
Týn a je to. Pak se dá buďto rozvést se svou legitimní man-
želkou, kterou počne nenávidět (podle § 13, odst. i), anebo 
žádné nemá a svádí se nerušeně se svou žákyni. Výsledek 
se projeví v klasifikaci.“

Břetislav Mencák314

Po vyhazovu z Trnu navázal Mencák spo-
lupráci s Večerníkem Rudého práva, který tehdy 
řídil Ivan Olbracht. Začal také, na pozvání 
redaktora Jana Zíbara, přispívat do brněn-
ského satirického časopisu Šlehy. Ve Večer-
níku dostal na starost Veselý koutek a společně 
s dalším „extrnistou“ Frantou Bidlem připra-

vuje satirické články a karikatury. Podepisuje je pseudonymem Vojta Skalák.315 Pseudonym patrně 

311 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 68 a 71. Údaj o před-
nášce (bez udání data) obsahuje i přípis k Mencákovu vlastnímu životopisu – LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 3. 
Vlastní životopis „Dr Břetislav Mencák – novinářská činnost“ pro sekretariát Českého svazu novinářů. 29. ledna 1974.
312 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979.
313 Jen škoda, že při tvorbě Lexikonu nedošlo k lepšímu provázání hesel Trn a Břetislav Mencák.
314 Břetislav MENCÁK: Profesor – profesoři. Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 
1926. II. ročník. Číslo 8. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 2.
315 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Číslo 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 

Franta Bidlo ve své vlastní karikatuře.
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potřeboval, neboť současně vyučoval na Maděrově soukromé obchodní škole.316 Odtud možná 
bude pramenit občasný omyl ve vzpomínkách některých pamětníků, kteří o něm hovořili jako 

o „profesoru doktoru“ Mencákovi.
Učil ale pouze jeden rok. R. 1927 byl odveden k vojsku. 

Odloženou vojenskou presenční službu absolvoval u jezdec-
tva v Pardubicích a Staré Boleslavi.317 Když mu služba v r. 
1929 skončila, nevrátil se prozatím k dokončení studií do 
Prahy, nepočítaje v to účast na oslavách 10 let hradčanské 
koleje v listopadu 1929, ale přestěhoval se do rodného kraje – 
do Hradce Králové.318

Zde se zapojil do činnosti místní organisace KSČ, zakládá 
zde i místní odbočku Levé fronty.319 Kontakty mimo region roz-
hodně neztratil. Pro Vladimíra Peroutku, který začal v Melan-
trichu vydávat časopis, parodující bulvární plátky, vymyslel 
prý jeho dvojsmyslný titul – Příšerný večerník.320 Kromě názvu 
do něj přispěl také autorsky, pod pseudonymem Ilja Volgin.321

Píše do časopisu Tramp, do Tvorby, spolupracuje s Rozhledy. 
Tvoří kritické a publicistické články a překlady.322 V roce 1929 
vydává v Hradci Králové sbírku „milostné a erotické lyriky ironic-

kého ladění, ovlivněné H. Heinem a soudobým poetismem“ Romance počestného clowna.323

s. 317–320. LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 3. Vlastní životopis „Dr Břetislav Mencák – novinářská činnost“ pro sekretariát 
Českého svazu novinářů. 29. ledna 1974.
316 KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyz-
press, Praha 2007, s. 80. Podobně LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951. Heslo Břetislav 
Mencák. Lexikon české literatury však uvádí, že vyučoval v letech 1925–1926. Vzhledem k chybějícím datacím opoždě-
ných čísel II. ročníku Trnu (1926) není jasné, zda se poslední týdny jeho redaktorského působení nepřekrývají s prvními 
týdny jeho působení učitelského. Nemluvě ani o okolnostech, za jakých Mencák místo získal, nebo co vůbec na škole 
vyučoval.
317 Břetislav Mencák. Lexikon české literatury. LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951 píše, 
že: „Zpožděn mnohotvárnou a rušnou literární a politickou činností ve vysokoškolských studiích a nemaje ani pro případ jejich ukončení 
vyhlídky na slušné místo středoškol. profesora nastoupil odloženou voj. presenční službu u jezdectva, již absolvoval persekvován a nepovýšen 
jakožto ‚politicky podezřelý‘, pro příslušnost ke KSČ.“ Přibližně totéž opakuje LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 3. Vlastní 
životopis „Dr Břetislav Mencák – novinářská činnost“ pro sekretariát Českého svazu novinářů. 29. ledna 1974, kde zdůrazňuje 
i studium na důstojnické škole jezdectva. Při interpretaci obou vzpomínek nutno určitě přihlížet k pohnutým dobám, 
kdy své životopisy Mencák psal – a k jakým účelům.
318 Břetislav Mencák. Lexikon české literatury. LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951.
319 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 3. Vlastní životopis „Dr Břetislav Mencák – novinářská činnost“ pro sekretariát Českého 
svazu novinářů. 29. ledna 1974. O této své činnosti přednesl Mencák referát na Václavkově Olomouci 1964 pod názvem 
K období hradské Naší cesty a Levé fronty. Redakce sborníku Václavkova Olomouc 1966 se však rozhodla Mencákův 
příspěvek nezahrnout do tisku s tím, že bude publikován jinde. K tomu ale patrně vůbec nedošlo. Josef  Š. KVAPIL 
– Jaromír DVOŘÁK: Úvodem. Václavkova Olomouc 1966. K demokratické literární publicistice 1918–1945. AUPO. 
Facultas Philosophica. Supplementum 14. Profil, Ostrava 1967, s. 5.
320 František BAUER – František DOUBEK – Břetislav MENCÁK: O Trnu, co o něm vědí ještě jiní než Dubský, Konrád, 
Ančík. Československý novinář. 1956. Č. 10–11. Říjen–listopad 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956, 
s. 317–320.
321 Břetislav Mencák. Lexikon české literatury. Dále také Jaroslav VOPRAVIL: Slovník pseudonymů v české a slovenské lite-
ratuře. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973, s. 939. Zde i přiřazení pseudonymu Ilja Volgin, které v Lexikonu 
chybí.
322 KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyz press, 
Praha 2007, s. 81. Břetislav Mencák. Lexikon české literatury.
323 Břetislav Mencák. Lexikon české literatury. Břetislav MENCÁK: Romance počestného clowna. Sbírka milostné lyriky z let 

Heinrich Heine, dlouholetý objekt Mencá-
kova odborného zájmu i zdroj inspirace.
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Heinrich Heine byl patrně po 
celou dobu studií předmětem jeho 
zájmu. Několikrát byl připomínán 
i v Trnu, který se hlásil také k jeho 
odkazu: „Vášnivě, dobrodružně jsi milo-
val, sžíravě, krutě jsi nenáviděl. Chceme 
být jako ty – mladými v sestárlém světě! 
Redakce TRNu“.324 Mencák překládál 
Heinovy verše a Heina si také vybral 
jako téma pro svou disertační práci. 
Nazval ji Heinrich Heine v osobních vzta-
zích k socialismu a komunismu své doby.325

Práci, o níž se Mencák pyšně vyja-
dřoval jako o „marxisticky fundované“, 
posuzovali Otokar Fischer a Josef  
Janko.326

Ukončuje rovněž svá studia.327 
Vedlejší rigorosní zkoušku z filosofie složil 27. února 1931, hlavní rigorosum z germánské filologie 
a dějin moderní literatury 24. října 1932.328 4. listopadu 1932 o 11. hodině byl v malé aule university 
promován doktorem filosofie.329 To byl již asi přes rok ženat. Jeho manželkou se v červnu 1931 
stala Růžena Pokorná.330 Dle údajů z universitní matriky doktorů se však také dovídáme, že jeho 
rodiče již bohužel v době promoce nežili.

Pilnou činnost v hradecké Levé frontě, práci pro místní organisaci KSČ a Mencákovo angažování 
při vnitrostranických sporech konce 20. let ponecháme stranou, pro další výklad není ani pod-
statná.331 Spokojíme se proto jen se stručnými závěry.

1925–1929. Edice Arcus. William Hampl, Hradec Králové 1929.
324 Heinrich Heine. Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Satira – Tendence – Karikatura. 1926. II. ročník. Číslo 4. 
Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 9.
325 Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 8, Matrika doktorů Univerzity Karlovy 
VIII., folio 3664. Rukopis této práce se nachází i v Mencákově pozůstalosti v LA PNP, Mencák Břetislav. Při pořádání 
fondu však došlo k jejímu přejmenování, patrně chyběl titulní list. Ačkoliv byly jednotlivé listy pečlivě stránkovány, byla 
práce překřtěna podle incipitu strany 100 „Heinův poměr k Börnovi“. Z jakého důvodu nebyly listy rukopisu správně seřa-
zeny, čímž by ani při absenci titulní strany nedošlo k tak výraznému obsahovému posunu náhradního názvu, nevíme. 
Je ovšem třeba poznamenat, že ani onen náhradní název není chápán jako přesný a „závazný“ – byl vepsán do uvozo-
vek.
326 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 2. Dr Břetislav Mencák – životopis (Příloha k dotazníku SČS). 1. ledna 1962. Dále 
tamtéž, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951.
327 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 40. Mencák Břetislav Václavkovi Bedřichu, obsah 55 dopisů z let 1927–1938. Prodlevu 
působilo spíše opatřování materiálů než četné vedlejší aktivity, jak naznačuje korespondence.
328 Archiv Univerzity Karlovy, fond Matriky Univerzity Karlovy, inventární číslo 8, Matrika doktorů Univerzity Karlovy 
VIII., folio 3664.
329 Tamtéž, dále LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 40. Mencák Břetislav Václavkovi Bedřichu, obsah 55 dopisů z let 1927–
1938, s. 1. Mencák ovšem ve svém životopise z r. 1951 uvádí jako rok 1931. Patrně z tohoto zdroje byl onen údaj 
posléze všude opisován a nevyhnul se ani posledním slovníkovým zpracováním – Lexikonu české literatury, Čes-
kému biografickému slovníku XX. století, ani Slovníku odpovědných redaktor 1938–1945. Je otázkou, zda šlo tehdy 
o Mencákův překlep, nebo omyl či záměr. Dále LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku 
Bedřichovi, nezpracováno. Oznámení promoce Břetislava Mencáka.
330 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951. LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence 
Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Svatební oznámení Břetislava Mencáka a Růženy Pokorné.
331 Nehledě na to, že její zmapování by vyžadovalo ještě dosti velkou práci, která by příliš přesahovala naše téma.

Mencákovo promoční oznámení, které poslal příteli literárnímu kritikovi 
Bedřichu Václavkovi. (V majetku LA PNP.)
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Během této doby Mencák navázal další kon-
takty nejen mezi levicovými intelektuály. Zís-
kal postupně vazbu i na kladenskou redakci 
revue Naše cesta,332 pro jejíž edici např. zpracoval 
německou mutaci svazku o sociální grafice,333 ale 
i na sovětskou organisaci VOKS334 a moskevskou 
Mežknigu.335 Podílel se i na počátcích D 34 Emila 
Františka Buriana, jemuž přispíval do Kulturního 
večerníku D 34, ať už překlady Heinových básní 
či obsáhlými statěmi o budoucnosti moderního 
divadla. Pro představení Činžák Evropa napsal 
dokonce texty písní.336

V okamžiku, kdy přestala vycházet kladenská 
Naše cesta, pojal myšlenku časopis obnovit. Jako 
by se ale znovu opakoval scénář s Trnem. V polo-
vině r. 1934 se Naše cesta vrací.337

„Naše cesta, časopis kulturní aktivity, řídí dr. Bře-
tislav Mencák s redakčním kolektivem.“ Mělo jít 
o vskutku velkorysý projekt. Kromě domácích 
pisatelů získával Mencák prostřednictvím Voksu 
a Mežknigy příspěvky provenience sovětské. Šlo 
o marxisticky orientovaný časopis, do nějž píší 
především socialisticky smýšlející autoři, ovšem, 

podobně jako u Trnu, nešlo o časopis komunistický. Nebyl ani pod patronací KSČ. Mělo jít spíše 
o „český“ protějšek brněnských revuí spojených s Bedřichem Václavkem či Josefem Ludvíkem 
Fischerem. V žádném případě o jejich konkurenci.338

I když skladba časopisu byla rozhodně pozoruhodná, a administrace nabízela dvojí předplatné, 
klasické a snížené – pro osoby, jež mohly doložit, že jsou v nouzi, potýkala se obnovená Naše cesta 
s velkým množstvím problémů, s nedostatkem autorů i abonentů, i když se hlásila k platformě 
demokracie a antifašismu, ba dokonce jako jedna z prvních vlaštovek navrhovala utvoření jednotné 
protifašistické fronty, ukazovalo se čím dál zřetelněji, že Naše cesta se pro Mencáka stala cestou 
bezvýchodnou. Podnik se jevil jako beznadějně ztrátový. Do března 1935 vyšlo pět čísel a ačkoliv 

332 Zina TROCHOVÁ: Naše cesta. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3 M–Ř. Svazek i M–O. Academia, 
Praha 2000, s. 414–415.
333 Břetislav MENCÁK (uspořádal): Soziale Grafik: Ein Bilderbuch mit internationaler Auswahl. Edice Naší cesty 
1932. Naše cesta, Kladno 1932.
334 Všesvazová společnost pro kulturní styky se zahraničím (���������� �������� ���������� ����� � �������-���������� �������� ���������� ����� � �������-
ц��). Jiný (tehdejší) český název též Všesvazová společnost pro kulturní styk s cizinou. Tyto vazby měly své klady 
i zápory. O negativních důsledcích působení Voksu na konkrétním příkladě např. Petra BENEŠOVÁ – Petr VÁG-
NER: Boj o srdce a rozum. Proces s Průmyslovou stranou v SSSR a komunistická propaganda (na příkladu Československa roku 
1930). Fragmenty dějin. Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Historický ústav AV ČR, Praha 2006, s. 161–178.
335 Meždunarodnaja kniga (М�жд�����д��� �����).
336 Kulturní večerník D 34. 1933/1934. Ročník 1. E. F. Burian, Praha 1933–1934. Mencákovy práce (nebo zmínky o něm) 
jsou v číslech 2, 3 a 7–8.
337 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 40. Mencák Břetislav Václavkovi Bedřichu, obsah 55 dopisů z let 1927–1938. Reklama 
vyšla např. v Kulturním večerníku D 34, ročník I., č. 7–8, E. F. Burian, Praha 1934, s. 5.
338 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 40. Mencák Břetislav Václavkovi Bedřichu, obsah 55 dopisů z let 1927–1938, s. 16.

První číslo tzv. hradecké Naší cesty. Mencákovi způsobilo 
její redigování řadu obtíží. (Exemplář z majetku LA PNP.)
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Mencák na Václavkovi žádal příspěvek do 6. čísla, nikdy už takové nevyšlo.339 Tentokrát se úspěch 
jako se vzkříšeným Trnem nedostavil, navíc na Mencákových bedrech zůstalo značné břímě. Jak 
posléze vzpomínal: „Dluhy za Naši cestu jsem po léta pak splácel tiskárně ze svého.“340

Další nepříjemnost ve spojení s Naší cestou potkala Mencáka poté, co v čísle 5 otiskl článek K Masa-
rykovu jubileu.341 Mencák byl T. G. Masarykovi nakloněn příznivě, vážil si jej, byť s ním v mnohém 
nesouhlasil.342 Nebyl patrně přítelem dogmatického myšlení a jeho stranická příslušnost mu nik-
terak nebránila psát články, v nichž byla osoba presidenta kladně hodnocena. Jeho rozbor vztahu 
Masaryka k formalismu však neobstál v kritickém oku Františka Xavera Šaldy, který mu neváhal 
ve svém Zápisníku nejprve vytknout gramatické škobrtnutí, a nakonec jej označit za člověka, který 
„neumí ani formálnělogicky správně myslit“, a za „polovzdělance“.343 Když Mencák napsal další masary-
kovský, literárně orientovaný článek v časopise Čin,344 jímž mj. hodlal podnítit dosavadní pozorova-
tele, aby se do diskuse také zapojili, prohlásil F. X. Šalda, že vzhledem ke své argumentaci je Mencák 
„estetik dialekticky materialistický a jednostranně tendenční“.345 Mencák se sice svěřil, že by rád polemiku 
s F. X. Šaldou zakončil studií o „Masarykovi – kritikovi a čtenářovi“,346 druhý masarykovský článek ale 
vyšel v době, kdy Mencák už v Melantrichu vedl redakci Malého hlasatele.

2.1.7. „MusíMe taM všichni!“
„‚České slovo‘ odpovědělo na naši zvídavou otázku co 
nového v jeho novinářské latifundii, povýšeným: ‚V Melan-
trichu nic nového, neboť pracujeme…‘ jako bychom my, 
ubozí nemelantrišští novináři (ti, kteří tam ještě nejsme) nic 
nedělali. Budiž…“347

Tisk – Noviny a novináři. Věstník českosloven-
ských novinářů. Červen 1935.

Prozatím není vůbec jasné, jakým mechanismem se Mencák dostal do Melantrichu. Zdá se však, 
že jeho cesta do nejmohutnějšího tiskového podniku předválečného Československa zhruba kopí-
rovala cesty jeho stranických novinářských kolegů asi tak, jak ji popisoval ve svých pamětech cent-
rální ředitel Melantrichu Jaroslav Šalda a kterou až přízračně odsoudil Václav Kopecký.348

„… činnost Šaldova ‚Melantrichu‘, když sloužila ovlivňování lidí v jejich politickém duchu a když sloužila boji 
proti čistým a ryzím ideám komunistického hnutí. …Šaldův ‚Melantrich‘ pod titulem komerčních zájmů sahal také 
ke korupci, ke kupování lidí ochotných zradit pro peníze a pro hamižnou existenci komunistické hnutí. Je známo, 
kolik zrádců, odpadlíků a přeběhlíků z řad komunistického hnutí stáhl Šaldův ‚Melantrich‘ do své džungle. Koli-

339 Tamtéž, s. 26.
340 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 3. Vlastní životopis „Dr Břetislav Mencák – novinářská činnost“ pro sekretariát Českého 
svazu novinářů. 29. ledna 1974.
341 Břetislav MENCÁK: K Masarykovu jubileu. Naše cesta, časopis kulturní aktivity. 1934–1935. Ročník 4. Číslo 5. 
Sdružení kulturní spolupráce. Hradec Králové, s. 130–137.
342 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 40. Mencák Břetislav Václavkovi Bedřichu, obsah 55 dopisů z let 1927–1938.
343 Šaldův Zápisník 7, 1934/35, s. 315–316.
344 Břetislav MENCÁK: Poučení včas o Masarykovi. Čin, list pro kulturní a veřejné otázky. 1935. Ročník VII. Číslo 21. 
10. října 1935. Čin tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů v Praze II, Praha 1935, s. 325.
345 Šaldův Zápisník 8, 1935/36, s. 57–58. Není v autorových silách rozebírat zde onen spor podrobněji.
346 LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Dopis z 21. X. 35.
347 Denní tisk. Tisk – Noviny a novináři. Věstník československých novinářů. 1935. Ročník IX. Číslo 6. Červen 1935. 
Syndikát československých novinářů. Praha 1935, s. 119.
348 Jaroslav ŠALDA: Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za německé okupace. Paměti legendárního 
ředitele Melantrichu. Nakladatelství EVA – Milan Nevole, Praha 2001. 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.
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kráte jsme zažívali takové trapné případy, že večer jsme ještě mluvili s někým, který se jevil jako oddaný komunista, 
a na druhý den se k naší hrůze dovídáme, že dotyčný přeběhl do ‚Melantrichu‘. Jakou hlubokou bolest jsme na př. 
prožívali, když jsme se dozvěděli, že náš starý kamarád, kterého jsme měli vždy tak rádi, vynikající karikaturista 
Franta Bidlo, začal kreslit pro ‚Melantrich‘, a bylo patrno ihned, že Franta Bidlo tím ztratil svoji uměleckou sílu. 
Vždyť nám dělal pro ‚Rudý večerník‘ a pro ‚Haló-noviny‘ tak skvělé karikatury na agrárníky, pány ‚paďoury‘ 
a vládně socialistické mameluky. Co ho mohlo inspirovat ve službách ‚Melantrichu‘? Co mu mělo dát látku ke kari-
katurám, když měl sloužit ‚Hradu‘, pokryteckým měšťáckým levičákům a protidělnickému koaličnímu režimu? 
a případu Franty Bidla předcházel již případ Karla Vaňka, který psal po léta do našeho ‚Rudého večerníku‘ sati-
rické a humoristické ‚Střepiny‘ a který také přeběhl do ‚Melantrichu‘, a to nemluvím o případu Vladimíra Borina, 
který byl nejprve redaktorem našeho ‚Rudého severu‘ a pak psal do ‚Rudého večerníku‘ a do ‚Haló-novin‘ satirické 
kursivky, aby pak zradil komunistické hnutí a jako někdejší francouzský ‚cizinecký legionář‘ hrál úlohu politického 
dobrodruha, který v emigraci skončil jako hlavní spolupracovník Lva Prchaly.

Nechci uvádět známé případy přeběhnutí do ‚Melantrichu‘, jako byl případ Josefa Třešňáka, zakrytého trockisty, 
který dnes ještě pracoval v redakci ‚Rudého práva‘ a druhého dne byl již v redakci ‚Českého slova‘, když si tam 
existenci smluvil tajně s Šaldou, a předtím totéž učinil někdejší redaktor ‚Rudého práva‘ Josef  Kozák.

Šalda, vládce ‚Melantrichu‘, měl při tomto svém politickém kuplířství jako hlavního pomocníka známého Heř-
mana Taussiga, který byl kdysi na Slovensku komunistickým poslancem a který v této své funkci slul vnějším radi-
kálním vystupováním, aby nás pak nečekaně opustil a nalezl výnosné místo politického agenta v Šaldově ‚Melant-
richu‘. Heřman Taussig, intimní přítel Michala Mareše, Břetislava Hůly, Záviše Kalandry, Josefa Třešňáka atd., 
se specialisoval na získávání trockistů pro protikomunistickou a protisovětskou tiskovou agendu ‚Melantrichu‘. 
Mezi literáty, umělci a novináři bohémy chodil Heřman Taussig jako stará vábnička a stále opakoval heslo, které 
razil jeden komunistický přeběhlík do ‚Melantrichu‘ a které znělo: ‚Všichni tam musíme‘. Což mělo znamenat, že 
literáty, umělce a novináře, trpící nedostatkem peněz a mnohdy i nouzí, nečeká nic jiného, než aby se fatalisticky dali 
svést peněžními nabídkami ‚Melantrichu‘.“349 Když se vůči Kopeckému Šalda ohradil, nebylo mu ovšem 
popřáno takové publicity jako Kopeckému.350

Ponechme stranou účelové 
konstrukce Václava Kopeckého, 
ponechme stranou všechna ostou-
zení. Pokud přijmeme tvrzení, že 
přestupy komunistických novi-
nářů do Melantrichu byly vinny 
jen melantrišské vyšší platy či 
prostě neutěšená finanční situace, 
ostatní argumenty jsou tak jako 
tak chatrné. Finanční otázka byla 
zajisté zásadní, ale Šalda se pyšnil 
vždy tím, že svým zaměstnancům 
nevnucoval politiku národně soci-
alistické strany. Přestup do Melan-
trichu nemusel mít nic společného 
s politickým odpadlictvím, fun-
goval spíše jako katalysator pro-
cesu, započatého na jiném místě 
a v jiném čase. Mencák se, pravda, ocitl ve finančních problémech, které mu způsobilo vydávání 

349 Václav KOPECKÝ: ČSR a KSČ. Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Českosloven-
sko. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960, s. 162–163.
350 Jaroslav ŠALDA: Připomínky Jaroslava Šaldy ke knize soudruha Václava Kopeckého „ČSR a KSČ“. (Rukopis) Nedatováno 
(1960), s. 7. Knihovnou FSV UK chybně datováno rokem 1949.

Část dopisu Marie Majerové, v němž Mencákovi oznamuje zájem rozhlasu na 
jeho případné rozhlasové přednášce. (Z majetku LA PNP.)



M<!H0

*88

Redaktor a jeho časopis

Naší cesty v Hradci Králové, nicméně po příchodu do Melantrichu o své přesvědčení rozhodně 
nepřišel. Potíž je, že o klíčových okamžicích konce hradecké Naší cesty a nástupu do Melantrichu 
toho zatím mnoho nevíme.351

Především nevíme, jak přesídlil Mencák z Hradce Králové do Prahy. Jistou úlohu hrála určitě 
jeho spolupráce s časopisem Čin. Jeho redaktorka, spisovatelka Marie Majerová, pomohla Mencá-
kovi, aby mohl mít v rozhlase přednášku pro mladé posluchače. Oznamovala mu to veselým dopi-
sem z 5. listopadu 1934:

„Drahé děti! včera v rozhlase se mi podařilo udělat náladu, aby pan dr. Břetislav Mencák co mladý muž si 
připravil pro rozhl. serii Mladí mluví (nebo tak nějak) přednášku ‚k tomuto námětu se vztahující‘ můžeš si vybrat 
cokoli jen aby se to tam dalo zařadit asi 3 1/2 strany na stroji, ob řádek (strana 30 řádek) pošli to na adresu 
dr Květa Milcová Praha XII. Rozhlas Fochova 12 napiš že je to s mým doporučením aby si vzpomněla. Pěkné 
podravy oběma Vaše Marie“352

Časopis Čin Mencákovi otiskl jak zmíněný masarykovský článek, tak především literárně kritické 
příspěvky všímající si hlavně sovětské literatury. A pod oblíbeným pseudonymem Vojtěch Skalák 
uveřejňuje Život a dílo Martina Andersena Nexö.353

Kromě Činu navázal spolupráci i s Dělnickou osvětou, pro níž v témže roce přeložil Dějiny ruského 
knihtisku, dále pak s Listy pro umění a kritiku a Literárními novinami.354

Do Prahy tedy přesídlil asi v první půli r. 1935. Zdali mu při vstupu do Melantrichu pomáhali 
přátelé a známí, kteří zde již redaktory byli, jako byl třeba Vladimír Peroutka v Ahoji, bude nutné 
ještě důkladně prozkoumat. Z jeho korespondence jsou nejlépe dochovaná psaní příteli Bedřichu 
Václavkovi.355 V nich se ale konkrétní údaje o příchodu do Melantrichu nedovídáme, neboť jejich 
písemný styk se točil po většině kolem literárně vědeckých otázek. Z kusých zmínek můžeme 
vytvořit pouze pracovní domněnku, jak se asi Mencák do Melantrichu dostal.

19. října 1934 píše Václavkovi na hlavičkovém papíře Naší cesty: „Mám moc starostí – haldu nevyřízené 
korespondence - jednání o inserci atd. … To posílání na Index, Čin a jiné čas. jsem jim navrhl před několika měsíci 
já, během jednání s Melantrichem. Je to dobré zařízení – stále je větší a větší zájem o ruštinu. V Melantrichu si na 
př. pochvalují knížky v NC [Naší cestě] o sovět. knihách. Asi jim jdou pak lépe na odbyt.“356

První Mencákovy kontakty s Melantrichem byly kontakty redaktora s inserentem. Naše cesta by 
bez inserce nepřežila ani dvě čísla a Melantrich v ní měl vyhrazené insertní místo. Přitom patrně 
využíval recensí v Naší cestě při sestavování edičního plánu děl ruské a sovětské provenience ve 
svém oddělení Slavici. Odpovídalo by to vzpomínce Jaroslava Šaldy. „Brzy nato [po diplomatickém 
uznání SSSR Československem – JN] jsem založil při knihkupectví na Václavském náměstí velké oddělení 
Slavica a navázal styk s Meždunárodnoj knigoj v Moskvě. Toto spojení bylo tak úspěšné, že jsme dostali zastoupení 

351 V určitých ohledech napoví korespondence s Václavkem, jenže by to vyžadovalo kromě dostatečných předběžných 
znalostí i hlubší studium složitých teoretických problémů meziválečné levicové inteligence. Pro nás je však primárním 
předmětem zájmu Mladý hlasatel, byť vzájemná vzdálenost obou témat je nabíledni.
352 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 26. Dopis Marie Majerové Mencákovi Břetislavu z 5. 11. 1934. Nejednoznačný zápis 
umožňuje dataci i jako 5. II. 1934. Původní (chybějící) interpunkce ponechána.
353 Vojtěch SKALÁK (Břetislav MENCÁK): Život a dílo Martina Andersena Nexö. Čin, list pro kulturní a veřejné otázky. 
1935. Ročník VII. Číslo 21. 10. října 1935. Čin tiskové a nakladatelské družstvo československých legionářů v Praze II, 
Praha 1935, s. 328–330.
354 Břetislav Mencák. Lexikon české literatury. KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého 
denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyzpress, Praha 2007, s. 81.
355 LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Mencák si dokonce 
k ní zpracoval vlastní komentáře a přehledy, které jsou nyní v jeho pozůstalosti LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 40. 
Mencák Břetislav Václavkovi Bedřichu, obsah 55 dopisů z let 1927–1938.
356 LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Dopis z 19. X. 1934. 
Obtížně čitelné výpisky též LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 40. Mencák Břetislav Václavkovi Bedřichu, obsah 55 dopisů z let 
1927–1938.
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pro celou západní Evropu, které potrvalo až do okupace, kdy jsme 
dostali rozkaz zastavit je. Byli jsme největšími odběrateli Mežduná-
rodnoj knigi.“357

Je tedy možné, že se Mencák, jemuž problémy s Naší 
cestou postupně přerůstaly přes hlavu a úspory a který (jak 
už víme) disponoval taktéž vazbami na Mežknigu; mohl 
Melantrichu hodit. Vzájemné vztahy se mohly od insert-
ních záležitostí snadno přehoupnout do edičních.

Další zmínky o Melantrichu máme ale až z období, kdy 
vycházel Malý hlasatel.358 O rok později, 21. října 1935, psal 
Václavkovi z Prahy mj.: „Sedím teď, jak víš v Melantrichu a mám 
tolik práce, že často nemám kdy číst noviny, natož co jiného. Dohá-
ním to v noci. Novin nemám moc.“359 Další dopis Václavkovi 
z 10. listopadu posílá Václavkovi z Hradce Králové, kde jej 

na závěr žádá: 
„Nezapomeň mi 
zatelef. do Melan-
tricha (udej křest. 
jméno, jsme tam 
dva) až budeš 
v Praze. Ostatní ti povím podrobně ústně. Těším se na shledání. 
Zdraví tě Mencák.“360 Narážel tím na redaktora Českého 
slova a Večerního Českého slova Augustina Mencáka.361 
O Hlasateli výslovně napsal Václavkovi až 21. října 1936 
v korespondenčním lístku z Prahy, který má pro nás vel-
kou cenu, ale až při jiné příležitosti.362 O časopise píše ve 
smyslu, že oba dobře vědí, oč jde.

Musíme předpokládat, že korespondence s Václav-
kem nebude zcela úplná. Dále musíme započítat fakt, že 
jejich vzájemné dopisování se většinou týkalo různých 
vědeckých a překladatelských záležitostí a pro Hlasa-
tele zde nezbývalo místa. Je ale přinejmenším podivné, 
že se o časopisu dovídáme až v říjnu 1936. Buď tedy 
neměl Mencák důvod chlubit se redigováním dět-
ského časopisu, nebo nám chybějí dopisy. Anebo měl 
kromě redakční práce na starosti i něco dalšího, což lze 
v Melantrichu očekávat.

357 Jaroslav ŠALDA: Připomínky Jaroslava Šaldy ke knize soudruha Václava Kopeckého „ČSR a KSČ“. (Rukopis) Nedatováno 
(1960), s. 7. Podobně též Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinář-
ský studijní ústav v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 368.
358 Výzkum v této oblasti si však nedělá nároky na úplnost.
359 LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Dopis z 21. X. 35.
360 Tamtéž. Dopis z 10. XI. 35. Podtržení původní.
361 KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyz press, 
Praha 2007, s. 80.
362 LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Korespondenční lístek 
z 21. 10. 1936.

Melantrišské insertní „Zadáno“ v Naší cestě. 
(Snímek z exempláře v majetku LA PNP.)

Mencákův přítel, spolupracovník, kolega a bývalý 
„koleják“ Bedřich Václavek (1897–1943), lite-
rární a divadelní kritik, estetik, literární historik, 
etnograf, publicista, básník a překladatel, jakož 
i politický pracovník. V r. 1943 zavražděn nacisty 
v Osvětimi. V jeho pozůstalosti se zachovala 

početná korespondence s Mencákem.
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Mencák měl v Melantrichu minimálně jednoho dobrého známého – Vladimíra Peroutku, s nímž 
obnovoval Trn a pomáhal mu při rozjíždění Příšerného večerníku, listu parodujícího soudobý bul-
vární tisk, i on mohl mít zásluhu na příchodu Mencáka do nakladatelství. A ona „peroutkovská 
záhada“ prvního roku Hlasatele by měla rychlé řešení. Například: redaktorem byl určen Peroutka, 
byl takto nahlášen i na policejním ředitelství, ale tu se objeví na scéně Mencák – Peroutka mu 
možná dokonce do Melantrichu pomůže – a designovaný redaktor přepouští funkci svému příteli. 
Dostane (třeba) zkušební dobu jednoho roku, a protože se osvědčil, je od srpna 1936 přihlášen na 
policejním ředitelství místo Peroutky… Řešení až příliš rychlé. Hezky se to poslouchá, ale nemáme 
žádný důkaz. Dohady, dohady, dohady.

Krátce – nevíme přesně, kdy Mencák nastoupil do Melantrichu. Neznáme jeho přesnou pracovní 
náplň – kromě vedení Hlasatele. Nevíme, nakolik pro jeho přijetí intervenovali jeho známí a přátelé, 
nakolik si jej mohli odpovědní pracovníci Melantrichu „vyhlédnout“ již předtím. Víme jen tolik: od 
druhé poloviny roku 1935 vstoupil do jeho života Malý hlasatel, se kterým pak měl prožívat nejednu 
vzrušenou chvíli. 

2.1.8. nejen hlasatel…
„…Mám román: ‚Zvony z lesův‘. Pěknou práci. 
Však jsem byl dvé let tvořil tento spis — 
než každý nakladatel mi jej vrací, 
často ni nerozbaliv rukopis…“

Břetislav Mencák363

Nástupem do redakce Hlasatele přirozeně neskončily Mencákovy dosavadní aktivity. Jeho zájem 
o literaturu, kritiku, divadlo i politiku nezmizel. Psal nadále do Činu, Bodláků, Rozhledů, Magazínu 
Družstevní práce i do Práva lidu. Přispěl do sborníčků satiry a ironie Básníkův rok a Verše na zeď.364 
I Literární noviny v VII. ročníku mu poskytly prostor, ať už psal pod jménem svým nebo pod pseu-
donymem Vojta Skalák.

Do Literárních novin napsal kromě jedné recense i řadu hlavně satirických veršíků pod souhrnnou 
hlavičkou Vyduté zrcadlo, někdy i za doprovodu kreseb svého přítele Franty Bidla. Uvedeme si jeden 
charakteristický satirický šleh, mířený na Olgu Scheinpflugovou.

Lidové noviny totiž ve svém ranním vydání z 8. května 1935 otiskly její báseň Podobnost, v níž si 
autorka k rýmu vypomohla poněkud nezvyklou úpravou koncovky přídavného jména v druhém 
verši druhé sloky.

„Cit lásky podoben je bílým leknínům,
kořeny na dně, na povrchu květ,

svět lásky podoben je dětským snům,
jichž děje spletené lze těžko vyprávět.

Řeč lásky podobá se zpěvu skřivana
nad prázdným polem, nad osením mladém [!]

a konec lásky skřeku havrana
nad mrtvým srdcem, jež zemřelo hladem.“365

363 Vojta SKALÁK (Břetislav MENCÁK): Vyduté zrcadlo. Dialog museální. Literární noviny. 1934/1935. Ročník VII. 
Číslo 18. 16. srpna 1935. Sfinx B. Janda, Praha 1935, s. 3.
364 Břetislav Mencák. Lexikon české literatury.
365 Olga SCHEINPFLUGOVÁ: Podobnost. Lidové noviny. 1935. Ročník 43. Číslo 231. 8. 5. 1935 ráno. František Šelepa, 
Brno 1935, s. 1.
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Mencák (pod pseudonymem Vojta Skalák) na to reagoval v podobném duchu v 15. čísle Literár-
ních novin 14. června 1935 ve své „hlídce“ Vyduté zrcadlo pod názvem Odvážné básnířce:

„Je Váš pud k rýmu, slečno jako uragan,
jenž poráží i ploty gramateky…

Ve Vaší poesie lepotvárný stan
nahlížím učeliv, jat veršů vděky.“366

Blízkost k ironii a satiře, kterou Mencák měl, snad už nemá smysl více dokazovat, i když při-
pusťme, že k tomuto druhu ironisování neměl Mencák zrovna právo, neboť i on občas užíval vazeb 
dosti podivných a (dnešnímu jazyku) nezvyklých.367

Kromě vlastní tvorby se čile věnoval překladatelské 
práci. Korespondence s Bedřichem Václavkem je plna 
zmínek o tom, co zrovna Mencák četl, překládal, co jej 
zaujalo, co do budoucna chtěl přeložit atd. V r. 1935 
vyšel překlad Brechtova Třígrošového románu, na němž se 
podílel překladem veršů.368

Pokračovala i jeho spolupráce s Déčkem Emila Fran-
tiška Buriana. Zde měl možnost, aby uplatnil svůj pře-
vod básní Heinricha Heina, který mu zabral několik let. 
Pro sezónu D 37 (1936–1937) pak zpracoval překlad 
hry Gyuly Háye Hráz na Tise.369 V dopise Václavkovi 
z 21. října 1935 psal: „Přeložil jsem pro E. F. B hru „Hráz na 
Tise“ z maďar. revol. 1919. Je to dobrá věc, hlavně zahrají-li ji, 
bude úspěšná.“370 Divadlo tehdy jméno autora uvádělo jako 
J. (Julius) Hay a Mencák hru patrně překládal z německé 
verze Der Damm an der Theiß. 371

Zlepšovalo se i jeho „stavovské“ zařazení. Na I. (usta-
vující) schůzi ústředního výboru Syndikátu čs. novinářů, 
jež se konala 17. dubna 1936 v Praze, byl „po doporučení odboček a sekcí“ tímto ústředním výborem 
přijat (spolu s dalšími) za člena Syndikátu.372 Do budoucna se mu bude členství v Syndikátu několi-

366 Vojta SKALÁK (Břetislav MENCÁK): Vyduté zrcadlo. Odvážné básnířce. Literární noviny. 1934/1935. Ročník VII. 
Číslo 15. 14. června 1935. Sfinx B. Janda, Praha 1935, s. 2. Zvýraznění původní
367 To však autor z duše rád přenechá odborníkům.
368 Bertolt BRECHT: Třígrošový román. Z německé předlohy přeložil J. Zaorálek; verše přeložil B. Mencák. Sfinx Bohumil 
Janda, Praha 1935. Břetislav Mencák. Lexikon české literatury. Dále také Helena ŠIMŮNKOVÁ: Brechtův Dreigroschenroman 
v českých překladech. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2010. Dostupné po přihlášení na http://
digitool.is.cuni.cz/R/92Q5SVISSDAJJQXNY35TLC42M5EF7HJGGGKE69R8K4H4RN37LR-01621?func=dbin-
jump-full&object_id=594700&silo_library=GEN01&pds_handle=29122012191216925403100677511784.
369 V maďarštině pravděpodobně Tiszazug.
370 LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Dopis z 21. X. 1935. 
Podtržení původní.
371 Např. http://www.henschel-schauspiel.de/media/media/theater/TI-735_LP.pdf  29. prosince 2012. K představení 
v D 37 např. Hana REISIGOVÁ: Dokumentace archívu pozůstalosti Loly Skrbkové. Bakalářská diplomová práce. Kabinet 
divadelních studií při Semináři estetiky. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2010. Dostupné na http://
is.muni.cz/th/263873/ff_b/Reisigova_dokumentace_archivu_pozustalosti.txt.
372 Tisk a politika. Věstník československých novinářů. Orgán Syndikátu československých novinářů – časopis Svo-
bodné školy politických nauk. 1936. Ročník X. (VIII.) Číslo 8. Květen 1936. Syndikát československých novinářů, 
Praha 1936, s. 276. K této události dále odkazy na archivní prameny KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfre-

Inserát na překlad Brechtova Třígrošového 
románu, na kterém se podílel i Mencák.

http://digitool.is.cuni.cz/R/92Q5SVISSDAJJQXNY35TLC42M5EF7HJGGGKE69R8K4H4RN37LR-01621?func=dbin-jump-full&object_id=594700&silo_library=GEN01&pds_handle=29122012191216925403100677511784
http://digitool.is.cuni.cz/R/92Q5SVISSDAJJQXNY35TLC42M5EF7HJGGGKE69R8K4H4RN37LR-01621?func=dbin-jump-full&object_id=594700&silo_library=GEN01&pds_handle=29122012191216925403100677511784
http://digitool.is.cuni.cz/R/92Q5SVISSDAJJQXNY35TLC42M5EF7HJGGGKE69R8K4H4RN37LR-01621?func=dbin-jump-full&object_id=594700&silo_library=GEN01&pds_handle=29122012191216925403100677511784
http://www.henschel-schauspiel.de/media/media/theater/TI-735_LP.pdf
http://is.muni.cz/th/263873/ff_b/Reisigova_dokumentace_archivu_pozustalosti.txt
http://is.muni.cz/th/263873/ff_b/Reisigova_dokumentace_archivu_pozustalosti.txt
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krát hodit, v tomto okamžiku skýtá příslušnost k největší novinářské organisaci v Československu 
výhodu hlavně pro badatele. Díky tomu se totiž můžeme párkrát setkat s jeho činností i na strán-
kách novinářského věstníku.

Věstník Syndikátu novinářů pravidelně upozorňoval na veřejné aktivity redaktorů a novinářů, 
výhodu ale měli právě členové, o nichž se v příslušné rubrice psalo nejvíc. O Mencákovi se tak 
dozvíme, že měl přinejmenším dvě rozhlasové přednášky. První v únoru 1936: „DR. MENCÁK 
BŘETISLAV, redaktor »Malého hlasatele« (dětský časopis Melantrichu), mluvil 16. února do rozhlasu v literární 
půlhodince k smrti Heinricha Heineho.“373 Druhou o pár měsíců poté: „DR. BŘETISLAV MENCÁK, 
mladý hlasatel, přednášel v rozhlase o severské poesii a upravil pro E. F. Buriana Heinovo »Matinée«.“374

Znovu si jej „zavolala“ na pomoc také hradčanská kolej, když byla ve vypjaté atmosféře insigni-
ády na konci r. 1934 opět ohrožena její existence. Záchranou pro ni bylo vytvoření nového Spolku 
hradčanských kolejáků, který převzal správu koleje. Spolek tvořily dvě sekce – samospráva (sekce 
A) a sekce bývalých kolejáků (sekce B).

„Sekce B pak neměla být nějakým kuratoriem, které se sejde jednou nebo dvakrát do roka a svými orgány dohlíží 
na hospodářství koleje, nýbrž společenským a spolkovým útvarem, který má přispívat radou i pomocí studujícím čle-
nům koleje pečovat o jejich všestranný prospěch, dopomáhat studujícím členům koleje k dosažení existencí a pomáhat 
bývalým kolejákům. Dále navazovat styky s jinými kulturními, sociálními i hospodářskými spolky, korporacemi 
i jednotlivci k dosažení stanovami vytčených úkolů spolku, prohlubovat jeho činnost, udržovat mezi sebou přátelské 
spojení a vzájemně se podporovat radou i skutkem. Kolejáci, kteří vystudovali, mohli se stát členy sekce B a tím 
zůstat ve svazku kolejním. Příspěvky a zápisné do sekce B byly dosti vysoké.“375

První předsednictvo bylo zvoleno 8. prosince 1934 ve složení: „JUDr. Adolf  Kostečka – předseda, 
Ing. Dr. MUDr. Karel Kácl – místopředseda, JUDr. V. A. Cyphely – jednatel, Ing. Ant. Janovský – hospodář, 
MUDr. Jan Konopík – soc. referent, Ing. Karel Köppel – propag. referent, Dr. Břet. Mencák – kulturní referent, 
Ing. Fr. Doubek – osobní referent.“376

Z Doubkových vzpomínek není úplně jasné, jak dlouho Mencák ve své funkci setrval, ani jestli 
se pravidelně účastnil schůzí. Kulturní činnost Spolku zato byla v této době poměrně bohatá.377 
Kolejáci navštěvovali biografy, divadla (např. Osvobozené divadlo), pořádali společenské večery, 
plesy atd.

Kolejáky provázely bohužel i nešťastné události. Počátkem roku 1937 postihla bolestná ztráta 
Adolfa Kostečku, který měl hlavní zásluhu na tom, že kolej přečkala mnohá protivenství. Kolejáci si 
jej vážili, a proto, když se mu narodil syn, „usnesli se hradčanští kolejáci, že mu dají, čeho si sami nejvíce cení, 
tj. členství studentské republiky na Hradčanech.“ Bohužel právě v lednu 1937 zemřel „nejmladší koleják“ 
„nejstarší Kostečkův syn Adíček Kostečka, žák II. tř. obecné školy v Suchdole n. L. ve stáří 7 a půl roku. …Jeho 
pohřbu v pondělí 25. ledna 1937 se ve 14.30 hod. účastnily obě sekce kolejní. Předseda samosprávy Václav Kodat 
se rozloučil se zesnulým. Břetislav Mencák přednesl pěknou báseň (byla uveřejněna v ‚Mladém hlasateli‘ roč. II, 
čís. 22).“378

daktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyzpress, Praha 2007, s. 81. Společně s Mencákem byl do 
Syndikátu přijat i další bývalý hradčanský koleják a trnista, odpovědný redaktor Hvězdy čsl. paní a dívek Jaroslav Přibík.
373 Tisk a politika. Věstník československých novinářů. Orgán Syndikátu československých novinářů – časopis Svo-
bodné školy politických nauk. 1936. Ročník X. (VIII.) Číslo 5. Únor 1936. Syndikát československých novinářů, Praha 
1936, s. 276. Pečlivý čtenář si zajisté všiml, že tato noticka je ještě z doby, kdy Mencák nebyl členem Syndikátu.
374 Tisk a politika. Věstník československých novinářů. Orgán Syndikátu československých novinářů – časopis Svo-
bodné školy politických nauk. 1936. Ročník X. (VIII.) Číslo 9–10. Červenec 1936. Syndikát československých novi-
nářů, Praha 1936, s. 333. Chybné užití malých písmen je původní. Možná souvisí se změnou názvu Hlasatele.
375 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 28–29.
376 Tamtéž, s. 29. Chyby v zápise jmen zachovány. Mezi krajinské referenty patřil i Bedřich Václavek (pro Moravu).
377 I když nevíme, jestli hlavní zásluhu na tom měl zrovna Mencák.
378 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 35.
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Nezapomenutelná atmosféra počátků hradčanské koleje vybízela k uměleckému zpracování. 
Hozenou rukavici hodlali zdvihnout František Doubek a Oldřich Preč společně s Mencákem. „Během 
měsíců dubna až června r. 1937 pracovali členové sekce B 
(Doubek, Preč a Mencák) na libretu filmu z kolejáckého 
prostředí s názvem ‚Studentská republika‘. V srpnu 1934 
[1937 – JN] bylo rozmnoženo v počtu 40 výtisků vlastním 
nákladem.“

Hlavními aktéry jsou samozřejmě studenti, 
mladí lidé, jejichž nelehké a barvité osudy se spojily 
v prostorech hradčanské koleje. Kromě veselých 
momentů zazní i tóny vážné, není nouze o student-
ské lásky a konečně – vystupují tu i redaktoři Trnu, 
pod změněnými jmény. Mělo jít o film s poměrně 
vysokým počtem postav, respektující do jisté míry 
dosavadní postupy filmové tvorby. V určitých oka-
mžicích jde však libreto dál, zvláště v připomínání 
těsně poválečných let i ve ztvárnění sociálních 
poměrů. Přestože šlo zatím jen o první krok na cestě 
za celovečerním filmem (bez ohledu na to, že autoři 
si mysleli něco jiného), byl to krok pozoruhodný. 
„Bylo jednáno a řadou lidí od filmu (s Ing. Smržem, režisé-
rem Jiřím Weisem, režisérem Wassermannem). Líbilo se jim 
prostředí, je prý velkolepé, nemá to však dějovost a dívali se 
na práci jako na materiál k filmu.“

K jeho realisaci bohužel nedošlo. František Dou-
bek tuto skutečnost dává do souvislosti s premié-
rou filmu Čeňka Šlégla a Jiřího Slavíčka Jarčin profesor, který měla recense v A-Zetu ze 17. srpna 1937 
označit za „Studentský film, k němuž se studenti nehlásí“. Je pravdou, že doba konjunktury studentských 
komedií měla teprve přijít. Kryla se bohužel s obdobím, v němž by Studentská republika nemohla být 
zfilmována ve své původní podobě a se svými akcentovanými ideály, neboť vrcholem této vlny bylo 
až období druhé republiky a první léta Protektorátu – období, které bylo pro hradčanskou kolej 
záhubné. Jiří Weiss musel opustit vlast, módní vlna navíc postupně klesala – stejně jako možnosti 
o takovém filmu jen uvažovat. Pak už nikoho nezajímal. Prudce se změnily priority.379

Mencák měl pro libreto napsat songy, leč v dochovaném exempláři libreta v Národní knihovně se 
žádné songy nenacházejí, resp. v textu se objevují zhruba tři písně, z nichž jednou jde o kolejáckou 
hymnu, jejímž autorem je (jak víme) Mencák. Ostatní plánované songy jsou odbyty povšechnou 
poznámkou, která vesměs končí výrazem: „Song. Mencák“. Jestli měl Mencák texty dodat až po 
případném schválení libreta k dalšímu zpracování, nebo byly vypsány odděleně či nebyly na rozdíl 
od ostatního textu rozmnožovány, by si vyžádalo delší průzkum, který by značně přesahoval naše 
téma. Mělo jít o texty různých poloh, neměla chybět ani kousavá satira. Bohužel není z čeho cito-
vat.380

I Melantrich mu přirozeně poskytl také jiný prostor než v Mladém hlasateli. Své verše pro děti 
vydával i v  příloze Českého slova, ve Slovíčku. Případné příspěvky pro dospělé v ostatních melantriš-
ských listech nebyly prozatím soustavně sledovány.381

379 Tamtéž, s. 36–37. Chyby ponechány.
380 Franta DOUBEK – Oldřich PREČ: Studentská republika. Filmové libreto. Songy Břetislav Mencák. Nákladem a tiskem 
vlastním, Praha srpen 1937.
381 Břetislav Mencák. Lexikon české literatury neeviduje ani Slovíčko. (Např. 1. května 1938 báseň Je tu máj.)

Titulní list libreta chystaného filmu o hradčanské Masa-
rykově koleji, pro který měl Mencák napsat texty songů.
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Počátek roku 1938 zna-
menal pro Mencáka dobu 
vskutku horečného tempa. 
Svěřuje se o tom Bedřichu 
Václavkovi na korespon-
denčním lístku z Prahy 
z 23. března 1938. „Milý 
příteli, dal jsem ti poslat zají-
mavou knihu Švédsko volá, 
na níž jsem spolupracoval. 
Byl bych rád kdybys o ní něco 
napsal v Indexu, event. řekl 
pár slov v rozhlase. – Dostaneš 
také z Orbisu zajímavý cesto-
pis K. Rasmussena, kt. jsem 
přeložil. Zkrátka: ty ukázky 
eskym. poesie jsou pěkné a budu 
z toho dělat pásmo ve škol. roz-
hlase. Zajímavé jsou i kresby 

a „literární“ teorie Eskymáků, podle níž nemusejí mít jejich pohádky a povídky logický smysl – jen když baví. 
– Jistě uznáš za vhodné i na to upozornit. Kniha je krásně vypravená. Mám mnoho práce s Wertherem (překlad 
Goeth. poesie atd.). Jindy snad více Tvůj Mencák.“382

Pro cestopisnou knihu Oty Hory Švédsko volá napsal úvodní slovo pod názvem Dobrá země 
na severu. Šlo o úvod poměrně rozsáhlý – asi 12 stran, který byl vyzdvihnut už na obálce i titulní 
straně. Kniha měla přiblížit 
československému čtenáři 
také švédský sociální stát, 
snad i trochu jako recept 
na vrcholící národnostně-
politickou krisi. Mencák 
se snažil čtenáři ukázat, že 
ví, o čem píše. Ba co víc, 
nabídl se, že zodpoví dych-
tivějším čtenářům i jejich 
případné dotazy. „Není zde 
bohužel místo pro další pozoru-
hodné údaje a data. Říci málo 
o mnohém je údělem této před-
mluvy i knížky. …Autor této 
předmluvy je ochoten zodpovědět 
případné dotazy o Švédsku, 
opatřené známkou na odpověď 
a zaslané na jeho adresu: Praha 
XII., v Horní Stromce, 21.“383

382 LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Korespondenční lístek 
z 23. března 1938.
383 Ota HORA: Švédsko volá. Úvodní slovo napsal PhDr Břetislav Mencák. Nákladem edice Okno do Evropy, Praha 
1938, s. 13.

Fotografie firmy Illek a Paul z prozatím neidentifikovaného představení Burianova Déčka 
z pozůstalosti Břetislava Mencáka. (Snímek je v majetku LA PNP.)

Fotografie firmy Illek a Paul z prozatím neidentifikovaného představení Burianova Déčka 
z pozůstalosti Břetislava Mencáka. (Snímek je v majetku LA PNP.)
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Horovu knihu tiskla tiskárna Orbisu, stejně jako poutavý cestopis Cesta bílým tichem – 18000 kilo-
metrů eskymáckým severem dánského polárníka a etnografa Knuda Rasmussena, který podnikl několik 
velmi náročných cest po severu Grónska či na pobřeží Kanady, Aljašky i Čukotky, shromáždil řadu 
cenných poznatků o Eskymácích. Jejich způsob života, který si osvojil, mu na obtížných výpravách 
pomáhal přežit. Během příprav na další expedici však podlehl zápalu plic a zemřel v 54 letech 
v Kodani.384 o tomto díle Mencák také psal Václavkovi.385 Z korespondence s Václavkem je vidět, 
jak pečlivě si chystal materiál k překladu, jak jej tato činnost inspirovala a obohacovala.

„Mnoho práce s Wertherem“ znamenalo, že Mencák pro D 38 chystal Goethovo Utrpení mladého 
Werthera. Zmínku o této Mencákově mimoredakční činnosti přinesl i Věstník čs. novinářů, ovšem 
s chybou. „MENCÁK DR. BŘETISLAV. »Mladý hlasatel«, Praha, zdramatisoval pro D 38 Goethova 
Fausta.“386

Mencák vytvořil pro Emila Františka Buriana nový překlad a částečně se podílel na jeho dramati-
saci.387 Představení se tehdy velmi povedlo, byť bylo uváděno jen krátce. Ale i díky Mencákovi mohl 
recensent Českého slova napsat 1. června 1938: „…To se v našich vedoucích divadlech neuslyší, aby uvnitř 
dialogů bylo tolik dramatické 
náplně, prostě tím, že se nepo-
mine slovo, aby se mu nedodalo 
jeho zvláštní zřejmosti…“388

Množství Mencákových 
mimohlasatelských akti-
vit, přesněji řečeno jeho 
dosud známých mimohla-
satelských aktivit, je tedy 
značně vysoké a přepes-
tré. Může se ještě někdo 
divit, že k citovanému 
korespondenčnímu lístku 
Bedřichu Václavkovi z 23. 
března 1938 chvatně při-
psal vzhůru nohama: „Jsem 
zavalen prací jako nikdy 
v životě. Až jde o nervy.“?389

384 Např. Ivan HRBEK: ABC cestovatelů, mořeplavců a objevitelů. Edice Pyramida – encyklopedie. Panorama, Praha 1979, 
s. 226–227.
385 Knud RASMUSSEN: Cesta bílým tichem. 18000 kilometrů eskymáckým severem. Z dánského originálu přeložil a doslov 
napsal Břetislav Mencák. Orbis, Praha 1938.
386 František VONDRÁČEK-HABĚTÍNEK: Noviny a novináři v ČSR. Novináři spisovatelé. Tisk a novináři. Věstník 
československých novinářů. Orgán Syndikátu československých novinářů. 1938. Ročník XII. Číslo 6. 22. února 1938. 
Syndikát československých novinářů, Praha 1938, s. 191.
387 Např. Denisa STRMISKOVÁ: Východiska ve výtvarné tvorbě divadla D 34 – 41. Bakalářská diplomová práce. Masary-
kova univerzita. Filozofická fakulta. Brno 2009. Dostupné na http://is.muni.cz/th/180296/ff_b/bakalarska_prace_
denisa_strmiskova.doc. K představení v D 37 např. Hana REISIGOVÁ: Dokumentace archívu pozůstalosti Loly Skrbkové. 
Bakalářská diplomová práce. Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky. Filozofická fakulta Masarykovy univer-
zity, Brno 2010. Dostupné na http://is.muni.cz/th/263873/ff_b/Reisigova_dokumentace_archivu_pozustalosti.txt.
388 =: Loučení s Wertherem v D 38. České slovo. 1938. Ročník XXX. 1. června 1938. Melantrich, Praha 1938, s. 8. Autor 
recense nezjištěn.
389 LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Korespondenční lístek 
z 23. března 1938.

Ukázka Mencákova rukopisu. Korespondenční lístek Bedřichu Václavkovi z března 1938, ve 
kterém Mencák v rychlosti Václavkovi vypočítává, co jej v dané době nejvíce zaměstnává.  
Nakonec připsal vzhůru nohama „Jsem zavalen prací jako nikdy v životě. Až jde o nervy.“ 

(V majetku LA PNP.)

http://is.muni.cz/th/180296/ff_b/bakalarska_prace_denisa_strmiskova.doc
http://is.muni.cz/th/180296/ff_b/bakalarska_prace_denisa_strmiskova.doc
http://is.muni.cz/th/263873/ff_b/Reisigova_dokumentace_archivu_pozustalosti.txt
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2.1.9. špetka ze soukroMí
„Mezinárodní situace. Radio – Mencák – Agence hlásí; 
Amerika.… Holywood, 15. února. Chaplin má novou 
hůlku a odejel se svou novou snoubenkou do Sakramenta. 
Starou přerazil o piano.“

Břetislav Mencák390

Na závěr tohoto oddílu, který se věnuje Mencákově životu a práci, musíme se na něj podívat také 
jako „na člověka“. Hovořit však budeme pouze o době do konce r. 1938. Je to sice jen krátká výseč 
jeho života, ale na kompletní a komplexní životopis osobní i profesní nemáme prostor, nejspíš ani 
vlohy.391

Břetislav Mencák byl ve všech směrech pozoruhodná osobnost. Člověk vzdělaný a soustavně se 
vzdělávající, pracovitý, houževnatý, pečlivý. Měl široký rozhled a považoval se za oprávněna vyjad-
řovat se k různým otázkám, ať literárním, filosofickým, jazykovým, politickým aj.

V popisovaném období se považoval za přesvědčeného komunistického intelektuála, který se 
čile zapojuje do osvětové práce ve prospěch své strany a svého světového názoru. Dokázal ale (jak 
se zdá) vzdorovat dogmatismu, neodmítal diskusi, rád se zapojoval do polemik. Obětavě pořádal 
přednášky, neváhal obětovat ani vlastní prostředky k dotování té své činnosti, která měla, jak si 
myslel, napomoci příchodu spravedlivější společnosti.

Nejen pro svůj světový názor byl taktéž přesvědčeným antifašistou, i tento jeho postoj zapříčinil, 
že se musel potýkat s censurou. O jednom takovém extempore se zmínil v anketě Vzhůru na cen-
suru, kterou pořádala v r. 1930 Levá fronta, i když v závěru článku Mencák spíše opakoval politické 
fráze a floskule, jeho potyčka s censorem z prosince 1930 je zajímavá.

Pro tanečnici Ižu Lechnýřovou napsal „návrh na scénu, parodující Mussoliniho ciceronství, s textem na 
populární hudbu Fučíkova »Pochodu gladiátorů«. Celek sliboval působit výmluvně zvukově i scénicky (sbory, výprava) 
jako mírná, avšak účinná satira na fašistického diktátora a byl zařazen jako jediné tendenčně satirické z osmnácti 
čísel repertoiru »trampského večera«, pořádaného divadelním studiem J. Zory 5. t. m. ve vinohradském »Radiu«. 
Na přání režiséra, obávajícího se censury, změnil jsem sám některá slova výstupu tak, aby nicméně obsah zůstal 

pochopitelnou satirou fašistického impe-
rialisty a diktátora Italie, znázorněného 
na scéně nadto ještě velikým panákem 
v napoleonském klobouku. V poslední 
chvíli však seškrtal, jak jsem se dově-
děl, censor z textu vše, co připomínalo 
(byť jen v narážce) Italii a Mussoliniho, 
a tak jsem se s četným publikem dočkal 
toho, že režisér, nechtěje se (bohužel) 
zříci nacvičeného již výstupu, uvedl jej 
na scénu s herci deprimovanými zása-
hem censury a s takovým, v jejím duchu 

do nesmyslu znehodnoceným obsahem, že to provokuje k všelijakým úvahám této poznámky. Uvádím zde pro 
názornost původní veršovaný text a v závorkách nejnápadnější, spolupracující čsl. censurou schválené pokonfiskační 
»opravy« (slova tištěná kursivou byla po konfiskaci nahrazena slovy v závorce):

Slyšte slova svého Duce (pohlavára), jemuž srdce pro vlast tluče (hárá)!… kde řeční Mussolini (kde se 
řečni z hlíny)… Italie (Trantárie)… Stát jsem já — a pak dlouho nic už není dál… až zas svatý Otec 
(konfiskováno) co by druhý principál. Kdo by chtěl dělat to, co nechce Benito (Kopyto), na místě buď rozsápán 
390 Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 1926. II. ročník. Číslo 2. Po konfiskaci 
opravené II. vydání. Leden 1926. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 1.
391 Autor toto své stanovisko zdůrazňuje záměrně, aby tím výrazně znesnadnil práci těm, kteří by se jej pokoušeli obvi-
ňovat podobným způsobem, jakým byli nařčeni editoři Burešových pamětí.

Mencákova příhoda s censorem našla prostor v 5. čísle Levé fronty v pro-
sinci 1930. Břetislav Mencák tehdy coby autor údajně narazil při pokusu o paro-

dii Mussoliniho fašistické diktatury.
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fašisty (konfiskováno) jak jelito! Tam, kde Vesuv (sopka) pilně soptí… Zda znáš tu zem, kde kvetou cit-
rony (jahody), zda znáš tu zem, kde se servírují makaróny (jitrnice)… Do zbraně, fašistický (trampský) 
národe!… Od Říma kdys (od Kobylis) až po Severní mys…“392

Toto jeho stanovisko může být důležité v následném hodnocení Mladého hlasatele v období krise 
I. republiky. Jinak se ale jeho politickému zanícení věnovat nebudeme. Dodáme jen velmi pravdě-
podobnou příčinu, jak se Mencák dostal ke psaní tanečních scén. Iža Lechnýřová byla totiž manžel-
kou jeho přítele a kolegy Vladimíra Peroutky.393

A jak jej vnímalo okolí? Prozatím mnoho pramenů nemáme. Karel Bureš ve svých pamětech 
mj. napsal: „Redaktorem prvních tří ročníků [Mladého hlasatele – JN] (a pár čísel čtvrtého) byl profesor Dr. Bře-
tislav Mencák, literát, zahleděný na sever Evropy. Překládal švédskou literaturu do češtiny. Byl to čilý, těkající 
mužík, nepostál v řeči ani v pohybu ….“394

Burešovo charakterisování Mencáka odpovídá vcelku i našim zjištěním. Mencák byl spíše menší 
postavy, energický, poněkud roztěkaný. Pokud budeme chápat jeho korespondenci s Bedřichem 
Václavkem jako vzorovou, pak je příznačné, že velmi často posílal korespondenční lístky, (což ale 
také může souviset s poštovním ceníkem více než s horečnou činností) hustě popsané z obou stran, 
s množstvím přípisků. Jeho rukopis nelze zrovna označit za úhledný, i když jsou jistě i obtížnější 
případy, není lehké se vyznat v textech, které si třeba jen narychlo načrtl. Mencákův rukopis by 
možná zajímal i grafology. Nutno dodat, že si toho byl vědom sám, některé dopisy, ale i lístky tak 
psal na stroji, což badatel zajisté ocení. Ona „zahleděnost na sever Evropy“ ve skutečnosti zna-
mená Mencákovy velmi široké jazykové znalosti – překládal z němčiny, dánštiny, švédštiny, norš-
tiny, islandštiny, faerštiny, ruštiny i francouzštiny!395

Kromě jeho neuvěřitelné pracovitosti a zběžného rukopisu víme zatím ještě o jedné vášni. Byl 
náruživým kuřákem. Zmiňuje se o tom i spisovatelka Marie Majerová na pohlednici (dopisnici) 
z 20. listopadu 1936, jíž Mencáka zve na setkání v kavárně Slávii: „Milý příteli! Budu zítra v sobotu dne 
21/11 v kavárně Slavia vchod z nábřeží – tam, co se nekouří – můžeš-li, přijď tam na 5 minut kolem poledne 
½ 12 – ˝ 1 buď tak hodný těšíme se Marie Majerová“396 Důraz na nekuřácké prostředí zvětšila Majerová 
tím, že slovo „nekouří“ podtrhla. Pokud jí samotné nebyl protivný kouř, patrně Mencáka předem 
upozornila, aby nebyl na místě nemile překvapen.

Co se míry kouření týče, odpovídal Mencák zhruba „standardu“ hradčanských kolejáků. Franti-
šek Doubek totiž vzpomínal na sjezd hradčanských kolejáků ze začátku listopadu 1929. Na „sezna-
movacím“ večeru v sále u Tellingrů na Marjánce „…vznikl též snímek ‚Trnistů‘ (redaktorů a přispěva-
telů). Byl fotografován na jevišti za spuštěnou oponou. Vypadal však jako skupinová materializace ze spiritistické 
seance pro všude se vznášející oblaka tabákového dýmu.“397

O jeho kuřácké vášni vypovídá také douška z dopisu Josefu Štefanu Kubínovi z 9. června 1941, 
který je sice psán v období, jež je za hranicí našeho zájmu, ale dozvídáme se z něj zajímavé (i trochu 
úsměvné) detaily: „PS. S tabákem je to horší, než jsem původně myslil. Teď už nedostanu ani ten nejlevnější 
lulkový, a tak asi dojde na pestré plátky stolístek a čajovek, které jsem bafčil ještě co nezbedné pachole. Doufám, že 

392 Břetislav MENCÁK: Anketa Vzhůru na censuru. Censorova práce pod lupou. Levá fronta. 1930. Ročník I. Číslo 5. 18. pro-
since 1930. Jan Fromek (Odeon) – Pavel Prokop (Průlom), Praha 1930, s. 26. Původní zvýraznění obráceno.
393 Miloš FIKEJZ: Český film. Herci a herečky. II. díl: L–Ř. Libri, Praha 2007, s. 47.
394 Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Moravec, Praha 2009, s. 36.
395 Josef  TOMEŠ a KOLEKTIV: Český biografický slovník XX. století. II. díl. K–P. Paseka Petr Meissner, Praha – Litomyšl 
1999, s. 374. Břetislav Mencák. Lexikon české literatury. Znalost angličtiny při tak širokém počtu jazyků snad lze předpo-
kládat také.
396 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 27. Dopisnice Marie Majerové Mencákovi Břetislavu z 20. 11. 1936. Původní (chybějící) 
interpunkce ponechána. Podtržení původní.
397 Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 25–26.
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jste spolutrpitelem, aby mi bylo veseleji.“398 V podobném duchu Kubínovi psal 8. prosince 1941: „Vážený 
pane profesore, tak jak doutná viržinečko před vánoci? Doutná vůbec? Je to bída, to si umím představit. Sláva 
narůstá až pod oblaky, … krejcárky se taky přikutálejí, ale co je to všecko platný, jak povídal pan farář z Blatný, 
když si za to pohádkář nekoupí ani slámku z viržinka!“399

Pamětníci mohou spíše vyprávět o Mencákových pozdějších letech. K období do r. 1938 toho 
zatím příliš není. Proto jsme zde citovali hlavně jeho humoristická a satirická díla, z nichž si lze 
neostrý obraz trochu dotvořit. Pokusili jsme se snést co nejvíce dostupných údajů pro předmni-
chovskou etapu Mencákova života. Jednak abychom ukázali, že Mencákova osobnost není o nic 
méně zajímavá než Foglarova, ale také proto, abychom nastavili zrcadlo lži a nepravdivým zkazkám. 
Pramení totiž ze vztahu Jaroslava Foglara k Mencákovi či spíše z naprostého nepochopení tohoto 
vztahu. O několika konkrétních případech se zmíníme jinde, nyní jen několik slov obecně.

398 LA PNP, Kubín Josef  Štefan, Mencák Břetislav Kubínovi Josefu Št., inv. č. 1594–1603. Dopis z 9. června 1941.
399 LA PNP, Kubín Josef  Štefan, Mencák Břetislav Kubínovi Josefu Št., inv. č. 1594–1603. Dopis z 8. prosince 1941.

Pověstná fotografie tehdejších i bývalých trnistů z let 1921–1929, pořízená během I. sjezdu 
hradčanských kolejáků, resp. při společenském večeru na Marjánce 1. listopadu 1929 
k 10. výročí Masarykovy koleje na Hradčanech. Stojící zleva: Zdena Ančík, Josef Dubský, 
Jaroslav Přibík, Břetislav Mencák. Sedící zleva: Trojan, Vojtěch Tittelbach, František 
Bauer, František Doubek. Nízkou kvalitu snímku způsobila oblaka tabákového dýmu, 
takže podle Fr. Doubka „vypadal jako skupinová materializace ze spiritistické seance“. 

Ani počítačový filtr si s nimi příliš neporadil. (Snímek v majetku LA PNP.)
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2.1.10. foglarův Mencák nebo Mencákův foglar?
„Doktor Mencák byl skoro o generaci starší muž, otylý 
čtyřicátník s bezvýraznýma melancholickýma očima, a celý 
jeho zevnějšek se nacházel v skoro symbolickém souladu 
s úrovní upadajícího listu…“

Lubomír Kubík400

Vztah Jaroslava Foglara k Mencákovi nebyl jedno-
duchý. Foglar jakožto autor námětu na nový časopis 
se mohl cítit dotčen, že se nestal redaktorem. Někte-
rým přátelům i takové pocity svěřil, ovšem až dosti 
dlouho poté.401

Na svůj pocit, že daný krok nebyl spravedlivý, 
měl jistě nárok. Jenže nesmíme zapomenout, že to je 
pouze Foglarova optika či její přehnaný výklad, podle 
kterého to byl on, kdo Hlasatele vymyslel takřka od á 
do zet. Není už v něm místo na ostatní zúčastněné, 
na ostatní inspirační zdroje a další faktory. Nemáme 
tím na mysli bagatelisaci Foglarova snažení, ale nut-
nost vidět problém z více stran.

O tento pohled se snažil ve svém tzv. životopisu 
i sám Jaroslav Foglar. Byť je občas obtížné určit 
z jeho vyprávění správnou chronologii, ač občas líčí 
události poněkud zjednodušeně (i ve svůj prospěch), 
najdeme tu trochu jinou interpretaci.

Najdeme tu sice zklamání, že se nestal redakto-
rem, dokonce poněkud maskované tvrzením, že měl 
především radost z toho, že nový časopis vznikl a že 
obsahuje některé jeho nápady, že se ale v tu dobu 
musel mnohem více starat o uspořádání letního tábo-
ra.402 Důležité však je, že sám ex post uznal, že obsa-

zení redaktorského místa jinou osobou bylo rozumným řešením. Díky tomu mohl zatím načerpat 
dostatek zkušeností.403

Je tedy zajímavé, když většina ostatních prací operovala jen s textem Života v poklusu – vyjímáme 
z toho Foglarovy přátele a spolupracovníky, kterým mohl sdělit i něco, co do knihy napsat z růz-
ných důvodů nechtěl – nebo parafrázovaly Foglarovy vzpomínky získané z jeho okolí, jak je možné, 
že se vynořila legenda, že to byl Mencák, kdo Foglarovi Hlasatele ukradl? Že to byl on, kdo jej neu-
stále brzdil a srážel.

Načrtněme si jednu z možných hypotéz. Foglar ve svém Životě v poklusu mluví o „panu redakto-
rovi Mencákovi“ nebo o „dr. Mencákovi“, je v tom patrná úcta k titulu daná snad i dobou, v níž 
Foglar vyrůstal. Okolí tuto dobovou rekvisitu pochopilo bohužel jinak.

400 Lubomír KUBÍK: Jestřábův let. Příběh Jaroslava Foglara. Nakladatelství Prostor, Praha 2009, s. 104.
401 Jiří ZACHARIÁŠ-PEDRO: Stoletý hoch od Bobří řeky. Nakladatelství Ostrov, Praha 2007, s. 230. Foglar měl tento 
krok chápat v podstatě jako ukradený nápad.
402 Navíc je tu možná omyl, protože tvrdil, že propagační nulté číslo rozdávané zdarma uviděl v Praze až po návratu 
z tábora. Nulté číslo vyšlo koncem června. Není sice nemožné, že bylo k disposici i v druhé půli prázdnin, ale vyloučit 
nelze ani účelové tvrzení, které mělo zakrýt určitou nevraživost. – Měl jsem na starosti tábor, nějaký časopis, v němž 
jsem nepracoval, mě zas až tolik nezajímal. – Ale tato otázka by nás jen zdržovala.
403 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997, s. 117–118.

Autor románu o Jaroslavu Foglarovi Lubomír Kubík 
zašel ve své fabulaci příliš daleko. Mimo jiné hrubě 
zkreslil postavu Břetislava Mencáka. Navázal vlastně 
jen na hluboce zakořeněnou chybnou představu, 
pramenící z neznalosti a značně přepjatého chápání 

úlohy Jaroslava Foglara
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Mencákovi začala 
být přisuzována inte-
lektuálská povýšenost, 
pýcha z titulu funkce, 
nafoukanost a výrazný 
odstup vůči Foglarovi. 
Odtud už byl jen krů-
ček k tomu, aby mu byla 
přidávána léta a začal 
se vytvářet antagonis-
mus staršího či starého 
Mencáka, který nechápe 
mladého a progresiv-
ního Foglara. Skuteč-
nost, že Mencák musel 
z Hlasatele po Mnichovu 
odejít, pak byla inter-
pretována ve smyslu, 
že od tohoto okamžiku 
Mencák na Foglara 
zanevřel a po válce se 

aktivně podílel na nenávistné kampani proti časopisu Vpřed, vedené časopisem Štěpnice, v jejíž tiráži 
je Mencák uveden v rubrice „Řídí“ společně s Pravoslavem Hykešem a Františkem Tenčíkem.404

Mencák, který se narodil na Josefa 1903, byl jen o čtyři roky starší než Foglar, narozený 6. čer-
vence 1907. Věkový rozdíl nikterak závratný. Na Mencákovu odchodu z Melantricha, byť je ještě 
zastřen mnoha nejasnostmi, neměl Foglar přímý vliv. Spíše za ním stojí útoky samozvaných „kul-
turních velikánů“ II. republiky, a postupující fašizace veřejného života – to je ale opět úvaha, která 
má své místo jinde.

Ať řekl Jaroslav Foglar v soukromí cokoliv, veřejně (snad nikdy) nenapsal nic, co by dávalo sig-
nál k rozvíjení těchto úvah. Není vyloučeno, že řekl něco v tomto smyslu svému okolí a přátelům. 
Je ovšem zajímavé, nebo spíše příznačné, že nejdále tyto pomluvy dovedl pisatel, který pracoval 
právě jen se základními tituly, a to ještě způsobem, nad kterým zůstává rozum stát.

Největší množství urážek, polopravd a svévolných soudů ve vztahu k foglarovskému tématu 
ukázala kniha Lubomíra Kubíka Jestřábův let, u níž reklamní kampaň slibovala, že přinese příběh 
Jaroslava Foglara, zpracovaný románovou formou. Někteří nadšenci předpokládali, že bude vychá-
zet z Foglarovy pozůstalosti, jak by ostatně soudný člověk očekával. Výsledkem byla však studená 
sprcha, ačkoliv se konaly nesmělé pokusy, jak tuto blamáž sprovodit ze světa.405

404 O údajném Mencákově podílu na nenávistné kampani kritické revue Štěpnice vůči časopisu Vpřed napsal Zdeněk 
PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara. Delfín, Brno 1990, s. 122, kde je prakticky zařazen 
mezi odpůrce Vpředu. Podobně (na základě Pírkovy knížky) Jiří POLÁK: Poselství žlutého kvítku. Olympia, Praha 2003, 
s. 29. V obou případech (i když jde vlastně jen o jeden, neboť Polák jen parafrázuje Pírka) je Mencák mezi skalní 
odpůrce Vpředu zařazován proto, že se podílel na řízení Štěpnice, resp. v její tiráži byla tato informace uváděna. Jde jed-
nak o chybné chápání Štěpnice, jejíž existence je bytostně spojována pouze s neobjektivní kritikou Vpředu, takže vzniká 
dojem, že se revue už nevěnovala jiným problémům. Jednak běží o neznalost souvislostí. Mencák působil zhruba od 
poloviny roku 1946 jako kulturní přidělenec při čs. velvyslanectví ve Stockholmu. Je ilusorní se domnívat, že byl ze 
Švédska schopen Štěpnici řídit, první protivpředovský článek vyšel až v září 1946 (resp. v srpnu–září), kdy už proka-
zatelně byl ve Švédsku. (LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 9. Dopis Jarmily Glazarové z 13. srpna 1946.) Navíc není pod 
žádným protivpředovským článkem výslovně podepsán (pokud za podpis nepovažujeme slovo „Redakce“). Tuto velmi 
zajímavou problematiku hodlá autor příležitostně zpracovat.
405 Lubomír KUBÍK: Jestřábův let. Příběh Jaroslava Foglara. Nakladatelství Prostor, Praha 2009, s. 104. Autor této práce 

„Část výstavy čs. architektury ve Stockholmu na tamní výstavě čs. moderní tvorby: Dr. Šmrha, 
kulturní přidělenec Dr. Mencák a Inž. Stráník nad jedním z vystavených modelů.“ Fotografie 
pochází pravděpodobně z r. 1947, z doby, kdy Mencák působil na čs. velvyslanectví ve Švédsku. 

(Snímek z pozůstalosti B. Mencáka v majetku LA PNP.)
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Lubomír Kubík, který přes několikeré výzvy nepublikoval své stanovisko ke kritikám, ani vysvět-
lení, proč svou knihu napsal, jak napsal; rozhojnil zkazky tohoto druhu měrou nebývalou. Ač vidi-
telně neměl k disposici kromě skutečně základních titulů foglarovské literatury téměř nic – a zdá 
se, že se o získání dalších materiálů příliš nesnažil – fabuluje postavu Břetislava Mencáka bez pro-
blémů, doslova jako by se nechumelilo.

Mladému hlasateli naprosto klidně připíše do dějin neexistující krisi distribuce, za níž je 
odpovědný – samozřejmě odpovědný redaktor. A proč? Protože: „Doktor Mencák byl skoro o generaci 
starší muž, otylý čtyřicátník s bezvýraznýma melancholickýma očima, a celý jeho zevnějšek se nacházel v skoro sym-
bolickém souladu s úrovní upadajícího listu. … V průběhu hovoru se Mencák ani jednou nezmínil o soudobé úrovni 
Mladého hlasatele, natož aby připustil, že se potýká s vleklou krizí.“406 Mencák je krom toho krátkozraký, 
nosí tedy brýle, a při Foglarově rozhovoru s Mencákovým zástupcem [!] Karlem Burešem, se kterým 
si podle románu nový redaktor [!] Foglar ihned porozuměl, padne dokonce výraz „páprda“407 a na 
jiném místě dokonce „dědek“.408 Najdeme snad lepší kontrast s mladým, štíhlým, svěžím (a podle 
Kubíkova podání prakticky bezchybným) Jaroslavem Foglarem? Koho zajímá, že Karel Bureš před 
Mnichovem v hlasatelské redakci nepracoval?! Koho zajímá, že skutečnost je úplně jiná?!

Bouřlivé reakce, které se po vydání knihy objevily, ukázaly, že zájem o pravdu tu je alespoň dekla-
rován. Výtky vůči ničím nebrzděné fabulaci však měly vždy na mysli poškozování odkazu Jaroslava 
Foglara, k ostatním poškozeným se obecně nevyjadřovaly. Na Mencákovu obranu se žádný hlas 
neozval.

Jaroslav Foglar o Mencákovi napsal: „Po odchodu pana dr. Mencáka z redakce Mladého hlasatele jsem 
měl volné ruce k uskutečnění svých plánů, které jsem v Hlasateli pod jeho redakcí dříve nemohl uplatnit. Přesto jsem 
dr. Mencáka velmi uznával…“409 Uznání, toho se Břetislavu Mencákovi nedostává, alespoň v té míře, 
v jaké by zasluhoval za svou redakční práci.

Jeho ostatní práce známa obecně není, nebyl zájem ji hledat, objevovat a poznávat. Ono nepo-
chopení, kterým se měl Mencák na Foglarovi provinit, je teď uplatňováno vůči Mencákovi.410 Jde 
o nepochopení jeho osobnosti (či spíše naprostá neznalost), nepochopení těch několika vět ve 
Foglarových vzpomínkách.

Když Václav Nosek-Windy napsal ve své knize Jestřábí perutě v oddílu o Mladém hlasateli, že „pátým 
číslem čtvrtého ročníku začal ten pravý foglarovský Mladý hlasatel“,411 také to automaticky neznamená, že 
předcházející Hlasatel byl „levý“. Rozvádění střízlivých vět a kusých poznatků do epické šíře při-
neslo jen deformace, obvinění a lži.

Tím, že jsme zde velmi obsáhle citovali Mencákovu tvorbu, tím, že jsme se nadměrně věnovali 
některým osudovým zákrutům jeho života, pokoušeli jsme se ukázat, že dosavadní vnímání Mencáka 
jako redaktora bylo zcela apriorní, bez znalosti věci.412 S přáním, aby se začalo o některých soudech 
přemýšlet. Jestliže se v Pírkových Čtenářských klubech Jaroslava Foglara objevila věta: „Foglarovy nápady 
se dostávají do časopisu jen zvolna, postupně, často narážejí na nepochopení hlavního redaktora, i několik měsíců se 

zpracoval k tématu obšírný rozbor, jehož část vyšla ve formě recense. Fabula rasa – Jestřábův let. Román Lubomíra Kubíka 
o Jaroslavu Foglarovi. HOP (Historie – Otázky – Problémy). 2010. Ročník 2. Číslo 1. Ústav českých dějin Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2010 (vyšlo 2011), s. 182–185. Recense a mencákovského problému si povšiml Fran-
tišek KNOPP: Odjinud. A2 kulturní čtrnáctideník. 2011. Číslo 9. Kulturní týdeník A2, Praha 2011.
406 Lubomír KUBÍK: Jestřábův let. Příběh Jaroslava Foglara. Nakladatelství Prostor, Praha 2009, s. 104.
407 Tamtéž, s. 107.
408 Tamtéž, s. 112.
409 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997, s. 126.
410 Čest výjimkám.
411 Václav NOSEK-WINDY: Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách. Olympia, Praha 1999, s. 187.
412 Buďme spravedliví, některé údaje se objevily až v nedávné době, některé jsou zcela nově zjištěné.
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zkoumají, jsou pochybnosti, zda to či ono ‚zabere‘, lecos [!] v námětech je upravováno, pozměňováno.“,413 musí to 
znamenat, že Mencák byl omezenec, závistivec a kazimír? Může, výsledky by mohl přinést výzkum, 
ten učiněn nebyl a musí se na něj čekat. Proto lze tedy souvětí z Pírkovy knihy vyložit i jinak.

Nezažil snad Mencák v nedávné době dost nepříjemných okamžiků? Nebyl snad sám obětí svých 
přespříliš progresivních nápadů, na které doslova a do písmene doplatil? Mohla v tom být prostě jen 
obava. Nevíme, nakolik do náplně časopisu zasahoval ředitel Šalda, nakolik „rádce časopisu“, redaktor 
Pražského ilustrovaného zpravodaje spisovatel Jan Morávek, zda ono „krocení“ Jaroslava Foglara nevy-
cházelo od nich.414 A konec konců v tiráži časopisu stálo „Za redakci odpovídá Dr. B. Mencák.“ – tato 
odpovědnost byla přece velmi široká.

Že mezi Foglarem a Mencákem existovaly třecí plochy, je bez debat. O jejich míře zatím nevíme 
nic určitého. Může se zjistit, že Mencákovy obavy plynuly z antipatií k Foglarovi, ze strachu o místo, 
z povýšenosti. Když ale chybějí důkazy, pak ti, kteří razí resolutně ona deformovaná stanoviska, 
jsou buď geniální visionáři, nebo badatelé, kteří tají své sensační objevy, nebo vědomí hlasatelé 
nepravd, když už se budeme chtít vyhnout slovu šarlatáni. Odvolávat se na případné „vcítění“ do 
Foglarovy situace, nebo na dojmy a pocity z kusých údajů, skutečně nestačí. Na vzpomínkovou 
akci možná, na projev na výroční akademii snad, ale ne pro texty, které si činí nárok na objevnost 
neřkuli odbornost.

***

Tato část si dala za úkol představit osobu Břetislava Mencáka v jiném světle, ve více úhlech a bez 
stigmatu neschopného a nechápajícího. Z tohoto důvodu byla věnována pozornost i skutečnostem, 
které nemají přímou souvislost s Mladým hlasatelem, byly činěny různé odbočky a odskoky od hlavní 
linie.415 Je zapotřebí zdůraznit, že poskytovaný obraz Břetislava Mencáka není kompletní. K někte-
rým tématům nejsou prameny zatím známé, některým otázkám se autor programově nevěnoval.

Mencákovu činnost v KSČ a jeho ideovou stranickou práci se autor rozhodl nerozebírat. Jeho 
komunistické přesvědčení bylo, zdá se, pro něj v danou dobu osobně velmi důležité. Jeho zaníce-
nost pro ideály socialismu a komunismu, jeho práce zabývající se marxistickou teorií nelze popi-
sovat na základě kusých znalostí a bez důkladné orientace v látce. K tomu ještě řadu podstatných 
informací nemáme. Nevíme např., jak se Mencák v dané době stavěl ke stalinismu, k vylučování 
svých kolegů ze strany, jak vnímal politické procesy v Sovětském svazu a ideologické veletoče 
Kominterny a KSČ v době před Mnichovem. Nevíme, do jaké míry se mohl věnovat stranické 
práci v době největšího vytížení, kdy řídil jeden časopis, přispíval do řady dalších, překládal verše 
a divadelní hry či psal filmové libreto. Prameny, ve kterých se k této své činnosti vyjadřuje, byly 
určeny pro oficiální místa a nesou výrazné stopy doby, v nichž vznikly, což značně snižuje jejich 
vypovídací hodnotu.416 Jakékoliv úvahy v tomto směru, vyslovené bez náležitých pramenných opor, 
mohou ublížit historické pravdě.

Autor se nadto necítí oprávněn komentovat témata, jimž se Mencák věnoval ve svých teoretic-
kých článcích, jeho filosoficko-politologické názory přesahují nejen rámec této práce, ale konec-
konců i myšlenkové možnosti autorovy. Mencákova stanoviska a názory máme zprostředkovány 
jen z dobového tisku a z jeho torsovitě dochované korespondence a pozůstalosti. Musí být hod-
noceny objektivně, musí být podrobeny kvalitní historické kritice, se samozřejmým přihlédnutím 
k tehdejší společenské situaci. Musí být zohledněn jeho myšlenkový vývoj v následujících letech, 
413 Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara. Delfín, Brno 1990, s. 3. Pravopisná chyba 
ponechána.
414 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997, s. 125.
415 Týká se to především pasáží o časopisu Trn, které spíše poskytují materiál ke zcela jinému zkoumání.
416 Např. všechny jeho dochované životopisy. Každý je nějak dobově poplatný, v každém z nich je tendence upozornit 
na něco jiného.
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jeho nová nadšení a zklamání atd. Výzkumy v tomto směru musí provádět skuteční odborníci. A to 
je jen zlomek z celé problematiky. V dnešní době se sice „nosí“ jiný přístup, kdy se jednotlivá fakta 
publikují bez vysvětlení, nanejvýš se skandalisujícími titulky a zavádějícími komentáři. V Mencá-
kově případě to je konkrétně jeho spolupráce se Státní bezpečností pod krycím jménem Malík 
s nejstarším známým datem 1954.417

Protože nemáme k disposici dostatečné množství informací, nebudeme tento fakt nijak komen-
tovat a rozebírat. Kromě toho nesouvisí přímo s popisovaným obdobím. Autor práce se nehodlá 
snížit k dryáčnické kampani, která provázela třeba vydání pamětí Karla Bureše, aniž by se zabývala 
věcnou stránkou problému. Natož aby případným adeptům na vedení takové kampaně dával do 
rukou jakékoliv pseudoargumenty.

V této souvislosti proto považuje autor za nutné sdělit, že si nepřeje, aby výsledky jeho bádání 
byly jakkoliv zneužívány pro účely podobných kampaní a záměrného hanění. Ze strany fanatických 
takyfoglarovců, kteří by snad chtěli zneužít předkládaných údajů k dalším nenávistným štvanicím 
a bagatelisaci významu osobnosti Břetislava Mencáka a jeho podílu na vývoji Mladého hlasatele, lze 
totiž očekávat útok, kde za záminku poslouží jeho členství v KSČ a jeho přesvědčení. Jedince, kteří 
by se o něco podobného pokoušeli, nelze než označit za zoufalce a hlupáky neschopné objektivní 
kritiky, která by se opírala o historické prameny. Cílem tohoto oddílu mělo být vzbuzení zájmu 
o hlubší poznání Mencákovy osobnosti, nikoliv jeho povrchní odsouzení. Pokud byl zájem vzbu-
zen, text splnil svůj účel a budoucnost snad přinese důkladné zpracování jeho života. Už aby to 
bylo.418

„Našim prostým čtenářům oznamujeme, že příště uspořádáme pornografické číslo 
TRNu, zvl. pro ‚Večer‘ a ‚České Slovo‘, které si některé silnější výrazy a partie 

z minul. čísla s oblibou otiskly a o nich psaly.“419

417 Vizte např. internetové aplikace na stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů.
418 Za určitý pokus o Mencákovu rehabilitaci lez považovat nepodepsaný článek (patrně Miloše Dvorského) Astrid 
Lindgrenová a Břetislav Mencák v projektu Čtení pomáhá na http://vontove-foglar-stinadla.abchistory.cz/cteni-pomaha/bre-
tislav-mencak-popularnejsi-nez-jaroslav-foglar.htm. Pokus nesmělý a místy problematický, zato ale poprvé s viditelnou 
snahou zjistit si biografické údaje ještě předtím, než se publikuje text.
419 Trn. Humor – Psina – Švejkovina – Fóry – Tendence – Satira – Karikatura. 1926. II. ročník. Číslo 8. Studentské 
redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926, s. 16.

http://vontove-foglar-stinadla.abchistory.cz/cteni-pomaha/bretislav-mencak-popularnejsi-nez-jaroslav-foglar.htm
http://vontove-foglar-stinadla.abchistory.cz/cteni-pomaha/bretislav-mencak-popularnejsi-nez-jaroslav-foglar.htm


M<!H0

*104

Redaktor a jeho časopis

2.2. Pohádka v redakci
„Časopis, do kterého ukládá autor plody své puberty, ho 
poznamená na celý život, zejména jde-li o list, který pěstuje 
převážně a záměrně mladou tvorbu. Buď jej řídí literární 
pedagog, který všecky své přispěvatele češe a kadeří podle 
svých duchovních ideálů, nebo je v redakci mládež stejného 
věku, a pak celé spolupracovnictvo bojuje o uznání své gene-
race. V prvním případě se sice nikdy nepodaří, aby básníci, 
kteří prošli takovouto školou, měli ráz podstatně jednotný, 
ale cosi společného mají vždycky: každý tak trochu napo-
dobí gesta učitelova, a školský prach, který vířili při svých 
pokusech, se jich nepustí. Někdy bude jejich hlas po něm 
trochu chraptět, ale jindy zase jím bude slunce zářit s krva-
vou nádherou. Mladá tribuna s mladou redakcí, to je jako 
třída na výletě, které se podařilo setřást dozor pana profe-
sora: z tohoto pramene načerpá budoucí spisovatel odvahu, 
sebevědomí a shovívavost k sobě.“

Václav Lacina420

Pokusit se o rekonstrukci fungování redakce Mladého hlasatele z kusých zpráv a náznaků se dosud 
nikdo nesnažil. Pokud nebudeme počítat „román“ Lubomíra Kubíka „Jestřábův let“, jde o první 
pokus tohoto druhu. Dokud nebudou důkladně zpracovány dějiny Melantricha a jeho listů, jen 
těžko může jít o pokus úplný a podrobný.

Problematiky denní redakční práce si foglarovská a hlasatelská literatura začala všímat v podstatě 
teprve v Polákově „Poselství žlutého kvítku“, hlavně v rozhovorech s Karlem Burešem, čili pro období 
za hranicí našeho zájmu. Podobně Burešovy paměti „V týmu s Foglarem“ hovoří spíše o poměrech 
pomnichovských. „Mencákovské“ období se ničím podobným pochlubit nemůže. Jediným výcho-
diskem je hledat shodné momenty a prvky, vyplývající spíše z melantrišské organisace než ze shod-
ných rysů v metodách práce Mencáka s Burešem a Foglarem.421

Pohled na obě epochy zatemňují různá zjednodušující tvrzení, stírající rozdíl mezi oběma redak-
cemi, nebo bagatelisující úspěchy časopisu před Mnichovem.422 Když i Jaroslav Šalda ve svých 
pamětech tvrdil, že nevídaně vysokého nákladu 100 000 výtisků dosáhl Hlasatel během krátké doby, 
neříkal pravdu a zcela pominul několik let redakční práce.423 Pomoci by nám mohla Mencákova 
přednáška z r. 1973 „Od Trnu k Mladému hlasateli“.424 Mencák, který si pamatoval řadu detailů, si je 
jistě nenechal pro sebe. Její text je však zatím nezvěstný.

Co vlastně víme? Odpovědným redaktorem Mladého hlasatele byl Břetislav Mencák. Časopis tiskla 
melantrišská tiskárna časopisů na Smíchově. Z Foglarových vzpomínek jsme zpraveni, že do Hla-

420 Václav LACINA: Čtení o psaní. Sfinx – Bohumil Janda, Praha 1949, s. 28.
421 Zanedbávání této problematiky v dosavadní „literatuře“ jistě ovlivnilo i žalostné neúspěchy hlasatelských epigonů 
raných 90. let, kdy nastaly potíže v distribuci, ale i v náplni. Obojí oběma časopisům zlámalo vaz, nepočítáme-li nově 
vzniklé časopisy typu Bravo apod., které svým kontroversním obsahem vytvořily těžko překonatelnou konkurenci. 
Ing. Jiří Raba, redaktor nástupnického časopisu Hlasatel, v rozhovoru s autorem řekl, že na řadu situací nebyli vydava-
telé ani redaktoři náležitě připraveni. Snad právě absence vážně míněného bádání či dokonce nechuť pátrat po koře-
nech úspěchu Mladého hlasatele vedla mnohdy k názoru, že stačí jen časopis kopírovat a úspěch se dostaví. Nedostavil 
se.
422 Ať záměrně, či bezděčně.
423 Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav 
v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 316. Stotisícového nákladu dosáhlo teprve 13. číslo V. ročníku 
z 25. listopadu 1939!
424 Zmiňuje ji Mencákův přípisek LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 3. Vlastní životopis „Dr Břetislav Mencák – novinářská 
činnost“ pro sekretariát Českého svazu novinářů. 29. ledna 1974. Přesné datum uvádí Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. 
Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979, s. 71.
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satele „mluvil“ redaktor Pražského ilustrovaného zpravodaje. Předpokládáme, že po zřízení čtenářských 
klubů v květnu 1937 se redakční agenda podstatně rozšířila. To je zatím vše. Kde sídlila redakce? 
Kdo ji tvořil? Jakými vazbami byla propojena s ostatními melantrišskými listy? Jakými cestami si 
volila spolupracovníky a přispěvatele? Jakou posici v ní měl Jaroslav Foglar, měl-li jakou? Jen na část 
dotazů se dá odpovědět, také vesměs jen částečně.

2.2.1. pohádka jako historický praMen
„Proč bych to konečně zapíral. Stalo se to v redakci Mla-
dého hlasatele — a basta!“

Jaroslav Foglar425

Pro rok 1937 máme k disposici o Mladém hlasateli pohádku. Nebývá jistě zvykem, aby se dějiny 
časopisu z 20. století rekonstruovaly z pohádek, jako některé epochy raného středověku. Jinou 
možnost, než v jistém smyslu navázat na Karla Jaromíra Erbena či Boženu Němcovou nemáme. 

Pohádka vyšla v sobotu 17. dubna 1937 v 33. čísle II. ročníku. Jmenuje se „Myší vzbouření“ , napsal 
ji Jaroslav Foglar, ilustroval Vincenc 
Živný. Není to dílko neznámé, vyšlo 
několikrát v rámci povídkového sou-
boru „Jestřábe, vypravuj“. Je zato dílkem 
trochu přehlíženým. Určena pro menší 
děti, odlišuje se od běžných pohádek 
i povídek, a to dokonce i Foglarových. 
Pokud je autorovi známo, nebyla snad 
dosud dána do souvislosti s Mladým 
hlasatelem jinak, než, že v něm vyšla. 
Není příliš dlouhá, proto si ji přečteme 
celou.

„Proč bych to konečně zapíral. Stalo se to 
v redakci Mladého hlasatele — a basta!

Myši měly totiž ve sklepě sněm a když po schválených volbách do výboru a po pokladní zprávě přišly na řadu 
volné návrhy, přihlásila se jedna myška a řečnila:

‚Vážené shromáždění. Jistě jste si již povšimli, že v Mladém hlasateli nebylo ještě ani řádečku o nás, vznešeném 
myším národě. O kdejakém slonu tam již byla řeč (na příklad tenhleten Pu Lorn Hrozný),426 ale že by někdy 
napsali něco o nás, to se ještě nestalo.‘

‚Ano, ano,‘ ozvalo se bouřlivé pištění ostatních po té řeči.
‚Myslí si, že se nedá o nás nic napsat.‘ — ‚Jsme pro ně příliš ubohé, než aby se s námi zabývali.‘ — ‚Nevědí 

o nás. My se jim tedy přihlásíme!!‘
Debata dostala prudký spád a na konec bylo určeno, aby se do redakce vplížily tři myši, které by nějakou vhodnou 

formou upozornily na křivdy, páchané na myším národu. A jako nejútočnější a nejvynalézavější byly vybrány Ficka, 
Picka a Micka. A hned aby se daly do práce.

Myšky chtěly jeti nejdříve do redakce výtahem, protože se nalézá až v prvním poschodí. Ale výtah v noci nejezdí 
a tak šly myšky tedy hezky pěšky.

Vyhopkovaly po schodech, ve dne tak rušných, nyní strašidelně tichých. Jen z podzemí sem doléhá rámus tiskař-
ských strojů. Skulinami pod dveřmi proběhly myšky až do redakce. Jémine, těch stolů a skříní tady! Které asi patří 
Mladému hlasateli? Nad jedním, takovým žlutým, je připíchnuta ručně malovaná slovenská adresa v obrázku, 
poslaná od nějakého horlivého Slováčka-čtenáře redakci. Tento stůl to bude docela určitě.

425 Jaroslav FOGLAR: Myší vzbouření. Mladý hlasatel 33/II. 17. dubna 1937, s. 12–13.
426 Postava z vkládaného románu o indickém slonovi. Vizte přehled Knihovny Mladého hlasatele v předchozí kapitole.

Hlavička „redakční“ Foglarovy pohádky „Myší vzbouření“ od Vincence 
Živného.  (33. číslo II. ročníku, 17. dubna 1937)
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Ano — jsou tady hromady dopisů, každý začíná ‚Milý Mladý hlasateli‘, nebo ‚Vážená redakce Mladého 
hlasatele‘. Na jednom z dopisu je dokonce ‚Pane Hlasatel‘. Tadyhle jsou hromady křížovek, hádanek, tamhle zase 
rukopisy článků.

Myšky se nejdříve vydrápaly na desku stolu, pak vlezly do velikého hlavního truhlíku a zde se probíhaly.
Ficka se ale pořád chechtala, až spadla někam dolů dovnitř za truhlík a nemohla ven. Picka jí chtěla pomoci 

a jak k ní utíkala, převrhla v truhlíku schovaný kalamář s inkoustem. Micka zatím zabloudila v postranním 
malém truhlíku, do něhož přelezla z velkého a protože už byla hrozně ospalá, usnula tady pod hromadou papírů.

Co se stalo s Fickou a Pickou, historie dále nepraví. Jen tolik jest jisto: Ráno přišel do redakce pan redaktor 
a jako vždy, první otevřel vedlejší postranní truhlík. Zpod papírů koukal provázek.

‚Co to tu mám za provázek?‘ divil se pan redaktor. ‚Kde se tu vzal?‘
Vzal za provázek — ale — ouha! — provázek se panu redaktoru vyškubl z ruky, něco se pod papírem zato-

čilo a šup — z truhlíku přes ruku pana redaktora vyskočila ven myš. Byla to Micka.
A teď začala mela. Pan redaktor něco vykřikl a rázem byl u dveří. Co vykřikl, to už se teď po tom rozčilení 

nikdo nepamatuje. Ale bylo to něco jako ‚Jejda‘, nebo ‚Jeminkote‘či tak něco podobného. Slečny vykřikly také a sko-
čily na židle.

Vedle jiný pan redaktor jen pořád volal: ‚Já se divím, že se tak bojíte,‘ ale sám při tom seděl pořád na svém stole 
a za živý svět by s něho byl nestoupil na zem.

A za těchto hrůzných chvil bylo doděláváno 25. číslo Hlasatele. Když jste je čtli, netušili jste, co se při jeho pří-
pravě sběhlo.

Ale přes to dlouho po té události každý den ráno, než pan redaktor otvíral truhlíky stolu, neopominul nikdy 
pořádně na stůl předem zabouchat a slečny si pro jistotu stouply 
na židli. Neboť člověk nikdy nemůže vědět, co na něj vyskočí 
z takového truhlíku.

Teď je to ovšem už jiné. Redakce se přestěhovala do třetího 
patra a redaktor dostal nový černý stůl, do něhož se myš nedo-
stane. A myší národ? Psalo se o něm v Hlasateli — a to mu 
stačí. Má — co chtěl.“427

Co z této pohádky-nepohádky můžeme vyčíst? Pře-
devším jde o pohádku vtipně napsanou, v níž se odráží 
Foglarův smysl pro jemný humor. I když je patrně psána 
pro menší děti, jistě tyto nemohou plně docenit početné 
subtilní dvojsmysly a narážky. Když se ještě pohádka 
vytrhne z hlasatelského kontextu, ztrácí o to více na své 
kráse. Důležitým prvkem jsou zde i původní ilustrace.

Foglar si dokázal v jediném odstavci udělat legraci ze 
zaběhnutých programů nejrůznějších schůzí, dokonce 
vlastně jen v jediném souvětí. „Myši měly totiž ve sklepě sněm a když po schválených volbách do výboru a po 
pokladní zprávě přišly na řadu volné návrhy, přihlásila se jedna myška a řečnila…“428 Pro nás jsou zásadními 
momenty pasáže popisující prostor, kterými procházejí tři myší delegátky, nebo spíš diversantky,429 
aby infiltrovaly redakci Mladého hlasatele. Jde o popis dosti přesný.

427 Tamtéž. Zachovány jazykové odchylky.
428 Asi jen skutečně zarytý hledač dvojsmyslů by dokázal tvrdit, že požadavek na „upozornění na křivdy páchané na 
myším národu“ mají nějakou vazbu k tzv. „křivdám páchaným na německém národu“, o nichž často a dlouze hovořili 
v plénu hlodavci nikoliv tiskárenští, ale političtí. Vyloučit to zajisté nelze (s ohledem na dobu, kdy pohádka vyšla), ale 
přece jenom by to chtělo nějaký důkaz.
429 Jejichž jména byla dle autorova mínění dosti nemyší, hlavně Micka.

Prokopcův páternoster v paláci Hvězda se dostal 
i do příběhu Rychlých šípů. (12. číslo V. ročníku, 

18. listopadu 1939)
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Je tu např. domovní výtah. Jedná se o oběžný výtah (páternoster), který byl zvěčněn v jednom 
z příběhů Rychlých šípů, již dříve tedy poutal Foglarovu pozornost.430 Podle vzpomínek Jaroslava 
Šaldy byl Prokopcův páternoster „…nejužitečnější věc z celé stavby. Běžel bez jakékoli opravy po dlouhou 
řadu let a jen jednou za okupace jsme s nutnou opravou nemohli s místa.“431 Ostatně, jak by myši mohly jet 
jiným druhem výtahu?432

Tím nejdůležitějším poznatkem je údaj o redakci v prvním poschodí. Z textu dostatečně nevy-
svítá, zda redakční místnosti byly užívány jen Mladým hlasatelem, nebo ještě dalšími listy. Věta „Jémine, 
těch stolů a skříní tady! Které asi patří Mladému hlasateli?“ dá se vysvětlit oběma způsoby.

Korespondence – „…hromady dopisů, každý začíná ‚Milý Mladý hlasateli‘, nebo ‚Vážená redakce Mla-
dého hlasatele‘. Na jednom z  dopisu je dokonce ‚Pane Hlasatel‘.“ – byla jedna z nejdůležitějších složek 
redakční práce. Hlasatel se širokým korespondenčním stykem se svými čtenáři podstatně odlišoval 
od ostatních dětských časopisů – už od svého úplného počátku. Za autora tohoto výrazného prvku 
můžeme považovat nejen Jaroslava Foglara, který jej plně rozvinul ve své práci se čtenářskými kluby, 
ale také Břetislava Mencáka. Odpovědní rubriku na dotazy čtenářů vedl již v Trnu, ať už reagoval na 
dotazy skutečné či smyšlené. Řada jeho příspěvků v „nedětských“ časopisech měla charakter reakce 
na různé diskuse a polemiky. Čtenáři Hlasatele byli od samého počátku vedeni k tomu, aby „svému“ 
časopisu sdělovali své názory, zřizovaly se pro ně diskusní sloupky, „nastolovala se témata“.433 Stohy 
dopisů patřily k dennímu chlebu redaktora a zaměstnanců redakce.

Kdo byli oni zaměstnanci redakce? Pohádka mluví o „panu redaktorovi“, „slečnách“ a „jiném panu 
redaktorovi“. V případě „pana redaktora“ nám pomůže ilustrace Vincence Živného. Živný, takto 
vysloužilý hradčanský kole-
ják a trnista „Vinca Živný“ 
na ní v karikatuře zobrazil 
prchajícího Mencáka v naze-
lenalém obleku, jemuž z ruky 
vypadla myška Micka. Srov-
nání s Mencákovou fotogra-
fií nám tuto úvahu víceméně 
potvrdí.434

„Slečnami“ lze pravděpo-
dobně rozumět písařky či 
redakční sekretářky. V době 
redakčního tandemu Bureš-
Foglar měli oba k disposici 
dvě písařky (redakční sekre-
tářky)435 – z tohoto období se 
zachovaly i fotografie – jako 
výpomocné síly především na 
korespondenci.

430 Jde o příběh Rychlé šípy v redakci. Mladý hlasatel 12/V. 18. listopadu 1939.
431 Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav 
v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 84.
432 Když už necháme stranou, že mluví a sestavují pokladní zprávu.
433 Např. co si myslíte o opisování, kdo je lepší – hoši nebo dívky apod.
434 Na začátku kapitoly.
435 Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Moravec, Praha 2009, s. 41 mluví 
dokonce o třech. Z textu ale přímo nevyplývá, že v redakci pracovaly současně všechny tři.

Vincenc Živný přikreslil do Foglarovy pohádky karikaturu svého přítele Břetislava 
Mencáka. (33. číslo II. ročníku, 17. dubna 1937.
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Zato „vedle jiný pan redaktor“ zůstane předmětem úvah. Nevíme jistě, zdali redakce Mladého hlasatele 
měla tehdy samostatnou vlastní místnost, tj. zda ji nesdílela s jiným listem. Pak by jiný pan redaktor 
„od vedle“ mohl být skutečně anonymní a z jiného listu. Může jím být ale i Jaroslav Foglar.

Foglar pracoval jako externí redakční spolupracovník, až zřízením čtenářských klubů v květnu 1937 
se stal něčím jako „externím spoluredaktorem“. Jenže pohádka je o měsíc starší, ba dokonce popi-
suje události před uzávěrkou 25. čísla, které vyšlo 20. února 1937 – musíme tak odečíst ještě ales-
poň týden a jsme v půli února 1937.436 Jestli už v této době měl Foglar v redakci domovské právo 
takového rozsahu, že do ní docházel pravidelně, ač stále zaměstnán ve Steinově papírenské firmě, 
nevíme. Není to tak úplně vyloučeno.437 Mohl být v redakci v čase, v němž se pohádka odehrává, 
jen náhodou… Nesmíme zapomínat, že „Myší vzbouření“ je pohádka, že nejspíš k žádnému objevu 
myši, natož mluvící, v redaktorově stole dojít nemuselo a „jiný pan redaktor“ je jen Foglarovou 
autorskou licencí, ústy, která pronesou humornou glosu. Nelze na druhou stranu podcenit fakt, že 
Foglar považoval Mladého hlasatele za především své dítko a že se třeba proto do děje „vepsal“. Bez 
dostatečné pramenné základny se nad rámec domněnek nedostaneme.

 Závěr pohádky přináší údaj, který lze ověřit poněkud lépe – nové útočiště hlasatelské redakce 
ve třetím poschodí. Sídlila tam i po obnovení vydávání Hlasatele v listopadu-prosinci 1938. I když 
Bureš vzpomíná, že v paláci Hvězda „byla nouze o místnosti, na třech podlažích se tísnily desítky redakčních 
posádek deníků, týdeníků i čtrnáctideníků, a také proto, že se ve všech poschodích neustále přestavovalo, měnily 
se pozice zdí, počty a sestavy pracoven, bouralo se a znovu stavělo“, lze předpokládat, že se Hlasatel po své 
pomnichovské odstávce nestěhoval do jiných místností.438 Podle Burešových vzpomínek „okny vlevo 
jsme hleděli do dvora, pohled dolů narážel na nevlídnou střechu tiskárny, za níž se zvedaly severní hladké zdi paláce 
Lucerna“.439

Umístění redakce do třetího poschodí zadního traktu paláce bylo údajně znakem prestiže, ač se 
to na první pohled nezdá. V tomto křídle sídlily i ostatní redakce melantrišských týdeníků, přední 
trakt byl totiž vyhrazen deníkům a aparátu ředitelství.

S redakcí Rozruchu, který se snažil konkurovat Rodokapsu, sousedil Mladý hlasatel „jen zdí 
a dveřmi“.440 O patro výš zase sídlila Hvězda československých paní a dívek.441 V těchto případech šlo 
o blízkost danou pouze prostorem.

Burešovy vzpomínky naznačují existenci neformálních vazeb na ostatní melantrišské redakce. 
O vztahu Mladého hlasatele k ostatním melantrišským listům nám však už Foglarova pohádka neřekne 

436 Pokud lze vůbec dataci chápat jako směrodatný údaj.
437 Přece jen měl určité plány s „Hlídkami Tábora mladých“.
438 Tamtéž. Vyloučit to ovšem nelze.
439 Tamtéž.
440 Tamtéž, s. 52. Jen na okraj si dovolíme vyslovit úvahu, že právě „prostorová“ blízkost redakcí Mladého hlasatele a Roz-
ruchu mohla stát za příchodem Bohumila Konečného-Bimby do Hlasatele. Bimba, který pro Rozruch pracoval už delší 
dobu, neměl cestu do Hlasatele doslova nijak dalekou. O Rozruchu dále např. Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, býva-
lého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, 
s. 317–319.
441 Tamtéž, s. 51.

Skladba melantrišských deníků v r. 1935. Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 1935. Ročník 42 (XXXXII). Číslo 9. 30. září 1935. 
Typografia, Praha 1935. (Vyšlo též jako separátní publikace pod názvem Melantrich, akciová společnost pro průmysl grafický

a nakladatelství v Praze.)
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nic. Pověděla nám, že se redakce stěhovala, a naznačila velmi zhruba, že formální rozdíl mezi 
organisací práce Mencákovy redakce a dvojice Bureš-Foglar nebyl velký – malá redakce s bohatou 
korespondencí. Dalším směrem našeho pátrání po vlivech na podobu Mladého hlasatele bude tedy 
letmý pohled na některé styčné prvky s ostatními periodiky, především melantrišskými.

2.2.2. „Meziredakční recykláty“
„»Jak to vlastně vybíráte filmy? Jaký to máte systém?«
»Titulovej systém,« vysvětloval Hubáček. »U filmu je hlavní 
věcí titul. Prohlašuju vám, pane vrchní rado — a svědkem 
je mejch dvacet úspěšnejch filmů — — že na titulu všechno 
záleží. A potom je dobře, dyž se může říct, že film je nato-
čenej podle knihy nějakýho známýho spisovatele. To táhne. 
Proto hledám v tomhle slovníčku. … Titul a spisovatel, 
pane vrchní rado Nic víc nepotřebuju. … Hrome! Tohle 
je titul! Kulhavý ďábel! Charakterní, realistický román 
ze současného života od A. R. Lesagea. … To budeme 
filmovat!…« … Hubáček se snadně dohodl s Breburdou 
o tom libretu, neboť každý z finančníků měl v něm něco 
pro sebe: Breburda mravní tendenci a Hubáček choulostivé 
zápletky. … Název Kulhavý ďábel zůstal a v předběžné 
reklamě bylo Lesagea hojně využito. V Piťhově libretu byl 
tímto ďáblem kulhavý statkář, který měl značný podíl na 
zatažení svedené ženy do bahna velkoměstského života.“

A. J. Urban442

Jedním z nejdůležitějších poznatků, které přinesly vzpomínky Karla Bureše, byla jeho slova 
o melantrišských redakcích. On sám pracoval ve spojené sportovní redakci deníků Českého slova, 
Večerního Českého slova, A-Zetu a Telegrafu.443 „Sportovní týmy redaktorů těchto listů byly soustředeny do tří-
pokojové enklávy. Jedině oni pracovali společně…“444 V kapitole svých pamětí „My a naši dobří sousedé“ 
popisuje osobní vztahy mezi jednotlivými redakcemi.445 Lze se proto domnívat, že podobné vztahy 
fungovaly i v době Mencákovy redakce.

Přispěvatelé Mladého hlasatele byli s největší pravděpodobností, s výjimkou redaktora Mencáka, 
přispěvateli externími.446 Část tvořili členové ostatních melantrišských redakcí, kteří do Hlasatele 
obstarávali zejména aktuality, reportáže a naučné články, druhou část osoby vně Melantrichu. Jaro-
slav Foglar se ve svých vzpomínkách vyjádřil, že velké slovo při řízení Mladého hlasatele měl „pro-
tektor a rádce časopisu pan spisovatel Jan Morávek, v Melantrichu všemocný šéfredaktor jednoho z nejrozšířenějších 
týdeníků Melantrichu, Pražského ilustrovaného zpravodaje.“447

Menší část „mimomelantrišských“ autorů tvořili sami čtenáři časopisu. Na větší prostor si ale 
museli teprve počkat. Další skupinu tvořili nejrůznější odborníci a popularisátoři, připravující pro 
Mladého hlasatele naučné články. Pak je to velmi početný okruh autorů literatury pro mládež, který 
„dodával“ povídky, pohádky a verše. Mezi členy tohoto okruhu bylo poměrně velké množství 
učitelů, ať už aktivních, nebo bývalých, či osob jinak spjatých se školstvím. Ve III. ročníku šlo 
minimálně o tyto: Vojta Beneš, Petr Denk (Josef  Císař), Klema Ptáčková-Pilátová (K. P. P. Dřev-
nická), Tomáš Henek, Jaroslav Hloušek (Jan Krajíř), Josef  Kubička, Ferdinand Mačenka, Leontina 

442 A. J. URBAN: Milosrdný smích. Družstevní práce, Praha 1934, s. 20–21 a 40.
443 Jiří POLÁK: Poselství žlutého kvítku. Olympia, Praha 2003, s. 63.
444 Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Toužimský & Moravec, Praha 2009, s. 56.
445 Tamtéž, s. 48 a následující.
446 Karel Bureš psal o své a Foglarově redakci: „Šéfredaktory měly jen velké deníky nebo týdeníky s početnými redaktorskými 
posádkami. My jsme byli jenom dva, tak jeden byl ‚odpovědný‘ a dost.“ Tamtéž, s. 46.
447 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Část druhá. Sokol Silůvky, Silůvky 1990, s. 36–38.
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Mašínová, Karel Michl, Jaroslav Petrbok, Josef  Prchal, Helena Salichová-Hálová (uvedena jako 
G. Salichová-Hálová), Hanuš Sedláček, Gusta Stíbalová, Josef  Štěpán, Miloš Veselý a R. F. (Rudolf  
František) Vojíř.448 

Řada těchto přispěvatelů navíc psala do jiných melantrišských listů či příloh, např. do Slovíčka,449 
ale i do jiných časopisů pro děti a mládež, 450 časopisů teoretických i kritických,451 jakož i do listů, 
které nemusely být nutně pro dětské publikum či o dětském publiku.452

Na podobném principu fungoval i výběr ilustrátorů. Byli tu členové grafického ateliéru Melan-
tricha, ale i osoby více či méně mimo Melantrich, malíři zvučných jmen,453 reklamní kresliči,454 
studenti výtvarných škol apod.455

K některým poutala Mencáka i osobní vazba – Helena Malířová, bývalá partnerka Ivana Olbrachta, 
Mencákova bývalého šéfa; ilustrátor Vincenc Živný – s Mencákem se zná od dob hradčanské koleje, 
je bývalým trnistou. Před nedávnem Mencákovi pomáhala také Marie Majerová, svého času píšící 
do Hlasatele. Fráňa Velkoborský byl od r. 1933 sekretářem Ymky v Hradci Králové, tehdejším 
Mencákově bydlišti.

V Hlasateli najdeme též přispěvatele komunistického tisku, konkrétně Rudého práva. Jaro Samec 
s pseudonymem „G. A. Ston“,456 překladatelka Jarmila Wagsteinová s pseudonymem „jawa“,457 bás-
ník Jan Dolina, pracující od r. 1934 v administraci Rudého práva. Helena Salichová-Hálová zakládala 
na Ostravsku Levou frontu, do komunistického tisku přispívá i Jaroslav Petrbok nebo Karel Michl. 
Můžeme zde tak předpokládat Mencákovy vazby stranické. Když ještě dodáme, že Hanuš Sedláček 
byl členem sociální demokracie, a připomeneme vyobcované členy KSČ Helenu Malířovou i Marii 

448 Autor se pokoušel nezávazně spočítat české autory „nepublicistických“ a „nenaučných“ podepsaných příspěvků. 
Do III. ročníku přispělo takto asi 82 autorů. Uspokojivé množství bližších údajů se podařilo najít k 35 osobám, z nichž 
těchto 17 mělo nějakou vazbu k oblasti školství. Naučné články byly záměrně vyřazeny, neboť u nich se vyšší procento 
autorů pedagogů a popularisátorů předpokládá. Nebylo přihlíženo k autorům slovenským. Uvedené číslo je pouze ilu-
strativní sumarisací, která nezohledňuje počet příspěvků uvedených osob, ani jejich délku a má sloužit pouze k základní 
orientaci. Při průzkumu bylo užito Lexikonu české literatury a Kartotéky českých publicistů Jaroslava Kunce z LA 
PNP.
449 Např. pro květen a červen 1938 František Balej, Julie Brožová-Malá, Fráňa Velkoborský, ba i sám redaktor Břetislav 
Mencák.
450 Hanuš Sedláček (Promyk), Josef  Prchal, Miloš Veselý a Julie Brožová-Malá psali v r. 1938 např. do brněnského 
časopisu Mládí. Eduard Fiker, R. F. Vojíř a V. Svátek (Svatek) do Malého čtenáře.
451 Např. Tomáš Henek, Jaroslav Petrbok nebo Josef  Prchal v časopisu Úhor.
452 Např. Karel Bejsta v Kalendáři Národní politiky.
453 Např. Josef  Lada, Alois Moravec či Hermína Týrlová.
454 Např. Jaroslav Pecháček.
455 Např. Vincent Hložník (1937–1942 Umprum), Ľudovít Ilečko (abs. AVU 1937), Theodor Bechník apod. http://
abart-full.artarchiv.cz/. Stav k 20. 7. 2013. Prokop TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců. Rudolf  
Ryšavý, Praha 1947.
456 LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Ston G. A. Jaroslav VOPRAVIL: Slovník pseudo-
nymů v české a slovenské literatuře. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973, s. 1161.
457 LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Wagsteinová Jarmila.  Jaroslav VOPRAVIL: Slov-
ník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973, s. 1417. František HELEŠIC: 
Pseudonymy, šifry a značky redaktorů a spolupracovníků ústředního tisku KSČ v letech 1920–1938. Revue dějin socialismu. 1968. 
Ročník VIII. Číslo 2. Duben 1968. Ústav dějin KSČ, Praha 1968, s. 220.  Vlasta SKALICKÁ: Jarmila Wagsteinová. Lexi-
kon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4 S–Ž. Svazek II U–Ž. Academia, Praha 2008, s. 1564.

http://abart-full.artarchiv.cz/
http://abart-full.artarchiv.cz/
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Majerovou, je tak snad dostatečně vyvrácena domněnka, že se Mladý hlasatel orientoval výhradně 
podle národně socialistické strany.458 Možná v oblasti aktuální publicistiky, jinak lze spíš hovořit 
o opaku.459

Autoři příspěvků Mladého hlasatele byli v časopisu vždycky tzv. na návštěvě, neboť jejich spo-
lupráce neměla programový charakter, nebyli „kmenovými“ spolupracovníky. Neznáme způsob, 
jakým redaktor Mencák příspěvky vybíral, čím se při výběru řídil, ani jestli některé příspěvky tisk-
nout „musel“. Stejně ale nemáme dokázáno, že by se někdo pyšnil, že je „členem redakce Mladého 
hlasatele“, nebo byl okolím za takového považován, jako tomu bylo v době redaktorského tandemu 
Bureš-Foglar.460 Pokud měl někdo v době Mencákovy redakce výraznější posici, byl to Jaroslav 
Foglar. Jednak pro své dobré vztahy s ředitelem Šaldou, jednak proto, že řídil od května 1937 čte-
nářské kluby. Do jeho přijetí do propagačního oddělení melantrišské administrace v první polovině 
r. 1938 lze však tuto práci chápat také jen jako externí spolupráci.

Rozdělíme-li „na hrubo“ obsah Mladého hlasatele na příspěvky beletristické, naučné a aktuálně 
publicistické, pak pro poslední dvě skupiny bylo možné využít melantrišských „zásob“. Informační 
servis pro melantrišské denní listy mohl být a byl využit i týdeníky, a to dokonce i týdeníkem pro 
mládež, s patřičnou úpravou samozřejmě.461 Nemůže proto překvapit, že mezi přispěvateli Mla-
dého hlasatele jsou zároveň přispěvatelé těchto ostatních listů. František Bulánek-Dlouhán a Jaroslav 
Veselý, autoři reportáží v Mladém hlasateli, byli přímo redaktory Pražského ilustrovaného zpravodaje. 
Arnošt Polavský, vlastním jménem František Ročeň, byl redaktorem Českého slova a autorem článků 
a úvodníků Mladého hlasatele. František Ždímal, který napsal do Hlasatele několik akvaristických slou-
pečků, byl redaktorem Večerního Českého slova.462

Právě v oblasti aktuální či méně aktuální publicistiky lze předpokládat, že autoři-redaktoři ze 
sousedství využívali některých svých dřívějších prací, které pro Hlasatele náležitě upravili. V rubrice 
zpráv z domova i ze světa můžeme odhadovat, že jde o zestručněné a přetvořené zprávy z denního 
tisku. Tato „recyklace“ příspěvků ale fungovala i u rozsáhlejších textů.

Ve III. ročníku se vyskytují minimálně dvě reportáže, které původně vyšly v Pražském ilustrovaném 
zpravodaji. Jejich úprava pro mladší čtenáře byla velmi specifická, a proto se na obě reportáže hlou-
běji zaměříme.

28. číslo III. ročníku z 12. března 1938 otisklo přírodopisnou reportáž Jaroslava Veselého „Podivný 
národ z říše zvířat“, která se věnovala tučňákům.463 Ve skutečnosti jde o více než rok starou, seškrta-
nou, přeformulovanou a mírně doplněnou reportáž Františka Bulánka z 8. čísla Pražského ilustrova-
ného zpravodaje z 25. února 1937, otištěnou pod názvem „Ptáci něžní a vojensky přesní“.464

Přečtěme si tedy napřed výchozí text: „Ptáci něžní a vojensky přesní. Mezi živočichy, o kterých se u nás 
nejen málo ví, ale také zřídkakdy mluví, patří tučňáci. Jsou to divní tvorové. Velký přírodopisec Brehm o nich praví: 
‚… tvoří zdánlivě skoro přechod od ptáků k rybám. Jejich tělo jest do jisté míry kuželovité, poněvadž trup není ani 
uprostřed tlustší, od zdola nahoru se spíše skoro stejnoměrně zužuje. Krk jest prostředně dlouhý, však velmi tlustý, 
458 Údaje převzaty z příslušných hesel Lexikonu české literatury.
459 Zároveň není možné dosažené poznatky vulgarisovat a tvrdit, že Mladý hlasatel byl časopisem s komunistickou 
tendencí (redaktor-komunista, autoři-komunisté). Tendenčnost (lhostejno, zdali v kladném či záporném smyslu) totiž 
vykazuje pouze ono tvrzení, ne časopis. V tvorbě pro děti a mládež je rozhodující kvalita a ne stranická či světonázo-
rová příslušnost. Sám uctívaný šéf  Melantrichu Jaroslav Šalda se tohoto předpokladu držel.
460 Máme na mysli pravidelné povídky Otakara Batličky, pravidelné kreslené seriály, pravidelné naučné rubriky apod.
461 Tento přístup také „vychází levněji“, na což nelze při řízení vydavatelského podniku zapomínat.
462 K. F. ZIERIS: Seznam členů Syndikátu československých novinářů v Praze ke dni 31. prosince 1937. Tisk a novináři. Věst-
ník československých novinářů. 1938. Ročník XII. Číslo 5. 24. ledna 1938. Syndikát československých novinářů, 
Praha 1938.
463 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Podivný národ z říše zvířat. Mladý hlasatel 28/III. 12. 3. 1938, s. 6–7.
464 Drb. (František BULÁNEK-DLOUHÁN:) Ptáci něžní a vojensky přesní. Pražský ilustrovaný zpravodaj. 1937. Číslo 8. 
25. února 1937, s. 8–9.
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hlava malá, zobák asi tak dlouhý 
jako hlava, noha velmi podivná, 
neboť čtyři prsty, z nichž jsou 
tři spojeny plovací blanou, jsou 
všecky obráceny vpřed; křídlo jest 
tak zakrnělé, že se spíše podobá 
ploutvi, neboť peří na něm jest 
skoro přetvořeno v šupiny. Také 
ostatní peří připomíná tvarem 
i seřazením (jako tašky na střeše) 
šupiny ryb.‘

Rovněž známý cestovatel 
S. W. Kearton, který shromáždil 
o tučňácích velmi mnoho pozo-
rování a poznatků, z nichž část 
byla právě nedávno uveřejněna 
ve francouzském časopise Voila, 

tvrdí, že patří k nejzajímavějším tvorům, s kterými se kdy potkal. Pozoroval je několik roků za sebou na jižní 
polokouli, kde v blízkosti mysu Dobré Naděje si vytvořili pohodlný domov na jednom z četných malých ostrůvků. 
Jeho plochu, ne větší než dva tisíce čtver. metrů, navštěvovali vždy jen v době rozmnožování, tedy v únoru a v září. 
Jinak žili stále na moři. Na souši se přes svou zdánlivou neohrabanost pohybují vždycky s překvapující obratností, 
při čemž postavení jejich nohou je nutí ke vzpřímené chůzi. Mohou dělati jen krátké kroky, musí stavěti jednu nohu 
před druhou a proto se při chůzi otáčejí stále sem a tam. Vždycky, když přirazí vodou ke břehu, odcházejí z ní do 
svých domovů jakoby v linkách, vždy otec s matkou vedle sebe a k témuž hnízdu. Vypadá to, jako by se drželi pod 
paží a zjevovali si tak svou lásku. Jejich hnízda — to jsou čtyřúhelníkové jamky, vyhrabávané každým párem tak, 
aby bylo v přesném zákrytu s hnízdem párku předchozího, takže celý ostrov je potom jakoby nalinkován. Tučňáci 
jsou velmi pořádkumilovní a také cestičky, kterými chodí, vyčistí si co nejdokonaleji: odstraní kamení a větévky, aby 
se jim chodilo co nejpohodlněji. Tak hnízdí v celých velkých tisících, které za dne mlčí, ale začnou se ozývat, jakmile 
padne soumrak. Tehdy provozují hroznou hudbu, která se z jisté vzdálenosti podobá zmatenému hučení velkých 
shromáždění. Na ostrůvek nepřicházejí žít, nýbrž se milovat. Jejich životem je moře, ve kterém jsou plavci, jakým 
se nikdo druhý nevyrovná. Na souši jsou stejně velkými milenci. Je těžko najíti obdobu něhy, kterou k sobě cítí 
manželé tučňáci. Když samička snese vajíčka, vysedávají na nich společně a pokud bylo možno pozorovat, vycházky, 
podniknuté za potravou, jsou u samičky vždycky delší než u samečka. V hnízdění se nedají ničím vyrušovat a stane-
li se, že ostrůvek je přepaden námořníky, tučňáci hynou, než by hnízda opustili. Jejich vajíčka, veliká asi jako husí, 
bývají velmi draze placena v evropských lahůdkářstvích a proto někteří námořníci už mají svá místa, kde se pro 
ně zastaví. Ale nepřijdou-li, po čtyřech týdnech se stane zázrak. Z vajíček se vyklubou mladí tučňáci. Drobná 
stvořeníčka tmavé barvy, velmi hubená a vysoká, která by nikdo nepovažoval za to, čím jsou. Jejich vývoj jde však 
rychle kupředu. Za necelé tři měsíce jsou z nich vyspělí tvorové, podobní rodičům. Rozmnoží řady, táhnoucí zpět do 
vody ve vyrovnaných oddílech jako pluky vojáků. Ale nejdou už s rodiči. Řady tučňáků, vracejících se na moře, jsou 
šikovány také podle stáří. Nejprve jsou staří rodiče, potom mladí, také už spárkovaní a na konec volní samečkové. 
Rozestavení se zachovává tak přesně, že žádný tučňák, nepatřící k tomu nebo onomu houfu, není do řady přijat.

Také v době, kdy tučňáci nehnízdí a žijí na moři, přicházejí občas k pevnému břehu. Chodí se sem slunit. 
A tehdy to vypadá jako na pláži velkých lázní. Tučňáci, jejichž málo vyvinutá křídla se podobají lidským pažím, 
válejí se v písku s boku na bok a křídly mávají tak, jako když se člověk líně protahuje. Nejsou krásní. Ale roz-
hodně patří mezi živočichy, jejichž jedinečnost je na celé zeměkouli opravdu výjimečná.“

A nyní úprava Jaroslava Veselého: „Podivný národ z říše zvířat. K nejzajímavějším obyvatelům každé zoo 
patří tučňáci. Už jste je někdy viděli? Tak vám je představíme. Jsou zvědaví až až, stále tropí hluk, chtějí, aby se o nich 
vědělo, kvákají, protestují a štěbetají. Když se něco kolem nich děje, dají hlavy dohromady a přemýšlejí… Tučňáci 
tvoří přechod od ptáků k rybám: jejich tělo je do jisté míry kuželovité, od zdola nahoru se stejnoměrně zužuje. Křídla 
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mají uzpůsobena k plování 
a krátké nohy s plovací bla-
nou jsou posunuty dozadu, 
což umožňuje vzpřímené 
držení těla na pevnině. Tuč-
ňáci stojí zpříma, v pozoru, 
jako gardisté na stráži.

RYCHLEJŠÍ NEŽ 
NEJRYCHLEJŠÍ LOĎ. 
Když tučňáci plavou, vyniká 
z vody jen hlava a krk. 
Síla, s jakou se v hloubce 
pohybují, je podivuhodná. 
Vzdorují snadno vlnám 
moře, i za prudké bouře 
se mocným odrazem nohou 
vymršťují až nad vodu: 
v plování jsou hotoví akro-
baté. Pasažéři na lodi, kteří pozorovali tučňáky na své cestě, vyprávějí, že tučňáci jsou vždy rychlejší než nejrychlejší 
loď. Když plavou, popořují se pod vodu, aby něco ukořistili: Živí se rybami a měkkýši.

V době hnízdění se nedají ničím vyrušovat a raději zahynou, než by opustili svá hnízda. Vajíčka jsou veliká 
jako husí; po 4 týdnech se z nich líhnou malá tučňátka, drobná stvořeníčka tmavé barvy. Rodiče dávají si s malými 
caparty velkou práci. Každou chvíli se postaví na malou vyvýšeninu, vydávají hlasité zvuky, z polovice řev, z polovice 
kvákání a zvedají hlavu do výše: to vedou vychovatelský kurs. Mláďata stojí vedle nich a poslouchají moudrost svých 
pěstounů tak pozorně, že záhy si počínají jako dospělí.

VELKOMĚSTA TUČŇÁKŮ. Zkušení cestovatelé a badatelé shodují se v tom, že tučňáci jsou mezi sebou 
velcí kamarádi. Více času ztráví na moři, ale na souši pořádají hlučná shromáždění. Když chodí vedle sebe, vypadá 
to, jako by se drželi v podpaží a hovořili o důležitých věcech. Jsou to ptáci pořádkumilovní a na ostrově, kde najdou 
domov — mají vyšlapané cesty — jako nalinkované a stejně tak potrpí si na čistotu. Žijí v obrovských hejnech, 
která často čítají 100 až 200 tisíc kusů! Ve dne mlčí, ale za soumraku začínají se ozývat. Při tom provozují 
hroznou hudbu, která ze vzdálenosti se poslouchá jako hučení velikých shromáždění. Jejich živlem je moře, v němž 
jsou nepřekonatelní plavci. Na souši jsou tučňáci ptáci něžní a vojensky přesní. Rozestavení rodu zachovává se tak 
přesně, že žádného tučňáka, který nenáleží k příbuzenskému houfu, nestrpí mezi sebou.

V letních měsících chodí se tučňáci slunit na pláž a tehdy to vypadá ve „velkoměstě tučňáků“ jako ve velkých láz-
ních. Válí se v písku a křídly mávají tak, jako když se člověk protahuje. Není divu, že tučňáky stále více dovážejí 
do zoo, kde baví publikum, zvláště děti. Těšme se, že se s nimi brzy seznámíme také v naší, pražské zoo…“465

Veselý z Bulánkovy reportáže vypustil veškeré pasáže o rozmnožování tučňáků, vyjma líhnutí 
mláďat. Něžnost tučňáků, kteří se drží za křídlo „a zjevují si svou lásku“ je přenesena na starostlivou 
péči o mláďata, na jejich výchovu a „kamarádství“. Veselý propojil různé části Bulánkovy repor-
táže do nových celků, změnil původní vyznění a zdůraznil „pořádkumilovnost“ tučňáků a „smysl 
pro přesnou organisaci“, čímž přírodopisnou reportáž obohatil o branněvýchovný prvek.466 Tito 
ptačí „vojáci“, kteří působí neohrabaně, jsou výbornými plavci a starostlivými rodiči. Mají smysl 
pro pořádek, kázeň, organisaci a jednotu, aniž by ztráceli svou „něžnost“ a projevovala se u nich 
tupá stádnost. Než by dopustili zkázu svých hnízd, raději za ně položí život, přičemž je „taktně“ 
zamlčeno, že se tak stává často a ze strany lidí. I do přírodopisného článku je vsunuta obranná 
465 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Podivný národ z říše zvířat. Mladý hlasatel 28/III. 12. 3. 1938, s. 6–7. Ve stejné době vyšla 
noticka o tučňácích také v brněnském dětském časopisu Mládí. (Tučňáci. Mládí. Obrázkový časopis pro mládež. 1937–
1938. Ročník XXI. Číslo 14. 24. března 1938. F. V. Pokorný, Brno 1938, s. 108–109. Autor neuveden.)
466 Nebo si to aspoň myslel.
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tendence, snad až příliš silná. Vždyť Veselému při 
úpravě evidentně uniklo, že už v prvních větách své 
reportáže dosti relativisoval její odbornost. Když 
příliš zestručnil Bulánkovu citaci z Brehma, že totiž 
tučňáci „… tvoří zdánlivě skoro přechod od ptáků k ry-
bám“, vypustil i dvojici příslovcí „zdánlivě skoro“, 
čímž dětským čtenářům servíruje nesmyslné tvr-
zení, že „tučňáci tvoří přechod od ptáků k rybám“. Neu-
vedl ani, že cituje z Brehma, takže informovaný čte-
nář mohl dostat dojem, že autor reportáže postrádá 
základní znalosti přírodopisu. Redakce nejspíš tento 
lapsus přehlédla.467 Veselý se ukazuje jako velmi 
schopný stylista, který si však nedělá přílišné starosti 
o význam zjednodušovaného tvr-
zení a jeho případný posun. Jako 
by bylo těžké dotázat některého 
ze spolupracovníků Pražského 
ilustrovaného zpravodaje a dát text 
ke kontrole?!468 Buďto se Veselý 
domníval, že nepotřebuje opra-
vovat a dostavila se u něj známá 

choroba, jež nezřídka postihuje některé žurnalisty – pocit, že jako novinář 
rozumí všemu; nebo pro Vese-
lého nebyl článek v dětském 
týdeníku příliš rozhodující – 
„pro děti je to dobré dost“.469 
Nebo se redakce dostala do 
časové tísně.

Jinou reportáží, v níž 
najdeme některé prvky textu 
z Pražského ilustrovaného zpravo-
daje, je reportáž opět Jaroslava 
Veselého „Budou se stavět domy 
ze skla“ z 37. čísla III. ročníku 
ze 14. května 1938.470 Inspirací 
byla znovu Bulánkova repor-
táž „Skleněné housle“ z 42. čísla 
Pražského ilustrovaného zpravo-

467 Kritika nejspíš také, protože lze předpokládat, že by si na takové chybě „smlsla“.
468 Minimálně ředitele pražské zoologické zahrady, na kterou se v textu odvolává. Profesor Jiří Janda byl navíc uveden 
v seznamu spolupracovníků Pražského ilustrovaného zpravodaje v 32. čísle ročníku 1937 z 12. srpna 1937!
469 Pravděpodobné jsou obě varianty, Mladý hlasatel nebyl ve firemní propagaci, která byla primárně určena dospělým, 
nijak zvlášť vyzvedáván, a reportéři, pracující pro dětské časopisy rovněž nebyli chápáni jako zprostředkovatelé osvěty 
„naší mládeži“.
470 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Budou se stavět domy ze skla. Mladý hlasatel 37/III. 14. května 1938, s. 8. Ve stejné době vyšla 
noticka na stejné téma také v brněnském dětském časopisu Mládí. (Víte, co je ze skla. Mládí. Obrázkový časopis pro 
mládež. 1937–1938. Ročník XXI. Číslo 12. 24. února 1938. F. V. Pokorný, Brno 1938, s. 92. Autor neuveden.) Výskyt 
podobných článků v obou časopisech dává tušit společné zdroje popularisačních příspěvků, nebo soudobý aktuální 
trend.
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daje z 15. října 1936.471 Tentokrát jde pouze o inspiraci, neboť zaměření článků jsou odlišná. Veselý 
z Bulánkovy reportáže použil obrazovou přílohu a dvě věty. O krisi, která podle Bulánka měla 
způsobit reorientaci čs. sklářského průmyslu, se mladí čtenáři nedozvědí.

Na příkladu těchto dvou „recyklovaných“ reportáží jsme si ukázali, jak se lišily články z Pražského 
ilustrovaného zpravodaje a články v Mladém hlasateli. Byly vyloučeny všechny pasáže, které by, patrně 
podle tehdejšího mínění, nemusely být pro mládež vhodné. Ať už to byly některé aspekty životního 
cyklu tučňáků, nebo problematika hospodářské krise. Z článku o něžných ptačích milencích, kteří 
mají smysl pro organisaci, se stala reportáž o zajímavých ptácích, kteří disponují těmi vlastnostmi, 
jež člověk často postrádá a jež by měly být vlastní i národu. Článek o východisku čs. sklářů z hos-
podářské krise a jejich umu posloužil jako základ k reportáži o technickém pokroku. Oba výchozí 
články byly použity „z archivu“, jeden byl více než rok starý, druhý dokonce téměř dva. V obou 
případech „recykloval“ původní text jiný autor, na mnoha místech použil dokonce původní slovní 
spojení, aniž by uvedl, že jejich skutečným autorem je někdo jiný. Na této úrovni, zdá se, melantriš-
ští redaktoři původnost nectili.

Naše zjištění otevírá prostor k dalšímu bádání, protože musíme předpokládat, že počet „recyklo-
vaných“ článků bude vyšší a nemusí jít jen o výpůjčku z Pražského ilustrovaného zpravodaje, ale i z ostat-
ních týdeníků i deníků. Další výzkum skýtá možnost rekonstruovat redakční praxi zaměstnanců 
Melantrichu a „informační toky“, po nichž se jedna informace dávala na cestu k různým čtenářským 
skupinám, a jak se při této cestě měnila a upravovala. Zároveň jsme si ověřili a potvrdili Foglarovo 
tvrzení o vlivu Pražského ilustrovaného zpravodaje na chod časopisu. Tento vliv se projevoval spolu-
prací jeho redaktorů s Mladým hlasatelem.

Fakt, že s Hlasatelem spolupracovali i redaktoři jiných listů, značně otřásá představou, kterou 
razí některé tituly foglarovské literatury, a sice, že Hlasatel byl od počátku do konce solitérem, 
který neměl obdoby. Zapojení redaktorů ostatních melantrišských listů tuto představu podkopává, 
zvláště po „objevu“ „recyklovaných“ článků, které svědčí o „běžné“ časopisecké praxi v rámci 
vydavatelství. Závislost Mladého hlasatele na ostatních listech jsme snad dostatečně prokázali po per-
sonální i obsahové stránce.472 Míru a vývoj této závislosti musí však stanovit další výzkum, založený 
na srovnávání ročníků melantrišských novin a časopisů.

2.2.3. časopis pokrokový, zpátečnický, Měšťácký, nebo ztrátový?
„Jeho redaktor nebyl nesen vlnami života chlapců oněch let. 
Děti návsí, polí, luk a lesů, děti městských uliček a dvorků 
neznal, nebyl po jejich boku. Mladý hlasatel první generace 
byl učitelským čtením, druhou čítankou, radil, poučoval, ale 
neuchvacoval. Čtenářů nepřibývalo, náklad tisku stagno-
val. Vydavatele, žádajícího úspěch každého svého podniku, 
to nemohlo uspokojovat.“

Karel Bureš473

Dřívější literární věda používala velmi zajímavé dělení meziválečné literatury pro mládež – na 
pokrokovou a měšťáckou. Někdy mělo toto dělení své opodstatnění, někdy méně. Za pokrokovou 
literaturu byla považována hlavně díla se sociálním obsahem, díla autorů „levicových“, „socialis-
tických“ či prostě jen „demokratických“, díla „hodnotná“. Protivou této literatury byla literatura 
„měšťácká“ (někdy též „buržoasní“), pro níž byl typický brak, kýč, komerce, reakční názory, falešné 
pozlátko apod. Ve skutečnosti to bylo dělení na literaturu dobrou a špatnou, jenom se k tomu 
užívalo politických přívlastků a vyvstávala potíž, co s „nezařaditelnými“ autory. Vznikala rovněž 

471 Drb. (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Skleněné housle. Pražský ilustrovaný zpravodaj. 1936. Číslo 42, 
15. října 1936, s. 5.
472 Na několika dalších místech na ni bude ještě poukázáno.
473 Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Toužimský & Moravec, Praha 2009, s. 38.
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představa, že literatura pokroková je díky svým idejím odolná vůči případnému braku a kýči.474 
V různých dobách byli různí autoři různě oceňováni, a tak se přelévali z jednoho tábora do dru-
hého, často z důvodu osobních různic s tím kterým teoretikem či odpovědným činitelem. Mladý 
hlasatel pronikl do příruček literatury pro mládež vlastně až r. 1979, a to jen velmi nesměle, nicméně 
bez jakýchkoliv záporných hodnocení.475 Nebyl zahrnován do žádného z táborů, podobně jako 
ostatní dětské časopisy, de facto nebyl hodnocen vůbec.476 Šířeji hodnoceny, a to kladně, byly pouze 
časopisy Kohoutek, Radost, Roj a příloha Lidové noviny dětem – ve všech případech především pro osob-
nosti, které do nich přispívaly.477

Dlouhodobě byl vyzdvihován „časopis proletářských dětí“ Kohoutek (1922–1930),478 vydávaný tis-
kovým výborem komunistické strany, nejen pro vysokou literární kvalitu jeho prvních ročníků, 
ale především jako první „uvědomělý“ časopis, který se rozhodl skoncovat s dosavadní plytkou 
zábavností a přinést tak konečně čtenářům časopis moderní, hodnotný, výchovný a k tomu ideově 
silný.479 Vzhledem k tomu, že byl často konfiskován, zastavován a nakonec zcela zakázán, sloužil 
jako ukázkový příklad časopisu-mučedníka, jehož nepřející státní moc pro jeho progresivitu odsou-
dila k zániku.480

Mladý hlasatel nebyl nikam zařazován, nebyl tak ani pokrokový, ani reakční, vyskytoval se v jakémsi 
vakuu společně s ostatními dětskými časopisy, které měly „proměnlivou kvalitu“. Patrně se pone-
chával prostor dalšímu bádání, zároveň to byla také možnost, jak o časopisech hovořit, nezamlčo-
vat je a nevytvářet krkolomné odsudky, diktované jinými zájmy než literárně vědními. Hlasatel byl 
členem masy dětských časopisů, které mezi válkami vycházely, nebyly ani výrazně na výši, ani vyslo-
veně špatné, každý z nich měl svá pro a proti. Pokud byly nějaké časopisy hodnoceny jako vyloženě 
nekvalitní, hovořilo se většinou o časopisech spolkových, nebo nábožensky zaměřených.481

Zdeněk Pírek pro svou práci České časopisy pro děti a mládež napsal o Mladém hlasateli: „Přestože Mladý 
hlasatel neměl zcela jednoznačné ideové vyhranění, sehrál významnou úlohu při výchově tehdejší generace v duchu 
národním a na přelomu třicátých a čtyřicátých let se stal duchovním poutem desetitisíců chlapců a děvčat. Představuje 
významný časopis pro mládež konce meziválečného období, který vnesl do časopisectví řadu nových prvků, k nimž 
se pozdější časopisy nejedenkrát vracely.“482

Jak to tedy bylo s „pokrokovostí“ Mladého hlasatele? Přijmeme-li schéma, že pokrokovost 
časopisu je dána především pokrokovostí osob, jež do něj přispívají, můžeme začít „licitovat“. 
Marie Majerová, Helena Malířová, Josef  Lada, Karel Michl, Leontina Mašínová, Hanuš Sedláček 

474 Např. Jaroslav VORÁČEK: Česká literatura pro děti a mládež. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1987, s. 50–
52.
475 Otakar CHALOUPKA – Jaroslav VORÁČEK: Kontury české literatury pro děti a mládež. Albatros, Praha 1979, s. 113–
116.
476 Kromě zmínky o vysokém nákladu.
477 Např. Josef  Lada a Julius Fučík.
478 Otakar CHALOUPKA – Jaroslav VORÁČEK: Kontury české literatury pro děti a mládež. Albatros, Praha 1979, s. 113–
114. LA PNP, Pírek Zdeněk, České časopisy pro děti a mládež (rukopis), s. 188–190. Stanislava MAZÁČOVÁ: Kohoutek. 
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 2 H–L. Svazek II K–L. Academia, Praha 1993, s. 772–773.
479 Starší vrstvy textu Pírkova rukopisu o českých časopisech pro mládež rovněž akcentovaly na různých místech 
význam Kohoutka, Pírek je postupně z textu odstraňoval. Je otázkou, zda oprávněně. LA PNP, Pírek Zdeněk, České 
časopisy pro děti a mládež (rukopis).
480 Přesně tytéž floskule a fráze jsou nyní v obráceném gardu opakovány i u Mladého hlasatele, ale hlavně u časopisu 
Vpřed. Věru mnoho se nezměnilo.
481 Pírkův původní text také obsahoval řadu odsudků hlavně katolických časopisů, které Pírek posléze vyškrtal. 
V nedobrém hodnocení náboženských dětských časopisů se ale shodovalo mnoho kritiků meziválečné éry, nejen z řad 
členů komunistické strany, a bylo užíváno poměrně věcných argumentů. Nelze proto tvrdit, že kritika náboženských 
dětských časopisů je podmíněna ideologií, jak by se v současnosti nabízelo.
482 LA PNP, Pírek Zdeněk, České časopisy pro děti a mládež (rukopis), s. 227–229. Překlepy opraveny.
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– všechno autoři pokrokové literatury, v některých případech zahrnovaní i do okruhu socialistické 
literatury. Připočtěme Josefa Prchala, který se orientoval i na teorii a Františka Bulánka, autora 
několika studií o vývoji české literatury pro mládež.483 Za těchto okolností by si Mladý hlasatel jistě 
označení pokrokový časopis zasloužil.

Evidentně byl při hodnocení meziválečných časopisů opomenut. Po personální stránce mohl být 
podobným „výstavním kouskem“ jako Kohoutek. Odpovědným redaktorem člen KSČ, mezi přispě-
vateli řada členů KSČ – aktivních i bývalých; sociální otázku Hlasatel nepodceňoval. Jenže doplatil 
právě na zjednodušený výklad.

Za prvé jej vydával Melantrich, který byl v určitých okamžicích označován za národně socia-
listickou latifundii.484 Čili každý pokus o zhodnocení pokrokového charakteru Hlasatele se měřil 
podle momentálního vztahu k melantrišskému kolosu a dějinné roli národně socialistické strany. 
To, že do něj psali i komunističtí autoři, mohlo být vykládáno jako výsledek „zhoubné činnosti 
Šaldova Melantrichu“, který nekalými praktikami odloudil nejednoho schopného autora pokroko-
vému tisku.

Za druhé, Mladý hlasatel proslul především díky Jaroslavu Foglarovi, a proto se o něm v určitých 
obdobích nemluvilo. Získal – tehdy urážlivou – nálepku „foglarovského“ časopisu. Je pochopitelné, 
že předmnichovskou epochu Foglar a jeho obdivovatelé opomíjeli a že o ní nemluvili proto, že ji 
považovali za přechodnou a neúspěšnou. Nepochopitelné je, že vlastně stejně se zachoval opačný 
tábor, pro něhož také neexistovala jiná epocha než foglarovská, což byl pro jeho členy důvod, proč 
o časopisu pomlčet. Nikoho nenapadlo vytvářet různé krkolomné konstrukce, že např. příchodem 
Foglara se dosavadní pokrokové směřování „zvrhlo v kýč“ apod.485 Je to asi dobře. Možná bychom 
ale díky takovýmto konstrukcím měli více materiálu. Vše má svůj rub i líc.

Mladý hlasatel pokrokovým byl, a to ve všech významech tohoto slova.486 Jeho redaktor nebyl 
v žádném případě člověk vzdálený mládeži, žádný suchar a školometský teoretik, jak se tvrdí a jak 
o tom také mluví Karel Bureš v úvodním citátu. Ani ostatní autoři nebyli v oblasti literatury pro 
mládež nováčky, někteří se tímto oborem zabývali i teoreticky. Že jejich pokusy o kvalitní literaturu 
pro mládež, která by splňovala na sto procent náročné zadání, nebyly vždy úspěšné, je věcí dru-
hou.

V souvislosti s „mencákovským“ Hlasatelem se často opakuje, že se zaměřoval na menší děti, což 
bývá dokazováno změnou názvu od II. ročníku a zvyšujícím se počtem povídek na úkor pohá-
dek.487 Tato úvaha ignoruje vývoj pohádky jako literárního žánru,488 zároveň ji ovlivňuje pohled 
pamětníků často s mnohaletým odstupem, kdy pro ně jako dospělé povídka neztrácí na síle, kdežto 
pohádka s rostoucím věkem čtenářů tuto sílu ztrácí. Nezanedbatelnou roli pak má společenský 

483 Alena HÁJKOVÁ: František Bulánek-Dlouhán. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 1 A–G. Academia, 
Praha 1985, s. 328–329. Jaroslav VORÁČEK: Česká literatura pro děti a mládež. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 
1987, s. 85. Otakar CHALOUPKA – Jaroslav VORÁČEK: Kontury české literatury pro děti a mládež. Albatros, Praha 1979, 
s. 154–155. Jaroslav VORÁČEK: František Bulánek Dlouhán. Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež. Albatros, 
Praha 1985, s. 54–57. LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Bulánek František. 
484 Srv. dříve citovaný Václav Kopecký.
485 Je pravděpodobné, že někteří takyfoglarovci začnou naopak tvrdit, že Foglarův nástup do redakce přerušil „komu-
nistické“ tendence v časopise. Stupidnost takových tvrzení není třeba komentovat.
486 Mimochodem, slovo „pokrokový“ povážlivě vymizelo a bylo nahrazeno slovem „moderní“, jež nemusí znamenat 
nutně totéž.
487 Stanislav SOHR: Zase zní píseň úplňku. Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls, edice zájmových publikací. Svazek 1. 
ÚS PNS – Klub přátel Jaroslava Foglara – Ostravský kulturní zpravodaj; Kulturní středisko Dolu 1. máj v Karviné 6 
Předvoj, Karviná 1968, s. 42. Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, 
Brno 1990, s. 3–4. Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Toužimský & Moravec, Praha 2009, s. 43.
488 Např. Jaroslav VORÁČEK: Česká literatura pro děti a mládež. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1987, s. 71–
72.
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vývoj. Literatura pro mládež konce 19. století mohla dětem roku 1937 jistě připadat překonaná, 
tak jako dnešní čtenáři nevyhledávají literární produkci pro děti z 30. let. Doba se mění, a proto 
nelze předpokládat, že co dnes působí zastarale, muselo tak působit i tehdy. Stejně nesmíme pro-
padat pocitu, že když bylo některé dílo v dané době, nebo zpětně, označeno za „prudce moderní“, 
muselo být ve své době na špici popularity.489

Dosavadní určování věkového průměru „mencákovského“ Hlasatele pramení z hodnocení 
obsahu,490 ale nikoliv měřítky dané epochy. Obsah časopisu před podzimem 1938 je hodnocen ve 
vztahu k epoše následné, kdy se již časopis profiloval jinak. Z tohoto pohledu musí „Mencákův“ 
Hlasatel prohrát na plné čáře. Mladého hlasatele je nutné posuzovat zásadně v rámci jednotlivých 
období a nepokoušet se srovnávat nesrovnatelné.

O Mencákových představách, jaký časopis řídí a pro koho, nás velmi stručně informuje kore-
spondenční lístek zaslaný Bedřichu Václavkovi z 21. října 1936.491 Kromě jiného mu Václavek 
zřejmě doporučil otištění úryvku z „Kapky vody“ Josefa Věromíra Plevy, kterou loňského roku vydal 

olomoucký Index. „Z Kapky 
vody vyjmu vhodnou partii a udě-
lám z ní v Mladém hlasateli dvou-
stranu s pěknými obrázky. Už to 
mám v plánu dlouho a nezapomněl 
jsem na to. Současně se o ní zmíním 
v rubrice recensí předvánoč. knih. 
Čtenáři jsou průměrně 13–14letí 
– bude se to tedy hodit, a náklad 
je teď skoro 50 tisíc – doufám tedy, 
že to knize, která se mi velmi líbí, 
udělá dobrou službu. Budeš-li někdy 
v Praze, zatelefonuj mi, abychom si 
mohli pohovořit. Řekl bych ti leccos, 
o čem se zde není možno rozepiso-
vat.“492

Mencák tedy cílil na stejnou 
čtenářskou skupinu jako Bureš 
s Foglarem, měl pouze odlišné 

představy o konkrétní podobě tvorby pro tuto věkovou kategorii a byl jistě ovlivněn soudobou dis-
kusí na toto téma. Úspěch Foglara s Burešem neznamená automaticky, že Mencák byl neschopný, 
úspěch jednoho přístupu neznamená nevhodnost druhého. Mencák řešil tytéž problémy, před 
nimiž stojí i současné sdělovací prostředky – rozlišit, co je ještě vhodné pro mladší děti a co starší 
děti již neskousnou. Ne rozdílné cílové skupiny, ale odlišnost pojetí časopisu stojí mezi Břetislavem 
Mencákem a Karlem Burešem s Jaroslavem Foglarem.

Za dvojici Bureš-Foglar, pravda, hovoří výsledky, v závěru více než 200 000 výtisků a to na 
výrazně menším území. Ale také v situaci, kdy okupační zásahy a zákazy zbavovaly Mladého hlasatele 
konkurence, než došlo i na něj! Mencákovi se podařilo, že už koncem r. 1936 měl náklad kolem 

489 Ačkoliv může tato úvaha vypadat jako běžná, nevyskytuje se dost často při hodnocení starších textů.
490 Jak bude demonstrováno, z chybného hodnocení obsahu.
491 V dochované korespondenci s Václavkem není jinak příliš zmínek o Mladém hlasateli, toto je důležitá výjimka.
492 LA PNP, Václavek Bedřich, Korespondence Mencáka Břetislava Václavku Bedřichovi, nezpracováno. Korespondenční lístek 
z 21. 10. 1936.

Lístek Bedřichu Václavkovi, v němž Mencák už v říjnu 1936 uvedl, že Mladý hlasatel 
měl náklad skoro 50 000 výtisků. (LA PNP, pozůstalost Bedřicha Václavka.)
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padesáti tisíc, což u dětských časopisů bylo velmi mnoho, a to za plné konkurence! Nelze proto 
hovořit o neúspěšnosti, nebo dokonce stagnaci, když při takovéto „stagnaci“ má časopis stále velmi 
nadprůměrný náklad. Nelze tak mluvit ani o jakémkoliv zpátečnictví.

Otázka nákladu předmnichovského Mladého hlasatele je mimochodem obestřena různými nesrov-
nalostmi. Je samozřejmé a pochopitelné, že vzrůst nákladu byl ovlivněn založením čtenářských 
klubů. Nicméně Mencák psal Václavkovi ještě před tímto počinem, v říjnu 1936, že Hlasatel má 

skoro padesátitisícový náklad. Stanislav 
Sohr bez udání zdroje tvrdil, že Mladý 
hlasatel dosáhl teprve ve III. ročníku na 
44 000 výtisků týdně, čili až po založení 
klubů.493 Sté číslo Mladého hlasatele, 
12. číslo III. ročníku z 20. listopadu 
1937, však narozdíl od Sohra tvrdilo: 
„Dosáhl v tomto ročníku týdenního nákladu 
přes 50.000 výtisků…“494 Pokud budeme 
předpokládat, že Mencák na lístku nepře-
háněl, pak již v říjnu 1936 měl časopis 
blízko k padesáti tisícům a toto číslo pře-
konal zcela nepochybně o rok později 
– i za pomoci čtenářských klubů. 

Ale problém je ještě složitější. Když 
nedávno otiskl v tzv. Sborníku nezávislých 
foglarovců Jan Machálek snímek reklamní 

pohlednice Mladého hlasatele z propagační brožury „Časopisy Melantricha“, je na ní k 1. květnu 1938 
uveden týdenní náklad 50 000 výtisků.495 Ve 26. čísle III. ročníku z 5. března 1938 však Mencák 
v rubrice „Hlasatel odpovídá“, vzkazuje všem netrpělivým autorům čtenářských příspěvků, že budou 
muset být trpěliví. „Příspěvky čtenářů, které čtete v Hlasateli, jsou někdy staré i rok i více. Při soutěži měl 
Hlasatel náklad na sto tisíc výtisků týdně. Představte si, čtou-li jeho číslo někdy i vaši kamarádi a rodiče, co lidí 
Hlasatele dostane do ruky a kolik jich nám píše, posílá příspěvky, hádanky, řešení atd.“496 Není jasné, kterou 
soutěž měl Mencák na mysli,497 z jeho vzkazu vysvítá, že Hlasatel neměl fixní náklad, jak by se zdálo, 
ale že v době soutěže dosáhl ke stu tisíc výtisků!498 A aby byla situace ještě zajímavější, pak melan-
trišská reklamní vsádka „Časopiseckého katalogu 1938“ uvádí u výčtu svých listů kromě ceny inserce 
i náklad. Mladý hlasatel má údajný náklad 59 758 výtisků! Reklama neuvádí, zdali jde o absolutní 
náklad, průměrný náklad, ani ke kterému datu. „Časopisecký katalog 1938“ byl inserován koncem 
května v Českém slově, předpokládejme, že údaj nebude úplně „čerstvý“.499 I když jde o reklamní 
materiál, který nemusí úplně odpovídat pravdě, jsou to v každém případě čísla výrazně vyšší, než 
493 Stanislav SOHR: Zase zní píseň úplňku. Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls, edice zájmových publikací. Svazek 1. 
ÚS PNS – Klub přátel Jaroslava Foglara – Ostravský kulturní zpravodaj; Kulturní středisko Dolu 1. máj v Karviné 6 
Předvoj, Karviná 1968, s. 42.
494 (Břetislav MENCÁK:) První stovka Hlasatele! Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 2. Zdeněk PÍREK: Čte-
nářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 19 uvádí chybně rok 1936. Jde 
o překlep nebo záměrné vylepšování jako v případě anketních výsledků?
495 Jan MACHÁLEK: Překvapení se zrodem seriálu Rychlé šípy. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 1-2009. Nakladatel-
ství Ostrov, Praha 2009, s. 4–5. 
496 (Břetislav MENCÁK:) Hlasatel odpovídá. Mladý hlasatel 26/III. 5. března 1938, s. 11.
497 O tom dále.
498 Tento údaj ještě nikdo nezohlednil.
499 Časopisecký katalog 1938. Rudolf  Mosse, Praha – Brno – Liberec 1938, vsádka mezi s. 20–21. Inserát na katalog 
České slovo. 31. května 1938.

Melantrišská reklamní pohledníce s údaji o ceně inserce i o nákladu 
Mladého hlasatele. (Přetištěno z 1. Sborníku nezávislých foglarovců.)
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která byla s „mencákovským“ Hlasatelem uváděna. 
Všechny dosavadní čachry s výší nákladu, který prý 
byl nízký pro neschopnost redakce, tak mohou být 
snad jednou provždy vyvráceny.500

„Mencákovská“ éra Mladého hlasatele byla prak-
ticky bez přestávky podhodnocována, znevažována 
a deformována. Mencákův způsob řízení redakce 
a výběr příspěvků byl neprávem označován za 
nevhodný, nepružný, redaktorovi bylo předhazo-
váno, že „dětem nerozumí“. Neustálým opakováním 
těchto nesmyslů vznikla fáma o vydavatelské krisi, 
kterou prý musel vyřešit Jaroslav Foglar a která způ-
sobila Mencákův odchod. Ať je podíl čtenářských 
klubů jakýkoliv, podařilo se Mencákovi udržovat na 
tehdejší poměry nebývale vysoký náklad, který se 
dynamicky měnil a, jak se zdá, měl pozvolnou ten-
denci se zvyšovat. Vzhledem k provázání na ostatní 
melantrišské redakce je tvrzení, že za úspěchem stojí 
jen nápady Jaroslava Foglara, neudržitelné. Aniž 
bychom chtěli Foglarův přínos umenšovat nebo zne-
važovat, na vývoj Mladého hlasatele působilo mnohem 
více vlivů, jak zevnitř Melantrichu, tak z vnějšku. Ve 
III. ročníku byl časopis vystaven tolika vnějším změ-
nám a zvratům, na které musel reagovat, že postupně zcela proměnil svůj obsah a dal se plně do 
služeb obrany státu.

500 Až na to, že se zde skrývá čertovo kopýtko. Výše nákladu přece ještě neříká nic o tom, jak se tento náklad prodává. 
Jenomže těžko si představit, že by ředitel Šalda dopustil, aby Hlasatel upadal, nevydělával a ještě se ho tiskly tuny zby-
tečně.

Melantrišská reklama z první poloviny roku 1938 
uvádí mnohem vyšší náklad než ostatní zdroje. 

(Z Časopiseckého katalogu 1938.)
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3.1. Ve znamení prvního čísla
„Do třetice všeho dobrého, říká se — a vynasnažíme se, 
aby tomu tak bylo s Ml. hlasatelem, který k vám letos 
přichází již po třetí.“

Břetislav Mencák501

S příchodem nového školního roku 
zahájil Mladý hlasatel v sobotu 4. září 1937 
svůj III. ročník. 1. číslo nového ročníku 
lákalo titulní stranou s kolorovaným sním-
kem z posledních manévrů československé 
armády. President republiky Edvard Beneš 
na něm zaujatě hledí do periskopu a „obhlíží 
bojiště“.

Na druhé stránce se v novém ročníku se 
čtenáři přivítal sám redaktor. „Vítáme Vás 
milí čtenáři a milé čtenářky! Vás, kteří už dva roky 
Mladého hlasatele znáte, i vás nové, kteří k nám 
nyní přicházíte. Do třetice všeho dobrého, říká se 
— a vynasnažíme se, aby tomu tak bylo s Ml. 
hlasatelem, který k vám letos přichází již po třetí. 
Těšíte se jistě na nový román — je to už sedmý 
poutavý román Ml. hlasatele. Napsal jej známý 
vám již autor „Černého blesku“, E. Fiker. To 
vám, doufáme, stačí, abyste byli spokojeni už nyní, 
ještě než začnete číst. I v ostatním obsahu Ml. hla-
satele se redaktor vynasnaží dáti vám to nejlepší. 
III. ročník přinese postupně řadu nových rubrik, 

zajímavostí, poučného i zábavného čtení atd. Těšte se! S radostí vidíme, že čtenářské Kluby Mladého hlasatele 
rostou jako houby po dešti a — což je nejpotěšitelnější — že pracují, přemýšlejí, podnikavě se mají k světu. Scházejí 
se k užitečné práci i zábavě — a tak je to dobře. Přejeme jim hodně zdaru. Vidíme, v nich — po přečtení haldy 
jejich zpráv a dopisů — činorodé a svěží mládí, jakého právě dnes potřebuje Československo, probíjející se ve světě 
svou demokratickou myšlenkou. Nepochybujeme, že z jejich členů a členek budou — a vlastně jsou již dnes — dobří 
občané, kteří svou krásnou zem, svůj národ a stát nejen povznesou svou prací, ale i uhájí železnou zbraní proti 
škůdcům, bude-li toho třeba. A nyní vám všem přejeme hodně úspěchů v novém školním roce. Nezapomínejte, že 
kromě sportu, jímž získává naše tělo, jsou i věci, jimiž získává a zraje náš duch, naše vzdělání. Dobré vzdělání je 
zbraní v životním boji jako je puška nebo kulomet zbraní ve válce. Lze si jím vydobýt — třebaže dnes často pracně 
— životní povolání a úctu ostatních lidí. A nezapomeňte, že je to právě škola (s vašimi učiteli a profesory), která 
se snaží, aby ve vás co nejvíce vzdělání uvázlo. I když jste snad někdy nespokojeni s tím nebo oním, mějte přesto 
rádi svou školní lavici, v níž se stáváte den ze dne moudřejšími o různé poznatky. A nezapomínejte na studium 
cizích řečí! Jsou branami do širého světa, k cizím národům, zemím, kulturám, literaturám atd., z nichž načerpáte 
později nových poznatků, zkušeností, námětů a vzorů pro svou životní práci. Pusťte se tedy s chutí do učení, tím více, 
čím více jste o prázdninách odpočívali a sladce lenošili. Všechno má svůj čas — odpočinek i práce. A nyní začala 
škola, úkoly, přemýšlení, soupeření ducha. Ať žije škola! Ať žijí cílevědomí školáci! Ať žijí příští prázdniny! Váš 
redaktor.“502

501 Váš redaktor (Břetislav MENCÁK): Vítáme vás. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 2.
502 Váš redaktor (Břetislav MENCÁK): Vítáme vás. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 2. Zdeněk PÍREK: Čtenářské 
kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 18 cituje nepřesně, aniž by vyznačil, co 
bylo vypuštěno a co parafrázováno. Chybnou citaci převzal i Jiří POLÁK: Poselství žlutého kvítku. Olympia, Praha 2003, 
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3.1.1. zprávy z čsr a odjinud
V rubrice aktuálních zpráv je na prvním místě zmíněno zavedení branné výchovy do čs. škol-

ství pod názvem „Učíme se bránit vlast.“ Reaguje na zákon č. 184/1937 Sb. z. a n. o branné výchově 
z 1. července 1937.503 O potřebnosti branné výchovy se mluvilo dlouhodobě, teď byla konečně 
tady. „UČÍME SE BRÁNIT VLAST. Konečně se bude tedy od letošního roku na školách cvičit v branné 
výchově. Nejvíce se toho arciť odbude v hodinách tělocviku, ale budou také zvlášť upravená pochodová cvičení, atd. 
Nepochybujeme, že pro tento školní předmět budou nadšeni všichni hoši, i takoví, kterým se až dosud ze školního 
programu nelíbilo docela nic, ani jediný předmět! Nedávno byl v našich novinách obrázek, na němž hoši v Německu 
povinně si prohlížejí velmi důkladně tank. A v textu pod obrázkem byli němečtí hoši litováni, k jaké zábavě že 
jsou nakomandováni. Jak známe československé hochy, nepochybujeme, že by si na tank i do něho vlezli, jen kdyby 
to bylo dovoleno, natož nařízeno!“504

V dalších třech odstavečcích se čtenáři dočetli o první aerodynamické lokomotivě ČSD, která se 
měla objevit na trati počátkem října, o rekordu sovětského parašutisty Kajtanova a o svérázných 
rozsudcích americké justice.

Svérázně si však počínal i autor příspěvku o sovětském mistru parašutistického sportu Kon-
stantinu Fjodoroviči Kajtanovovi. „ODVÁŽNÝ SKOKAN. Známý ruský parašutista Kaitanov seskočil 
nedávno k zemi padákem ze stratosféry, přesně řečeno s výšky 9800 metrů. Jeho let k zemi trval 27 minut a zdařil 
se dokonale. Když byl Kaitanov ve výšce 4000 metrů od země, sundal si kyslíkovou masku. Nejvíce ho unavilo 
stálé kymácení padáku, které neobyčejně vysiluje. Byl to čtyřistadvacátýtřetí skok mistra Kaitanova.“505 Došlo 
zde k několika chybám. Pomineme chyby pravopisné, jak v číslovce, tak i v příjmení.506 Horší je, že 
článek buď mísí dva různé seskoky, nebo zaostal za vývojem. Kajtanov dosáhl 28. července 1937 
skutečně všesvazového rekordu v seskoku z 9 800 metrů za 30 minut, což však není ještě ze 
stratosféry. Téměř za měsíc se Kajtanovovi podařilo dosáhnout nového světového rekordu, když 
24. srpna 1937 seskočil z 11 037 metrů, to už je ze stratosférického pásma.507 Autor příspěvku 
buďto spletl hrušky s jablky, nebo nevěděl, odkud začíná stratosféra. Kontrola, včetně redakční, 
u této noticky viditelně selhala.508

Na onoho nepodepsaného autora by se možná právě hodil jeden z kuriosních rozsudků ame-
rického soudnictví. „TISÍCKRÁT OPSAT! Americké soudy si nevědí už rady s neopatrnými šoféry, přestu-
pujícími stále dopravní řád. Vynalézavost soudců, kteří mají v těchto věcech značnou pravomoc jest veliká a tresty, 
jež ukládají šoférům, jsou někdy opravdu spíše k veselosti, než k zlosti. Tak na příklad nyní v Los Angeles místo 
peněžitých pokut jest šoférům nadiktován trest opisování jako malým žáčkům ve škole. Dovedete si představiti 
mužného, vousatého šoféra, jak v potu tváře, opisuje doma trest tisíckrát ‚Nemám jezdit šílenou rychlostí na křižo-
vatce‘?“509

3.1.2. Mladí šikulové
Na druhé a třetí stránce se ještě objevily fotografie dětí, které by mohly jít příkladem. Pracovitosti 

se týká fotografie s popisem „Bez práce nejsou koláče“ o sběru chmele. „…Je řada zaměstnání (i naši čtenáři 
to vědí), jimiž je možno pomoci rodičům v jejich existenčním boji nebo dokonce samostatně si vydělat trochu peněz. 
Tak pomáhalo mnoho chlapců i děvčat o letošních prázdninách na Žatecku, Roudnicku, Lounsku a Rakovnicku 

s. 15.
503 K-ný: Branná výchova v ČSR. Naučný slovník aktualit I. 1938. Nakladatelství L. Mazáč, Praha 1938, s. 56. Autorská 
značka není uvedena v indexu signatur, ani v seznamu spolupracovníků.
504 Učíme se bránit vlast. Zprávy z ČSR a odjinud. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 2. Autor neuveden.
505 Odvážný skokan. Zprávy z ČSR a odjinud. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 2. Autor neuveden.
506 Transkripce mohla být převzata ze zahraničního tisku jiného než sovětského původu.
507 http://www.testpilot.ru/orenburg/pilot/kaitanov.htm. Stav ke 14. 7. 2013.
508 Chyba samozřejmě mohla pocházet ze zdrojových materiálů.
509 Tisíckrát opsat! Zprávy z ČSR a odjinud. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 2. Autor neuveden. Chyby ponechány.

http://www.testpilot.ru/orenburg/pilot/kaitanov.htm
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při česání chmele. 80.000 lidí tu 
bylo v pilné práci. Na obrázku 
vidíte jednoho z nich, mladého 
snaživce, jak právě přesýpá svou 
sklizeň do mírky. Doufáme, že 
bude mít radost, až se pozná v Ml. 
hlasateli.“510

Na protější stránce se 
vyjímá trojice dětí pod nad-
pisem „Snažme se vyniknout! 
Půjde to!“.511 Věrka Jarkovská 
z Duchcova, teprve čtyři a půl 
roku stará, nejmladší plavkyní 
smíchovské plovárny. Čerstvý 
primán Jiří Žežula z gymnasia 
v Praze II., nejmladší člen 
Svazu vynálezců – za vyná-
lez střely, která po dopadu na tvrdý terč vybuchne, ne dřív, a nezraňuje, narozdíl od rozhořče-
ných rodičů. Vystavuje na pražské české technice na výstavě vynálezů. Třináctiletý pianista Karel 
Havlík z Humpolce, o kterém psal Hlasatel již v minulém ročníku,512 navštěvuje americkou školu 
v Quincy ve státě Illinois a přihlásil se do třídenních sportovních závodů osmi škol. Representuje 
Československo skončil v silné konurenci amerických běžců na třetím místě, dostal stříbrný odznak 
a pochvalu v amerických novinách.

Ve stejném duchu vyznívá i pobídka čtenářům, kteří se ještě nezúčastnili „naší velké soutěže, kterou 
jsme vypsali v prázdninovém čísle Hlasatele.“ V soutěži, kde první cenou je jízdní kolo, mají účastníci za 
úkol nakreslit mapu krajiny, kterou vidí na obrázku, a to do 10. září 1937. Tato soutěž „má velkou 
důležitost nejen v turistice, ale hlavně v obraně vlasti“!513

3.1.3. letci v polárních krajích
Nepodepsaná reportáž „Největší výkon v dějinách letectví. Bez zastávky kolem čtvrtiny světa“ vypráví 

o přeletu severního pólu letounem ANT-25 posádkou, jíž tvořili Michail Michajlovič Gromov, 
Andrej Borisovič Jumašev a Sergej Alexejevič Dalinin.514 Zmíněn je i předchozí let Valerije Pav-
loviče Čkalova, Georgije Filippoviče Bajdukova a Alexandra Vasiljeviče Běljakova, „kteří přistáli 
400 km před cílem“. Gromov a spol. překonali i dálkový rekord Francouzů Paula Codose a Mau-
rice Rossiho, odstartovali z Moskvy a přistáli u San Jacinto, 160 km jižně od Los Angeles. Zase 
tu nehrají čísla. Článek tvrdí, že Codos a Rossi „uletěli trať 9.800 km“, a sovětští letci je překonali 
„o 1.700 km“. Francouzský rekord ale činil 9 104 km, Gromovův 10 148 km.515 Počty nesouhlasí, 
stejně jako podnadpis „Za 62 hodin — 11 tisíc kilometrů“.516 Chybně je uvedeno i jméno konstruktéra 
letounu, jímž byl Pavel Osipovič Suchoj, podle článku „inž. Suchojev“. I přesto, jak zkomolil jeho 
jméno, chválí článek jeho dílo vzletnými slovy: „…je to práce ruských dělníků a z ruského materiálu.“

510 Bez práce nejsou koláče. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 2. Autor neuveden.
511 Snažme se vyniknout! Půjde to! Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 3. Autor neuveden.
512 13letý virtuos. Mladý hlasatel 4/II. 26. září 1936, s. 3. Autor neuveden.
513 Hoši a děvčata. Ještě je čas, abyste se i vy zúčastnili naší velké soutěže. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 10.
514 Největší výkon v dějinách letectví. Bez zastávky kolem čtvrtiny světa. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 11. Autor neuve-
den.
515 Pavel BENEŠ: Svět křídel. I. díl. Od ptačího letu k rychlosti zvuku. Orbis, Praha 1949, s. 178.
516 Největší výkon v dějinách letectví. Bez zastávky kolem čtvrtiny světa. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 11. Autor neuve-
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Ovace celého světa, které sovětští letci sklízeli po celém světě,517 zkalilo zmizení letadla pod vele-
ním Sigizmunda Alexandroviče Levaněvského.518 „…o jeho osudu není dosud zpráv. Není však moci, která 
by zadržela hrdinství a důmysl lidí, kteří vítězí nad nejvyšší dálkou a nebezpečím.“519

3.1.4. bouře aktuální i historické
„Povídka z českých dějin“ Hany Klánové, nazvaná „V bouři“ a doprovázená kresbami Aloise 

Moravce, vypráví o starém služebníku pánů z Křenova Matěji Šípovi, který se kvůli zásahům nemi-
losrdného osudu musel sám starat o vnoučata Albíka a Elišku, jimž byl kdysi kmotrem sám pan 
Albík z Křenova. Po Bílé hoře se z pána z Křelova stal exulant. Děti v Šípově chatě poblíž zemské 
hranice rády naslouchají vyprávění starého Matěje o někdejším pánovi a žádají to po něm i dnes, kdy 
„z Němec táhne bouřka“. Dříve než bouřka vtrhla do chaty „pětice divokých jezdců“ a obrátila ji vzhůru 
nohama. Stíhají prý uprchlíka, který nemůže být daleko. S nepořízenou odjíždějí vstříc bouři, která 
se nad kotlinou rozzuřila. Když se v chatě chystali ke spánku, kdosi zabušil na dveře. Celý promo-
čený, zablácený a zakrvácený žádal o pomoc. Šíp v něm okamžitě poznal pana Albíka z Křenova. 
I on si vzpomněl na starého Matěje. Tři dny prý utíká před císařskými, avšak padl na jejich hlídku. 
„Koně pode mnou zabili a mne samého zasáhli. Ale podařilo se mi skrýti se v hlubokém houští a pronásledovatelé 
mne minuli.“ Nyní však potřebuje pomoc, chce převést na druhou stranu hranice. Svůj úkol již splnil, 
doručil poselství krajanů za hranicemi, rozptýlených českých bratří, zpět do vlasti. Malý Albík se 
nabídl, že svého kmotra přes hranice převede. „Vím dobře, co mne může potkati, ale nelekám se ničeho. 
A kromě toho znám dobře pěšiny, které nás dovedou do bezpečí.“ Oba odešli, Matěj s Eliškou osaměli. Malý 
Albík se naštěstí vrátil a zlatý řetěz, „jejž mu sám zachráněný posel pověsil na šíji“, dokázal, že svůj úkol 
se zdarem splnil. „‚Teď věřím, že náš národ opravdu nezahyne, drahý hochu,‘ šeptal starý Šíp dojatě, ‚protože 
v dobrých dětech je nejlepší naděje vlasti!‘“520

O soudobé „bouři nad Asií“, čínsko-japonské válce pojednává stejnojmenná reportáž s bohatou 
obrazovou přílohou. Reakce na novou vlnu čínsko-japonského konfliktu, pro níž posloužila jako 
rozbuška červencová přestřelka na mostě Marka Pola, přináší československým čtenářům řadu 
informací o nově rozpoutaném válečném běsu. Nepodepsaný článek samozřejmě stojí na straně 
napadené Číny, ačkoliv si od jejích předáků zachovává náležitý odstup.

„Japonci celých dvacet let usilují o to, aby se stali pány východní Asie a jsou nadšeni pro myšlenku velkého 
Japonska, které má býti zvětšeno o čínská území.“ Jako klíčová osobnost stojí na čínské straně „maršálek 
Čankajšek“, který se „se svou ženou postavil v čelo odboje“.

Přelidněné Japonsko má vojáky, kteří „vynikají statečností a slepou odvahou. Japonský voják odchází do 
války s přáním, aby padl na poli cti a slávy. Smrt na bojišti považuje za vyznamenání a jeho snem je, aby bylo jeho 
jméno vyryto na pomník padlých hrdinů, postavený uprostřed jeho rodné vsi nebo městečka. Odcházející vojáci se 
loučí bez nářků a slz a nelekají se žádného nebezpečí. Proto je v Japonsku nadšení pro válku a víra, že vítězství 
přinese větší blahobyt.“

Čína je hodnocena jako země, která je „přes svou prastarou kulturu ještě hospodářsky zaostalá a, bohužel, 
pronásledovaná častými a velkými přírodními pohromami (zátopami a pod.). Její dělníci — kuliové — jsou pověstni 
svou nízkou životní úrovní: pracují, jak se říká, za hrst rýže. Ale našla se již v Číně řada inteligentních vůdců 
národa, kteří usilují houževnatě o zlepšeni poměrů. Ani čínské vojáky nelze podceňovati. Vyznamenali se již 
v mnohých bojích a jsou válčení zvykli. Vždyť se v Číně bojuje pro stálý spor mezi generály nepřetržitě skoro 20 let. 

den.
517 „Ruský let je největším výkonem lidského genia a lidské odvahy.“ Tamtéž.
518 Znám též jako Zygmunt Aleksandrowicz Lewoniewski. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/102518/
%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9. 
Stav k 14. 7. 2013.
519 Největší výkon v dějinách letectví. Bez zastávky kolem čtvrtiny světa. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 11. Autor neuve-
den.
520 Hana KLÁNOVÁ: V bouři. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 8–9.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/102518/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/102518/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Během posledních pěti let se však značně zlepšila výzbroj čínských armád. Slabou stránkou Číny zůstávají rozhá-
rané vnitřní poměry; v některých odlehlých provinciích, kterých je 18, vládnou guvernéři nezávisle na čínské vládě 
v Nankinu. Však maršál Čankajšek získal si už většinu odbojných guvernérů k obraně proti japonskému vpádu.“ 
Reportáž rovněž zdůrazňuje, že Čankajšek „zmobilisoval také půl milionu skautů pro službu v zázemí 
a nemíní Japoncům postoupiti ani nejmenší část země.“521 Snaží se získat podporu Spojených států  i Sovět-
ského svazu, což bude patrně narážka na uzavřený čínsko-sovětský pakt o neútočení z 21. srpna.522 
„Zdá se tedy, že Japonci budou mít s Čínou těžkou práci.“523 Naděje na smír ale není ještě ztracena, jak 
o to usilují především státy, jež mají v Číně koncese. „…hlavně Anglie a Francie i Amerika mají v Číně 
koncese, to jest území, kde mohou svobodně vykládati své zboží a udržovati posádku k chránění svého majetku. 
Působí na obě válčící strany, aby uzavřely dohodu.“ Reportáž ukončuje sdělením „Zatím je válka v plném ohni 
a Japonci pomalu, za těžkých ztrát postupují.“

3.1.5. tvorba zábavná, oddechová i zahraniční
Veselá básnička Hermíny Týrlové „Letní příhoda“ vypráví, jak si zvířátka uspořádala vlastní kolau-

daci nově postaveného domu. Pavouk se holedbal, že si utká vlastní rozhlasovou anténu. I když se 
mu všichni smáli, druhého dne skutečně pod pavoukovou anténou byla slyšet hudba. K omluvě 
však nedošlo, neboť vrabec vyzvonil, že ve stejnou dobu, kdy šla zvířátka k pavoukovi na návštěvu, 
člověk z nového domku „na radiu velikém / otočil si knoflíkem“. Pavouk-pokrytec si tak soukal jen 
pavučinu. „A teď, když už všechno víte, / pročpak na mě okouníte? / Poslouchejte radio! / Nazdáreček, adio.“524

Slovensky psaná povídka „Keď hrušky dozrievaly“ Martina Jurča-Bartoše vypráví poněkud ladovský 
příběh o tom, jak hoši vyzráli na hlídače, bývalého husara. Když hlídač ve své dřevěné budce usnul, 
„bola nedeľa po obede, keď nieto čo robiť, keď staré ženy položia si okuliare na nos a študujú kalendár. Potom 
zaspia tam, kde sedely.“ Budku i se spícím hlídačem Ondrášem, „lebo keď Ondráš zaspal, mohol mu aj 
remene z chrbta rezať“, snesli kluci k močálu za sadem, těsně k břehu. Pak si nabrali hrušky a z dosta-
tečné vzdálenosti „začali kričať ani Izraelovia pred Jerichom“, že „kradou hrušky“. „Jak sa Ondrášovi 
doniesly do uší slová ‚hrušky‘ a ‚kradnú‘, poď von z búdy, ale rovno do močiara a odniesli to všetci svätí. Ondrášovho 
hrešenia nebolo konca kraja.“ Hoši se vydatně nasmáli, jenže, kdo se směje naposled… „Ondráš veru tiež 
nebol hlúpe stvorenie a pomyslel si“ ‚Ej, dostalo sa im tu, ale dostane sa im i dom!‘ Pobral sa, stále ešte nadávajúc, 
k ich rodičom. A mali ste potom počuť ten koncert na ‚pyskafóny‘!“525

Zahraniční literaturu representuje Konstantin Georgijevič Paustovskij a jeho příběh „Gumová 
loďka“.526 Nový gumový člun velmi zajímal mladého bílého psa Murzika, který rád všechno ohryzá-
val. Nestačil se divit, když dostal zátkou od nafouknutého člunu. Nový člun posloužil ještě k řadě 
dobrodružných okamžiků i jako kolbiště Murzika se zrzavým kocourem.

3.1.6. podkarpatská zpěvanka
Po Slovensku je připomenut i sám východ republiky v lidové písničce „Na oříškách“.527

3.1.7. debatujeMe
Stejně jako v minulém ročníku, objevuje se i v novém hlídka čtenářských názorů pod názvem 

„Debatujeme“. Přinesla rasantní reakci čtenářky Lidmily „od Jihlavy“ na rasantní názor Marýny 
„z Moravy“. Pro úplnost si napřed přečteme její dopis jako výchozí.

521 Bouře nad Asií. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 6–7. Autor neuveden.
522 Jan MÜNZER: Čínskoruský pakt. Naučný slovník aktualit 1938. Nakladatelství L. Mazáč, Praha 1938, s. 85.
523 Bouře nad Asií. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 6–7. Autor neuveden.
524 Hermína TÝRLOVÁ: Letní příhoda. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 4. Ilustrace nakreslil Alois Moravec.
525 Martin JURČO-BARTOŠ: Keď hrušky dozrievaly. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 5. Ilustrace Rudolf  Adámek.
526 K. PAUSTOVSKIJ: Gumová loďka. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 12–13 a 15. Z ruštiny přeložil Petr Denk. 
Ilustrace Jaroslav Pecháček (uveden chybně jako F. Pecháček).
527 Na oříškách. Podkarpatská zpěvanka. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 13. Přeložil Josef  Spilka.
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„Ctěná redakce! Ráda bych věděla, proč v dneš-
ním moderním a pokrokovém a bůhvíjakém ještě 
dvacátém století se nemůže děvče samostatně roz-
hlédnout a vyvolit si zaměstnání, přiměřené svým 
zálibám a nadání. Jsou ženy pilotky, šoférky, 
lékařky atd. Co chci ještě? — zeptá se mne každý. 
Ale co odvahy a boje stojí podobné zaměstnání 
ženu — neuvědomí si nikdo. Proč není u nás tak 
zařízeno všechno jako v Rusku? O tom by se dalo 
mnoho a mnoho debatovat. Jisto však je, že ještě 
u nás je hodně a hodně starých předsudků, na které 
mnohý mladý odvážlivec doplatí. Příkladně Já! Již 
od mládí jsem vášnivě lnula ke všemu, co bylo od benzinu. Chtěla jsem být mechaničkou. K mému překvapení mne 
však ve zdejší továrně za učně nepřijali. Proč toho neučinili? Vždyť mám vědomosti z oboru motorismu takové, že 
by se za ně nemusil stydět starý praktikant — třeba, že jest mně teprve patnáct let. Cítím v sobě sílu ovládnouti 
kterýkoliv stroj! ‚Prý se to pro děvče nehodí!‘ — — — Pro těch pár lhostejných slov mám opustit svou ideu? Žít 
a vyrůstat v jediné myšlence a pak ji ztratit co dětský nesmysl pro pár neuvědomělých a starými předsudky zabed-
něných hlav? Nesmysl… Nedám se tak lehce zdrtit. Pokusím se o štěstí jinde, vždyť svět je veliký a nejsem na něj 
zvyklá se dívat růžovými skly. Doufám, že se k cíli přece jednou dohrabu. Postačí mi k tomu moje vůle a tři slůvka: 
‚Chci, musím vpřed!…‘ Co soudíte o tom vy? S pozdravem Marýna z Moravy.“528

Čtenářka Marýna, volající po rovnoprávnosti děvčat i v otázce výběru povolání byla v novém 
ročníku poněkud zpražena dopisem čtenářky Lidmily.

„K dopisu ‚Marýny z Moravy.‘
Milá čtenářko,
osměluji se zúčastnit se debaty, kterou’s navrhla v čísle 38. Píšeš, že ses chtěla stát mechaničkou. Ale za učně tě 

nepřijali.
Uvážilas, že chceš zastávat práci muže? Pravda, máme pilotky, šoférky, lékařky atd., jak píšeš, ale podívej se na 

příklad na myslivectví. Vidělas ženu, která by byla myslivcem? Nedávno jsme sice dostali první lesní inženýrku, 
ale tu pravou mysliveckou práci oni ženě nesvěří. Nehodí se to pro ni. jak ti správně řekli v továrně. Úděl ženy je 
vznešený. Proč se mu máme, děvčata vyhýbat? Namítne třeba někdo, že v zaměstnání může žena plnit stejně svůj 
souzený úkol. Já bych řekla, že to pravé manželství nemůže být tam, kde se žena staví na stejné místo s mužem. 
Jsou ovšem výjimky, které potvrzují — mohu říci? — pravidlo.

Rozhlédni se kolem sebe a uvidíš nezaměstnané muže. Proč my jim máme brát to, co jim patří? Nechci tím říci, že 
by každé děvče mělo doma při zašívání punčoch čekat ženicha. Nehodilo by se to do dnešního ‚moderního a pokro-
kového a bůhvíjakého ještě dvacátého století‘! Žena může žít samostatně ve svém povolání, ale kéž je opustí, až si ji 
odvede muž, hlava rodiny, jíž ona se stane srdcem.

Hle, já sama studuji. Snad jsem měla také podobné iluse o životě jako ty. Ale přišla jsem k názoru, který se dá 
vyčíst z těchto řádků, a kterým se chci řídit. Radím ti, děvče děvčeti: Nechtěj se stát mužatkou. Zvol si jiné zaměst-
nání, ženské, vždyť se při tom svého ‚benzinu‘ vzdát nemusíš. Buď amatérem v tom pravém slova smyslu, miluj svou 
práci, jíž se věnuješ soukromě, a věř, budeš šťastnější, o sladké pomyšlení, že místo tvé zábavy jeden muž živí svou 
rodinu. Lidmila, čtenářka od Jihlavy.“529

3.1.8. tábor Mladých, obec činu a dobrého srdce
1. číslo připomíná, že čtenáři mají nadále možnost přihlásit k Táboru mladých, který odměňuje 

„všechny pozoruhodné činy, jimiž českoslovenští chlapci nebo děvčata vynikli“; sebe nebo každého, „který měl 
v něčem úspěch“.530

528 Čtenářka má slovo. Mladý hlasatel 38/II. 22. května 1937, s. 13–14.
529 Debatujeme. Zkušenosti a názory našich čtenářů a čtenářek. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 3.
530 REDAKCE (Břetislav MENCÁK): Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 3.
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3.1.9. kluby M. h. po prázdninách k nové práci
Jaroslav Foglar přivítal po prázdninách čtenářské kluby na pravidelné 14. stránce. „Haló hoši 

a děvčata z Klubů M. H., vítáme vás po prázd-
ninách k nové práci. Bude to práce radostná, 
veselá a hlavně užitečná vám i ostatním. Vždyť 
ve svých klubech se máte naučit kamarádství, 
snášenlivosti, kázni, smyslu pro zodpovědnost, 
v nich máte nalézti i ušlechtilou zábavu, očiš-
těnou od všeho špatného, v nich máte si osvojiti 
i prvky vojenského ducha, pěstovati duševní 
i tělesnou zdatnost. Těšíme se, že se činnost 
v klubech prohloubí tak, aby každý mohl o ní 
mluviti jen s obdivem a že z vás udělá vzor-
nou československou mládež!“531 Foglar jmé-
nem redakce poděkoval za prázdninové 

pozdravy a klubovní hlášení. Oznámil, že v červnu a červenci odeslala redakce prvním 282 klubům 
klubovní legitimace, další přijdou na řadu v tomto měsíci. Kdo je nedostal, neudal vesměs přesnou 
adresu nebo seznamy členů. Nepořádníci ať se přihlásí v nejbližším hlášení. Pokyny, jak vyplňovat 
legitimace a pokyn, kde se vyskytuje první klubovní známka. Odznaky nebyly ještě poslány nikomu. 
Bližší až v příštím čísle.

Nové kluby zahrnují ty, které se přihlásily do 25. srpna – od čísla 292 do čísla 313. Ty, které 
neudaly přesné údaje, registrovány nebyly a nebylo jich málo. Klubovní pošta upozorňuje, že není 
seřazena podle čísel klubů, nicméně by ji měli všichni pravidelně sledovat. „Mnoho klubů se ptá na 
stejnou věc.“ V sérii „často dávaných odpovědí“ o nemožnosti změny názvu i čísla klubu, pochvalách, 
nedorozuměních a rozkolech vyčnívá smutné oznámení, že zemřela členka libereckého 237. KMH 
„K slunci výš“ Nováková. „Kamarádi a kamarádky, známí i neznámí, věnujte ji chvilku tiché vzpomínky.“

3.1.10. podziMní řešitelský turnaj o pěkné ceny
Hádankářská rubrika zahajuje s novým ročníkem „Podzimní řešitelský turnaj“ a přináší jeho 

podrobná pravidla. První cenou je kopací míč. Turnajový rozhlásek informuje, že bylo odděleno 
bodování za řešení a autorství soutěžních hádanek. Pro nedostatek místa budou hádanky otištěny 
až v příštím čísle. „Přejeme vám hodně zdaru v luštění i tvoření hádanek. Naší české milé hádance zdar!“532

3.1.11. pro zasMání a na rozloučenou
Zadní stránka byla vyhrazena anekdotám v rubrice „Tady se zasmějeme“ a obrázkovému seriálu 

Fredericka Herberta Cumberworthe s připojenými verši Jana Doliny „Pip a Pup – zpěváci“.533

„‚Ale, Karle, chovej se slušně. – Co by ti řekl pan učitel, kdyby ses tak choval ve škole?‘
‚Řekl by mi – Karle, buď hodný, nemysli si, že jsi doma.‘“534

3.1.12. co nás potká v novéM ročníku?
První číslo ve zhuštěné formě představilo hlavní okruhy, jimž se bude nový ročník věnovat. 

Nevíme, zdali šlo o skutečný program, nebo shodu náhod danou vývojem situace. Zájem o bran-
nou výchovu, armádu a obranu vlasti bude nadále růst. Rubrika aktualit se bude kromě kuriosit 
a zajímavostí zabývat i velmi zásadními problémy. Pokroky ve vědě a technice budou stálým objek-
531 (Jaroslav FOGLAR:) Záležitosti Klubů M. h. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 14.
532 (Erik STERZINGER:) Podzimní řešitelský turnaj o pěkné ceny. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 15.
533 Frederick Herbert CUMBERWORTH: Pip a Pup – zpěváci. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 16. Verše napsal Jan 
Dolina.
534 Tady se zasmějeme. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 16. Autoři anekdot neuvedeni, kromě kreslené (Dobroslav 
Haut).
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tem zájmu, letectví a polární výzkum se v Hlasateli ještě několikrát objeví, stejně jako zprávy o situ-
aci na válčišti v Číně. Kromě humorných a oddechových povídek najdou čtenáři povídky s histo-
rickou tématikou, s více či méně skrývaným poselstvím pro současnost. Pozornost bude věnována 
úloze a možnostem dětí v krisové situaci, jejich dovednostem a přednostem, o nichž budou pokra-
čovat čtenářské debaty. Hlasatel, ač vydávaný v Praze, nezapomene na ostatní části republiky. Bude 
otiskovat i příspěvky ve slovenštině a o Podkarpatské Rusi. Své místo najdou samozřejmě ukázky 
ze zahraniční literatury. Soutěže a akce, které nyní končí, budou jistě vystřídány jinými. Mnoho 
můžeme očekávat a předpokládat, ještě víc pak na časopis zapůsobí události nečekané a nepředpo-
kládané. V přehledu podrobíme jednotlivé okruhy zájmu Mladého hlasatele zájmu našemu.

3.2. Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce
„Ještě v průběhu ročníku znovu přichází Jaroslav Foglar 
s myšlenkou čtenářských klubů. Redakce jeho myšlenku – 
jako většinu věcí – upravuje a začíná tzv. Tábor mladých. 
Hned z počátku je jasné, že takto upravená myšlenka 
nemohla plnit autorův záměr – podchytit zájem čtenářů 
a prostřednictvím časopisu je vést k ušlechtilé pravidelné 
činnosti a zábavě.“

Zdeněk Pírek535

Jedna z nepříliš vydařených akcí Mencákova Hlasatele je vydávána za důkaz o jeho nevhodnosti 
coby redaktora dětského časopisu. Deformoval prý Foglarovu myšlenku čtenářských klubů, nasli-
boval přes 200 cen, a pak jich komise rozdala jen osm. Stejně nakonec musel kluby založit a ještě 
akce skončila ostudou. Jenže leccos mohlo být trochu jinak.

3.2.1. deforMovaný nápad nebo nápad s širšíMi souvislostMi?
Dosavadní hodnocení „Tábora mladých“ vychází čistě ze závěrů Zdeňka Pírka, jenž se mu také 

nejvíce věnoval, a Jaroslava Foglara, který o akci hovořil trochu méně a spíše v náznacích. Výcho-
diska takového hodnocení se nikdo nesnažil opravovat, nebylo to potřeba, když cíle bylo dosaženo 
– z případu vyšel Foglar jako vítěz a vývoj mu dal za pravdu.

„Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce“ byl ohlášen v 35. čísle I. ročníku z 2. května 1936. Zaštiťuje 
se jmény obou presidentů, kteří „už v mládí toužili, aby vynikli v oboru své práce“, a vyzývá ty, kteří 
pomohli někoho zachránit, jsou technicky zruční, vyznačují se dobrými organisačními schop-
nostmi, rozvahou, nebo učinili něco dobrého pro menšinové školství atd., aby se přihlásili do této 
soutěže, „která bude mít velké a krásné odměny, jakých jsou hodny velké činny malých občanů“.536 Akce byla 
posléze zpřesňována a doplňována, záštitu nad ní převzal sám ministr školství Emil Franke,537 
členy komise byli ředitel letecké továrny Aero Antonín Husník, náčelník ČOS Miroslav Klinger, 
tajemnice Československého Červeného kříže Julie Molnárová a starosta Svazu učitelstva českoslo-
venského E. Vlasák.538 Bylo slibováno na dvě stě cen.

Pravidla nevylučovala, že by záslužnou činnost nemohly přihlásit i dětské kolektivy. Nemuselo jít 
nutně žádné velehrdinské činy, ale i o „hrdinství drobných činů a práce“.539 V opakovaných výzvách byly 
specifikovány činy, jichž se „Tábor mladých“ týká, byly dávány příklady.

535 Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 3.
536 (Břetislav MENCÁK:) Československé mládeži! Malý hlasatel 35/I. 2. května 1936, s. 3.
537 Za národně socialistickou stranu.
538 (Břetislav MENCÁK:) Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce. Malý hlasatel 37/I. 16. května 1936, s. 3. Původně byl 
členem poroty i kapitán četnictva Robert Váňa, který z ní posléze z neznámých důvodů vypadl.
539 Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 5.
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Po přehoupnutí do II. ročníku se však organisace podniku začala redakci vymykat z rukou. 
Údajně to způsobily čtenářské dopisy, v nichž bylo navrženo, aby se utvářely „hlídky Tábora mladých“, 
které budou na místní úrovni vykonávat záslužnou činnost, budou mít svůj program atd. Že toto 
pojetí je velmi blízké budoucím čtenářským klubům, je vskutku nezpochybnitelné.

Redakce dala podnět ke zřizování těchto hlídek, jenže tím pádem se začalo vytrácet původní 
poslání „Tábora mladých“. A tak nakonec byl od této soutěže oddělen „klubovní prvek“ tím, že byly 
v květnu 1937 založeny čtenářské kluby, které si Foglar na vydavatelství vymohl. „To jsem ještě nebyl 
zaměstnancem Melantrichu, ale jen jeho přispěvatelem do Mladého hlasatele, vzniklého na můj návrh. V mých 
plánech a návrzích byla sice myšlenka čtenářských klubů už zakotvena, ale zatím ne zcela rozpracována a pan 
redaktor Mencák ji na štěstí či snad na neštěstí nepochopil plně. A tak v Mladém hlasateli založil jen ‚Tábor 
mladých‘, neurčité sdružení mládeže, do kterého měli být přijímáni jen zasloužilí čtenáři, kteří vykonali něco mimo-
řádného a všeobecně prospěšného. Byla to jistě ušlechtilá myšlenka, ale já měl na mysli něco jiného! Já v duchu viděl 
hochy a děvčata v zapadlých vesnicích či malých městečkách, kde nebyla žádná příležitost k nějakému hrdinskému 
činu a přece bylo nutno dát jim nějakou náplň jejich volného času!“540

Pro Foglara byl vztah k „Táboru mladých“ jistě takový, že podle něj nebylo soutěže třeba, neboť 
její obsah může být „běžnou“ náplní klubovní činnosti. Je proto pochopitelné, že v jeho očích 
neuspěl. Chybu nesla jistě redakce, neboť neustále pozměňovala pravidla. Akce na svém závěru 
vypadala dosti odlišně od svých počátků a zmatků během roku rovněž nebylo málo.

Založení čtenářských klubů znamenalo odliv zájmu o „Tábor mladých“, byť tomu tak být nemělo. 
„Hlídky Tábora mladých“ nebyly automaticky uznány za čtenářské kluby a oba hlasatelské pod-
niky si jely po své koleji. Vyhodnocení „Tábora mladých“ bylo zveřejněno ve 41. čísle II. ročníku 
12. června 1937. Namísto zástupu oceněných bylo uděleno jen osm cen. Každý z oceněných si ji 
jistě zasloužil, ale chyběla tu odpověď na otázku, kde jsou ostatní?541 Na další rok bylo vyhlášeno 
pokračování soutěže – od 1. června 1937 do 31. května 1938.542

„Tábor mladých“ byl podle dosavadního výkladu vlastně jakýmsi „trucpodnikem“ redaktora 
Mencáka, který nevěřil energickému Foglarovi, překypujícímu zkušenostmi a inspirací. Jenže tento 
výklad argumentačně neopouští stránky Hlasatele, ba dokonce odehrává se spíše na stránkách Fogla-
rova a Pírkova textu. Že zde jednoznačně působí i další, vnější vlivy, je okázale přehlíženo.

Tvrzení, že „Tábor mladých“ je pouze odvarem Foglarových čtenářských klubů, se do určité míry 
pokusila vyvrátit Tereza Švejdová-Meravá, která si připustila možnou souvislost této akce s „jistým 
neštěstím“.543 Dál tento svůj poznatek nerozváděla. Přestože se při popisu „Tábora mladých“ dopustila 
řady omylů a nepřesností, nutí její poznámka k zamyšlení.

„Tábor mladých“ byl vyhlášen na přelomu května a června 1936. V polovině června přibyla ještě 
rubrika „Jak se naučím plovat?“. Je velmi pravděpodobné, že obě akce byly ovlivněny, pokud ne přímo 
inspirovány, hromadným neštěstím na Dyji u Rakvic, kde v úterý 26. května 1936 utonulo 31 dětí.544 
Tragická událost, o jejíchž příčinách se bude ještě dlouho spekulovat, zasáhla hluboce českosloven-
skou veřejnost, která děkovala všem těm, kteří pomáhali zachraňovat děti z vody a přičinili se, že 
počet ztracených dětských životů nebyl ještě vyšší. „V žalu nás naplňuje pýchou odvaha 11letého chlapce 
Albrechta Fibicha, který zachránil šest kamarádů; statečnost Růženy Suchyňovém která spěchá na pomoc své 
družce; učitel, který ve chvílích plných zmatku zoufale bojuje o dvanáct mladých životů, mladistvý kočí, který s nasa-
540 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Část druhá. Sokol Silůvky, Silůvky 1990, s. 36.
541 Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 9 tvrdí, že 
víc významných činů přihlášeno nebylo. Kde k tomuto údaji přišel, neuvádí. Zároveň skýtá toto tvrzení nebezpečnou 
interpretaci ve smyslu, že oceněni byli všichni, i ti, kteří by jinak neměli nárok.
542 (Břetislav MENCÁK:) Pozor, čtenáři a čtenářky! Mladý hlasatel 41/II. 12. června 1937, s. 2.
543 Tereza ŠVEJDOVÁ: Časopis Mladý hlasatel a jeho autoři. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Praha 2009, s. 23. Autorka si svého „objevu“ pravdě-
podobně vůbec nepovšimla, protože na jiných místech opakuje Foglarovo a Pírkovo pojetí.
544 Strašlivé neštěstí na Dyji. Pražský ilustrovaný zpravodaj. Ročník 1936. Číslo 23. 4. června 1936. Autor neuveden.
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zením života vytahuje z vln malá těla mezi desítkami rukou, které se zvedaly z vody.“545 V této situaci působí 
vyhlášení „Tábora mladých“ zcela jinak. Byl sice oznámen před touto tragédií, ale bylo by zvláštní, 
kdyby se do něj určitým způsobem nepromítla. Kursy plavání byly nastartovány zcela určitě i pod 
dojmem rakvického neštěstí.

Musíme si uvědomit, že šlo o období, kdy plavat rozhodně neumělo každé dítě. Plošné školní 
kursy plavání, natož pravidelné, byly ještě dlouho hudbou budoucnosti. Jestliže se v tento oka-
mžik ozve „Tábor mladých“, který chce ocenit po zásluze ty, kteří nasazením vlastního života zabrá-
nili smrti svých bližních, ustupuje tvrzení o deformované klubovní myšlence rychle do pozadí. 
V případě „Tábora mladých“ se rovněž zapomíná na sociální rozměr akce. Dost často byli těmito 
malými hrdiny děti z nemajetných rodin a jejich nominace mohla jejich obtížnou situaci zlepšit. 
I v tomto smyslu na akci upozornil věstník Syndikátu čs. novinářů: „MALÝ HLASATEL, dětský 
týdeník Melantricha, bude od nového ročníku v září přejmenován na »Mladý hlasatel«. – – 1. června zahájil velkou 
výchovnou akci »Tábor mladých, obec činů a dobrého srdce«, protektorát akce převzal ministr MŠANO. Porotu, 
odměňující vynikající a záslužné činy odvahy, technických výkonů, pohotovosti a pod. tvoří: ředitel továrny Aero ing. 
Husník, tajemnice Čsl. Červeného kříže Julie Molnárová, starosta Svazu čsl. učitelstva E. Vlasák. Akce není poli-
tická ani obchodní a sleduje výchovu uvědomělých a pracovitých mladých občanů. Jako odměny jsou několikatýdenní 
pobyty v rekreačních táborech, jazykových učilištích, cesty po ČSR, knihy a pod.“546

Je nezpochybnitelné, že v pozdějších fázích se objevily tendence přeměnit „Tábor mladých“ v něco, 
co bude podobné pozdějším čtenářským klubům. V době vyhlášení tomu ale tak být nemuselo. Jis-
tým náznakem by mohla být vzpomínka v pamětech Jaroslava Šaldy: „Jen letmo ještě vzpomínám na 
akci našeho ‚Zpravodaje‘ s odměňováním krásných, ušlechtilých a statečných činů, na tendenci ‚Mladého hlasatele‘ 
vyvolávat v mládeži zájem o technický pokrok…“547 V této době žádná podobná akce v Pražském ilustro-
vaném zpravodaji neprobíhala.548 Je možné, že Šalda si spletl Hlasatele s Pražským ilustrovaným zpra-
vodajem. Zmíněná akce by odpovídala jeho představám o využití tisku ke službě vlasti a současné 
propagaci vlastního závodu. Nemohl být proto autorem Šalda, nebo někdo z jeho okolí? Informace 
o autorství „Tábora mladých“ jsou přece jen velmi kusé. A i kdyby šlo o deformovanou klubovní 
myšlenku, pak deformátorem přece vůbec nemusel být Mencák. Zvláště, když do akce byl zapojen 
sám ministr školství, Šaldův spolustraník. Je nutné předpokládat, že nitky šly z vyšší úrovně než jen 
od Mencáka.549

Sociální rozměr zdůraznilo i vyhodnocení na konci II. ročníku. „Je zajímavo, že většina odměněných 
jednotlivců je z rodin chudých nebo postižených nezaměstnaností a že stateční hoši se namnoze vyznačují velmi dob-
rým prospěchem ve škole. Mohou být krásným příkladem druhým svým kamarádům a vyrostou z nich jistě občané 
vzorných povah.“550

Nedosti na tom, držitel 1. ceny Vašík Jiřík z Pohledu na Německobrodsku, se objevil i v jiných 
časopisech, než jen v Hlasateli. Ten o něm psal v 17. čísle II. ročníku z 26. prosince 1936.551 Už 

545 Tamtéž.
546 Týdeníky. Tisk a politika. Věstník československých novinářů – orgán Syndikátu československých novinářů – časo-
pis Svobodné školy politických nauk. 1935/1936. Ročník X. (VIII.). Číslo 9–10. Červenec 1936. Syndikát českosloven-
ských novinářů, Praha 1936, s. 334–335. Autor neuveden.
547 Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav 
v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 272.
548 Není tím vyloučeno, že probíhala dříve. Což by mohlo znamenat, že i v případě „Tábora mladých“ jde o „recyklovanou“ 
myšlenku, která již byla použita někde jinde!
549 Nebylo by to nic neobvyklého, např. hlasatelský „Kurs mladých motoristů“ inicioval Šaldův syn Jaroslav. Vizte: Nový 
úspěch Mladého hlasatele. Mladý hlasatel 42/II. 19. června 1937, s. 2. Autorem patrně Břetislav Mencák.
550 (Břetislav MENCÁK:) Pozor, čtenáři a čtenářky! Mladý hlasatel 41/II. 12. června 1937, s. 2.
551 Noví kandidáti Tábora mladých. Mladý hlasatel 17/II. 26. prosince 1936, s. 2. Autor neuveden.
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na Silvestra 1936 se objevil i v Pražském ilustro-
vaném zpravodaji.552 Pak se o něm zmínil časopis 
Rozhlas mladých, jemuž malý hrdina i odpově-
děl – a tuto jeho odpověď z ledna 1937 pře-
tiskl další konkurenční časopis Vzhůru na stráž 
ve dvojčísle 3–4.553 Jiříkův statečný čin reso-
noval na mnohem větším prostoru než jen 
na stránkách Mladého hlasatele. „Tábor mladých“ 
se zkrátka zapojil do tehdy obecného zájmu 
o statečné děti, stimulovaného nejen rakvic-
kou tragédií.554 Vydávat proto „Tábor mladých“ 
pouze za nepovedenou a nepochopenou vari-
antu čtenářských klubů, je nesprávné a hrubě 
zjednodušující.

3.2.2. nový ročník?
Pokračování „Tábora mladých“ bylo pře-

křtěno na „druhý ročník“. Poslední číslo 
II. ročníku přineslo snímky zlaté plakety, kte-
rou dostal držitel první ceny Vašík Jiřík. Ten 
zároveň v uveřejněném dopise děkuje redakci, 
že mu změnila výhru z šestitýdenního letního 
tábora na jízdní kolo, které se mu bude nyní 
velmi hodit, odchází totiž do učení a bude 
moci dojíždět na kole.555

Pozvánku k dalšímu ročníku soutěže při-
neslo i 1. číslo III. ročníku: „Snad jste již čtli 
v Hlasateli, že všechny pozoruhodné činy, jimiž česko-
slovenští chlapci nebo děvčata, školní třídy nebo i jiné 
skupiny naší mládeže vynikli, jsou čestně i prakticky 
odměňovány Táborem mladých. Sledujte v dalších 
číslech Mladého hlasatele zprávy o Táboru mladých 
a pište nám o každém chlapci (nebo děvčeti), který 
měl v něčem úspěch. Redakce.“556

V příštím čísle jsou čtenáři seznámeni 
s druhým oceněným, Erichem Falbem z Lokte, a znovu s celou soutěží v článku „Kdo bude letos 
v Táboru mladých?“. „Tábor mladých je akce, která hledá v celé republice čilé chlapce i děvčata, kteří vykonali něco 
pozoruhodného a záslužného. Tuto akci vyznamenal svým protektorátem pan ministr školství a národní osvěty dr. 

552 12letý Václav Jiřík. Pražský ilustrovaný zpravodaj. Ročník 1936. Číslo 53. 31. prosince 1936.
553 Ze zlaté knihy statečných hochů. Vzhůru na stráž. Časopis věnovaný branné výchově českosl. mládeže. 1937. Ročník I. 
Číslo 3–4. Československá grafická unie, Praha 1937. Datum neuvedeno, pravděpodobně duben 1937 (razítko Národní 
knihovny). Autor neuveden.
554 Je minimálně podivuhodné, že žádné z rakvických dětí, které pomáhaly zachraňovat své spolužáky, se nedostalo do 
„finále“ „Tábora mladých“ a nebylo nijak oceněno. Že by se tím potvrzovalo tvrzení dokumentárního filmu České tele-
vize Nové mlýny 1936 z cyklu Osudových okamžiků, kde zaznělo, že vyšetřování příčin rakvického neštěstí bylo záměrně 
vedeno do slepé uličky? Že by proto „nesměl“ být nikdo z dětí v této souvislosti připomínán? S průhlednou výmluvou, 
že své hrdinství projevily ještě před oficiálním začátkem soutěže?
555 (Břetislav MENCÁK:) Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce. Mladý hlasatel 44/II. 31. července 1937, s. 2.
556 REDAKCE (Břetislav MENCÁK): Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 3.
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Emil Franke. Za první rok 1936—1937 bylo uděleno osm cen žákům i žačkám obecných i měšťanských škol. 
Vítězem soutěže stal se Vašík Jiřík, 12letý školák z Německobrodska, který zachránil tři děti před utopením. 
Dostal čestnou zlatou plaketu a šestitýdenní pobyt v letním táboře, místo něhož mu na jeho přání bylo darováno 
kolo. Dnes vám přinášíme obrázek Ericha Falba (na obr. vpravo), žáka IV. třídy ovecné školy v Lokti, s jeho 
kamarádem R. Hudlerem, kterého zachránil před utopením v rozvodněné Ohři. E. Falb dostal za svůj čin čestnou 
stříbrnou plaketu a nový oblek.

Kolik bude asi vítězů v letošním druhém roce (1937—1938) Tábora mladých, obce činu a dobrého srdce.
Doufáme, že si Kluby Mladého hlasatele nedají nikdy ujít příležitost oznámit i nám pozoruhodné činy svých 

členů, případně i nečlenů, svých krajanů, a navrhnouti je k odměně Tábora mladých. Pýcha, že členem Tábora 
mladých se stal někdo z jejich města nebo kraje, jim bude jistě příjemnou odměnou.“557

V případě Ericha Falba se můžeme ptát, zdali byl německé národnosti, byv z města, kde 
z 3837 obyvatel bylo jen 69 národnosti československé.558 Takový údaj nebyl totiž nikde uveden. 
Jestliže německé národnosti byl, je možné, že měl jeho záslužný skutek záchrany spolužáka sloužit 
jako důkaz, že malí hrdinové mohou být i německé národnosti, že lidská solidarita nezná národ-
nostních rozdílů.559

Vzhledem k důležitějším událostem další připomínky „Tábora mladých“ ustupují. Akce se mihne 
počátkem října v drobné noticce o dvou darebácích, kteří neměli na práci nic lepšího, než zkoušet 
vykolejit vlak na úzkorozchodné trati. „NESVĚDOMITÍ HOŠI. Když čteme zprávy o chlapcích i děv-
čatech z Tábora mladých, nebo když pozorujeme ušlechtilou mládež z našich klubů M. H., ani nemůžeme věřiti, 
že mohou býti na světě — a k tomu ještě v naší republice — hoši tak špatní, jak uvádí tento případ: Dva školáci 
položili na koleje úzkokolejné dráhy u Černovic patník, aby se vykolejil vlak a oni aby mohli pozorovat toto želez-
niční neštěstí. Lokomotiva patník rozdrtila, ale to hochy neodradilo. Dali na koleje nový patník a čekali, co se bude 
dít. Neštěstí zabránil hlídač trati s četníkem, kteří hochy zadrželi a překážku odstranili. — Uvědomte si vždy, 
zda vaše zábava neohrozí něčí bezpečnost, napomínejte ostatní, kteří jsou bezohlední, nebo neopatrní ve svých zába-
vách.“560 Text v přímém vztahu k „Táboru mladých“ se objeví až koncem měsíce v 9. čísle na klubovní 
stránce, jde o odstaveček Jaroslava Foglara: „Naše kluby a Tábor mladých: Jest vám všem jistě známo, že 
při našem Hlasateli jest zvláštní útvar, Tábor mladých, jehož členy se každoročně stávají hoši i děvčata, kteří se 
něčím neobyčejným vyznamenali. Vy, mládež z našich klubů, staňte se pomocníky při tomto Táboru mladých tím, že 
budete bedlivé sledovati ve svém okolí všechny události a objevíte-li někde hocha, či děvče, které podle vašeho úsudku 
by mělo být vyznamenáno cenou Tábora mladých, napíšete nám obšírně o něm a o jeho výkonu. Výkon musí být 
ověřen školou, nebo četnickou stanicí, či jiným směrodatným orgánem. A nejen to. Kluby převezmou řízení Tábora 
mladých, jejich delegáti budou účastni rozdílení cen a snad také i některý člen klubů se do Tábora mladých dostane. 
Přemýšlejte, zda váš klub jest hoden čestného úkolu, který na kluby skládáme, zda všichni vaši členové jsou tak 
vzorní hoši a děvčata republiky, aby mohli sami o jiných rozhodovati, mají-li býti přijati do Tábora mladých.“561

Zřejmý pokus aktivně zapojit čtenářské kluby do „Tábora mladých“ apeloval na jejich členy, aby 
pomáhali hledat ty, kteří si za své dobré srdce a pohotovost zaslouží odměnit. Vždyť často o nich 
ani nevíme, ze skromnosti své činy tají.

V tomto duchu hovoří i noticka z 11. čísla z 13. listopadu: „ČIN, HODNÝ TÁBORA MLA-
DÝCH. V těchto dnech bylo zaklepáno na třídu jedné přerovské školy během vyučování. Vstoupil pán a prosil, 
aby mu bylo dovoleno nalézti mezi žačkami tu, která před tím ho upozornila, že ztratil šest set korun, peníze 
557 Kdo bude letos v Táboře mladých? Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 3. Autor neuveden, patrně Břetislav Mencák. 
Překlepy ponechány. Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 
1990, s. 9 chybně tvrdí: „A to je také poslední zmínka o Táboru mladých.“ Chybu převzal i Jiří POLÁK: Poselství žlutého kvítku. 
Olympia, Praha 2003, s. 14. Polák se navíc na základě Pírkova textu domýšlí více, než je zdrávo, a „Tábor mladých“ ozna-
čuje za „Mencákovo dítko“.
558 Naučný slovník aktualit II. 1939. L. Mazáč, Praha 1939, s. 288.
559 Takto to samozřejmě nikde vyřčeno nebylo a jde pouze o domněnku!
560 NESVĚDOMITÍ HOŠI. Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 13. Autor neuveden.
561 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 14.
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zvedla a dala mu je. Odběhla dříve, než ji mohl odměniti. Skromné děvče skutečně ve třídě mužem bylo nalezeno 
a byla jí vnucena peněžitá odměna za její poctivost. Nejkrásnější jest, že ani kamarádkám ve škole se předtím děvče 
nepochlubilo svým poctivým činem. Má vaše třída někoho, na koho by mohla být tak hrda, jako přerovská na svou 
spolužačku?“562

Bohužel toto je pravděpodobně poslední, a to ještě nepřímá, zmínka o „druhém ročníku“ „Tábora 
mladých“. O mladých hrdinech se ještě čtenáři ledacos dočetli, do souvislosti s touto akcí však již 
dáváni nebyli. Podezřele málo oceněných na konci II. ročníku a nenápadné zmizení v ročníku tře-
tím naznačují neúspěch tohoto nápadu v širším měřítku. „Obec činu a dobrého srdce“ se vyhod-
nocení nedočkala, akce nebyla nijak formálně ukončena. Z časopisu se vytratila.

„Tábor mladých“, ať už byly jeho kořeny jakékoliv, nedosáhl v závěru takového úspěchu, jaký se 
očekával. Postupně se přetvářel v konkurenci čtenářských klubů, byl neustále měněn a korigován, 
až nakonec poněkud neslavně skončil. Po letech se na něj nabalila vrstva urážlivých a nepravdivých 
zkazek, která akci přiřkla velmi potupnou úlohu. Budoucí bádání by mělo prokázat, kolik zůstalo 
pravdy, či spíše nepravdy ve výkladu jeho poslání. Pro III. ročník stal se odumřelou součástí, na níž 
si v průběhu času již nikdo v časopise nevzpomněl.

3.3. Čtenářské debaty podle starých vzorů
„Jisto však je, že ještě u nás je hodně a hodně starých 
předsudků, na které mnohý mladý odvážlivec doplatí. Pří-
kladně Já! Již od mládí jsem vášnivě lnula ke všemu, co 
bylo od benzinu. Chtěla jsem být mechaničkou. K mému 
překvapení mne však ve zdejší továrně za učně nepřijali.“

„Marýna z Moravy“563

Rubrika čtenářských debat byla v Hlasateli takřka od začátku. Bylo vždy vybráno určité téma, 
k němuž se čtenáři vyjadřovali, zaujímali stanoviska, tříbili a vyměňovali si názory prostřednictvím 
časopisu. Je jisté, že publikované dopisy nejen tvořily pouze špičku ledovce, ale procházely určitými 
filtry. Pisatelé svoje dopisy mohli předkládat svým blízkým a po odeslání procházely diskusní pří-
spěvky filtrem redakčním. I přes tuto úzkou výběrovost neztrácejí na zajímavosti, byť mohou lec-
kdy z dnešního pohledu působit jako vyumělkované, kostrbaté, nebo nedětské. Zdali tak působily 
i v době svého vzniku, nejsme schopni posoudit, jakékoliv apriorní soudy nejsou na místě.

3.3.1. „Mužatkou“ nebo průkopníkeM?
Konec II. ročníku nastolil poměrně zásadní téma emancipace děvčat a rovnoprávnosti ve volbě 

povolání. Jak již bylo zmíněno, 1. číslo III. ročníku přineslo odpověď na dopis čtenářky „Marýny 
z Moravy“, která měla sen se stát automechanikem, ale do učení ji nevzali. Čtenářka „Lidmila od Jih-
lavy“ ji varovala, aby se kvůli koníčku nesnažila zvrátit přirozený běh věcí, a doporučila ji, aby se své 
vášni věnovala pouze ve volném čase.564

2. číslo z 11. září otisklo opačné stanovisko „kvintána Emjé z východních Čech“, který se čtenářky 
Marýny nejen zastal, ale dokonce ji dal najevo, že její úsilí podporuje a souhlasí s ním: „Vážená 
redakce, chápu dopis, otištěný v 38. čísle pod nadpisem: Čtenářka má slovo, jako výzvu k nové debatě. Proto zde 
píši několik slov, vyjadřujících můj názor na tento článek. Proti samostatnému zaměstnání žen se ozvalo mnoho 
hlasů odevšad. Prý ženy budou ubírat mužům práci, které není nikde nazbyt atd. Je též mnoho hloupých předsudků. 
Nezdá se nikomu zvláštním, je-li žena profesorkou, ale je každému divné, řídí-li žena sama letadlo. Maryna 
z Moravy narazila ve svém článku na Rusko. Tam jsou ženy zaměstnány všude. Dokonce jsem někde viděl fotografii 
ředitelky muniční továrny. Maryna by chtěla být mechaničkou. Snad je to trochu nezvyklé viděti ženu v kombinese, 

562 Čin, hodný Tábora mladých. Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden.
563 Čtenářka má slovo. Mladý hlasatel 38/II. 22. května 1937, s. 13–14.
564 Citováno rovněž výše.
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ale průkopník být musí. Před několika lety bylo zvláštností, řídila-li žena automobil. Nyní je to však již zcela 
obyčejný obraz. A proto, Maryno, nedej se. Snad jsi jednou z prvních, ale možná že nejsi poslední. Doufám, že 
zvítězíš. Bude-li můj dopis otištěn, těším se na názory jiných čtenářů. Váš kvintán Emjé z východních Čech.“565

Kvintán stejně jako Marýna argumentovali situací v Sovětském svazu, kde již byly ženám posky-
továny mnohem širší příležitosti, jak se uplatnit v oborech donedávna výhradně mužských. Toto 
prolomení předsudků a zkostnatělého vnímání děvčat vítají oba jako důkaz pokroku a modernity. 
Jestliže ve SSSR je možné, aby žena řídila muniční továrnu, proč ve vyspělém Československu 
nevezmou děvče do učení?

Ve třetím čísle z 18. září kontroval „tercián Pavel“ ze Slovenska. „Milá ‚Marýno z Moravy‘! Máš sku-
točne ťažký problém, lebo rozhodovať o budúcnosti niekoho nenie ľahká vec. Nemáš pravdu, keď sa chceš venovať 
tomuto zamestnaniu, stať se mechaničkou. Trebars XX. storočie prinieslo tiež rovnoprávnosť žien s mužmi, prace 
prisluší žene povinnosť manželky a matky, kdešto muži sa možu venovať svojmu zamestnaniu telom i dušou. Možeš 
si vybrať také zamestnanie, vedľa ktorého ešte vždy možeš vykonávať svoje povinnosti ako na pr.: lekárka, učiteľka 
alebo profesorka atď. Nermúť sa preto, že ťa v továrni neprijali a nehorši sa na tých, ktorí zaujali pri Tvojej veci 
iné stanovisko, ako Ty, lebo to chápali so správného konca. Uváš dobre, keď si budeš voliť zamestnanie a pripomni 
si moj dopis. So srdečným pozdravom ‚Tercián Pavel‘.“566

Dá se říci, že slovenský tercián do určité míry zopakoval argumenty čtenářky Lidmily.567 Zdárný 
start debaty dával naději, že bude nalezena odpověď na otázku, čím je pro ostatní čtenáře pisatelka 
Marýna a její sen. Leč dopis terciána Pavla byl v tomto ročníku posledním příspěvkem do té doby 
téměř tradiční rubriky „Debatujeme“. Zmizela podobně jako „Tábor mladých“, který také měl přejít 
do nového ročníku. Čtenáři se již nedozvěděli, zdali se „Marýna“ stala průkopníkem, nebo jí bylo 
souzeno vybrat si povolání, k němuž neměla vztah. Prostor k vyjádření ale čtenáři ztratit neměli.

3.4. Čtenářské příspěvky
„V pubertě dochází zpravidla k debutu, totiž k debutu 
ve vlastním slova smyslu, k prvnímu uvedení na veřejnost. 
Nejsou sice vzácné případy, kdy dětský časopis uveřejní 
plod infantilního autora, kdy jsou verše žáčka obecné školy 
recitovány na akademii rodičovského sdružení, ale to není 
ten pravý debut: schází tu vědomí autorovo, že vstoupil na 
dráhu veřejné činnosti literární. Toto vědomí nemůže mít 
dítko; teprve subjektivismus puberty náležitě ocení křest 
tiskařským černidlem.“

Václav Lacina568

Lacinův citát naznačuje, jaké pověsti se těšily časopisy otiskující dětskou tvorbu. Mladý hlasatel na 
rozdíl od svých konkurentů hleděl při výběru pečlivě na kvalitu. Nevíme, zda byly příspěvky před 
otištěním nějak upravovány, v určitých případech je to možné předpokládat.569 I když v pozdějších 

565 Debatujeme. Naše zkušenosti a názory. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 3.
566 Naše zkušenosti a názory. Mladý hlasatel 3/III. 18. září 1937, s. 14. Autor se domnívá, že terciánův příspěvek nebyl 
zrovna v souladu s pravopisnou normou tehdejší slovenštiny, byť se současná pravidla odlišují. Buďto tercián nebyl se 
spisovnou slovenštinou zrovna zadobře, nebo se chyby dopustili sazeči.
567 Tím nemá být řečeno, že z ní opisoval. V dopisech není uvedeno datum a lze předpokládat, že všechny reakce se do 
redakce sešly ještě o prázdninách.
568 Václav LACINA: Čtení o psaní. Sfinx – Bohumil Janda, Praha 1949, s. 28.
569 Na rozdíl např. od časopisu Mládí, který některé čtenářské minipříspěvky otiskoval pravděpodobně bez zásahů 
– a podle toho také mnohdy vypadaly.
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svých etapách poskytoval Hlasatel svým čtenářům daleko větší prostor, nepřišli ani v této době malí 
pisatelé zkrátka. Následující přehled se bude však zabývat pouze těmi články, u nichž je příslušnost 
autora ke čtenářské obci Mladého hlasatele prokázána nade vší pochybnost.570

3.4.1. naučné příspěvky
Dvěma čtenářům otiskl Hlasatel příspěvky, které snesou označení „naučné“. Josef  Kolařík, 

o němž víme, že byl žákem IV. třídy měšťanky, ale nevíme kde, poslal velmi pěkný text o slovenské 
vesnici Praze. Jeho kvalita byla potvrzena i tím, že byl zařazen přímo do rubriky „Zprávy z ČSR 
a z celého světa“, což bylo jinak opravdu výjimečné! Článek vyšel v 7. čísle ze 14. října 1937.

„KOLIK JE PRAH? V jednom čísle Hlasatele byla otázka výše nadepsaná a odpověď byla, že jest Prah více, 
v Americe atd. Že však máme v republice dvě Prahy, ví asi málokdo. Můj otec, povoláním četnický strážmistr, konal 
službu na Slovensku v okrese Lučenec, a při své služební obchůzce docházel též do obce, kterou tamější obyvatelé 
nazývali Praga. Tamější učitel Gábor, roduverný Slovák, pátraje po původu tohoto názvu, našel ve starých kroni-
kách, že správný název obce jest Praha a obec tuto že založili čeští vystěhovalci evangelíci, kteří před dávnými lety 
museli pro svoji víru utéci ze své domoviny, což dokazuji jména obyvatelů, na př. Kysel, Levár atd. Okresní úřad 
v Lučenci podle dokladů mu předložených změnil jméno obce roku 1930 na úřední název Praha u Lučence. Praha 
u Lučence má asi 50 domů, pošt. úřad Halič, okres Lučenec; jest položena vysoko v horách uprostřed lesů. Josef  
Kolařík, žák IV. tř. měšt.“571

Na konci listopadu bylo do 13. čísla jako doprovodný článek k akvaristickému příspěvku Fran-
tiška Ždímala572 vybráno pojednání Václava Volfa z Hradce Králové „Z mého pozorování rájovce“.573 
Patrně i na základě těchto dobrých příspěvků připojila redakce k článečku „Krmení ptactva v zimě“574 
doušku: „Napište nám, co jste u krmítka pozorovali, nebo které vzácné ptáky letos v zimě uvidíte. Nejlepší články 
otiskneme. Redakce“.

3.4.2. čtenářská „beletrie“
Početně v této kategorii přirozeně převažovaly verše a krátké povídky. V 7. čísle z 16. října 1937 si 

čtenáři mohli číst veselý slovenský příběh „Medveď“, který „napísal náš čtenář“575 Peter Lenko Valeský 
z Hýb u Liptovského Hrádku o chlapcích, kterým „horár“ ukazuje na protější stráni medvěda, ve 
skutečnosti bleskem rozčísnutý jehličnatý strom. Bystrý chlapec Jano nejen prohlédne „horárův“ 
vtípek, ale ještě jej rozšíří předstíraným lovem na tohoto „medvěda“.576

12. číslo z 20. listopadu nabídlo hned tři čtenářské příspěvky. Na páté straně pěknou náladovou 
báseň „Podzimní den“ od „Sekundána z Vysočan“577 a humorné vyprávění slovenského „Kvartána“ 
„Cesta do školy“, jak veselí „študenti“ „chvátají“ do svého vzdělávacího ústavu.578 Skoro celá třináctá 
strana je věnována příběhu „Ježatý návštěvník“579 o pěti trampech, které po vydatné porci strašidel-
ných příběhů vystrašil dupající ježek. Povídku napsal tehdy čtrnáctiletý žák kladenské měšťanky 

570 Takový údaj často chyběl.
571 Josef  KOLAŘÍK: Kolik je Prah? Mladý hlasatel 7/III. 14. října 1937, s. 2.
572 František ŽDÍMAL: Rájovec potěší každého akvaristu. Mladý hlasatel 13/III. 27. listopadu 1937, s. 13.
573 Václav VOLF: Z mého pozorování rájovce. Tamtéž.
574 K. Pkn.: Krmení ptactva v zimě. Mladý hlasatel 13/III. 27. listopadu 1937, s. 13–14. Šifra autora nerozluštěna.
575 Písmeno „ř“ bylo skutečně vřazeno ke slovenskému nadpisu.
576 Peter LENKO VALESKÝ: Medveď. Mladý hlasatel 7/III. 16. října 1937, s. 5. Ilustrace Ludmila Janská. Údaje o byd-
lišti převzaty z výsledků křížovkářské soutěže: Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 10. Obec Hybe dala jinak 
Slovensku básníka Júlia Lenka (1914–2000), který používal pseudonym Val(a)ský. Je proto pravděpodobné, že Peter 
Lenko byl s básníkem v příbuzenském vztahu. Jaroslav VOPRAVIL: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Státní 
pedagogické nakladatelství, Praha 1973, s. 880.
577 Sekundán z Vysočan: Podzimní den. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 5. Ilustrace Ctibor.
578 Kvartán: Cesta do školy. Tamtéž. Ilustrace Vincent Hložník.
579 Miloš VELÍNSKÝ: Ježatý návštěvník. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 13. Autor ilustrací neuveden.
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Miloš Velínský (1923–1991), budoucí filmový dramaturg a scénárista, podepsaný např. pod filmy 
Větrná hora, Zlatý pavouk, 105 % alibi nebo Dva tygři.580 Až na klišé o ježkovi a jablku docela pěkná 
povídka, v níž vystupuje mimochodem tramp Zdeněk, jehož tatínek se jmenuje Jirotka.

Ve 14. čísle ze 4. prosince se objevila básnička žákyně IV. třídy měšťanské školy Věry Hněvkov-
ské, Praha-Břevnov, s názvem „Podzimní obrázek“. Volnějším veršem zpracovává motiv staré kašta-
nářky či kaštanáře. „Neprohloupí, / kdo kaštany koupí, / ten se poměje!“.581 A o své zážitky s ochočenou 
veverkou se podělil Vlad. Bernášek na 13. stránce.582

16. číslo z 18. prosince otisklo vánoční veršíčky Miloslava Franka z Prahy XI.,583 a pak až na konci 
ledna byl do 22. čísla zařazena krátká povídka Václava Volfa z Hradce Králové, který už do Hlasatele 
psal své akvaristické postřehy, „Boj o život“ o útěku malého zesláblého zajíčka před havranem.584

Na dvacet šest čísel je deset čtenářských příspěvků skutečně trochu málo. Redakce si to nejspíš 
uvědomovala, a proto adresovala čtenářům různé pokyny. V 26. čísle z 26. února 1938 píše J. Dvo-
řákovi z Kosmonos, ať pošle: „Něco s rušnějším dějem.“ Mnohem důležitější vzkaz však nese adresu 
„H. Kerzlová (Praha II.) a mnoho ostatcích.“ Ukazuje postup při výběru čtenářských příspěvků: „Posíláte 
nám klidně své příspěvky bez udání svého věku. Pošle nám někdo na př. básničku na stroji a třeba ani neudá, je-li to 
jeho výtvor. A teď máme hádat, kdo to je: stařeček, mladík či chlapec? Takováhle spolupráce nemá smyslu. Mnoho 
příspěvků jsme neotiskli proto, že nesplnily důležitou podmínku: nebyla v nich adresa a věk, případně i zaměstnání 
(na př. holičský učeň) přispívatelovo.“585

Do kategorie čtenářských příspěvků patří samozřejmě i hádankářský turnaj. Ten však vyžaduje 
jistou hloubku znalostí hádankářské problematiky, a proto se k němu budeme vyjadřovat jen okra-
jově.

3.5. 14. září 1937
„Nezradíme odkaz našeho nesmrtelného presidenta.“

Jan Říha586

Smrt Tomáše Garrigua Masaryka se stala zásadním mezníkem ve vývoji Mladého hlasatele během 
III. ročníku. Časopis byl nucen okamžitě reagovat a poprvé výrazně změnil svou skladbu. Dá se 
říci, že právě Masarykova smrt způsobila, že některé původní rubriky Hlasatele zmizely.

3.5.1. bleskurychlá reakce
V sobotu 18. září 1937 vyšlo 3. číslo III. ročníku Mladého hlasatele. President zemřel minulou 

neděli a 3. číslo se prodávalo již v pátek odpoledne. Na titulní straně vyšla Masarykova kolorovaná 
fotografie s textem: „President Osvoboditel T. G. Masaryk, otec vlasti, odešel nám navždy.“ Fotografie je 
černě orámovaná a hlavička časopisu je tištěna pouze černou barvou včetně praporku.

Budeme-li uvažovat alespoň den na tištění a odečteme neděli, pak redakce měla na zapracování 
této zprávy zhruba tři dni! To je na týdeník velmi slušný výkon, ačkoliv musíme předpokládat, že 
materiály k Masarykovi byly v Melantrichu „po ruce“, minimálně mohly být využity takové, které 
se tiskly u příležitosti jeho narozenin, „pouze“ s „patřičnou“ úpravou. Tento rychlostní rekord 
Hlasatel již nepřekoná.
580 LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Velínský Miloš. KOLEKTIV: Český hraný 
film III 1945–1960. Národní filmový archiv, Praha 2001.
581 Věra HNĚVKOVSKÁ: Podzimní obrázek. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 5.
582 Vlad. BERNÁŠEK: Chytrá veverka. Tamtéž, s. 13.
583 Miloslav FRANK: Vánoce. Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 3.
584 Václav VOLF: Boj o život. Mladý hlasatel 22/III. 29. ledna 1938, s. 14.
585 (Břetislav MENCÁK:) Mladý hlasatel odpovídá. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 10.
586 Jan ŘÍHA: Koníček. K úmrtí pana presidenta-Osvoboditele Jan Říha, Praha. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 15.
Rozluštění vyšlo: Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 15.
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Masarykovi byla věnována skoro polovina prostoru 
3. čísla, samozřejmě ta první. Nejprve snímky úmrtního 
lože a lánského zámku, pojednání o „mládí plném práce 
a úspěchů“ a vzpomínkový text a báseň Leontiny Mašínové. 
Kromě textů Leontiny Mašínové nebyly masarykovské 
příspěvky podepsány. Jedinými osobnostmi, které se vešly 
vedle Masaryka, byl Jan Roháč z Dubé v povídce Hany 
Klánové a Petr Bezruč, slavící sedmdesáté narozeniny. 
Dvě další povídky, jedna pověst, tři aktuality, Foglarův 
článek o morseovce, debatní příspěvek „Terciána Pavla“, 
hádanky, klubovní stránka a zezadu časopisu obrázkový 
reklamní seriál na Thymolin.

3.5.2. další černé číslo
V podobné úpravě titulní stránky vyšlo i 4. číslo 25. 

září 1937. Hlavička je i s praporkem tištěna spíše černo-
modře, ale černý rám u kolorované fotografie Masarykovy 
rakve zakryté státní vlajkou zůstal. Heslo „Naposled na 
hradě, sídle českých králů“ oznamuje, že obsahem čísla bude 
již i Masarykův pohřeb. Opět tedy dosti rychlá reakce. 

Pohřeb se konal 21. září. Časopis musel být hotov maximálně 24., možná 23. září!. Pět stránek se 
věnuje Masarykovu pohřbu a jen necelých pět strá-
nek se netýká Masaryka vůbec. Z šestnácti stran je 
tak jedenáct s masarykovskou tématikou. Oněch pět 
nemasarykovských stran obnáší tři povídky (jednu 
na pokračování), jednu báseň a klubovní stránku. 
I hádankářská rubrika má hádanky s presidentem.

Páté číslo z 2. října má již hlavičku standardně 
barevnou, obsahuje zato šest čtenářských příspěvků 
věnovaných zvěčnělému.587 Další zmínky o Masa-
rykovy proběhly osmým, devátým, desátým, dva-
náctým, sedmnáctým, devatenáctým, dvacátým 
i třiadvacátým číslem. V různé délce, při různých 
příležitostech.

3.5.3. vzpoMínky na presidenta osvoboditele
Články věnované Masarykovi byly vystavěny 

takřka bez výjimky na podkladě herbenovského 
„chudého chlapce, který se proslavil“. Tak byl čtenářům 
představován především. Smuteční 3. číslo z 18. září 
připomnělo „Mládí plné práce a úspěchů“. Text nešel 
příliš do podrobností: „Znáte ostatně ze školy již podrob-
něji slavná období jeho pozemské pouti. Zde si to jen zběžně 
opakujeme, abychom si uvědomili, jaké štěstí měl národ, že mu osud v tak kritické době dal vůdce, jakým byl 
Masaryk. A plodný život presidenta Osvoboditele — zní to opravdu jako pohádka o chudém chlapci, který založil 
šťastný stát — ale současně je to skutečnost, která nás zavazuje k další cestě každého z nás ve stopách velkého 
člověka, i T. G. Masaryka, Osvoboditele a otce vlasti.“588

587 Proto byly vyňaty z přehledu čtenářských příspěvků.
588 Mládí plné práce a úspěchů. Mladý hlasatel 3/III. 18. září 1937, s. 3 a 10. Autor neuveden.
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Procítěná vzpomínka Leontiny Mašínové staví zesnulého presidenta Masaryka dokonce jako 
protipól Františka Josefa I. Ve svém vzpomínkovém článku se snažila natolik vyjádřit lásku k Masa-
rykovi, že došla, přirozeně z dnešního pohledu, až na samou hranici. Když se v Loučeni několik let 
před světovou válkou objevilo „úřední lejstro z hejtmanství — rozkaz, že toho a toho dne v tu a v tu hodinu 
mají děti přijíti na vlkavské nádraží, aby pozdravily císaře Františka Josefa, který měl tamtudy jeti na libereckou 
výstavu“, nesetkalo se prý s kladnou odezvou dospělých. „První, co nám tehdy, myslím, všem projelo hlavou 
bylo, že roku 1895, když si československý národ uspořádal v Praze nezapomenutelně krásnou výstavu národo-
pisnou, císař neuznal za vhodné se s námi poradovati... Do Liberce pojede! To jsme si s trpkostí v srdci říkali my, 
dospělí.“ Děti se naopak na císaře těšily, „snad si představily císaře jako nějakou pohádkovou bytost, docela 
jinou než jsou ostatní smrtelníci, někoho velkolepě majestátního.“ Autorka připojuje své mínění, že když se 
děti rozběhly domů, „když vypravovaly kam pojedou, že leckterý tatínek a leckterá maminka na to k jejich 
velikému údivu neřekli ani slovíčka. Jak také bylo možno říci sedmiletým capartům — i kdyby to nebylo bývalo 
nebezpečné, že tento panovník, kterému bylo dopřáno tak dlouho vládnouti nad velikým Rakouskem — a tenkráte 
i nad naším nynějším drahým Československem — pro nás neznamená docela nic, že všechno, co máme pěkného, 
budovali jsme bez něho a spíše k jeho nelibosti než radosti. Nebyly by tomu rozuměly.“  Děti sice znaly mocnáře 
z obrazu ve škole, „a tedy si myslily, že bude míti zrovna takový modrý vojenský kabát s širokou šerpou přes 
prsa a hromadu hvězd na něm, blyskotavých hvězd, pověšených na strakatých stužkách. Ale bude starší. Děti věděly, 
že obraz ukazuje císaře v mužných letech, ale už je to stařec. Tedy přívětivý dědeček...!?“ Ve strašném horku 
stály děti na nádraží. „Na peronu se jen jen hemžilo, ale dospělých bylo málo, samé děti z okolních škol stejně 
sem nakomandované jako z Loučeně. … Konečně zahlédly kouř, potom vlak pomaloučku projížděl. Ano — ten 
starý pán, stojící u okna – to je on, císař František Josef. Ale jaké zklamání! Dívá se ven docela bez zájmu, nevidí, 
nebo dělá, že nevidí radostné třepetání červenobílých praporečků. V nehybné tváři není ducha a zdá se, není života. 
A přece — vidí, musí vidět ty nedočkavé dětské oči na sebe upřené...“ Leckterý hoch projevoval své zklamání, 
které přerušil dotaz učitelky „zdali si děti všimly toho menšího pána, který byl v témže vagoně jako císař a na 
děti se usmíval a přívětivě jim kynul. To byl náš ministr krajan Dr. Pacák.“ Děti ministr-krajan zjevně neu-
poutal a byly zklamány, „o císaři už nehorovaly a kdyby byl přišel rozkaz, že mají zas přijíti, že se bude císař 
vraceti, byly by se mnohé vymlouvaly, že musí doma hlídat děti, pást kozy, a tak všelijak, jen aby nemusely.“ Když, 
jak autorka vzpomíná, ji po letech učitelské povolání zaneslo jinam a s maminkou prožila „první den 
naší svobody, jeden z nejkrásnějších dnů v životě — a snad vůbec nejhezčí ze všech, co jich kdy bylo“, „přinesla pošta 
do naší školy list, že máme v ten a v ten den přijíti do Kostelní Lhoty, že tamtudy pojede pan president do Lázní 
Poděbrad. Ach, to byla radost! Opravdová, upřímná, veliká. Nic nebylo potřebí dětem zatajovat — život našeho 
Osvoboditele znaly podrobně a nebylo v něm stínu, jen samá práče a láska, která se neleká obětí, stálý růst. Život 
člověka, jehož zraky jsou ustavičně obráceny k Bohu, je svící hořící, v jejímž plameni není skvrn. To chápou i zcela 
malé děti, že mají za mnoho, za mnoho děkovat starostlivé hlavě prvního občana republiky Dr. Tomáše Garrigua 
Masaryka. Ale já jsem tehdy učila dívky už odrostlejší — ty teprve věděly, jak vzácnou osobnost mají jít pozdraviti 
do Kostelní Lhoty. Zas bylo chystání, radostný ruch příprav. Bylo také horko jako tehdy ve Vlkavě, ale jak chutě 
capaly všechny děti, malé i velké, jak nedočkavě se čekalo na chvíli, kdy se objeví auto a starost, bude-li opravdu 
možno uváděti pana presidenta tváří v tvář. A bylo. Auto jelo pomaloučku; u okna se objevila ušlechtile modelovaná 
hlava páně presidentova, zazářily přívětivě, usměvavě jeho tmavé oči a bílá ruka kynula neúnavně. Ano — teď to 
byla skutečně úctyhodná hlava státu, jíž se děti v hluboké příchylnosti a úctě poklonily…“ Pan president užuž 
chtěl jít za dětmi a přivítat se s nimi, „Ale co se nestalo! Pánové, kteří provázeli vzácného hosta, spatřili, že 
pan president chce k dětem: už vykročil... I přitočil se kdosi a že prý aby pan president ráčil jinam — tamhle... 
a než se děti vzpamatovaly, už bylo po vší naději — pan president jde s těmi černě oblečenými pány pryč!“ Děti byly 
smutné. „Co se natěšily, jak budou doma vypravovat, vždyť leckterý tatínek a maminka byli v práci a nemohli do 
Poděbrad, těšili se jen myšlenkou, že pana presidenta uvidí jejich dítě. A takhle to skončilo!“ Jedné škole z okolí 
se ale nakonec podařilo pozdravit se se slavným hostem, „ano, je to on, pan president. A jeho bystré oči 
hned vidí kytici v rukou jedné školačky, káže zastavit, kyne dětem a ty běží, už jsou u samého auta… ‚Ty kytičky 
byly jistě pro mne, viďte, děti?‘ Děti radostně přisvědčují a již jsou jejich kvítky v rukou, jimž byly určeny. Auto se 
rozjíždí, bílá ruka ještě kyne. Ale kousek dál na silnici šofér páně presidentův dohání nový hlouček děti. Jdou v páru 
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a také nesou kytici. Co zbývá, nežli znovu zastavit, promluvit přívětivé slovíčko, rozradostnit caparty úsměvem 
a vzít květinový dárek z upocených ruček! ‚To budeme mít kytiček!‘ ozval se hlas páně presidentův z automobilu už 
docela naplněného vonnou pestrou záplavou květů. Ano, má květin mnoho, mnoho! Některé už nevypadají tak, jak 
byly uvity. Jsou pomačkány a vadnou. Pan president by je však byl vzal, i kdyby nebyly už k ničemu. Věděl, že je 
k nim přivázáno něco neviditelného, co nevadne a co má větší cenu nežli nejvzácnější dárky: upřímná láska českých 
dětí. Tak se dostal pan president k dětem, i když program dospělých tomu na chvíli zabránil. Dostal se k nim, 
protože je měl rád. Vážnost vědce v něm neudusila něžnost srdce a smysl pro cítění druhých, a jako pravý demokrat 
nečinil rozdílu nejen mezi bohatými a chudými, ale ani mezi dospělými a dětmi — všem platila láska jeho velkého 
srdce.“589

Ačkoliv se formálně vítání císaře a presidenta příliš neliší, Mašínová zdůraznila, že na rozdíl od 
císaře si Masaryk takové přijetí zaslouží. Císař nejeví zájem, neboť není příznivcem českosloven-
ského národa. Že by jeho apatie mohla být způsobena únavou, nebo stářím, případně obojím, to 
už do svého textu Mašínová nezařadila. Zchlíplý starý císař kontrastuje se svěžím presidentem 
a jeho „ušlechtile modelovanou hlavou“. Nakonec, děti byly na návštěvu císaře „nakomandovány“, 
kdežto pana presidenta vítají spontánně. Zdánlivý protimluv s úvodními pasážemi je vysvětlen, že 
děti, narozdíl od dospělých, nechápaly, že císař si takové nadšení nezashluhuje. Mladým čtenářům 
je sugerováno, že stejnou apatií, kterou vyzařoval císař, se vyznačují i ti, kteří jej „musejí“ vítat. Jed-
nak se nechtěli vystavovat nebezpečí a asi i z úcty ke starci „slávu“ přetrpěli. Cituplná vzpomínka 
Leontiny Mašínové tak podle dnešních kritérií přešlapuje na hranici subjektivní vzpomínky a didak-
tického, silně tendenčního textu.590 Tehdejší čtenáři ale tento silný podtón vnímat nemuseli.

V podobném duchu se nese báseň téže autorky, nazvaná prostě „Masaryk“: „Dal světu všechno, 
co měl sám: / svou vědu i svůj vzlet. / Dnes vítězstvím je odměněn / a dal mu vše Bůh zpět. // Jak syna si ho 
povolal, / chtěl nástrojem ho mít, / by národu, jejž miluje, / dal bohatou žeň žít. // A jej měl žencem v čele 
všech / a dal mu zlatý klas, / jak dává všem, kdo poslechnou, / když boží zazní hlas. // Jak syna si ho povo-
lal / a volá nyní nás: / ‚Nuž, děti, všechny do práce, / teď není klidu čas! // Jdi pracovat, kdo miluješ, / jak on 
měl národ rád, / buď jemu bratrem v díle svém / a synem jeho rad. // Jdi pracovat jak Masaryk / a nešetři svých 
sil, / by národ, jejž on vedl vpřed, / teď dokonale žil. // Až přijde večer života, / a sněhem zbělí vlas, / pak 
požehnáním ozářím / i tobě zlatý klas.‘“591

Čtvrté číslo přineslo kromě nepodepsaných reportáží z Masarykova pohřbu592 reklamu na Čap-
kovy Hovory s TGM593 a z nich několik citací týkajících se strojů, znalosti jazyků a reptání.594  Páteřními 
texty je oslavný biografický článek „Za velkým bojovníkem“,595 který napsal bývalý legionář a archivář, 
sociální referent, knihovník a funkcionář Československé obce legionářské v Českých Budějovicích 
Arnošt Cechmajstr (1887–1940),596 a výňatky z děl zesnulého presidenta „T. G. M. vzpomíná na stu-
dentská léta (Z „Hovorů s T. G. M.)“, „T. G. M. o dějinách našeho národa“, „T. G. M. vypráví. Co všecko musí 
umět venkovský kluk“.597 Tématické hádanky připomínají památku presidenta. Je to jednak v úvodu 

589 Leontina MAŠÍNOVÁ: Dvojí vítání. Vzpomínka na presidenta Osvoboditele. Mladý hlasatel 3/III. 18. září 1937, s. 6–7 
a 10.
590 Jak podivuhodně koresponduje tento styl psaní se současnými pokusy vysvětlovat dnešní mládeži minulé epochy?!
591 Leontina MAŠÍNOVÁ: Dvojí vítání. Vzpomínka na presidenta Osvoboditele. Mladý hlasatel 3/III. 18. září 1937, s. 7.
592 Národ se loučí s Osvoboditelem. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 2–3. Poslední cesta. Tamtéž s. 10. Autoři neuve-
deni.
593 Kniha o T. G. M. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 10.
594 Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 5.
595 Arnošt CECHMAJSTR: Za velkým bojovníkem. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 6–7 a 11.
596 Vratislav FÄRBER: Arnošt Cechmajstr. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4 S–Ž. Svazek II U–Ž. 
Dodatky A–Ř. Academia, Praha 2008, s. 1889–1890. LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka českých publicistů 1800–1982. 
Cechmajstr Arnošt. Zahynul za nacistické okupace v Německu.
597 Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 8–9 a 11. Autoři úprav neuvedeni.
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citovaný koníček Jan Říhy z Prahy, lištovka Josefa Rady 
z Prahy s tajenkou „Tomáš Garrigue Masaryk zasloužil se 
o stát“ a „záhada“ „strýčka Tommyho“ s Masarykovou 
fotografií a textem: „Ne všichni jsou mrtvi, kteří zemřeli.“598 
Číslo uzavírá snímek z Masarykovy otevřené rakve a heslo 
„My, svobodná mládež československé republiky, nezapomeneme 
presidenta Osvoboditele!“599

3.5.4. naše čtenářstvo nad sMrtí tgM
5. číslo z 2. října otisklo řadu čtenářských příspěvků 

na téma nedávného Masarykova úmrtí. Čelné místo zau-
jala báseň „T. G. Masarykovi“ od M. Weinera z Prahy: 
„Na podzim odešel ten, / jenž všechny nás měl tak rád, / jako 
list podzimní, / se stromu života tiše spad‘. / Doufám, že muži 
budeme, / a marných nářků zanecháme, / že v jeho stopách půjdeme 
— / a vyvrátit se nenecháme!“600

Dokladem lásky čs. mládeže k odešedšímu presiden-
tovi má být fotografie s popiskem „Na Lomnický štít“. 
„NA LOMNICKÝ ŠTÍT (2.634 m) byla podniknuta 21. září 
t. r. velká místní výprava, jejímž účelem bylo vzdáti hold právě 
zesnulému presidentu Osvoboditeli. Na našem obrázku (vpravo) vidíte, nejvyšší místo Vysokých Tater a u něho 
po obou stranách obrazu Osvoboditele dorostenku Sokola Jitku Lamplotovou a nejmladšího žáka Jana Lamplotu 
u smutečního praporu. Je to originální pocta Velkému zesnulému. Jakou jste mu vzdali vy ve svém kraji?“601

Desátá strana je nazvána „Naše čtenářstvo nad smrtí T. G. M.“ a uvedena redakčním oznámením: 
„Dostali jsme mnoho projevů čtenářů a čtenářek o T. G. M. Nebylo nám možno otisknouti je pro nával dokumen-
tárního materiálu, obrázků atd. A dnes otiskujeme aspoň některé z nich na důkaz, jak hluboce zasáhla smrt Osvo-
boditele do myslí naší mládeže a jaké odhodlání věrně vytrvat při odkazu T. G. M. v nich vznítila. Redakce.“

Čtenář, podepsaný jako „Jiskra“ poslal Hlasateli „výkřik duše českého studenta“, z něhož byl 
uveřejněn výňatek: „Z DOPISU ČTENÁŘE. Dotlouklo šlechetné srdce velkého vůdce národa, bojovníka 
za demokracii a mír — a země, kterou tolik miloval, přijme Jeho tělesnou schránku. Leč Jeho duch neskonal! Ten 
nezemřel a nezemře! Bude žiti v nás, v národu, a jméno Masarykovo bude známo všem, pokud budou žít Čechové. 
To slibujeme dnes, nad Tvou tělesnou schránkou, drahý Osvoboditeli. A svůj slib, jejž skládáme se slzou v oku, 
leč pevným srdcem, svůj slib daný Tobě, tatíčku, my, čs. mládež, věrně dodržíme. P. S. Vážená redakce! Prosím, 
bude-li Vám možno, uveřejněte tento výkřik duše českého studenta, a navrhněte všem klubům. M. H., aby nosili 
na rukávech či na klopách černou stužku — upomínku na Toho, kdo měl mládež a mládí tolik rád. Jsem sice 
přesvědčen, že toto budou považovati za svou povinnost všichni dobří občané republiky, leč mládež — ta má hlavně 
býti průkopníkem všeho dobrého a nejlepšího. Jiskra“

598 Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 15. Rozluštění vyšlo: Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 15. Strýček 
Tommy je přezdívka vedoucího hádankářské rubriky Erika Sterzingera.
599 Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 16. Exemplář, který má v držení autor této práce, obsahuje navíc velkou 
fotografii T. G. Masaryka s nápisem „President Osvoboditel T. G. Masaryk“. Je pravděpodobné, že patřila přímo k obsahu 
časopisu, a mohlo by tak jít o případ, na který vzpomínal Jaroslav Foglar: „…když sem vtrhlo gestapo a chtělo vidět, zda 
nerozdáváme mládeži stará čísla Hlasatelů s portréty prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše, což by se pokládalo za velezradu.“ 
(Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Část druhá. Sokol Silůvky, Silůvky 1990, s. 42.) Důkaz ovšem chybí.
600 M. WEINER: T. G. Masarykovi. Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 2.
601 Na Lomnický štít. Tamtéž. Autor neuveden. Zdá se, že autor žil ještě pod dojmem starých měření, která upírala 
prvenství Gerlachovskému štítu (tehdy Gerlachovka). V této době však již byla Gerlachovka uváděna jako nejvyšší. 
Kalendář mladých obránců vlasti 1938. Ministerstvo národní obrany, hl. štáb – oddělení branné výchovy v nakladatelství 
Svazu čs. důstojnictva „VOK“, Praha (1937), s. 8. Datum vydání neuvedeno.
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Miloš Velínský, žák IV. třídy měšťanské školy na Kladně, kterému časopis otiskne ještě povídku 
o ježkovi, napsal o svém setkání s presidentem při cestě na sokolský tábor: „NAPOSLED. My 
obyvatelé kladenského kraje, jsme vídali zesnulého presidenta Osvoboditele velmi často. Projížděl Kladnem i okolím 
ve svém autu neb kočáře; usměvavý i vážný, ale vždy odpovídal na naše pozdravy oním typickým kývnutím hlavy 
a ruky. Bylo horké dopoledne. Slunce nemilosrdně pražilo nejen do asfaltové silnice, ale i do Honzových a mých 
zad. Honza se prohýbal při slastech cyklistiky na speciálních kolech (tři šlápnutí, jedno zabrání) a já pod tíhou 
tříkilového melounu a kopy vajec. V tašce pověšené kolem krku pečlivě uschované dopisní papíry a noviny. Právě mi 
oznamoval poslední footballové výsledky a atletické rekordy, když se před námi v zatáčce objevilo auto. Když pře-
jíždělo kol nás, zahlédl jsem usměvavou tvář p. presidenta Masaryka a ruku zdvíhající se k vojenskému pozdravu. 
To vše jsem si uvědomil až později, když už auto přejelo. Honza mě dohonil: ‚To byl pan president,‘ řekli jsme 
současně, — ‚Hm — a ani jsme ho nepozdravili,‘ zabručel jsem. — ‚Těžko,‘ pravil Honza, ukazuje na naše 
zatížení. — ‚A teď alou do toho.‘ Po rekordní jízdě na trati N. Strašecí-Sokolský letní tábor na Bucku, nenastalo 
obvyklé popisování útrap cesty, ale první, co jsme řekli, bylo: Viděli jsme T. G. Masaryka a sám nás pozdravil!“ 
Budoucí scénárista a spisovatel přidal ještě dosti rázný dodatek: „Ctěná redakce! Píši ten článek proto, že 
jsem četl v jednom listě, který si říká pokrokový, m. j., že Masaryk nebyl demokratem, a že se stranil lidu. Lidé, 
kteří ta slova napsali, by se mohli stydět. Nejsmutnější je, že jsou ti tvorové s intelektem lidí z naší vlastní krve a že 
je musíme mít ve svém středu. S úctou zůstává Váš Miloš Velínský.“

Po poměrně vyspělém Velínského příspěvku byla zařazena báseň „Odešel…“ o čtyři třídy mlad-
šího Josefa Starce, vedoucího 201. klubu „Nerozluční kamarádi“, tehdy žáka košířské měšťanky: 
„Než ráno šel jsem do školy, / již vlály černé prapory. / Na stole nechal jsem kávu, / v novinách čtu tu přesmutnou 
zprávu. / Tatíček odešel, ale ne navždy, / vždyť se s ním sejdeme na nebi každý / Zákeřná choroba vzala nám 
tělo, / ne, však duši jeho! / Celá republika tone dnes v smutku, / nikdo nechce věřiti hroznému skutku. / Na ulici 
rozžatá světla planou, / ale ne sbohem, ne, na shledanou!“602

Bojovností a vědomím povinnosti udržovat odkaz zakladatele státu se vyznačuje „Přísaha malých“, 
jíž posílá „za ústa všech dětí“ Ant. Javůrková a připojuje údaj: „V Kladně 21. září 1937.“ „My věřili, 
že věčně budeš žít, / ta láska nás všech, že Ti zemřít nedá, / že věčně bude mezi námi / Tvá starostlivá hlava 
šedá. / Junáci jsme ještě malí, / slib snad dalek skutku, / však přísahu slyš, tatíčku náš, / v den největšího 
smutku. / V šlépějích Tvých kráčet budem / jak otců našich kráčel šik, / druh vedle druha věrně půjdem, / kdyby 
zazněl války ryk. / Tvůj odkaz, drahou svobodu / věrně si zachováme, / to Ti dneska Tatíčku náš / svatě 
— přisaháme.“

Výběr čtenářských příspěvků uzavírá báseň „žák II. ročníku“ Vlastimila Dvořáka z Prahy XI. 
„Smutná novina“. „Krčili se zajíčkové / v skrýši na pasece, / smutná novina ta krutá / pravdivá je přece. / Že 
nám totiž umřel otec, / jenž nás tolik miloval, / zakladatel naší vlasti, / Masaryk se jmenoval. / V celé zemi černá 
barva, / též i prapory vlají, / náš tatíček drahý zemřel / všechna hrdla volají. / Skrčili se zajíčkové / v skrýšce 
na pasece — / vítr hučí, sténá, bouří, / smutnou zprávu nese.“

Nelze očekávat, že takto brzy po úmrtí T. G. Masaryka bude tvorba čtenářů bohatá na motivy. Do 
jisté míry se zde opakují pocity těžko popsatelné ztráty, smutku a okamžiku, kdy byla tato „smutná 
novina“ oznámena. Ve výběru se střídají příspěvky starších i mladších čtenářů a kvalitativní rozdíly 
mezi nimi jsou očividné. Nezáleží na tom, že rýmy občas drhnou, nebo že autor píše místy příliš 
škrobeně a šroubovaně. Každý projevuje svůj smutek nad ztrátou milovaného presidenta jinak, 
aniž bychom pochybovali o jejich upřímnosti. Příspěvek Miloše Velínského a báseň Ant. Javůrkové 
jsou už na velmi vysoké úrovni a Velínského douška už překračuje hranice dětského časopisu. Není 
to jen důkaz vyspělosti autora, ale je to i důkaz, že čtenáři – alespoň ti starší – měli být s tímto názo-
rem konfrontováni a měli o něm přemýšlet. A uvědomit si, že v této úrovni mohou také přemýšlet 
sami, ačkoliv jsou třeba o trochu mladší než žák kladenské měšťanky.

602 Autor si není jist, ale pravděpodobně jde o pozdějšího člena Dvojky Josefa Starce-Prófu, budoucího Foglarova rivala 
v redakci Junáku a pozdějšího redaktora televizní Vlaštovky. http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2006121235. 
Stav k 16. 7. 2013.

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2006121235
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Jak se posléze ukázalo, byly reakce na Masarykovu smrt jedním z prvních okamžiků, kdy se 
čtenářstvo vyjadřovalo k aktuálnímu dění a třebaže šlo ve velké většině ještě pouze o žalozpěvy, 
vysvítá, že čtenářská obec vidí i dál než je horisont zábavných povídek. Tyto příspěvky vlastně 
přerušily dřívější rubriku „Debatujeme“, resp. ji nahradily. Dosavadní nezávazná témata nahradily 
bytostně aktuální problémy.

3.5.5. ciMrManova židle a presidentská kovadlina
Když opadla největší vlna truchlení a deprese ze ztráty symbolu státní samostatnosti, začal se 

Masaryk v drobných zmínkách porůznu objevovat v někdy i kuriosních souvislostech. Je přirozené, 
že v období kolem 28. října byly tyto zmínky početnější, ale neplatilo to obecně.

Rubrika aktualit 8. čísla z 23. října 1937 obsahovala krátkou zprávu nazvanou „Masarykovo věčné 
světlo“. „Na pražském hradě ve zvláštní síni, kterou pan president-Osvoboditel určil ještě za dob své vlády jako 
místnost pro podepisováni důležitých listin, hoří od jeho pohřbu obrovská čtyřkilová svíce. Bylo rozhodnuto, udržo-
vati na věčné časy toto světlo. Oheň byl přenesen s jedné ze svíček, jež byly u katafalku pana presidenta a udržuje se 
stále tím, že od jedné dohořívající svíce zapálí se hned vždy nová. Každá vydrží svítit asi 36 hodin. Svaz včelařů se 
usnesl, že každý jeho člen věnuje 5 dkg vosku na toto věčné světlo. Sejde se tak ihned 40 metrických centů, vosku, 
z nichž je možno vyrobit svící na patnáct let.“603

9. číslo, které sice vyšlo 30. října, ale bylo věnováno státnímu svátku devatenácti let Českosloven-
ské republiky, otisklo jednak Masarykův citát o samostatnosti, podepřené mravností a vzdělaností, 
ve společnosti výroků ostatních předních mužů českých dějin pod nadpisem „Co nám vzkazují naši 
velcí mrtví k 28. říjnu“,604 jednak se o něm široce hovoří v článku Jaroslava Veselého „Cestou hrdinů 
– od poroby ke svobodě“, který se snaží přehledně podat dějiny protirakouského odboje, dějiny česko-
slovenské armády a Masarykovy zahraniční akce. Byť se úvod soustřeďuje na vojenskou stránku, 
v závěru je věnována daleko větší pozornost politické linii. Samotný konec zcela ovládla osoba 
prvního presidenta. „21. prosince 1918 vrátil se do Prahy T. G. Masaryk jako první president samostatného 
Československého státu. Miliony nadšených Čechů a Slováků pozdravovaly svého Osvoboditele, lid československý 
k němu přilnul celým srdcem. Byli jste svědky nejsmutnějšího dne své vlasti — 14. září 1937, kdy Masaryk, 
president Osvoboditel, zemřel. Prožívali jste i vy tyto strastiplné dny, kdy Masarykova tvář, ozářená kdysi ohněm 
kovářské výhně, změnila se v záři národního světce. I mrtvý zůstane nám živým příkladem na věky. Pamatujte 
si, že i vám — budete-li se říditi jeho příkladem a podle jeho rad, bude vždy v životě dobře a také váš stát bude 
ucelený, svorný a pevný jako skála!“ 605 A ve stejném čísle se Masaryk „protlačil“ i do Bulánkova článku 
o České filharmonii „Za slávu Československa“: „Po převratě nastal největší vzestup orkestru. Jeho dirigentem se 
stal Václav Talich, umělec velikých hodnot. Koncerty České filharmonie jsou projevem naší radosti i našeho smutku 
— když nedávno zemřel president Osvoboditel T. G. Masaryk, uvědomili jsme si velikost ztráty pod dojmem 
krásné hudby, přednesené Českou filharmonií.“606

V dalším, desátém čísle z 6. listopadu, objevuje se Masaryk v úvodníku „Slíbili jsme si 28. října: 
Svorně vytrváme – věrni národu a demokracii!“, který se obírá právě proběhlým výročím republiky 
a výhledem do budoucna. „…Temný stín ležel na letošních oslavách: president Osvoboditel jim nemohl již 
přihlížet. Zato putují desetitisíce lidí k jeho lánskému hrobu. Jsme si vědomi, že se na nás stále dívá svým dílem, 
moudrostí svých knih a svým celým odkazem.…“607 A na protější stránce se pak vyjímá snímek primá-
tora Petra Zenkla u Masarykova hrobu v Lánech. V tomto případě šlo nejspíš o recyklát z Českého 

603 Masarykovo věčné světlo. Mladý hlasatel 8/III. 23. října 1937, s. 3. Autor neuveden.
604 Co nám vzkazují naši velcí mrtví k 28. říjnu. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 3. Citáty převzaty ze sborníku 
28. říjen. Sborník k národnímu svátku. Edice Vlajky, svazek 3. Uspořádal Jaroslav Hloušek. Antonín Dědourek, Třebecho-
vice pod Orebem 1937.
605 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Cestou hrdinů – od poroby ke svobodě. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 6–7 a 14.
606 Fr. DLOUHÁN (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Za slávu Československa. Tamtéž, s. 11.
607 Slíbili jsme si 28. října: Svorně vytrváme – věrni národu a demokracii! Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 2. Autor 
neuveden.



M<!H0

*144

Vesele a s odvahou do nového roku

slova, jak by napovídal i text pod fotografií: „Prostý hrob presidenta Osvoboditele je neustále cílem desetitisíců 
návštěvníků, kteří — ať již viděli slavný pohřeb Masarykův či ne — přicházejí se na lánský hřbitov zadumat 
a poklonit velkému mrtvému. Na obrázku primátor města Prahy Dr. Zenkl nad hrobem.“608 Po jedné z mála 
připomínek národně socialistické strany v Mladém hlasateli následuje ovšem poněkud nešťastně 
umístěný příspěvek o nálezu pohřebiště ze 17. století ve švédském městě Halmstadu. Vložit pod 
fotografii Masarykova hrobu s popiskem „Prostý hrob presidenta Osvoboditele…“ nadpis „Nález koster“ 
je skutečně trochu nešikovné.

Rubrika aktualit 12. čísla z 20. listopadu, které bylo sté v pořadí a chlubilo se nákladem přes pade-
sát tisíc výtisků, se skládala hned ze tří masarykovských příspěvků. První byla zpráva o Masarykově 
škole v mexickém hlavním městě.609 „DÁRKY, JEŽ PŘIŠLY POZDĚ. Když loni na podzim otvírali 
v Mexiku novou školu, dali jí jméno Škola Masarykova, aby Mexičané ukázali, jak si váží našeho prvního presi-
denta. Tehdy také Dorost čs. červeného kříže poslal k otevření různé dopisy i dárky. Nyní přišla podobná zásilka 
od mexických dětí, adresovaná panu presidentu-Osvoboditeli. Jest to šest velikých beden, v úhrnné váze 455 kg. 
Některé věci, ukázky lidového umění Mexičanů, byly určeny pro čs. školy, jiné byly učeny přímo panu presidentovi. 
Se smutkem byly vybalovány tyto dárky, jež nelze již doručiti… V listopadu bude uspořádána výstavka veškerých 
těchto došlých věcí.“610 Druhá noticka se týká Masarykova musea v Hodoníně: „PRESIDENTSKÁ 
KOVADLINA. V Hodoníně jest zřízeno Masarykovo museum, v němž se shromažďují všechny památky na 
mládí našeho prvního presidenta. Nedávno přibyla do musea stará kovadlina a různé kovářské nářadí, jež používal 
pan president jako kovářský učeň u mistra Beneše v obci Čejči.“611 Třetí příspěvek píše o dětech z jihlavské 
obecné školy, které se rozhodly jet na výlet do Lán. Svou formulací předurčuje řadu podobných 
příspěvků, které se budou objevovat v druhé polovině ročníku. „DĚTI SI ŠETŘÍ NA CESTU DO 
LÁN. V jedné obecné škole v Jihlavě poprosili žáci jedné třídy, aby na konec školního roku, kdy bývají pořádány 
školní výlety, mohli podniknout hromadný zájezd do Lán ke hrobu presidenta Osvoboditele. Děti začínají již nyní 
střádat na cestu. Aby mohla jet celá třída, zaručily se děti zámožnějších rodičů, že pomohou svým chudým spolužá-
kům! Není to krásný příklad lásky k presidentovi a také vzorného kamarádství?“612

Atmosférou blížících se Vánoc již poznamenané 15. číslo z 11. prosince 1937 zve na výstavu 
o různých způsobech, jak slavit tyto požehnané svátky, odbývající se v Uměleckoprůmyslovém 
museu, kterou museum pořádalo společně s Ženskou národní radou. „Tam budete moci vzpomenouti 
u stolu, u něhož trávil pan president Masaryk na lánském zámku své poslední vánoce, na tohoto velkého přítele dětí. 
Na něho si též vzpomenete, až shlédnete dokonalou dětskou dílnu s celou soupravou nástrojů na vyřezávání o nichž 
se chudému venkovskému chlapci, majícímu na všechno jen za groš kudlu, ani nesnilo.“613

Masaryka zmíní i 17. číslo ze Štědrého dne 1937 u příležitosti vydání nových pamětních dva-
cetikorun, na nichž byla k Masarykovu portrétu připojena jeho úplná životopisná data. Odstave-
ček projevuje naději, že mince „budou obíhati mezi lidem a že nebudou poschovávány v soukromí, jakožto 
zvláštnost“.614 Vedle toho hlásí snímek na 7. straně, že pokladnička ve tvaru srdce se nachází „pod 
vánočním stromem republiky v Lánech u hřbitůvku, kde je pochován president Osvoboditel…“615 V 19. čísle 
z 9. ledna 1938 se mluví o „památkách na pohřeb TGM“. „V armádním rozkaze bylo rozhodnuto, že 
dělová lafeta, na které byla Prahou vezena rakev s panem presidentem Osvoboditelem, bude odevzdána Památníku 
608 Prostý hrob. Tamtéž, s. 3. Autor snímku ani popisku neuveden.
609 Nejspíše Escuela Secundaria Tomás Garrigue Masaryk. http://www.mzv.cz/mexico/cz/viza_a_konzularni_infor-
mace/ceska_pritomnost_v_mexiku/krajane/cesi_a_mexiko.html. Stav k 17. 7. 2013.
610 Dárky, jež přišly pozdě. Mladý hlasatel 12/III. 6. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden.
611 Presidentská kovadlina. Tamtéž, s. 3. Autor neuveden. Aniž bychom chtěli upírat upřímnost autoru této zprávy, vytane 
nám na mysl hemžení kolem údajné židle Járy Cimrmana.
612 Děti si šetří na cestu do Lán. Tamtéž. Autor neuveden.
613 Jak jinde slaví vánoce. Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 14. Autor neuveden. Zachován původní zápis.
614 Pamětní dvacetikoruny. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
615 Pokladnička. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 7. Autor neuveden.

http://www.mzv.cz/mexico/cz/viza_a_konzularni_informace/ceska_pritomnost_v_mexiku/krajane/cesi_a_mexiko.html
http://www.mzv.cz/mexico/cz/viza_a_konzularni_informace/ceska_pritomnost_v_mexiku/krajane/cesi_a_mexiko.html


M<!H0

*145

Vesele a s odvahou do nového roku

Osvobození zároveň s dvěma soupravami kovářské vojenské výzbroje, které byly u katafalku ve Sloupové síni na 
pražském Hradě. A černé šestispřežení, jež táhlo Prahou lafetu s rakví, nebude prodáno, až koníci zestárnou, ale 
zůstane až do své přirozené smrti v ošetřování československé armády.“616

V souvislosti s úmrtím bývalého dlouholetého primátora Karla Baxy, jemuž věnovalo 20. číslo 
z 16. ledna 1938 podstatnou část druhé strany, je znovu připomenut, ale nikoliv jako Baxův někdejší 
odpůrce. Článek Arnošta Polavského líčí Baxu, který se narodil roku 1862, jako vrstevníka Masa-
rykova. Se zavřením obou očí se dá dvanáctiletý věkový rozdíl přehlédnout. Druhá zmínka o něm 
nepostrádá humornosti, protože další styčný bod Masaryka a Baxy je podle Polavského jejich hbitá 
chůze. „Dr. Baxa žil skromně a střídmě; nevyhýbal se sportu. V mládí byl sokolem, cvičil, později byl lyžařem 
— jedním z prvních u nás — a jako 66letý se učil řídit auto a složil i šoférskou zkoušku. Při tom byl znamenitým 
a vytrvalým chodcem. Ještě před několika lety se mohl pochlubit, že v chůzi jemu a presidentu Masarykovi nikdo 
nestačí.“617

Že je možné zesnulého presidenta zařadit prakticky pod jakýkoliv příspěvek, ukázalo 23. číslo 
z 5. února, kdy byly pod nepodepsanou reportáž „Box jako školní předmět“ vsunuty Masarykovy 
postřehy k problému tělesné výchovy: „T. G. M. O TĚLESNÉ VÝCHOVĚ. (Platí to nejen pro sokoly, 
ale pro nás všechny, chlapce i děvčata.) Člověk od dětství má být veden k tomu, aby se staral o své tělo, jeho zdraví, 
výcvik a krásu. Prakticky: každý sokol si musí denně, jak hygiena předpisuje, čistit zuby, musí mít v pořádku 
chrup, musí se nebát vody, vzduchu a slunka atd.“618

V 25. čísle z 19. února je Masaryk připomenut pod snímkem sekundánky pardubického reál-
ného gymnasia Evy Neugebauerové, jíž osud dvakrát poctil. Poprvé, když ještě jako malá holčička 
v národním kroji vítala presidenta při návštěvě Žďáru, a ten ji vzal do náručí. Podruhé, když snímek 
tohoto láskyplného obětí byl určen pro čs. dobročinné známky chystané k 7. březnu. „A to je druhé 
Evino štěstí, které ji ostatní budou závidět.“619

3.5.6. vzor a nevyčerpatelný zdroj inspirace
Úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka bezesporu zasáhlo celou československou společnost. Žal 

nad ztrátou symbolu samostatného státu, bytostného demokrata, vědce a dobrého člověka byl jistě 
opravdový a neskrývaný. V atmosféře mimořádně nejisté budoucnosti byla to ztráta jedné z mála 
jistot, jakkoliv v osobě nemocného muže na odpočinku pouze již ilusorní. Bez Masaryka, který 
by v nejhorším okamžiku mohl pomoci alespoň radou, budou další příští Československa tíživou 
neznámou. Ovzduší manifestace jednoty a demokracie, kterou se stal jeho pohřeb, přísahy věrnosti 
odkazu prvního presidenta a pocit povinnosti jít v jeho stopách se v Mladém hlasateli nemohlo 
neodrazit. Za prvé to byla vazba na národně socialistickou stranu, která se do jisté míry považovala 
za stranu Masaryka a Beneše, za druhé samotný vztah redaktora Mencáka k osobě T. G. Masaryka 
a zájem o něj, za který byl dvakrát plísněn F. X. Šaldou.

Masarykovské příspěvky jsou různé kvality, která se s odstupem času hodnotí obtížně, neboť 
rozhodující je funkce v době vzniku. Z dnešního pohledu můžeme hovořit o tom, že projevy lásky 
ke zvěčnělému se blížily mnohdy k extrémům, připomínající doby kultu zcela jiných osobností. Že 
některé zanícené texty si protiřečily, že podávaly jednostranný obraz presidenta, jehož jedinou špat-
nou vlastností byla přílišná skromnost, to všechno nesmíme opomíjet, ale stejně nesmíme přehlížet, 
proč se tak dělo a k čemu měly být čtenáři prostřednictvím masarykovských příspěvků v Mladém 
hlasateli vedeni?

616 Památky na pohřeb T. G. M. Mladý hlasatel 19/III. 9. ledna 1938, s. 2. Autor neuveden.
617 Arnošt POLAVSKÝ: Dr. Karel Baxa. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 2.
618 T. G. M. o tělesné výchově. Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 10. Zdroj citátu v časopise nebyl uveden.
619 Dvojnásobné štěstí. Mladý hlasatel 25/III. 19. února 1938, s. 3. Autor neuveden. http://clanky.vzdelani.cz/beseda-s-
holcickou-ze-znamky-a5238. http://horsky.webnode.cz/horsky/ruznosti/devcatko-z-postovni-znamky/. Stav obou 
k 17. 7. 2013.

http://clanky.vzdelani.cz/beseda-s-holcickou-ze-znamky-a5238
http://clanky.vzdelani.cz/beseda-s-holcickou-ze-znamky-a5238
http://horsky.webnode.cz/horsky/ruznosti/devcatko-z-postovni-znamky/
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Masaryk byl vědec, myslitel. Jakožto státník uvažoval, „nepolitikařil“, nevedly ho osobní zájmy, 
leč zájem národa. Čtenáři by se měli podle jeho vzoru naučit přemýšlet, uvažovat o všech možnos-
tech, nenechávat se strhnout chvilkovým nápadem. Zároveň jako Masaryk, který se nebál v tehdy 
vysokém věku podkopat monarchii se staletou tradicí, nemít strach pouštět se do odvážných činů, 
k nimž se zdánlivě nedostává sil, a trvat naopak na principielních otázkách, být zásadový a nepři-
pustit, aby se od těchto principů byť jen na chvíli ustoupilo. Mravnost, čest, tu musí mít každý 
občan republiky, musí o ni dbát, musí být sám k sobě kritický a při hledání chyb začít u sebe. 
Přestože byl Masaryk presidentem, vynikal láskou k lidu, přestože byl vědec, nebyl chladným teo-
retikem, ale citově založeným člověkem. Láska k národu má být mravním imperativem budoucího 
občana, společně s láskou k demokracii a úctou k druhým. President je podáván jako ztělesnění 
těchto ctností, tyto jeho kvality jistě ovlivnily, že se dožil úctyhodného věku v duševní svěžesti, že 
nestárnul, ale zrál. Nebyl senilním vladařem, který stěží udrží alespoň myšlenku, nebyl litovaným 
starcem, který nebyl schopen v pravý okamžik rozpoznat, kdy už svému úkolu nestačí. Byl krásným 
člověkem uvnitř i navenek, který si první uvědomil své limity a sám o své vůli se rozhodl opustit 
funkci, v níž by klidně mohl dožít, protože tak převyšoval ostatní, že jeho úbytku sil by si nikdo 
ani nemohl povšimnout. Krásu jeho duše podtrhuje vztah k dětem. Sám byl dítětem, z chudých 
poměrů, musel se živit určitou dobu vlastníma rukama, jeho dětství nebylo jednoduché, a přesto 
se dopracoval k takové velikosti. Vězte, že i vy můžete být takoví, projevíte-li dost píle, snahy 
a budete-li mít pevnou vůli.

Masaryk, protože se prakticky nemluvilo o jakékoliv jeho jediné chybičce, sloužil jako vzor všech 
ctností; tím, že zemřel, se proti tomu nemohl účinně bránit a byl tak ideálním objektem pro žurna-
listy. Ve výchově dětí sloužil jako světlý bod nedávné minulosti a současnosti, který září i do jinak 
temné budoucnosti. Že jeho oslavování dostává zřetelně hagiografické prvky, nebylo nyní důležité, 
protože stát se dostával do ohrožení. Masaryk jako symbol sjednocoval a jednoty bylo nejvíce třeba. 
Používání tohoto symbolu se sice stávalo v určitých momentech poněkud inflačním, ale v atmo-
sféře nedávné ztráty byla jakákoliv vzpomínka na něj hojivá. Prozatím se o Masarykovi mluvilo jen 
v rámci smutečních řečí a drobných připomínek. Jeho symbolická hodnota však ještě naroste.

3.6. Dědic presidenta Osvoboditele
„Vy, děti, nebýt pana presidenta těžko byste asi všechny 
chodily teď do české školy. Máme svoji vlast, jsme svobodni 
a všechny státy na celém světě se obdivují síle, kterou jsme 
se připravili k hájení samostatnosti.“

Kalendář mladých obránců vlasti 1938620

Jestliže pozornost věnovaná bývalému presidentovi byla vysoká, pak příspěvků týkajících se sou-
časného presidenta nebylo zrovna mnoho, resp. často šlo o totožné příspěvky jako u Masaryka. 
Článků, které by se zabývaly pouze osobou Edvarda Beneše, bylo pomálu, podobně i těch, které 
presidenta pouze zmínily.

3.6.1. ve stínu „velkého zesnulého“
Společně s T. G. Masarykem vystupoval v reportážích z pohřbu a v přehledových článcích 

o Masarykově životě. Ať už to byla proslulá smuteční řeč nad Masarykovou rakví s ještě proslulej-
ším slibem věrnosti,621 nebo připomínka jeho činnosti za světové války v souvislosti s masarykov-
skými články biografickými. Připomínán byl jeho útěk r. 1915, spolupráce s Masarykem a Milanem 
Rastislavem Štefánikem a přirozeně r. 1935, „kdy pro stáří a churavost zřekl se T. G. Masaryk svého 

620 President republiky PhDr. a JUDr. Edvard Beneš. Kalendář mladých obránců vlasti 1938. Ministerstvo národní obrany, 
hl. štáb – oddělení branné výchovy v nakladatelství Svazu čs. důstojnictva „VOK“, Praha (1937), s. 8. Datum vydání 
ani autor textu neuvedeni.
621 Národ se loučí s Osvoboditelem. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 2–3. Autor neuveden.
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nejvyššího úřadu presidenta a vrchního velitele branné moci, nastoupil na jeho místo jeho žák a spolupracovník 
dr. Edvard Beneš“.622 U příležitosti 19. výročí republiky byl dokonce ve Veselého přehledovém článku 
o protihabsburském odboji jmenován dříve než Masaryk.623 Poněkud větší úlohu mu přiřkl teprve 
úvodník shrnující události 28. října. Poté, co připomněl, že šlo o první výročí, z něhož se již presi-
dent Osvoboditel nemohl těšit, zmiňuje, že u příležitosti státního svátku přijal president republiky, 
„jak je to zvykem, zástupce Národního shromáždění, vlády, armády, legionářů i cizích států, aby jim připomněl 
smysl naší demokracie, která je prací pro mír a dobré soužití společenských tříd a národů.“624

3.6.2. v hlavní úloze i v koMparsu
Bez Masarykova stínu se přitom Beneš objevil vlastně už na začátku ročníku, na titulní straně 

1. čísla ze 4. září, když sledoval probíhající manévry.625 O Benešově účasti na manévrech infor-
movalo i 2. číslo o týden později, co do obsažnosti zhruba stejně jako strohý popisek titulní foto-
grafie předchozího čísla. „Ve dnech 23. až 25. srpna pracovala druhá manévrová skupina, severomoravská. 
Těchto manévrů se zúčastnil president republiky dr. Beneš a předseda vlády dr. Hodža.“626 Podobně titěrnou 
poznámku obsahoval článek Ing. Karla Hodíka, který vedl „Kurs mladých motoristů Mladého hlasatele“, 
o nové lokomotivě „Mikádo“ v 13. čísle na konci listopadu. Týkal se stroje číslo 387.028, který 
„vozil našeho pana presidenta Dr. E. Beneše“.627

S přibližujícími se Vánocemi, kdy se časopis soustředil na sociální a mírovou úlohu zimních 
svátků, hovořil Hlasatel o Benešovi hlavně v těchto souvislostech. 11. prosince informovalo 15. číslo 
o presidentovu daru statečnému chlapci, který zachránil život svému spolužákovi. Jarka Desenský, 
žák páté třídy obecné školy v Trhové Kamenici, dostal od presidenta zlaté dvouplášťové hodinky 
s pochvalným přípisem jeho a ministra vnitra Josefa Černého.628 Poněkud mimo téma stojí zpráva 
o to, že president přijal záštitu (protektorát) nad světovou výstavou známek Praga 1938.629 Štědro-
večerní 17. číslo ukázalo presidenta ve společnosti vzácného hosta, francouzského ministra zahra-
ničí Yvona Delbose. Popisek snímku hovořil jen o ministrově „okružní jízdě Evropou“, o Benešovi 
mnoho slov nepadlo.630 Na Silvestra vyšla v 18. čísle Benešova fotografie u mikrofonu, do něhož 
pronáší své „štědrovečerní poselství míru“. Text pod ní připomněl, že „řeč našeho presidenta byla 
poslouchána i našimi krajany za hranicemi a našla kladnou odezvu v zahraničním tisku.“631

Teprve po polovině ledna se čtenáři dočetli něco „nového“ o svém presidentovi. 21. číslo otisklo 
fotografii Edvarda Beneše s textem „President republiky na lyžích“. Mnoho skutečně nového se 
ale čtenáři nedozvěděli. „O presidentu republiky dru Edvardu Benešovi je známo, že už od studentských dob 

622 Arnošt CECHMAJSTR: Za velkým bojovníkem. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 6–7 a 11.
623 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Cestou hrdinů – od poroby k svobodě. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 6–7 a 14. „Také 
doma našla dějinná chvíle připravené muže i ženy. V roce 1914 odjíždí do Švýcar dr. Beneš a dr. Sychrava — skoro ve stejné době se 
dostávají tajní poslové České družiny do vlasti.“ Veselý se opět dopustil omylu, Lev Sychrava sice odešel do exilu r. 1914, ale 
Beneš až rok nato. Zdá se, že opět téma příliš zjednodušil, jako „u tučňáků“.
624 Slíbili jsme si 28. října. Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden.
625 Pan president se dívá na armádu. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 1.
626 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Manévry. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 6–7.
627 Karel HODÍK: MIKÁDO. Mladý hlasatel 13/III. 27. listopadu 1937, s. 3.
628 Presidentův dar hrdinnému chlapci. Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden. Černý ani Beneš 
nebyli výslovně jmenováni.
629 Světová výstava známek. Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 11. Autor neuveden.
630 Cesta za evropským mírem. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
631 Poselství naděje a míru. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
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se zajímal o sport — víme, že byl horlivým a úspěšným hráčem Slavie. Dnes ho tu vidíme jako ctitele jiného sportu, 
lyžaření. Na obrázku ho vidíte s jeho chotí v okolí jeho venkovského sídla v Sezimově Ústí, kde prožívá vždy chvíle 
oddychu od státnických starostí.“632

Edvardu Benešovi není nyní věnována příliš velká pozornost. Tu a tam se mihne, tu a tam pro-
bleskne jeho jméno, jinak ale rozhodně nenaplňuje stránky tak jako jeho předchůdce. Jaksi v pod-
textu je zdůrazňováno, že má mnoho práce a že svědomitě plní svou povinnost a slib, jímž se spolu 
s národem zavázal zemřelému předchůdci. Benešova „chvíle“ teprve přijde.

3.7. „Povídky hlasatelostranské“
„… v tu dobu sedělo se ve škole nad čítankami, které 
v horku a dusnu ztrácely všechnu přitažlivost — s vůbec ke 
konci roku, to víte, čítanka už není ani zdaleka to, čím je, 
dokus voní novotou a články vábí neznámým obsahem.“633

Leontina Mašínová

Údajná „dětskost“ předmnichovského Hlasatele bývává dokazována prostřednictvím velkého 
množství pohádek. Když Karel Bureš tvrdil, že „Mladý hlasatel první generace byl učitelským čtením, 
druhou čítankou, radil, poučoval, ale neuchvacoval“, opakoval, možná nevědomky, zakořeněný odstup od 
časopisu, který se nemohl chlubit geniálním povídkářem Batličkou, proslulým kresleným seriálem, 
tisícovkami čtenářských klubů apod. Zatím se nenašel nikdo, kdo by se zamyslel nad obsahem 
beletristických příspěvků v Hlasateli za Mencákovy redakce a zhodnotil je.634 Vědomi si toho, že 
daný úkol je stvořen spíše pro literární vědce, nastíníme si pouze v hrubých rysech, jaké povídky, 
pohádky a verše Mladý hlasatel obsahoval a nakolik byly určeny „menším dětem“.

Co se týče žánrového zastoupení, záleželo vždy na rozsahu vybraných příspěvků, toto kritérium 
bylo zcela jistě rozhodující. Pokusíme-li se o jakési zobecnění bez nároku na přesnost, pak jedno 
číslo Mladého hlasatele obsahovalo zhruba dvě povídky, jednu pohádku, jeden román na pokračo-
vání a zbytek tvořily kratší příspěvky – verše, bajky, pověsti, čtenářské příspěvky apod. Specifickou 
kategorií byly naučné články psané povídkovou formou a naopak do určité míry fabulované repor-
táže, šlo většinou o díla Ing. Josefa Štěpána. „Romány na pokračování“ byly buď rozsáhlejšími 
povídkami, nebo skutečně kratšími romány, rozdělenými na více částí. Doplňkem beletristických 
příspěvků byly výňatky z národních klasiků, často příležitostné, a přeložená, převyprávěná nebo 
upravovaná díla zahraničních autorů, aniž by vždy bylo jasné, odkud text konkrétně pochází.

Nebývalo vždy zvykem, aby bylo uvedeno celé jméno zahraničního autora a často chyběl i údaj 
o překladateli, nebo byl tento uveden šifrou či pseudonymem, což mnohdy platí i o autorovi čes-
kém.635 Nezřídka se navíc ještě stávalo, že při tisku došlo k chybě v autorských údajích – nejčas-
těji doplácel na tiskařskou chybu ilustrátor Jaroslav Pecháček, který byl uváděn jako „F. Pecháček“ 
či dokonce „Fr. Pecháček“. Své by mohl vyprávět i ilustrátor a autor povídek Josef  Holler, jehož 
sazba běžně uváděla pouhým „J. Holler“, takže došlo i k tomu, že byl uveden také jako „Jar. Holler“. 
Nemůžeme se proto vždy spoléhat na hlavičku těchto příspěvků, což je zásadní nesnáz, hledáme-
li autora, který se jinak psaní příliš nevěnoval. Zkomolené jméno a na první pohled neodhalitelný 
pseudonym se těžko hledají ve slovnících a kartotékách.636

Po obsahové stránce můžeme tvorbu rozdělit na „zábavnou“ a „angažovanou“, přičemž hranice 
mezi skupinami není nikterak striktní a u některých dílek se musíme tázat po účelu dokonce opako-

632 President republiky na lyžích. Mladý hlasatel 21/III. 22. ledna 1938, s. 2. Autor neuveden.
633 Leontina MAŠÍNOVÁ: Dvojí vítání. Vzpomínka na presidenta Osvoboditele. Mladý hlasatel 3/III. 18. září 1937, s. 7.
634 Autor má dokonce podezření, že je řada badatelů vůbec nečetla.
635 Takže na literární vědce zbývá ještě velký kus práce. Část však již odvedli autoři Lexikonu české literatury.
636 A na závěr zjistíme, že připsaný autor vůbec příspěvek nenapsal, jak se redakce omlouvá v následujícím čísle. 
Ve III. ročníku se tak stalo např. Miloši Veselému, nebo Selmě Lagerlöfové.
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vaně. „Zábavné“ příspěvky tvořily nejčastěji různé nezávazné humorné či náladové verše a povídky, 
humorný prvek nemusel být nezbytný, šlo-li např. o různá říkadla a básničky. „Angažovaná“ tvorba 
se pak dělila do různých směrů, výchovného, „nabádavého“, varujícího, orientovaného na osvětu 
apod. Stále větší důraz byl kladen na témata aktuální, především se sociálním nebo branně výchov-
ným podtextem. Humor byl zastoupen samozřejmě i v této kategorii, v různé intensitě, ale najdeme 
i příběhy neveselé, nebo pouze se zamýšlející, které nemají klasický závěr. Hlavními postavami 
bývají děti, případně dospívající.

3.7.1. sociální téMata
Evidentně přehlíženou skupinou beletristických příspěvků jsou právě ty, které akcentují určité 

sociální téma. Jejich početnost unikla předchozím hodnotitelům Mladého hlasatele, a to jak z řad 
„povolaných“, tak i „pověřených“, ale uniká i hodnotitelům současným. Na tomto místě je třeba 
znovu připomenout, že Hlasatele vydával podnik spjatý s národně socialistickou stranou, v čase 
krise hospodářské i politické, jeho přispěvateli byla řada levicových autorů. Mladý hlasatel se navíc 
profiloval jako časopis současnosti, ne jako časopis, který od současnosti odvádí pozornost. Jestliže 
jeho čtenáři přicházeli dnes a denně do styku s tíživými důsledky neutěšených sociálních podmínek, 
bylo jen logické, že o podobných případech se dočítali i ve svém časopise a díky tomu se mohli 
pokoušet hledat z této situace příslušné východisko.637 Hlasatel nebyl „třídně orientovaným“ časo-
pisem, nehodlal mluvit ústy jen některých tříd, naopak se snažil, aby ve svých čtenářích probouzel 
kamarádství a solidaritu a překonával sociální bariéry a předsudky.638 Tím není samozřejmě řečeno, 
že tak činil obratně a úspěšně.

Nejčastějším motivem je chlapec z chudé rodiny, jehož jeden z rodičů je buďto nezaměstnaný, 
nebo vážně nemocný. Jejich syn se jim rozhodne pomoci, není však ještě ve věku, kdy by mohl pra-
covat, nehledě na to, že musí chodit do školy. Hledá proto možnost přivýdělku. Prodává noviny,639 
pomáhá při honu,640 roznáší poštu ze vzdálené vesnice,641 chytá škodnou,642 sežene práci sobě 
i tatínkovi,643 nebo dokonce najde poklad.644 Své vydělané peníze dává svým rodičům. Jsou to 
mnohdy velmi dojemné příběhy, zvláště v období kolem vánočních svátků. Samozřejmě, že někdy 

637 Soudobé podceňování sociálně orientované literatury, natož pak v oblasti literatury pro děti a mládež, která je chá-
pána jako nic neříkající relikt předchozího období, je zásadní chybou, která omezuje naše poznání a chápání. Pokusy 
posouvat osobu Jaroslava Foglara do pravé části názorového spektra pak musí ještě více dehonestovat časopis, který 
upozorňoval na palčivé otázky tehdejší doby z opačných posic. Zmíníme např. „román“ Lubomíra Kubíka, který se 
z nepochopitelných důvodů strefuje právě do sociálně či levicově orientované literatury, jako by šlo o tehdejší módu. 
Hlasitě nyní zaznívá i názor, že takto orientovaná literatura snad automaticky znamenala otevřenou podporu stalin-
ského teroru. Nesporný talent jejích některých autorů je zpochybňován a zesměšňován pouze pro jejich světový názor 
(v poslední době např. Ivan Olbracht).
638 Jak strašně se přístup Mladého hlasatele liší od „moderních“ časopisů, které se na prohlubování sociální nesnášenli-
vosti mezi mládeží aktivně spolupodílejí.
639 Miloš KALINA: Svedomitý Miško. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 4. Ilustrace Jaroslav Pecháček (chybně uve-
den jako F. Pecháček).
640 Helena VALENTOVÁ: Jdeme na zajíce. Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 4 a 14. Ilustrace V. Dobrovolný. Jde 
pravděpodobně o Viktora Dobrovolného.
641 Karel DOUBRAVSKÝ: Ztracený výdělek. Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 12 a 14. Ilustrace Vincenc Živný.
642 J. KOUBEC: Šťastný den Jendy Váchů. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 8–9. Ilustrace Alois Moravec.
643 Julie BROŽOVÁ-MALÁ: Před první poutí. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 8–9. Ilustrace Jaroslav Malý.
644 Jindřich ZPĚVÁK: Zlato je všude. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 8–9. Ilustrace Vincenc Živný.
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jejich závěry působí trochu „šestákovým dojmem“.645 Sociální téma nemusí být také nutně hlavní 
osou příběhu, někdy je to jen náznak. Týká se to např. dobrodružných povídek severských autorů, 
kdy hlavního hrdinu ohrožují vlci.646

Na první pohled se může zdát, že povídky jsou dosti šablonovité. Opakování motivu nemajetné 
rodiny, nemocné matky, nezaměstnaného otce může k tomuto hodnocení svádět. Leč při takové 
úvaze chybí otázka, pro jaké množství čtenářů byla tato „šablona“ denní realitou? Dětí, které si také 
nemohly dovolit žádat na rodičích novou tašku do školy, nebo musely chodit ve velmi obnošených 
šatech, protože zkrátka neměly na výběr a byly rády, že mají aspoň co jíst. Jistě, že může působit 
kýčovitě motiv chlapce z takové rodiny, který má oproti své situaci vynikající prospěch. Že to byl 
často jediný způsob, jakým mohly děti projevit svým rodičům snahu usnadnit jim jejich těžký úděl, 
nebo zlepšit do budoucna svůj sociální status nebývá zohledňováno.

Nižší cena Hlasatele umožňovala i dětem žijícím v těchto poměrech, aby si jej čas od času koupily. 
Dočetly se zde samy o sobě. Proto mají tyto povídky silný důraz na píli, pevnou vůli, sebezapření 
a pracovitost. Časopis takto radil svým čtenářům, co mohou v této krisi dělat. Je „spousta“ pří-
ležitostí, jak přinést domů o pár korun více, stačí chtít a vydržet. Pomáhala v tom masarykovská 
tématika, hleďte, kam to dotáhl chudý kluk z Hodonína. Musíme si sice položit otázku, zda např. 
povídka o chlapci, který usilovně hledal zlato a našel římský hrob se zlatými mincemi a bohatou 
pohřební výbavou, je skutečně inspirativní a nevyvolává svým rčením „zlato je všude“ ve čtenářích 
falešné naděje.647 Oním zlatem je však nezdolná píle, nikoliv žlutý kov sám. Čtenáři, budete-li chtít, 
můžete pomoci. Dokonce možná pohnete i ostatní, aby vám pomohli. Spustíte lavinu dobročin-
nosti.648 Jsou to symboly, které mají dodávat naději a upozornit na palčivé problémy současnosti.

Je příznačné, že zatímco u povídek Otakara Batličky bývá na sociální tóny jeho díla upozor-
ňováno, u předmnichovského Mladého hlasatele je daný problém okázale ignorován. Hlasatelské 
povídky neměly nic společného s „limonádami“ ženských i jiných listů, kdy stačilo, aby se objevil 
„šlechetný milionář“ a příběh končil kostelními zvony a svatebními pochody, případně v honos-
ných vilách a přepychu. Na rozdíl od těchto přeslazených příběhů nabízejí povídky pro čtenáře 
Hlasatele řešení, hlavní hrdina se sám přičiní o zlepšení, byť i onen „šlechetný milionář“ se občas 
objeví. Nečekat v slzách na ulici, ale prát se s životem – aniž by ovšem ve svém stylu sklouzávaly 
k neoliberálním zkazkám, že každý může být milionářem a že práci nikdo nikomu nedá, že práce 
se musí hledat. U dětí, které se každodenně musely potýkat s existenčními potížemi, by se totiž 
takové „limonády“ nemusely setkat s kladnou odezvou. Povídky vychovávaly děti k úctě k práci 
rodičů a vedly je k tomu, aby se snažily pomáhat a ne jim svými vrtochy a uličnictvím způsobovat 
nepříjemnosti. To je totiž znakem dospělosti.649

645 Např. Hana KLÁNOVÁ: Lízinčin dětský ples. Mladý hlasatel 21/III. 22. ledna 1938, s. 8–9 o malé holčičce, která se 
stala tanečnicí a o starém lepiči plakátů, který jí k tomu dopomohl. Ilustrace Jaroslav Pecháček. Nebo F. Š: Věrný Brok. 
Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 8–9 o lékaři-filantropovi, kterého dojala láska chudého chlapce ke psu, kterého 
musel prodat. Plné jméno autora neodhaleno. Ilustrace Vincenc Živný.
646 L. HANSSON: Na dálném severu. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 4–5. Přeložil „–t–“. Ilustrace Alois Moravec. 
Selma LAGERLÖFOVÁ: V prenásledovaní vlkov. Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 4–5. Autorka chybně 
uvedena jako G. Hansson (oprava Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 3). Ilustrace Fr. Stecker. Překladatel do 
slovenštiny neuveden.
647 Jindřich ZPĚVÁK: Zlato je všude. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 8–9. Ilustrace Vincenc Živný.
648 Připomeňme si v této souvislosti sociální rozměr „Tábora mladých“ a zjistíme velkou provázanost mezi povídkami 
a hlasatelskými akcemi.
649 Dodejme, že „duševní dospělost“ se v současné době ve slovníku „expertů“ na výchovu mládeže nevyskytuje příliš 
často.
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3.7.2. osvětové, výchovné a nabádavé povídky a verše
Povídkovou formou bylo čtenářům rovněž sdělováno jisté ponaučení, čtenáři byli nabádáni, aby 

se vystříhali takového jednání, o němž se dočetli v příběhu, nebo šlo o naučný článek, jemuž měla 
zvolená forma dodat na přitažlivosti.

Převažující chlapecký prvek v Mladém hlasateli se pokusila odlehčit Hollerova povídka „Jsi z nás 
nejlepší“ – o děvčeti, které se chce vyrovnat hochům. Ti se jí ale jen posmívají, neboť i ten nejslabší 
z nich ji po fysické stránce předčí. Výsměšný úšklebek mizí, když se tento začne topit a jen dívka 
Eva pro něj skočí do vody. Nebýt její duchapřítomnosti a odvahy, byl by se utopil. Eva tak osvěd-
čila, že je z nich nejlepší, a hoši to i sami uznali.650

Klukovskou nafoukaností se zabývá povídka s pohádkovými motivy nazvaná „Kouzelné kopačky“. 
Chlapci Láďovi, jehož jedinou devisou jsou nové kopačky, pročež si myslí, že bude hrát kopanou 
nejlépe, v noci po prohraném zápase, na němž žalostně zklamal, zakouzlí jeho botky sám „dobrý 
duch všech footballistů Čutál“ a klade mu na srdce, ať se od kouzelných bot učí hrát a aby nikdy nehrál 
surově, neboť to by mu kopačky neodpustily. Když díky Láďovým kopačkám porazí jeho družstvo 
starší žáky 14:0, 26:1 a 11:2, Láďa zpychne, na dobrou radu zapomene a kopne do nohy protihráče, 
toho času bez míče. Kopačky vypověděly službu a Láďa zase hraje špatně, protože se od bot nic 
nenaučil. Hlas ducha Čutála slibuje další trest, ale to už se naštěstí Láďa probudil a umiňuje si, že 
se naučí hrát, bude hrát slušně a bude nejlepší.651

Primadonství v kolektivních sportech si všímá Hollerova hokejová povídka „Ty jsi zvítězil“, kde 
hlavní hrdina odmítá přihrávat spoluhráčům a jeho družstvo málem prohraje. Nakonec se ale pře-
může a nahraje na vítěznou branku. Nebyl to sice on, kdo vstřelil gól, ale bez něj by vítězství nebylo. 
Lední hokej je kolektivní hra a sobectví a pýcha v něm nemá místo.652

O důsledcích sobeckosti dětí vypráví povídka R. F. Vojíře „Jak si Toník zkazil Sultána“. Nemá 
šťastný konec, naopak zachovává si vážný tón a jde o velmi smutný příběh o tom, jaké může 

mít následky zlost a vztek, na které 
navíc doplatilo nebohé zvíře a nic 
už nemůže tuto tragédii odčinit.653

Kamarádství a solidaritu vyzdvi-
hují básně Josefa Prchala654 a Fran-
tiška Baleje,655 kterou pěkně doplňuje 
překlad básně I. A. Krylova „Opice“. 
„Kladu ti to velmi na srdce, / abys 
byl vždy bedliv velice, / a vzal si pří-
klad z této opice: / Nikdy nedělej, co 
neumíš, / dělej jen to, čemu rozumíš!“656

Na rozhraní mezi povídkou 
a naučným článkem stojí příspěvky Josefa Štěpána o moderních pirátech, potápějících lodě, a o lovu 

650 Josef  HOLLER: Jsi z nás nejlepší. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 5.
651 Josef  MARK: Zázračné kopačky. Mladý hlasatel 8/III. 23. října 1937, s. 8–9. Ilustroval Jaroslav Pecháček (chybně 
uveden jako F. Pecháček).
652 Josef  HOLLER: Ty jsi zvítězil. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 4–5. Ilustrace František Stejskal. Tato 
povídka začíná být více než aktuální.
653 Rudolf  František VOJÍŘ: Jak si Toník zkazil Sultána. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 8–9. Ilustrace Vin-
cenc Živný.
654 Josef  PRCHAL: Kamarádství. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 9. Ilustrace Vincent Hložník.
655 František BALEJ: Kamarádství. Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 5.
656 Ivan Andrejevič KRYLOV: Opice. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 13. Přeložil A. Muťovský (vlastním jmé-
nem Adolf  Truksa). Ilustrace V. (Viktor?) Dobrovolný.
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kožešinových zvířat na ruském severu, který navíc varuje před nebezpečí vyhynutí některých zví-
řat.657 Podobným stylem je psán instruktážní článek o lyžování658 a poněkud pohádkovou formou 
podané vyprávění o bobrech od Klemy Ptáčkové-Pilátové.659 V kategorii osvětových a nabádavých 
povídek tvoří pak svébytnou skupinu témata branné výchovy a obrany vlasti a zahraniční lidová 
slovesnost, o nichž bude řeč na jiném místě.

3.7.3. pro zasMání i pro vzrušení
Samozřejmě, že řada povídek a veršů měla „pouze“ zábavný charakter a vyvažovala tak „anga-

žovanou“ tvorbu. Šlo o různé říkanky, básničky, často o zvířátkách, bajky, vzpomínky na dětství, 
dobrodružné povídky, pověsti a pohádky. V drtivé většině šlo o humorná dílka, ale najdou se i texty 
vážnější.

3.7.4. satira, včetně politické
Poněkud neočekávaně se v Mladém hlasateli objevují i do jisté míry satirické texty, nejčastěji 

pohádky, které svými slovními hrátkami a jinotaji těžko mohly upoutat menší čtenáře. Právě pohád-
kový žánr, jehož výskyt v časopise je Mencákovi předhazován jako důkaz o jeho údajné neznalosti 
dětské duše, dostává v Hlasateli formy, které daleko překonávají žánrovou škatulku a posouvají tyto 
texty na zcela jinou úroveň.

Thesi o překonávání dětskosti Hlasatele prostřednictvím redukce pohádek pravděpodobně vyslo-
vil poprvé Zdeněk Pírek. Po něm ji opakovali mnozí další a přidávali k Pírkovu hodnocení své 
další názory. Pírek např. v přehledu autorů beletristických příspěvků III. ročníku tvrdí, že pohádky 
píše „převážně H. Salichová“.660 Jenže Helena Salichová-Hálová napsala ve III. ročníku pohádku jen 
jednu!661 I když šlo pouze o rámcový přehled, nesvědčí zrovna o Pírkově dobré znalosti mimoklu-
bovních stránek III. ročníku, a to i kdyby jen příspěvky jinak žánrově zařazoval. To samo je dosta-
tečným důvodem, abychom rovnici „pohádka = malé děti“ odmítli. Jednak je počet pohádek v roč-
níku ve skutečnosti vyšší, jednak nebyly vždy určeny jen „malým“ dětem.

Satira se v Mladém hlasateli objevovala velmi nenápadně, především ve dvojích kulisách. Buďto jde 
o pohádku o zvířatech, z nichž každé představuje nějakou lidskou vlastnost, případně o personifi-
kovaných předmětech; nebo je v příběhu zdánlivě neutrálním užíváno nejrůznějších narážek.

Pohádka Karla Michla „Z dovolené“ vypráví o exponátech školního kabinetu, které se o prázd-
ninách rozjíždějí na dovolenou a kolem 15. srpna, kdy se ve škole maluje, se vracejí a vyprávějí si 
své zážitky. Kačena s husou si stěžují, že budou od ročního stání celé rozlámané, čáp hořekuje, že 
na něj jde revma, protože na rozdíl od svých kolegů si ho nemůže jet vyhřát na jih. Husa tvrdí, že 
letos budou v módě ježčí kožešiny, zvláště na límečky – ježek nazve husu husou. „V kabinetě je ticho. 
Z dlouhé úzké lahve plné lihu, vystrkuje hlavu zmije. ‚Sssslyšíte mě? Letos platili za mou hlavu pětikorunu. To je 
peněz!‘ ‚Za tebe platili, protože jsi lidem na obtíž, ale ptala ses, co stojí jezevčí sádlo? A víš, ty chlubilko, že jsem pro 
svou vzácnost chráněn zákonem?‘ To je na zmiji mnoho. Kdyby mohla, zčervenala by vztekem od hlavy až k ocasu. 
Vrací se do lihu a hází po jezevci zlostně očkem. ‚Protiva starý! Nepromluví, a když, mrtvice by ranila.‘… ‚Podívej 
se,‘ šťouchá husa kačenu, ‚bažant si dal dělat pedikuru. Pýcha panská! Myslí, když přišel ze dvora, od pánů, že 
tu budeme všichni unfrcvancik.‘ ‚Jsou to dneska doby. A kdybys mu hrábla do peří, zůstanou ti v rukou závěje 
prachu, ale navrchu je lak, pudr, email a bůhvíco ještě.‘ Před mapou Evropy sedí špaček s vlaštovkou. Ukazuji si 

657 Josef  ŠTĚPÁN: Moderní piráti. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 10–11. Josef  ŠTĚPÁN: Lovci kožišin. 
Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 6–7.
658 Sachem: Na lyže. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 11. Skutečné jméno autora nezjištěno.
659 K. P. Dřevnická (Klema PTÁČKOVÁ-PILÁTOVÁ): Jak bobřík Hlodal bavil Karlíka. Mladý hlasatel 26/III. 
26. února 1938, s. 4 a 14. Ilustrace Alois Moravec.
660 Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, Brno 1990, s. 18.
661 Helena SALICHOVÁ-HÁLOVÁ: Jak pejsek s kočičkou přivolali dešť. Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 5. Zachován 
původní pravopis. Autorka uvedena chybně jako G. Salichová-Hálová. Ilustrace Ľudovít Ilečko.
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cestu, kudy jednou v životě táhli – deset let už tomu bude. Rakousko, Alpy jako cukrové homole hluboko pod křídly 
a pak moře, krásné moře! Oběma steskem slzí skleněné oči. ‚Proč tu nezůstanete přes zimu?‘ ptá se všetečně vrabec. 
‚Panstvo je zvyklé na masíčko, co?‘ ‚Ty mlč! Kdybys neměl v těle dost drzosti, umřel bys v zimě hlady. Ani pořádné 
bydlení si neumíš opatřit. Do cizího se nastěhovat, z cizího jíst, to ano.‘“ Jen kostra je smutná, že nemohla 
také na dovolenou, protože by se jí všude báli. Zvířátka ji proto chtějí rozveselit, zpívají a tančí. 
„‚Huso!‘ křičí veverka, které došel dech, ‚pusť gramofon.‘ ‚Nejsou jehly!‘ ‚Ježku, jehlu sem!‘ Kabinetem zpívá 
a jásá Ježkova nová rumba, jezevec natřásá bříško a tančí jako mladík, člověk – kostra se směje na celé kolo, ale 
ty slyšíš, jako by maminka přebírala v plátěném sáčku dřevěné kolíčky na prádlo. Ale řekněte, jak se má ubožák 
smát, když mu zůstaly k radosti a smíchu jen kosti?“662 Hrátky se slovy, hříčky spojující ježka bodlinatého 
a Ježka Jaroslava, drby a klepy kačeny a husy, narážky na „panský“ původ bažanta jsou jistě určeny 
vnímavému čtenáři, který již dosáhl určitého věku. Forma nevylučuje čtenáře mladšího, ale starší si 
může vychutnat čtení „mezi řádky“. Dá se říci, že skýtá zábavu i pro dospělého, který by pohádku 
dětem předčítal.

Podobnou formu má překlad „ruské národní severské pohádky“ „Nespokojený Kuroptěv“ 
o vysloužilém vojáku, který se nemá kam vrtnout, až ho potká Pán Bůh, který mu napíše doporu-
čení pro svatého Petra. „Zazvonil u vrat. Otevřeli. Prohlédli dokument — všechno v pořádku. Zapsali ho do 
knihy. Vydali mu rajskou, zkáze nepodléhající uniformu — jdi si dále a užívej. Copak v ráji je špatně? Parky, 
vinice, dvorany, vodotrysky. V ráji není třeba časně vstávat, do práce tě nikdo nehoní, nemusí se ani na pole, ani 
orat, ani mlátit, ani pro dříví jezdit.“ Jenže ráj brzy Kuroptěva omrzel, a tak začal na mýtince vyměřovat 
staveniště. „Spravedliví nemohou pochopit, co to robí. ‚Kuroptěve, co to děláš?‘ ‚Já? dělám plán na zastavení ladem 
ležícího náměstí budovou hostince.‘ Spravedliví utíkají k Bohu. ‚Hospodine, Hospodine, ten tvůj Kuroptěv se pěkně 
vybarvil. V království nebeském staví hospodu! Má dovolení?‘ Hospodin svraštil obočí a pustil se rychlým krokem 
k bezbožníkovi. ‚Kuroptěve, víš, jaký je trest za porušení ticha a klidu na veřejném místě?‘ ‚To se ví. Jenže oni zby-
tečně udělali rámus. Až to bude hotové, budou mi ještě děkovat.‘ ‚Za co budou děkovat?‘ ‚Ale za hospodu s výčepem 
i s pivem přes ulici, s prodejem cigaret.‘ ‚Jsi hlupák, tabáčnická kotrba!‘ Bohu je do smíchu: ‚Lidé se celý život snaží, 
aby se dostali do ráje a ty ses sem dostal beze všech zásluh, jen skrz mé osobní sympatie k tobě — a ty, nemehlo, máš 
jen roupy… Nic jiného nezbývá, než aby ses přihlásil do pekla.‘ ‚Mohu tam dostat doporučení?‘ ‚Oznámíme jim 
to sami expres. Táhni tam. V pekle je mnoho bran a všechny jsou dokořán.‘ Vyškrtli Kuroptěva z ráje.“ V pekle 
Kuroptěva srdečně přivítali, nasypali mu cigaret plnou ošatku, „se satany je jedna ruka“, leč i to se mu 
omrzí, čertice se mu nelíbí a ven ho pekelníci nechtějí pustit. A tak začne Kuroptěv zase vyměřovat 
staveniště, na travnatém paloučku, kam chodili na procházku „malí čertíčkové s chůvami“. „Satani jsou 
zvědavi: ‚Kuroptěve, co to děláte?‘ ‚Vyměřuju. Na tomto místě stavím kostel-chrám. Napravo bude zvonice, tady 
rovně oltář, bude se tu zvonit, kadidlo vonět, zpívat…‘ Čertům strachem začalo bolet břicho. Letěli k hlavnímu 
luciferovi: ‚Dědečku, atamanečku! Kuroptěv staví v pekle kostel. Zvonice je hotova. Všechny zadusí, kadidlem 
vypudí…‘ Lucifer, jen tak jak byl, rovnou ke Kuroptěvovi: ‚Soudruhu Kuroptěve, co to má znamenat?‘ ‚Chrám 
boží stavím. Kdo to živ slyšel, aby člověk neměl kam si zajít pomodlit? Plán je už hotový. Hned půjdu pro dělníky.‘ 
‚Jen jdi raději ven. Zmiz kam chceš!‘ ‚Ne, já jsem si to rozmyslil, mně je tu docela dobře.‘ Lucifer posílá telegram do 
nebe! ‚Proč posíláte takové pobožné lidi do pekla? Váš Kuroptěv staví v podsvětí kostel.‘ Z ráje odpověď: ‚A co my 
máme dělat, když si to sám přál?‘ ‚Vezměte ho pro Kristapána nazpět!‘ ‚Už jsme se s ním dost natrápili! Vlastní 
klid je nám milejší.‘ Co dělat? Mráz kopřivu nespálí. V pekle je každý den zasedaní. Jak Kuroptěva vypudit?“ 
Nakonec se jeden čert nabídl, aby jej stáhli a jeho kůži napnuli na buben. Zabubnují na poplach 
a Kuroptěv jako správný voják vyběhne ven. Tak se také stalo a za Kuroptěvem zabouchli pekelnou 
bránu. Kuroptěv se musí zase protloukat světem.663

Do podobné kategorie můžeme zařadit i žertovnou blahopřejnou báseň Břetislava Mencáka 
k padesátinám Josefa Lady, kde Mencák mj. „rýpnul“ do Ladových kritiků: „Vstal kocour Mikeš 
662 Karel MICHL: Z dovolené. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 12–13. Ilustroval Josef  Lada.
663 Nespokojený Kuroptěv. Ruská národní severská pohádka. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 8–9. Překlad jawa 
(Jarmila Wagsteinová). Ilustrace Jaroslav Pecháček (chybně uveden jako Fr. Pecháček). http://www.rgali.ru/object/
255907922?lc=ru. http://laconia10.ignisi.com/chan-6367457/all_p1.html. Stav k 21. 7. 2013.

http://www.rgali.ru/object/255907922?lc=ru
http://www.rgali.ru/object/255907922?lc=ru
http://laconia10.ignisi.com/chan-6367457/all_p1.html
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z knížky, kam ho zaklel / ten bodrý mistr, kreslíř zviřátek – / a zatvářil se jaksi slavnostněji: / vždyť je mu 
taky dnes jak ve svátek. // Pak prolistoval rychle kupu knížek / a mnohých časopisů ročníky… / Těch známých 
obrázků se dotkl fouskem – / a hned z nich vylez‘ průvod veliký: // Kočky a psi a kozy, krávy, koně, / slepice, 
husy, ježek, krokodýl, / a kdo ví, jak se všichni jmenovali – / však každý z nich se dětem narodil. // A usnesli 
se ihned jednohlasně, / že malíři teď spustí ovace, / jakmile po svém ranním kafi vejde, / aby se u stolu dal 
do práce. // A tak se stalo: v jeho pokojíku / za chvíli chórem hřmělo: ‚Tady je!‘ / Tu křičel papoušek, tam 
Vořech štěkal, / a každý tvor křik‘ po svém: ‚Ať žijéée!‘ // Usedl mistr dojat gratulací, / již sivobradý kozel 
odříkal. / Pak zase vstal – prý ‚není proč a za co‘ – / a toto zplozencům svým vážně prál: // ‚Vyřiďte lidem, že 
je pozdravuju, / i s kritýgry že dnes se smířit chci – / jen na zviřátka ať mi nesahají / a na tu moji českou vesnici! 
// A teď zas všichni pěkně do knih! Hopla! / Tak.‘ – Mistr s tužkou v ruce chýlí nos: / tady si kmotra liška 
nese nákup, / tady zas hastrman si suší šos… // Nad knížkou kdesi v dáli sedí děti, / a s nimi smích či údiv 
se svým ‚ach!‘. / Snad pošlou pozdrav mistru k padesátce – / Praha II., číslo 1, V Ohradách – // kde kreslíř 
smutek tuše v humor mění: / šest muzikantů šlape k muzice… / A z rámu na rodáka pyšně hledí / chalupa 
rodná – slavné Hrusice!“664

Se skutečností, že většina básniček v Hlasateli se týká zvířátek, se „vypořádala“ Zdena Vykypě-
lová-Rufferová v básničce „Vzpoura věcí“. Téměř jako by šlo o slovo do vlastních řad: „Hněvaly se 
věci: / je to divné přeci! / Tenhle veršotepec / je podivný slepec! / Krásu v nás nevidí. / Či se za nás stydí? Neznám 
veršovánku, / v níž by zvěčnil slánku, / pekáč či struhadlo! / To ho nenapadlo, / věci že s ním žijí? / Proč nás 
opomíjí? / Proč jen se zvířátky / chodí do pohádky? / ‚Za slovo vás berem!‘ / řekla tužka s perem! / Což my 
nejsme k světu? / Vem nás do námětu! / Vzbouřily se věci: tož nám vyhov přeci! / Básník název píše: / ‚Rozčítadlo 
z říše / věcí‘. Potlesk pece… / Pozdě — ale přece!“665

Různými narážkami se hemží pohádka Tomáše Auředníčka o jednom autobusu, který se nerad 
myl a ujel svému šoférovi. Opojen nabytou svobodou „jel jako čert, ale že nebyl zvyklý jezdit sám, nata-
hoval to šejdrem s levé strany ulice na pravou a s pravé zase zpět na levou“. Vrazil do staré babičky a rozbil 
vejce, která nesla. „Zatím se už trochu naučil jeti pěkně rovně i bez příkazu řídítka a nebrat s sebou každý roh 
a patník.“ Jenže mu docházel benzin, jak to vyřešit? „Vyřešil to snadně. Prostě pokračoval ve zlu. Bývá to 
tak vždy. První chybný krok svede k dalším. Zlo plodí opět zlo. Autobus byl nejprve špindíra, pak utekl a nyní se 
stal zlodějem.“ U pumpy zjistil, že ji nikdo nehlídá a obsloužil se sám. Musel ale hned ujíždět, protože 
ho stíhala silniční policie. „Vždyť to nejde, aby se po silnicích proháněly autobusové bez řidiče.“ Podařilo se 
mu skrýt za stohem. „Zlo jednou probuzené pokračovalo ve svém díle. Autobus se rozhodl, že se podívá do ciziny, 
do Alp a k moři, a že se bude živit lupičstvím.“ Peníze si opatřil tak, že nechal v jednom městečku do sebe 
nastoupit lidi, zavřel dveře a rozjel se. Na lidi, kterých se zmocnila panika, pak vykřikl, „ať vyprázdní 
své kapsy a hodí všechny své peníze na podlahu. A hned! Jinak bude po vás po všech veta!“ Poté autobus zamířil 
k hranici. Ale na mostě, kudy vedla cesta za hranice, již byla připravena barikáda a než na to autobus 
přijel, uzavřela mu výjezd z mostu i druhá barikáda, „kterou hlídala silniční policie a skauti“. Policie zde 
na autobus již čekala, protože „věděla, že tudy vede jediná cesta do ciziny“. Autobus se vzdal, „přijely dva 
traktory, četníci spoutali bus mocnými řetězy, zapřáhli traktory a ty jej odtáhly do města na policejní ředitelství“, 
kde jej důkladně umyli. „Pak ho zavřeli do temné garáže, neútulné a bez oken. Tam teď sedí a očekává svůj trest. 
— Mohl si ho ušetřit, kdyby se nebyl bál čisté vodičky. Dobře mu tak — špindírovi!“666

Na rozdíl od ostatních příspěvků má již výraznou satirickou složku pohádka Tomáše Vítka „Jak 
strojil čert vánoční stromek.“ Peklo je zde opět využito k satiře, neboť zde pracuje podobně jako 
pozemská konsorcia.

664 Břetislav MENCÁK: Pohádka o padesátce Josefa Lady (17. XII.). Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 11. Pone-
chán původní pravopis. K textu přiloženy vysvětlivky: ovace – že mu provolají slávu; kritýgr — žertovný název pro 
kritika, který posuzuje, případně odsuzuje dílo spisovatele, malíře a jiných umělců.
665 Zdena VYKYPĚLOVÁ-RUFFEROVÁ: Vzpoura věcí. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 9.
666 Tomáš AUŘEDNÍČEK: Pohádka o autobusu. Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 5 a 10. Ilustrace V. (Viktor?) 
Dobrovolný.
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„Luciper svolal na čtvrtek schůzi správní rady pekla. Všichni radové přišli přesně. Byli tu Mefisto, Satanáš, had, 
jenž svedl Evu, byl tu i babylonský král Belzacer, který udělal v pekle skvělou kariéru, ba přišla i čertova babička 
a ještě několik jiných zasloužilých, starých a moudrých čertů.

‚Pekelníci!‘ zahájil Luciper zasedání, ‚svolal jsem vás, poněvadž se stává situace pekla stále zoufalejší a zoufa-
lejší. Na světě umírá denně 90.000 hříšníků, ale náš vůz přijíždí ze zádušní stanice prázdný. Všichni víte dobře 
proč. Dříve, dokud nebylo na zemi letadel a Zeppelinů, troufli si na zádušní stanici vskutku jen spravedliví vstoupit 
do aeroplánu, letícího vzhůru do nebes. Ostatní vlezli raději hned do našeho vozu a tak jsme měli stále obrovské pří-
růstky, dnes se však nebojí létání už ani ten nejčernější kanibal. A jelikož jsou v nebi hrozně milosrdní, tak to musí 
už být pořádně vypečený hříšník, aby nám ho vrátili. A z takového abychom udělali, když má tak dokonale černou 
duši, rovnou podčerta — a kotly nám zejí prázdnotou. Táži se vás, pekelnici, co podniknout, aby byl odstraněn tento 
nesnesitelný stav, který znamená dřívější či pozdější konkurs. A co bychom si počali pak, to věru nevím.‘

Vyvinula se rušná debata a nakonec bylo usneseno uskutečnit nejprve návrh Belialův, který se vrátil právě se stu-
dijní cesty zemí a obíral se tam hlavně otázkami moderní reklamy. Kdyby tento nepomohl, měl být proveden návrh 
jednoho velmi starého, zkušeného čerta, který míval kdysi pod sebou pekelný referát VI. a 7, čili referát čarodějnic.

V pekle nastala horečná činnost. Všichni byvší malíři, lakýrníci a natěrači, úpící v kotlech, dostali dovolenou 
a malovali různá návěští podle příkazů Beliálových a jeho štábu, který se skládal z několika bývalých reklamců, 
kteří dělávali za živa nepoctivá reklamní tažení pro špatné zboží.

Už za týden se objevily na všech cestách, kudy chodí zemřelé duše k zádušní stanici, nesčetné smolou, sírou 
a fosforem pomalované tabulky, které nesly tyto a podobné nápisy: ‚Nejlepší ubytování v pekle, komfortní elektricky 
vytápěné kotly s tekoucí vařící i ledovou vodou, nejlepší společnost, palivo i umělý chrup na skřípění zuby zdarma! 
Široká, pohodlná cesta nebo autobusem nejmodernějšího typu!!! Žádné placení, žádné daně a dávky, p. t. větším 
hříšníkům zvláštní přídavky!!! Ubytování na věčnost!! Neriskujte namáhavou cestu deseti milionů mil zastaralým 
nebeským aeroplanem! Mohli byste spadnout! Do pekla je blíže a cestujete bez nebezpečí!‘ Ale celá propagace byla 
pro kočku. Ani jediná dušička nepoužila služeb nádherného, schválně k tomuto účelu zakoupeného, černého pekel-
ného autobusu, který nahradil dřívější žebřiňák, tažený černými kozly. A tak došlo na druhý návrh — na návrh 
onoho starého čarodějnicového čerta, který žádal, aby se peklo vrátilo k starým, neprávem opuštěným, osvědčeným 
metodám, aby se čerti dávali opět do služeb vynikajících lidí a dali si za to upsat krví jejich duše. A jelikož prý jsou 
lidé jako ovce, půjdou ti ostatní za svými velikány do pekla sami. Proto byli teď všichni nadbyteční čerti povoláni do 
osmiletých večerních kursů, kde se měli naučit všemu k tomu účelu potřebnému.

Starý ďábel se však odebral na zemi, aby získal nové zkušenosti, jak to dnes na světě chodí a bylo rozhodnuto, že 
bude, vrátí-li se za osm let vskutku s nějakou vynikající duší, puštěno na zemský povrch několik set tisíc dokonale 
vycvičených čertů-kursistů.

Když se vynořil starý čert, bylo to právě prvního ledna, na zemském povrchu, musil si ovšem nejprve zjistit, kdo 
je teď nejslavnějším mužem. A jelikož potkal náhodou jako první malé děvčátko, které šlo právě od babičky, která 
mu vyprávěla nádherné pohádky, zeptal se jeho. A děvčátko mu odvětilo bez váhání, že nejslavnější člověk je hloupý 
Honza.

Tak se náš čert sebral a spěchal za hloupým Honzou do Československa. Honza se právě válel na peci a měl 
hrozný hlad, poněvadž byl líný uvařit si oběd. A tu hned přijal čertovu nabídku, že mu bude osm let poctivě sloužit, 
že splní každé, ale vskutku, každé, jeho přání, že si však potom za to vezme odměnou Honzovu duši. Honza 
hned podepsal úmluvu svou krví a čert mu musil honem uvařit výborný oběd. A tak sloužil čert u Honzy mnoho let 
a nakonec mu chyběl do 1. ledna, kdy měla smlouva vypršet a kdy on si směl vzít Honzovu dušičku, už jen týden. 
I Honza to věděl a byl právě proto trochu nepokojný a tak slezl — po prvé za osm let — s pece a šel na procházku. 
Byl právě Štědrý večer a všude za okny svítily stromečky a radovali se děti, že jim Ježíšek něco přinesl. A tu jala 
Honzu tesknota, vrátil se rychle domů a nakázal čertu, aby mu vystrojil také vánoční stromeček. Tamhle v koutě 
v krabici že jsou ještě maminčiny vánoční ozdoby. No, čertu se ta práce dvakrát nezamlouvala, ale jelikož nechtěl 
přijít o duši získanou těžkou prací, tak se do toho pustil. Nejprve přinesl z Honzovy stráně smrček a pak se dal 
do strojení. Ale když začal brát do rukou ozdůbky, které věšívaly dosud jen čisté upracované ruce maminčiny, zdálo 
se mu, že má v ruce žhavé železo. Jelikož však byl z pekla na horko dost zvyklý, tak se přemohl a věšel — stenaje 
arciť bolestí — dál.
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Ale skleněné ozdůbky pálily víc a víc a čert rozvěšoval ozdoby vyje a skákaje bolestí po jedné noze. Už mu zbý-
vala jen jedna jediná, ale když vzal do ruky tu, vyšlehly z ní náhle plameny, takže se mu vzňal jeho huňatý kožich. 
Čert zařval, praštil ozdobou a proboural se hlavou skrz podlahu přímo až do pekla.

Honza však zavýskl a šel si hledat práci, nevěda ani o tom, že zachránil lidstvo před vpádem několika set tisíc 
čertů-kursistů.“667

Vítkova pohádka zřetelně překračuje hranice pouhé pohádky. Ironické vsuvky a narážky, fakt, že 
hloupý Honza je zrovna z Československa, reklamní pekelná kampaň, to vše jsou již prostředky, 
které nemohou být primárně určeny publiku „malých“ dětí. Nutí k přemýšlení a ke hledání point, 
zabaví i dospělého, zachovává si nadčasovost. Svou úpravou však zůstává skryta mezi ostatními 
povídkami a pohádkami.

Ještě dál než Tomáš Vítek se dostala ve svých dvou pohádkách „Tábor v lese“ a „Zrcadlo mluví 
pravdu“ spisovatelka Helena Malířová. I ony dvě pohádky působí nenápadně. Jsou obě ilustrovány 
Josefem Ladou a visuálně nenapovídají nic o svém skutečném obsahu. Helena Malířová nabídla 
totiž dětem prakticky politickou satiru, v některých ohledech velmi adresnou. Obě parodují nejrůz-
nější schůze a valné hromady. Naprostá neobvyklost těchto textů nás nutí, abychom si je uvedli in 
extenso.

„Tábor v lese.
V lese na mýtině, kudy teče potok, měla zvířata veřejnou schůzi. Svolal ji čáp, klapaje dlouhým svým zobanem. 

Kočka naškrábala vyhlášku na zeď u dvora a po vsi už od rána kokrhali kohouti:
‚Kolegové! Dostavte se všichni, kdo běháte po čtyřech či líhnete se z vajíček a lítáte v povětří, všichni, kdo bydlíte 

pod zemí, i vy, kdo dáváte přednost mokru! Bude se probírat důležitá otázka: Jaký je poměr zvířat k člověku? 
Samci, přiveďte samičky, ale mláďata nechte doma. Začátek před slunce západem.‘

A skutečně. Program schůze přilákal veliké množství obecenstva bez rozdílu peří, chlupů a štětin, obojživelníky, 
plazy i hmyz. Z domácích zvířat přišli pouze pes a kočka. Omluvila se slepice, že sedí právě na vajíčkách; ti ostatní 
— kůň, vůl, koza, vepř, husa a holub domácí — se ani neomluvili, což vzbudilo všeobecné pobouření.

Čáp, svolavatel, oznámil počátek schůze trojím klapnutím zobáku a řekl:
‚Vážení přátelé! Vítám vás na dnešní náš tábor, a prosím, abyste si zvolili ze svého středu předsednictvo!‘
Po těch slovech nastal ruch a šum, ptáci se strkali na větvích, čtvernožci přešlapovali na čtyřech, žbluňkalo to 

v potoce. Konečně byli navrženi: za předsedu kos, aby se mohlo říci: ten předseda to je kos! — za místopředsedu zajíc, 
který se však polekal a nechtěl funkci přijmout, ale když ho ujistili, že se to lesník nedoví, dal si říci.

Za jednatelku se nejlépe hodila čiperná ještěrka, a za zapisovatelku blecha. Blecha uměla stenografovat zvlášt-
ními tečkovanými značkami.

Čáp oznámil jména navržených a ptal se, zdali ctěné shromáždění s volbou souhlasí. Všecka křídla i přední nohy 
i tykadla se zvedly. Plazi z nedostatku končetin vyplázli jazýčky.

‚Prosím zvolené, aby zaujali svá místa,‘ pravil čáp a předsednictvo se usadilo na stromě i pod stromem. Zapisova-
telka blecha se usadila psovi za uchem. Předseda kos prohlásil schůzi za zahájenou a udělil slovo prvnímu řečníkovi, 
psovi Lordovi.

Lord, potomek starého hlídacího rodu, z otce bernardýna a z matky míšenky z jezevčíka a pudla, krátce a vážně 
zaštěkal: ‚Můj poměr k člověku je nejlepší. Miluji člověka, svého pána, chráním jeho majetek a bývám ochoten skočit 
za ním i do vody.‘

Ozvaly se hlasy nevole. Kočka prskala a hlásila se, že prosí o slovo. Dostala je a mňoukala a svítila očima: 
‚Všecky chlupy se mi ježí na hřbetě, když slyším takové ňafání. Pán ho bije a uvazuje na řetěz, krotí a dresíruje, — 
a on by pro něho skočil do vody! Není to hanba, takto se nechat zotročit? Nač nám dala příroda zuby a drápy?‘

‚Na tebe!‘ vybafl pes a s vyceněnými tesáky se hnal po kočce. ‚Copak ty se neotíráš pánovi o nohy, ty neskáčeš paní 
do klína a nepředeš blažeností, když tě šimrá pod bradou?‘

‚Ano, protože je mi to příjemné, ale zotročit jsem se nedala a dovedu bez milosti seknout, když se mi děje pří-
koří.‘

667 Tomáš VÍTEK: Jak strojil čert vánoční stromek. Mladý hlasatel 19/III. 9. ledna 1938, s. 4. Ilustrace Jaroslav Pecháček.
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Tak se pes a kočka hádali, div se nepoprali, až je předseda kos napomenul. ‚Přátelé, přátelé, chovejte se důstojně 
— nejsme přece v parlamentě!‘

‚Micinka má pravdu!‘ zaječela zaječice, manželka místopředsedova. ‚Od člověka i od psa raději dále než blíže. 
To je názor můj i každého slušného zajíce.‘

I ona byla napomenuta předsedou, že nemá slovo; sklopila s uzarděním obě uši.
Slovo pak dostal šváb, jenž se hlásil všema svýma nohama. Spěšné vyběhl na řečnickou tribunu. Zakroutil vou-

siska a mluvil: ‚Vážení kolegové, spanilé kolegyně! Také mé stanovisko k člověku je odmítavé. Od nepamětných 
dob, po staletí je náš rod usedlý u nás v kuchyni kolem plotny a je ze svého historického sídla vypuzován lidmi, 
je jimi šlapán v prach. Lidé užívají proti nám všemožných vražedných prostředků. Nemají dosti na tom, že sami 
propadají ďáblu alkoholu, oni i na nás líčí do umyvadel pivo — a přes to, že pilně zakládáme abstinentní spolky, 
daly se miliony mých příbuzných letošní zimy zlákati otravným nápojem a utonuli v pivě nadobro!‘ Pro pláč nemohl 
šváb déle mluviti, vzdal se slova.

‚Že je člověk tvor ukrutný,‘ pravila po něm stará suchá štěnice, ‚to víme nejlépe my, kdož jsme nuceni žíti s lidmi 
v důvěrných stycích.‘

‚Tak jest! Výborně!‘ bzučeli komáři, mouchy a jiní podobní hmyzové.
Slovo dostal pak divoký holub. ‚Nesmýšlím ani já příliš nadšeně o lidech,‘ zavrkal opatrně, ‚ale jsem holub svo-

bodně žijící a své zotročené příbuzenstvo navštěvuji jen letmo, když mají nasypáno. Také dnes jsem byl jejich hostem 
a dověděl jsem se zajímavé věci.‘

‚Patři to k dennímu pořádku?‘ zeptal se předseda.
‚Zajisté!‘ ubezpečoval divoký holub a kroutil se jak na báni. ‚Poslyšte. Na dvoře byla velká společnost. Kohout 

břinkal zlostně ostruhami, slepice, husy a kachny mlely zobáky a tak jsem zvěděl, že ani domácí drůbež není s lidmi 
spokojena a že se jen ze zbabělosti na dnešní schůzi nedostavila. Ale slepice vydávají tajný časopis Rudé pero 
— a dnes v něm měly úvodník: ‚Na smetiště s lidmi!‘ Úvodník končil několika velezrádnými hesly, jako: ‚Ani kuře 
darmo nehrabe! — Nesnášíme!‘ Dověděl jsem se také, že mnohé slepice zanášejí vejce, a že prý husám už ty šišky 
krkem lezou. Z toho všeho soudím, že dojde-li ke vzpouře proti lidem, můžeme i na kury domácí plně spoléhati. 
A co se týče dobytka, i ten se bouří. Krávy bučely, že prý přestanou dojit, vepři na krmníku prohlásili hladovku, že 
prý budou schválně hubnout — jen snad vůl je ještě odhodlán dát si všechno líbit. Tím končím, vrků!‘ Řeč divokého 
holuba vzbudila bouřlivé nadšení.

‚Jen vůl si nechá všechno líbit, to se rozumí!‘
Potom se pozpátku přišoural z potoka rak. Kýval zvolna klepety na všechny strany, stavěl se na ocas, a pak 

začal přednášet svou řeč. Byla dlouhá, plná oklik a kudrlinek. V stručném výtahu podle blešina protokolu obsa-
hoval rakův projev asi tyto názory: že se lidé sice posmívají rakům pro jejich zpátečnictví; ale takový kus nazpátek 
— pravil rak doslova — ještě nikdo z nás nezalezl, jako někdy zalezou lidé, místo aby dělali pokrok. Já, prosím, 
nikoho nejmenuju, protože bych měl nerad opletačky s ouřady, poroučím se!‘

Ale pak se ještě vrátil a dodal, že je mu velmi nemilé, když ho lidé za živa házejí do vařící vody. Kdyby prý ho 
raději za živa polykali jako ústřici.

‚Proč to, prosím vás?‘ ptal se kos.
‚Vašnosti,‘ odpověděl rak, ‚ve vařící vodě celý zrudnu, a rudá barva, račte odpustit, je mi proti mysli.‘ Tak se 

množily projevy nespokojenosti s pánem tvorstva a ozývaly se i návrhy na jeho potrestání.
‚Pani voso, víte co? Dejte mu žihadlo,‘ štvala žížala a měla na mysli především rybáře, který na žížaly chytá 

ryby.
Vosa vsak posměšně zabzučela: ‚Kdepak by se mohlo moje žihadlo měřit s lidským. Jen si poslechněte, když se 

dvě klepny sejdou…‘
‚O mně říkají, že si cpu kapsy,‘ vztekal se sysel. ‚Jako by to lidé nedělali!‘
Schůze zvířat v lese se skončila bez úspěchu. Bylo mnoho řečí, mnoho protestů, ale málo odvahy k činům, a bez 

této odvahy ani nejsilnější vůl pranic nedokáže.“668

668 Helena MALÍŘOVÁ: Tábor v lese. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 8–9.
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Spisovatelčina hra se slovy a ustálenými spojeními a slovními významy je natolik subtilním stylem 
humoru, že zcela vylučuje, aby ji menší děti pochopily v celé šíři. Personifikace zvířat, mechanismus 
bajek doplňovaný velmi málo skrývaným operováním s politickými, především komunistickými 
hesly a symboly, které jsou samy částečně ironisovány, je v dětském časopise, a to oficiálně apoli-
tickém dětském časopise, doslova zjevením. Můžeme se tázat, proč dosud nikdo neupozornil na 
fakt, že v prvorepublikovém dětském časopise se objeví pohádka s prvky politické satiry? Nabízí 
se prostá odpověď. Protože ji nikdo pořádně nečetl – a bohužel to bude nejspíš i pravda. „Přátelé, 
přátelé, chovejte se důstojně — nejsme přece v parlamentě!“ – Je to text pro „malé“ děti? Ani náhodou.

Narážky na parlament se objevují i v druhé autorčině pohádce, nazvané „Zrcadlo mluví pravdu“: 
„Sešlo se staré haraburdí na půdě. Půda byla místnost prostranná, nikdy se tam neuklízelo, bylo tam blaze! Málo 
světla, mnoho prachu a mnoho rozumu a sebevědomí mezi starým haraburdím. Byla to roztomilá společnost, většinou 
staropensisté. O trám se opíral starý obraz s rozbitým sklem a rozkliženým rámem; představoval letní krajinu. 
Visel kdysi v saloně u domácích pánů nad plyšovou pohovkou a měl i protějšek, krajinu zimní. Obraz má teď 
starost, jak to vypadá v saloně bez něho. K zimní krajině patří přece i letní protějšek, tak to mají v kadžé řádné 
rodině! A jeho místo osiřelo — a je to znát na bledší malbě!

‚Nejsem pensista,‘ tvrdí o sobě obraz, ‚nežádal jsem o to, abych byl dán do výslužby. Jsem jen churav a čekám na 
operaci. Až mi dají nové sklo a sklíží mi rám, vrátím se zas na své místo!‘

Nedaleko obrazu válela se rozbitá nůše. Náležela prodavačce z trhu, ale nůše tvrdila, že její paní byla poslan-
kyní. Měla vždy tolik řečí, že nůši šlo dno kolem, a jednou dokonce prasklo a vypadlo; nůši dali do výslužby na 
půdu. Nyní mívala ona nejvíc řečí a byla přesvědčena, že je členem parlamentu.

Hned u nůše ležel velký, rezavý klíč domovní, pán povahy chladné a uzavřené. Celý svůj život zavíral dům, pak 
jednou vypadl z kapsy domácímu pánovi, když šel domů z hospody.

‚Já jsem se sice ozval hlučným zazvoněním, když jsem dopadl na dlažbu, ale pan domácí ne a ne mne najít!‘
Také klíč byl pevně přesvědčen, že jeho místo není zde u bezedné řečnice nůše, kde musí poslouchat ničemné ženské 

tlachy a kde je obtěžován společností zlomené kliky, žluté vdovičky.
‚Jsme vlastně příbuzní, pane klíči, ale to nevadí,‘ říká vdovička a snaží se lesknout. ‚Jsem také od domovních 

vrat, a to od vrat ministerského paláce. Byla jsem unesena za války, kdy měla mosaz velkou cenu! Paní nůše praská, 
jako by pochybovala?‘

Tak mluví klika, žlutá vdovička, a hledí na pana klíče unylým leskem své zašlé mosazi. Ale rezavé srdce klíčovo 
je studené a nepřístupné.

Trochu dále od této skupiny teskní chudý kořenáč hliněný; je v něm ještě trochu prsti, na prach uschlé. Květináč 
se krčí v stínu a vzpomíná blahé minulosti: otevřeného okna s vlající bílou záclonkou, zářného slunce, kvetoucích 
vonných hyacintů, vyrostlých z jeho nitra a zelené konvičky dobrého srdce, která květině skýtala osvěžení a zalévala 
ji. Květináč nikdy svých myšlenek neprojevuje a nikdy nezasahuje do debaty, ať se mluví o čemkoli. Květináč je 
básník, nikoli politik.

Jeho příbuzný, hliněný kastrol kuchyňský, vytýká mu, že je bačkora. ‚Ty to nikam nepřivedeš. Seschneš a roz-
padneš se na kusy. To já v tvých letech býval jinší chlapík. Vážené shromáždění! Kdybyste mne byli znali, dokud 
jsem byl nezdrátovaný a dokud jsem netekl, jemine! Všecky měchačky i vařečky byly do mne zamilovány a šťouchaly 
do mne, a což poklička, ta jen když se mohla ke mně přitisknout! A kdyby ji byla kuchařka nesundala, byla by 
zůstala přiklopena — ať ztratím jediné své ucho, přepínám-li! — byla by zůstala přiklopena podnes. Mně se však 
nelíbila, byla emailovaná a já toužil jen po nevěstě ze starého rodu, po pokličce hliněné — a té mi osud nepopřál.‘

A konečně byla na půdě ještě velká lesklá střepina, polovina důležitého kdysi celku: zrcadla. Střepina se klidně 
a sebevědomě třpytila a mluvila vždy a každému pravdu. Nebyla proto na půdě oblíbena.

‚Je bezohledná a nezná společenské mravy,‘ říkal obraz, kterého nazvala šeredným barvotiskem. S ostatními 
krámy vůbec nemluvila, protože byla tak obrácena, že se v ní mohl zhlížet pouze obraz.

Jen dobrák kořenáč nehuboval na rozbité zrcadlo, protože hubovat vůbec neuměl.
Léta míjela. A jednou z jara — kořenáč cítil, že je jaro, neboť to básníci cítí a jdou na jaro jako myši na slaninu 

— jednou z jara vstoupila na půdu lidská bytost; a nezůstala v popředí, kde se věšívalo prádlo, šla dál a vnikla 
až do kouta mezi staré haraburdí. Byla to mladá služka od domácích, veselé venkovské děvče. Něco tam hledala. 
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Chodila mezi střepy a krámy, šlapala po nich, přehazovala je, takže tu bylo najednou plno hluku, praskání, skří-
pání, chrastění, až hliněnému kastrolu ucho přecházelo; starý obraz se snažil blýskat sklem, aby na sebe upozornil, 
klíč vycenil svůj jediný zčernalý zub, klika volala: ‚Nesete sidol, Máry? Mohla byste mne vycídit!‘ – a nůše by byla 
praskla vzteky, že do ní služka kopla — kdyby už nebyla bývala prasklá. Kdekdo se domýšlel, že přišla Mařka 
pro něho a zatím ona si vybrala právě ty dva kusy, které byly zticha: kořenáč a rozbité zrcadlo. Kořenáč byl celý, 
proto byl ještě k potřebě — a zrcadlo zůstane zrcadlem i v nejmenší své střepině, i bez zlatého rámu. Mluví vždycky 
pravdu — každému do očí.

Mařka, služka od domácích, dala čerstvou hlínu do květináče a vsadila do ní čtyři výhobky tradeskancie. Stře-
pinu, která byla zachovanou polovinou zrcadla, umyla a postavila si ji na okno. Byla mladá a chtěla se aspoň ráno 
při česání do zrcadla podívat.

A zrcadlo jí říkalo: ‚Jsi hezká a mladá a máš chuť k životu, ale to není ještě všechno. Musíš mít i chuť k boji 
o život! A úctu k sobě a k své práci! A opovržení k lenochům, kteří jsou na světě zbyteční. Celý svět je dílem rukou 
pracujících! Můžeš mi to věřit, zrcadlo nelze nikomu!‘

Mařka věří a je jí veselo.
Také skromnému kořenáči je nyní veselo. Došel svého ztraceného štěstí — hlíny, květiny a zelené konvičky dob-

rého srdce.“669

V pohádce o zrcadle jde již o satiru spíše obecně společenskou, ovšem s velmi jasným posláním, 
které je platné nezávisle na soudobých zřízeních: „Celý svět je dílem rukou pracujících!“670 Prostřednic-
tvím Heleny Malířové se čtenáři dostávají za mantinely „dětského“ časopisu a je již naprosto evi-
dentní, že dosavadní názory na skladbu beletristických příspěvků jsou chybné, nebo pomýlené.

3.7.5. pestrá sMěs
Věnovali jsme velkou pozornost beletristickým příspěvkům v první polovině III. ročníku 

s úmyslem poukázat na jednotlivé druhy textů a jejich zaměření. Demonstrovali jsme si, že časopis 
kladl důraz nejen na zábavné a humorné povídky, případně dobrodružné, ale akcentoval i sociální 
otázku a nevyhýbal se ani satiře, v některých případech zcela otevřené politické satiře. Měl možnost 
působit na poměrně širokou škálu svých čtenářů, sociálně pestrou, a formovat tak jejich názory do 
budoucna. Nevyhýbal se aktuálním problémům, neodváděl pozornost, ačkoliv také nemohl dětem 
servírovat „koncentrovanou“ realitu. Odpovídal v tom soudobé situaci, kdy se stát pokoušel odstra-
nit následky hospodářské krise a nahromaděné sociální problémy. Nevíme, s jakou odezvou se tyto 
povídky setkávaly, protože kvůli jednostrannému výkladu orientovanému výhradně na období Mla-
dého hlasatele za redakce Karla Bureše a Jaroslava Foglara, nemáme žádné prameny a zdroje.

Tento výklad dosud považoval hlasatelskou beletrii za nevyváženou a určenou nižším věkovým 
kategoriím. To odpovídá pravdě jen zčásti. Ve skutečnosti byla tvorba koncipována pro širší publi-
kum tak, aby si každá věková kategorie mohla z příběhu vybrat něco pro sebe – malé děti pohád-
kové kulisy a veselé říkanky, odrostlejší děti dobrodružství a humor, starší děti vzor pro své konání 
a podněty k přemýšlení. Není vyloučeno, že do této uvažované koncepce byli zahrnuti i dospělí, 
jimž pak mohla být určena právě satira.

Beletrie v Mladém hlasateli byla úzce svázána s momentálními potřebami, jde např. o příležitostné 
verše, nebo branně výchovné zaměření, podepřené třeba historickými motivy. Z těchto důvodů 
jsme zde uvedli pouze některé příspěvky a ostatním bude věnována pozornost u témat, ke kterým 
se hlásí.

669 Helena MALÍŘOVÁ: Zrcadlo mluví pravdu. Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 4–5. Ilustrace Josef  Lada. 
Překlepy ponechány.
670 Autor odmítá veškeré pokusy bagatelisovat význam příspěvků Heleny Malířové hanlivými nálepkami typu „komu-
nistická propaganda“ apod., jak bývá zvykem, když chybějí protiargumenty.
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3.8. Zprávy z celého světa
„Viděl jsem z amerických vzorů, jak se mládež vede 
k porozumění a zájmu pro stroje a nové vynálezy a poznal 
jsem, že americká převaha ve výrobě strojů a v technologii 
spočívá asi také na tom, že již mládež je k tomu vychová-
vána.“

Jaroslav Šalda671

Mladý hlasatel měl od svého počátku 
rubriku aktuálních zpráv, jíž vyhradil nej-

častěji druhou a třetí stránku, někdy se její jednotlivé příspěvky rozprchly i na stránky další. Byla 
nazývána „Zprávy z ČSR a z celého světa“, její název se ovšem často proměňoval, někdy měla i vlastní 
hlavičku, a v průběhu III. ročníku začala být výrazně redukována ve prospěch úvodníků. Redukce 
probíhala tak, že byly odstraňovány formální hranice rubriky, následně nebyla rubrika vůbec nijak 
oddělována a mohla se proto šířit i na další stránky.

Skládala se ponejvíce z noticek a kratších sloupečků, které informovaly o událostech více či 
méně aktuálních, o politice, mezinárodní situaci, významných výročích, kuriositách, archeologic-
kých nálezech a „sladkých hloupostech“, o posledních výkřicích vědy a techniky, ale i o sportu. Jak 
její název napovídal, zahrnovala zprávy jak domácí, tak i zahraniční, které s největší pravděpodob-
ností přebírala od ostatních melantrišských redakcí. Jen skutečně výjimečně byly tyto příspěvky 
podepisovány, ale na jejich spočítání by bohatě stačily prsty jedné ruky. Autora nebo autory úprav 
aktuální publicistiky pro dětské oči tedy neznáme. Domácímu dění se budeme věnovat na jiném 
místě, a tak do rubriky, jenom rámcově nahlédneme.

3.8.1. co znaMená „celý svět“?
Výběr článečků podléhal samozřejmě aktuální situaci, nebo potřebě redakce. Do jisté míry proto 

kopíroval mezinárodní vývoj. Pokusíme-li se o stanovení „žebříčku“ států, které se probojovaly 
nejen do rubriky aktualit do konce února 1938, docházíme k zajímavým výsledkům.672

Nejvíce článků píše o Spojených státech severoamerických.673 Druhou příčku sdílí Velká Britá-
nie674 a Německo.675 O třetí místo se podělili naši spojenci Francie676 a Sovětský svaz.677 Na čtvrtém 
místě je Itálie678 a pětici uzavírá Švédsko.679 Malodohodoví spojenci až na 6. (Jugoslávie)680 a 7. místě 

671 Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal Novinářský studijní ústav 
v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962, s. 315.
672 Následující údaje jsou čistě orientační a nedělají si nároky na absolutní přesnost a nezohledňují rozsah příspěvků. 
Nezapočítávají rovněž biografické příspěvky masarykovské, kde se státy mnohokrát opakují a literaturu daného státu. 
Naopak jsou započítávány i zmínky mimo aktuální rubriku, pokud nejsou zavádějící. Autor se domnívá, že zpřesnění 
výsledků uvedené závěry příliš mnoho nepozmění.
673 Čísla 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 – přičemž nezřídka se v jednom čísle vyskytuje 
i několik příspěvků. Autor jich napočítal na 37.
674 Čísla 2, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 – platí totéž, co u Spojených států. Autor napočítal 
na 24 zmínek.
675 Čísla 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Autor napočítal rovněž na 24 zmínek. Německu bude 
přirozeně věnována zvláštní pozornost.
676 Čísla 2, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25. Zhruba 17 zmínek.
677 Čísla 4, 5, 6, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 25, 26. Taktéž zhruba 17 zmínek.
678 Čísla 2, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 20, 21. Zhruba 14 příspěvků.
679 Čísla 3, 7, 10, 13, 17, 23, 26. Zhruba 8 příspěvků.
680 Čísla 2, 6, 8, 14, 21, 22.
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(Rumunsko).681 Na 6. místě 
je i Rakousko, zastoupené 
především svými krasobrus-
laři,682 Polsko je deváté683 
a Maďarsko je zmíněno jen 
jednou!684 Dá se říci, že na 
špici stojí velmoci. Velké 
zastoupení Švédska dává 
tušit, že je dílem Mencáko-
vým, který se v dané době 
Švédskem obíral.685

I když výpovědní hod-
notou našeho přehledu 
povážlivě hýbají sportovní 
výsledky, je primát Spoje-
ných států zcela neotřesitelný 
a možná i podporuje Šaldovo 
tvrzení, že mu při tvorbě 
koncepce Hlasatele byly vzo-
rem právě americké časo-
pisy. Bylo by jistě neméně 
zajímavé odhalit zdroj všech 
příspěvků o severoame-
rické federaci a porovnat je 
s ostatními melantrišskými 
listy. „Americké“ příspěvky 
byly nejrůznějšího druhu: 
vynálezy, společenské dění, 
inspirace pro Evropu, krou-
cení hlavou nad výstřelky 
amerického zákonodárství, 
úspěchy závodníků, vědců, výzkumníků, přírodovědné a zeměpisné článečky – zkrátka velmi pestrá 
mosaika. O americké politice, isolacionismu, nebo organisovaném zločinu se zde nedočteme, leda 
v náznacích. Podobně vypadají i odstavečky věnované Velké Británii, jež je povětšině označována 
jako Anglie, pokud nebudeme počítat anekdoty o Skotech. Ani zde se o politice mnoho nedovíme. 
Jen v případě Francie probleskne pár povšechných slov při Delbosově návštěvě Prahy.686 O Maďar-
sku se prakticky nehovoří a o Polsku vlastně jen dvakrát. S odstupem působí trochu ironicky název 
druhého článku o Polsku nazvaný „Muž bez srdce.“687 Není ovšem o polské politice, nýbrž o varšav-
ském občanu, trpícím pravostranností srdce, jemuž při odvodu napsali lékaři do výkazu poznámku 
„bez srdce“.

681 Čísla 5, 8, 16, 22. Většinu ale tvoří články o české menšině v Besarabii!
682 Čísla 12, 13, 14, 17, 20, 26.
683 Čísla 9, 18, 19.
684 Číslo 8.
685 Např. předmluva v Horově knize Švédsko volá.
686 Cesta za evropským mírem. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
687 Muž bez srdce. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden.

Rubrika aktualit z 6. čísla III. ročníku. (9. října 1938)
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3.9. Východní spojenec
„Proč není u nás tak zařízeno všechno jako v Rusku? 
O tom by se dalo mnoho a mnoho debatovat.“

Marýna z Moravy.688

K Sovětskému svazu přistupovala aktuální publicistika velmi zvolna a opatrně. Naproti tomu 
otištěné povídky ruských a sovětských autorů dávaly mnohdy výrazně najevo své ideové vyznění. 
Snad jen jednou se o SSSR jmenovitě píše v souvislosti se spojeneckými smlouvami, a to právě při 
Delbosově návštěvě Prahy. „Teď píše o Delbosově cestě celý evropský tisk, který uznává zásluhu Českosloven-
ska o mír a nutnost našeho spojenectví s přátelskou Francií a se Sovětským svazem.“689 Sovětský svaz byl proto 
představován jinými prostředky a v jiných souvislostech.

3.9.1. zřízení, systéM a stíny Minulosti
O socialistickém zřízení se v této době v časopise nemluvilo. Žádná politika, propaganda, nebo 

ideologie nebyla do Mladého hlasatele zatahována.690 Ze sovětského systému byly pouze vybírány ty 
prvky, které podle mínění autorů byly modernisační, ať už to bylo větší zapojení žen do průmyslu, 
vzdělávací projekty s důrazem na techniku či tělovýchovu a pokroky sovětské vědy a techniky.

Politiky se letmo dotkly některé masarykovské příspěvky, zmiňující Masarykův pobyt v Rusku 
za Velké říjnové socialistické revoluce. Ozvaly se zde kritické připomínky, částečně kryté osobou 
zesnulého presidenta. Není jistě překvapující, že pocházely z pera bývalého legionáře Arnošta Cech-
majstra prodělavšího boje na sibiřské magistrále, který měl jistě spoustu důvodů, proč zaujímat 
k bolševickému převratu kritický postoj. „Z klidných zemí přijel Masaryk do Ruska, kde zuřila revoluce. 
Masaryk na to vzpomíná: ‚Kam jsem v Rusku přišel, všude se střílelo.‘ Když neustávaly pouliční boje v Petrohradě, 
v obavě o život Masarykův přinutili ho členové Odbočky Národní rady k odjezdu do Moskvy. Přijel do Moskvy 
a tam zuřil na ulicích boj. Pro střelbu nedostal se do hotelu National, kde měl býti ubytován. Uchýlil se zatím do 
hotelu Metropol. O hotel se však strhl boj mezi bolševiky a přivrženci ministra Kerenskeho. Tam spal Masaryk na 
matraci na zemi pod oknem, neboť do pokoje zalátaly střely. Hotel byl nakonec ostřelován z děl. Teprve po týdnu 
mohl podati telefonem o svém pobytu zprávu znepokojeným krajanům. Naši vojáci si často prohlíželi rozstřílený 
hotel, v němž Masaryk odvážně prožil týden plný nebezpečí. Když pak po čase Masaryk odjel do Kyjeva, aby byl 
blíž československému vojsku, a usadil se v hotelu Paříž, počali bolševici střílet na město, o něž bojovali s Ukrajinci. 
Denně procházel s legionářem Hůzou, daným mu k ochraně, ulicemi, v nichž se bojovalo a střílelo. Když byli jednou 
varováni důstojníkem, že je nebezpečno přecházeti ulicí, řekl Masaryk Hůzovi: ‚Pustíme-li se zpět, může nás to 
stejně trefit, tož raději kupředu!‘ A přeběhli šťastně ulicí, o jejíž dlažbu klepaly dopadající střely z pušek a kulo-
metů. Masaryk sám přiznal, že měl strach jen tenkrát v Moskvě v hotelu Metropol, když se bolševická stráž opila. 
‚Jindy jsem se nebál, už k vůli našim vojákům ne. Za to mne měli vojáci rádi a uznali mne za vrchního velitele. 
Jakpak bych jim mohl býti velitelem, kdyby pozorovali, že mám strach.‘“691

Drobnou narážku na soudobé chování Sovětského svazu obsahuje i slovenská povídka Miloše 
Kaliny „Svedomitý Miško“. Miško si přivydělával kolportáží Mladého hlasu, podobnost názvu s Mladým 
hlasatelem „určitě“ náhodná… „Vybehne do ulice a spevavým, vyzývavým hlasem volá: Mladý hlas, čerstve vyda-
nie, povodne v Číne, Madrid pred pádom, zbrojenie Ruska – za 30 halierov.“692 O zbrojení Ruska za třicet 
haléřů se v Hlasateli jinak vůbec nepsalo.

U příležitosti 28. října se Jaroslav Veselý zmínil o legionářských bojích na magistrále. „Ještě po pře-
vratu byla celým světem sledována armáda 50 tisíců našich legionářů na Sibiři, kde se dovedli v době několika týdnů 
zmocnit půli Asie. Magistrála, sibiřská dráha v délce 9.874 km od Čeljabinska do Vladivostoku byla v r. 1918 
688 Čtenářka má slovo. Mladý hlasatel 38/II. 22. května 1937, s. 13–14.
689 Cesta za evropským mírem. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
690 Zdůrazňujeme to znovu, abychom zamezili vulgárním zjednodušením.
691 Arnošt CECHMAJSTR: Za velkým bojovníkem. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 6–7.
692 Miloš KALINA: Svedomitý Miško. Tamtéž, s. 4. Ilustrace Jaroslav Pecháček (chybně uveden jako F. Pecháček).
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až 1920 v držení Čechoslováků.“693 Koho legionáři zbavili kontroly nad železnicí, tomu se ovšem 
Veselý vyhnul. Podobně nejasně hovoří i medailonek generála Syrového k jeho padesátinám. „Byl 
jedním z prvních Čechů, bojujících za naše zájmy na ruské frontě. V bitvě u Zborova ztratil pravé oko. – Stal se 
velitelem pluku, vyvedl české vojsko z Ukrajiny a prožil celé tažení legionářů Sibiří na východ.“694

3.9.2. jazykeM literárníM
Příspěvky z ruské a sovětské literatury se zato v Mladém hlasateli vyskytovaly poměrně často 

a někdy více, někdy méně odrážely soudobé poměry ve své domovině, záleželo na tom, kdy vznikly. 
Platí to v případě povídky Alexeje Tolstého „Co se přihodilo na dvoře“, která vypráví o „protivném 
šestnáctiletém mladíkovi“ Vaskovi Taburetkinovi, který má hlavu jen na vymýšlení darebáctví a na 
to, aby ostatním kazil radost. Pohár trpělivosti přeteče, když díky své dvoulampovce rušil vysílání 
přednášku o dějinách dobývání severního pólu. „Jak známo katodový přístroj přijímá zvukové vlny, které 
způsobují slabý indukční proud a vysílá magnetické vlny na malou vzdálenost, asi na několik desítek metrů. 
Všechny anteny na dvoře zachycovaly Vaskovo spílání, které se pak ve všech sluchátkách ozývalo. A toho chtěl 
Vaska dosáhnouti.“ Svým počínáním dohřál Míťu Strelnikova, předsedu zdravotní komise ve třídě G, 
člena žákovského výboru a sekretáře nástěnných novin, který poslouchal vyprávění učeného hlasu 
o kapitánu Hatterasovi od Julesa Vernea, kterého zrovna Míťa četl. „Vyběhl na schodiště a zazvonil 
u všech bytů, kde měli radioaparát. ‚Soudruhu,‘ řekl každému, ‚zvu vás na schůzi na dvůr, abychom se poradili, 
jak zamezíme Taburetkinovi prováděti darebácké kousky.‘“  Jistě napůl ironicky, napůl vážně předestřel 
před mladými posluchači rozhlasu na dvoře u kůlny, že je neúnosné, aby v době, kdy věda vynalezla 
„aeroplány, radio, zvukový film“, kdy „vynálezce Ciolkovský brzy poletí na měsíc“ a takového kapitána Hat-
terase „nemohly zadržeti žádné překážky na světě“, si nikdo z nich nedovedl poradit s jedním Taburet-
kinem. „‚Soudruzi,‘ pokračoval Míťa, ‚navrhuji, abychom nevolili žádné komise, ale abychom zde hned na místě 
ujednali, jak toho darebáka zkrotíme.‘“ Místo dětí zasáhl osud, vlastně rezavý kocour Chám, který roz-
hodně neplatil za domácího mazlíčka a zrovna se pral s krásným kocourkem Snížkem. Když Míťa 
přistoupil k Taburetkinovi, který byl samozřejmě starší a silnější a o své převaze nepochyboval, 
upozornil ho Míťa, že je sice darebák, ale oni jsou organisovaní. Když se Taburetkin chystal k ráně, 
odtrhl Míťa rezavého Cháma od Snížka a mrštil jím po Vaskovi. Kocour mu spadl na hlavu a začal 
škrábat a kousat. Kdysi vzpurný Vaska volal o pomoc, vzpomněl si dokonce, že má maminku, 
a zachránil ho až domovník Konstantin, který Vasku i kocoura polil vědrem vody, což osazenstvo 
domu s povděkem kvitovalo jako už dávno potřebné výchovné opatření. Ukázalo se, že i slabí, když 
se spojí, přemohou většího, který se navíc jenom kasal. Sovětské reálie jsou zde celkem jasně patrny 
a odstraňovat je z příběhu bylo asi tak logické, jako přesouvat Krakonoše do Skalistých hor. Tak 
přece žije sovětská mládež, resp. taková je představa, jak ona mládež žije.695

Kromě veselé a mírně satirické pohádky o nespokojeném Kuroptěvovi ale sovětská současnost, 
alespoň ta oficiální, k okům hlasatelských čtenářů nedoputovala.696 Dobrodružná povídka Borise 
Stěpanoviče Žitkova „‚Marie‘ a ‚Mary‘“ se točí kolem námořního neštěstí v Černém moři, kdy se 
srazil britský parník s ruskou plachetnicí. Nafoukaný anglický kapitán si neuvědomil, že hrozí kata-
strofa a plachetnici ve tmě neuhnul, a tak členové její posádky až na malého chlapce zahynuli. Kapi-

693 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Cestou hrdinů – od poroby ke svobodě. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 6.
694 Čest a sláva prvním! Mladý hlasatel 22/III. 29. ledna 1938, s. 2. Autor neuveden.
695 Alexej Nikolajevič 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.
696 Nespokojený Kuroptěv. Ruská národní severská pohádka. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 8–9. Překlad jawa 
(Jarmila Wagsteinová). Ilustrace Jaroslav Pecháček (chybně uveden jako Fr. Pecháček). http://www.rgali.ru/object/
255907922?lc=ru. http://laconia10.ignisi.com/chan-6367457/all_p1.html. Stav k 21. 7. 2013.

http://fantlab.ru/work90486
http://www.rgali.ru/object/255907922?lc=ru
http://www.rgali.ru/object/255907922?lc=ru
http://laconia10.ignisi.com/chan-6367457/all_p1.html
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tán, který v duchu doufal, že se nikomu nic nestalo, se snažil kolisi ututlat. Nepodařilo se to, právě 
díky zachráněnému hochovi. K Angličanově cti je nutno přičíst, že když se dozvěděl o mrtvých, 
sám okamžitě požádal o své uvěznění.697

Ruskou poesii representuje již zmíněná „Opice“ I. A. Krylova698 a japonská pohádka převyprá-
věná Samuilem Jakovlevičem Maršakem „Proč kočku nazvali kočkou“.699

Z českých textů, které se věnují sovětské nebo ruské zemi, zaujímá přední posici dobrodružná 
povídka o létajícím přízraku, která se zabývá otázkou, zda je možná fata morgana i ve vzduchu.700 
Řadě pilotů se totiž stalo, že před sebou uviděli záhadný černý stroj, který se řítil přímo na ně. Stalo 
se tak i za světové války a přihodilo se to i nyní jednomu z leteckých důstojníků v Novém Dvoru 
u Kuchyně pod Malými Karpaty. Taktak přistál a vlasy mu z hrůzného prožitku zcela zbělely. Konec 
zůstává otevřený, uviděl pilot na Slovensku skutečné, nepřátelské letadlo, nebo to byla fata mor-
gana?

Pro nás je důležité, že druhou hlavní postavou povídky je štábní kapitán Vasil Krylov. Jeho 
angažmá v čs. armádě je vysvětleno tak, že „byl jedním z Rusů, kteří po válce zůstali v naší armádě“. 
Čtenáři se vlastně setkávají s ruským emigrantem. Krylov byl původně kozák a bojoval za světové 
války na francouzské frontě. Právě on vypráví zážitky svých kamarádů s tajemným černým letou-
nem, o kterém se říká, že to je fantom. Jeho řeč je plna výrazů z leteckého slangu, pročež je na 
závěr k povídce připojen slovníček, ale pozorujeme tu i viditelnou snahu zachytit Krylovův ruský 
přízvuk a trochu komický jazyk mísící češtinu a ruštinu. Je natolik uvěřitelný, že se zdá, jako by 
autor měl s takovou „hatmatilkou“ osobní zkušenost.701 „‚Vot rebjata, a co vypravóvat? V ustéch ani sliny 
néni. Všecko tu stráší, jako tenkrát toho Angličána. Ěště počkáme až přiléti kapítan Hórky a pak vlezem do 
avtomobílu a pojédem do Bratislávy. Tam bude legráce i muzíka búde,‘ opět mlaskl a skončil.“702

Do dob carského Ruska se vrací vyprávění Ferdinanda Mačenky „Hudebníci besedují…“ v 13. čísle 
z 27. listopadu 1937.703 Sobotecký rodák Ferdinand Mačenka (narozen 6. září 1872), emeritní zem-
ský školní inspektor a úředník oddělení ministerstva školství v Bratislavě, psal do Mladého hlasatele 
již v minulosti. Besedující hudebníci byli však jeho posledním příspěvkem, který do redakce sám 
dodal, na Nový rok 1938 bohužel zemřel a zprávu o jeho smrti, sice se zpožděním, otiskl i Hlasatel. 
„ZEMŘEL I NÁM. Pamatujete se na naše povídky o veselých kouscích venkovských muzikantů, basisty a kla-
rinetisty? Autor jich i jiných povídek v Hlasateli, em. zemský školský inspektor Ferdinand Mačenka, zemřel 
1. ledna. Věnujme mu upřímnou vzpomínku.“704 Povídka popisuje zážitky soboteckých muzikantů na 

697 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/zhitkow_b_s/text_0070.shtml. Stav 
k 21. 7. 2013.
698 Ivan Andrejevič KRYLOV: Opice. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 13. Přeložil A. Muťovský (vlastním jmé-
nem Adolf  Truksa). Ilustrace V. (Viktor?) Dobrovolný. Původní název Обезьяна. http://rvb.ru/18vek/krylov/01text/
vol3/01fables/087.htm. Stav k 21. 7. 2013.
699 Samuil Jakovlevič MARŠAK: Proč kočku nazvali kočkou. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 4. Z ruštiny pře-
ložili Naďa a Jan Dolina. Ilustrace Ludmila Janská. Původní název Отчего кошку назвали кошкой? http://www.miloliza.
com/marshak/otchego-koshku-nazvali-koshkoy. Stav k 21. 7. 2013. Pseudonym „Naďa“ snad patří Jiřině (Irče) Par-
mové (Rieglové, roz. Weinlichové), přispěvatelce Hvězdy čs. paní a dívek. Jaroslav VOPRAVIL: Slovník pseudonymů v české 
a slovenské literatuře. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973, s. 1032. KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů 
a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyzpress, Praha 2007, s. 94.
700 B. ŽIDLICKÝ: Létající přízrak. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 8–9 a 13. Ilustrace Ivan Šach.
701 „Uvěřitelnost“ je samozřejmě limitována tím, že z ruských výrazů a vazeb byly užity ponejvíce jen ty, které mohly 
být čtenářům srozumitelné bez znalosti bratrského jazyka a bez slovníčku.
702 Tamtéž. Původní pravopis úzkostlivě zachován.
703 Ferdinand MAČENKA: Hudebníci besedují… Mladý hlasatel 13/III. 27. listopadu 1937, s. 4–5. Ilustrace Jaroslav 
Pecháček.
704 Zemřel i nám. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 3. Autor neuveden, pravděpodobně Břetislav Mencák. LA PNP, 

http://az.lib.ru/z/zhitkow_b_s/text_0070.shtml
http://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vol3/01fables/087.htm
http://rvb.ru/18vek/krylov/01text/vol3/01fables/087.htm
http://www.miloliza.com/marshak/otchego-koshku-nazvali-koshkoy
http://www.miloliza.com/marshak/otchego-koshku-nazvali-koshkoy
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cestě Polskem a Ruskem, kdy je jeden pravoslavný pop požádal, aby zahráli v kostele při boho-
službě, že „taková znamenitá hudba v tamním kostele ještě nehrála“. Sobotečtí si sice nevzali s sebou na 
cesty noty k liturgickým písním, natož pravoslavným, ale vyřešili věc šalamounsky a hráli „vážné 
české písně“. Mše svatá se výborně vydařila, ačkoliv byla delší a muzikantům docházel repertoir. 
Situaci zachránila píseň „Nad Sobotkou je háječek“, která měla dostatečné množství slok. Báťuška 
pop je chtěl angažovat na stálo, tak moc byl spokojen, ale hudebníci museli zase dál, putovali až 
k Černému moři a ještě kousek a nazpátek se už vraceli jinudy.705

Na rozhraní povídky a naučného článku stojí příspěvek Josefa Štěpána „Lovci kožišin“. Vysvětluje, 
jak se v sibiřské tajze loví kožešinová zvířata, především soboli a upozorňuje na vážné nebezpečí 
jejich vyhynutí. Zkušený lovec nabádá mladšího, aby lovil s rozmyslem, jinak si o krásných kožkách 
bude moci nechat jen zdát. Zdůrazňuje, že v poslední době se zvířata loví živelně a nadměrně. Sama 
Sibiř tu ale slouží jen za kulisu.706

3.9.3. letčíci a polárníci
Sovětský svaz je zemí, kde se vyskytují pouze letci nebo polární výzkumníci – to mohlo napad-

nout některé čtenáře podle témat, jimž byly věnovány příspěvky o SSSR. V prvním čísle to byl 
dálkový let přes severní pól, v dalších se Hlasatel soustředil parašutismus, dálkový let a polární 
výzkumy.

Jde jednak o snímek z dětského sanatoria ve Svjatošinu u Kyjeva, kde si tamní děti mohly vyzkou-
šet seskok padákem ze čtyřmetrové padákové věže. Popisek je ukončen vyzývavým dotazem „Kdy 
budeme mít něco takového i u nás?“707 A dále informace o novém světovém rekordu žen ve výškovém 
letu, kterého nedávno dosáhla Valentina Stěpanovna Grizodubovová.708

Sovětské úspěchy v polárním výzkumu se projevily i v technice korespondence, jak informuje 
odstaveček „Posílají svůj hlas“ v 18. čísle ze Silvestra 1937. Vědečtí pracovníci za polárním kruhem 
začali využívat gramodesek jako dopisů, vždyť mnohé z nich rodinní příslušníci neviděli a neslyšeli 
celá léta.709

V polovině února 1938 upínal celý svět své pohledy na záchrannou akci, která měla přivézt nazpět 
arktickou expedici Ivana Dmitrijeviče Papanina. Ledová kra, na níž tábořili, se utrhla a plula jiným 
směrem, než byl původní předpoklad, na jih k Atlantickému oceánu. Nadto se začala povážlivě 
zmenšovat. Papaninci však nepřerušili svou misi a sbírají dále výzkumný materiál.710 24. číslo 
z 12. února přineslo krátkou informaci: „V ZAJETÍ LEDOVÉ TŘÍŠTĚ. Sovětská polární výprava, 
plující na ledové kře, se dostala do nebezpečí. Mořské proudy ženou kru na západ a led se láme posádce pod nohama. 
Tři ledoborce vypluly jí na pomoc, ale ‚Murmaněc‘, který se dostal nejblíž (250 km) uvázl v ledové tříšti. Polárníci 
neztrácejí však odvahu, jak je patrno z jejich radiotelegrafických zpráv.“711

Příští číslo přineslo dvoustránkovou reportáž Franty Dlouhána „Hrdinové na plující kře“ s počet-
ným obrazovým doprovodem. Vyzdvihuje hrdinství papaninců a jejich příkladné plnění povinností 
a podrobně popisuje pokusy o jejich záchranu, které si bohužel vyžádaly oběti na životech. Poté, 

Kunc Jaroslav, Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Mačenka Ferdinand.
705 Ferdinand MAČENKA: Hudebníci besedují… Mladý hlasatel 13/III. 27. listopadu 1937, s. 4–5. Ilustrace Jaroslav 
Pecháček.
706 Josef  ŠTĚPÁN: Lovci kožišin. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 6–7.
707 Padáky a děti. Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 2. Autor neuveden.
708 Překonaný rekord. Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden. Podle pravopisu „Grisodubová“ lze 
usuzovat na německou transkripci a tedy i zdroj zprávy.
709 Posílají svůj hlas. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
710 Např. Ivan HRBEK: ABC cestovatelů, mořeplavců a objevitelů. Edice Pyramida – encyklopedie. Panorama, Praha 1979, 
s. 204–205.
711 V zajetí ledové tříště. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 2. Autor neuveden. Ledoborec se jmenoval „Murman“.
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co se do akce zapojili i Norové a Dánové, zvětšila se jistě i naděje sovětské expedice.712 Bulánkova 
reportáž vlastně vyšla se stejnými obrázky, ale trochu jiným textem, zato velmi podobnou grafickou 
úpravou, již o dva dny dříve – v 7. čísle Pražského ilustrovaného zpravodaje ze 17. února.713 Opět tak 
došlo k recyklaci již jednou užitého textu, v tomto případě zpracoval týž autor stejné téma ve stejný 
okamžik pro oba týdeníky.

Již v den, kdy vyšla reportáž v Hlasateli, si mohla světová veřejnost oddechnout, protože papa-
nince šťastně odvezli na pevninu v sobotu 19. února ve 13.30 ledoborci „Murman“ a „Tajmyr“. 
Hned příští číslo Mladého hlasatele o tom čtenáře stručně zpravilo.714

Po Čkalovovi, Gromovovi a Papaninovi jsou jedinými dvěma „neomrzlými“ příspěvky o Sovět-
ském svazu a ruském národu noticka o krystalových hodinách, které netikají, ale kmitají v Lenin-
gradském radiotechnickém institutu s přesností měření na jednu milióntinu vteřiny,715 a trochu 
nepřímá zmínka v medailónku desetileté Ludmily Khekové z Ústí nad Orlicí, která nasbírala na 
deset tisíc fotografií hereček, dobře se učí a mluví i německy a rusky, protože její maminka je 
Ruska.716

O Sovětském svazu se čtenáři sice dozvídají s poměrně pravidelným odstupem, leč aktuální dění 
je omezeno pouze na výdobytky vědy a techniky. V povídkách se objevují některé sovětské reálie, 
ale ve všech případech jde o díla poněkud staršího data, takže o nějaké žhavé současnosti nemůže 
být ani řeči. V českých příspěvcích se v podtextu mihnou stíny minulosti, především při vzpomín-
kách na boje čs. legií za ruské občanské války a skutečně jen letmo a nepřímo předstupuje před 
zraky čtenářů ruská emigrace. Od Sovětského svazu se v časopisu zachovává jistý galantní odstup, 
ačkoliv nikdo nezpochybňuje hodnotu spojeneckého svazku a jinak jsou sovětským úspěchům 
projevovány sympatie.

3.10. Pokoj lidem dobré vůle
„Je vánoční týden, týden lásky a zázraků!“

Julie Brožová-Malá717

V období kolem Vánoc 1937 zesílil Hlasatel své působení na sociální cítění čtenářů a rozhodně 
nepresentoval svátky narození Spasitele a Vykupitele jako příležitost pro redukci finančních reserv. 
Vánoce měly sloužit projevům lidství, solidarity, touhy po klidu a míru, k zamyšlení nad vlastním 
počínáním a střízlivým pohledům do budoucnosti. Zapomeňme na mezinárodní napětí a oddejme 
se nádherné atmosféře svátků pokoje a míru. A snažme se, aby nám tato atmosféra vydržela ales-
poň do příštích Vánoc!

3.10.1. kdo dobré srdce Máš…
Vánoční atmosféra se do časopisu začala vkrádat s končícím podzimem a příchodem zimy. Už 

ve 13. čísle z 27. listopadu nabádá Miloš Veselý k pomoci těm, kterým se nedostává teplého zim-
ního oblečení. „…Kamarádi moji zlatí / leckde šatstvo zahálí / Sem s ním! Dobrý každý kousek, / zmrzlý 
se jím zabalí. // Nekoukejte na záplaty, / každý kabát bude hřát! / Dobře obut, dobře oděn, / celý svět se bude 
smát!“718

712 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Hrdinové na plující kře. Mladý hlasatel 25/III. 19. února 1938, 
s. 6–7.
713 Drb. (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Papaninovci – hrdinové na ledové kře. Pražský ilustrovaný zpravodaj. 1938. 
Číslo 7. 17. února 1938.
714 Papaninci zachráněni. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 3. Autor neuveden.
715 Přesné hodiny. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 11. Autor neuveden.
716 Mladá sběratelka. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 3. Autor neuveden.
717 Julie BROŽOVÁ-MALÁ: Splašený automobil. Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 8–9.
718 Miloš VESLÝ: Listopadová. Mladý hlasatel 13/III. 27. listopadu 1937, s. 5.
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Na stejné téma jsou i jeho další verše „Pomáhejme!“ o týden pozdější: „Na té vaší půdě / dobrý 
kabát visí. / Vím, že na sluníčku / proháněl se kdysi. // Teď je jako zaklet / do pavučí, prachu. / Což abys 
jej dneska / vysvobodil, brachu? // Tisíc dětí čeká, / aby v tuto chvíli / v darovaný kabát / tílko zahalily. // 
V srdci bude teplo, / úsměv svitne lící – / Vzhůru k boji s bídou, / malí bojovníci!“719

V 16. čísle vzkazuje čtenářům Jiří Neumann, aby sypali ptáčkům a plnili krmelce, a apeluje najmě 
na kluby Mladého hlasatele.720 Veselá pohádka Julie Brožové-Malé zase vypráví příběh o jednom auto-
mobilu, který patřil jistému pražskému inženýru a odmítl na něj, na jeho rodinu a šoféra čekat 
nečinně až do konce dovolené. Rozjel se proto sám a rozhodl se, že povozí ty, kteří by jinak na 
takový zážitek čekali marně. Sveze kluka Toníka, dědečka Plocků a babičku s nůší hraček, které 
nesla na trh. Je přece „vánoční týden, týden lásky a zázraků!“ Proč by se měli vozit jen ti, pro které jízda 
autem už dávno není vzácností? Autíčko, které ještě cestou nabralo kohouta, doveze všechny do 
Prahy, kde stařenka prodala hračky, ostatní si prohlédli Staroměstské náměstí a auto je pak zavezlo 
zpátky. Šofér si samozřejmě ani nevšimnul, že vůz byl mezitím na trati.721 O zklamání malé holčičky, 
která se nedočkala skutečného Ježíška, ani andělíčků, a oplakala své zjištění, se čtenáři dočetli v pří-
běhu Ludmily Janské „Předvánoční zkušenost“.722

24. prosince 1937, výjimečně už v pátek kvůli sobotnímu Božímu hodu, vyšlo 17. číslo. I další 
báseň Miloše Veselého měla na srdci rozdávání radosti a lásky. „Je třeba velké lásky, / by svět byl 
proměněn; / je třeba, by nám trval / celý rok Štědrý den. // Až vánočního stromu / zas světla zaplanou, / ať 
sobectví vše zmizí / a srdce zůstanou. // Přesladkou píseň míru / ať šeptá každý ret, / ať na všech skráních 
kolem / spočine štěstí květ. // Až bude jedna náruč / a vroucí láska jen, / pak všichni oslavíme / bez konce 
Štědrý den!“723 Dva příspěvky připomenou vánoční stromy republiky. O jejich původu a zásluhách 
Rudolfa Těsnohlídka se čtenáři dočetli na třetí straně,724 sedmá pak ukazuje na snímku pokladničku 
pod vánočním stromem republiky v Lánech se vzpomínkou na T. G. Masaryka a přáním: „Kéž se 
všechny podobné pokladničky hojně naplní!“725 Podobně vyznívají další dvě básničky věnované vánoční 
koledě. „Koleda“ Miloše Veselého přináší slova promrzlého koledníčka, „kterému Ježíšek zapomněl 
nadělit kožíšek“ a který bude rád za každou koledu, „vždyť kdo dá rád, ten příliš nehledá“.726 „Koledníček“ 
Vojty Beneše opět připomíná, že je třeba sypat ptáčkům, jimž „mráz jen, sníh a vítr hvízdá“ a „bída se“ 
jim „dívá v hnízda“.727 Vánoční projev presidenta republiky parafrázuje silvestrovské 18. číslo. „Připo-
mínejme si stále, po celý příští rok, jeho slova, že láska k lidem zachrání svět.“728 Snímek presidenta doplňuje 
fotografie ze solného dolu Věličky (Wieliczka) u Krakova, kde je pro zdejší horníky k disposici 
i solný oltář. Ten byl na Štědrý den slavnostně vyzdoben betlémem.729 Honbu za vánočním stro-
mečkem v hlubokých závějích líčí veselá povídka Josefa Prchala.730

719 Miloš VESELÝ: Pomáhejme. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 13. Jako autor chybně uveden Josef  Prchal. 
Oprava: Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 2.
720 Jiří NEUMANN: Sypejte ptactvu – pomáhejte zvěři. Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 7.
721 Julie BROŽOVÁ-MALÁ: Splašený automobil. Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 8–9.
722 Ludmila JANSKÁ: Předvánoční zkušenost. Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 13–14.
723 Miloš VESELÝ: Štědrý den. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 3.
724 Víte, jak k nám přišly vánoční stromy republiky? Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden.
725 Pokladnička. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 7. Autor neuveden.
726 Miloš VESELÝ: Koleda. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 13.
727 Vojta BENEŠ: Koledníček. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 13. Převzato: Jaroslav HLOUŠEK: Mikuláš 
– Vánoce. Sborník k besídkám a pro dětskou vánoční dílnu. Antonín Dědourek, Třebechovice pod Orebem 1937. Edice 
Vlajky. Svazek 5.
728 Poselství naděje a míru. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
729 Betlem v polských dolech. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
730 Josef  PRCHAL: Vánoční stromeček. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 4–5. Ilustrace Alois Moravec.



M<!H0

*168

Vesele a s odvahou do nového roku

3.10.2. vánoce u nás a jinde
Vánočním a předvánočním obyčejům na českém venkově byly věnovány texty Heleny Valen-

tové731 a Josefa Lady. Čerstvý padesátník Josef  Lada dodal na závěr své vzpomínky na vánoční 
zvyky, že: „Koledování bylo výsadou jen chudých dětí a některým bylo těch několik vykoledovaných mlsků to jediné, 
co o vánočních svátcích užily.“732

Dojemná povídka Milana Jariše „Ježíšek a Karel ‚Pašák‘“ vnáší do poklidu vánočního večera soci-
ální podtóny. Vypráví o rodině dvanáctiletého Karla Doudy, která trpí nedostatkem do té míry, 
že není jisté, zdali zbude na víc než vystrojení stromečku. Pan Douda byl celé léto bez práce 
a teprve na podzim dostal místo nočního hlídače. Karel sám by již potřeboval nové šaty a jeho 
spolužák se mu zle vysmívá, podle něj totiž „pořádnou košili může mít každý slušný člověk“. Už 
jen ze vzteku nad ním se rozhodl, že spolužákovi ukáže. Potají chodí sbírat šneky, které se starým 
Pačesem vykrmují a posílají do Prahy „pánům“ ke slavnostní tabuli. Vydělal si 150 Kč a těšil se 
na nové, dlouhé kalhoty, košili a vysoké kožené boty. Jenže pak zaslechl předvánoční rozmluvu 
svých rodičů. Pomůže proto jim a bratrovi Jaroušovi k pěkným Vánocům. Bratrovi koupil brusle, 
mamince kabelku a deštník a tatínkovi dýmku. Když stáli pod stromečkem a tatínek smutně prohlá-
sil, že letos Ježíšek nepřinesl asi nic, ale až se časy zlepší, že jim to vynahradí, zadrhl se mu hlas a šel 
stromek rozsvítit. Jaké bylo překvapení, že pod ním jsou úhledné balíčky pro Jarouška, maminku 
a tatínka. Karlovi je skoro do pláče, radostí i ze smutku, že je jediným, na koho nic nezbylo. Tatínek 
ale podává vzadu zastrčený balíček, ve kterém Karel najde dlouhé tmavomodré kalhoty. Ježíškem 
byl starý Pačes, stojí za pootevřeným oknem a slzí mu oči dojetím. Když si ho uvnitř všimnou, 
pozvou ho dál, je přece sám a nikoho nemá. A ty kalhoty prý Karlovi skutečně přinesl Ježíšek, 
„protože Karel je opravdu pašák“.733 Sebezapření „malého“ Karla je obdivuhodné, stejně jako silná vůle 
a láska k rodičům a sourozenci. I dítě může dělat krásné skutky. Následující dobrodružná povídka 
o štědrovečerní záchraně severských námořníků a šťastné shledání s členem rodiny, kterého již 
ostatní oplakávali, jen dotváří hloubku atmosféry svatého večera.734

Kromě domácích tradic a příhod píše Mladý hlasatel i o vánočních zvycích zahraničních. Člá-
neček v 11. čísle „Jak jinde slaví vánoce“ je vlastně pozvánkou na výstavu do Uměleckoprůmyslového 
musea.735 Bulharského „Dědu Koledu“ představují verše Kaliny-Maliny otištěné ve štědrovečer-
ním čísle.736 Naučný článek Zdeňka Endrise (1902–1974), přírodovědce a profesora třeboňského 
reálného gymnasia, autora námětu povedené veselohry s Oldřichem Novým „Nechte to na mně“ 
(1955); nazvaný „Vánoce jinde a u nás“ ukazuje vánoční zvyky a „dárkonoše“ ve Francii, Anglii a Spo-
jených státech. O žádném jiném státu zmínka nepadne, ani sousedním, ani vzdáleném.737

Druhé nejvýznamnější křesťanské svátky přivedly pohled Mladého hlasatele také na samotný východ 
republiky, na Podkarpatskou Rus. Oč méně často si Hlasatel všímal Podkarpatské Rusi oproti Slo-

731 Helena VALENTOVÁ: Jak dělal Frantík Mikuláše. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 4. Ilustrace Josef  
Lada.
732 Josef  LADA: Vánoce mého dětství. Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 5–6.
733 Milan JARIŠ: Ježíšek a Karel „Pašák“. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 4–5. Ilustrace Norvéžka. Pravé 
jméno ilustrátora nenalezeno.
734 B. JELÍNEK: Návrat. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 8–9.
735 Jak jinde slaví vánoce. Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 14. Autor neuveden.
736 Kalina-Malina (Rajna Ivanova MITOVOVÁ-RADEVOVÁ): Děda Koleda jde. Mladý hlasa-
tel 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.
737 Zdeněk ENDRIS: Vánoce jinde a u nás. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 11 a 14. LA PNP, Kunc Jaroslav, 
Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Endris Zdeněk. http://www.rozhlas.cz/srt/99osobnosti/_zprava/endris-zde-
nek—527383. http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=1526. Stav k 22. 7. 2013.

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
http://www.rozhlas.cz/srt/99osobnosti/_zprava/endris-zdenek-527383
http://www.rozhlas.cz/srt/99osobnosti/_zprava/endris-zdenek-527383
http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=osobnost&id=1526
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vensku, o to větší prostor jí poskytoval. Podkarpatsko, země obestřená závojem neznáma, posky-
tovalo novinářům vděčný objekt jejich zájmu. Mladý hlasatel se ovšem zaměřoval i na bídu tamního 
lidu, která pro jiné byla jen krajovým koloritem.

O zemi Olbrachtova Nikoly Šuhaje a goletu v údolí, Marijky nevěrnice a Čapkova Hordubala 
psal velké množství povídek, reportáží a článků, nejen do Mladého hlasatele, ale i do Pražského ilu-
strovaného zpravodaje a jinam, neprávem zapomenutý Karel Bejsta (1896–1953). Rodák ze Spáleného 
Poříčí byl nejstarší z deseti dětí (29. září 1896) a vyučil se cukrářem. 13. května 1915 narukoval a se 
7. plukem putoval na ruskou frontu. 17. července 1917 vstoupil do čs. legií, do pozdějšího 5. česko-
slovenského střeleckého pluku „Pražského“, který posléze nesl jméno T. G. Masaryka. Byl členem 
jeho 12. roty, obdržel řadu vyznamenání a po návratu do vlasti se stal četníkem. Byl odvelen na 
Podkarpatskou Rus a sloužil na četnické stanici v Kosovské Poljaně v okrese Rachov, což byla jedna 
z nejvýchodněji položených četnických stanic. Později byl vrchním strážmistrem ve Slatinských 
Dolech (dnešní Solotvyno), r. 1934 měl hodnost praporčíka. Podílel se i na pátrání po Nikolovi 
Šuhajovi, osobně se znal s Ivanem Olbrachtem a vzájemně se navštěvovali. Velmi brzy začal psát 
povídky a črty z kraje, který tak dobře znal. R. 1936 mu dokonce vyšla povídková knížka „Pytlák 
Savula a jiné podkarpatoruské povídky.“ Z Podkarpatské Rusi „přesídlil“ na Litoměřicko a po okupaci 
byl velitelem četnické stanice v Sendražicích u Kolína. Po válce byl zatčen a vyšetřován očistnou 
komisí, poté znovu nastoupil do služby a počátkem 50. let byl propuštěn. Pracoval jako správce 
statku u Dubé, kde byl 27. dubna 1953 zákeřně zavražděn neznámým pachatelem.738

Velká bída obyvatel podkarpatské Verchoviny je osou Bejstovy dojemné předvánoční povídky 
„Mikuláš Ivánka Matělešky.“ Desetiletý Ivánek Matěleška nemá tatínka. Matka se stará o tři děti a na 
Ivánka už čas nezbývá. Ivánek pase ovce u gazdy Vasila Popoviče, který je přísný a „zadarmo jíst 
nedá“. Rád se pozastavuje nad tím, k čemu vůbec Ivánek chodí do školy, sám neumí ani číst, ani 
psát „a div ho za starostu v obci nezvolili“. Ivánek pomáhá ustarané mámě, ale i šestileté setřičce 
Háfijce, a malým bratrům Michalovi a Nikolajovi. Až bude starší, stane se dřevorubcem. I když 
zná děti, které mají oba rodiče a nemusejí pracovat a chystají se na studia, bude dřevorubcem, na 
to nepotřebuje dlouho studovat a bude tak moci pomáhat hned. Jenže brzy bude zima, Ivánek 
nemá boty, ani jeho setřička, co nyní chodí do první třídy. A kde vzít šaty a boty, když mají sotva 
co jíst? V tu dobu přišly do školy dary od „české školy v N.“ – k Mikuláši. Navečer bude rozdílení 
a děti v Čechách srdečně pozdravují. „A večer děti přišly. Do jednoho. Nepřišli jen chudí, přišli i děti boha-
tých gazdů. Ve škole u stupínku leží v řadách boty a šatstvo. Vedle něho teplé prádlo, ponožky. I krásné hračky, 
kterých se děti v Čechách zřekly k radosti dětí z Podkarpatské Rusi. Každý chce dostat dárek. Ale pan učitel už 
ví, jak koho podarovat. A pan učitel je spravedlivý!“ Ivánek sice poznal, že za Mikuláše je převlečen Hrec 
Hartovančuk, síla okamžiku a vědomí, že spousta dětí dostane dárky, působí mocně na Ivánka, 
který má strach, aby se dostalo něco i na něj a hlavně na jeho sestřičku. Už i pláče, protože si myslí, 
že na ně pan učitel zapomněl, prosí v duši svatého Mikuláše o zázrak, ať aspoň pro Háfijku něco 
zbude. Přání se mu vyplnilo, pan učitel nezapomněl, dostal boty, krásný teplý kabát, čepici, boty 
pro sestřičku, vlněné šatky, dva páry punčoch a teplý vlňák. A i když ví, že Mikuláš není pravý, pln 
dojetí křičí radostným hláskem poděkování svatému Mikuláši, který mu ještě přidá pro oba brat-
říčky. „Ivánek Matěleška letí domů. V očích slzy. A v duši plno díků vám, drahé děti z Čech, které svými dárky 
zjasňujete život chudých školáčků krásné karpatské Verchoviny.“ 739

738 Autor děkuje za poskytnutí informací vnukovi Karla Bejsty Jindřichu Bejstovi a Michalu Dlouhému, právě na 
základě jejich sdělení byl sestaven tento krátký medailonek. Ke Karlu Bejstovi dále: LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka 
českých publicistů 1800–1982. Bejsta Karel. Karel BEJSTA: Pytlák Savula a jiné podkarpatoruské povídky. Ilustroval Erich 
Navrátil. Kruh přátel dobré knihy, Příkazy 1936. http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2010110015. http://www.
martinreiner.cz/160-zapomenuti-pisen3/. Stav k 22. 7. 2013.
739 Karel BEJSTA: Mikuláš Ivánka Matělešky. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 8–9. Ilustrace Jaroslav Pecháček. 
Zachován původní pravopis.

http://www.pozitivni-noviny.cz/cz/clanek-2010110015
http://www.martinreiner.cz/160-zapomenuti-pisen3/
http://www.martinreiner.cz/160-zapomenuti-pisen3/
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I druhý, již plně vánoční příspěvek o Podkarpatské Rusi má zajímavého autora. Pod naučným 
článkem „Vánoce na východě republiky“ je podepsán Bedřich Kryl. S velkou pravděpodobností je 
však skutečným autorem spíše Rudolf  Kryl (1901–1978), který používal jméno svého bratra jako 
pseudonymu. Rodák z Hluboké nad Vltavou byl původní profesí lesník. Po I. světové válce založil 
a vedl filiálku ČTK v Užhorodě a odbočku v Chustu. Byl stálým dopisovatelem Moravských novin, 
Robotníckych novín, Slovenského východu a spoluredaktorem užhorodského deníku Podkarpatská Rus. 
Ve 30. letech se zapojil do protiolbrachtovské kampaně a dal si za cíl popsat případ Nikoly Šuhaje 
tak, jak se udál ve skutečnosti. Svůj pokus „Nikola Šuhaj z druhé strany“ otiskoval v Pestrém týdnu 
v r. 1935 právě pod bratrovým jménem.740 Ve svém vánočním příspěvku pro Mladého hlasatele popi-
suje zvyky a obyčeje řecko-katolických Rusínů, včetně nejrůznějších pověr, jako např. návod, jak 
spatřit „čarodějnici – bosorkáňu“, a roztodivné ochrany před kouzly noci.

3.10.3. na prahu nového roku
Vánoční doba připomněla čtenářům, že spousta dětí nemůže mít pěkného, ani štědrého Ježíška. 

Že spousta dětí potřebuje jejich pomoc a že je v jejich silách těmto dětem alespoň trochu pomoci. 
Nebude krásnějších Vánoc, než těch, při kterých jsme mohli někoho učinit šťastnějším. Hlasatel 
vybízí své čtenáře, aby se k sobě chovali hezky a neposmívali se těžkému údělu svých bližních. 
Vánoce, svátky klidu a míru, lidské solidarity a sounáležitosti poskytly příležitost k apelu adresova-
nému celému světu, aby zanechal válečných hrůz a udržel v sobě jinak pomíjející atmosféru těchto 
překrásných slavností. Leč svět neposlechl a po zimní pohádce nezbyla brzy ani stopa…

740 Bedřich KRYL: Vánoce na východě republiky. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 6–7. LA PNP, Kunc Jaroslav, 
Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Kryl Rudolf. Jaroslav VOPRAVIL: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. 
Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973, s. 843. Ota HOLUB: Věc: Loupežník Nikola Šuhaj. Československý spi-
sovatel Praha 1983, s. 215–224.



M<!H0

*171

4. Nebezpečím hrdě vstříc 
(březen – červenec 1938)



M<!H0

*172

Nebezpečím hrdě vstříc

4.1. Zlověstná árie z Krollovy opery
„Základem tragedie, která potkala německý národ, bylo 
to, že opustil demokracii a přijal diktaturu, ke všemu dik-
taturu tak nevzdělanou, brutální a nesnášenlivou, jako 
byla Hitlerova. Ať už vina německého národa, jako celku, 
na tom byla méně aktivní a více pasivní, skutečností jest, 
že německý národ dovolil, aby to byla diktatura úplná, 
naprostá a ničím nekontrolovaná, neboť konec konců 
i sama nacistická strana byla Hitlerovým bezvýznamným 
přívěskem a nástrojem; o ‚mužích říšského sněmu‘, které 
Hitler čas od času svolával, aby jim přednesl řeč a dal se 
oslavovati od předsedajícího Goeringa, netřeba v této souvis-
losti již vůbec mluviti…“

Emil Vachek741

Říká se, že výsledek představení je závislý na přítomných divácích a je to také otázka nastudování, 
aranžmá, výrazové schopnosti a samozřejmě výpravy – zvláště v opeře. Budova berlínské Krollovy 
opery již skorem pátý rok nesloužila vysokému umění. Namísto vznešeného divadla se stala stán-
kem nejhorších tyjátrů, které se vydávaly za zasedání německého říšského sněmu. O potlesky nouze 
nebyla, subvence byla rovněž vysoká, zato se nedostávalo programů, které by pomaleji chápavým 
vysvětlovaly, čemu naslouchají.

Zatímco sousední Československo vstupovalo do roku, kdy se chystalo oslavit své dvacáté nar-
ozeniny, v Německu se už slavilo pětiletí nacistické vlády. V neděli 20. února po obědě promluvil 
Adolf  Hitler k „mužům říšského sněmu“ a všem ostatním divákům, dohromady prý jich bylo na 
dva tisíce. Mluvil dlouho, téměř tři hodiny, nepočítaje v to pausy pro frenetické potlesky a pokřiky. 
Po celou dobu své řeči hleděl-li na „poslance“, hleděl do hnědého, prý jen stěží půl tuctu jich mělo 
občanský oblek a jen málokteří černé uniformy SS, jinak skoro samé hnědé košile. O vyhlídkách 
Říše ovšem mluvil v barvách mnohem pestřejších.

Vyzdvihl zásluhy nacionálního socialismu, vyjádřil se k nedávným personálním přesunům, odmítl 
návrat do Společnosti národů a dohodu se Sovětským svazem, promluvil směrem k Velké Británii 
a Francii a konstatoval, že Německo je na všech stranách zabezpečeno. Zaklínaje se neustále, jak 
mu leží na srdci světový mír, dostal se čím dál více se zvyšujícím hlasem k tomu, že „versailleské 
šílenství“ natropilo na mapě Evropy nedozírné škody. Vždyť jenom ve dvou státech „u našich 
hranic“ „je sevřeno“ více než deset miliónů Němců. A tak jako Anglie hájí své zájmy po celém 
světě, již křičel, bude své, byť omezené zájmy hájit i Německo. „A k těmto zájmům Německé říše 
náleží i ochrana oněch příslušníků německého národa, kteří nejsou s to z vlastní síly si zabezpečit na našich hrani-
cích právo všeobecné, lidské, politické a světonázorové svobody.“ Dále „poděkoval“ Rakousku a spolkovému 
kancléři Schuschniggovi, že přijal jeho pozvání 12. února, aby společně našli cestu, kterou budou 
kráčet obě německé země. Jako poděkování to rozhodně neznělo, spíše jako peskování. Hitler si 
svévolně nárokoval právo Říše „chránit“ deset miliónů zahraničních Němců. A o „druhé“ zemi 
Hitler nemluvil, natož, aby jí děkoval…742

741 Emil VACHEK: Německá válka I. Hitlerovo tažení proti Československu. V. Neubert a synové, Praha 1945, s. 101.
742 Zvukový záznam Hitlerova projevu: http://www.mediathek.at/atom/13AC697B-24C-0007A-00000CA0-
13ABA248. Stav k 23. 7. 2013. Pondělní Lidové noviny. 1938. Ročník 46. Číslo 92. 21. února 1938 ráno. Jaroslav Rejzek, 
Brno 1938, s. 1–2. Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 109. Robert 
KVAČEK: Československý rok 1938. Druhé rozšířené a aktualisované vydání. Polart, Praha 2011, s. 24.

http://www.mediathek.at/atom/13AC697B-24C-0007A-00000CA0-13ABA248
http://www.mediathek.at/atom/13AC697B-24C-0007A-00000CA0-13ABA248
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4.1.1. blesk zpožděný o týden
Na československé straně chvilku trvalo, než oficiální místa zaujala k Hitlerově řeči stanovisko, 

navzdory tomu, že diktátorův projev byl přenášen i československým rozhlasem. Vládní prohlášení 
přednesl ministerský předseda Hodža na společné schůzi obou komor Národního shromáždění až 
4. března.743

Mladý hlasatel zatím v 26. čísle z 26. února na stránkách aktualit informoval o vrácení indiánských 
talismanů z washingtonského musea kmeni, který je původně vlastnil,744 o neštěstí, jež postihlo 
desetiletého Miroslava Fuchse z Jihlavy, který zatápěl mokrým dřevem, polévaje ho lihem, láhev 
praskla a líh jej popálil v obličeji,745 o kuriosním rozsudku soudu pro mladistvé, který jistému šest-
náctiletému chlapci uložil podmínečný trest šesti dnů vězení a nepodmíněně dvouletý zákaz hry 
a sledování kopané za to, že při zápase kteréhosi klubu ztloukl diváka, který s ním nesdílel názory 
na jeho oblíbený klub.746 Snímek z příprav na mezinárodní závod ve cvičení mužů na nářadí s Aloi-
sem Hudcem, Janem Gajdošem a Vratislavem Petráčkem. Rubrika „Sportem týdne“ přinesla ligové 
zprávy o porážce Sparty ve Slezské Ostravě 2:3. „Zajímavé je, že Slezská Ostrava, která si v lize nevalně 
vedla, porazila Spartu i v podzimním zápase v Praze.“747 Slávie porazila Kladno na Letné šesti brankami. 
Náchod prohrál v Židenicích 1:5. V Bratislavě zase prohrála plzeňská Viktorka, „za což může slabě 
hrající útok“. Vrcholnou pozornost si vynucovalo končící pražské Mistrovství světa v kanadském 
hokeji, které vyhrála právě Kanada. Účastníky „obaretila“ strakonická fezárna, barety byly bílé 
s bambulkou v národních barvách a nahoře s vlaječkou zúčastněného státu. Účastníci se také něco 
naplatili na pokutách za dopravní přestupky. Kanadské družstvo zahrnovalo šestnáctileté hochy 
a v krásném finálovém zápasu porazilo Anglii. Československé družstvo získalo třetí místo, titul 
nejlepších hráčů Evropy, porazilo Spojené státy „i starého soupeře Švýcarsko“. Jedna „náhodná“ branka 
s Anglií našim zhatila plány, „českoslovenští representanti ale přece jen zakončili krásně mistrovství, když v boji 
o třetí a čtvrté místo přímo rozdrtili Německo 3:0. Všem hráčům patří za výborné výkony upřímný dík, všem, bez 
rozdílu, Malečkovi, Trojákovi, Perglovi, Cetkovskému, Pušbauerovi, Pácaltovi, Císařovi, Michálkovi i brankáři 
Modrému.“ Doprovázeno snímky z bitvy s Německem.748 Zpráva o záchraně papaninců,749 americká 
kuriosita o klubu, jehož členové mu odkazují své kostry;750 upomínka, že za tři dny končí křížov-
kářská soutěž,751 a medailonek nadaného patnáctiletého malíře René Roubíčka, z něhož se pak stal 
světově proslulý sklářský výtvarník a návrhář.752 Zkrátka nic, co by naznačovalo, že se stalo něco 
vážného. O návštěvě rakouského spolkového kancléře Kurta Schuschnigga na Berghofu u Hitlera 
také ani řádky.

Úder blesku nastal až ve 27. čísle z 5. března. Hitlerův projev nastartoval nový vývojový proces 
v Mladém hlasateli směrem k aktuální publicistice a byl katalysátorem jeho následné prudké proměny. 
Číslo bylo původně chystáno k nedožitým 88. narozeninám T. G. Masaryka, nicméně aktuální udá-
losti již dalšího odkladu nestrpěly. Vedle čtenářských vzpomínek Váši Žandy z Nového Strašecí, 
studenta I. ročníku obchodní akademie, a Danuše Záveské, žákyně páté třídy obecné školy v Lazích, 

743 http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/135schuz/s135003.htm. Stav k 23. 7. 2013.
744 Vrácené talismany. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 2. Autor neuveden.
745 Neopatrnost i hrdinství. Tamtéž. Autor neuveden.
746 Dva roky bez kopané. Tamtéž. Autor neuveden.
747 Sportem týdne. Tamtéž. Autor neuveden.
748 Mistrovství světa v kanadském hockeyi. Tamtéž, s. 2 a 11. Autor neuveden.
749 Papaninci zachráněni. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 3. Autor neuveden.
750 Podivný klub. Tamtéž. Autor neuveden.
751 Poslední 3 dny křížovkářské soutěže. Tamtéž. Autor neuveden.
752 Když se chce – dokáže se. Tamtéž. Autor neuveden.

http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/stenprot/135schuz/s135003.htm
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věnovaných presidentu Osvoboditeli, se 
vyjímá nepodepsaný úvodník „Boj světa 
o udržení míru“.753 Ačkoliv je svým obsahem 
mnohem závažnější než smutnění po Masary-
kovi, je zalomen do dvou sloupců na vnitřku 
první dvojstránky. Patrně mělo být dáno 
najevo, že Masaryk je ten, kdo má právo na 
větší plochu, ne německý říšský kancléř.

Vzrušenými větami popisuje události od 
začátku minulého měsíce, tzv. Fritschovu 
aféru, změny v německé branné moci, výměnu 
velitelů a změny ve vládě. Informuje čtenáře 
o Schuschniggově cestě za Hitlerem, o vůd-
cově projevu 20. února i o demisi britského 
ministra zahraničí Anthony Edena. Vysoce 
vyzdvihuje Schuschniggův projev o nutnosti 
zachování rakouské nezávislosti. Všechny 
tyto události chápe jako velmi vážné a možná 
právě proto plete jednotlivá data a působí 
poněkud zmateně. Hitlerův projev a Edenův 
pád datuje 20. lednem, Schuschniggovu řeč 
uvozuje příslovečným určením „po dvanácti 
dnech“, aniž by zdůraznil, že po dvanácti 
dnech od jeho cesty k Hitlerovi, čili 24. února 
1938, čtyři dni po Hitlerově „mírovém“ pro-
slovu. Celkově úvodník působí dojmem, že 
byl dopisován na poslední chvíli, od časově 
poslední události uplynulo osm dní, k čemuž 
musíme připočítat den dva na zaznamenání 
reakcí na onu promluvu spolkového kanc-
léře.

Vedlejší snímek ministerského předsedy 
Hodži, který zrovna přijímal čestný doktorát 

Karlovy university, svým popiskem jen dotvrzuje pevnost a odhodlanost úvodníku poukazem na 
Hodžova slova „o tradici a nezdolnosti československého úsilí nacionálního a demokratického a o našem odhod-
lání pokračovat v něm i dnes“.754 Energická slova, která Hodža pronesl ve vládním prohlášení ze 4. 
března, vynesou jej načas na vrchol žurnalistického zájmu, kdy bude popisován jako pevný a neú-
stupný státník. Kromě dvou drobných odstavečků není již v rubrice aktualit nic,755 nebudeme-li 
počítat upozornění na zvláštní představení hry „Doktor Dobráček a zviřátka“ v Komorním divadle 
v Hybernské ulici, které pro děti Mladý hlasatel pořádá.756 Čtenáři tak měli nad čím přemýšlet.

4.1.2. prudké zMěny
Od příštího, 28. čísla se začíná aktuální rubrika Mladého hlasatele prudce proměňovat. Hitlerův 

projev zásadně ovlivnil skladbu aktualit a posléze i zbytku příspěvků. Vývoj mezinárodní posice 
753 Boj světa o udržení míru. Mladý hlasatel 27/III. 5. března 1938, s. 2–3. Autor neuveden. Podle analogií může být auto-
rem Arnošt Polavský.
754 Pocta státníkovi. Mladý hlasatel 27/III. 5. března 1938, s. 3. Autor neuveden.
755 Zkoušky aerodynamické lokomotivy a Stromy jako nápis. Tamtéž. Autor neuveden.
756 Doktor Dobráček a zviřátka. Tamtéž. Pravopis zachován.
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Československa po 20. únoru se začal odrážet i v dětském časopise. Do popředí se drala témata, 
kterým se sice Hlasatel věnoval příležitostně již dříve, nyní ale vzrostlo jejich zastoupení v jednotli-
vých číslech a časopis „přitvrzuje“ v rétorice a ideovém účinu.

Mladý hlasatel začal systematicky sledovat aktuální dění a připravovat pro čtenáře interpretaci 
proběhlých dějů. Začal klást důraz na spojence a přátele Československa ve světě, na zajištění 
bezpečnosti a budoucnosti státu. Především po karlovarském sjezdu Sudetoněmecké strany zpra-
covával pro dětské zraky články s menšinovou tématikou, problematikou československých Němců 
a zároveň seznamoval čtenáře s českými menšinami v zahraničí.

Výrazně rozšířil své působení v oblasti branné výchovy a pro její účely otiskuje řadu instruktáž-
ních článků a reportáží, předkládá čtenářům povídky akcentující smysl pro povinnost, vlastenectví, 
odvahu a statečnost při zdůrazňování nemalých možností mládeže, jak se osvědčit v případě vyhro-
cené situace. Do branné výchovy je zahrnována i výchova budoucích občanů k zodpovědnosti, pra-
covitosti, sociálnímu cítění, ke cti a spravedlnosti a všestrannému vzdělávání, tedy i k pracovitosti 
ve škole – nikdy nikdo neví, kdy se bude jaká znalost a dovednost hodit.

Hlasatel tak čtenáře krok za krokem připravuje na možnost brzkého vypuknutí válečného kon-
fliktu. Zesiluje svou pozornost na válku v Číně a ve Španělsku, všímá si oblasti tělovýchovy a s blíží-
cím se X. všesokolským sletem propaguje Československou obec sokolskou. Vedle Sokola roste 
rovněž úloha junácké organisace a je posilována její branněvýchovná složka.

Jestliže na počátku šlo o reakci na momentální potřebu, čím více se Hlasatel blížil k prázdninám, 
čím více zlomových bodů přicházelo, tím více bylo jasné, že si Mladý hlasatel vytváří promyšlenou 
koncepci, kterou žádný jiný dětský časopis nenabízel a nabídnout nemohl. Výrazným prvkům této 
koncepce věnujeme nyní naši pozornost, včetně těch, které se projevovaly i v době „předbřez-
nové“.

4.2. Mladé vzory
„Našim čtenářům a čtenářkám, veškerému českosloven-
skému dorostu, jeho rodičům a vychovatelům. Býti dobrým 
vůdcem byl vždy ideál těch, kteří dobře smýšleli se svým 
národem a státem. Masaryk i dr. Beneš už v mládí toužili, 
aby vynikli v oboru své práce. Věděli, že to dělají pro dobro 
všech. I kdyby je byl osud nedovedl až v čelo národa, byli 
by pracovali jako dobří a odpovědní vůdci ve svém oboru. 
Takové lidi potřebujeme, takoví musíme býti všichni. Potře-
bujeme lidi odvážné, nebojácné, pracovité, s pevnou vůlí 
a nezdolným republikánským sebevědomím.“

Z vyhlášení „Tábora mladých“ 757

Zprávy o úspěších nejen čs. mládeže, o jejích schopnostech a přednostech, byly od počátku 
součástí obsahu Hlasatele a zmiňovaný již „Tábor mladých“ se snažil mládež za její příkladnou práci 
odměňovat. Že si začal postupem času více všímat hrdinských skutků, v jejichž sousedství pak už 
jen máloco dokázalo obstát, patří k jedné z příčin jeho neslavného konce. Formálně sice „Tábor 
mladých“ zmizel v období kolem Masarykovy smrti, nicméně duch této akce v časopisu setrval 
a prakticky neminulo jediné číslo, které by na nějaký záslužný čin neupozornilo.

4.2.1. Mladí šikulové
Zprávy o manuálních, duševních nebo uměleckých schopnostech dětí náležely už v předcho-

zím období k pravidelným aktualitám. Nemuselo vždy nutně jít o děti československé, ačkoliv ty 
jasně převažovaly. Hlasatel psal o mladých hudebnících, sportovcích, hercích, skladatelích, pilotech, 

757 (Redakce:) Našim čtenářům a čtenářkám, veškerému československému dorostu, jeho rodičům a vychovatelům. Malý hlasatel 35/I. 
2. května 1936, s. 3.
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badatelích a vynálezcích, lyžařích, řemeslných umělcích, sběratelích, výtvarnících, hokejistech, číš-
nických učních nebo podnikavých školácích. Zmínku nebo snímek věnoval i vítězům hlasatelských 
soutěží, kteří museli rovněž prokázat náležitý „fištrón“.

Specifickou posici pak měla hádankářská rubrika „Přemýšlej a lušti“, vedená Erikem Sterzingerem, 
užívajícím přezdívku „Strýček Tommy“. Jeho hádankářské turnaje a soutěže o titul krále hádankářů 
dokázaly zaujmout stovky čtenářů, kteří nejen luštili, ale i sami vymýšleli soutěžní hádanky. Propra-
covanost metody, kterou Sterzinger při vedení své hádankářské hlídky užíval, je oceňována odbor-
níky dodnes.758 Tak se královského žezla ujali studující IV. reálky z Příbramě Václav Švagr,759 který 
se posléze titulu pro školní povinnosti musel vzdát,760 a žákyně měšťanské školy Karla Machonská 
z Prahy.761 Tříbení duševních schopností touto rubrikou je nade vší pochybnost.762

Mezi fascinující děti byl zařazován i „nejmladší král Evropy“, jugoslávský král Petr II. V Hlasateli 
obecně se o něm hovořilo poměrně často, byť ve III. ročníku se vyskytl jen dvakrát.763 Byl vyzdvi-
hován jako vzor uvědomělého mladého člověka, který chápe vážnost úřadu, který mu nemilosrdný 
osud přikázal vykonávat tak brzy. „…Dny tohoto královského chlapce ubíhají v studiu a práci, jimiž se 
připravuje mladý král na svůj odpovědný úkol vladařský…“764 Žádné zamyšlení nad tím, že je Petr vlastně 
„hoch s trůnem – a bez kamarádů“, že by měl „nyní hrát football; místo toho střeží jeho kroky dvorní komorník. 
Kromě toho má nejhroznější vyhlídku na světě; nikdy nemůže změnit 
své zaměstnání, je králem pro celý život, nikdy nemůže uniknouti 
stanovené povinnosti…“ – jak o něm nedlouho předtím napsal 
americký novinář John Gunther.765 K tomuto účelu jeho 
výchovný vzor sloužit neměl.

Mezi mladé zasloužilce byl řazen i dirigent České filhar-
monie Rafael Kubelík (1914–1996), tehdy ještě třiadvaceti-
letý. Spojoval pro potřeby Hlasatele několik ideově silných 
prvků – za prvé věhlas české hudby, ceněné v dalekém 
zahraničí; za druhé byl synem slavného otce, který Česko-
slovensku také dělal ve světě dobrou reklamu; a konečně za 
třetí dosáhl ve svém mládí díky otcově tvrdé škole a vlastní 
píli takové kvality, že může dirigovat naše přední hudební 
těleso. Dobrý syn, pilný student a ve svém oboru perfektní 
representant své vlasti, navíc v Anglii, kam v říjnu 1937 
odjela Česká filharmonie koncertovat.766

758 Jiří RABA: Jaroslav Foglar v hádankách a vzpomínkách. Nakladatelství Ostrov, Praha 2005, s. 144–146.
759 (Erik STERZINGER:) Pro naše hádankáře. Mladý hlasatel 44/II. 31, července 1937, s. 15.
760 (Erik STERZINGER:) Na četné dotazy…Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 15. „Vladařské povinnosti“ složil 
do rukou Věry Jarošové z Uherského Hradiště.
761 (Erik STERZINGER:) Mladí přátelé. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 15. Při této příležitosti si autor dovolí při-
pomenout nezanedbatelný úspěch Jiřího Oblíštila z Vodňan, patrně syna středoškolského profesora, který dosáhl jen 
o čtyři body menšího výsledku. Autor chce alespoň touto cestou poděkovat za informaci dnes již bohužel zesnulému 
panu Bedřichu Reichlovi z Vodňan, zasloužilému občanu, fenomenálnímu pamětníkovi a dobrému člověku.
762 Specifičnost hádankářské rubriky, vyžadující dosti vyšší vzdělání a znalosti, diskvalifikuje autora tohoto textu, aby 
se jí mohl podrobně zabývat.
763 Ve 2. a 44. čísle.
764 Nejmladší král Evropy. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 3. Autor neuveden.
765 John GUNTHER: Evropa – jaká je. Fr. Borový, Praha 1936, s. 404.
766 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Za slávu Československa. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, 
s. 10–11. Slavná Česká filharmonie. Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden.
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Ze zahraničních mladých zasloužilců byla podobně vyzdvihována třeba rakouská krasobruslařka 
Emma (Emmy) Putzingerová,767 krasobruslařky navíc sloužily v časopise jako dívčí vzory, jako 
jedno z mála témat, kde byly v hledáčku redakce téměř výhradně dívky; nebo dětská hvězdička 
německých filmů Traudl Starková768 či třináctiletý francouzský pilot Jiří (Georges) Lebouteiller 
z Coutances, který létá zatím jen jako žák pilotní školy.769

Příspěvky o československých dětech mívaly mnohdy nadpisy sestávající z nabádavých hesel nebo 
pyšných a pochvalných zvolání. „Úspěchy českých chlapců“770 – „Mladí komponisté“771 – „Šťastný čtenář“772 
– „Skauti–badatelé“773 – „Čtrnáctiletý umělec“774 – „Mladí herci“775 – „Mladá sběratelka“776 – „Dvojnásobné 
štěstí“777 – „Když se chce – dokáže se“778 – „Pronikavý úspěch mládeže v lyžařském sportu“779 – „Nejrychlejší 
pražský číšnický učeň“780 – „Podnikavé mládí“781 – „Vyznamenán panem presidentem“782 – „Vítězství českoslo-
venského chlapce“.783 Posilují nejen hrdost nad úspěchy mládeže, ale interpretují je jako úspěchy celo-
národní, celostátní, úspěchy státní myšlenky a systému výchovy budoucích občanů. Zcela zásadně 
nejsou tito zasloužilci podáváni jako nějaké primadony, naopak, pokud je možnost, bývá pouka-
zováno na jejich případnou skromnost nebo tichost.784 Jsou sice dětmi zasloužilými, není to však 
důvod k nafoukanosti a přehlížení ostatních. Jejich úspěchy mají sjednocovat, spojovat, inspirovat 
a vyvolávat nová vítězství, nemá se jen přehnaně chválit a podávat tupé nefunkční příklady, ještě 
k tomu třeba v oborech, na které většina dětí a jejich rodičů nemohou finančně dosáhnout. Nejspíš 
záměrně jsou proto vybírány ty případy, které od dětí vyžadují „pouze“ pevnou vůli a odhodlání, 
nikoliv plnou peněženku.785 Do této kategorie náleží také všechny reportáže a články k nastávají-
címu X. všesokolskému sletu a sletové zpravodajství.

Vyskytují se ale i příklady opačné, někdy doslova odstrašující. O „nesvědomitých“ chlapcích, 
kteří se pokoušeli vykolejit vlak nastražením patníku, jsme již hovořili v souvislosti s „Táborem 
mladých“. O tragickém následku hloupých žertů psalo 3. číslo „ŽERTY, ZAPLACENÉ ŽIVOTY. 
Nejnebezpečnější hraní je se zbraněmi, nejhorší však je, když se třeba v žertu vyhrožuje zbraní: Já tě zabiju, já tě 
zastřelím. Zrovna ten, kdo takto vyhrožuje, obyčejně nemívá ani nejmenší tušení, že zbraň je nabita. Se smíchem 
767 Ema Putzingerová. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 3. Autor neuveden.
768 Milé děti! Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 3. Autor neuveden.
769 Nejmladší pilot. Mladý hlasatel 19/III. 9. ledna 1938, s. 3. http://www.ab-ix.co.uk/f-aaaa.pdf. Stav k 24. 7. 2013.
770 Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 2.
771 Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 3.
772 Mladý hlasatel 19/III. 9. ledna 1938, s. 3.
773 Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 2.
774 Mladý hlasatel 22/III. 29. ledna 1938, s. 2.
775 Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 2.
776 Tamtéž, s. 3.
777 Mladý hlasatel 25/III. 19. února 1938, s. 2.
778 Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 3.
779 Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 11.
780 Mladý hlasatel 30/III. 26. března 1938, s. 3.
781 Mladý hlasatel 32/III. 9. dubna 1938, s. 3.
782 Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 11.
783 Tamtéž.
784 Například u stolního tenisty Bohumila Váni (1920–1989), který dosáhl 18 let a titulu mistra světa v mužské dvouhře, 
je kromě jeho sportovního úspěchu zdůrazňováno jeho společenské vystupování, jímž s ostatními sportovci dobře 
representoval na londýnském šampionátu svou vlast a pověst československého sportu. Mladý hlasatel 23/III. 5. února 
1938, s. 2. Autor neuveden. Příspěvek nemá název.
785 Čili žádní malí golfisté apod. U krasobruslařských příspěvků je na finanční náročnost upozorňováno dosti silně.

http://www.ab-ix.co.uk/f-aaaa.pdf
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spustí, ale hned hrůzou vykřikne. Zabil skutečně! Dobrých padesát životů do roka zaplatí tento žert. Takový 
případ se stal nedávno v Ovesné Lhotě na Ledečsku. Desetiletý syn rolníka si hrál s tříletou sestřeničkou, která 
přišla na návštěvu. V žertu sáhl po otcově pušce a na oko pohrozil polekané sestřeničce. Nenadál se, že puška je 
zrovna nabita a stiskl spoušť. Vyšla rána a plný náboj sestřeničce roztříštil hlavu. Byla ihned mrtva.“786 Patřily 
sem i výstrahy, týkající se sportů – úrazy na sáňkách,787 nebo při kopané, které leckdy mohou končit 
smrtí.788 Důraz na duševní rovnováhu obsahovala zpráva o tragédii Miroslava Svobody z Nym-
burka, který musel přestoupit ze střední školy na měšťanku a spáchal sebevraždu. „Předpokládá se, že 
spáchal sebevraždu pro svůj přestup ze střední školy na měšťanku a snad i pro žerty, jež si někteří hoši z něho pro 
to tropili. Škoda toho mladého života! Neztrácejte nikdy hlavu a odvahu, přihodí-li se vám něco, o čem si myslíte, 
že je pro vás hrozné a nepřekonatelné. A vidíte-li, že se cosi podobného přihodilo, některému z vašich kamarádů, 
pomozte mu spíše a nerozjitřujte ještě více jeho bolest.“789

Kromě apelů na solidaritu mezi dětmi objevují se i různé kuriosity, týkající se mládeže. Např. 
o sedmiletém norském chlapci, který si hrál se záchrannou brzdou a zastavil vlak. Ukázalo se, že 
vlak zastavil jen asi čtyři metry od prasklé kolejnice – a nebýt malého rošťáka, došlo by k neštěstí.790 
Nebo o hloupých sázkách,791 o úžasném štěstí chlapce, kterého smýkalo rozjíždějící se letadlo,792 
o zvláštní restauraci v Chicagu, kde mají speciálně upravenou jídelnu pro děti, „kde si smí vzájemně líti 
polévku po šatech, libovolně po sobě házeti knedlíky a brambory, či cokoliv jiného, rozmazávati si jídla po obličeji 
atd. V jídelně hlaví to prý dovoleno není. Haló, kdo byste chtěl do Chicaga?“793 Nebo něco o zahraničním 
luxusu tzv. dětských hotelů.794 Velmi opatrně jsou čtenáři zpraveni o tom, že v Rumunsku „zaká-
zali mládeži nejen kopanou hrát, ale také se na ni dívat. Ani jeden hoch nesmí být již přítomen footballovému 
zápasu, ať již jako hráč, nebo divák. Nedovedeme si ani představiti, jaké pobouření by vzniklo u nás při podobném 
zákazu!“795 Koneckonců jde o spojeneckou zemi…

4.2.2. Mladí hrdinové
I po „odtroubení“ „Tábora mladých“ pokračovaly zprávy o malých zachráncích a hrdinech. Ať už 

to byl britský chlapec, který musel přečkat třiadvacet operací,796 nebo hoši, kteří s nasazením vlast-
ního života zachraňovali tonoucí, pod kterými se probořil led,797 nebo v letním období pomáhali při 
požárech.798 Jeden z nich byl poctěn darem presidenta republiky a dopisem ministra vnitra Černé-
ho,799 jednomu napsal ministr školství a národní osvěty Franke.800 Jedno děvčátko dokonce z hoří-
786 Žerty, zaplacené životy. Mladý hlasatel 3/III. 18. září 1937, s. 10. Autor neuveden.
787 Pozor na sáně. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
788 Pozor na hlavičky. Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 14. Autor neuveden.
789 Zmizelý hoch nalezen mrtev. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 3. Autor neuveden.
790 Podivná náhoda. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 5. Autor neuveden.
791 Taky se vsadíte? Mladý hlasatel 22/III. 29. ledna 1938, s. 2. Autor neuveden.
792 Štěstí jako věž. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 2. Autor neuveden.
793 Zlatá země. Mladý hlasatel 25/III. 19. února 1938, s. 3. Autor neuveden.
794 Děti v hotelu. Mladý hlasatel 36/III. 7. května 1938, s. 7. Autor neuveden.
795 Football mládeži zakázán. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 11. Autor neuveden.
796 Vyznamenání čtrnáctiletého. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden.
797 Presidentův dar hrdinnému chlapci. Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden. Statečný malý zachránce. 
Mladý hlasatel 19/III. 9. ledna 1938, s. 2. Autor neuveden.
798 Opět chlapec zachráncem. Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 2. Autor neuveden. S presidentovým obrazem z hoří-
cího domu. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 14. Autor neuveden. Ministr píše školákovi. Mladý hlasatel 37/III. 
14. května 1938, s. 2. Autor neuveden. Připravenost mladých chlapců. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 3. Autor 
neuveden.
799 Presidentův dar hrdinnému chlapci. Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden.
800 Ministr píše školákovi. Mladý hlasatel 37/III. 14. května 1938, s. 2. Autor neuveden.
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cího domu vyneslo obraz T. G. 
Masaryka, aby prý „neuhořel“.801 
Čtrnáctiletý Kasela ze Selmic, 
který vyplašil pytláky v lese, jenž 
patřil kladrubskému hřebčinci, 
byl odměněn tím, že jej hřebčinec 
přijal do svých služeb.802

Chváleni byli i poctiví nálezci, 
resp. nálezkyně. O zásluze pře-
rovské školačky, které muselo 
být nálezné vnuceno, jsme se 
již zmínili u „Tábora mladých“,803 
další poctivé nálezkyně pochá-
zely z Kerhartic, kde u Divoké 
Orlice našly alpakové jídelní pří-
bory, ukradené továrníkovi z Ústí 
nad Orlicí. „Pan továrník“ dívky 
podaroval vkladními knížkami, 

jejichž vklad prý převyšoval hodnotu nálezného.804

4.2.3. Malí velcí dobrodinci
I na projevy sociálního cítění československé mládeže se Mladý hlasatel soustředil. Čtenáři se 

dočtli o dětech z Moravské Ostravy, které na výzvu tamního rozhlasového studia, aby mládež daro-
vala chudým dětem v Beskydech své hračky, odložené šatstvo a jiné dárky, uspořádaly koloběžkový 
průvod, který se vydal do rozhlasu a doručila sem asi 1 100 hraček a ostatních dárků. „Které město 
napodobí takovou sbírku pro děti chudých? Který klub M. H. se ujme té myšlenky.“805 Žáci pokračovacích 
škol v Lipníku provedli sbírku na pomník T. G. Masaryka. „Ze svých skrovných úspor a odměn v den 
narozenin pana presidenta odevzdalo žactvo na úřadě výsledek sbírky: Vkladní knížku na tisíc Kč.“806 4. třída 
dívčí obecné školy v Praze u Štěpána uspořádala sbírku k Masarykovu dnu zahraničí (6. března) pro 
české děti za hranicemi. Sbírka vynesla 89,20 Kč a dívky poslaly 20 kg českých knih do belgického 
hornického města Swartbergu. „Doufáme – že české děti z toho budou míti radost. Jako dar celé třídy jsme 
poslaly ‚Staré pověsti československé‘ od Fr. Weniga. Velice se těšíme, až nám české děti odepíší.“807 O přispění 
mládeže při sbírce obnošeného šatstva, peněz a odložených věcí pro sociální instituce, pořádané 
Čs. Červeným křížem, informovala fotografie v 33. čísle z 16. dubna.808

Svou činnost vyvíjely také čtenářské kluby a vrchol sbírkových akcí přinesla pak od května sbírka 
na obranu státu, jíž věnujeme posléze zvláštní pozornost.

4.2.4. vzory literární
Vedle sociálních povídek první poloviny ročníku, jimiž jsme se obsáhle obírali, otiskl Mladý hlasa-

tel i několik povídek, které vyprávěly právě o dětech, které v krisový okamžik dokázaly zasáhnout. 

801 S presidentovým obrazem z hořícího domu. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 14. Autor neuveden.
802 Odměněná statečnost. Mladý hlasatel Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 5. Autor neuveden.
803 Čin hodný Tábora mladých. Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden.
804 Poctivé školačky odměněny. Mladý hlasatel 30/III. 26. března 1938, s. 2. Autor neuveden.
805 Koloběžkový průvod. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
806 Dar žáků. Mladý hlasatel 29/III. 19. března 1938, s. 2. Autor neuveden.
807 Chvályhodný čin. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden.
808 Sbírali jsme. Mladý hlasatel 33/III. 16. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden.
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Jde o již zmíněnou povídku Josefa Hollera „Jsi z nás nejlepší“ ze 4. čísla, kdy dívka Eva zachránila 
tonoucího kamaráda a vysloužila si tak od chlapců, kteří se jí dříve posmívali, hluboký obdiv.809 
V podobných kulisách se odehrává i další Hollerova povídka „Sirka“ z 32. čísla, v níž maličký 
a hubený Pepík, jemuž kluci neřeknou jinak než Sirka, pomůže zachránit staršího chlapce Karla, 
který jediný se s ním baví přirozeně. Pod Karlem praskl led a nikdo težký k puklině nemůže, pro-
tože po ruce bylo jen tenké a krátké prkno. Drobný Pepík Karla zachytí nad hladinou, sám neví, 
kde bere sílu, a jeho zase za nohy drží řetěz ostatních hochů. Pepík, který si mamince prve stěžoval 
na svou výšku a slabost, již po návratu domů svými proporcemi nepohrdá. Nebýt jich, Karel by se 
utopil.810

Dívčí prvek, který v časopise byl zastoupen přece jen poněkud problematicky, obsahuje povídka 
Josefa Štěpána „Jak Vlaštovka zvítězila nad Orlem“. Jak bylo Štěpánovým zvykem, opět jde o povídku 
psanou reportážním stylem, u níž není úplně jasné, zdali opravdu vychází ze skutečných událostí, 
nebo je fabulovaná. Štěpán povídku uvedl: „Neřekneme vám raději ani místo děje této příhody, protože, nu 
třeba proto, že pořadatelstvo dívčího letního tábora, vybaveného na bezmotorové létání, by mělo potíže s počtem při-
hlášek. Stalo se to však o loňských prázdninách.“ Děj se, jak naznačeno, točí kolem závodu větroňů, na 
něž se Věra a Jiřina pečlivě připravují a hlídají si předpověď počasí. Na poslední chvíli se přihlašují 
do závodu, ačkoliv některým se dívčí posádka nezdá. Děvčata z předpovědi věděla, že bude nepří-
znivý vítr a byla na tuto situaci připravena. Se svou Vlaštovkou porazila chlapeckou osádku větroně 
Orla. Bezmotorové létání přece není žádnou výsostnou chlapeckou doménou.811

Doslova v poslední chvíli zasáhl hrdina povídky Jana Karla Čemuse „Řidič autobusu“, šestnáctiletý 
Venda Novotných z Velešína, student průmyslové školy a vášnivý motorista. V parném dni se udě-
lalo špatně šoféru autobusu a omdlel, Venda se bleskurychle chopil volantu. Dovezl celý autobus 
do Němotína, kde přivolaný lékař vzkřísil šoféra, ale protože ten byl ještě slabý, dokončil za něj 
Venda jízdu až na konečnou.812

4.2.5. bez tábora Mladých a přesto stále s níM
Důraz na významné činy a skutky mládeže si Mladý hlasatel podržel i bez rámce nepovedené sou-

těže. Duch dřívějšího „Tábora mladých“ nezmizel, ztratil pouze svoji výlučnost. Časopis upozorňoval 
své čtenáře o kvalitách jejich vrstevníků a nabádal je k následování jejich příkladu. Činil tak jednak 
prostřednictvím aktuální rubriky, povídek – a samozřejmě v rámci klubovní činnosti. Se zhoršová-
ním situace po březnu 1938 přibyla k těmto výzvám státně obranná tématika a symbolika.

4.3. Finis Austriae infelicis
„…Politiku obstaraj cizí diplomati.
Bella gerunt allii a Austria platí.“

Jiří Voskovec – Jan Werich813

Úvodník Mladého hlasatele z 5. března nadšeně hodnotil vystoupení rakouského spolkového kanc-
léře jako jednu z nejstatečnějších řečí, „jakou jsme kdy v Rakousku slyšeli“.814 Že do týdne bude všechno 
jinak, neočekával nejen časopis.

809 Josef  HOLLER: Jsi z nás nejlepší. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 5.
810 Josef  HOLLER: Sirka. Mladý hlasatel 32/III. 9. dubna 1938, s. 8–9. Ilustrace Ruda Šváb.
811 Josef  ŠTĚPÁN: Jak Vlaštovka zvítězila nad Orlem. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 8–9.
812 Jan Karel ČEMUS: Řidič autobusu. Mladý hlasatel 42/III. 18. června 1938, s. 5. Ilustrace Jaroslav Pecháček. 
V povídce nejde o jihočeský Velešín, protože ten nebyl „vesničkou“, která „neležela při železniční trati“. Koleje kolem Vele-
šína nadto vedou už od dob Františka Josefa Gerstnera.
813 Jiří VOSKOVEC – Jan WERICH – Jaroslav JEŽEK: Bůh suď. 5 melodií z revue „Osel a stín“. Hudební Matice, 
Praha 1934.
814 Boj světa o udržení míru. Mladý hlasatel 27/III. 5. března 1938, s. 2–3. Autor neuveden. Podle analogií může být auto-
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4.3.1. hlasatel ve vídni
S Rakouskem měl Hlasatel styky, Melantrich měl zastoupení ve Vídni a  vídeňské české děti měly 

možnost jej rovněž číst. A docela nedávno přišla přihláška od „prvního zahraničního klubu“! Stal 
se jím 537. KMH „Čtyři mušketýři“ z X. vídeňského okresu, který byl registrován k 18. prosinci 
1937 a o němž máme „nejvíce“ informací. Klub byl čtyřčlenný a jeho vedoucím byl tehdy dvanácti-
letý Jaroslav Motlík. Motlíkovu adresu s výzvou ke vzájemnému dopisování otiskl Hlasatel 5. února 
1938: „J. Motlík, Vídeň-XIV-Goldschlagstrasse 112/I/20“.

Velmi záhy po registraci prvního vídeňského klubu jej následoval 563. KMH „Vídeňští kama-
rádi“, taktéž z Vídně X. Registrováni byli k Silvestru 1937 a redakce se tímto druhým vídeňským 
klubem na stránkách Hlasatele nezapomněla pochlubit.815

Třetí vídeňský klub, 752. KMH „Stráži na Dunaji“, byl registrován k 19. březnu 1938, již po 
anšlusu Rakouska. Klubovní agenda nemohla mít stejný rytmus jako rubrika aktualit, při tak velkém 
zájmu o zakládání klubů.

4.3.2. in Österreich nichts neues
Mladý Hlasatel opustil Rakousko v okamžiku vzrušeného Schuschniggova výkřiku „bis in dem Tod 

– rot-weiß-rot!“816 V příštím čísle se však Rakousku nijak výrazněji nevěnoval, otiskl část vládního 
prohlášení ministerského předsedy Milana Hodži.817 Úvodník „zametal před vlastním prahem“, 
neboť Hitlerův projev z 20. února mířil i proti Československu. „Když v minulém měsíci se mezinárodní 
poměry přiostřily, tu zraky celého světa se obracely nejen k Rakousku, ale také k Československu.“818 Jako by se 
zdálo, že Schuschnigg ve svém projevu řekl k rakouské otázce poslední slovo. 28. číslo z 12. března 
1938 nezaznamenalo jediný posun v rakousko-německém poměru. Překotné události přišly až pří-
liš pozdě po uzávěrce.

4.3.3. příliš pozdě
Poté, co byl Schuschnigg donucen udělat kozla zahradníkem, tedy učinit Arthura Seyße-Inquarta 

ministrem vnitra, a zemí otřásaly nepokoje iniciované z Říše, vyhlásil ve středu 9. března na neděli 
třináctého plebiscit, v němž se měli obyvatelé vyslovit, zda jsou pro „svobodné a nezávislé, německé 
a křesťanské Rakousko“.819 Berlín velmi podrážděn reagoval ultimativním požadavkem Schuschnig-
govy demise, odvolání plebiscitu a jmenování Seyße-Inquarta na jeho místo. K rakouským hranicím 
se začala stahovat německá armáda. Schuschnigg nátlaku nakonec podlehl a resignoval, Británie se 
interesovat nehodlala, Italie dala své protektorské ruce pryč, Francie prožívala vrcholící vládní krisi, 
Československo vyčkávalo. I přesto, že spolkový president Miklas vytrvale odmítal Seyße-Inquarta 
kancléřem jmenovat, a tak znemožňoval uskutečnit komedii s telegramem, v níž novopečený spol-
kový kancléř žádá Říši o pomoc, nakonec stejně v sobotu 12. března vpochodovaly německé jed-
notky do Rakouska a Adolf  Hitler mohl být následně zasypáván na své triumfální trase květy, jež na 
něj házeli občané „první oběti nacismu“. V neděli Seyß-Inquart proklamoval připojení Rakouska 
k Německé říši.

Zatímco v pátek večer 11. května už bylo 28. číslo III. ročníku Mladého hlasatele na řadě míst 
k mání, namlouval Hermann Göring v Berlíně čs. vyslanci Mastnému, že anšlus Rakouska je vyslo-

rem Arnošt Polavský.
815 Bohužel více informací o klubu nemáme.
816 Zvukový záznam: http://www.oesterreich-am-wort.at/treffer/atom/015C6121-02A-002E0-00000D00-
015B7F64%3B136CD7AD-34D-00096-00000518-136C4C37/. Stav k 24. 7. 2013.
817 Nebáli jsme se a nebojíme se! Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 2. Autor úprav neuveden.
818 P. (Arnošt POLAVSKÝ?): Máme mnoho přátel ve světě. Tamtéž.
819 Robert KVAČEK: Československý rok 1938. Druhé rozšířené a aktualisované vydání. Polart, Praha 2011, s. 26.

http://www.oesterreich-am-wort.at/treffer/atom/015C6121-02A-002E0-00000D00-015B7F64%3B136CD7AD-34D-00096-00000518-136C4C37/
http://www.oesterreich-am-wort.at/treffer/atom/015C6121-02A-002E0-00000D00-015B7F64%3B136CD7AD-34D-00096-00000518-136C4C37/
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veně „rodinnou záležitostí“ německého národa, která se Česko-
slovenska nijak nedotkne.820 První reakce na podstatné zhoršení 
strategické situace Československé republiky byly navenek klidné, 
snad až příliš. Mladý hlasatel mohl reagovat až po týdnu.

Učinil tak v nepodepsaném úvodníku „Konec rakouského státu“, 
v němž shrnul události více než týden staré. S obdivuhodnou bri-
lantností se vyhýbá hodnotícím soudům, které buďto vydává za 
parafráze výroků kancléře Schuschnigga, nebo je vkládá „mezi 
řádky“. Tímto způsobem je želeno ztráty „pokojného souseda“, 
„se kterým jsme měli přátelské vztahy“, což jinak neodpovídalo zrovna 
skutečnosti. Že v podtextu tohoto sdělení je pro smutek nad osu-
dem Rakouska zcela jiný důvod, ukazují závěrečné věty: „Tento stát 
zanikl, protože se spoléhal především na jiné, ale nedovedl a nechtěl se sám 
bránit. My jistě nepůjdeme jeho cestou v zanedbávání vlastní 
obrany a přípravy, která je už nyní na potřebné úrovni, takže 
bychom připravili nepříteli horké chvíle, kdyby chtěl sáhnout na naši samo-
statnost.“821 Jaký by to byl nepřítel, o tom úvodník mlčí. Bylo však 
nutné čtenářům jeho jméno doplňovat…?

4.3.4. doslov k anšlusu
Přestože anšlus Rakouska zvýšil ohrožení státu, nebyla mu již 

věnována přílišná pozornost. Vzrostl totiž počet článků zabývající 
se aktuální politicko-strategickou posicí Československa ve změ-
něných podmínkách. Teprve o Velikonocích, na Bílou sobotu 16. 
dubna probleskla krátká zpráva o dodatečném plebiscitu, jímž 
obyvatelé Říše vyslovili souhlas s připojením Východní marky. 
A znovu se ve formálně korektním textu objevuje velmi ostrý 
podtón. „HLASOVÁNÍ O RAKOUSKU. V neděli bylo provedeno 
hlasování o připojení Rakouska k Německé říši. Hlasování toto bylo záro-
veň volbou do říšského sněmu velkoněmeckého. Jak se po mohutné propagandě 
a neobyčejně mistrně provedené organisaci dalo očekávat již předem, dopadl 
výsledek takřka na sto procent. Jen malý zlomek byl těch, kdož si troufali na 
hlasovací lístek napsat rozhodné Ne a také malý byl počet hlasů z různých 
formálních důvodů neplatných. Je však zajímavé, že lidí, kteří se vyslovili 
proti, bylo v říši poměrně víc než v samém Rakousku. Nedělním hlasováním 

dostalo se rakouskému anšlusu také tak zvané právní formy.“822

Tečku za anšlusem tvoří hlášení 79. klubu Mladého hlasatele „Za cílem vpřed“ z Prahy X., datované 
6. dubnem a otištěné k 30. dubnu 1938 v 35. čísle pod nadpisem „Naši čtenáři o politické situaci“.823 
Ukazuje, jak vážně někteří příslušníci čs. mládeže sledovali aktuální vývoj. A třebas se klubovní 
písař chvílemi nutí do stylu novin pro dospělé a opakuje výroky dávno proběhnuvší „dospělou“ 
publicistikou, cítíme niterný zájem o dění v blízkosti československých hranic, lásku a odhodlání 
přispět k obraně vlasti všemi svými, jakkoliv omezenými silami.

820 Tamtéž, s. 28.
821 Konec rakouského státu. Mladý hlasatel 29/III. 19. března 1938, s. 2. Autor neuveden, na základě analogií lze předpo-
kládat alespoň částečné autorství Arnošta Polavského. Zvýraznění původní.
822 Hlasování o Rakousku. Mladý hlasatel 33/III. 16. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden.
823 Redakce: Naši čtenáři o politické situaci. Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 2–3. Na otištění tohoto hlášení se 
musel podílet jak Břetislav Mencák, tak Jaroslav Foglar.
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4.3.5. vliv a důsledky anšlusu
Anšlus v časopise působil jako vyvrcholení složité situace, kterou vytvořil Hitlerův projev 

z 20. února. Jakožto druhý stupeň nátlaku – po předchozích navenek pouze verbálních invektivách 
– i on prudce zahýbal náplní časopisu. Předně pro teď již bezprostřední ohrožení republiky, které 
s sebou přinesl, v druhé řadě pak pro časový handicap, který Hlasatel v nastalé krisi nepříjemně 
pocítil. Všechny informace přišly se zpožděním, a to velmi výrazným. Jestliže dosud byl Hlasatel 
schopen reagovat alespoň notickou na událost starou týden, pak v březnu 1938 tuto schopnost 
viditelně postrádal. Na zprávách o Rakousku je znát nervosita a chvat, v nichž byly sestavovány, 
hrubé věcné chyby a neobratnosti. Časopis se dostal pod neúprosný časový tlak a více se soustředil 
na problémy domácí. Skutečnost, že anšlus znamenal již zcela přímou a nepřehlédnutelnou hrozbu 
a že v jeho důsledku byla aktivisována činnost německé páté kolony v Československu, připustil 
časopis až po několika týdnech. Za tu dobu už výrazně přestavěl svou skladbu. Zásadní změnou 
prošel i vztah k západnímu, a nyní i jižnímu sousedovi – k Německé říši.

Činnost českých čtenářských klubů pod nacistickým područím byla ohrožena, ačkoliv zájemců  
neubývalo. 38. číslo bohužel přineslo smutnou zprávu, jež se dala očekávat: „Nemůžeme bohužel 
uznati přihlášku hochů z Vídně, kluby je nyní možno tvořiti jen na území ČSR.“824

4.4. Náš nepokojný (a nejmenovaný) soused
„Z Němec táhne bouřka!“

Hana Klánová825

Mladý hlasatel nemluvil ve III. ročníku o Německé říši do března 1938 nijak mnohomluvně. 
O Německu psal s ještě větší distancí než o Sovětském svazu a úzkostlivě se vyhýbal narážkám na 
jeho politické zřízení. Ba dokonce v určitých souvislostech Německo vůbec nejmenoval. V nazírání 
na nacistický stát koncem r. 1937 přežívaly ještě některé staré pohledy a názory, zhoršující se vzá-
jemné vztahy s Německem je však podstatně korigovaly.

824 (Jaroslav FOGLAR:) Nové kluby M. h. Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 14.
825 Hana KLÁNOVÁ: V bouři. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 8–9.

Reakce 79. klubu na anšlus Rakouska (35. číslo III. ročníku 
z 30. dubna 1938).
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4.4.1. v zajetí Másla a kanónů
Dokud se zdálo, že hitlerovský režim bude pro Německo pouze přechodnou, krátkodobou epi-

sodou, měly žurnalistické komentáře tendenci zlehčovat a zesměšňovat nacistická hesla a s o to 
větší vážností poukazovat na hospodářské potíže Německa, které reálně existovaly a které 30. leden 
1933 rozhodně nezahladil. Oblíbené byly německé statistiky, u nichž byla na jednu stranu konsta-
továno nepřesvědčivost, na druhou stranu sloužily k nejrůznějším propočtům, prorokujícím když 
ne pád režimu, pak alespoň nemožnost některých hitlerovskými předáky halasně proklamovaných 
kroků.

Po vyhlášení nacistického čtyřletého plánu se stal symbolem situace Německa nahlížené z tohoto 
hlediska slogan, že Německo stojí před dilematem „máslo nebo kanóny“. Surovinovými nedostatky 
pak byla dokládána nemožnost vedení války, zvyšující se nedostatek devis měl tuto nemožnost jen 
podtrhovat. Tyto komentáře očekávaly, že buďto režim padne, nebo se zbaví „radikálů“ a začne se 
chovat pragmaticky.

Metody, jimiž se měl čtyřletý plán potýkat s nedostatkem surovin, byly obecně terčem posmě-
chu. Systém vyvíjení náhražkových a syntetických materiálů vyvolával útrpný úsměv.826 Čtyřletý 
plán byl např. redaktorem Českého slova Luďkem Stránským nazýván „údobím náhražek a organisované 
nouze“, Göring označován za „náhražkového diktátora“, les za „německou bavlníkovou plantáž“ a celé toto 
hospodaření za „boj chemie proti přírodě a dodavatelům surovin“.827 S rostoucí silou nacismu a ochotou 
ostatního světa tuto jejich sílu akceptovat bylo zmíněné hledisko postupně opouštěno, nebo bylo 
redukováno na sledování pokroku v německé vědě, což byl případ Mladého hlasatele.

V listopadu 1937 přinesl noticku o vyvíjení nejedovatého plynu. „Jest to docela obyčejný svítiplyn, jehož 
používáme ku svícení a vaření, ale s tou změnou, že z něho byla odstraněna jeho otravnost. Vynález byl učiněn 
v Německu a již se tam staví plynárna.“828 Ze stejného soudku je článeček „Kouzelný papír“, o německém 
vynálezu papíru, jímž nepronikají ultrafialové záření. „Tento vynález je velmi důležitý pro balení potravin, 
protože ultrafialové paprsky mnoho potravin částečně rozkládají. Koláče nebo káva, zabalené v obyčejném papíře, 
ztrácejí velmi brzy svou chuť a vůni. Když se však zahalí do papíru, který ultrafialové paprsky nepropustí, vydrží 
v nezměněném stavu po mnoho dní.“829

Odstaveček „Práce německé mládeže“, ač oficiálně z prosince 1937, reaguje na organisovaný sběr 
surovin a odpadků v Německu právě výše popsaným způsobem. „PRÁCE NĚMECKÉ MLÁ-
DEŽE. Jak jistě víte, v Německu jest velká nouze o různé suroviny, hlavně pak o kov, následkem nemírného 
zbrojení. Stát proto vydává stále různé přísné pokyny o šetření se surovinami a praví, že nic nesmí přijíti na zmar. 
Nyní byly znovu organisovány sbírky všeho, o čem se soudí zpravidla, že jest již nepotřebné a dobré jen k zahození. 
Zejména kovové odpadky jsou sbírány, k čemuž bylo povoláno na 150.000 hochů a děvčat. Jdou dům od domu, byt 
od bytu a shledávají staré odložené haraburdí. Takovéto výpravy konají jednou měsíčně.“830

Pro úplnost si ocitujeme úryvek z reportáže „domácího“ melantrišského redaktora Luďka Strán-
ského z března 1937 ke stejnému tématu. „Počátek s veřejným sběrem byl učiněn u prodejních kiosků: Sbí-
raly se tu cínové a olověné tuby, zejména jejich masivní závěry. Nato přišly koše do škol: Žáci dostali příkaz, aby 
z domova přinášeli hadrové odpadky, staré kovy, odložené gumové předměty a kosti. Na některých školách, na úkor 
vyučování, byly mezi žactvem uspořádány celé stachanovské závody. Úřad pro národní blaho, pověřený organisaci 
sběru, učinil rozhodnutí, aby do všech činžovních domů přišly sběrné koše a džbery. K jejich vyprazdňování byla povo-
lána Hitlerjugend, Hitlerova mládež. (Provádění akce bylo zatím odloženo, protože podle úředního výpočtu je zapo-

826 Stačí připomenout „Těžkou Barboru“ Jiřího Voskovce a Jana Wericha (polévka z uhlí) nebo Chaplinova „Diktátora“ 
(chléb z nejlepších pilin).
827 Luděk STRÁNSKÝ: Děla a máslo. Německo v zimě 1936–1937. Reportáže Českého slova, měsíčník politických aktu-
alit. Ročník I. Číslo 2. Březen 1937. Melantrich, Praha 1937.
828 Plyn, jenž neusmrtí. Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 3. Autor neuveden.
829 Kouzelný papír. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
830 Práce německé mládeže. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 3.
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třebí obstarat 17 milionu nádob!) Současně byla zřízena sběrná ústředí a zabezpečeno odborné třídění odpadků.“831 
V obou citátech nacházíme shodné prvky – a nebylo by nemožné, že by Stránského text byl pro 
Hlasatele inspirací. Nejde o výsměch sběru surovin, jde o výsměch hospodaření, které je donuceno 
pořádat sběr dovedený ad absurdum. Výsměch německému zbrojení.832 Německá mládež je mírně 
litována, že se musí podílet na akci, jejíž šířka a hloubka by nemusely být tak obrovské.

V novém roce 1938 již tento pohled na Německo uplatňován nebyl a je otázkou, zdali už v pro-
sinci 1937 nebyl beznadějně překonaný. Do dělové hlavně se nestačí jen usmívat…

4.4.2. odvěký soused i soupeř
Německo nemohlo být vynecháno v masarykovských příspěvcích ze září 1937. Tehdy bylo při-

pomínáno, že šestnáctiletý Masaryk chtěl r. 1866 „aby mohl bojovati proti Prušákům, kteří po vítězství 
u Hradce Králového táhli na Moravu a na Slovensko“. Podruhé se o Německu mluví v souvislosti s Masa-
rykovým odjezdem do Ruska, který se zdržel. „Loď, na kterou čekal, byla… Němci potopena.“833 Když 
byly citovány Masarykovy myšlenky o dějinách národa, vložil Hlasatel i sentenci: „Považte, jak vzrušu-
jící jsou naše dějiny; vemte si Přemyslovce a jejich celou politiku k Německu, jak správně pochopili naší mezinárodní 
situaci; vemte si potom reformaci, protireformaci, obrození – jak je ten celý zápas neobyčejně dramatický; a pak si 
vemte mapu a naši polohu na ní a považte, že jsme se udrželi! To samo už stojí za to.“834

Své místo má Německo i v historických povídkách. O bouři, jež se valí z Němec, byla řeč v sou-
vislosti s 1. číslem III. ročníku.835 Mnohem silnější náboj má však povídka „Žrec Tunglo“, líčící boj 
jednoho z kmenů polabských Slovanů v obklíčení „Němci“. Ideový náboj řadí tuto povídku na jiné 
místo.836

831 Luděk STRÁNSKÝ: Děla a máslo. Německo v zimě 1936–1937. Reportáže Českého slova, měsíčník politických aktu-
alit. Ročník I. Číslo 2. Březen 1937. Melantrich, Praha 1937, s. 52.
832 Na rozdíl od současného tisku, který se vysmívá organisovaným sběrovým akcím pro jejich samotnou podstatu, 
aniž by postřehl jejich ekologický rozměr.
833 Arnošt CECHMAJSTR: Za velkým bojovníkem. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 6.
834 T. G. M. o dějinách našeho národa. Mladý hlasatel 4/III. 25. září 1937, s. 11. Autor úprav neuveden.
835 Hana KLÁNOVÁ: V bouři. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 8–9.
836 J. WAWE: Žrec Tunglo. Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 8–9 a 14. Ilustrace Jaroslav Pecháček (chybně 
uveden jako F. Pecháček).
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4.4.3. něMecko ve sportu
O německých sportovcích se psalo poměrně hojně, na rozdíl od československých sportovců 

ovšem nebyly jejich úspěchy spojovány se státním zřízením. V prvním říjnovém čísle se dokonce 
u vítězů Velké ceny Československa na brněnském Masarykově okruhu vůbec neuvádí státní pří-
slušnost, zato ze značek vozů je jasné, že Rudolf  Caracciola, Manfred von Brauchitsch a třetí Bernd 
Rosemeyer jsou z Německa.837

S příchodem zimy věnoval Hlasatel zvýšenou pozornost krasobruslení, a tak probleskne zmínka 
o německých krasobruslařích Ernstu Baierovi a Maxi Herberové.838 Smutnou zprávu oznámilo 
v únoru 23. číslo – smrt sedmadvacetiletého automobilového závodníka Bernda Rosenmeyera, 
který skončil na Masarykově okruhu za Caracciolou a „který docílil za poslední čtyři léta 17 světových 
rekordů a 13 mezinárodních rekordů v různých třídách“. Zahynul koncem ledna při pokusu o rekord na 
dálnici Frankfurt-Darmstadt.839

Když se od 21. čísla začala vcelku pravidelně objevovat rubrika s týdenním sportovním přehle-
dem, dočetli se čtenáři např. o debaklu pražského fotbalového mužstva, které porazil Berlín 4:1.840 
Satisfakcí bylo ale zcela určitě pražské mistrovství světa v kanadském hokeji, kdy československé 
družstvo zbavilo německé hokejisty šancí na třetí místo.841

4.4.4. různé zMínky
Při návštěvě francouzského ministra zahraničí Yvona Delbose bylo poznamenáno, že také: 

„Běželo o to, dorozumět se co nejupřímněji o podmínkách, za nichž by bylo možno uchovati ve střední Evropě mír 
a dobré soužití sousedících států, na př. nás a Německa.“842

Koncem ledna s blížícím se sletem, připomněl František Bulánek jeho ekonomickou stránku 
v souvislosti s největším sousedem: „Už na středoškolské hry a potom i na slet přijede mnoho cizinců. Došly 
přihlášky hostí z Afriky, z Dakaru, z Alžíru, z Bukurešti a z Paraquaye. Amerika již stanovila dny odjezdu do 
Evropy. Také Německo jeví o náš největší tělocvičný podnik zájem. X. slet všesokolský bude míti tedy i hospodář-
ský význam. Obchodníkům se zvýší obrat.…“843 Byla to náhoda, nebo záměr – jmenovat Německo až 
naposled? Nelze jednoznačně říci. Bulánek možná jen začal od exotických zemí, aby vyzdvihl slávu 
sokolského podniku. Přece se předpokládalo, že někdo z Německa přijede, když je to „jen“ přes 
hranici. To může být pravý důvod – ale také šikovná výmluva…

Další příspěvek o Německu uvádí sousední stát v nepříjemné situaci – nepříjemné i pro všechny 
jeho sousedy – neboť se odtud šíří epidemie slintavky a kulhavky. „Z Německa se k nám šíří strašlivá 
nemoc dobytka, kulhavka a slintavka. V Německu jest těmito nemocemi zamořeno již 37.000 statků a škody na 
dobytku jsou stamilionové. Také u nás již se vyskytlo několik případů (Kunčičky atd.).“ Článeček, nazvaný „Kra-
vičky v bačkorách“ zakončuje informací, že ve Zlíně koná Baťův kolos pokusy na ochranu dobytka 
proti nákaze z nečistoty „jakýmisi botkami z gumy, jež se budou navlékati dobytku na kopyta“.844

Článek o převozu 80 beden kostí pravěkého brachiosaura do Berlína připomíná, že Německo 
mělo kdysi kolonie, kostru našel r. 1909 v tehdejší Německé Východní Africe německý osadník.845 

837 Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 2.
838 Krasobruslení. Mladý hlasatel 13/III. 27. listopadu 1937, s. 10. Autor neuveden.
839 Bernd Rosemeyer. Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 2. Autor neuveden.
840 Sportem týdne. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 3.
841 Mistrovství světa v kanadském hockeyi. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 11. Autor neuveden.
842 Cesta za evropským mírem. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
843 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Sokolský slet se blíží. Mladý hlasatel 22/III. 29. ledna 1938, s. 3.
844 Kravičky v bačkorách. Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 2. Autor neuveden. Příspěvek zřejmě inspiroval mírně 
satirickou pohádku Karel MICHL: Jak švec Dragoun zbohatl. Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 4–5.
845 Pravěký netvor. Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 3. Autor neuveden. Mělo by jít o kostru v Humboldtově 
museu.
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Zato čistě aktuální ráz má zmínka v odstavečku „Irčané o nás“, kde se píše: „Německá menšina se 
má v ČSR pod československou vládou mnohem lépe, než kdyby patřila k německé říši.“846 Bylo náhodou, že 
„německou říši“ psal článeček s malým písmenem?

4.4.5. nejMenovat!
Náhoda to být rozhodně nemusela, protože nebylo řídkým zjevem, že Mladý hlasatel hovořil 

o Německu, aniž by ho jmenoval. Německá říše s malým písmenem mohla být klidně navenek 
vydávána za „eventuelní budoucí“ německou Říši, o níž sní různí blouznivci, nikoliv Německá říše, 
náš soused.

Nepříjemné skutečnosti o Německu se totiž převážně vyslovovaly na „půl úst“ a o nacistickém 
státu se „taktně“ mlčelo. Použité opisné formule však nemohly nikoho nechat na pochybách a způ-
sobit, že by čtenář nevěděl, o kom se vede řeč.

Úvodník věnovaný oslavám 28. října 1937 začal přímo takovým poukazem: „Náš státní svátek byl 
oslaven ve čtvrtek republikou již po devatenácté. Děje se tak v době válek v Asii i v Evropě, která je vzrušena poli-
tickým neklidem. Zvláště my jsme právě v poslední době znepokojováni svým severním sousedem a jeho německými 
přáteli v našem státě – a musíme se neustále bránit tiskem a pravdivým informováním ciziny, která dostává o nás 
od našich nepřátel zprávy zkreslené, nám škodlivé.“847 Severní soused a jeho němečtí přátelé v našem státě 
je vskutku originální slovní spojení, svědčící o velké opatrnosti a vynalézavosti nepodepsaného 
autora.

Podobně se o Německu „nemluví“ u příspěvků s vyzvědačskou tématikou. Když dva konstruk-
téři větroňů pouštěli nad Mostem večer draka se svítícími červenými a bílými žárovkami, „mezi 
občanstvem šířily se poplašné zvěsti o nepřátelském letadle a t. d.…“ Nakonec se ono „červené a bílé světlo, které 
se chvílemi pohybovalo ve vzduchu, chvílemi opět stálo nehnutě“, vysvětlilo. Odkud mohl ale být „nepřátelský 
letoun“ – u Mostu?848 A znovu se zdánlivě nezúčastněným pohledem otiskl Mladý hlasatel krátké 
oznámení o vyznamenání tří skautů: „Tři skauti z Ústí n. Labem, Vladimír Hlava, Fuciman a Lošan 
obdrželi od II. armádního sboru pochvalné dekrety za to, že zadrželi podezřelého cizince a zabránili mu ve fotogra-
fování chemických závodů.“ To jistě byla japonská průmyslová špionáž – a zrovna v Ústí nad Labem…! 
Nebylo třeba uvádět Německo, stačil pohled na mapu. Nadto se mohl časopis tvářit, že je k největ-
šímu sousedu okázale korektní. Čtenáři věděli své.849

Tímto stylem psal i Jaroslav Foglar ve svých dvou článcích, věnovaných branné výchově. V prv-
ním článku podotkl: „Žijeme v době ne zrovna klidné a když vidíme, jak celý ostatní svět a zejména náš nepo-
kojný soused, se zásobuje zbraněmi a cvičí nejen své vojáky, ale i civilní obyvatelstvo, nemůžeme dát ruce do klína 
a tlouci špačky, musíme se také dokonale připravovati.“850 Stejně nepochybně cílí na Německo i ve svém 
druhém článku, kde zodpovídá otázku „Proč máme armádu?“: „Nikoliv proto, aby dělala výpady do cizích 
států. jak se občas tvrdí u jednoho z našich zahraničních odpůrců, ale aby bránila svobodu naší Československé 
republiky, její trvání a celistvost.“851

Kdo má uši, slyš – jak se praví v Novém zákoně. Časopis od čtenářů očekává zvýšenou pozor-
nost při čtení, protože oprávněné ostré narážky je nucen schovávat mezi řádky.852 Význam může 
mít i to, když se o Německu okázale mlčí. Např. vánoční naučný článek Zdeňka Endrise o Váno-
846 Irčané o nás. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 2. Autor neuveden. Zdrojem měl být lis Irish Times.
847 Slíbili jsme si 28. října: Svorně vytrváme – věrni národu a demokracii. Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 2. Autor 
neuveden.
848 Podivný drak. Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden.
849 Vyznamenaní skauti. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
850 Jaroslav FOGLAR: O branné výchově. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 11.
851 Jaroslav FOGLAR: Naše branná výchova. Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 11.
852 Na tomto místě se vynořuje otázka, zda byl Mladý hlasatel předkládán censuře a zda tato si vynucovala nějaké zásahy? 
Tímto problémem se doposud nikdo nezabýval, podobně ani problematiky prvorepublikové censury dětských časo-
pisů v obecné rovině.
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cích „jinde a u nás“ zmíní Francii, Anglii a Spojené státy, ale zvyky sousedního státu se už do článku 
nevejdou, ačkoliv by se očekávalo, že rozdíly mezi německými a československými Vánoci budou 
poutavé i poučné. O Německu se mlčí – jistě proto, že rozdíly nejsou příliš velké, jak by mohla znít 
výmluva. Stejně se však můžeme domnívat, že se Endrisovi nechtělo psát československým dětem 
o Vánocích ve stínu „milovaného vůdce“.853 Jsou to sice jen spekulace, ale o něčem svědčí. O ros-
toucím podílu kritických příspěvků na adresu hitlerovského Německa. Tato kritika bude v násled-
ném období spojována s činností československých Němců a bude tvořit ideovou páteř časopisu 
na jaře a v létě 1938 a významně podporovat jeho branněvýchovnou složku.

4.5. Branná výchova v nejširším pojetí
„Dneska, hochu, není doba na lásku,
dnes musíme střádat oba na masku,
co je platno životní mít plán,
když do toho vletí aeroplán.
Zkrátka, musíš hned, jak vstaneš po ránu,
myslet jen na tuhle obranu.

Refrain:
Postavím si malej kryt,
kam by nemoh’ yperit,
až siréna začne houkat,
odnikud tam nesmí foukat.
Až nepřítel přiletí, počkáme, než odletí,
pak mi vyznáš lásku
skrz gázmasku,
než mě sevřeš v objetí.“

Karel Melíšek – Jarka Mottl854

Tato písnička na „chytlavý“ nápěv Josefa Stelibského zazněla ve filmové veselohře Vladimíra Sla-
vínského „Rozkošný příběh“, jež dovedně parasitovala na úspěšné operetě „Podej štěstí ruku“.855 Přesla-
zený sentimentální příběh o obyvatelkách ženského domova reflektoval v jedné scéně soudobou 
vlnu, která chápala brannou výchovu a civilní obranu jako módní záležitost, což posloužilo k vzed-
mutí vlny satirických anekdot a karikatur na toto téma.856 Zaznívaly ovšem i vážnější připomínky. 
Vedle známé písně Jiřího Voskovce a Jana Wericha „Svět naruby“ z „Balady z hadrů“ vyjádřil se např. 
již r. 1934 A. J. Urban ve svém groteskním románu „Milosrdný smích“ o natáčení českého zvukového 
filmu a jednom úředníkovi, který se nerad smál, slovy na humoristický román velmi temnými:

„[Breburda] Vystoupil z vozu na Václavském náměstí a šel dál pěšky, neboť se chtěl rozptýlit a zbavit se tísni-
vých úvah, které ho přepadly v tramvaji. Zastavil se před výkladní skříní obchodu s papírem a prohlížel si vystavené 
humoristické časopisy, domácí i cizí. Všiml si časopisu s fotografií chlapečka asi tak pětiletého. Byl úplně nahý, jen 
přes hlavu měl plynovou masku. Pod obrázkem nápis: Móda 1933. Divný vtip!““857

Bohužel k úvahám tohoto typu se již nedostával čas. Kursy Civilní protiletecké ochrany, instruk-
tážní brožury, předpisy o povinném vlastnictví plynových masek, vkládané přílohy v časopisech 
i denním tisku, to vše vysílalo jasný signál, že občané se musejí připravovat pro případ, že by „zni-

853 Zdeněk ENDRIS: Vánoce jinde a u nás. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 11 a 14.
854 Karel MELÍŠEK – Jarka MOTTL: Postavím ti malý kryt. Polka z filmu Rozkošný příběh (Podej štěstí ruku). Hudba 
Josef  Stelibský. Písně a kuplety M. U. č. 372. Mojmír Urbánek, Praha 1937. Textace upravena podle filmu Rozkošný 
příběh. Slavia-film 1936. Režie Vladimír Slavínský. Premiéra 29. ledna 1937. KOLEKTIV: Český hraný film II 1930–1945. 
Národní filmový archiv, Praha 1998.
855 Co bylo na příběhu rozkošného, zůstalo autorovi tohoto textu dodnes záhadou.
856 Toto téma se objevuje např. ještě v r. 1938 ve filmu Václava Kubáska „Ideál septimy“.
857 A. J. URBAN: Milosrdný smích. Družstevní práce, Praha 1934, s. 174–175. Doplnil JN.
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čehonic“ vypukl válečný konflikt. Hrozivé následky takového scénáře nebyly zastírány, pořádaly 
se cvičné poplachy, demonstrovaly se úrazy při náletech apod. Co bude v takový okamžik s dětmi, 
bylo dlouhou dobu velkou neznámou.

Debaty o zavádění branné výchovy na školách podstatně zesílily po jejím zavedení v Německu 
a „usměrnění“ výchovy tamní mládeže. Když už byl konečně přijat zákon č. 184/1937 Sb. z. a n. 
o branné výchově z 1. července 1937, byla následná výchovná úloha svěřena škole a pověřeným 
organisacím. Předpokladem byla samozřejmě spolupráce s armádou. Jakou posici v tomto systému 
budou mít sdělovací prostředky, najmě časopisy určené mládeži, nebylo nikdy důkladně vyřešeno.

4.5.1. dětské časopisy a branná výchova aneb letMý pohled na konkurenci
Ačkoliv nebyla tomuto tématu věnována odborná pozornost, shrňme si pár faktů. Do dětských 

časopisů pronikla branná výchova povětšině formou dobrodružných povídek, tématických soutěží 
a fotografií především čs. armády. Velkou úlohu měla historická témata často převáděná do poví-
dek, naznačující odvěkou udatnost českého národa, přičemž hlavní postavou bývá dítě vržené do 
víru historických událostí. Tématické soutěže se týkaly znalostí osobností našich dějin, předních 
umělců, potažmo znalostí zeměpisných. Armádní snímky pak jako ilustrační materiál doplňovaly 
některé z těchto příspěvků.

Prakticky nejstarší kontinuálně vycházející dětský časopis té doby – Vílímkův Malý čtenář – se 
dal hlavně cestou dobrodružných povídek často s historickými kulisami, nebo přímo romány na 
pokračování. Aktuální rubrika byla pouze ilustrativní a vzhledem ke čtrnáctidenní periodicitě ani 
nemohla nijak pružně reagovat na vývoj situace. Dalším limitem bylo jeho vycházení kopírující 
důsledně školní rok 1937/1938, který byl ovšem kvůli sletu zkrácen, takže školy ve Velké Praze 
končily už 15. června.858 Poslední 20. číslo je z 26. května, tedy nedokázalo zachytit ani květnovou 
krisi. Ve vycházení pokračoval až od začátku září ve svém 58. ročníku. V ročníku 57 se soustředil 
především na povídky – „Štěpánovský hrdina“ Karla Kolmana (historická povídka z doby branibor-
ské),859 „Malí hrdinové“ od Jana Káše.860 Vyskytuje se sice pár návodných a nabádavých příspěvků, 
v podstatě však časopis začal pružněji reagovat až po prázdninách, ovšem vývoji nestačil. Jedi-
nou povídkou, která využívá motivy branné výchově, je vyprávění Josefa R. Hradeckého „Na dně 
Hrocha v masce“, které popisuje, jak chlapec Jindra s pomocí plynové masky utěsnil hráz rybníka 
Hrochu. Zpracování dosti pokulhává a celkový dojem z povídky je poněkud rozpačitý.861 Otisklo 
jej navíc číslo z 29. září 1938, takže jde svého druhu o první a poslední pokus v Malém čtenáři. 
Bojovné a nápadité obálky Malého čtenáře nebyly obsahem jednotlivých čísel dostatečně vyváženy. 
Nesmíme ale Malému čtenáři křivdit, neboť byl časopisem zaměřeným na výchovu literaturou, která 
hrála ve skladbě příspěvků prim a jíž se všechno podřizovalo, kdežto v Mladém hlasateli byla jen částí 
redakční koncepce.

V této době vycházel (neprávem zapomenutý) časopis, který by po stránce branné výchovy byl 
schopen konkurovat Mladému hlasateli, pomineme-li časopisy spolkové, zájmové či jinak úzce vyme-
zené. Vydávala jej Československá grafická unie v Praze a jmenoval se Vzhůru na stráž.862

858 Kdy končí škola? Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 11. Autor neuveden.
859 Malý čtenář. 1937/1938. Ročník 57. Číslo 15 (17. března 1938) – 18 (28. dubna 1938). Josef  Richard Vilímek, Praha 
1938.
860 Malý čtenář. 1937/1938. Ročník 57. Číslo 19 (12. května 1938) a 20 (26. května 1938). Josef  Richard Vilímek, Praha 
1938.
861 Josef  R. HRADECKÝ (Josef  ROUBÍČEK): Na dně Hrocha v masce. Malý čtenář. 1938/1939. Ročník 58. Číslo 3. 
29. září 1938. Josef  Richard Vilímek, Praha 1938, s. 45–49. LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka českých publicistů 
1800–1982. Hradecký Josef.
862 Původně se jmenoval pouze Na stráž, ale po prvním čísle vydavatel zjistil, že pod stejným názvem vychází věstník 
východočeských hasičských žup, a proto byl název pozměněn.
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Vedoucím a odpovědným redaktorem byl 
bývalý ředitel Vojenského musea Rudolf  Tschorn 
(1892–1939).863 Od samého počátku měl časo-
pis v podtitulu uvedeno „Časopis věnovaný branné 
výchově československé mládeže“. Barevnou obálku 
s motivem vojáka objímajícího chlapce a děvče 
při pohledu na letící letadlo namaloval Zdeněk 
Burian. Časopis však trvale pronásledovaly potíže. 
Svou činnost chtěl zahájit v lednu 1937 s měsíční 
periodicitou mimo červenec a srpen. První číslo se 
podařilo vydat až v únoru864 a problémy s vycháze-
ním přetrvávaly, vydávala se dvojčísla. Burianova 
obálka byla jediným barevným prvkem časopisu, 
který byl jinak tištěn černobíle. Téměř vždy chybí 
datum, kdy konkrétní číslo vyšlo, takže se špatně 
datují. Svou grafickou podobou se dvousloupco-
vou sazbou blíží spíše Malému čtenáři a zachovává 
si tak „konservativní“ rozvržení. Přesto si určitou 
oblibu získal a redakce měla potíže vyřizovat pro 
množství dopisů čtenářskou korespondenci.

Obsah byl jednoznačně orientovaný na proble-
matiku armády a brannosti. Snímky zbraní, váleč-
nické motivy Mikuláše Aleše, ankety „Čím chci být 
na vojně?“, naučné a nabádavé články ve stylu „Vojny se nebojíme“, „Jak se státi vojenským pilotem“ 
atd. Přes výlučnost obsahu četla časopis i děvčata a nebýt „technických problémů“ a faktu, že se 
měnila cena, která začínala na 1 Kč a posléze se vyhoupla na 2 Kč (za dvojčíslo 4 Kč), měl časo-
pis velmi dobře „našlápnuto“. Dvojčíslem 7–8 ukončil první ročník. V druhém ročníku přešel na 
systém podle školního roku 1937/1938 a podařilo se mu vydat plánovaných 10 čísel. Obsahem 
se velmi blíží Mladému hlasateli, má také rubriku aktualit, nicméně se potýká s handicapem měsíční 
periodicity. V některých tématických celcích je obsahová skladba obou časopisů téměř totožná. 
V červnu 1938 časopis II. ročník ukončil a v září chtěl zahájit třetí. To jej již výrazně poznamenaly 
zářijové události, opět vycházel nepravidelně a po 5. čísle, které vyšlo 15. března 1939, zanikl.

„Vznik časopisu souvisel s dobovou situací konce třicátých let ohrožením republiky ze strany fašistického 
Německa a otázkami branné přípravy a výchovy mládeže, kterým byla věnována mimořádná pozornost. Jeho hlav-
ním posláním bylo posilovat výchovu k vlastenectví, národní hrdosti a brannosti. Tomu odpovídala jeho obsahová 
skladba – úvodníky s brannou tematikou, obrazy z dějin a vojenství (Ze zlaté knihy naší armády, Naši slavní 
vojáci, Vzpomínáme velkých synů), reportáže, povídky (z vojenského života a historie, ale též s legionářskou, spor-
tovní a skautskou tematikou), vojenské a lidové písně, historickokulturní kalendář, informace o knihách, příspěvky 
čtenářů, soutěže (např. Čím bych chtěl být na vojně, Jak bych pomáhala ohrožené vlasti) a hádanky. Literárně 
umělecká stránka byla plně podřízena potřebám poslání časopisu. Obrazovou složku tvořily převážně reportážní 
fotografie a několik málo kresebných ilustrací (M. Aleš, Z. Burian). Časopis obsahem a instruktáží předkládal 
návody k pěstování tělesné a branné zdatnosti. Přes svůj značně vyhraněný obsah přinesl do struktury časopisů konce 
třicátých let některé nové prvky, především obracel pozornost k aktuálním otázkám doby, k ohrožení vlasti a její 
obraně, které však prezentoval v intencích prvorepublikánského chápání výchovy k vlastenectví.“865

863 LA PNP, Kunc Jaroslav, Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Tschorn Rudolf.
864 I přesto, že vyhlášená první soutěž časopisu oficiálně končila 31. lednem!
865 LA PNP, Pírek Zdeněk, České časopisy pro děti a mládež (rukopis), s. 332–333. Zdeněk Pírek je patrně prvním, který 
na tento zapomenutý časopis upozornil. Národní knihovna má oficiálně pouze I. ročník. Moravská zemská knihovna 

Trochu pozapomenutý časopis pro brannou výchovu 
Vzhůru na stráž z r. 1937.
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I když se časopis „Vzhůru na stráž“ zabýval brannou výchovou na rozdíl od Hlasatele takřka 
výlučně, nemohl pružně reagovat. Týdenní periodicita Mladého hlasatele, ačkoliv měla své zápory 
a limity, mu poskytovala výhodu. Svým pojetím navíc Hlasatel dokázal oslovit mnohem širší publi-
kum, prostřednictvím čtenářských klubů fungovala velmi silná zpětná vazba a Mladý hlasatel byl ve 
své „váhové kategorii“ zcela suverénní.

4.5.2. podoba branné výchovy v MladéM hlasateli
Branná výchova je sama o sobě velmi širokým pojmem. Výchova k brannosti, byť popsaná 

zákonnou normou, může mít mnoho podob. Mladý hlasatel pojal brannou výchovu po svém a tak 
vedle příspěvků s armádní tématikou a problematikou civilní obrany do ní zahrnoval výchovu mla-
dého občana en bloc, protože správný mladý občan je dobrým vojákem, dobrý voják plní svědomitě 
své povinnosti, a tak branné hledisko bylo přisuzováno i svědomitému plnění školních povinností. 
Kromě instruktáží a nabádavých a naučných článků rozvíjel schopnosti čtenářů prostřednictvím 
nejrůznějších soutěží, které na první pohled nevypadají nijak didakticky, ale ve svých důsledcích 
soutěžící připravují k určité krisové situaci. Zcela specifickou posici mají čtenářské kluby, které 
vlastně slouží nejen k tomu, aby jejím členům byly vštěpovány jisté ideály, kluby je zároveň uvádějí 
do praxe a inspirují své okolí. Doprovodnou motivační funkci mají povídky a verše s obrannou 
nebo hrdinskou tématikou, postupně stále častěji s vazbou k historii. A konečně rubrika aktuálních 
zpráv informuje a formuje čtenáře, poskytuje jim výklad složitých mezinárodních událostí a posi-
luje zaujetí čtenářů pro obranu státu. Hlasatel propojuje otázky, jež spolu zdánlivě nesouvisí, do 
jednoho celku, kde jednotícím prvkem, pojítkem, je snaha o účelnou 
a efektivní obranu Československé republiky, ať už vyjádřená expli-
citně, nebo pouze v náznacích.

4.5.3. od školy
Už první číslo III. ročníku přineslo zprávu o zavádění branné 

výchovy do škol. A i pod tímto úhlem pohledu musíme nazírat pří-
spěvky, které nabádají čtenáře k „reaklimatisaci“ školnímu prostředí 
z pera Jaroslava Foglara866 a Ing. Karla Hodíka,867 který v minulém 
ročníku řídil kurs mladých motoristů. Oba apelují na to, aby se žáci 
neprotivili školnímu řádu a běhu, protože by si tím sami jen ško-
dili, ne pro sankce, které by třeba na sebe přivolali, ale prostě proto, 
že by se nedozvěděli tolik, co ostatní a zaostávali by. Jaroslav Foglar 
si všímá více plnění školních povinností, aby pak zbývalo více na 
zábavu; Karel Hodík zdůrazňuje celkové vystupování, slušnost a jem-
nost, šíření dobré nálady a vysvětluje čtenářům, že škola je vychovává 
především v dobré občany, dává jim rady do jejich budoucího života, 
dává jejich životu cíl a smysl. Podobně jako Foglar doporučuje, aby si 
čtenáři utvořili pravidelný denní režim. „Pamatujte, že vědění je moc. Proto 
osvojte si co nejvíc můžete právě v mládí, abyste byli pro pozdější dobu vyzbro-
jeni. Mějte pevnou vůli a říkejte si: Co chci, to zmohu.“868 Nezlomnou vůli 
zdůrazňovaly také všechny masarykovské příspěvky a zesnulý presi-
dent sloužil jako příklad této vůle a svědomitého plnění povinností. 

by měla mít všechny tři, ale k disposici byly zatím pouze dva. Autor tímto děkuje Kristýně Vojtové za výraznou pomoc, 
bez níž by měl o druhém ročníku časopisu jen velmi mlhavé představy.
866 Jaroslav FOGLAR: Nový školní rok. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 2.
867 Karel HODÍK: Chcete mít úspěch ve škole? Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 11. Karel HODÍK: Chcete mít úspěch ve 
škole? Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 11.
868 Karel HODÍK: Chcete mít úspěch ve škole? Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 11. Zachován původní pravopis.
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Čtenáři byli vedeni k tomu, aby 
neplnění vlastních povinností 
chápali jako svůj zásadní nedo-
statek, který se může v určitý 
okamžik kriticky vymstít a není 
hoden moderního chlapce ani 
dívky. „…Proto, milí chlapci, dívky, 
/ zapište si za uši: / Zanedbání 
povinností, to nám přece nesluší!“869

Protože nic se nemá přehánět 
a dítě potřebuje také odpočívat, 
dočetli se čtenáři i o řadě pří-
jemných změn. Nový školní řád 
prodloužil přestávky na obec-
ných a měšťanských školách870 
a díky všesokolskému sletu byl 
zkrácen školní rok.871 Dověděli 
se, že školní mládež by měla 
spát „asi deset hodin denně, od 15 
let stačí 8 hodin. Málo spánku je pří-
činou nervových chorob“, nicméně 
„mnoho spánku zeslabuje. Nezvy-
kejte si spát příliš dlouho, zabíjíte 

tím čas a ničeho nezískáte.“872 Jako po Verneových dvou letech prázdnin mohli jen snít o celotýdenní 
neděli, jíž by teoreticky šlo dosáhnout „náboženskou promiskuitou“ cudně skrytou za leteckou 
turistikou: „CELÝ TÝDEN NEDĚLE. Jistě jste také toho názoru, že by bylo nejlépe, kdyby neděle trvala 
celý týden. Bohužel to nejde jen tak a musili byste mít nanejméně aeroplán, pak teprve byste prosadili svou. V pon-
dělí byste si zaletěli do Řecka, neboť tam se slaví naše neděle v pondělí. V úterý byste už museli být v Persii a ve 
středu mezi mezopotamskými Asyřany. Ve čtvrtek byste nalezli nedělní klid v Egyptě a v pátek byste se musili 
vrátit mezi Turky. V sobotu byste si za to mohli přistati kdekoliv, neboť židé, kteří slaví místo neděle sobotu, jsou 
roztroušeni po celém světě. Je tedy vlastně ‚neděle‘ celý týden, ale ani letadlem byste jí jen tak snadno nedostihli.“873 
A lehká závist se mohla čtenářů zmocnit při zjištění, že na gymnasiu v anglickém Sunderlandu čtou 
studenti vyšších ročníků při vyučování vybrané detektivní romány jako školní četbu – tedy nikoliv 
pod lavicí. „Ředitelství odůvodňuje novinku tím, že dobrá detektivka bystří rozum a úsudek studentů a zároveň 
způsobuje, že se studenti na školu více těší, když vědí, že tam budou pokračovati ve čtení románu.“874 Ostatně 
o „dobré kamarádce Knížce“, která pomáhá trávit volný čas, se čtenáři dočítali častěji.875 Aktivním 
odpočinkem městské mládeže se zase zabývala reportáž redaktora Rudého práva, ochotníka a autora 
her a literatury a publicistiky pro mládež Jaro Samce.876

869 Helena VALENTOVÁ: Cestou do školy! Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 9.
870 Delší přestávky. Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 2. Autor neuveden.
871 Kdy končí škola? Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 11. Autor neuveden. 
872 Jak dlouho máme spát? Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden.
873 Celý týden neděle. Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 13. Autor neuveden.
874 Podařená školní novinka. Mladý hlasatel 40/III. 4. června 1938, s. 14.
875 Např. snímek z dětské čítárny pražské městské knihovny Kniha – dobrý kamarád. Mladý hlasatel 13/III. 27. listo-
padu 1937, s. 2. Autor neuveden.
876 G. A. Ston (Jaro SAMEC): Ulice a „uličníci“. Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 7. LA PNP, Kunc Jaroslav, 
Kartotéka českých publicistů 1800–1982. Ston G. A. Jaroslav VOPRAVIL: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. 
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Návodný charakter mají příspěvky „Umíte řeč-
nit?“,877 který usiluje o to, aby mladí čtenáři byli 
schopni spojovat své myšlenky do logických 
celků; nebo výstražný článek o nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem „Chcete, aby se zabila?“ 
s bohatým obrazovým doprovodem. V něm 
nejde o žádné „pozor, pozor“ nebo „ty ty ty“, 
vyžadují od čtenáře, aby byl na stráži a zabránil 
neštěstí ve svém okolí. A smrtí může být ohro-
žena „třeba i sestra nebo posluhovačka nebo teta, která 
k vám přišla na návštěvu, nebo jiní lidé, kteří nehýří 
právě opatrností. Nepochybujeme, že budete na stráži – 
nejsou řídké případy, že mladší může být rádcem a tak 
trochu vychovatelem staršího.“ Nebuďte jen zodpo-
vědni sami za sebe, ale i za druhé!878

Prostřednictvím beletrie je několikrát zobra-
zeno prostředí školního kolektivu nebo přátel-
ství spolužáků, jež bylo vystaveno těžké zkoušce. 
V povídce Josefa Prchala se v jednoročním 
učebním kursu ztratí dvě čísla časopisu z třídní 
knihovny, atmosféra houstne a blíží se ke vzá-
jemnému podezírání. Naštěstí si časopis jen 
omylem založil mezi své věci Jirka Mastílek, sho-
dou okolností měl zrovna na starosti pořadatelství. Druhé číslo u sebe uschoval z obavy, aby se 
neztratilo, poněvadž zapomněl, že to byl on, kdo časopis „zabavil“. Jako rovný chlapec se třídnímu 
učiteli přizná. Učitel chlapcovo přiznání přijímá rád. Udělat chybu může každý. Důležité je přiznat 
svou chybu.879

S přiznáním mají potíže protagonisté povídek Libuše Istlerové a Milana Jariše, v nichž jsou obvi-
něni nepraví za poklesek svých kamarádů. V povídce Istlerové, jež je určena spíše dívkám, si čte 
patnáctiletá studentka Míla pod lavicí svá milostná psaníčka. Je úžasně zamilovaná do svého brat-
rance. Její sousedka, rázná, populární a nesentimentální Hana její zaujetí nesdílí, je pro ni momen-
tálně důležitější vzdělání a další studium. Mílu ovšem s dopisy nachytá přísná profesorka a bledá 
Míla se vymlouvá, že dopis patří Haně. Žalovat na Mílu by bylo pod Haninu úroveň, a proto trpně 
naslouchá hrozbám, že může být vyloučena. Dostala trojku z mravů, což ji ovšem vnitřně velmi 
zasáhlo, „vždy pohrdala vším nečestným a špatným“. Na mysli neklesala, věděla, že je morálně silnější, 
což prokázala ve vánoční komposici na téma „Pokoj lidem dobré vůle“. Napsala tak skvělou práci, že 
při jejím předčítání slzela i profesorka. Dojatě oznámila Haně, že nikdy nevěřila jejímu „přiznání“ 
a že i některé spolužačky, „které nemohly snésti hrozné bezpráví“, jí řekly pravdu. Známka z mravů jí byla 
opravena, svým hrdinstvím „smyla vinu“ i z Míly, kterou nebudou trestat. Budou stejně velkomyslní 
jako Hana. Třída Haně provolala slávu: „Čest Haně! Pravda musí zvítězit!“880

Povídka Jiřiny Istlerové nebyla, pravda, z nejpovedenějších a působí poněkud toporně. Hana 
totiž téměř v každém svém hnutí mysli cituje presidenta Masaryka a svou vánoční komposici staví 

Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973, s. 1161.
877 Umíte řečnit? Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 10. Autor neuveden, na základě analogií může být autorem 
Jaroslav Foglar.
878 Chcete, aby se zabila? Mladý hlasatel 22/III. 29. ledna 1938, s. 6–7. Autor neuveden.
879 Josef  PRCHAL: Ztracený časopis. Mladý hlasatel 25/III. 19. února 1938, s. 4–5 a 14.
880 Libuše ISTLEROVÁ: Pokoj lidem dobré vůle. Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 8–9. Ilustrace Ruda Šváb.
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na jeho slovech. Asi tu byla snaha ukázat cílevědomou mladou dívku, která si umí jít za svým cílem 
a je povznesena nad směšným hemžením páchnoucím po laciných dívčích románcích. Jenže idea 
tu zastínila určité nezbytné náležitosti, které by měla povídka mít. Je samozřejmě otázkou, zdali 
ona konstatovaná topornost byla pociťována tehdejšími čtenářkami.881 Nesporné je, že řetězení 
citátů z Masaryka místy drhne, ale nelze se rozhodně dopouštět takových paušálních odsudků, jaké 
uvedla ve své práci Tereza Švejdová-Meravá, označivši povídku jako „doslova hloupě napsanou“.882 
Tuto povídku, třeba kostrbatou a schématickou, musíme chápat v kontextu. Postava studentky 
Hany měla být vzorem moderního děvčete, které umí zatnout zuby a neudělá nikomu to potěšení, 
aby ji viděl plakat. Vzorem morálně silného mladého člověka, zásadového, který je pro své zásady 
ochoten obětovat i svou pověst. Zdali byla ve své době vzorem přijatelným a uvěřitelným, nejsme 
schopni posuzovat pouze na základě prvotního dojmu.

Jarišova povídka se zase točí kolem rozbitého okna školníkova bytu. Rozbil ho při koulovačce 
Pepík Vaňků. Jeho tatínek ale nemá peníze, aby mohl okno spravit, a tak se Pepík nechce přiznat, 
když se objeví oprávněně rozkacený školník. Po školníkově hrozbě, že věc předá řediteli a viník 
pak dostane dvojku z mravů, Pepíkův nejlepší kamarád Jenda Tupálek vezme rozbité okno na sebe. 
Školník se spokojí s tím, že zítra chce peníze. V Pepíkovi se zatím ozývá svědomí, připadá si sám 
jako zbabělec, o to hůře, když se o okně dozvěděl třídní a před třídou začal Jendu plísnit jako toho 
nejhoršího uličníka. Pepík to nevydrží a přizná se. Třídní si ho zve na stupínek vedle Jendy, stojí 
tam oba celí rudí, ale učitel je oba chválí. „Jste dobří kamarádi. Zůstaňte takovými vždycky.“ Následně 
vyzve třídu, aby se na rozbité okno všichni složili. Po pětihaléřích dávají hoši, co mají, jiní slibují, že 
přinesou zítra, a pan učitel přidává k hromádce drobných stříbrnou desetikorunu. Oba hoši koupí 
sklo a tmel a okno pak zasklí sami. Sice jim ještě hrozí dvojkou z mravů, „ale všichni věděli, že jim to 
asi pan třídní odpustí“.883

881 Aniž by se chtěl autor jakkoliv dotknout vkusu tehdejších čtenářek, lze si docela dobře představit, že si nikdo na nic 
nestěžoval. Zvláště srovnáme-li tuto povídku s běžnou produkcí dívčích románů té doby, čest výjimkám!
882 Tereza ŠVEJDOVÁ: Časopis Mladý hlasatel a jeho autoři. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Praha 2009, s. 42.
883 Milan JARIŠ: Kamarádi. Mladý hlasatel 32/III. 9. dubna 1938, s. 4–5. Ilustrace Rudolf  Adámek.
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Jsou to vlastně tytéž kulisy, stejná zápletka, Jariš přidává sociální motiv. Obě povídky oceňují 
mravní sílu těch, kteří vzali na sebe cizí vinu. K tomu, aby nepůsobili jako „dobří hlupáci“ je nutné, 
aby se soudce dozvěděl pravdu. U Istlerové tak činí ostatní děvčata – a potají, Jariš nechává přiznat 
samotného viníka. Morální sílu neoprávněně obviněného tím vytvářejí vlastně oni ostatní, kterým 
jejich svědomí nedovolí, aby přihlíželi nespravedlnosti. V tomto kontextu působí velikost hlavních 
postav. Hana není nafoukanou holkou, pro níž je pod úroveň se přiznat z důvodu, že ostatní pro ni 
nejsou rovnocennými partnery. Jenda bere na sebe vinu, aby ulehčil kamarádovi jeho již tak těžký 
život. Míla morální výše nedosahuje, sama se nepřizná. Pepík se však přemůže a vítězí sám nad 
sebou. Hana nezahořkla a ve své komposici dále hájí humanitní ideály „presidenta Osvoboditele“. 
Svým myšlením Hana, Pepík i Jenda jsou už vlastně dospělí, neboť si uvědomují, co je to čest, co je 
to důstojnost, vědí, jakou váhu má pravda a spravedlnost. A takovými by měli být všichni.

Opět je škola představována jako prostředí, které připravuje na budoucí život a čtenáři by jí 
neměli pohrdat. To je mimochodem hlavním motivem reportáže Franty Dlouhána „Vojáci dohánějí 
školu“. Kromě oslavy československé armády, jež dbá na vzdělání svých příslušníků a nečiní z nich 
tupé vykonavače rozkazů, zazní na závěr otevřený apel: „Važte si toho, že chodíte do školy a hledíte být 
v práci poctiví, abyste jednou těžce nemusili dohánět, čemu se dneska můžete snadno naučit.“884

Prospěšnost školy je demonstrována dále na příkladu roztocké smíšené měšťanky, která „pocho-
pila ideu brannosti tak, že ze svých skromných prostředků vycvičila v jízdě na kole a ovládání silniční discipliny 
450 mladých velocipedistů, nadšeně se hlásících do služeb propagace a uskutečňování brannosti v ČSR. Je to krásný 
příklad našim klubům a čtenářům Hlasatele vůbec. Přiložte každý ruku k dílu pohotovosti a brannosti naší 
vlasti!“885

V podobném smyslu je líčena záchrana života studenta obchodní školy v Českých Budějovicích, 
jemuž poskytl svou krev jeho učitel, ředitel této školy.886 Progresivitu československého školství 
dokáže časopis čtenářům nejlépe na příkladu pochodových cvičení, na nichž získají znalosti práce 
s mapou, orientace v terénu a ještě zažijí řadu dobrodružství.887

Výchovné možnosti školy jsou velmi široké, ale Mladý hlasatel se neomezí pouze na pouhé komen-
táře, naopak přispěje z vlastních zdrojů – vlastní branněvýchovnou rubrikou.

4.5.4. branněvýchovné články a československá arMáda
Československá armáda měla v Hlasateli už dávno své „vydržené“ místo. Časopis začal vycházet 

v příliš vážné době, aby za zaujetím armádou, byla pouze tendence podbízet se klukovským hrám 
„na vojáčky“. Československá branná moc byla vždy podávána jako vysoce profesionální útvar, 
naprosto spolehlivý, odhodlaný kdykoliv zasáhnout v případě nebezpečí. O vojenském drilu se 
nemluvilo, ale zároveň nedosahoval obraz armády takových extrémů jako místy v konkurenčním 
časopise „Vzhůru na stráž“.

Armáda se objevila už na titulní stránce 1. čísla III. ročníku – společně s presidentem Benešem. 
Beneš a čs. armáda začali brzy tvořit dvojici, jež střeží pokojnou budoucnost vlasti. Beneš svou 
uvážlivou politikou a mírumilovností, armáda jako zbraň proti válečným choutkám nepřátel.

S příchodem nového ročníku vrcholily armádní manévry, takže se záhy dostaly i na stránky 
Mladého hlasatele. František Bulánek (Franta Dlouhán) o nich připravil dvoustránkovou obrazovou 
reportáž pro 2. číslo.888

884 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Vojáci dohánějí školu. Mladý hlasatel 36/III. 7. května 1938, s. 6.
885 S malými prostředky k velkým cílům. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 6. Autor neuveden.
886 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Transfuse krve – důkaz lásky k bližnímu. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 11.
887 Jde se na „pochoďák“! Mladý hlasatel 40/III. 4. června 1938, s. 6. Autor neuveden.
888 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Manévry. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 6–7.
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Po zbytek ročníku provázely čtenáře příspěvky týkající se armády, ať už to byly medailonky 
vojenských přeborníků v létání,889 v běhu a příbuzných závodech,890 nebo příspěvky jubilejní a his-
torické.891 Čím dál větší pozornost byla věnována odezvě a úloze armády ve společnosti, samo-
zřejmě, že především ve vztahu k mládeži. „VOJÁCI-KAVALÍŘI. V létě uspořádala Slezská Matice 
ve Frýdku Dětský den, na němž vojáci zřídili také střelnici, veřejně přístupnou malým i velkým. Pořadatelstvo pak 
poslalo na velitelství pluku Kč 150·— těm vojákům, kteří na střelnici při jejím provozu pracovali. Vojáci peníz 
však vrátili a sdělili, že svou práci konali pro české děti, že ji konali rádi a nemohou si ji dáti zaplatit.“892 Pat-
řilo sem též vítání posádek,893 nebo zprávy 
o odvodech, doplněné pyšným konstato-
váním, že odváděni jsou už i „rodilí republi-
káni“.894 Vojáci narukují zvesela a odvede-
necké kytice jim nosí třeba děti z mateřské 
školy z Veselí nad Lužnicí, „i oni již vědí, že 
vojensky sloužit vlasti je důležitá a krásná věc. 
Proto mají rádi naše vojáky a snaží se podobat se 
jim i v jejich veselé náladě.“895

Vojáci jsou objektem reportáží, které 
píší o vojenských kapelách,896 vojenském 
školství,897 nebo o motorisaci armády ve 
spojení s „Týdnem brannosti motorismu“.898 Vojenským letčíkům se dostává té cti, že jsou námětem 
básní a veršů.899 Verši je také k 28. říjnu oceněna státní vlajka, vždyť její červeň je barvou „pěnivé 

889 Hrdinové modrých výšek. Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 2. Autor neuveden. Hrdina vzduchu mrtev. Mladý hlasatel 
23/III. 5. února 1938, s. 2. Autor článku o plk. J. Maršálkovi neuveden. Pilot vypadl z letadla. Mladý hlasatel 32/III. 
9. dubna 1938, s. 3. Autor neuveden. Znáte ho? Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 3. Autor článku o npor. Fran-
tišku Novákovi neuveden.
890 XII. běh Stromovkou. Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden. III. ročník Vysočanského 
okruhu 27. III. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden. Vojáci a skorovojáci! Mladý hlasatel 38/III. 
21. května 1938, s. 3. Autor neuveden.
891 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Cestou hrdinů – od poroby ke svobodě. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 6–7 a 14. Slíbili 
jsme si 28. října: Svorně vytrváme – věrni národu a demokracii! Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden. 
Čest a sláva prvním! Mladý hlasatel 22/III. 29. ledna 1938, s. 2. Autor neuveden. Oslavy 20. výročí bitvy u Bachmače. Mladý 
hlasatel 29/III. 19. března 1938, s. 3. Autor neuveden. Vzpomínali jsme založení našich legií v Italii. Mladý hlasatel 35/III. 
30. dubna 1938, s. 2 a 14. Autor neuveden.
892 Vojáci-kavalíři. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 2. Autor neuveden.
893 Vojáci už jsou tady! Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 2. Autor neuveden.
894 Vojáci republiky. Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 14. Autor neuveden. Škola vítá nové vojáky. Mladý hlasatel 
36/III. 7. května 1938, s. 3. Autor neuveden. p. (Arnošt POLAVSKÝ?): Máme již třetinu rodilých republikánů. Mladý hla-
satel 38/III. 21. května 1938, s. 2–3. Vojáci a skorovojáci! Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 3. Autor neuveden.
895 Vojáci a skorovojáci! Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 3. Autor neuveden.
896 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Naše muzika k srdci proniká. Mladý hlasatel 30/III. 26. března 1938, 
s. 6–7. Část textu a obrazové přílohy jsou recyklátem Bulánkovy reportáže z roku 1936 Fr. Dlouhán (František BULÁ-
NEK-DLOUHÁN): Kutálka jde! Pražský ilustrovaný zpravodaj. 1936. Číslo 7. 13. února 1936. Melantrich, Praha 1936, 
s. 11.
897 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Vojáci dohánějí školu. Mladý hlasatel 36/III. 7. května 1938, s. 6.
898 Týden brannosti motorismu. Mladý hlasatel 32/III. 9. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden. Fr. Dlouhán (František BULÁ-
NEK-DLOUHÁN): Všichni chceme sloužit vlasti! Mladý hlasatel 33/III. 16. dubna 1938, s. 3.
899 Gusta STÍBALOVÁ: Víte co to znamená? Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 13. Ilustrace Vincent Hložník. Jan 
KRAJÍŘ (Jaroslav HLOUŠEK): Pozdrav letcům. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 5. Karel BOCHNÍČEK: Letu 
zdar! Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 5. Ilustrace Alois Moravec. „Letecké“ básně se objevovaly ve stejnou 
dobu i ve Slovíčku. 
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krve všech našich těl“.900 K tomu lze s čistým svědomím připo-
čítat i všechny písně Bohuše Fortelného, k r. 1936 štábního 
kapitána československé armády, svého času vítěze soutěže 
ministerstva národní obrany o nejlepší text vojenské pís-
ničky, kde ze šestnácti stanovených cen získal deset prvních 
a poslední šestnáctou.901 Do Mladého hlasatele napsal pět pís-
niček a skoro každá má brannou tendenci.902

Kromě jubilejních příspěvků věnovaných armádě, jde ve 
všech případech spíše o ilustrační materiál, který má přib-
lížit vojsko mladým čtenářům. Mají svou nespornou pro-
pagační a osvětovou funkci. Vedle nich činí Hlasatel vlastní 
pokusy o příspěvky věnované branné výchově, které jsou 
buď výslovně branné výchově věnovány, nebo v sobě nesou 
branněvýchovnou tendenci.

Jako jeden z prvních hlasatelů branné výchovy je ozna-
čen arciučitel národů Jan Amos Komenský, protože do 
svého Světa v obrazech zařadil i obrázek válečníka s popisem 
jeho výzbroje.903 Komenského jistě nemohl nikdo obviňo-

vat z krvelačné válkychtivosti, jestliže tedy uznal, že dítě 
má mít i tyto znalosti, jistě na tom něco bude.

Výslovně pojmenovanou rubriku branné výchovy 
se Mladý hlasatel pravděpodobně pokoušel zavést na 
počátku roku 1938. Je samozřejmě poněkud překvapivé, 
že ji psal právě Jaroslav Foglar, jinak nevoják. K tématu 
branné výchovy napsal dva téměř celostránkové články 
„O branné výchově“ a „Naše branná výchova“.904 Není jasné, 
zda Mladý hlasatel neměl momentálně nikoho k disposici, 
očekával by se profesionální voják, nebo alespoň školitel 
CPO; nebo byly klíčem k jeho výběru jeho dlouholeté 
vychovatelské zkušenosti. Nelze opomenout, že skaut-
ské hnutí mělo v Hlasateli podobně jako armáda a Sokol 
své vyhrazené místo. Úkolu se ovšem Foglar zhostil se 
ctí a podal velmi přehledné a srozumitelné vysvětlení 
problematiky brannosti. Po Foglarových článcích se 
však žádné příspěvky, které by nesly v záhlaví vysloveně 
označení „branná výchova“, nevyskytují. Téma se ale 
dál promítalo do skladby časopisu.

900 Josef  KLÍPA: Naše vlajka. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 5.
901 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Vojáci-básníci. Pražský ilustrovaný zpravodaj. 1936. Číslo 17. 
23. dubna 1936. Melantrich, Praha 1936.
902 Bohuš FORTELNÝ: Šla vlčata dolinou. Skautská písnička. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 5. TÝŽ: Nám patří 
svět. Našim čtenářům a klubům. Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 11. TÝŽ: Píseň mladých k 28. X. Pochod Klubů M. h. 
Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 3. TÝŽ: Běží liška. Mladý hlasatel 27/III. 5. března 1938, s. 11. TÝŽ: Píseň tygří 
družiny. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 9. Kromě Fortelného a Spilky otiskl Hlasatel ještě tři písničky L. Jonšty 
– o Vánocích a Velikonocích. L. JONŠTA: Do městečka Betléma… Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 3. TÝŽ: 
Pomlázka. Mladý hlasatel 33/III. 16. dubna 1938, s. 14 a tamtéž i Koleda.
903 Jan Amos Komenský pro výchovu k brannosti. Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 6–7. Autor neuveden.
904 Jaroslav FOGLAR: O branné výchově. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 11. Jaroslav FOGLAR: Naše branná 
výchova. Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 11.

Bohuš Fortelný na snímku z r. 1936. 
(17. číslo Pražského ilustrovaného zpravo-

daje z 23. dubna 1936.)
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Dětem byly vštěpovány základy sebeobrany, ne snad, že by je Hlasatel učil chvatům, zato přinášel 
zprávy o významu boxu, nebo džiu-džitsu, jakožto branných sportů.905 Skrytý prvek brannosti byl 
vsunut dokonce i do reportáže o tučňácích, jíž jsme si zmínili dříve.906 A zcela neskrývaně tento 
prvek obsahovaly reportáže a příspěvky propagující parašutismus, podepřený mimochodem i vzo-
rem ze SSSR,907 reportáž o pražském cvičném poplachu z 23. března 1938,908 nebo naléhavě apely 
na mládež, aby pronikala do tajů motorismu. „TÝDEN BRANNOSTI MOTORISMU. Tento týden 
je věnován brannosti motorismu. Je snaha, aby každý náš občan starší 17 let se naučil řídit motorové vozidlo. Je to 
akce jistě velmi sympatická a zvlášť mezi mládeží bude co nejradostněji uvítána, neboť ideálem každého hocha je, 
aby uměl řídit auto. Utvořil se Branný sbor čs. motoristů, v jehož čele stojí generál Frant. Fabián, v každém městě 
jsou zakládány odbočky, aby se pro armádu co nejdříve vycvičilo několik tisíc nových řidičů. Výcvik bude všude 
rozdělen do několika skupin a kursů. Roční příspěvek členský je 20 Kč, pro dorostence jen 10 Kč. Týden brannosti 
motorismu byl zahájen v neděli [3. dubna], kdy v Praze i jiných městech projížděly skupiny vojáků v autech i na 
motocyklech. Tuto neděli se akce skončí všude manifestačními průvody motoristů, kteří se sjedou ve svých střediscích 
a vyslechnou rozhlasový projev ministra národní obrany.“909 V tomto kontextu měl branněvýchovný cha-
rakter i kurs mladých motoristů, pořádaný Mladým hlasatelem v melantrišské mansardě i článek 
Jaroslava Foglara o „skautské cikánštině“ – morseovce. „Naučte se Morseově abecedě. Užijete s ní mnoho 
zábavy a na vojně její předběžná znalost vám mnoho pomůže.“910

Pro dokreslení se hlavně v první polovině ročníku objevovaly v aktuální rubrice různé noticky 
spjaté s brannou výchovou, jako např. o předvedení pásového motocyklu na výstavě v Paříži,911 
o křtu nového letadla jindřichohradecké Masarykovy letecké ligy,912 zdokonalení poplachové sirény 
použitím ruční pumpy českým vynálezcem,913 o protiplynovém dětském kočárku,914 nebo článeček, 
jenž se zamýšlí nad nákladností válek.915

Poslední období III. ročníku pak signalisuje odstaveček „Záložníci nastupují“, týkající se květnové 
mobilisace.916 Pak se už armáda od ostatního dění dá oddělit jen stěží…

4.5.5. skauti nejen svazoví
Dalším z tradovaných omylů, které poznamenaly bádání o Mladém hlasateli, je dojem, že to byl 

především Jaroslav Foglar, který do Hlasatele vnášel skautskou tématiku a psal články na skautské 
téma. Ve III. ročníku to neplatí, právě pro chápání skautského hnutí jako předvojenské výchovy 
a svého druhu rovněž branné organisace. Příspěvků věnovaných skautům, nebo je v různých sou-
vislostech připomínajících je celá řada a jen několik málo je podepsáno přímo Jaroslavem Foglarem. 
Jejich kvalita je ale také pochopitelně různá, podobně zaměření.

905 Box jako školní předmět. Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 10. Autor neuveden. J. V. (Jaroslav VESELÝ): Džiu-
džitsu, branný sport. Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 6–7.
906 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Podivný národ z říše zvířat. Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 6–7.
907 Strach z padáku. Mladý hlasatel 25/III. 19. února 1938, s. 3. Autor neuveden. J. V. (Jaroslav VESELÝ): Každý se může 
stát parašutistou. Mladý hlasatel 29/III. 19. března 1938, s. 6–7.
908 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Chceme mír – připravujeme obranu! Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 10–11. Záběry 
z tohoto poplachu se poté objevily ve filmové veselohře Václava Kubáska Ideál septimy.
909 Týden brannosti motorismu. Mladý hlasatel 32/III. 9. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden. Doplnil JN.
910 Jaroslav FOGLAR: Morseova abeceda. Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 11.
911 Tank-motocykl. Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 3. Autor neuveden.
912 Vzdušný „Hradečák“. Mladý hlasatel 13/III. 27. listopadu 1937, s. 2. Autor neuveden.
913 Poplachovou sirénu… Mladý hlasatel 25/III. 19. února 1938, s. 2. Autor neuveden.
914 Protiplynový kočárek. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden.
915 Co stojí války? Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden.
916 Záložníci nastupují. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 3. Autor neuveden.
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Skautské příspěvky můžeme rozčlenit na aktuality, instruktážní a výchovné články, na povídky, 
které skauty zmiňují; a na skautské písničky.

Rubrika aktualit přinášela snímky ze skautských zápolení917 či srazů a průvodů,918 informovala 
o rozmachu skautského hnutí919 a o význačných počinech skautů, ať už na stráži proti špiónům,920 
či na poli výzkumu přírody.921 Kromě svazových skautů se jednou hovoří i o katolických skautech, 
kteří pořádali divadlo,922 a několikrát o skautech v Číně a jejich boji proti japonským uchvatite-
lům.923 Samozřejmě se objevují i snímky Foglarovy Dvojky, rubrika aktualit připomněla jeho hru 
„Vyzvědači“, kterou označila za „špionážní“.924

Reportážní a instruktážní články ovládl skutečně Jaroslav Foglar, který napsal čtyři články „Jakým 
skautem jsi?“, „Skautské hovory“, „Skautský deník“ a „Do tábora“.925 Výjimkou je v této kategorii článek 
Jiřího Neumanna o odlévání stop.926

Doslova „továrnou“ na skautské povídky byl Josef  Holler, který do III. ročníku napsal hned 
čtyři, vesměs veselé příběhy podařených hlídek skautských táboru a jeden trochu závažnější konflikt 
s vůdcem oddílu.927 V citované Auředníčkově pohádce o zlém autobusu vystupují skauti společně 
s hraničáři jako neohrožení obránci státní hranice,928 v povídce J. Lužnického se dočteme o zážit-
cích třiceti čs. skautů, kteří byli pozváni do Švédska, a o jejich dobrodružné plavbě.929 Skautskou 
tématiku uzavírají dvě písničky Bohuše Fortelného.930

4.5.6. špióni a vyzvědači
Problematika vyzvědačství a špionáže tvořila lákavou kulisu v dobrodružném čtení a časem se 

stala téměř nezbytnou rekvisitou. V prostředí dětské literatury se hlavní dětští hrdinové buďto 
utkávají s obávaným bezskrupulosním vyzvědačem, nebo jsou sami pověřeni nějakým výzvědným 
úkolem. S rostoucím mezinárodním napětím se toto dosavadní literární klišé proměnilo. Špionáž 
se stala velmi aktuálním problémem, což jistě podtrhovala i skutečnost, že čtyřiačtyřicet německých 
poslanců Národního shromáždění bylo možno běžně pokládat za svého druhu vyzvědače a agenty 
sousedního státu. Všem byli na očích. Potkat špióna bylo čím dál snadnější a běžnější, kterýmžto 
směrem se ubíraly některé úvahy.

917 Skautský závod zdatnosti a kamarádství. Mladý hlasatel 8/III. 23. října 1937, s. 3. Autor neuveden.
918 První jarní sraz svazových skautů. Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 3. Autor neuveden. Mladý hlasatel 38/III. 
21. května 1938, s. 2. Autor ani název neuvedeny.
919 Skautingu se daří. Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 3. Autor neuveden.
920 Vyznamenaní skauti. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
921 Skaut-badatelé. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 2. Autor neuveden.
922 Hrdina Feďka. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 3.
923 Skauti v Číně nasazují životy. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 11.
924 Skautská hra v pražských ulicích. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
925 Jaroslav FOGLAR: Jakým skautem jsi? Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 10 a 14. Jaroslav FOGLAR: Skautské 
hovory. Mladý hlasatel 21/III. 22. ledna 1938, s. 11. Jaroslav FOGLAR: Skautský deník. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 
1938, s. 10. Jaroslav FOGLAR: Do tábora. Mladý hlasatel 40/III. 4. června 1938, s. 10.
926 Jiří NEUMANN: Odlévání stop. Mladý hlasatel 7/III. 16. října 1937, s. 11.
927 Josef  HOLLER: Polekané strašidlo. Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 4–5. Josef  HOLLER: Ukradená vlajka. Mladý 
hlasatel 8/III. 23. října 1937, s. 5. Josef  HOLLER: Nemilé probuzení. Mladý hlasatel 23/III. 5. února 1938, s. 4. Josef  
HOLLER: Těžké podezření. Skautská povídka. Mladý hlasatel 27/III. 5. března 1938, s. 4–5.
928 Tomáš AUŘEDNÍČEK: Pohádka o autobusu. Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 5 a 10. Ilustrace V. (Viktor?) 
Dobrovolný.
929 J. LUŽNICKÝ: Dobrodružství na moři. Mladý hlasatel 32/III. 9. dubna 1938, s. 5.
930 Bohuš FORTELNÝ: Šla vlčata dolinou. Skautská písnička. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 5. TÝŽ: Píseň tygří 
družiny. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 9.
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Odhalování špionáže, především její 
včasné odhalování, bylo jedním ze zásad-
ních úkolů branné výchovy a Mladý hlasatel 
se této otázce věnoval již dříve. V polovině 
II. ročníku, v březnu 1937, uspořádal ve 27. 
a 28. čísle časovou soutěž „Chyťte špiona!“. 
Na základě povídky Eduarda Fikera měli 
čtenáři uhodnout, na základě jakých důkazů 
v ní byl vyzvědač odhalen a zneškodněn. 
Zatímco na děti měly působit pěkné ceny, 
dobrodružství a samozřejmě do určité 
míry vědomí vlastní důležitosti a důmyslu, 
reklama na soutěž v Pražském ilustrovaném 
zpravodaji zdůrazňovala naopak branné hle-
disko.931 Čtenáři byli motivováni k tomu, 
aby si všímali všeho podezřelého, ale záro-
veň, aby dobře rozvažovali a nepůsobili 
zbytečnou paniku.

„Špiónských“ a jim podobných dobro-
družných povídek najdeme ve III. ročníku hezkou řádku. Povídka J. Lužnického „Chyťte černé auto“ 
nevypráví přímo o vyzvědačích, ale o pašerácích, kteří v šílené rychlosti přejíždějí přes hranici 

v opancéřovaném nákladním 
autě a střílejí po čs. finanční 
stráži. Černé auto proná-
sleduje respicient finanční 
stráže, bývalý legionář Jan 
Šíma. Povídka si všímá 
i sociálního rozměru pod-
loudnictví a upozorňuje na 
fakt, že pašováním si místní 
obyvatelstvo přilepšuje ve 
své bídě. Nicméně pašovat 
drogy a omamné jedy ze 
sousedního státu je na pová-
ženou. Mimochodem nikde 
není řečeno, kterou hra-
nici Šíma střeží… Lužnický 

dodává, že obyvatelé příhraničních obcí o černém autě vědí a pohraničníkům se vysmívají a přejí 
jim jejich neúspěch. „Vítají radostně cizího vetřelce a sympatisují s ním, ježto jsou to vesměs podloudníci.“ 
Nakonec Šíma chytne neprůstřelné auto do léčky, oslní náhle posádku silným reflektorem, auto se 
převrátí a „postrach pohraničí“ je chycen.932

Povídka „Na špionově motocyklu“ přibližuje osudy dvou hochů, vášnivých motoristů Jarky a Hondy,933 
kteří okukují novou motorku, hecují se a stroj nastartují a rozjedou. Jedou dál, protože si nemohou 
vzpomenout, jak se zastavuje. Když si konečně vzpomenou a zastaví, v tašce na motorce objeví 

931 Úkoly nejmladších občanů státu! Pražský ilustrovaný zpravodaj. 1937. Číslo 10. 11. března 1937. Melantrich, Praha 1937, 
s. 15. Je to také mimochodem důkaz, že sami při zkoumání Mladého hlasatele nepropadáme „špiónománii“.
932 J. LUŽNICKÝ: Chyťte černé auto. Mladý hlasatel 3/III. 18. září 1937, s. 8–9. Ilustrace F. Stecker.
933 Aby nedošlo k omylu, Honda není přezdívka chlapce pro jeho lásku k motocyklům!

Reklama na časovou soutěž Mladého hlasatele „Chyťte špiona“. 
(Pražský ilustrovaný zpravodaj, č. 10, 11. března 1937.)

Chyťte černé auto…! Dobrodružná povídka o chytání pašeráků na československé hra-
nici s ilustracemi F. Steckera (3. číslo III. ročníku z 18. září 1937.)



M<!H0

*201

Nebezpečím hrdě vstříc

střepy po rozbité lahvičce a část dopisu potřísněnou nažloutlou kapalinou. Neviditelný inkoust! 
A jím psaná zpráva o příjezdu agenta, s popisem jeho vozidla! Kluci chtějí nastartovat, nejde to 
a nejde, náhle se na silnici objeví auto stejné jako v tajné zprávě… Nu a pak se oba hoši probudí, 
byl to totiž jen divoký sen.934

Hlavním hrdinou „Letecké příhody“ od neznámého autora je šikovný syn šikovného leteckého 
konstruktéra. Otec, konstruktér letecké továrny „Ikaros“ bohužel již zemřel, aniž mohl do výroby 
předat své plány. Vdova o prodeji zatím neuvažovala. Syn Jirka potká muže, který tvrdí, že je býva-
lým kolegou zesnulého otce, polituje ho a vyjádří smutek nad tím, že Jirkův otec nedokončil svou 
práci. Jirka se mu však svěří, že ji dokončil a zve ho domů, aby se na ně podíval. Jirkova matka 
také nic nenamítá, ačkoliv host se ošívá a nabádá, aby si ověřili jeho totožnost, neukazovali plány 
kdekomu a lépe si je zabezpečili. Nakonec se vymluví, že nemá čas. Když přijde, aby se na plány 
podíval, dozví se, že dům navštívili lupiči a odnesli nějaké šatstvo. Po prohlídce plánů vdově sdělí, 
že otálela příliš dlouho a cenu již konstrukce nemá. A ať to raději ani nikomu neukazuje. Odejde 
a už se nevrátí. Jirka po čase objeví v okolí domu ztracené svršky a hlodá v něm podezření. Zatele-
fonuje do „Ikaru“ a zjišťuje, že jejich host byl pouhým kresličem, nyní přišel s nějakým nápadem. 
Ředitel továrny plány porovná a dává za pravdu Jirkovi, který poznal, že krádež šatstva měla zakrýt 
vloupání a okopírování plánů. S matkou již projednává odprodej a doufá, že Jirka půjde ve šlépějích 
svého otce.935

Příběh malého zpravodajce za prusko-francouzské války je tématem slovenského překladu 
povídky „Dvanásťročný hrdina“. Malý pastýř Jacques byl pověřen, aby doručil vzdálené francouzské 
jednotce zprávu. Chlapec ale nechtěl nic písemně, spoléhal na svou paměť. Žádal, aby v případě, 
že by se mu něco stalo, se armáda postarala o jeho maminku, která „žije len z toho, čo jej zarobím“. Slib 
dostal, prošel nepřátelskými pruskými a bavorskými liniemi, aniž by vzbudil podezření. Zato při 
návratu štěstí neměl. „Keď sa však vracal, nemeckí vyzvedači, ktorí ho sledovali, znovu ho chytili a predviedli 
pred svojho generála. ‚Ty cigáň, ja som ešte ráno vedel, že si lhal. Čo obsahovala zpráva, ktorú si niesol Francúzom? 
Povedz!‘ rozkazoval generál. ‚Čo chcete aby som povedal? Či chcete, aby som zradil svoju vlasť? Nepoviem nič!‘ 
‚Daj si pozor, chlapče, mojou povinnosťou je ťa zastreliť.‘ ‚Prosím, konajte povinnosť!‘“ Jacquesa přivázali ke 
stromu a popravčí četa se chystala k palbě. Bledý chlapec vzpomínal na nebohou maminku, ale za 
žádnou cenu nechtěl nic prozradit. „‚Nie, nepoviem nič, zastrelte ma, vy podliaci (darebáci)!‘“ V tu chvíli 
ale uviděl v dálce francouzská děla, Bavoři začali mít jiné starosti. „Na Jacqua zabudli. Za necelú hodinu 
boli Francúzi pánmi tohoto kraja. Chlapca našli spútaného nepriateľmi, osvobodili ho a ďakovali mu. On im však 
kratko odpovedal: ‚Konal som len svoju povinnosť. Nech žije naša vlasť!‘“936

Těžko asi hledat vhodnější příklad než je právě tato povídka, která mluvila zcela jasně o tom, 
jak může i malý pastýř pomoci své vlasti v kritický okamžik, dokonce u vědomí hrozby, že bude 
zastřelen. Lépe zemřít jako dobrý občan, než žít jako slaboch a zbabělec.

Jakousi neformální skupinu branně orientovaných povídek jsou indiánské povídky Fráni Velko-
borského a Josefa Štěpána, v nichž mladí Indiáni osvědčí své schopnosti a zachrání tak život svůj, 
nebo své vesnice. V „Hrdinném psu“ je ke spřátelenému kmenu vyslán s prosbou o pomoc Indián 
Letící Šíp se svým psem. Indiána zajmou nepřátelé, ale zprávu doručí jeho pes a s přáteli svého 

934 V. MÍK: Na špionově motocyklu. Mladý hlasatel 25/III. 19. února 1938, s. 8–9. Ilustrace Ludmila Janská.
935 Letecká příhoda. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 8–9. Autor neuveden, pravděpodobně při sazbě autorské 
i ilustrátorské údaje vypadly (někdo zapomněl). Ilustrace Jaroslav Pecháček (podle signování). Povídka tématicky při-
pomíná román Vladimíra Güttnera „Jarka Nerad“, který vycházel ve IV. ročníku.
936 A. GIRARD: Dvanásťročný hrdina. Mladý hlasatel 21/III. 22. ledna 1938, s. 5. Překlad Števo Dudáš. Původní pravo-
pis úzkostlivě zachováván, vsuvka v závorce je také původní. Ilustrace Vincenc Živný. Živný se při kreslení hlavičky 
dopustil chyby a napsal chybnou (českou) koncovku „Dvanásťroční“. Chyba pak byla velmi ledabyle zakryta přimalová-
ním dříku k „i“, aby vypadalo jako ypsilon. Je to další důvod, abychom se domnívali, že melantrišští sazeči a grafici měli 
se sazbou slovenštiny nemalé potíže.
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pána osvobodí, přitom bohužel zahyne.937 V „Chytrém Indiánovi“ je opět zajat mladý Indián. Svůj 
život si vykoupí, když zbaví své nepřátele obávaného vlka. Krutou lstí, při níž musí zabít vlčici, 
která vlka provázela, se mu podaří chytrého a opatrného vlka zabít. Krutá lest ale vykoupila ještě 
krutější trest, který by Indiánovi jinak hrozil.938 Jako zkušený vyzvědač si počíná mladý adept na 
huronského náčelníka Orlí Oko. Pronikne na poradu nepřátelského kmene, který vykopal válečnou 
sekyru a chystá se přepadnout huronskou vesnici. Útok se nepodaří, Orlí Oko se šťastně dostal do 
vesnice, útočníci byli překvapeni a odraženi, sám Orlí Oko bojoval v první linii a vybojoval si náčel-
nictví.939 Poslední indiánská povídka III. ročníku a jedna z posledních v ročníku vůbec obsahuje 
symbolické poselství mladým čtenářům pro nadcházející prázdninové období plné nejistoty, kdy 
mladý indiánský chlapec Divoká Kočka přemohl svůj strach i kmenový zákaz a vylezl na strmou 
a vysokou Orlí skálu, aby zahlédl včas blížící se nepřátelské bojovníky. Indiáni mu však nechtějí 
věřit. Že by takový chlapec mohl vyšplhat tam, kam se ještě nikdy nikdo z dospělých nepodíval? 
Poté, co se zaň přimluvil i jeho otec, vyjeli domácí bojovníci vstříc boji. Náčelník Rychlý Jelen 
překvapil svého soka náčelníka Moudrého Lišáka, který doufal v moment překvapení. Ukázalo se, 
že za vypuknutím nepřátelství stojí lži a osobní zášť Lstivého Pardála, který neoprávněně lovil na 
cizím území. Náčelníci se spolu dohodli a vykouřili dýmku míru. Divoká Kočka byl za svůj čin, jímž 
vlastně zabránil hroznému krveprolití, poctěn jménem Smělý Orel.940 Kdo ví, kolik Smělých Orlů 
bude co nejdříve třeba…?

4.6. Od hradu ke hradu, od křížovky k obalu
„Hrady a zámky jsou prý pomníky historie. Tedy hrady 
a zámky české jsou mnohé a úhledné. Hrady dělíme jed-
nak na zrestaurované péčí klubu turistů, což znamená, 
že je poblíž restaurace, ve které lze dostati oblíbené štítky 
na hole se zmíněným hradem, jakož i vlažné pivo. Další 
kategorii tvoří hrady zřícené, trosky, rozvaliny a ruiny, 
pokud je okolní sedláci nerozebrali na stavbu stodol. Pak 
přijdou na řadu hrady a zámky a zámečky v soukromém 
majetku. Stručněji řečeno, mohli bychom dělit také hrady 
na tři skupiny takto: Na ty, do nichž se platí vstupné, na 
ty, do nichž je vstup zakázán, a na ty, do nichž se může 
kdykoliv a zadarmo, protože už na nich není co vidět.“

Josef  Gruss941

Soutěže byly pravidelnou součástí hlasatelského obsahu od samého počátku, aniž by ovšem 
šlo o ryze hlasatelské specifikum. Měly propagační i osvětovou funkci. Díky nim se výrazně zvy-
šovala prodejnost, známost a poptávka časopisu. Vždy za ní stál obchodní partner, tehdy se ještě 
neskrývající pod pojmem „sponsor“. Právě jeho výrobkům sloužily soutěže nejen jako odbytiště, 
ale v prvé řadě jako výhodný reklamní tah. Vyhrál váš kamarád v soutěži náš fotoaparát? Vy ne? 
No, prosím, není problém, vyberte si z naší nabídky, máme výhodné ceny a můžete získat i lepší! 
V tomto smyslu byly vlastně soutěže jen jiným druhem inserce – což byl právě důvod, proč se kri-
tika hlasatelským soutěžím vysmívala. Považovala je za „kšeftování“ s dětskou důvěrou, za něco, co 
kazí výchovu. Něco na těchto názorech samozřejmě je, ale i časopis musí být živ a je třeba uvést, že 
redakce si velice vybírala, jaké soutěže zaštítí jménem časopisu.

937 Fráňa VELKOBORSKÝ: Hrdinný pes. Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 12–13. Ilustrace F. Stecker.
938 Fráňa VELKOBORSKÝ: Chytrý Indián. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 4.
939 Josef  ŠTĚPÁN: Přepadení indiánské vesnice. Mladý hlasatel 42/III. 18. června 1938, s. 8–9.
940 Fráňa VELKOBORSKÝ: Smělý orel. Indiánská povídka. Mladý hlasatel 44/III. 30. července 1938, s. 8–9.
941 Josef  GRUSS: Nevěřte na duchy. Světový Literární Klub, Praha 1945, s. 34.
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Soutěže ve III. ročníku, dá se říci, skrývaly v sobě 
nejen prvky osvěty jako takové, ale čím dál více se 
profilovaly jako svébytná součást branné výchovy. Na 
začátku ročníku dobíhala prázdninová soutěž, v níž 
měli čtenáři před sebou obraz krajiny a vytvořit její 
mapu. I. cena jízdní kolo, II. cena pěkné šaty, III. cena 
školní potřeby (aktovka, kružidlo, prkno kreslicí, psací 
a kreslicí potřeby atd. atd.) a k tomu další ceny jako 
fotoaparáty, krásné vázané knihy o hradech a zámcích 
českých, plnicí pera, spořitelní knížky atd. atd.942 Soutěž 
byla ukončena 10. září 1937 a 6. číslo přineslo soutěžní 
výsledky. Kromě prvních tří cen byly ti méně úspěšní 
podarováni „malými fotoaparátky“, „knihami pověstí“, 
„zábavnými knihami“ a dvěma pastami na zuby a dvěma 
kartáčky. Ceny prý byly rozesílány do 14 dnů.943

Zároveň 6. číslo přineslo s sebou zahájení další 
soutěže, a to velmi široce koncipované, nazvané „Od 
hradu ke hradu“. Její pravidla nalezli čtenáři ve zvláštním 
vydání Mladého hlasatele, které bylo do 6. čísla vloženo, 
nebo bylo k disposici zdarma v prodeji tisku. Zvláštní 

vydání, které formálně vypadalo jako samostatné číslo s vlastní titulní stránkou, bylo jakýmsi lepo-
relem, jež obsahovalo velkou mapu Československa, na níž byla vyznačena kolečka s pořadovými 
čísly, dále základní statistický přehled Československa a podrobná pravidla soutěže. Na „titulní 
straně“ se vyjímal rytíř-trubač od Vojtěcha Preissiga. Motivaci k účasti v soutěži formulovala 
redakce takto: „Touto novou soutěží chce všem Mladý hlasatel, týdeník československé mládeže, přinést nejen 
zábavu a radost z pěkných cen, ale dává vám i příležitost, abyste si zopakovali historii našich krásných hradů, 
zámků a památností a oživili i znalosti zeměpisné. Máte jistě rádi naše krásné a spořádané Československo. – Svou 
lásku mu dokážete nejlépe tím, když je budete dobře znát.“944

Od 7. čísla byly do časopisu vkládány obrázkové pohlednicové série s textem o dějinách zob-
razeného místa a na spodním okraji příslušná značka. Úkolem čtenářů bylo určit správně, o jakou 
památku se jedná, vystřihnout značku a vlepit ji do mapy na své místo do číslovaného kroužku. 
Protože redakce čtenáře „nechtěla připravit o tak krásnou mapu“, avisovala, že k poslednímu sou-
těžnímu obrázku připojí i soutěžní lístek, kam vepíše jména hledaných památek. Soutěž trvá do 
1. prosince 1937 a soutěžní obrázky byly vkládány do 7. – 12. čísla, hádalo se celkem 23 památek. 
Oněmi značkami na pohledech byly značky firem (Schicht, Alpa, Hellada, Palaba apod.), což mělo 
svou reklamní funkci a i z toho důvodu redakce netrvala na posílání mapy – čtenářům by zmizel 
seznam, kde mají nakupovat… Mapu posílali pouze vylosovaní šťastlivci – jen pro kontrolu.

Ceny byly více než lákavé. 1. cena radiopřijímač v ceně 1000 Kč, 2. cena kolo, 3. cena elektrický 
vlak od firmy „U Krále železnic“, Praha VIII., 4. a 5. cena ¾ housle, 6.–25. cena oblek do školy, 
26.–35. cena zeměpisný atlas, 36.–135. cena kovové stavebnice Merkur, 136.–185. cena: „různé 
mechanické hračky a další odměny jako: plnicí pera, footballové míče, malé fotoaparáty, kolekce kulis do divadélka, 
pohádkové i dobrodružné knihy, tužky, barvy, atd.“945 Po dvou opravách v 11. a 13. čísle, byla soutěž 
ukončena v rádném termínu. Mimochodem v souvislosti s touto soutěží máme k disposici také 

942 Hoši a děvčata. Mladý hlasatel 1/III. 4. září 1937, s. 10.
943 Redakce (Břetislav MENCÁK): Výsledek soutěže z letošních prázdnin. Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, s. 10–11.
944 Mladý hlasatel 6/III. 9. října 1937, příloha „zvláštní vydání“.
945 Redakce (Břetislav MENCÁK): Všem účastníkům soutěže „Od hradu ke hradu“. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, 
s. 2.
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jeden z mála datovaných příspěvků. Jde o redakční oznámení o ukončení soutěže ve 14. čísle, dato-
vané pondělím 29. listopadu 1937. Číslo samo vyšlo v sobotu 4. prosince, prodávalo se již o den 
dříve, tzn. za určitých okolností mohl Hlasatel ještě v pondělí upravovat obsah čísla, které v pátek 
a sobotu šlo do prodeje. Z 13 172 řešení jich bylo 4 027 správných.

Losování hlavních vítězů proběhlo na zvláštním dětském představení Kašpárka Vojty Mertena, 
který tu účinkoval s Václavem Tréglem, Karlem Hašlerem a orchestrem Johna Gollwella 15. pro-
since 1937 od 16 hodin v karlínském Varieté.946 Tehdy se patrně Vojta Merten, jinak proslulý 
obhroublým a dvojsmyslným humorem pro děti ne zrovna vhodným, musel snažit či se krotil, 
protože si redakce pochvalovala, že se vyznamenal a že varietní program byl pěkný. Sledovalo ho 
na dva tisíce dětí a na Mertenovo vyzvání vylosovala výherce jedna malá holčička z publika.947 První 
cenu vyhrál žák první měšťanky z nuselského údolí Ladislav Píša – radiopřijímač Modrý bod (dnes 
bohužel známo pouze jako Blaupunkt), jízdní kolo vyhrála žákyně bratislavského dívčího refor-
movaného gymnasia Jaroslava Otrubová a elektrický vláček žák prvního ročníku měšťanky z Bed-
řichova u Jihlavy Jan Křen. 4. cenou byly lyže s vázáním, pátou a šestou housle, dvacet výherců 
dostalo pěkný oblek do školy, deset zeměpisný atlas, pět malý fotoaparát, dále bylo rozdáno sto sta-
vebnic, patnáct fotbalových míčů, dvacet plnicích per, osmdesát zábavných knížek, 250 tuctů tužek 
Mladého hlasatele a sto menších cen útěchy. Výsledky otisklo 17. a 18. číslo. V 19. čísle byl vyvěšen 

snímek šťastného výherce první ceny i s výhrou.948 Ve 
20. čísle bylo uvedeno správné řešení a upozornění na 
to, že se blíží další soutěž.

Předcházela ji delší reklamní kampaň, protože měla 
být ještě velkorysejší. K 22. číslu z 29. ledna 1938 byla 
připojena papírová peněženka s čokoládovými min-
cemi a napodobeninami papírových bankovek jako 
dárek k vysvědčení.949 Uvnitř našli kromě sladkých 
dobrot soutěžní letáček s čtverečkovou sítí a základ-
ním přehledem nové soutěže. Soutěžící mají sestavit 
americkou křížovku na zeměpisné a dějepisné téma. 
Soutěží se o peněžní obnos v kožené peněžence, tedy 
o skutečné peníze ve skutečné peněžence. První cena 
180 Kč, druhá 150 Kč, třetí 120 Kč, čtvrtá až devátá 
cena po 50 Kč a 590 dalších věcných cen. Soutěž bude 
trvat do konce února a během této doby budou otis-
kovány různé rady a pokyny, v hádankářské rubrice 
budou návodné vzory.

Těžko popisovat s jakou vervou se čtenáři pustili 
do soutěže. Vždyť už za týden se redakce svěřila, že 
během tří dnů po vyhlášení soutěže přišlo 30 řešení, 

kromě dvou všechna špatně!950 Pokyny byly otiskovány dále a v 26. čísle se už ohlašovaly poslední 
946 Mladý hlasatel 15/III. 11. prosince 1937, s. 4. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 10.
947 (Redakce:) Výsledek soutěže OD HRADU KE HRADU. Mladý hlasatel 17/III. 24. prosince 1937, s. 10.
948 Šťastný čtenář. Mladý hlasatel 19/III. 9. ledna 1938, s. 2. Autor neuveden.
949 Velmi pěkně o ní píše Jan MACHÁLEK: Čokoládové mince jako unikát. Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 2-2010. 
Nakladatelství Ostrov, Praha 2010, s. 16–17. Tento Machálkův text je stojí kvalitativně zcela někde jinde, než jeho 
předchozí úvaha o datu narození Rychlých šípů. Na nic si nehraje, nepouští se do žádných teorií a ještě z něj dýchá 
sběratelská radost. Doplňme, že o akci se zmínil také věstník Syndikátu novinářů: Týdeníky–měsíčníky. Tisk a novináři. 
Věstník československých novinářů. Orgán Syndikátu československých novinářů. 1937/1938. Ročník XII. Syndikát 
československých novinářů, Praha 1938, s. 157.
950 Redakce (Břetislav MENCÁK): Účastníci soutěže peněženky Hlasatele – POZOR! Mladý hlasatel 23/III. 
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tři dny do uzávěrky. 28. číslo slíbilo brzy oznámit výsledky, přišlo několik tisíc řešení.951 Kromě 
toho, před čtrnácti dny se mezi řečí zmínila rubrika „Hlasatel odpovídá“, že: „Při soutěži měl Hlasatel 
náklad na sto tisíc výtisků týdně.“952 Nedovídáme se, při které, o popularitě hlasatelských soutěží to 
určitě svědčí. Výsledky křížovkářské soutěže na sebe nechaly dlouho čekat, pro nedostatek místa 
byly opakovaně překládány, až teprve ve 34. čísle bylo zveřejněno prvních 30 výherců. Došlo skoro 
čtyři tisíce řešení, ale sama redakce byla nucena přiznat, že soutěž byla velmi těžká, protože ani 
oněch deset „nejlepších“ „nejsou takové, jaké by měly být. Nechceme však za vaši práci býti tak přísnými 
a proto vypsané ceny za křížovky vydáme v neztenčeném rozsahu.“953 Lze se domnívat, že hodnotitelem byl 
strýček Tommy, který vedl hádankářskou rubriku. První tři ceny putovaly do Plzně, Kojetic u Prahy 
a do pražských Strašnic. Dalších 570 výherců mělo být postupně zveřejňováno v následujících 
číslech, stalo se tak v 35., 36. i 37., pak se ale delší dobu nedostával prostor, především kvůli aktuál-
nímu chování německé menšiny a článkům o stavbě kanoe. 40. číslo jenom slíbilo výsledky v příš-
tím sešitu, a tak až ve 41. a 42. čísle mohla být výsledková listina dokončena. Ve 43. čísle byla ještě 
uvedena jména těch, jimž nebylo možné výhru doručit. Výhrami byly fotoaparátky, fotbalové míče, 
hry, stavebnice Herma, stavebnice Edison, souprava kulis pro dětská divadélka, knižní ceny a tužky 
Mladého hlasatele. Na krásném přibližně 399. místě skončil Karel Kyncl z Žebráku, tedy s největší 
pravděpodobností tehdy jedenáctiletý budoucí rozhlasový reportér (1927–1997). Mohl se radovat 
právě z tužky Mladého hlasatele.954

V době, kdy byly horko těžko zveřejňovány výsledky křížovkářské soutěže, už dávno běžela nová 
soutěž, tentokrát nepokrytě reklamního charakteru. Jmenovala se „Obalová soutěž Mladého hlasatele“ 
a spočívala v otiskování čtveřice inserátů s vyobrazením obalu konkrétního výrobku, se sloganem, 
u něhož byl vynechán název nebo výrobce. Soutěžící měli slogany doplňovat. Insertní čtyřka oku-
povala čtvrtou stranu 34.–39. čísla, ve 40. čísle byl otištěn jediný obal a soutěžní lístek. Zjevná 
komerčnost byla nekvalitně skrývána výroky, že jde o soutěž ke svátku matek, že seznamuje dítka 
s důležitými potravinami a produkty, které jejich maminky budou určitě v domácnosti potřebo-
vat. A oni jim je nyní mohou vyhrát! Potíže nastaly, když některé výrobky čtenáři vůbec neznali, 
protože se u nich v bydlišti neprodávaly, a tak jim musela redakce napovědět.955 Soutěž končila 
9. červnem 1938. Výsledky přineslo 43. číslo, první cenu, „krásné sportovní kolo s dynamkem od 
fy Vondřich, Karlín“ v ceně 1000 Kč vyhrál žák III. třídy měšťanské školy Vláďa Macháček z Velké 
Čermné nad Orlicí, druhou cenu – hodinky v ceně 250 Kč, „krásné rysovadlo“ v ceně 225 Kč 
a „pěknou vázanou knihu“ – Josef  Kouba ze žižkovské měšťanky a třetí cena – elektrický vlak 
v ceně 200 Kč – putoval do Dolných Krškan pri Nitre k Františku Balážovi. Dalších 356 výherců 
získalo některý z inserovaných výrobků. „Jsou to na př.: plnicí pera, telegrafní klíče Palaba, cukrovinky, 
mýdla, zubní pasty s kartáčky v pěkném balení, čaje, krémy na obuv, Opektu na zavařování, paštikové konservy, 
margarin, cikorii, krásné vázané knížky atd. Každý vyhraje něco. Někdo jen jeden výrobek, někdo několik – podle 
jejich ceny.“ Pražští výherci si mají výhru vyzvednout v hlasatelské administraci, „venkovským“ bude 
poslána poštou.956

V obalové soutěži, pravda, těžko hledat branný prvek, křížovkářská soutěž jej ale obsahovala 
zcela jistě. Jednak zadání požadovalo zeměpisnou a dějepisnou křížovku, takže opět nabádalo sou-
těžící, aby si rozšiřovali své znalosti. Tvorba křížovek navíc není až příliš vzdálena tvorbě šifer 
a kryptogramů, což už do rámce branné výchovy nesporně patří. Že nejde o náš stihomam, proká-
5. února 1938, s. 3.
951 (Redakce:) Jak dopadla křížovkářská soutěž? Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 3.
952 (Břetislav MENCÁK:) Hlasatel odpovídá. Mladý hlasatel 26/III. 26. února 1938, s. 11.
953 (Redakce:) Jak dopadla křížovkářská soutěž. Mladý hlasatel 34/III. 23. dubna 1938, s. 7 a 11.
954 (Redakce:) Odměny z křížovkářské soutěže. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 11.
955 (Redakce:) Odpovídáme na dotazy obalové soutěže. Mladý hlasatel 40/III. 4. června 1938, s. 14.
956 (Redakce:) Výsledky Obalové soutěže čtenářů Mladého hlasatele. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 7, 11 a 15.
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zal počátek následujícího ročníku. Pro ten také avisovalo 44. číslo z konce července novou, již jed-
noznačně brannou soutěž „Nejrychlejší cestou na pomoc“. „Sledujte podrobnosti v 1. čísle Mladého hlasatele. 
Vyjde 3. září 1938.“957 Jejím autorem bude Jaroslav Foglar.

4.7. Zpravodajem v nelehké době
„Pár týdnů po premiéře Matky se to stalo, 12. března 
1938. Nacistický velepodvod s anšlusem Rakouska, 
kterým Hitler ukončil obklíčení Československa. Ve fil-
mových žurnálech jsme to viděli na vlastní oči: pochodující 
wehrmacht, oddíly SA a SS, kterak kácejí pohraniční 
sloupy a jak obsazují Vídeň, všechno jako za rok u nás. 
Nikdo už nemohl pochybovat o tom, že jsme teď na řadě 
my. Doslova na anšlus umřel nástupce Hilara v křesle šéfa 
činohry Národního divadla, germanista a kongeniální pře-
kladatel Goethova Fausta, profesor Otakar Fischer.“

Bohumil Bezouška958

Dozvukem anšlusu, který osobně zasáhl Břetislava Mencáka, byla jistě právě smrt Otokara 
Fi schera, jeho bývalého učitele na Filosofické fakultě Karlovy university, hodnotitele jeho disertační 
práce a osobního přítele.

Tváří v tvář nacistické hydře, která se blížila přepadnout Československo, nebylo jistě jednodu-
ché vlévat čtenářům do duše naději a optimismus. Mladý hlasatel se o to pokoušel a malomyslnost si 
nepřipouštěl. Utvrzoval čtenáře v naději. Ne, že nehrozí nebezpečí, ale že na ně stát je připraven, že 
je zabezpečen, že za ním stojí celý civilisovaný svět a jemuž jeho morální převaha dává neobyčejnou 
sílu.

4.7.1. nebáli jsMe se a nebojíMe se!
Hitlerův projev z 20. února a anšlus Rakouska způsobily v aktuální rubrice velké změny. Původní 

rubrika „zpráv z ČSR a celého světa“ byla oslabena a její místo začaly přejímat úvodníky. Ty se sice 
vyskytovaly v Hlasateli již předtím, jenže snad nikdy neměly takovou závažnost a vazbu k aktuální 
situaci. Na druhé a třetí straně Mladého hlasatele se postupně začíná místo rozmanitostí ze světa 
vytvářet svodka nejdůležitějších událostí uplynulého týdne. V tomto směru se časopis začíná přibli-
žovat skutečným novinám. Dohonit je přirozeně nemůže, je pouze týdeníkem.

V anšlusových dnech zveřejnil Mladý hlasatel část vládního prohlášení, předneseného minister-
ským předsedou Hodžou. Výrazným titulkem vyjadřuje odhodlání „bránit hranice do všech důsledků“, 
jak o něm mluvil i Hodža. Z prohlášení jsou samozřejmě vybrány jen podle redakce nejdůležitější 
pasáže, některá slova jsou tučně zvýrazněna.959

Pod Hodžovým projevem je umístěn úvodník „Máme mnoho přátel ve světě“, které stejně jako 
Hodža prohlašuje odhodlání bránit stát a jeho demokratickou myšlenku. Připomíná budovatelské 
dílo dvojice Masaryk-Beneš a odvolává se na slib věrnosti duchu a odkazu Masarykovu. Nadějné 
vyhlídky podepírá „zcela jasným prohlášením Francie“, „že nás bude bránit“. Konkrétní jména, data 
a funkce nenajdeme.960

Ovšem nalevo od úvodníku je otištěna velká fotografie bývalého presidenta Spojených států 
Herberta Clarka Hoovera, který je právě v Praze „hostem československé vlády“ a přebírá čestný 
doktorát pražské techniky a Filosofické fakulty University Karlovy. Právě on má být jedním z přátel 

957 Nejrychlejší cestou na pomoc. Mladý hlasatel 44/III. 30. července 1938, s. 11.
958 Bohumil BEZOUŠKA: Jak jsem proskotačil život. Lunarion, Praha 1993, s. 98. Chyby ponechány.
959 Nebáli jsme se a nebojíme se! Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 2. Autor úprav neuveden.
960 P. (Arnošt POLAVSKÝ?): Máme mnoho přátel ve světě. Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 2.
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Československa ve světě. „Vzácný host, který 
má zásluhy o sociálně podpůrnou pomoc Ameriky 
poválečnému Československu… Jeho jméno nese 
i jedna z největších pražských ulic (Hooverova 
třída).“961

29. číslo, které vyšlo na Josefa, se vyrov-
nalo s koncem Rakouska a otisklo snímek 
vnuček T. G. Masaryka na lánském hřbi-
tově.962 Protější stránku zcela zaplnil pří-
spěvek o oslavách 20. výročí bachmačské 
bitvy. Snímek čs. vojska nastoupeného ve 
zcela pravidelných útvarech podtrhují pro-
ložené části článku. „Naši hoši se nedali.“ – „s 
malými ztrátami“ – „pokud ještě budeme mít síly 
udržet pušku v ruce, budeme zase mezi prvními 
a v jejich čele“ – „není na světě síly, která by nás 
mohla připravit o ovoce naší revoluce“ – ve víru 
událostí „okolo našeho státu“ atd.963

30. číslo z 26. března přineslo pod výraz-
nou hlavičkou „Co se děje ve světě“ úvodník 
Arnošta Polavského „Naši přátelé promlu-
vili…“. Ujišťuje čtenáře, že takřka všechny 
spřátelené státy by přišly Ćeskoslovensku 
na pomoc. „I když němečtí státníci prohlásili, že 
nechovají nepřátelských úmyslů vůči Českosloven-
sku, daly s námi spřátelené státy najevo, že jakékoli napadení naší republiky by znamenalo novou světo-
vou válku a že by šly všechny se svými armádami nám na pomoc. Prohlásila to zcela jasně Francie a také Rusko, 
rovněž oba další státy Malé dohody, Rumunsko a Jugoslavie upozornily, že oba setrvají na spojeneckých smlouvách.“ 
Reservovaná odpověď Velké Británie je rovněž chápána jako příslib pomoci. „Rovněž velká Britanie, 
hlavní mluvčí světové politiky, dala najevo, že jí osud Československa nemůže zůstat lhostejný.“ Nejednoznač-
nost těchto slov je pro jistotu oslabena dalším ujištěním, že „ještě důrazněji promluvil anglický národ“. 
Vypráví o pročeskoslovenských manifestacích a projevech „poslanců, politiků a státníků“ o nut-
nosti hájit československý ostrov míru a pořádku. Podle úvodníku si celý svět anšlusem uvědomil, 
že Československo je srdcem Evropy a zásah proti němu bude zásahem proti celé Evropě. „A všude 
se podivovali našemu sebevědomému klidu a posilovali nás v rozhodnutí, že se budeme skutečně bránit, kdyby na nás 
chtěl někdo sáhnout. My jsme si svobodu vybojovali krví a utrpením a tuto svou svobodu budeme hájit jako nejdražší 
svůj statek – všichni do jednoho.“ Na závěr zopakuje a zvýrazní, že máme za hranicemi „velmi mnoho dob-
rých přátel“ a „naprosto spolehlivé spojence“. Získali jsme je vlastním přičiněním a zásluhou obou našich 
presidentů.964 Není tedy důvod k malomyslnosti. Přátel máme spoustu.

Vedlejší sloupek „Stát, o kterém se mnoho mluvilo. Události kolem Litvy.“ hovoří ve skutečnosti o Pol-
sku a jeho politice. Litva je jenom jejím symbolem, který hrozil přerůst v konflikt dvou států. 
Připomene rámcové dějiny Litvy a její vazby na české země prostřednictvím dynastie Jagellonců, 
zde uváděné jako „Jagaillovců“ a český král „Ladislav Jagaillovec“; postupnou ztrátu nezávislosti 
ve prospěch Polska a jeho dělení a „ruské panství“. „Teprve před dvaceti lety, po rozpadu carského Ruska 

961 Pocta H. C. Hooverovi. Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 3. Autor neuveden. Dnešní ulice Wilsonova.
962 Ještě vzpomínka na 7. březen. Mladý hlasatel 29/III. 19. března 1938, s. 2. Autor neuveden.
963 Oslavy 20. výročí bitvy u Bachmače. Mladý hlasatel 29/III. 19. března 1938, s. 3. Autor neuveden.
964 A. P. (Arnošt POLAVSKÝ): Naši přátelé promluvili… Mladý hlasatel 30/III. 26. března 1938, s. 2.
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nabyla Litva zase samostatnost, ale záhy byla 
Polskem připravena o značnou část svého území, 
i s hlavním městem Vilnem. Od té doby panoval 
ve skutečnosti válečný stav mezi Litvou a Pol-
skem a místo řádné hranice byla jen rozdělovací 
čára se zákopy a ostnatými dráty. Polsko marně 
naléhalo, aby byly zavedeny tak zvané přátelské 
styky, a proto minulý týden dalo Litvě ultima-
tum, tj. vybídnutí, aby do 48 hodin odpověděla, že 
přijímá všecky jeho podmínky. Poněvadž polské 
rozhodnutí přišlo hned po převratu v Rakousku, 
byly obavy, zda se zároveň nepomýšlí také na něco 
jiného. Napětí se zvýšilo, když Rusko prohlásilo, 
že každý útok na Litvu znamená zároveň vypově-
zení války Rusku. Litva však přece jen ustoupila 
a podmínky polské přijala. Nastanou tedy mezi 
oběma zeměmi přátelské vztahy a celá Evropa 
si oddychla. Nebezpečí nové evropské války bylo 
zažehnáno.“965

Článek zdánlivě bez přímého vztahu 
k Československu. Jen zdánlivě. Za prvé 
nelze nevidět nepříznivý pohled na pol-
ské chování. Čtenáři jsou seznámeni 
s diplomatickým pojmem ultimáta, jehož 

nepřijetí vesměs vyvolá ono „něco jiného“. Dále tu je relativisován diplomatický pojem „přátelských 
vztahů“, jež si lze jen stěží představit, kontroluje-li protivník bývalé hlavní město. Bohužel nelze 
jasně říci, zda otištění litevského scénáře nemá být varováním před jeho československou vari-
antou, k níž také nakonec došlo. Jsou tu totiž zastřeny formální příčiny polsko-litevské krise, za 
něž bylo vydáváno zastřelení polského úředníka pohraniční služby na demarkační čáře – čili inci-
dent. Navrženou vyšetřovací komisi Polsko odmítlo, ministr zahraničí Józef  Beck dokonce přerušil 
dovolenou a 17. března bylo Litvě prostřednictvím Estonska dáno 48hodinové ultimátum, aby do 
konce března obnovila diplomatické styky s Polskem, zahájila poštovní a železniční styk, taktéž 
přerušený polskou okupací Vilna, s dalšími požadavky uznání nynější hranice, uzavření dohody 
o ochraně menšin a obchodní smlouvy, náhrady škod, které Polsko utrpělo při posledním incidentu 
a vyškrtnutí článku litevské ústavy, podle něhož je hlavním městem Vilno. Estonsko, Lotyšsko, 
Francie i Velká Británie naléhaly na Litvu, aby ultimátum přijala. Na svátek sv. Josefa tak i učinila.966 
Jde o jednání pod nátlakem, přijetí těžkých i potupných podmínek, jemuž velmoci tleskají. Mělo to 
být varování?

24. března mluvil o Rakousku a Československu britský ministerský předseda Chamberlain před 
poslanci Dolní sněmovny. Ačkoliv její skutečné vyznění bylo v podstatě opačné, československý 
tisk se ho chopil jako státnického počinu, který na adresu Československa deklaroval, že v případě 
války nejsou směrodatné pouze smluvní závazky a že případná světová válka by se neomezila pouze 
na ty, jež na sebe podobné závazky přijali. Na československé straně nebylo dostatečně pochopeno, 

965 Stát, o kterém se mnoho mluvilo. Události kolem Litvy. Mladý hlasatel 30/III. 26. března 1938, s. 2. Autor neuveden.
966 Jan MÜNZER: Litevsko-polský spor. Naučný slovník aktualit II. 1939. L. Mazáč, Praha 1939, s. 286. Autorova šifra 
v tomto díle v seznamu spolupracovníků není uvedena.
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že mluví-li Chamberlain o nutnosti mírového řešení, pak oběti přinese Československo. Ne odvo-
lání německých požadavků a ukončení harašení zbraněmi, ale československé ústupky vykoupí 
mír.967 O významu projevu hovoří úvodník 31. čísla z 2. dubna.968

Nepodepsaný autor úvodníku si byl buď evidentně vědom 
reserv Chamberlainova projevu, že údajná síla jeho řeči je pouze 
zbožným přáním, nebo chtěl věřit, že takto vypadá jemný a věcný 
diplomatický jazyk. Z jednoho nebo druhého důvodu připojil 
doušku, že britští státníci si natolik přejí světový mír, pročež 
jsou ve výrazech „nesmírně mírní, i když pronášejí hrozby“. Je jistě 
kuriosní, že dětem je vysvětlováno, že Chamberlain se vyslovil 
„takto“, i když se „tak“ vlastně nevyslovil. Jak ale chápat všechny 
sliby, když může mít na mysli něco zcela jiného? A jedna věc 
v úvodníku ve vztahu k Velké Británii chybí – fakt, že Británie 
nemá s Československem žádné spojenecké svazky a povinnosti, 
pouze prostřednictvím Společnosti národů a že žádné nehodlá 
tvořit. Pomoc a stanovisko ostrovní velmoci je vykládána na 
základě sympatií k demokratickému režimu Československa 
a obdivu, jehož se stát a oba jeho presidenti v zahraničí těší. Je 
to otázka morálky a cti, ne politiky. Je to pocit sounáležitosti 
evropských zemí a zemí demokratických. Proto byl, mimocho-
dem v Hlasateli neuvedený, argument o úloze jiných faktorů než 
smluvních závazků tak vítaným příspěvkem do této konstrukce. 
V tomto úvodníku také zazní jedna z prvních zmínek o jedná-
ních s německou menšinou.

Další zpráva z Londýna se věnuje „londýnskému příteli dětí“, 
nejstaršímu a největšímu slonovi londýnské zoo Kellymu. Třía-
půltunový drobeček se chystá na odpočinek. Škoda, že si z něj 
jiní londýnští sloni nevzali příklad…969

V polovině dubna připomnělo 33. číslo „výročí národní pří-
sahy“, spisovatelský manifest ze 13. dubna 1938, Jaroslava Kvapila 
a Aloise Jiráska. „Vzpomínáme tohoto výročí národní jednoty a odvahy. 

Slibujeme si, že také my budeme jednotni a silní. Nedáme si upříti právo na to, co nám patří. Budeme umět hájit 
svou vlast do všech důsledků. Před 20 lety přísahal národ věrnost a odhodlanost. Přísahá ji i dnes. My mladí pří-
saháme také. Vytrváme, hrdí Čechoslováci, budeme vždy státi při svém státu a pracovat pro něj vždy a všude.“970 
O tom, že se chystá nový manifest, se čtenáři nedozvěděli. Ani to, že na přípravách budoucího 
manifestu „Věrni zůstaneme“ se podílí i dobrý přítel redaktora Mencáka Bedřich Václavek, ani to, že 
když konečně 15. května 1938 vinou různých třenic opožděně vyšel, že jej mezi prvními podepsala 
i přispěvatelka Mladého hlasatele Helena Malířová.971

967 Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 144–145.
968 Zájem Evropy o Československo. Také anglická vláda promluvila. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 2. Autor neuve-
den.
969 Londýnský přítel dětí. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 1 a 2. Autor neuveden.
970 Výročí národní přísahy. Mladý hlasatel Mladý hlasatel 32/III. 9. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden.
971 Jan KUKLÍK – Pavel ZÁTKA: Spisovatelský manifest a Petiční výbor »Věrni zůstaneme!«. Revue dějin socialismu. 1969. 
Ročník IX. Číslo 2. Duben 1969. Ústav dějin socialismu, Praha 1969, s. 203–225. KOLEKTIV: Chtěli jsme bojovat 1. 
1938. Dokumenty o boji KSČ a lidu na obranu Československa. Nakladatelství politické literatury, Praha 1963, s. 337–341. 
Jan KUKLÍK: Spisovatelský manifest a Petiční výbor Věrni zůstaneme! Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií. 
Universita Karlova v nakladatelství ISV, Praha 2008, s. 148–161. Robert KVAČEK: Československý rok 1938. Druhé 
rozšířené a aktualisované vydání. Polart, Praha 2011, s. 48–50.
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„Není míru bez pravdy“ hlásal o Velikonocích president Beneš a po necelém týdnu i Mladý hlasatel. 
Úvodník byl věnován „velikonoční slavnosti míru“ a výňatkům z Benešova poselství, jež „bylo všude 
u nás a také za hranicemi přijato s velikým uspokojením“.972 Dále se čtenáři dočetli o presidentské amnestii, 
týkající se politických provinění. Zdůrazňuje se, že „nikoliv však hrubé vojenské zrady a špionáže a také 
nikoli provinilců, kteří před trestem uprchli do ciziny.“973 Graficky větší význam je věnován událostem za 
hranicemi, vedle válek v Číně a Španělsku má prvořadý význam zpráva o britsko-italské smlouvě, 
která je označena za „velký krok k světovému míru“. „Jejím podepsáním se odstraňuje napětí mezi Italií a Ang-
lií, neboť všechny vážnější rozpory mezi oběma státy byly nyní smírně vyrovnány. Stalo se tak především zásluhou 
anglické vlády, ale také ochotou Italie. Jde v dohodě o Středozemní moře, o Habeš a také Španělsko. Římská 
dohoda znamená podstatný krok ke světovému míru.“974 Smlouva sice fixovala formálně součastný stav 
ve Středomoří, ale Itálie nenechala nikoho na pochybách, že v žádném případě nejde o narušení 
berlínsko-římské osy, že se netýká ani Společnosti národů, ani „jakékoli třetí mocnosti“, čímž byla 
míněna Francie.975 Optický dojem, že je fašistická Itálie ochotna podepsat nějakou dohodu a neha-
raší zbraněmi, měl vyvážit skutečnost, jak lacino Itálie k dohodě dospěla a jak povážlivě klesala váha 
britského impéria.

Pokus o změnu pohledu na Itálii, přístupu k ní a její případné oddělení od Německa se 
odráží v uznání italské kořisti v Habeši československou vládou, v lednu 1937 de facto a de iure 
19. dubna 1938.976 O uznání psal Mladý hlasatel v 35. čísle z 30. dubna. Formálně jde o vzpomínkový 
článek k výročí čs. legií v Itálii. „Minulý týden uplynulo jejich 20 výročí. Je pochopitelné, že již tyto vzpomínky 
také přispěly k tomu, že zrovna k nim Československo oficiálně uznalo římské imperium, to jest krále italského 
také jako císaře habešského. Při slavnostech bylo vděčně vzpomínáno dřívější spolupráce s Italií a také v Italii nalezly 
naše vzpomínky radostný ohlas.“ Jak asi bylo čtenářům, kteří odebírali Hlasatele od I. ročníku, který byl 
pověstný tím, že se stavěl na stranu přepadených Habešanů? Možná i proto je zmínka o uznání 
italského impéria pouze vsunuta do legionářského jubilea. A její závěr zní zcela jinak: „Duch našich 
legií se musí stát také duchem naší veškeré mládeže, to si musíme stále slibovat!“977 K jednotě pak vyzývají verše 
Miloše Veselého „Semkněme se!“.978

Obdivuhodnou demonstrací jednoty byl určitě 1. máj. Následující 36. číslo ze 7. května si jej 
proto také zvolilo jako téma úvodníku. Radostně oznamuje, že se při jeho oslavě podařilo překle-
nout všechny rozdíly, všechno obyvatelstvo, všechny strany pod jediným praporem obrany státu 
slaví svátek práce. „Bez komanda, bez nucení… jeden duch a jedna vůle.“979 Radost z oslav kalí pouze 
oznámení o smrti Františka Udržala, bývalého ministerského předsedy, ministra národní obrany, 
senátora a poslance, „znamenitého znalce doby husitské“ a „budovatele naší armády“, „a proto ho 
už také pro jeho vzhled nazývali husitským hejtmanem“. Udržalova smrt je o to tragičtější, že třetí 
den po jeho smrti skonal i jeho bratr Václav.980 Ke svátku matek je čtenářům představena galerie 
„maminek velkých synů národa“ – T. G. Masaryka, Karla Havlíčka, Mikuláše Aleše a Jaroslava 
Vrchlického.981

972 Není míru bez pravdy. Mladý hlasatel 34/III. 23. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden.
973 Milost pro politické tresty. Mladý hlasatel 34/III. 23. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden.
974 Z událostí za hranicemi. Anglo-italská dohoda velkým krokem k světovému míru. Mladý hlasatel 34/III. 23. dubna 1938, s. 2. 
Autor neuveden.
975 Anglo-italská dohoda. Naučný slovník aktualit II. 1939. L. Mazáč, Praha 1939, s. 13–14. Autor hesla neuveden.
976 Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 74.
977 Vzpomínali jsme založení našich legií v Italii. Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 2 a 14. Autor neuveden.
978 Miloš VESELÝ: Semkněme se! Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 3.
979 1. máj – vzkříšení národní svornosti. Mladý hlasatel 36/III. 7. května 1938, s. 2. Autor neuveden.
980 Zemřel bohatýr. Mladý hlasatel 36/III. 7. května 1938, s. 2. Autor neuveden.
981 Maminky velkých synů národa. Mladý hlasatel 36/III. 7. května 1938, s. 3. Autor neuveden.
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Atmosféra celonárodní jednoty začíná 
být kalena stále větším napětím a Hlasa-
tel se snaží neustále posilovat ve svých 
čtenářích optimismus, ale i „realistický“ 
pohled na aktuální dění. 37. číslo ze 
14. května přináší zprávy o sinajské 
konferenci Malé dohody. Přiznává, že 
jednání se konala za zavřenými dveřmi, 
ale přítomnost „vyslanců téměř všech 
význačnějších států evropských“ dávala 
tušit, že konference bude s napětím oče-
kávána a že tedy úloha Malé dohody 
v evropské politice nedoznala ztráty. 
Článek je naopak toho názoru, že anexí 
Rakouska úloha a význam Malé dohody 
ještě vzrostl. „Ukázalo se, že společné nebez-
pečí státy Malé dohody ještě úžeji přimklo 
k sobě a vzájemná solidarita byla utužena. 
Mýlili se ti, kdož myslili, že novými poměry 
v Evropě bude Malá dohoda oslabena. Nikoli, 
vycházíme znovu posíleni.“ Snímek ministra 
zahraničí Kamila Krofty měl jen zvýraz-
nit tento dojem. Článek v podstatě nepři-
náší žádné podrobnosti a naději konstru-
uje jen z plamenných řečí a přítomnosti 

početného zahraničního publika. Od pozornosti k pomoci přece nemůže být daleko.982

Naopak bagatelisací se vyznačuje příspěvek „Po Hitlerově návštěvě v Italii“, který se snaží o zvý-
raznění sporných otázek mezi oběma říšemi – připojení Rakouska, otázka Terstu – a pokouší se 
o mírné rýpnutí do Hitlerovy osoby. „Bylo slibováno, že Hitler oplátkou promluví také italsky, zatím jsme 
slyšeli jen projev německý. Řeči jejich se pohybovaly v mezích obvyklých diplomatických projevů. Kromě zevních 
okázalostí nepřinesl Hitlerův zájezd žádných politických sensací anebo něco nápadnějšího.“ Čtenáři jsou jednak 
chlácholeni a jednak upozorňováni na nabubřelou německou a italskou propagandu, jíž nelze věřit. 
Že skutečnost byla někde jinde, si časopis nepřipouštěl – a asi ani nemohl jinak.983 Co nedokázal 
tisk pro dospělé, nemohl přece překonávat dětský časopis!

Dalším uklidňující příspěvek se jmenuje „Cizina stále píše o nás“ a znovu a znovu ujišťuje o sympa-
tiích celého světa k čs. demokracii, který bedlivě hledí na to, „co tato přední stráž dělá“, a dále se věnuje 
aktuálním vnitropolitickým problémům státu.984

4.7.2. československé zahraničí
V těchto týdnech se mluvilo i o neformální akci, kterou v Mladém hlasateli vyhlásil už v říjnu 

Arnošt Polavský. Šlo o sbírku ve prospěch české krajanské školy v tehdy rumunské Besarábii, 
v obci Novohrad – dnešní Huluboaia (Holuboje, Holubinka) v Moldávii.985 Pro zdejší českou školu, 
rumunskými úřady nestydatě zanedbávanou, byla uspořádána sbírka učebnic a českých knih, kterou 
řídila přímo redakce.
982 Malá dohoda stále pevná. Mladý hlasatel 37/III. 14. května 1938, s. 2. Autor neuveden.
983 Po Hitlerově návštěvě v Italii. Mladý hlasatel 37/III. 14. května 1938, s. 2. Autor neuveden.
984 Cizina stále píše o nás. Mladý hlasatel 37/III. 14. května 1938, s. 2. Autor neuveden.
985 Arnošt POLAVSKÝ: Česká škola v Besarabii. Mladý hlasatel 5/III. 2. října 1937, s. 11. K dějinám a současnosti ves-
nice např. – Petr KOKAISL a KOLEKTIV: Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě. Za hranice – Společnost pro 
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Během několika týdnů se sešly první dary. „KNIHY ČESKÉ ŠKOLE V BESARABII. Na náš 
článek z č. 5 o české škole v Novohradě v Besarabii se první ozvali dva žáci německobrodské měšťanky, Boh. Svo-
boda z Třebohostic a Stan. Sedlmajer ze Škvorce a poslali na adresu redakce M. hlasatele balík knih pro děti 
novohradské. V dopise píší, jak na ně zapůsobil článek a zároveň vyslovuji přání dopisovat si s novohradskými 
dětmi. Na zpěvníčku, který mimo jiné zábavné a školní knihy posílají, připsali:  ‚Ať zní česká píseň v České škole 
v Besarabii!‘ Kdo bude jejich příkladu následovat? Knížky, hlavně zábavnou dětskou literaturu, posílejte na adresu 
Mladého hlasatele, který je pak hromadně pošle do Rumunska. — Právě teď, když jsem to dopsal až sem, přišel do 

redakce školáček H. Husenský z Prahy II. a přinesl 
další 2 knížky.“986

Brzy se zapojily i čtenářské kluby, a 12. číslo 
nenápadně hlásilo: „Další knižní dary. Členky 
M. H. č. 220 ‚Naše čtyřka‘, I. Holá, M. Pilecká, Sl. 
Skáloví, V. Kolářová, žákyně IV. třídy měšť. školy 
ve Vršovicích a J. Kloz přinesli do naší redakce knihy 
pro školu v Besarabii s pěkným psaníčkem pro tamní 
školní děti. Děkujeme jim za školu v Besarabii.“987

V 16. čísle byl tento dar připomenut blíže: 
„ČESKÝM DÉTEM V BESARABII. Žákyně 
II. měšťanské školy v Praze-Vršovicích přinesly nám 
pro české děti v Novohradě v Besarabii 15 školních 
knížek, které jsme v těchto dnech společně s dřívěj-
šími dary prostřednictvím Komenského, spolku pro 
zahraniční české školy, poslali zahraničním dětem, 
aby je dostaly ještě před vánocemi. Pražské žačky 
doprovodily svůj dar těmito řádky: ‚Četly jsme v Mla-
dém hlasateli, že máte málo učebných knih. My zde 
v Československu máme knih dost. Posíláme Vám 
některé knihy. My už je nepotřebujeme. Máme zde 
školy krásné a rády do nich chodíme. Přejeme si, aby 
se Vám ve vaší škole velmi líbilo.‘ — Podepsáni jsou: 
Irena a Hana Holá, Milena Pilecká, Mir. Skálová, 
J. Kloz a O. Skála.“988

Zásoba knih byla před Vánoci odeslána do Rumunska, aby české děti 
dostaly nové knihy a ostatní předměty k Ježíšku. U příležitosti Masary-
kova dne československého zahraničí, dne před Masarykovými nedo-
žitými 88. narozeninami, napsal Arnošt Polavský do 28. čísla Mladého 
hlasatele článek, shrnující tento příkladný čin československých dětí: Ba 
co víc, bylo oznámeno, že 93. klub „Naše stráž“ z Nezvěstic daroval 

české škole dalších šest učebnic. „S díky kvitujeme a odevzdáváme.“989

Dary pokračovaly i nadále a 42. číslo z 18. června 1938 mohlo opět v článku Arnošta Polav-
ského hrdě hlásit: „Další knihy našich čtenářů do Besarabie“. „V posledních týdnech nám poslali další čtenáři 

rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, o. s.; Praha 2009, s. 212–229.
986 Knihy české škole v Besarabii. Mladý hlasatel 8/III. 23. října 1937, s. 2. Autor neuveden, pravděpodobně Arnošt Polav-
ský.
987 Další knižní dary. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, s. 14. Autor neuveden.
988 Českým dětem v Besarabii. Mladý hlasatel 16/III. 18. prosince 1937, s. 2. Autor neuveden.
989 A. Pol. (Arnošt POLAVSKÝ): Den československého zahraničí. Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 3. Další dárce. 
Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 3. Autor neuveden, patrně rovněž Arnošt Polavský.
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Ml. hlasatele odložené knížky pro děti českých krajanů v Novohradě v Besarabii. Bedničku knih posílají žáci 
II. a měšťanské školy Masarykovy v Ústí nad Labem, několik knížek pak žák I. a měšťanky Janda v Nymburce. 
Ten doprovází dar těmito milými řádky: V časopise M. h. jsem o Vás četl. Zůstaly mi knížky z obecné školy 
a protože jste mladší, posílám Vám je. Chcete-li, můžeme si dopisovati. Pozdravujte pana učitele a všecky Vaše 
rodiče. Pilně se učte a nezapomínajte na svou drahou vlast, do které se snad také jednou podíváte. Váš Jiří Janda. 
— Knížky posíláme zase hromadně do Rumunska ke konci školního roku, k vůli zjednodušení dopravy. Před 
vánocemi jsme poslali prostřednictvím spolku ‚Komenského‘ celou bednu knih. Došla však až k Novému roku. 
Naši krajané se vypravili se sáněmi, ale čtyři dny bloudili ve sněhové vichřici a vánici, div nazahynuli. Cestou našli 
poblíž nádraží, kam musili jet přes kopce, zmrzlého člověka. Krajané byli rádi, že se s knihami dostali živí domů. 
Váží si knih a zejména divadelních, přehráli všecky, které mají po ruce. Po prázdninách zase napíšeme čtenářům, 
jak se dětem v české besarabské vesnici daří. To už budou chodit do nové školy, na kterou se tolik těšily.“990 Svě-
dectví o solidaritě čs. mládeže – a tedy i o úspěchu výchovného působení Mladého hlasatele. Bohužel 
po prázdninách se značně změnily priority…

Kromě darů besarabským Čechům se v 31. čísle z 3. dubna psalo o daru pražských žákyň kraja-
nům v belgickém hornickém městě Swartbergu, rovněž u příležitosti Masarykova dne čs. zahraničí.991 
S blížícím se všesokolským sletem se samozřejmě čím dál více hovořilo o krajanech a „národních 
hostech“.992

Výraznější zmínku o dalších krajanech pak otisklo 38. číslo z 21. května, které se zamýšlelo nad 
výukou českého jazyka v krajanské komunitě v Kanadě. Tamní české děti, narozdíl od novohrad-
ských, českou školu vůbec neměly. I tak prostřednictvím dětské taneční skupiny ve Windsoru šíří 
slávu Československa, na čemž má zásluhu hlavně slečna Jindřiška Zajíčková ze Strenic, která žije 
v Kanadě už deset roků. Děti jsou zvány na koncerty i do vzdálených měst a všude jsou chvá-
leny.993

4.7.3. válka?
Přes veškerá ujišťování a hrdé deklarování připravenosti na všechny alternativy kráčela kolem 

obava z války, která bude ještě strašnější než válka předchozí. Nebyla to zbabělost, nebyla to chuť 
vyhnout se válce za každou cenu, ale zamyšlení nad oprávněností hromadného zabíjení a nad utr-
pením nevinných. Branná výchova obecně přinášela snímky a obrázky, které demonstrovaly různá 
zranění, cvičné poplachy simulovaly zasažení oblasti bombami či jedovatými plyny. Mládež byla 
vedena k tomu, aby jen nepřihlížela, ale aktivně se zapojovala při odklízení trosek, záchraně životů, 
starší děti měly dávat pozor na mladší, pěstovala se disciplína a mechanismy, jak zabránit panice 
a různým davovým psychosám. Taková budoucnost nevypadá nijak růžové, byť můžeme být sebe-
lépe připraveni.

Obavu tohoto druhu pravděpodobně vyjádřil v klubovní korespondenci 361. klub Mladého hla-
satele „Bandaj“ z Jiřic u Kostelce nad Labem. Koncem března mu Jaroslav Foglar v klubovní poště 
odpověděl: „Samozřejmě, že můžete nabídnouti CPO svou pomoc. V branné výchově se zdokonalujte pro každý 
případ, ale obavy z války si nevpouštějte do mysli.“994

Probíhající války ve Španělsku a Číně byly od března 1938 sledovány mnohem častěji a zprávy 
o průběhu bojů měly nejen zpravodajský, ale i osvětový a nabádavý ráz. Bezprostředně s reakcí na 
Hitlerův „menšinový“ projev byla otištěna reportáž Franty Dlouhána „Čína v ohni války“. Při líčení 

990 A. Pol. (Arnošt POLAVSKÝ): Další knihy našich čtenářů do Besarabie. Mladý hlasatel 42/III. 18. června 1938, s. 11. 
Zachován původní pravopis.
991 Vizte výše.
992 Problematiku všesokolského sletu zde sledovat nebudeme. Jde o tak široké téma, u něhož by bylo třeba sledovat 
vazby jednotlivých pisatelů na sokolskou organisaci a porovnávat údaje v Hlasateli s údaji sokolského tisku, že by zabral 
příliš mnoho stran. Výsledný produkt by se navíc od Mladého hlasatele odchyloval více, než by bylo únosné.
993 Naši v Kanadě. Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 7. Autor neuveden.
994 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 30/III. 26. března 1938, s. 14.
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motivací Čínanů při 
obraně své velké země 
jsou vyzdvihovány tytéž 
faktory, které se obje-
vovaly v příspěvcích na 
téma obrany státu. Čína 
je stavěna proti agre-
sivnímu Japonsku jako 
země hůře vyzbrojená, 
hůře organisovaná, ale 
„v sázce je vše“, a podle 
toho její obyvatelé jed-
nají. Bojují s Japonci 
s neuvěřitelnou vervou 
a odvahou, jsou ochotni 
položit své životy do 
posledního a urputně 

brání svou zemi před cizím uchvatitelem, jenž se neštítí nejhorších zvrhlostí. „Válka je hrozná věc. 
Ničí lidskou práci a lidské životy. Žádná slova nejsou dosti ostrá, aby ji odsoudila. Ale tam, kde se jedná o obranu 
napadené vlasti, není na místě uvažovati o vhodnosti či nevhodnosti boje. Obrana ze všech sil a za všech okolností, 
i za cenu životů, je tu prvním příkazem.“ Číňané válku nechtěli, sami jsou mírumilovní, což dokládá 
jejich prastará filosofie. „Ale nyní, kdy Čína se stala dějištěm dobyvačné japonské touhy, znají Číňané jen jedno: 
obranu vlasti. Neptají se, kolik životů je stojí, nelitují prolité krve. Věří, že spravedlnost se jednou uplatní.“ Závěr 
obsahuje pro čtenáře nejdůležitější postřeh: „My si však musíme uvědomiti ještě jedno. Číňané jsou velký 
národ. A dneska statečný. Přece však musí ustupovat. Nebyli totiž na obranu dosti připraveni. To byla chyba. 
Víme-li, že vlast a stát mohou být někdy napadeny, musíme se už připravovat k obraně. Jen potom přinese statečnost 
své ovoce. Nečekat na nejhorší, předvídat, řídit se skautským buď připraven! To má velký význam!“ V této repor-
táži není ani tak důležité, nakolik odpovídá realitě, je důležité, co si z ní má malý čs. občan odnést, 
a to bylo vyjádřeno pevně a výstižně.995

Válka ve Španělsku a v Číně má posléze své místo v rubrice aktualit, v podstatě hned po domá-
cích událostech. 32. číslo z 9. dubna hlásí: Generál Franco se pokouší roztrhnout území pod kon-
trolou vlády na dvě části a oddělit Katalánsko od Madridu. Neustálé bombardování, co nezničí 
letadla, zničí dělostřelectvo. „Zdá se, že se blíží konec španělské tragedie. Ať bude vítězem kdokoli, španělský 
národ na své krvi i na svém majetku jako celek bude strašlivě postižen. Potrvá desetiletí, než se nahradí aspoň 
zčásti škody, která dvouletá občanská válka způsobuje.“ Prudké obranné boje Číňanů. Šantungský průliv 
je místo vodou naplněn krví. Japonci takový odpor nečekali.996 Dále uveřejňuje povídku Josefa Ště-
pána „Souboj v oblacích. Z deníku španělského pilota“. Povídka je psána formou deníkových zápisků čer-
stvého pilota vládních sil. Popisuje jeho úspěchy a úspěšný první letecký souboj. Na žádném jiném 
místě neuvádí typ letadla, u svého protivníka doplňuje, že létal na letounu Fokker. Je to náhoda, že 
uvádí letadlo vyráběné v Německu a užívané ve válce, do níž se zapojili němečtí letci?997

O týden později ve 33. čísle: Frankovi se nepodařilo dobýt Tortosy a roztrhnout oblast vládního 
Španělska vedví. Postupuje však dál. „Vládní mobilisují na frontu všecky své muže, aby odvrátili hrozící 
katastrofu.“998

995 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Čína v ohni války. Mladý hlasatel 27/III. 5. března 1938, s. 6–7.
996 Válka ve Španělsku a v Číně. Mladý hlasatel 32/III. 9. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden. Chyby ponechány, vyznačení 
původní.
997 Josef  ŠTĚPÁN: Souboj v oblacích. Z deníku španělského pilota. Mladý hlasatel 32/III. 9. dubna 1938, s. 10.
998 Zoufalý odpor vládních ve Španělsku. Mladý hlasatel 33/III. 16. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden.
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23. dubna ve 34. čísle: Spojení mezi Barcelonou a Madridem přeťato, Katalánie oddělena od 
zbylé části Španělska. Japonci mají v Číně velké ztráty, dosud rozháraná Čína se sjednotila v boji 
proti vetřelci.999

Pak už je věnována pozornost jen Číně. 39. číslo z 28. května vyzdvihuje zásluhy čínských skautů, 
kteří ošetřují raněné na polním obvazišti za neustálého ostřelování.1000 A v čím dál hustší atmosféře 
konce školního roku informuje o míře odhodlání Číňanů hájit svou zemi v příspěvku o protržení 
hrází Žluté řeky. „Číňané raději obětují a zničí nejen svou zem, ale i své lidi, než by je vydali do područí nepří-
tele.“1001

Válka je nemilosrdná a tvrdá. Ale vzpomeňme na Dlouhánova slova – jakmile dojde na obranu 
vlasti, jsou diskuse o smysluplnosti této obrany zcela nemístné. Nesmíme čekat, až válka udeří 
a přelije se přes naše hranice. Jenže ona se už přes hranice dávno přelila…

4.8. Naši Němci a naše pohraničí
„Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo hezky,
bejvávalo, bejvávalo v Čechách všecko česky.
Dnes není věc tajná,
že hnutí Henleina
je prý jaksi
ve své praksi
trochu protičesky.“

Z kocourkovských luhův a hájův1002

Vztah Mladého hlasatele k německé menšině byl poněkud složitý. Hlasatel se profiloval jako časo-
pis určený českým, slovenským a podkarpatoruským dětem, přičemž kromě českých textů běžně 
otiskoval i texty slovenské, byť někdy doprovázené slovníčkem. Jazykově (nikoliv provenienčně) 
polské, maďarské a německé texty nestály v hledáčku jeho zájmu. Zároveň se ale dětským přísluš-
níkům těchto menšin formálně neuzavíral, byly-li mocny československého jazyka. Vystupoval jako 
časopis státního národa a občas zabředl do dikce vývojově už poněkud překonané.

Už v I. ročníku mu adresoval v tomto směru jemnou výtku František Novotný v Literárních 
novinách: „První pokus u nás o moderní časopis pro mládež je Malý hlasatel. Řekněme hned, že tento časopis není 
špatně veden, ale že odpovídá ještě příliš našim představám o »novinách«. Není na př. zapotřebí vypravovati dětem 
o našich německých spoluobčanech jako o cizím živlu (č. 6) a pod.“ 1003 Novotného výtka vytržená z kontextu 
poskytuje prostor pro úvahy, bůhvíjak nebyl Hlasatel nacionálně šovinistický. Ve skutečnosti šlo 
o drobný příspěvek, týkající se změn na prachatické radnici, kterou konečně ovládli Češi: „PRA-
CHATICE DO ČESKÝCH RUKOU. Vy, kteří žijete ve středu republiky, nevíte, jak musí mnohdy zápasit 
česká menšina v pohraničí s cizím živlem o české školy a české vzdělání. Za Rakouska, jak víte, musily chodit české 
děti často do německých škol. Proto jsme stavěli školy menšinové a pořádali na ně sbírky. Od převratu se poměry 
v tomto ohledu lepší a dnes konečně dochází v našem pohraničí k ovládnutí starých německých bašt. Tak se stalo 

999  Z událostí za hranicemi. Z bojišť ve Španělsku a v Číně. Mladý hlasatel 34/III. 23. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden.
1000 Skauti v Číně nastavují životy. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 11. Autor neuveden.
1001 Čína se brání – zátopami. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 10. Autor neuveden.
1002 Karel HRNČÍŘ – Josef  KÁŠ – Svatopluk VENTA: Z kocourkovských luhův a hájů. Pražský ilustrovaný zpravodaj. 
1937. Číslo 6. 11. února 1937. Melantrich, Praha 1937. Koncovky v názvu hudebního pásma Pěveckého sdružení 
učitelů kocourkovských kolísaly. Kocourkovští učitelé se zpovídají aneb Chudí hoši, kteří se proslavili. Českomoravský Kompas, 
Praha 1939.
1003 František NOVOTNÝ: O některých našich časopisech pro mládež. Literární noviny. Čtrnáctideník kulturního člověka. 
1935/36. Ročník VIII. Číslo 4. 1. listopadu 1935. Sfinx, Bohumil Janda, Praha 1935, s. 3.
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i v Prachaticích, které byly po 300 let spravovány německou většinou. V nedělních volbách 6. října to vyhrály české 
strany, které mají teď na radnici většinu. To znamená, že tam bude pamatováno více na český lid, české školství 
a české záležitosti vůbec.“1004

V atmosféře vítězství Sudetoněmecké strany v parlamentních volbách r. 1935 je to příspěvek 
vcelku pochopitelný. Byl jistě recyklován z melantrišského, resp. národně socialistického tisku, který 
si i v největších volebních katastrofách, jak ukázal při obecních volbách r. 1938, neodpustil velebit 
titěrné „úspěšky“ a přehlížet závažné problémy, jež volební výsledky přinesly.1005 A tak skutečnost, 
že po jinak drtivém vítězství německé strany podařilo se získat „pro český živel“ prachatickou rad-
nici, dokáže vysvětlit tón citovaného článečku, užívající snad poněkud zbytečně a nemístně rétoriku 
dob zápasů o česko-německou rovnoprávnost.

K německé menšině naopak přistupoval Hlasatel velmi obezřetně, tak jako k sousednímu 
Německu. V případě potřeby se vyhnul přímému pojmenování. Jeho opatrnost musela logicky při 
zhoršujících se německo-československých vztazích do určitého okamžiku růst, aby se pak zlomila 
a Hlasatel začal věci nazývat pravými jmény.

4.8.1. v toM kraji zněMčenéM…
Počátek III. ročníku si všímal pohraničních oblastí především v souvislosti s neutěšenou situací 

tamního obyvatelstva. Lužnického povídka „Chyťte černé auto“ nadhodila problém pašeráctví, jímž 
si místní pomáhají k živobytí a zároveň se zmínila o nevraživosti mezi pohraničním obyvatelstvem 
a čs. státními orgány. Konkrétní oblast ovšem neuvádí.1006

V klubovní rubrice 8. čísla se objeví pochvala 72. KMH „Mostecká šestka“ z Mostu, protože 
„72. klub se věnuje pomáhání chudým v pohraničí. — Mnoho klubů hlásí, jak si vzalo do ochrany ve své obci 
pomníky padlých.“ Krom toho ještě mostecký klub poslal svou písničku: „72. klub nám posílá písničku. 
Zpívá se na napěv ‚My jsme ti Pražáci, vltavská krev…‘ a vyzdvihuje v sobě úkol, který si tento klub dal, totiž 
pomáhati potřebným: ‚My jsme šestka v Mostě pod Hněvínem, / odvahou a prací jdem za cílem. /Vzdorovat 
chudobě, úkolem naším je, / pomoci v pravý čas, zná každý z nás. // Nakonec zmírníme aspoň z části / bídu 
a chudobu v pohraničí. / V tom kraji zněmčeném, od uhlí zčernalém, / prací a odvahou, k cíli spějme.‘“1007

O pomoci českému obyvatelstvu pohraničních oblastí hovoří pak reportáž Františka Bulánka 
„Dobré srdce a čin“ z 12. čísla. Dobré srdce a čin byl heslem „Tábora mladých“ a v jeho rozměru, ovšem 
bez jeho rámce, se také pohybuje Bulánkův apel na čtenáře a kluby Mladého hlasatele, aby podpo-
rovali „hraničářské děti“ v chudých oblastech, které si jinak nemohou dovolit každodenní obědy. 
Z dnešního pohledu se dá hovořit o jakési „adopci na dálku“. „Dneska je zvláště v pohraničí hodně 
dětí, které nemají nazbyt. Jejich rodiče žijí v území, kde každý Čechoslovák musí být stále na stráži proti 
nepříteli. V tomto území jsou však také špatné výdělky. Horníci a skláři neměli nikdy na růžích ustláno. Život 
je tím těžší i pro vaše kamarády a kamarádky.“ Na příkladě české jednotřídky v Hillově Mlýně u České 
Kamenice Bulánek ukazuje, že by pro všechny tyto děti stačilo jen 20 Kč týdně! A není jen Hillův 
Mlýn, výběr je přebohatý, narozdíl od tamních dětí. Celé třídy se mohou skládat, každý žák třeba 
50 haléřů týdně a obědy pro hraničářské děti jsou obstarány. Jak málo stačí… Nemusí to být nutně 
obědy, stačí třeba i levnější přesnídávky, to je také pomoc. Děti budou šťastné i pro to. V závěru 
uvádí adresu na Národní jednotu severočeskou, kam mohou šlechetní zájemci napsat.1008

1004 Prachatice do českých rukou. Malý hlasatel 6/I. 12. října 1935, s. 13. Autor neuveden.
1005 Snímek nového prachatického starosty, prof. Otto Chadraby otiskl např. pod titulem „Po 300 letech zase český starosta 
v Prachaticích…“ Pražský ilustrovaný zpravodaj. 1936, Číslo 2. 9. ledna 1936. Melantrich, Praha 1936, s. 16. Autor neu-
veden.
1006 J. LUŽNICKÝ: Chyťte černé auto. Mladý hlasatel 3/III. 18. září 1937, s. 8–9. Ilustrace F. Stecker. O obsahu povídky 
vizte výše.
1007 (Jaroslav FOGLAR:) Co dělají naše kluby. Mladý hlasatel 8/III. 23. října 1937, s. 14.
1008 Fr. Dlouhán (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Dobré srdce a čin. Mladý hlasatel 12/III. 20. listopadu 1937, 
s. 6–7. Zvýraznění původní.
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Sociální pomoc českým dětem v pohraničí a vůbec životní úroveň tamních českých obyvatel jako 
téma postupně uvolňuje místo sílícím problémům týkajících se německé menšiny a jejího pošilhá-
vání přes hranici. Úvodník shrnující oslavy 28. října 1937 se vyslovuje v tomto směru velmi obe-
zřetně: „Náš státní svátek byl oslaven ve čtvrtek republikou již po devatenácté. Děje se tak v době válek v Asii 
i v Evropě, která je vzrušena politickým neklidem. Zvláště my jsme právě v poslední době znepokojováni svým 
severním sousedem a jeho německými přáteli v našem státě — a musíme se neustále bránit tiskem a pravdivým 
informováním ciziny, která dostává o nás od našich nepřátel zprávy skreslené, nám škodlivé. Je třeba státnické trpě-
livosti a chladné rozvahy, ale i národního sebevědomí a rozhodnosti k činům nejen našim státníkům a politikům, ale 
i nám všem, dospělým i mládeži. Uvědomte si to vy, kteří přicházíte do styku s Němci. Střežte dobrou pověst naší 
republiky, buďte pyšni na naši demokracii, těžce vydobytou a těžce stále obhajovanou.“1009

Až do Hitlerova projevu v říšském sněmu se v Mladém hlasateli o německé menšině nepíše, 
navzdory vyhrocení situace v říjnu 1937 tzv. teplickým incidentem, nemluvě již o sondážích, zda by 
Sudetoněmecká strana vstoupila do vlády.1010 Teprve v březnu 1938 se o německé menšině začne 
psát a i přes drobné pausy se psát už nepřestane.

Výňatky z Hodžova vládního prohlášení ve 28. čísle hovoří o tom, že Československá republika 
„je domovinou i pro naše Němce, je spravedlivá pro každého, kdo má dobrou vůli“.1011 Že československý národ 
tuto dobrou vůli má, připomíná dovětek ke zprávě o Chamberlainově řeči z 24. března v 31. čísle: 
„My jsme už nesčetněkrát projevili nejlepší vůli dohodnout se po dobrém s každým, i našim Němcům podáváme 
přátelskou ruku. Rozhodně však nepůjdeme dále než připouští naše ústava, nedotknutelnost státu a jeho hranic.“1012 
A že tuto dobrou vůli dokáže projevit i německá strana, měl pomoci doložit odstaveček z 31. čísla: 
„NĚMCI SPOLUOBČANÉ. Po všech těch obtížích a urážkách všeho českého, na něž jsme zvyklí od většiny 
německého obyvatelstva naši republiky, zejména v pohraničí, působí velmi radostně tato zpráva z hraničářského 
města Kraslic: Česká škola jest tam rozstrkaná do třech budov, čímž trpí nejen vyučování, ale i celý její majetek, 
stále přenášený. Nyní samotní němečtí obyvatelé města žádají, aby pro českou školu byla postavena nová budova. 
Kéž by bylo hodně takových dobrých příkladů klidného soužití Němců s Čechy v našem pohraničí!“1013 Možnost 
projevit dobrou vůli však neznamená ochotu. Ta chyběla zcela.

4.8.2. nepodceňujMe učitele tělocviku
Všimněme si, že do dubna, pokud se hovoří o německé menšině, hovoří se obecně. A nehovoří 

se o Sudetoněmecké straně, natož o jejích předácích. Nemluví se ani o roztříštěnosti české politické 
scény, tak proč by menšinová měla být výjimkou. Fakt, že Sudetoněmecká strana pohltila ostatní 
německé aktivistické strany s výjimkou sociální demokracie, že z vlády musel odejít německý ministr 
Ludwig Czech, nic z toho do časopisu neproblesklo.1014 Karlovarský sjezd Sudetoněmecké strany 
tuto praxi velmi rychle změnil.

Karlovarský sjezd 23. a 24. dubna, který odmítl vládou nabízenou kodifikaci menšinového práva 
a ústy Konrada Henleina vyhlásil pověstných osm karlovarských požadavků, stal se dalším mez-
níkem ve vývoji III. ročníku. Sudetoněmecká strana se v jednom z požadavků otevřeně přihlásila 

1009 Slíbili jsme si 28. října: Svorně vytrváme – věrni národu a demokracii! Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 2. Autor 
neuveden.
1010 Miloslav MOULIS – Dušan TOMÁŠEK: Život plný nenávisti. Edice Archiv, č. 18. Mladá fronta, Praha 1977, s. 46–47. 
Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 105–106 uvádí chybně listo-
pad.
1011 Nebáli jsme se a nebojíme se! Mladý hlasatel 28/III. 12. března 1938, s. 2. Autor úprav neuveden.
1012 Zájem Evropy o Československo. Také anglická vláda promluvila. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 2. Autor neuve-
den.
1013 Němci spoluobčané. Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 2. Autor neuveden.
1014 Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 138–139.
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k nacistické ideologii.1015 Sice si o tom už dávno štěbetaly vrabci na střechách, ale v dané situaci 
mělo toto přiznání jasný a hrozivý význam, henleinovci jsou kryti vahou Německé říše – a nespl-
nění těchto požadavků bude mít patřičné následky.

Henleinovské hulákání o ochraně němectví, obsažené v karlovarských požadavcích, poskytlo, 
bohužel pozdě, dostatek munice pro spuštění antikampaně. Druhým momentem byly připravované 
obecní volby, vyhlášené původně na listopad 1937 a odsunuté na neurčito v důsledku teplického 
incidentu. Bezprostředně po anšlusu Henlein žádal nové parlamentní volby a konečné vypsání 
„slibovaných“ obecních voleb.1016 K nim se mělo přikročit na konci května. Karlovarský sjezd 
sloužil též jako nástroj propagandy pro nastávající volby, podobně i protihenleinovská kampaň byla 
vedena zčásti ze stejného důvodu. Zdůrazňované němectví a příslušnost ke germánským kmenům 
posloužilo jako velmi dobrý terč.

4.8.3. pan slepička, dvořáček a prda
„Henlein se narodil v Maffersdorfu, ve vesnici nedaleko 
města, v němž právě řečnil [Liberec]. Jeho otec byl ve Vídni 
účetním. Jeho matka byla Češka, rozená Dvořáčková, jeho 
dědeček byl Čech a babička Slovenka. Je-li tohle německý 
původ, pak bych věru rád věděl, jak vypadá původ neně-
mecký.“

Sydney Morell1017

Od konce dubna se České slovo a Večerní České slovo specialisovalo na odhalování „germánských 
kořenů“ exponentů Sudetoněmecké strany a poukazovalo na lživost jejich propagandy, která začíná 
už u jejich samotného původu. 1. května ťalo České slovo přímo do Konrada Henleina, „ukázkového 
typu našich Němců“,1018 3. května ironicky připomnělo Henleinovy výroky „‚Po dvacet let se ruší inte-
grita sudetského němectví a jím osídleného prostoru…‘ Porušením integrity sudetského němectví nebylo, když se ze 
syna Češky a česko-maďarského otce stal Ultragermán Konrad Henlein?“1019 Večerní České slovo zase zahájilo 

12. května kampaň „České duše navrátit českému jazyku“, více 
asi propagační, nežli schopná praktického uskutečnění.1020 
A konečně 20. května vyšel ve Večerním Českém slově drobný 
článeček, „záznamy o Ultragermánovi“.1021

Tato kampaň, která kromě ironie a prvků předvolebního 
boje, třebas i za použití neúplných či nepřesných informací, 
správně ukazovala na pošlapávání pravdy henleinovci, samu 
podstatu jejich nehorázných lží, předvedla v pravém světle 
jejich údajné utrpení, měla svou variantu i v Mladém hlasateli. 
Zde však nebyla chápána jako prostředek předvolebního boje 
ani na chvilku.

1015 Tamtéž, s. 137–138.
1016 Záviš KALANDRA: Československo, vnitřní politika 1937. Naučný slovník aktualit I. 1938. L. Mazáč, Praha 1938, s. 
80. Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 136.
1017 Sydney MORELL: Viděl jsem ukřižování. Sudety 1938–39. Svědectví anglického novináře, který byl při tom. Jota, Brno 1995, 
s. 16.
1018 B: Konrad Henlein je typ našich Němců. České slovo, 1. května 1938, s. 5.
1019 České slovo, 3. května 1938, s. 1. Autor neuveden.
1020 Co s poněmčenými Čechy? České duše navrátit českému jazyku. Po vzoru našich národních buditelů k velikému cíli. Večerní České 
slovo, 12. května 1938, s. 1. Autor neuveden.
1021 Záznamy. Ultragermán. Večerní České slovo, 20. května 1938, s. 1. Autor neuveden.
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4.8.4. naši něMci
V nejbližším možném termínu po vyhlášení karlovarského programu se Mladý hlasatel ozval svým 

úvodníkem „Naši Němci“.1022 Hlasatel neužíval zavádějícího termínu „sudetští Němci“, ale hovořil 
pouze o „našich“ nebo „československých“ Němcích.

Text úvodníku je již velmi vyhrocen, reaguje na neho-
rázné a v praxi nesplnitelné požadavky. Relativisuje 
„posvátné“ termíny henleinovských proslovů a poukazuje 
na „problematický původ“ mnohých křiklounů. Vyzdvi-
huje „rozumné Němce“, kteří nepodlehli efektním žvás-
tům a davové sugesci a které bohužel smetl březnový 
anšlus. Vyjadřuje naději, že demagogické šarády Sudeto-
německé strany nebudou mít dlouhého trvání, protože za 
Československem stojí celý svět. Budou muset pochopit, že 
spoluprací prospějí sobě nejvíc. Není proto důvodu nechat 
se vyprovokovat. Redakční doplněk vyzývá čtenáře a kluby 
Mladého hlasatele, aby jí zaslali své postřehy a názory. Ať 
píší, co soudí o Němcích, jejich chování a činnosti. Bude 
tak do jisté míry vzkříšena debatní rubrika, která zmizela 
Masarykovou smrtí.

Byla to redakční douška k úvodníku o „našich“ Něm-
cích, která poprvé za celý III. ročník jmenovala Konrada 
Henleina. Uvádět představitele politických stran nebylo 
v Hlasateli příliš zvykem. Dá se říci, že z politiků psal o pre-
sidentovi (bývalém i současném), o ministerském předse-
dovi Hodžovi, zcela logicky o ministrovi školství a národní 
osvěty Emilu Frankem a ministrovi národní obrany Fran-
tišku Machníkovi. Franke byl navíc národní socialista 
a vedle něj býval připomínán primátor Petr Zenkl, aniž by 
bylo výslovně řečeno, že je národním socialistou. Ostatní 
přední politici nebyli připomínáni často, dokonce někdy 
jen funkcí bez uvedení jména. Ještě pokud se jim podařilo, 
že zemřeli a mohli se chlubit nějakými zásluhami, pak je 
Hlasatel připomněl v malém medailónku – v III. ročníku 
Karel Baxa a František Udržal, ani u jednoho není politická 
příslušnost zdůrazňována, což platí i o výše zmíněných 

ministrech. Stranické půtky do časopisu pro mládež nepatřily. Jen jednou na začátku ročníku byla 
výslovně zmíněna národně socialistická mládež, ale to byla skutečná výjimka.1023 Pochopitelně, že 
drobná národně socialistická propaganda se děla podprahově, ale tu nemuseli čtenáři nutně objevit. 
Henlein tu ovšem není jmenován jako vůdce masové politické strany, ale jako „vůdce většiny našich 
Němců“. Zdá se, že ani za těchto okolností nehodlal Hlasatel na své stránky vpouštět stranické kejkle. 
Zamlčet Henleina si dovolit nemohl.

V rozjařené atmosféře po 1. máji, který byl chápán jako symbol vzkříšené národní svornosti, 
komentuje 36. číslo karlovarský program ve vztahu k londýnským britsko-francouzským vládním 
poradám v článečku Arnošta Polavského „Henlein nám posloužil“.1024

1022 av: Naši Němci. Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 2. Autor neznámý, s určitou pravděpodobností může šifra 
skrývat Arnošta Polavského..
1023 Vítězná dvojice na 10 km. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 2. Autor neuveden.
1024 P. (Arnošt POLAVSKÝ): Henlein nám posloužil. Mladý hlasatel 36/III. 7. května 1938, s. 2 a 11.
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Interpretace závěrů londýnské konference se držela týchž kolejí, 
jako hodnocení Chamberlainova projevu z 24. března, vždyť ve svých 
důsledcích nešlo o mnoho jiného, tedy pro Německo. Zato Českoslo-
vensko mělo být donuceno k dohodě s Henleinem a právě 7. května 
podnikli v tomto směru vyslanci Newton a Delacroix demarši u minis-
tra Krofty.1025 To Polavského článek vědět nemohl, nejen proto, že se tak 
stalo až po uzávěrce, stejně jako v případě nulovém výsledku demarše 
v Berlíně. V souladu s momentální melantrišskou koncepcí, a také i se 
zdravým rozumem, připomíná neoprávněnost henleinovských „velek-
něží“ odvolávat se na svůj údajný ryze německý původ. S ohledem na 
„uspokojivý“ závěr londýnské konference vyjadřuje naději, že „nejhorší 
je za námi“. A jako mantru opakuje, že celý svět se o Československo 
zajímá, obdivuje ho a nabízí pomoc, včetně Anglie, jak prý bylo v Lon-
dýně „zřetelně naznačeno“. Cesta Adolfa Hitlera do Itálie je chápána pouze 
jako pompésní akce s pomíjivým významem. „Nás to může nechat klidné, 
i ty řeči, jež se tam pronášejí.“ 1026

V naprosto stejném duchu se nese článek 
„Cizina stále píše o nás“ z 37. čísla. Henlein prý 
svým konáním přestřelil a veřejné mínění ve 
světě se od něj odvrací. „Získáváme na respektu 
a sympatiích všude, i tam, kde dříve byl o nás malý 
zájem. Celý svět chápe, že my jsme přední stráží světové 
demokracie a proto sleduje, co tato přední stráž dělá.“ 

Připomíná, že tento týden zasedá Stálá rada Společnosti národů a že i ta se 
jistě k událostem vysloví – jak jinak určitě, než kladně. „Takový zájem celého 
světa o nás Němci jistě netušili a jest jim velmi nepříjemný. Zejména Henlein vidí, co 
vlastně vyvolal svým jednáním, které otvírá oči nezaslepeným Němcům. Německá strana 
agrární, jejíž někteří předáci ze strachu utekli k Henleinovi, hlásí, že znovu obnoví svou 
politickou činnost, neboť němečtí zemědělci nechtějí jít pod kaprálské komando. Němečtí 
sociální demokraté se postavili velmi ostře proti henleinovskému náporu už dříve a ani 
na okamžik nezakolísali. Henleinovy hrozby a strašáky už začínají ve světě a také mezi 
našimi Němci ztrácet na působivosti.“1027

Optimismus článku je takřka bezbřehý, podle něj se co nevidět henlei-
novské hnutí rozpadne. S touto vidinou dokonce jmenoval dvě aktivistické 
německé strany! Ne proto, že by se Hlasatel zřekl formální nadstranickosti, 
ale proto, aby náležitě vynikli Henleinovi odpůrci. Celá politická strana proti 
Henleinovi…1028 Dokonce dvě. Zdánlivě se vyplňuje předpoklad úvodníku 
z 35. čísla. Přehnané naděje dokonce označily britsko-francouzskou demarši 
zcela jiným názvem, než by si zasloužila. Pražskou a berlínskou demarši zde 
nazval „přátelským zákrokem“.

Henlein je sice podle Hlasatele skorem pro smích, ale českému obyvatel-
stvu v pohraničí do smíchu není. Henleinovskými excesy se v témže čísle 
zabývá sloupek Arnošta Polavského „Stateční hraničáři“.1029

1025 Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 154–162.
1026 P. (Arnošt POLAVSKÝ): Henlein nám posloužil. Mladý hlasatel 36/III. 7. května 1938, s. 2 a 11.
1027 Cizina stále píše o nás. Mladý hlasatel 37/III. 14. května 1938, s. 2. Autor neuveden.
1028 Po její početnosti se ovšem nikdo netáže.
1029 Ap. (Arnošt POLAVSKÝ): Stateční hraničáři. Mladý hlasatel 37/III. 14. května 1938, s. 3.
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„Hraničáři“ jsou těmi, kdo si zaslouží obdiv světa. Právě oni vynikají nezměrnou trpělivostí 
a statečností. Važme si jich a pomáhejme jim. Ještě jeden důležitý údaj sloupek přináší: „A právě 
tam, kde naši lidé si dovedou dupnout, jsou zpupní odpůrci hned krotcí. Troufají si zbaběle jen tam, kde nečekají 
odpor.“ Výstižná charakteristika „spravedlivého boje za práva sudetských Němců“, velmi výstižná. Škoda, že 
politikové nečítávají dětské časopisy… Ačkoliv chvíli se zdálo, že inspirací nepohrdli

4.9. 21. květen 1938 a dny po něm
„JEDNA DENNĚ
V KRITICKÉ NOCI přitáhli naši vojáci do německé 
vesničky v nejjižnějších Čechách a jeden byl vyslán, aby 
vzbudil starostu henleinovce. I šel a zabouchal mu u cha-
lupy na dveře.
‚Wos ist?‘ volal z vnitřku rozespalý starosta.
‚Vstávejte!‘ odpovídal voják, ‚der Tag is gekumn!‘
Lidové noviny“

České slovo1030

Květnová částečná mobilisace znamenala poslední mezník III. ročníku, který dokončil proměnu 
Mladého hlasatele. Pocit přímého ohrožení, teď už nikoliv jen slovní, a pohled na záložníky, kteří 
nastupují, aby zajistili kryt hranic, perfektní organisace a ukázková disciplina, nemohlo v časopisu 
nezanechat hlubší následky a stopy. Byť na částečnou mobilisaci reagoval opožděně.

4.9.1. Mobilisace a obecní policajti
Slovo „mobilisace“ se v Mladém hlasateli objevilo ještě před 21. květnem, a sice v povídce Jaroslava 

Jechla „Válka za vsí“ o vyhlášení války mezi dětským osazenstvem Pikovic a Hradišťka. Šlo o válku 
regulérně vyhlášenou, s novými válečnými zbraněmi (kornouty s prachem) a masivním nasazením 
vojska. „V obou vesnicích po obědě bylo jako po vymření. Ani jednoho kluka byste nenašli, ba chyběla i dobrá polo-
vina holek. Byla to zkrátka dokonalá mobilisace na obou stranách.“ V okamžiku, kdy se chystali Pikováci 
k poslednímu zdrcení protivníka, rozpustili bitvu obecní policajti z obou obcí. Protože našli čepici 
Tondy Chadimovic, jehož otci se rozhodl hradišťský policajt Forejt o okolnostech svého nálezu 
referovat, stalo se tak, „snad po prvé v dějinách, že původce války byl potrestán“.1031

4.9.2. něMci a poněMčenci na soudu našich čtenářů a čtenářek
V sobotu 21. května vyšlo 38. číslo s titulním obrázkem Petra Morávka a heslem „Jaro za humny“. 

O vyhlášení částečné mobilisace nic říci nemohlo, přesto do vzrušené atmosféry svou skladbou 
zapadalo nadmíru dobře.

Už první příspěvek rubriky aktualit, nazvané nyní „Co se děje doma a ve světě“, ohlašuje, že „Henlein 
v Londýně nepochodil“. Henlein, který 12. března odcestoval přes Berlín do Velké Británie, zde opět 
usiloval o přízeň mocných a vlivných. Na žádost československé vlády se s ním nesetkal žádný člen 
vlády Jeho Veličenstva.1032 Tento fakt stačil tisku, aby o Henleinově cestě psal jako o fiasku. Melan-
trišskými listy se táhly titulky „Nedůvěra anglické veřejnosti k Henleinovi“1033 – „Henlein v Londýně udělal 
velmi odpudivý dojem“1034 – „Dojem, jaký získali z Henleina v Angliii. Henlein pracuje pro odtržení“.1035 Člá-
neček v Hlasateli byl jakýmsi odvarem těchto textů, jimž uniklo, že tak jako tak se obsah rozhovorů, 
jež vedl Henlein s britskými politiky, dostane k uchu členů vlády. A že naopak přesvědčí většinu 

1030 České slovo, 8. června 1938, s. 5. Číslo Lidových novin, odkud byla anekdota přetištěna, neuvedeno.
1031 Jaroslav JECHL: Válka za vsí. Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 8–9. Ilustrace Vincenc Živný.
1032 Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 140.
1033 České slovo, 14. května 1938, s. 1.
1034 Večerní České slovo, 14. května 1938, s. 1.
1035 České slovo, 17. května 1938, s. 2.
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svých posluchačů o své moudrosti, rozvážnosti a nezávislosti na Berlínu. Britský ministr zahraničí 
instruoval vyslance Newtona, kterého 17. května přijal president Beneš. Newton znovu vyzval 
k jednání s Henleinem, podotkl také, že změny by neměly překračovat ústavní rámec.1036 Těchto pár 
slůvek stačilo, aby se Henleinova cesta líčila jako debakl. Křičel v Karlových Varech, ale v červnu 
v Londýně musel být pokorný. Kampak se poděla germánská bohorovnost?

„HENLEIN V LONDÝNĚ NEPOCHODIL. Minulý týden se najednou pan Henlein rozletěl do Lon-
dýna, aby tam některým kruhům politickým vysvětlil své počínání, které v Anglii vzbudilo veliké rozladění, Hen-
lein nebyl sice přijat kruhy úředními, nýbrž politiky více méně soukromě, ale v Londýně mu dali jasně najevo, že 
svým dosavadním jednáním neprospěje ani Němcům v Československu, nýbrž že spíše ohrozí světový mír, na kte-
rém nyní všem záleží. Dostal radu, aby byl ve svých nárocích skromnější a že nesmí jít dál, než připouští ústava 
Československé republiky.“1037 Podle konstrukcí tisku schlíplý Henlein nemá na výběr. A vláda už má 
připraven návrh kodifikace menšinového práva, národnostní statut. „NÁRODNOSTNÍ STATUT 
PŘIPRAVEN. Národnostní statut, který obsahuje souhrn práv našich menšin, ale také jejich povinnosti, jest 
již připraven. Tento statut bude dokladem i pro cizinu, že u nás chceme otázky našich menšin řešit na nejširším 
podkladě a s krajní shovívavostí, pokud jen to čest a nedotknutelnost našeho státu dovoluje.“1038

Nadějné vyhlídky nezkalí ani letáky psané „mizernou češtinou“ a podepsané „falešným jménem ‚Liga 
českého lva‘“,1039 ani tragická smrt Bohdana Pavlů vyslance v Jugoslávii.1040 Vždyť máme „již třetinu 
rodilých republikánů“.1041

Zásadní důležitost však má 11. stránka tohoto čísla, která je nazvána „Němci a poněmčenci na soudu 
našich čtenářů a čtenářek.“1042 Jde o pět dopisů od čtenářů, kteří se vyjadřují k henleinovské i nacistické 
politice a projevují svůj názor na současné chování německé menšiny.

Jde o unikátní soubor názorů tehdejší mládeže, tehdejších dětí žijících přímo v pohraničních 
oblastech, dětí, které již měly zkušenosti s henleinovci a nacisty. I když budeme předpokládat peč-
livý redakční filtr a naopak nebudeme spekulovat o umělém fabrikování takové korespondence, 
máme před sebou tehdejší, aktuální názory mladých občanů Československa, třeba snad i z dneš-
ního pohledu trochu kostrbaté, školometské, naivní, nebo místy dosti nepůvodní. Nicméně obsa-
hují řadu myšlenek, které se kdekdo dospělý bál vyslovit veřejně a nahlas.

Autentické zážitky čtenářů s projevy nacismu a jejich interpretace či pokusy o ní dokazují, že 
ani dětem a mládeži nebyl osud republiky a jejích pohraničních oblastí lhostejný, že stejně jako 
dospělí si mladí pisatelé uvědomovali, co je v sázce, a že s jednáním henleinovců a jejich ochránců 
nesouhlasili a snažili se, seč mohli, aby svými skromnými silami pomohli tento nebezpečný vývoj 
zastavit a zvrátit.

Niterná láska k vlasti, odpor k očividným lžím nacistické propagandy spolu s každodenním pro-
žitkem reality pohraničí odsuzuje ostře rozvratníky a zrádce. Dopisy ukazují hluboké ztotožnění 
pisatelů se státní myšlenkou, jejich naději a vůli k odporu. A zároveň místy bolestné očekávání věcí 
příštích.

1036 Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 140–141.
1037 Henlein v Londýně nepochodil. Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 2. Autor neuveden.
1038 Národnostní statut připraven. Tamtéž. Autor neuveden.
1039 Na stráž proti podvratníkům. Tamtéž. Autor neuveden.
1040 Tragická smrt vyslance Bohdana Pavlů. Tamtéž. Autor neuveden.
1041 p. (Arnošt POLAVSKÝ?): Máme již třetinu rodilých republikánů. Tamtéž, s. 2–3.
1042 Němci a poněmčenci na soudu našich čtenářů a čtenářek. Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 11.
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4.9.3. Mobilisace nebo cvičení?
Jako odpověď na alarmující zprávy o přesunech německých vojsk směrem k československé hra-

nici a z celkově vyhrocené situace v pohraničí před nadcházejícími obecními volbami, byla vyhlá-
šena částečná mobilisace. Z taktických důvodů se hovořilo o zesílení krytu hranic, nebo o povolání 
ročníků záloh k mimořádnému cvičení.1043 Překvapivě pevný postoj československé vlády jí získal 
široký obdiv a úctu na mezinárodním poli a uštědřil Německu neuvěřitelnou ostudu. Mocný ozbro-
jený stát, který vyhrožuje a chřestí zbraněmi, musí najednou dokazovat, že útočit nechtěl. Bohužel 
chvilkový efekt posléze vyprchal a ve svých důsledcích dostal 21. květen Československo do tíživé 
situace.

38. číslo z 28. května se chystalo spíše na oslavné články u příležitosti Benešových narozenin 
téhož dne. Namísto úvodníku přináší dvě velké fotografie presidenta a jeho choti na shromáždění 
v Táboře, kam byl oficiálně pozván. Oslavný článek Arnošta Polavského „28. květen – narozeniny 
prvního občana republiky“ připomíná presidentovy zásluhy jakožto spolupracovníka a pokračovatele 
presidenta Masaryka, jeho „nakažlivý“ klid a rozvahu. „Každé slovo hlavy státu má svůj význam. Porov-
náme-li však slova, která mluví náš pan president, s projevy představitelů a hlavami jiných národů, tu pozorujeme, 

1043 Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy, s. 173–174.
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jakou hloubku vždy dosahují slova presidenta Beneše. Jsou klidná, moudrá, rozvážná a hlavně povzbuzující. I když 
se někdy točí hlava celému světu, náš pan president je naplněn vždy pevnou důvěrou v lepší obrat. I v největších 
světových zmatcích dovede bystře posoudit situaci a dovede vidět kupředu.“1044 Vyniká tak stejnou vlastností 
jako „tatíček“ Masaryk. Obraz Beneše oproti začátku ročníku nabývá stejných rysů jako obraz 
T. G. Masaryka, s nímž začíná být zcela nerozlučně spojován. Je vlastně také považován za vědce, 
za vědce politiky, kterou odvažuje na laboratorních vahách, jako chemik, pracující s nebezpečnou 
látkou. Co jiným v ruce vybuchuje, on dokáže namíchat tak, že zbaví výslednou sloučeninu její 
nebezpečnosti. Jeho projev v Táboře je projevem muže, který ctí a nebojácně hájí tradice a zásady: 
„Budeme táborsky pevni, silni, nebojácni a ideově jasní; budeme však také rozvážní, moudří, smířliví.“1045 K uším 
oslavencovým pak má zaznít báseň Miloše Veselého „Rádi bychom putovali“, zdravice dvou chlapců 
a děvčete k 28. květnu.1046

Teprve po těchto blahopřejných článcích se objevuje odstaveček „Záložníci nastupují“. Drobný 
odstaveček, vložený patrně na poslední chvíli do gratulační dvojstránky. „Minulý týden byla povolána 
část záložníků k mimořádnémuu vojenskému svičení. Nástup jejich byl rychlý a hladký a ukázal, že všichni máme 
armádu rádi.“1047 Dodává, že: „V mnohých obcích dělníci a zaměstnanci dokazují lásku k armádě také činem. 
Uvolili se dobrovolně poskytnout ze svých mezd určitou částku. Už to dělá hezké tisíce.“1048 Důvodem k vyhlá-
šení cvičení bylo podle článku, aby se povolaní záložní vycvičili „v používání nově zavedených zbraní, jak 
se tomu také děje i v jiných státech“.1049

Nemístným optimismem vyniká článeček „Volby do obcí“, hodnotící právě proběhlý první termín 
obecních voleb 22. května. Vstříc henleinovské volební smršti hodnotí volby zcela nepochopitelně 
optimisticky. „Minulou neděli se konaly volby bezmála ve 200 obcích republiky, tuto neděli a pak 12. června 
budou volby v dalších obcích. Ve mnohých obcích byly podány jednotné kandidátky, takže volby odpadly a peníze 
tam dali na obranu státu. Ve zněmčených obcích povětšinou byly podány jednotné kandidátky české. Všude čes-
kých hlasů přibývá. Hlavní zájem se obracel na Prahu, kde strana primátora dr. Zenkla dobyla velkého vítězství. 
Všude vítězily strany, které to s republikou míní skutečně upřímně. Osobní skupiny některých lidiček, které chtěli 
tříštit jednotu národa, byly poraženy. Také mezi dětmi byl zájem o volby a někde si už děti mezi sebou říkaly, jak 
se bude volit. Hlavní věcí je, aby všude byli zvoleni lidé poctiví, nebojácní a mající smysl pro svou obec a jeho oby-
vatelstvo.“1050 Nenápadná zmínka „o straně primátora dr. Zenkla“ ukazuje na původ článku. Jde znovu 
o recyklát, tentokrát z Českého slova. Národně socialistický tisk hodnotil-li volby, mlčel o čistě němec-
kých obcích a soustředil se pouze na vítězství vlastní strany, která zaznamenala dílčí úspěchy, nebo 
alespoň na obce ve smíšených oblastech, kde získali převahu čeští kandidáti. Pomýlenost tohoto 
úzce stranické přístupu je evidentní. Oněmi „lidičkami“ je pak nejspíše myšlen Jiří Stříbrný, vůči 
němu a jeho antisemitským prohlášením se národně socialistický tisk v předvolební kampani ostře 
vymezoval a s výsměchem komentoval jeho volební výsledky.1051 Proč toto ostře stranické hledisko, 
které vlastně nemá ani mnoho společného se státně a národně obrannou osvětou, proniklo do 
Hlasatele formálně nestranického? Čtenářům v národnostně německých oblastech muselo být jasné, 
že takto pojaté komentáře volebních výsledků jsou s bídou ohryzky těšínských jablíček, patrně tím 

1044 A. P. (Arnošt POLAVSKÝ): 28. květen – narozeniny prvního občana republiky. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, 
s. 2.
1045 President republiky v Táboře. Tamtéž, s. 2–3. Autor neuveden.
1046 Miloš VESELÝ: Rádi bychom putovali. (Přání dvou hochů a děvčátka k 28. květnu.) Tamtéž, s. 3.
1047 Záložníci nastupují. Tamtéž. Autor neuveden. Překlep ponechán.
1048 Tamtéž. 27. května začalo Večerní České slovo otiskovat přehledy zaměstnavatelů, vyplácejících rodinám záložníků 
mimořádné příspěvky.
1049 Tamtéž.
1050 Volby do obcí. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 3. Autor neuveden.
1051 Prakticky v každém květnovém čísle Českého slova.
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mělo být řečeno, že na české straně nezvítězil žádný směr, který by se chtěl s Henleinem dohodnout 
za každou cenu a že není důvod k malomyslnosti. Těžko říci. Vlivů melantrišského denního tisku 
konkrétně v tomto období nalezneme mnoho.1052

Ostrý odsudek na adresu německé mládeže přinesla 11. stránka: „NEPOKOJNÍ NĚMEČTÍ 
STUDENTI. Při oslavách 1. máje dopustili se mnozí studenti z německého gymnasia v Plané u Mariánských 
lázní různých provokací proti republice. Komise ministerstva školství po vyšetření vyloučila z ústavu dva septimány, 
kteří byli původci urážek státu. Studentstvo ústavu však zahájilo stávku, přestalo docházeti do školy a dožaduje se 
přijeti obou vyloučených septimánů zpět do ústavu. Stávka bude mít pro stávkující ovšem špatné následky.“1053

Příští 40. číslo ze 4. června 1938 žilo dvěma událostmi. Holdem mládeže presidentu republiky 
k jeho narozeninám a zahájením X. všesokolského sletu. Článek „Duch legií žije v nás“ měl sice cha-
rakter úvodníku, ale musel ustoupit mládežnické gratulaci prvního oslavence.

Věnuje se průběhu částečné mobilisace a nezdůrazňuje už výraz „cvičení“. „Od 20. května jsme 
prožívali těžký týden — šlo tentokráte opravdu o zachování míru v Evropě. Naše vojenská pohotovost i pevná 
občanská odhodlanost a obezřetná diplomacie Anglie však mír světu zachovaly. To, co vykonali naši vojáci v noci 
na sobotu 20. května a v dalších hodinách pak naši záložníci, ukázalo světu, že bychom se za každých okolností 
dovedli bránit proti každému nepříteli. Důkaz naší vojenské pohotovosti v tak úžasně krátké době, takřka v něko-
lika hodinách, udivil celý svět. Všichni záložníci okamžitě uposlechli výzvy a nastoupili s největší možnou rychlostí. 
Nálada všech vojáků byla mimořádně výborná, přímo nadšená a obětavost nepřekonatelná. A obyvatelstvo? Přímo 
se předstihovalo, aby jim vycházelo vstříc, zahrnovalo je mimořádnou pozornosti a z lásky jim nosilo kuřivo i jídlo, 
ačkoli se našim vojákům ničeho nedostává. Však také sami vojáci mnohde věnovali svůj žold na obranu státu. A ti, 
co zůstali doma, přispívali také. Přihlásili se také zaměstnavatelé, a bylo jich mnoho, kteří se uvolili, že budou 
narukovavším záložníkům vyplácet jejich mzdu po dobu, co budou na cvičení. A naše mládež? Ta všude hořela 
touhou, jen aby mohla nějakým způsobem přispěti vojákům. V jedné obci na Chodsku se hochům zdálo, že by vojáci 
ve zněmčené obci potřebovali více slámy a nějaké praktické drobnosti. Dali hlavy dohromady, i ruce, obešli selská 
hospodářství a vítězně vojínům přinesli, co doma posbírali u rodičů. A v pohraničí vůbec se naši hoši vyznamenali. 
Ukázali, že i v jejich věku lze něco dokázat. Škoda, že zatím ještě nelze krásné takové příklady zaznamenat 
a po zásluze ocenit. Naši legionáři nevybojovali nám republiku nadarmo. Mohli se v minulých dnech přesvědčit, že 
duch československých legií žije v národě a právě tento duch to byl, který konal přímo zázraky za světové války 
a také nyní udivuje celý svět. Ještě nikdy v dějinách nebylo toho tolik a tak krásného napsáno o nás po celém 
světě, jako v poslední době. I ti, kdož na nás pohlíželi dříve všelijak, začali psát o nás s velkým uznáním a dojemně 
krásně. Všude imponuje: Čechoslováci se nedají! Sympatie bývají vždy na straně statečného. Proto i my 
budeme a zůstaneme statečnými, věrni duchu našich legii. Buďme, hoši, i my, aspoň srdcem a touhou takovými 
legionáři!“1054

Nikoliv tedy „mimořádné cvičení“ za účelem zácviku záloh, ale „vojenská pohotovost“ za úče-
lem obrany hranic“. Nicméně termín „cvičení“ se objevuje i ve 41. čísle, které má úvodníky dva 
a oba se částečné mobilisace dotýkají,1055 stejně jako noticka „Hrdinný voják“.1056

Slovo „mobilisace“ se vyskytne v názvu reportáže ve 42. čísle o dětské hře na vojáky „Mobilisace 
v Košířích“. Ani slůvkem není dávána do souvislosti s částečnou mobilisací.1057

Předprázdninové 43. číslo pak oznamuje návrat záložníků: „Záložníci se vrátili. Koncem minulého 
týdne se vrátili do svých domovů záložníci, povolaní 21. května na cvičení a na případnou obranu. Vrátili se všichni 

1052 Nelze konstruovat domněnku, že s květnovou mobilisací rostla úloha melantrišského denního tisku coby zdroje 
příspěvků, když sondážní průzkum byl autorem prováděn pouze pro květen a červen 1938!
1053 Nepokojní němečtí studenti. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 2. Autor neuveden.
1054 Duch legií žije v nás. Mladý hlasatel 40/III. 4. června 1938, s. 2 a 11. Autor neuveden. Zvýraznění původní.
1055 P. (Arnošt POLAVSKÝ): Velká doba rodí velké činy. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 2. P. (Arnošt POLAV-
SKÝ): Děti statečné. Tamtéž.
1056 Hrdinný voják. Tamtéž, s. 3. Autor neuveden.
1057 Mobilisace v Košířích. Mladý hlasatel 42/III. 18. června 1938, s. 6. Autor neuveden.
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vesele. Města, v nichž mají posádky, jim připravila nadšené uvítání — jak se sluší obráncům hranic. Někde vítaly 
vracející se vojáky až desetitisícové zástupy lidu. I když celý svět má k našemu sousedovi hodně nedůvěry, považuje 
se mezinárodní situace za zlepšenou, poněvadž ti, kdož pomýšleli na útok, vidí, že by se proti nim obrátil celý svět. 
Válka, kterou by vyvolali, trvala by jistě hodně dlouho, jak ukazují příklady ve Španělsku a v Číně a nakonec 
by ji nejen prohráli, nýbrž by sami ztratili všecko. Ostatně všecky věci, i nejtěžší, se dají řešit smířlivou cestou, je-li 
zde dobrá vůle. Jen tam, kde přestal mluvit rozum, začíná mluvit válka.“1058 Ani zde tedy není řečeno, že 
šlo o částečnou mobilisaci. Termín je nahrazen spojením „cvičení a případná obrana“. Skutečný 
význam těchto slov však nemohl nikoho nechat na pochybách.

4.9.4. výpůjčky z denního tisku, průniky do denního tisku
41. číslo III. ročníku je zvláštní tím, že jej tvoří hned několik příspěvků převzatých z melantriš-

ského denního tisku. Na základě provedené sondáže můžeme některé zdrojové materiály přesněji 
určit.

Už kolorovaný snímek na titulní straně prošel minimálně dvěma titulními stranami melantriš-
ských novin – A-Zetu ranního i Českého slova, respektive pocházel ze série snímků, z nichž jeden byl 
otištěn v  obou listech 2. června 1938. Každý list mu ale přidal jiný komentář. A-Zet fotografii spo-
jil se zostřenými silničními kontrolami v pohraničí v souvislosti s květnovou mobilisací a rýpnul si 
do „poblázněné lady“ Unity Mitfordové, která si v Daily Expressu stěžovala na „hrozné“ podmínky. 
Této obdivovatelce Hitlera, jež byla při jízdě pohraničím podrobena policejní prohlídce, bylo zaba-
veno několik dopisů, deník a fotografie. A-Zet k tomu dodává: „Jede-li tato žena do vojenského pásma 
s Hitlerovou fotografií a s knihou provokativních básní, nemůže si stěžovat, je-li podrobena prohlídce českosloven-
skou policií.“1059

České slovo zahrnulo snímek do fotografické série „Obrazy z velkého cvičení obrany“ a připsalo k němu: 
„Snímek třetí je symbolem všeho vojenského dění u nás vůbec: voják na stráži nad nadějí národa, to jest: nad ženami, 
nad dítětem a pracujícím člověkem.“1060 Zdá se, že tento text mnohem více vyjadřuje obsah fotografie, 
než A-Zet, pokud by neměl na mysli, že čs. voják dělá důkladnou prohlídku dětského kočárku.

1058 Záložníci se vrátili! Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 10. Autor neuveden.
1059 Chudinka – nepochodila. Poblouzněná lady si stěžuje. A-Zet ranní 2. června 1938, s. 3. Autor neuveden.
1060 Obrazy z velkého cvičení obrany. České slovo, 2. června 1938, s. 1. Autor neuveden.
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Dalším převzatým příspěvkem v témže čísle je článeček „Hrdinný voják“: „Na železničním mostě 
v Plzni hlídkoval 1. června voják Josef  Štědrý z Nového Dubče u Běchovic. Pojednou spatřil, jak se pod mostem 
topí tři hoši, kteří se dostali do hlubiny. Vojín bez rozmyšlení skočil v obleku do vody a po námaze všechny tři 
hochy zachránil. Po tomto hrdinném činu odebral se opět v promočené uniformě na most, aniž by udal lidem své 
jméno a zůstal na hlídce až do vystřídání. Jeho jméno bylo zjištěno teprve druhý den a tak vám je můžeme sdělit na 
začátku této zprávy.“1061

Zpráva o záchraně tří kluků mladým vojákem, který byl nadto vojákem-záložníkem, prošla ranním 
A-Zetem, Českým slovem1062 i Večerním Českým slovem 3. června. V A-Zetu měla následující znění:

„Záložník zachránil tři tonoucí hochy
Hg — Plzeň 2. června. Včera odpoledne se koupalo v řece Úslavě v Plzni u Letné několik dětí. Tři hoši dělníka 

Škodových závodu Jaroslava Zítka, se dostaly při koupání do hlubších míst a počali tonouti. Na blízkém želez-
ničním mostě konal službu voják záložník. Když spatřil tonoucí hochy, skočil oblečen do řeky a všechny tři hochy 
zachránil. Sběhnuvším se lidem odmítl záložník říci své jméno a odešel v mokrých šatech znovu na stráž. Teprve dnes 
bylo zjištěno jméno statečného vojína. Je to Josef  Štědrý z Nového Dubče u Běchovic, příslušný do Hořovic.“1063

Večerní České slovo připomnělo statečný čin trochu jinak:
„Pohotovost a obětavost. Statečný čin záložníka zachránil tři děti. Skočil s mostu za tonoucími dětmi.
Na železničním mostě v Plzni měl ve středu službu vojín-záložník. Pojednou zpozoroval, že pod mostem, 

v řece Úslavě tonou tři chlapci. Bez rozmyšlení skočil do řeky a s nasazením života všechny tři tonoucí chlapce 
zachránil. Občané, kteří byli svědky tohoto statečného činu, snažili se zjistit jméno záchránce. Vojín však jen mávl 
rukou a v mokrých šatech vrátil se na své místo, kde zůstal až do vystřídání ve službě. Statečný voják je Josef  
Štědrý z Nového Dubče u Běchovic. Otec zachráněných dětí, dělník Škodových závodů, přišel poděkovat statečnému 
zachránci do kasáren.“1064

Je zajímavé, že v obou textacích najdeme společné prvky, nedá se tedy úplně přesně říci, který 
text posloužil pro noticku v Mladém hlasateli.

1061 Hrdinný voják. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 3. Autor neuveden.
1062 České slovo, 3. června 1938, s. 5.
1063 Hg. (Antonín HEIDELBERG?): Záložník zachránil tři tonoucí hochy. A-Zet ranní, 3. června 1938, s. 2.
1064 Pohotovost a obětavost. Statečný čin záložníka zachránil tři děti. Skočil s mostu za tonoucími dětmi. Večerní České slovo, 
3. 6. 1938, s. 3. Autor neuveden.
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Třetím, poměrně rozsáhlým příspěvkem, který byl převzat Mladým hlasatelem, je reportáž 
o „hodinkách bezpečnosti“ pořádaných Autoklubem RČS a redaktorem F. A. Elstnerem.1065

Články na toto téma vyšly v ranním A-Zetu a Českém slovu 1. června. A-Zet byl velmi stručný.1066 
Zato článek Františka (Fei)Gela v Českém slově byl poměrně podrobný a řadu týchž detailů uvádí 
i nepodepsaná verse Mladého hlasatele.1067

Mimo 41. číslo pak ještě např. reportáž 42. čísla o „mobilisaci v Košířích“1068 měla svůj vzor v článku 
ze společného vydání Českého slova a nedělního A-Zetu z 5. června.1069

1065 100.000 dětí-strážců bezpečnosti. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 10. Autor neuveden.
1066 100.000 dětí na „bezpečnostních hodinkách“. A-Zet ranní, 1. června 1938, s. 3. Autor neuveden.
1067 gel (František GEL): Úspěch dobré myšlenky a dobrého činu. 100.000 dětí prošlo „hodinkou bezpečnosti“ v Autoklubu ČSR. 
České slovo, 1. června 1938, s. 5.
1068 Mobilisace v Košířích. Mladý hlasatel 42/III. 18. června 1938, s. 6. Autor neuveden.
1069 vdn.: Armáda příštích obránců vlasti. České Slovo + nedělní A-Zet, 5. června 1938, s. 3.
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Fakt, že řada příspěvků v Mladém hlasateli nebyla podepisována, by tak bylo do určité míry možné 
obejít hledáním zdrojů v melantrišském tisku a otevírají se možnosti dalšího bádání. Zůstává otáz-
kou, zda by tyto poznatky byly prakticky využitelné. Pro nás mají prozatím kromě hodnoty ilu-
strativní i cenu v poznání, že vliv na časopis měly i melantrišské deníky. V květnu a červnu 1938 
byl tento vliv poměrně silný. Zdali to způsobila napjatá atmosféra částečné mobilisace, nebo šlo 
o běžný jev, lze zjistit pouze dalším studiem.

Dalším doplňkem našich znalostí může být hlasatelská inserce v denních listech, která ve zkou-
maném období nebyla vzhledem k ostatním časopisům nijak zvlášť početná. Hlasatelské inseráty 
napovídají, jak měli k časopisu přistupovat rodiče mladých čtenářů a v čem redakce spatřovala své 
největší klady.

Večerní České slovo, 21. května 1938, s. 7. Večerní České slovo, 28. května 1938, s. 4.

České slovo, 5. června 1938, s. 21. Večerní České slovo, 25. června 1938, 7.
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4.9.5. krásné příklady – sbírka na obranu státu
„V čísle 44 končí ročník kýčovitou povídkou na hranici 
dobrého vkusu, o tom, jak děti peníze vybrané na svůj výlet 
věnovaly armádě.“

Tereza Švejdová-Meravá1070

„Účel Rychlých šípů byl výchovný, z příhod si čtenáři měli 
brát ponaučení. Rychlé šípy však v příkladné dobrotivosti 
mnohokrát zacházejí až za hranice chápaní. Vykopat 
poklad a věnovat výtěžek uprchlíkům místo uspokojení 
svých klučičích potřeb – to už je nepřirozené. Didaktická 
pointa, kdy jdou chlapci příkladem nebo se poučí ze svých 
zkušeností, v komiksu nad ostatními typy příběhu pře-
vládá.“

Helena Diesing1071

Těžko soudit, zdali je to projev neznalosti souvislostí, nebo doklad dluhu, který historická věda 
má vůči dětem konce 30. let, že jsou srovnávány se současnou mládeží, jež vyrůstá ve zcela jiném 
prostředí za působení zcela odlišného systému výchovy, pokud vůbec jakého. Při srovnání dětí 
r. 1938 s dětmi současnými, musí se první jistě jevit nepravděpodobně, papírově, nebo jak píší fil-
moví kritici jako „vyznačující se neživotně sošnou ušlechtilostí“.

V knize Heleny Diesingové se objevil názor, že Rychlé šípy byly mnohdy podávány tak, že je to 
proti „klučičí přirozenosti“. Že tedy jde o přehnaně didaktickou fabulaci. Tereza Švejdová-Meravá 
označila jednu z povídek Mladého hlasatele za kýčovitou a na hranici dobrého vkusu.1072 Hovořila 
o povídce „Nejkrásnější výlet“, která se týkala sbírky na obrany státu. 1073 Je pravdou, že povídka má 
svá úskalí, zápletka to však není. Příběh třídy, která si šetřila na školní výlet, šetřila i za nemajetné 
spolužáky, aby i ti mohli jet, a která se rozhodne své těžce nastřádané peníze věnovat armádě, není 
vymyšlený, vůbec nebyl ojedinělý a tato nádherná iniciativa se objevila dlouho předtím, než Černí 
jezdci hodili první míček na Jarku Metelku.

Bezproblémový průběh květnové mobilisace, rychlost, s jakou byly obsazeny hranice a stát zís-
kal náhle (a přechodně) sympatie takřka celého světa, vyvolal spontánní hnutí, spojené se sbírkou 
na obranu státu. Půjčky brannosti a podobné manifestační finanční odvody ve prospěch státu sice 
existovaly i v době předchozí, na konci května šlo ale o doslova živelnou vlnu, kdy občané v eufo-
rii se houfně vzdávali určitých částek ve prospěch obrany republiky. Jistěže se po určité době tato 
dobrovolná akce stala pro některé jedince rekvisitou, jíž poměřovali loyalitu toho kterého občana, 
kdy patřilo k dobrému tónu poslat růžovou složenkou číslo 400 peněžní obnos, protože tak už uči-
nili všichni slušní lidé v okolí. Jenže to platí až pro pozdější dobu a zcela určitě to neplatí v onom 
období obecně. Sbírka na obranu státu byla dobrovolným počinem, který se stal symbolem odhod-
lání hájit vlast.

V prostředí Mladého hlasatele nebyly sbírky ničím neobvyklým. Už jsme si připomněli Bulánkův 
apel ohledně pravidelného stravování hraničářských dětí. Čtenářské kluby byly k podobné činnosti 
přímo vedeny a iniciativně přicházely s novými a novými podněty a nápady. Četli jsme o dětech, 
které se rozhodli spořit si na výlet do Lán, a to i za své nemajetné spolužáky. V povídkách vystu-

1070 Tereza ŠVEJDOVÁ: Časopis Mladý hlasatel a jeho autoři. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. 
Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Praha 2009, s. 43.
1071 Helena DIESING: Český komiks 01. poloviny 20. století. Verzone, Praha 2011, s. 235.
1072 Čí vkus to má být, neuvedla.
1073 RICH: Nejkrásnější výlet. Mladý hlasatel 44/III. 30. července 1938, s. 4 a 15. Ilustrace Vincenc Živný. Úplné jméno 
autora nezjištěno.
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povaly solidární děti, které zaplatily např. rozbité okno za své kamarády. Hlasatelští čtenáři sami 
přinášeli knížky pro beasarabské české děti, dokonce v několika vlnách atd. Je proto snad nereálné, 
nedůvěryhodné, nebo nepřirozené, že se zapojily i do sbírky na obranu státu?

První zpráva o zapojení mládeže do této akce se objevila ve 40. čísle ze 4. června: „ČEST CÍLE-
VĚDOMÉ MLÁDEŽI! Z nejrůznějších míst republiky docházejí zprávy, že mládež dobrovolně mezi sebou 
sbírá ve škole i jinde peníze a odevzdává je na obranu státu. I když jsou to příspěvky poměrně malé — každý dá 
tolik, kolik může — jsou velké svým významem: je to projev branné oddanosti vlasti a státu, jeden z nejkrásnějších 
citů člověka. V příštím čísle se o této mládeži dočtete víc. Následujte ji i vy. Jen o pražských nedělních volbách byl 
voliči dobrovolně odevzdán na obranu státu milion Kč, většinou v drobných mincích. Množství dokáže divy. Až se 
jednou spočítá, co dala na zmíněný účel naše mládež, bude to také pěkná sumička.“1074

41. číslo pak přineslo téměř celostránkový článek o jedné návštěvě v bratislavské redakci (prav-
děpodobně bratislavský A-Zet), nazvaný „Krásný příklad“.1075

Dojemný příklad nadšeného mládí, které se dokáže mezi sebou domluvit, narozdíl od dospě-
lých, kolik takových krásných příkladů nenašlo nikoho, kdo by o nich něco napsal? Kolik takových 
šroubků mělo být hrazeno penězi od dětí?

I v dalším čísle se našlo místo pro dětskou obětavost. Úvodník „Jubilejní dar na obranu státu“ 
sbírkou přímo začal: „Z vlastního podnětu, z prosté a národně cítící duše lidu vytryskl podnět, aby ti, kdož se 

1074 Čest cílevědomé mládeži! Mladý hlasatel 40/III. 4. června 1938, s. 11. Autor neuveden.
1075 Krásný příklad. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 3. Autor neuveden.
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nemohou činně účastnit našich vojenských opatření na zabezpečení státu, přispěli aspoň nějakým penízem na obranu 
státu. Přihlásili se také dělníci s malými platy, že rovněž budou přispívat. A hned dávají. Ani děti nezůstávají 
pozadu. Jednotlivci i celé třídy vyprazdňují své pokladničky a své korunky kladou na oltář vlasti. Zříkají se výletů 
a mnohých příjemností, po kterých naši hoši i děvčata dlouho toužili a radostně dávají tyto své peníze na obranu. 
Ale také průmyslové a obchodní podniky přicházejí, aby přispěli. Utvořil se proto výbor, složený z našich předních 
lidí veřejného života; obrací se na veřejnost s výzvou, aby všecka svá věnování, která spolky a korporace k uctění 
jubilea republiky chtějí učinit, byla určena především na obranu státu. Již na čtvrt miliardy Kč je na tento účel 
zabezpečeno.“1076

Kromě úvodníku byl otištěn ještě článek „Naši hoši armádě“, který představuje konkrétní děti, 
které se vzdaly svých peněz ve prospěch svých obránců. „Psali jsme už, jak z vlastního podnětu si naše 
mládež leccos odpírá a nastřádané peníze věnuje na obranu státu. Další dojemný případ zaznamenáváme z Písku. 
Tam studenti střádali na školní výlet, ale rozhodli, že od něho upustí a našetřených 1.000 Kč věnují ministerstvu 
národní obrany. Dar pak doprovodili těmito krásnými a statečnými slovy: ‚My, žáci IV. státní reálky dr. Ad. Hey-
duka v Písku, jsme se v den narozenin presidenta republiky dr. E. Beneše jednomyslně usnesli, že uctíme toto 
výročí velikého žáka a spolupracovníka presidenta-Osvoboditele tím, že věnujeme ze svých třídních úspor 1.000 Kč 
k účelům národní obrany. Přejeme si, aby kulomet, k jehož zakoupení přispíváme, nemusil spustit, neboť věci míru 
jsou nám dražší než věci války. Ale kdyby bylo třeba a musil na obranu milované vlasti spustit, nechť střílí dobře!‘ 
— Jsou to slova přímo klasická a můžeme být hrdi, že máme takové kamarády!“1077

43. číslo přineslo souhrnný článeček o dosavadním průběhu sbírky „Téměř půl miliardy na obranu“, 
doplněný výpadem proti henleinovcům, kteří sbírku zostouzeli a z pochopitelných důvodů nepod-
porovali. „Dobrovolné národní sbírky na obranu státu pokračují utěšeně. Odvedeno a upsáno bylo již bezmála 
půl miliardy. Psali jsme již minule, jak naše mládež se horlivě účastni těchto sbírek. Dnes pro nedostatek místa 
zaznamenáváme aspoň dva krásné případy. Z vlastního podnětu vybraly děti Masarykovy obecné školy v Úpici na 
obranu státu 324 Kč 10 hal. Jsou to děti většinou dělníků textilních, dělníků nejhůře placených a lidí nejchudších. 
Na obecné škole ve zněmčeném Trutnově vybrali žáci s pomocí příznivců 2.500 Kč. Ani tam jejich otcové nejsou 
žádní boháči. A takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. Tato obětavost není ovšem po chuti pánům hen-
leinovcům, kteří si myslí, že tyto opravdu národní a dobrovolné obětiny na armádu nejsou ústavní, oni sami prý že 
nic nemohou dát, neboť prý nemají. Také se bojí, že obyvatelstvo bude příliš zatěžováno. Tyhle strachy jsou ovšem 
průhledné — kde se srdce neotevře, zůstane i kapsa zavřena.“1078

Na vypsání všech dětských a třídních darů skutečně nebylo místo. Mladý hlasatel je nevyužíval pro 
propagaci. Jinak by se čtenáři dozvěděli, že už 30. května, tedy jen pár dní po vzedmutí sbírkové 
vlny, se mezi dárci, otištěnými ve Večerním Českém Slovu objevil 985. klub Mladého hlasatele „Hoši 
hornického Kladna“, který do redakce listu přinesl 20 Kč a slíbil, že bude přispívat každý měsíc!1079 
Nebo 5. června uvedlo České slovo mezi dárce „nejmenší čtenáře Mladého Hlasatele ve Vysočanech“, kteří 
darovali 50 Kč.1080 O záplavě škol a tříd, které věnovaly své úspory, nemá smysl psát podrobně, 
pomalu v každém sloupku v červnových číslech Českého slova, Večerního Českého slova, méně v A-
Zetu, byla alespoň jedna škola nebo školní třída, která sama, nebo společně s pedagogickým sborem 
dávala své peníze obraně. O podílu čtenářských klubů chybějí přesnější informace, protože do klu-
bovní rubriky se dostal jen zlomek neustále se zvyšujícího počtu zapojených klubů – rubrika měla 
omezený prostor a Foglar nestíhal tyto kluby veřejně chválit a zároveň nezanedbávat „běžnou“ 
agendu…

1076 P. (Arnošt POLAVSKÝ): Jubilejní dar na obranu státu. Mladý hlasatel 42/III. 18. června 1938, s. 2
1077 Naši hoši armádě. Tamtéž. Autor neuveden.
1078 Téměř půl miliardy na obranu. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 3. Autor neuveden.
1079 Obětavost českých lidí. Národní dar armádě na obranu státu. Večerní České slovo, 30. května 1938, s. 3. Autor neuveden. 
Tento fakt neuvedl v Klubovní poště ani Jaroslav Foglar!
1080 zd.: Na obranu státu. České slovo, 5. června 1938, s. 6.



M<!H0

*233

Nebezpečím hrdě vstříc

Zůstane navždy znamením cti československé mládeže její obětavost ve sbírce na obranu státu, 
k jejímuž zapojení Mladý hlasatel výrazně napomohl. Ač se to může zdát moderním badatelkám 
kýčovité a nepochopitelné, tehdejší děti se tak skutečně chovaly, považovaly své chování za zcela 
přirozené a správné a zprávy o nich nejsou vymyšlené, ani kýčovitě fabulované. Tyto děti si zaslouží 
naši úctu a nikoliv pochybovačné připomínky. Nadto nebyly řídké případy, že děti odevzdávaly 
své vlastní úspory, vydělané peníze, ne ty, které jim dávali rodiče či příbuzní. Tím hlubší poklonu 
bychom jim měli složit.1081

4.10. Před odchodem na prázdniny
„Jednání vlády, politických ministrů i zvláštních komisí 
byla ovšem značně obtížná u vědomí dalekosáhlého odporu 
i odpovědnosti jejich výsledků. Bylo v nich pokračováno 
v době, kdy se Praha oblékala v slavnostní háv, kdy vítala 
zahraniční hosty i krajany ze zámoří a kdy pražské ulice 
ozývaly se hlaholem rozradostněné mládeže i pevným kro-
kem sokolských šiků. Ve dnech 26. – 29. června konány 
slavnosti sokolského dorostu, a ve dnech 3. – 6. července 
vyvrcholily slavnosti jubilejního X. sletu všesokolského. 
Avšak i nad přeplněnými tribunami diváků, nad ladnými 
cviky žen i ukázněnými šiky borců, nad přesným vystou-
pením československé armády, jíž po bok se postavila ve 
svých delegacích armáda jihoslovanská a rumunská, nad 
jásajícími davy lidu, vítajícího obrovský sokolský průvod 
v pražských ulicích, chvěl se pocit nejistoty a vznášel se stín 
těžké chvíle dne i budoucnosti.“

Bedřich Jenšovský – Věra Kosinová1082

Prázdniny v r. 1938 měly začínat dřív, především na území Velké Prahy, aby se školy mohly pro-
měnit v ubytovny cvičenců všesokolského sletu. A také, aby se sletu a akcí s ním spojených mohli 
žáci aktivně účastnit.

Mělo to být slavné léto, na které se všichni těšili už přes rok, kdy oficiálně zahájily předsle-
tové akce. Mladý hlasatel systematicky informoval čtenáře, na co se mohou o sletu těšit, o mladých 
a malých cvičencích, o zákulisí příprav a sletových sociálních akcích.

Na pozadí sletového jásotu a hesla „Nedáme se!“ probíhala jednání se Sudetoněmeckou stranou 
o podobě národnostního statutu. Henleinovci, kteří v obecních volbách dosáhli téměř absolutního 
úspěchu u německých voličů, přidávali na síle a útočnosti. Situace v pohraničí se přiostřovala, 
budoucnost byla nejistá.

4.10.1. trocha balkánu, husitství, válečnictví i špionáže
Ke konci ročníku začal Hlasatel zařazovat příspěvky Josefa Sovana, věnované Černé Hoře a jejím 

bojovníkům – černohorským junákům. Spojuje historii s mýty a legendami o černohorských bojov-
nících, vypráví Sovan o udatnosti černohorského národa, malého počtem, ale velkého disciplínou, 
a o jejich bojích s Turky. Není to vždy čtení pro slabé nervy a žaludek, jde o příběhy z oblasti 
Balkánu, kde už jen pohádky připomínají krvavé horrory. Sovan popisuje nemilosrdnou techniku 
„rubání hlav“, jíž byli junáci pověstní, ale také jejich smysl pro povinnost a morálku. Boj je nemi-
losrdný, připravte se na to. Bojujete-li o svůj život a svou zem, nebude to pohled pro zchoulosti-
vělé.1083

1081 A poměřovat těmito dětmi děti současné, nikoliv naopak, když už to musí být.
1082 Bedřich JENŠOVSKÝ – Věra KOSINOVÁ: Ilustrované dějiny světové. Díl V. Novověk III. Od konce světové války do pod-
zimu roku 1938. Josef  Richard Vilímek, Praha 1939, s. 579 – 580.
1083 Josef  SOVAN: Černohorští junáci. Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 8–9. Ilustrace Josef  Holler. Josef  SOVAN: 
Černohorští junáci. Mladý hlasatel 40/III. 4. června 1938, s. 12. Ilustrace Josef  Holler. Josef  SOVAN: Černohorská rytíř-
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Čtenáři se dočkali i jedné špiónské povídky, kde hlavní hrdina Frantík odhalil nebezpečného 
špióna, který se v převleku za stařečka chystal fotografovat vojenskou prachárnu.1084 Hana Klá-
nová, která během ročníku publikovala několik historických povídek s husitskou tématikou, při-
spěla dvěma povídkami – „Pro přízeň krále“, v níž purkmistr ve snaze zalíbit se králi Zikmundovi 
zrazuje husitské ideály, dá popravit svého skorozetě, a pak je nucen trpně přihlížet sebevraždě své 
dcery;1085 povídka „Češi v Basileji“ vznešenými slovy ve vyprávění dědečka vnukovi připomíná obdiv, 
jehož se dostalo husitskému poselstvu. Neohrožení bojovníci, které nikdo nedokázal porazit – až 
jejich nejednota. „Jen bych si přál, aby ty Lipany zůstaly našemu národu výstrahou a připomínkou, kam vede 
nesvornost a zatvrzelost.“1086

4.10.2. prázdninová pohotovost
41. číslo přišlo s velkým, téměř celostránkovým oznámením o vyhlášení „Prázdninové pohotovosti 

čtenářů Mladého hlasatele“. Šlo o velmi závažnou branněvý-
chovnou akci, při níž měli její účastníci prokazovat bdělost 
i ve svém volném čase. Její pravidla zopakovalo ještě prázd-
ninové 44. číslo v poněkud stručnější formě.

„Vyhlašujeme pro všechny čtenáře MLADÉHO HLASA-
TELE i jeho kluby prázdninovou pohotovost.

Nynější doba žádá od každého občana mnohem větší výkon, více 
ostražitosti, spolupráce s ostatními a větší pohotovosti ve všem, než 
dříve. Daří se nám to dobře. Víte, jak snadno a v pravém slova 
smyslu přes noc, během několika hodin, diky součinnosti občanstva, armády, železnic atd. obsadili jsme své hranice 
vojáky z kasáren, i těmi, kteří ještě před chvíli pracovali jako civilisté ve svých dílnách, krámech a kancelářích.

Je nutno, aby i vy, českoslovenští hoši a děvčata, jste si uvědomili výjimečnost doby a podle ní se chovali.
Nesmíte se dáti zahanbiti dospělými čs. občany a změníte se v celém svém jednání tak, abyste si zasloužili být 

potomky naši legionářské generace a abyste — úměrně svému věku — byli rovni svou bdělostí, schopností a ukáz-
něností těm pohotovým statečným lidem noci z 20. na 21. května 1938

V zájmu zvýšení potřebných vlastností u všech čtenářů Mladého hlasatele
VYHLAŠUJEME PRÁZDNINOVOU POHOTOVOST.
Oč při ní půjde?
O účelné prožití prázdnin, docela odlišné od všech prázdnin předchozích!
Prázdninová pohotovost vyžaduje od vás, abyste o prázdninách
1. vykonali co nejvíce činů, užitečných svému okolí,
2. co nejvíce dobrého se naučili (plovat, veslovat, jezdit na kole, rozumět motoru, cestovati podle mapy, orientovat 

se v krajině, správně tábořit), využili každé minuty volného času,1087

3. tělesně se co nejvíce zdokonalili rozumným prováděním sportů a tuhým každodenním prostným cvičením,
4. pozorovali své okolí, jak umíte nejlépe, všímali si všeho, usuzovali, byli zdvořilí, ale ostražití k cizincům, 

přemýšleli o tom, co kde by se dalo zdokonalit, ať je to již špatně upravená lávka přes potok, nebo špatně vyřešené 
příchody před čekárny k nádražnímu peronu,1088

skost. Mladý hlasatel 42/III. 18. června 1938, s. 12–13. Ilustrace Josef  Holler (chybně uveden jako Jar. Holler). Josef  
SOVAN: Barjaktraři. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 12. Ilustrace Josef  Holler.
1084 J. KUBÍČKOVÁ-SPIESSOVÁ: Jak Frantík pomohl vojákům. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 4. Ilustrace 
Jaroslav Pecháček.
1085 Hana KLÁNOVÁ: Pro přízeň královu. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 5. Ilustrace Alois Moravec.
1086 Hana KLÁNOVÁ: Češi v Basileji. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 4. Ilustrace Alois Moravec.
1087 2. co nejvíce dobrého se naučili (plovat, veslovat, jezdit na kole, rozumět motoru, cestovat podle mapy, orientovat 
se v krajině, správně tábořit atd.),
1088 4. pozorovali své okolí, jak umíte nejlépe, všímali si všeho, co se kolem vás děje, byli ostražití, byť velmi zdvořilí 
k cizincům,

A-Zet ranní 11. června 1938, s. 5.
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5. seznamovali se se svým okolím, zapamatovali si každý vršek, rokli, příkop, podjezd, pěšinu, byť by vše bylo 
zdánlivě naprosto bezvýznamné,1089

6. zaslali nám během prázdnin alespoň jeden lístek; na němž namalujete nějaký výjev ze svého okolí, či prostředí, 
v němž právě žijete. Napište nám, jak pracujete, co děláte, co jste důležitého a zajímavého ve svém okolí vypozorovali, 
co na vás zapůsobilo o prázdninách největším dojmem, pošlete nám třeba i zajímavou fotografii z okolí (je-li dovoleno 
fotografování). Nezapomeňte připojit své vlastní úvahy a názory.1090

Otiskneme jména všech, kteří nám o prázdninách zaslali hlášení o své PRÁZDNINOVÉ POHOTO-
VOSTI“1091

Redakce klade na své čtenáře dosti vysoké nároky. Proč by také ne. Prakticky celý rok zasvětil 
Hlasatel branné výchově, tak proč nyní nevyzkoušet znalosti v praxi. Stačí teď tak málo a válka 
přijde znenadání.

Čtenářské kluby jsou Jaroslavem Foglarem vyzvány k plnění „Prázdninové pohotovosti“ na klu-
bovní stránce: „Kluby a Prázdninová pohotovost. V dnešním Mladém hlasateli je vyhlášena Prázdninová pohoto-
vost pro všechno jeho čtenářstvo. Klubovní redakce je přesvědčena, že nebude ani jednoho člena našich klubů, který by 
se neřídil podle pokynů této pohotovosti a nenapsal nám o své prázdninové práci.“1092 Výzvy pokračují i v dalších 
číslech. „Prázdninová pohotovost. Debatovali jste již o ní ve svém klubu? Čtli jste jistě o ní v min. č. Mladého hla-
satele. Co podnikne váš klub v jejím rámci?“1093 „Naše kluby na prázdniny. Tato klubovní stránka jest poslední, 
která vychází před rozchodem klubů na prázdniny. Nezapomeňte na Prázdninovou pohotovost. Buďte užiteční, 
neztrácejte ani minutu zbytečnostmi a zahálkou. Přijedete-li do Prahy, navštivte nás. Pošlete nám za prázdniny 
alespoň jedno hlášení.“1094 „Jak provádíte Prázdninovou pohotovost? Již máte polovinu prázdnin za sebou. Jak jste 
se činili? Těšíme se na vaše zprávy.

Povinné hlášení není zapotřebí o prázdninách posílati. Předpokládáme ale, že každý člen klubu pošle nám svůj 
přípis, jak provádí Prázdninovou pohotovost.“1095

Od celé akce si redakce hodně slibuje, je to šance, jak ukázat sílu nejen čtenářských klubů, ale 
i výchovného působení Mladého hlasatele. Škoda, že prozatím nevíme, kdo „Prázdninovou pohotovost“ 
koncipoval.

Je dosti pravděpodobné, že se podnik inspiroval tzv. „přísnou pohotovostí národních socialistů“, kterou 
strana uspořádala v souvislosti s obecními volbami před prvním termínem 15. května. Vyhlásil ji 
sám „bratr předseda“ Klofáč a měla sestávat z manifestačních shromáždění, schůzí, osvětových 
akcí, letákových shozů apod. k posílení jednoty Čechů, Slováků a Podkarpatorusů a čelení nástra-
hám a nebezpečím ze strany nepřátel.1096

Na rozdíl od národně socialistické pohotovosti mají čtenáři Hlasatele možnost, jak projevit své 
vlastenectví činem a osvědčit tak svou hodnotu pro případ krise. Celý rok jim v povídkách časopis 
ukazuje, že i ten nejmenší může zachránit všechny ostatní. Proto buďte ve střehu.

1089 5. poznávali své okolí, zapamatovali si každý vršek, kopec, rokli, příkop, i když se zdá vše naprosto bezvýznamné,
1090 6. zaslali nám během prázdnin alespoň jeden lístek, na němž namalujete nějaký výjev ze svého okolí či prostředí, 
v němž právě žijete. Napište, jak pracujete, co děláte, jak provádíte Prázdninovou pohotovost, co důležitého nebo 
zajímavého jste vypozorovali ve svém okolí. Nezapomeňte připojit své vlastní úvahy a názory.
1091 Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 11. Autor neuveden. Předchozí poznámky obsahují stručnější znění: 
Prázdninová pohotovost čtenářů Mladého hlasatele. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 14. Autor neuveden. Prázdninová 
pohotovost všech čtenářů Mladého hlasatele volá. Mladý hlasatel 44/III. 30. července 1938, s. 11. Autor neuveden.
1092 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 41/III. 11. června 1938, s. 14.
1093 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 42/III. 18. června 1938, s. 14.
1094 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 14.
1095 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 44/III. 30. července 1938, s. 14.
1096 České slovo, 12. května 1938, s. 1. Večerní České slovo, 12. května 1938, s. 1.
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4.10.3. na rozloučenou se iii. ročníkeM
Koncem června vyšlo 43. číslo a na poslední si čtenáři tak jako loni počkali na konec července. 

Jaroslav Foglar odjel na první polovinu prázdnin tábořit s Dvojkou k Sinovíru na Podkarpatské 
Rusi,1097 v Praze proběhl všesokolský slet a do republiky se sjela spousta hostů.

Ve 43. čísle se redakce se čtenáři rozloučila,1098 otiskla pár drobných zpráv a v hádankářské rub-
rice čtenáři našli záhadný nápis v opisu fotografie Břetislava Mencáka.1099 44. číslo připomnělo 
výročí upálení Jana Husa, leteckou cestu kolem světa Howarda Hughese, II. zborovský závod 
branné zdatnosti mládeže s fotografií generála Luži, odhodlání prof. Augusta Piccarda prozkoumat 
hlubiny Atlantiku a hrdinský skutek dvanáctiletého Přemysla Veselého, který zachránil tříapůlletou 
Mařenku Bílkovou, jež na břehu rybníka v Jinonicích spadla do vody a začala se topit ve dvoumet-
rové hloubce. Vedle fotografie mladého hrdiny je vyjádřena naděje, že z něj jistě vyroste silný muž, 
obětavý, odvážný a dobrý. „Z této příhody vidíte, jak důležité je umět plovat. Neumíte-li ještě, začněte hned 
s učením za pomoci dobrého plavce.“1100

Velký prostor zabírají reportáže z armádního dne všesokolského sletu 6. července1101 a pře-
hledová reportáž Franty Dlouhána „Slavné léto X. sletu“,1102 návod jak uplést síť na odbíjenou,1103 
povídka Fráni Velkoborského o Smělém Orlu,1104 Richova povídka „Nejkrásnější výlet“ o tom, jak 
„třetí B“ darovala své úspory na výlet na obranu státu.1105 Připomenutí „Prázdninové pohotovosti“,1106 
reklama na desky na III. ročník a vkládaný román „Jarda s harmonikou“ s přiloženou dobrodružnou 
povídkou „Nepřítel nad městem“ a příslib nové branné soutěže „Nejrychlejší cestou na pomoc“.1107 Pověst 
o pokladu v buzickém hradě,1108 povídka Lva Nikolajeviče Tolstého o žralokovi,1109 článeček o vod-
ních zábavách,1110 klubovní rubrika1111 a výsledek jarního hádankářského turnaje a celoročního 
závodu o titul krále hádankářů Mladého hlasatele.1112 Na zadní straně několik anekdot a obrázkový 
seriálek o Venouškovi a Slávkovi.1113 III. ročník je u konce…

1097 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997, s. 133.
1098 váš redaktor (Břetislav MENCÁK): Končíme III. ročník Hlasatele. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 10.
1099 Záhada. Mladý hlasatel 43/III. 25. června 1938, s. 15.
1100 Všechny příspěvky: Mladý hlasatel 44/III. 30. července 1938, s. 2. O Přemyslu Veselém psal A-Zet ranní, 9. června 
1938, s. 3, kde je ovšem uvedeno křestní jméno holčičky jako „Helena“. Dále též České slovo, 9. června 1938, s. 3.
1101 Armádní den 6. července. Mladý hlasatel 44/III. 30. července 1938, s. 3. Autor neuveden.
1102 Fr. DLOUHÁN (František BULÁNEK-DLOUHÁN): Slavné léto X. sletu. Tamtéž, s. 5–7. Reportáž hojně využívá 
snímků, které obsahovalo tzv. sletové číslo Pražského ilustrovaného zpravodaje. O přípravě sletového čísla – František Dl. 
BULÁNEK: Spisovatel, novinář a člověk Jan Morávek. Melantrich, Praha 1948, s. 35.
1103 Pleteme volleyballovou síť. Návod na její zhotovení. Mladý hlasatel 44/III. 30. července 1938, s. 10.
1104 Fráňa VELKOBORSKÝ: Smělý orel. Indiánská povídka. Tamtéž, s. 8–9.
1105 RICH: Nejkrásnější výlet. Tamtéž, s. 4 a 15. Ilustrace Vincenc Živný. Úplné jméno autora nezjištěno.
1106 Prázdninová pohotovost všech čtenářů Mladého hlasatele volá. Tamtéž, s. 11. Autor neuveden.
1107 Obojí tamtéž.
1108 Poklad v buzickém hradě. Tamtéž, s. 12. Autor neuveden.
1109 Lev Nikolajevič TOLSTOJ: Žralok. Tamtéž, s. 13. Překlad VHk. (pravděpodobně Vincent Hložník). Ilustrace Vin-
cenc Živný.
1110 —jp—: Zábavy u vody. Tamtéž. Jméno autora nezjištěno.
1111 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Tamtéž, s. 14
1112 (Erik STERZINGER:) Výsledek našeho jarního turnaje a celoročního závodu o titul krále hádankářů Mladého hlasatele. Tam-
též, s. 15.
1113 Jan DOLINA – Vincent HLOŽNÍK: Staronová historie. Venoušek a Slávek rybaří, nějak se jim to však nedaří. Tamtéž, 
s. 16.
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4.11. O čtenářských klubech trochu jinak

Dopustili-li jsme se v úvodu kritiky základního titulu na téma čtenářských klubů, totiž knihy 
Zdeňka Pírka, slušelo by se alespoň nastínit, v čem spočívají její největší mezery a důvody, které nás 
ke kritice vedly. Zdeněk Pírek zcela přehlédl několik důležitých faktů – a sice vztah Foglarova řízení 
čtenářských klubů k Mencákovi jako odpovědnému redaktorovi, formální zakotvení čtenářských 
klubů nebo širších souvislostí s románem „Klub Modrá vlna“.1114

4.11.1. klubovní a „hlavní“ redakce
8. květen 1937 se sice ve foglarovském prostředí slaví úzkostlivě téměř s puncem státního svátku. 

Ve skutečnosti šlo jen o datum, které získalo na významu teprve zpětně. Sklon foglarovců slavit 
jubilea s přesností div ne na hodinu způsobuje, že jsou tato data obklopována různými legendami, 
nebo se stávají předmětem diskusí, o jejichž praktickém významu lze s úspěchem pochybovat. 
8. květen 1937 je jenom datum, praktický význam založení čtenářských klubů se začal projevo-
vat až s prvními přihláškami. I přes úctyhodný počet nově přihlášených klubů zbývalo do konce 
II. ročníku jen pár týdnů, příliš málo na to, aby vedení klubů dostalo náležitý tvar. O prázdninách 
Hlasatel prakticky nevycházel, a tak bylo jasné, že rozhodujícím bude pro první klubovní rok až 
ročník následující.

S rostoucím počtem klubů rostla samozřejmě jejich agenda, jíž obstarával Jaroslav Foglar. Ten 
však formálně nebyl členem redakce, protože, jak již bylo řečeno, „redakcí“ byl vlastně sám Mencák. 
Na „obyčejného“ externistu vykonával pro časopis až příliš, a tak se poznenáhlu začalo v Klubovní 
poště objevovat dělení na „klubovní redakci“ a „hlavní redakci“. Je příznačné, že mimo klubovní 
rubriku se toto dělení neobjevovalo a je tedy dílem samotného Jaroslava Foglara. Těžko říci, zdali 
máme tyto termíny chápat jako výraz jeho vzdoru vůči tomu, že neřídí časopis on – jak se rádo 
vykládá; nebo byla motivací snaha pouze o odlišení obou kolejí časopisu, které se chvílemi od sebe 
povážlivě vzdalovaly, při zachování vnitřní jednoty. Je pochopitelné, že Foglar chápal čtenářské 
kluby jako svůj podnik, což po válce dokázal v časopisu Vpřed, kdy se kluby nazývaly „Foglarovy čte-
nářské kluby“; a asi jen nerad si nechal do věci mluvit někým jiným. Ovšem stejně pochopitelné je, že 
do věcí „čtenářských klubů Mladého hlasatele“ chce mluvit odpovědný redaktor tohoto časopisu, 
který ponese potenciální zodpovědnost za případné Foglarovy chyby a omyly. Žárlivé reakce na 
pokusy Mencáka hovořit ke čtenářským klubům jsou projevem neznalosti a fascinující omezenosti 
– „někdo si dovolil mistrovat mistra“. Ano, Foglar měl úspěch, ale to v prvním roce nemohl nikdo 
automaticky předpokládat, naopak bylo nutné předem počítat s horším výsledkem a připravit se 
na něj. Pak může být dotyčný jen příjemně překvapen. A příjemné překvapení se pochopitelně 
dostavilo.

Klubům se v časopise dostalo nakonec téměř celé jedné stránky, která pak do jisté míry žila vlast-
ním životem. Už jen z hlediska porovnání rozsáhlosti agend bylo dělení na klubovní a „neklubovní“ 
redakci oprávněné.

Zmínka o „klubovní“ a „neklubovní“ redakci se objevila např. v 2. čísle, kdy Foglar oznamoval 
253. KMH „Zlaté hvězdě“ z Prahy VIII. „článek předán mimoklubovní redakci“.1115 Mimo klubovní 
stránku neměl Foglar žádné pravomoci a o časopisu rozhodoval odpovědný redaktor Mencák.

V 10. čísle se Foglar vyjádřil zcela jasně: „Kluby a literární výplody. Posíláte nám články, obrázky atd. 
s přáním o uveřejnění. Upozorňujeme, že Klubovní redakce, která má na starosti jen kluby, nerozhoduje o těchto 

1114 Problematice klubovní činnosti zde nebude věnován podstatnější prostor. Jde o téma, které se neobejde bez studia 
materiálů v pozůstalosti Jaroslava Foglara.
1115 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 2/III. 11. září 1937, s. 14.
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věcech a vaše články, básničky a jiné příspěvky jen předává hlavní redakci, která o nich rozhodne. Klubovní redakce 
nemá na její rozhodnutí žádný vliv.“1116 Pomocný název „hlavní redakce“ používal i nadále. Ve 20. čísle 
odpovídá 24. klubu „Na stráž“ z Vysokého nad Jizerou: „Pohlednice předány hlavní redakci.“1117

Bude jistě předmětem dalšího studia rozřešit otázku, zda se při klubovní korespondenci v této 
době Foglar podepisoval svým jménem, nebo za redakci časopisu. Ve 34. čísle totiž vzkazuje 
709. klubu „Rudé kopí“ ve Frýdlantu nad Ostravicí: „Záležitosti klubů vede Jaroslav Foglar. Proč to chcete 
vědět?“1118 Bylo hodně klubů, které nevědělo, kdo jim zajišťuje náplň volného času?

4.11.2. forMální zakotvení čtenářských klubů
Jen občas se objeví úvaha o tom, že přes veškerou pozdější masovost zůstaly čtenářské kluby 

v podstatě neformálním sdružením, informované prostřednictvím časopisu a řízené prakticky jed-
ním jediným člověkem. Kluby sice měly odznaky, legitimace, mohly mít klubovní vlajku, kroniku, 
nástěnku, časopis a mnoho dalšího, ale v očích úřadů byly pouze soukromou iniciativou. Touto 
optikou by se dalo říci, že klubovní stránka byla jen interaktivní povídkou na pokračování, která 
strhla její čtenáře, aby si na ni hráli. Čtenářské kluby neměly oficiální charakter, nebyly spolkem, 
nebyly registrované. Tato neformálnost se jim nakonec hodila v době nacistické okupace. Ale co 
v okamžiku zvýšené potřeby jednoty a nasazení pro obranu státu?

Aniž by si toho foglarovští badatelé dosud všimli, probíhaly v letech 1937–1938 na klubovní 
stránce diskuse o tom, zda budou čtenářské kluby povýšeny na oficiální organisaci, na řádně regis-
trovaný spolek, neboť od toho se odvíjela řada skutečností.

Debaty na toto téma se vyvinuly z prvotních nápadů, aby byly uspořádány klubovní sjezdy. Tato 
myšlenka se objevila koncem II. ročníku a nebyla ještě příliš nereálná, protože klubů zatím nebylo 
tolik. S jejich početním růstem se tyto návrhy měnily ve smyslu pořádání okresních sjezdů, které by 
ještě byly uskutečnitelné. V následné fázi již některé kluby navrhovaly, možná i po vzoru organisací 
pro dospělé, aby bylo utvořeno nějaké územní uspořádání čtenářských klubů, přičemž o charakteru 
územních jednotek nebyla představa úplně přesná.

Tyto návrhy podporoval např. také fakt, že se na přelomu roku 1937 konala schůzka pražských 
klubů1119 a tyto kluby byly vyzvány, aby se daly fotografovat. Čtenáři navíc urgovali, aby byl vydán 
seznam či adresář všech klubů, potažmo, aby bylo jasně uvedeno, které kluby již nepracují. Protože 
se vlna nových klubů nezastavovala, byl tento požadavek prakticky nesplnitelný. Foglar již tak měl 
práce nad hlavu.

Kromě touhy jednotlivých klubů setkávat se s kolegy z okolí, tu také figuroval i určitý čtenář-
ský „pragmatismus“. „Klubaři“ dostávali od redakce zdarma legitimace, do nichž lepili klubovní 
známky, otištěné na posledním listu každého čísla. Za příslušný počet známek na legitimaci, kterou 
odeslali redakci, dostávali pak od III. ročníku i odznaky Klubů Mladého hlasatele. Bez formálního 
zakotvení to byly však – pohledem cynika – jen sběratelské kartičky s hodnotou toliko symbo-
lickou. Na některé „opravdové“ spolkové legitimace byla poskytována sleva např. na železnici. 
Tímto směrem také mířily některé čtenářské dotazy. Odkdy budou z klubovních legitimací plynout 
nějaké „požitky“? Nechápejme to však úzkým pohledem hrabivce. Legitimace sice dostávali klubaři 
zdarma, nicméně jejich „plnohodnotné“ členství v klubu Mladého hlasatele1120 vyžadovalo pravi-
delný odběr časopisu. Lepení klubovních známek vlastně sloužilo určitému stupni kontroly, pro-
tože na jejich základě byly odesílány klubovní odznaky. Klubaři tak do svého časopisu investovali 
své peníze, na rozdíl od příležitostných čtenářů zcela pravidelně. Ne snad, že by se ozývali tímto 

1116 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 10/III. 6. listopadu 1937, s. 14.
1117 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 14.
1118 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 34/III. 23. dubna 1938, s. 14.
1119 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 13/III. 27. listopadu 1937, s. 14.
1120 Tzn. chtěl-li mít legitimaci a odznak.
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hrubě materialistickým způsobem jako my nyní, ale je pochopitelné, že opatrně nastolili otázku po 
nějaké drobné návratnosti. Ostatně, byly vedeny, aby nezištně pomáhaly svému okolí, organisovaly 
volný čas pro své vrstevníky, měly snad i trochu právo na nějakou drobnou odměnu. Slovo opatrně 
je na místě, protože je možný i opačný pohled, že za 50 haléřů týdně připravuje časopis pro klubaře 
dlouhodobý program, aby věděli, jak trávit volný čas. A těchto padesát haléřů od každého člena 
rozhodně neputovalo do Foglarovy kapsy.

Ať už z důvodu touhy po sdružování do větších celků, nebo po drobnějších výhodách, objevil 
se koncem roku 1937 návrh na registraci čtenářských klubů jako spolku a na jejich územní rozčle-
nění.

Nyní konkrétně. Již koncem června 1937, tedy o trochu více než měsíc po založení čtenářských 
klubů vkládá Foglar do klubovní rubriky toto své stanovisko: „Několik klubů poslalo nápad, aby o prázd-
ninách byl uspořádán sjezd všech klubů. Myšlenka je sice pěkná, ale velmi těžko proveditelná. Většina klubů by 
se nemohla účastniti pro velké výdaje a než míti sjezd tak značně neúplný, tož raději nic. Nemáme pravdu?“1121 
Klubů bylo tehdy 268 z celé republiky a klubovní myšlenka v podstatě stále ještě v zárodcích.

Po prázdninách se sjezdové návrhy vracejí, tentokrát oslabené na okresní úroveň a současně 
se klubaři táží po možnostech slev. Foglar odpověděl následovně. 115. KMH „Veselí kamarádi“, 
Louny: „Na klubovní legitimace prozatím nelze dostati slevu na dráze. Snad později.“ 124. KMH „Vesele 
kupředu“, Ledce: „Nápad s okresními sjezdy by se dal spíše uskutečnit. Uvidíme.“ 296. KMH „Dajte nám 
krídla“, Prievidza: „Sjezdy klubů asi budou…“1122 Je trochu zvláštní, že na stejnou otázku dá dvěma 
klubům rozdílnou odpověď, lze spekulovat (ale nic víc), že dotazů tohoto druhu bylo tolik, že se 
jimi musel Foglar vážně zabývat.

Na podzim 1937 dotazy na sjezdy a slevy pokračují. Přistupuje k nim dotaz, zda budou mít 
kluby společnou hymnu. Foglar vytrvale odpovídá ve smyslu svých předchozích přípisků, hymně 
se nebrání. 317. KMH „Tygříci“, Židenice: „…O sjezdech a o spolupráci v okrscích až později, jsme s kluby 
zatím v začátcích.“ 268. KMH „Lví silou“, Předlice u Ústí nad Labem: „Sjezd v Praze hned tak nebude, 
zatím nutno prohloubit činnost klubů uvnitř.“ 264. KMH „Vlaštovky“, Německý Brod: „Společná hymna 
bude…“ 5. KMH „Vše pro čest“, Praha II.: „Slevu na dráze nemáte, ale připojte se ke školní výpravě a slevu 
tak získáte. Povolení k prohlídce tím také…“1123 52. KMH „Čtyři kamarádi“, Německá Lutyně: „Tak 
daleko ještě nejsem, slevu na dráze zatím nemáme. Snad to také bude.“1124

Kromě obligátních dotazů na klubovní sjezdy, Foglar koncem října připomíná, že kluby nejsou 
oficiálně spolkem. 361. KMH „Bandaj“, Jiřice, pošta Kostelec nad Labem: „…Okresní sjezdy jsou 
zatím hudba budoucnosti, ale snad k nim přece dojde.“ 431. KMH „Slovenskí Indiáni“, Povážská Bystrica: 
„Žádné oznámení netřeba, nejste spolek v pravém slova smyslu, nýbrž jen volné sdružení několika kamarádů, kteří 
se kdykoliv mohou rozejít.“1125

Kolem poloviny listopadu 1937 Foglar naznačuje, že uvažuje o registraci klubů, resp. už začal 
s přípravami. Na dosavadní praxi se však nic nemění. 37. KMH „Čmud“, Přerov: „Skříňku udělejte 
zatím bez nadpisu, veřejně budeme moci vystupovati již za nedlouho, až budou kluby přihlášeny na úřadě jako 
samostatný celek. Rozhodně to nebude do jara.…“ 314. KMH „Mládí vpřed“, Dolní Kalná u Staré Paky: 
„Sjednejte si s některým místním spolkem, abyste pod jeho jménem mohli divadlo sehrát. Vy sami jako celek vystou-
pit zatím nemůžete. Účinkování byste ale tak jako tak musili hlásiti ve škole. Vůči jiným úřadům by za vás jednal 
spolek, s nímž se umluvíte.“1126

1121 (Jaroslav FOGLAR:) Záležitosti Klubů M. h. Mladý hlasatel 43/II. 26. června 1937, s. 2. Zvýraznění původní.
1122 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 3/III. 18. září 1937, s. 14.
1123 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 7/III. 16. října 1937, s. 14.
1124 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta.  Mladý hlasatel 8/III. 23. října 1937, s. 14.
1125 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 9/III. 30. října 1937, s. 14.
1126 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 11/III. 13. listopadu 1937, s. 14.
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Počátkem prosince 1937 už Foglar hovoří přímo o župním rozdělení čtenářských klubů. V jaké 
fázi se přípravy nacházejí, se můžeme jen dohadovat. 123. KMH „Pro pravdu život“, Zvole nad 
Pernštejnem: „Župní rozdělení klubů připravujeme. Seznam klubů vydati není zatím možno z mnohých 
důvodů.“1127

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. 24. KMH „Na stráž“, 
Vysoké nad Jizerou: „Dík za návrh na rozdělení žup. Zda v něm uděláme změny, zatím ještě nevíme…“ 
494. KMH „Svůj k svému“, Václavovice, pošta Šenov, Slezsko: „…Župy asi uděláme.…“1128

Organisační návrhy dokonce nejspíš neposílaly jen kluby, ale i jednotlivci. V lednu a únoru 1938 
totiž označuje Foglar některé své odpovědi nikoliv klubovním číslem, ale šifrou. „Dick ‚1922‘, děku-
jeme za návrh, nemůžeme však dobře upotřebiti. Kluby informujeme v Hlasateli, často i dopisy. Knihu pro ně vydati 
zatím nelze. Sami píšeme zatím tenkou brožurku, ale není ještě hotova.“1129 Patrně počátkem roku dostal 
Foglar do rukou návrh pečlivě propracovaný, protože jeho odpověď zní: „‚E–212‘: Něco podobného 
máme v úmyslu a přijde to co nevidět. Nezdá se nám v návrhu správným, že by nadřízeným klubem měl být klub 
s nejnižším číslem v té či oné čtvrti. Číslo nerozhoduje tak, jako úroveň klubu! Uvidíme ještě!“1130

Po delší odmlce se Foglar pravděpodobně vyjádřil znovu k otázce registrování klubů jako 
spolku. 

300. KMH „ Mladí detektivové“, Zbůch: „Vy nás proháníte. Jednání na úřadě trvá několik měsíců, to je 
těžší, než se vyfotografovat.“1131

Na jaře 1938 se objeví ještě další dvě zmínky. 677. KMH „Blesk“, Košťany: „O rozdělení klubů na 
okresy jsme již uvažovali, zatím však nemožno provésti.“1132 Zato iniciativnímu 24. klubu, kterému děkoval 
za návrh župního zřízení, nyní spílá. 24. KMH „Na stráž“, Vysoké nad Jizerou: „Kdo vám sestavil 
stanovy? Podle zákona žádný klub (zrovna tak jako žádný skautský oddíl) nesmí samostatně vystupovati a jednati 
s úřady, nýbrž vždy jen prostřednictvím Klubovní redakce, i když jest zřízení klubů úřadům již hlášeno!“1133 Pří-
činy a druh oněch „stanov“ neznáme.

Ačkoliv není naším úmyslem dělat z komára velblouda a neznáme bližší souvislosti Foglarových 
odpovědí, ukazuje se, že v první polovině roku 1938 se Foglar pokoušel o to, aby čtenářské kluby 
dosáhly oficiálního uznání jakožto spolku a že pro tento spolek byly ve hře různé návrhy jeho 
územní organisace. Do jakého stupně tyto Foglarovy snahy ve skutečnosti dospěly, zda nebyly jen 
výmluvou či zbožným přáním, nejsme nyní schopni říci. Víme jediné, že tyto pokusy nebyly nikdy 
dovedeny ke zdárnému konci a že čtenářské kluby nikdy charakteru spolku nedosáhly. Možná i to 
je za nacistické okupace delší dobu chránilo. Je vskutku pozoruhodné, že na tyto indicie nebylo 
dosud upozorněno, přestože se jedná o poměrně závažnou otázku. Registrací čtenářských klubů se 
mohl jejich vývoj ubírat jinými cestami, nehledě na to, kdo by měl nad tímto spolek patronát – zda 
Foglar sám, nebo by šlo o podnik Melantrichu? Na odpovědi, a to jakékoliv včetně neurčitých, 
si musíme počkat. Volání klubařů po organisaci klubovních sjezdů vrhá také jiné světlo na první 
román o klubu Mladého hlasatele.

1127 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 14/III. 4. prosince 1937, s. 14.
1128 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 18/III. 31. prosince 1937, s. 14.
1129 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 20/III. 16. ledna 1938, s. 14. 
1130 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 24/III. 12. února 1938, s. 14.
1131 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 30/III. 26. března 1938, s. 14.
1132 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 34/III. 23. dubna 1938, s. 14.
1133 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní pošta. Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 14.
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4.11.3. klub Modrá vlna – první roMán o čtenářskéM klubu
Nepočítáme-li povídku J. Wagena „Pomsta“, která vycházela na pokračování ve 4.–6. čísle, pak 

větší část III. ročníku obsadil román na pokračování o Divokém Západu „Poslední jezdec koňského 
expresu“ od Gladyse Shaw Erskinea.1134

30. číslo z 26. března 1938 pak upoutalo oznámením redaktora 
Mencáka o začátku nového románu, který je věnován čtenářským 
klubům Mladého hlasatele, jichž je už tolik, že si jistě zaslouží lite-
rární zpracování.1135 Na straně 12 mohl nedočkavý čtenář nalézt 
první část příběhu pěti chlapců z Bratislavy, který nesl název Klub 
Modrá vlna. Dobrodružství (nebo také Příběhy) pěti správných chlapců. 
Jednotlivá pokračování ilustroval Vincenc Živný, který románu 
vytvořil jeho charakteristickou hlavičku.

Bližší údaje o tomto klubu „pěti správných chlapců“:
Klub Modrá vlna – adresa: Bratislava, Přístavní ulice
členové a jejich přezdívky :

1. (Jaroslav) Jarda Knotek – Dunajský orel (případně Dunajský Orel)
2. Janek Marek (Jan, Janko) – Pilný mravenec (či Pilný Mravenec)
3. Kamil Leitl, původně Kamil Paseka – Ušatý Výr
4. Franta Šimek – Stříbrný Šíp
5. Jožka Šimek (Josef, Jožko)
Hoši se snaží získat klubovou přezdívku – „indiánské jméno“, učí se morseovce, vyrábějí modely 

letadel, inspiraci hledají v Mladém hlasateli. Jako by o zajímavé a dobrodružné příhody doslova zako-
pávali.

Jarda Knotek
„Předseda“ klubu, při plavbě po Dunaji mu zemřel tatínek, maminka uklízí u Dunajplavby, bydlí 

v místnosti v přístavním skladišti. Častý host mezi zaměstnanci Dunajplavby v bratislavském pří-
stavu. Podařilo se mu zneškodnit špióna, který chtěl předat občanu cizího státu důležité údaje 
v „šedé obálce“. Na útěku ale utrpěl průstřel ruky. Za jeho hrdinství dostal klub krásnou klubovnu 
a jeho fotografie se objevila v Mladém hlasateli.

Janek Marek
Slaboučký, bledý chlapec, kterému zemřela maminka. Stará se o dva mladší sourozence (Elenka 

a Karel), tatínek pracuje v továrně a vydělává málo. Proto Janko nemá peníze na Mladého hlasatele 
a musí si jej půjčovat od kamarádů v klubu. Jednoho dne jej doma navštívila „paní od města“, pro-
tože rodina žádala o příspěvek ve formě vánoční nadílky pro děti. Když paní viděla jeho obětavost 
a péči, s níž se stará o své sourozence, dostal se jeho příběh do novin a vedení továrny, ve které 
pracuje jeho tatínek, přislíbilo otci lepší pracovní zařazení

1134 Vycházel od 7. do 29. čísla s ilustracemi Rudolfa Adámka. Překladatel uváděn nebyl.
1135 váš redaktor (Břetislav MENCÁK): Milí čtenáři a čtenářky. Mladý hlasatel 30/III. 26. března 1938, s. 3.



M<!H0

*242

Nebezpečím hrdě vstříc

Nejstatečnějším z jinak velmi odvážných chlapců je Kamil Leitl.
V první kapitole se jmenuje Kamil Paseka. Pro Hlasatele si chodí do Manderlova paláce v Brati-

slavě, kde je administrace A-Zetu. Kamil je velice odvážný – při výletu na Devín, na který pozval 
celý klub zaměstnavatel Jankova tatínka, uslyšel čísi nářek, a tak zachránil zraněného skauta, který 
se ztratil své výpravě. Vysloužil si proto indiánské jméno Ušatý Výr, neboť má uši lepší než kapitán 
parníku „Sokol“, který o sobě tvrdí, že slyší, i jak si ryby v Dunaji šeptají, a stejně jako výr ušatý 
také slyší výborně v noční tmě.

Franta Šimek
Technicky založený chlapec. Zajímá se o stroje, všecko by hned rozebíral:
„Kolik přístrojů už se Frantovi dostalo do rukou, tolik jich bylo rozebráno. Nutno po pravdě přiznat, že asi 

polovina jich byla zase složena správně, ale hodiny v kuchyni musel opravit hodinář, perová váha ukazuje o 3 kila 
víc a mlýnek na kávu musela Frantova maminka koupit nový, když ze starého chtěl budoucí inženýr udělat veli-
konoční řehtačku.“1136

Nejraději by chtěl být elektrotechnikem, inženýrem, v tomto směru podniká různé pokusy: snažil 
se vynalézt stroj na čištění bot: „z provazů, vařeček, kartáče a podobných součástek – a ten měl jen dvě nevý-
hody: první byla, že s přístrojem umazal peřiny a druhá, hlavní, že přístroj boty nečistil.“, poté i oken: „Potom 
sestrojil přístroj na čištění oken. Za první dostal jen vyhubováno, když maminka musila prát peřiny, ale když 
druhým rozbil v kuchyni okno, dostal od tatínka výprask. Ó, jak takový ubohý vynálezce musí trpět…“1137 Pro 
svou zručnost při stavbě létajících modelů zvolen předsedou skupiny dorostu Masarykovy letecké 
ligy. Při modelaření experimentuje s motorky a různými pohony. Během výletu na Devín pustil po 
Dunaji láhev s dopisem, která doplula až do Bělehradu.

Zvítězil za pomoci ostatních chlapců s modelem „Stříbrný šíp“ v závodech leteckých modelů, 
které pořádala Masarykova letecká liga k výročí smrti M. R. Štefánika – „vykuchal“ staré hodinky 
po dědečkovi poté, co mu byl ukraden jeho původní model s benzínovým motorkem. Za to získal 
celý klub první cenu: let do Prahy a zpět Československými aeroliniemi, v Praze budou představeni 
ministru národní obrany. Šťastnou náhodou se koná v této době i sjezd klubů Mladého hlasatele, na 
který byli hoši vybráni jako delegáti, protože na závodech byl samozřejmě přítomen i zpravodaj 
Mladého hlasatele.

Jožka Šimek
Bratr Franty, písař klubu. Pečlivě vede klubovní zápisy, dopisuje si s hochy z Bělehradu, kteří vylo-

vili Frantovu „lahvovou poštu“. Pečlivě vedená zápisní knížka (kronika) klubu a krásný pozdrav, 
který vyslovil zástupcům klubů Mladého hlasatele, způsobily, že na sjezdu klubů získal stříbrné pero 
a titul „První písař klubů Mladého hlasatele“. Tichý chlapec, za kterým je ale jeho práce „vidět“.

Tak lze ve stručnosti nastínit povahy hlavních hrdinů. I když jde o příběh chlapců z Bratislavy, 
je román psán česky, s několika málo výjimkami v textu. Jsou to hoši, kteří nemají o dobrodružství 
nouzi, jakkoliv se i občas doma chovají jako rošťáci, jsou pracovití, ochotní a kamarádští. Příběh 
má i sociální rozměr, dva z nich přišli o jednoho z rodičů a žádný z chlapců se nemá tak, aby u něj 
doma byl nějaký přebytek peněz. V Jankově případě jde přímo o sociálně slabou, a ještě k tomu 
neúplnou rodinu. Přesto si zábavu umějí najít, vzájemně si pomáhají a romantická duše jim roz-
hodně nechybí.

Hoši se nadchnou klubovní myšlenkou a rozhodnou se utvořit čtenářský klub, který se postupně 
stane nejslavnějším ze všech. Hrdinství či zásluhy jednotlivých členů proslaví celý klub, který zachrá-
nil důležitý podnik před vyzvědači, pomohl zraněnému, je vzorem ve vzájemné pomoci, a sjednotil 

1136 Mladý hlasatel 31/III. 2. dubna 1938, s. 12.
1137 Obojí – Mladý hlasatel 33/III. 16. dubna 1938, s. 12.
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se k obrovskému výkonu, aby pomohl svému členu zvítězit v závodech létajících modelů. Za to za 
všechno si vysloužil pozornost tisku a dostal se i do míst, „o kterých sní každý československý chlapec“ 
– tedy do „matky měst“.

Letěli do Prahy skutečným aeroplánem, přivítal je sám „pan ministr národní obrany“, prohlédli si 
továrnu Avia, navštívili Pražský hrad, od pana ministra dostali „veliký dort představující bratislavský 
hrad, nad kterým se vznášelo letadlo.“1138

Potom odjeli auty do Lán. Protože: „Dostat se do Lán, k hrobu pana presidenta Osvoboditele byl a je nej-
větší sen všech chlapců ze Slovenska. Alespoň pohladit kdyby mohli hlínu na jeho hrobě.“. U hrobu T. G. Masa-
ryka stáli všichni v nábožném tichu. „Všichni chlapci se v duši slyšeli, jak říkají: „Pane presidente Osvobo-
diteli! My ti tu slavně slibujeme za všechny chlapce z celé československé republiky že ji budeme chránit, že budeme 
pro ni pracovat, že se budeme pro ni učit, abychom byli hodni tvého velkého odkazu.““ Až pak si „…všimli, že 
vedle nich stojí pán, trochu menší než pan ministr. Nikdo jim nemusil říkat, kdo to je. I kdyby nebyli věděli, jak 
často chodí pan president Beneš k hrobu tatíčka Masaryka, byli by ho poznali hned podle tváře. […] Pan president 
s nimi zašel do lánského zámku, který byl proměněn v museum památek na T. G. Masaryka a podepsal se jim 
do zápisní knihy klubu, kterou vzal Jožko s sebou, aby ji dal při rozloučení podepsat panu ministrovi.“1139 Večer 
strávili chlapci ve starostenské lóži Národního divadla, kam je na představení „Prodané nevěsty“ 
pozval primátor doktor Zenkl, a přespali v hotelu Alcron.

Druhého dne se účastnili sjezdu klubů Mladého hlasatele, kdy byli spontánně vyhlášeni za nejlepší 
čtenářský klub a získali nejedno ocenění.

Všechno by to bylo hezké, kdyby ovšem Franta nezavolal Jožkovi do ucha ostré „Vstaň!“, a nád-
herný sen takto předčasně neskončil. Jožka si nakonec uvědomil, že klub s chlapci založili teprve 
včera odpoledne a že se mu to bohužel jenom zdálo.

Z příběhu „Modré vlny“ se tímto stal román z možné blízké budoucnosti. Jak měla tato budouc-
nost z hlediska Mladého hlasatele vypadat?

Mladý hlasatel je podle očekávání nelepším časopisem, který dětem rozumí. Jeho zpravodajové 
jsou vždy poblíž nějaké zajímavé události, časopis na svých stránkách uveřejňuje fotografie stateč-
ných a vzorných dětí. Tak se na jeho stránky dostal Jarda i Franta s ostatními chlapci.

O jeho oblíbenosti svědčí neuvěřitelná výše nákladu – 250 tisíc výtisků týdně. „Klubů Mladého hla-
satele narostlo za rok jako hub po dešti. Bylo potřeba, aby se kluby sešly a porokovaly si o dalším programu. Proto 
vydavatelstvo svolalo sjezd do Prahy. Kluby z jednotlivých měst měly se spojit a vyslat alespoň po jednom zástupci 
na sjezd. […] O programu sjezdu dočtli se všichni podrobné pokyny v Hlasateli.“1140 Sjezd se měl konat ve 
Velkém sále Lucerny. Byla pro něj vypsána „Soutěž o Velký znak Mladého hlasatele“ a soutěž o nejlepší 
klubovní znak.

Vchod do Lucerny střežený dvojicí soch – čtenář a čtenářka Mladého hlasatele, schodiště vyzdo-
bené velkými kresbami z čísel časopisu. Velký sál Lucerny, ve kterém je připravena grandiosní 
výzdoba, „sta a sta klubovních znaků“, „sta a sta praporečků a vlajek, jak je Kluby z celé republiky poslaly do 
soutěže.“ „Daleko vpředu sálu“ stály stožáry s vlajkami a před nimi „dlouhý, bílý stůl, za ním velká písmena 
M h.“

Prahou kráčí průvody sjezdových delegátů a lidé volají: „‚Samí hezcí hoši! – Vítejte v Praze! – Ať 
se vám tu líbí! – Ať žijí mladí hlasatelé!‘ A podobné pozdravy zněly chlapcům v ústrety. […] V průvodech byly 
uniformy, kroje z Chodska i z Podkarpatské Rusi, protože některým zvlášť snaživým klubům byly poslány volné 
lístky na cestu. Byla to odměna ze zvláštní soutěže, kterou vypsala redakce Mladého hlasatele před sjezdem. Všichni 
chodci, kteří viděli průvody, byli najednou veselejší. Tolik hezkých, šikovných, moudrých a zdatných chlapců má naše 
republika!“1141

1138 Mladý hlasatel 36/III. 7. května 1938, s. 13.
1139 Vše tamtéž. Pravopis zachován.
1140 Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 12. 
1141 Všechno: Mladý hlasatel 37/III. 14. května 1938, s. 12.
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V devět hodin začíná sjezd. Na pódiu 
jsou nastoupeni zástupci klubů z Prahy, 
Brna, Bratislavy a Užhorodu. Na úvod 
zazní fanfáry, po nich následuje státní 
hymna, „tři snopce světel a reflektorů osvětlují 
státní vlajky, stoupající k vrcholům stěžňů. Jožkovi 
je tak krásně u srdce, že myslí: ‚Teď, teď určitě 
musím umřít. Nic krásnějšího mne už nemůže 
potkat.‘ Hymny dozní, vlajky jsou vztyčeny, roz-
svítí se sta žárovek, takže celý sál plane jako v slu-
nečním svitu.“, a poté se zpívá „pochod ‚mladých 
hlasatelů‘“.1142 Slova pochodu: „My mladí hla-
satelé, / my jdeme vždycky v čele, / když se má pro stát 
něco udělat, / my jdeme vždycky vpřed, / nám patří příští 
svět, / nás musí míti každý rád.“1143

Zástupci klubů na pódiu sedí „po boku pána, sedícího uprostřed za bíle přikrytým stolem“.1144 Tím 
pánem je „předseda klubů Mladého hlasatele“ – a kdo by hádal Jaroslava Foglara, mýlil by se velice. 
Předsedou klubů Mladého hlasatele je totiž „pan doktor“ Mencák! Účastníky sjezdu oslovil takto: 
„Mladí kamarádi! Vaše jméno je nejkrásnějším vyjádřením toho, co od vás očekává naše vlast. Máte hlásat ve svém 
okolí mladé, nové, krásné myšlenky. Vám opravdu patří příští svět…“1145 Sjezdu se účastní i zástupci jiných 
mládežnických spolků, které „pan předseda“ neopomene pozdravit. Po něm se ujme slova Jožka, 
vybraný, aby pozdravil delegáty z ostatních klubů. „Ani sám neví, odkud pojednou vzpomíná na tolik 
krásných slov. ‚Vážení pánové, členové klubů Mladého hlasatele vám děkují za všechna krásná slova, kterými jste 
je pozdravili. Děkují vám za přání dalších úspěchů. Chceme být chloubou republiky. Snažíme se o to poctivě.‘ Aniž 
by pozoroval, přejde Jožka do slovenštiny, v které se učí ve škole. ‚Moji kamaráti a priatelia, ačkoľvek sú malými 
chlapcami, dokázali, že vedia vykonať dobré statočné skutky. Sľubujeme, že sa budeme vždy snažiť zdokonalovať 
sa, aby sme boli štátu k osohu a sláve.““ Jak poznamenal „pan dr. Mencák“: „Bylo to správně řečeno, ze srdce 
všech klubů.“1146

Pak už následoval „jen“ „triumf  Modré vlny“. Jožkův proslov byl doprovázen bouřlivým potles-
kem, Frantovo letadélko dopravilo na pódium zápisní knihu klubu a nakonec vystoupil pán, který 
mluvil s cizím přízvukem a delegáty zpravil o tom, že je učitelem z Bělehradu, že jeho žáci vylovili 
z Dunaje Frantovu zprávu z láhve, načež „Modré vlně“ tito hoši odepsali. Když pan učitel na 
zkoušku poslal i mluvnici srbštiny, začaly chodit i dopisy v tomto jazyce, který si Jožka začal touto 
cestou osvojovat. Pan učitel vzdal čest písaři „Klubu Modré vlny“, „‚že nás posílil svou pilností v pře-
svědčení, že chlapci Malé dohody tvoří jednu rodinu. Rád bych mu na znamení přátelství jugoslávské mládeže stiskl 
ruku a pozval ho i s ostatními členy klubu na prázdniny do Jugoslavie.‘“ Nakonec klub získal snad všechna 
ocenění, která mohl, a – a do toho se Jožka probudil.

Jakkoliv román používá řadu fantastických událostí, odehrává se děj v r. 1938, po roce exis-
tence klubů. Presidentem je Edvard Beneš, všechno funguje normálně. Ale: Mladý hlasatel vychází 
v nákladu 250 000 výtisků, musel si proto svou kvalitou vydobýt pravděpodobně první místo mezi 
dětskými časopisy. Stal se vůdčím časopisem československých dětí. Jinak nelze vysvětlit ani náklad, 
ani množství čtenářských klubů. Tuto vedoucí posici posiluje svou pružností, „všudybylstvím“ 
a zájmem o smysluplné využití volného času svých čtenářů.

1142 Tamtéž.
1143 Tamtéž, s. 13.
1144 Tamtéž, s. 12.
1145 Tamtéž, s. 13.
1146 Obojí tamtéž.
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Název časopisu získává symbolické naplnění – Mladý hlasatel vychovává nárůdek mladých hla-
satelů, hlasatelů klubovní myšlenky a všech jejích ideálů, kteří se ochotně staví k obraně své vlasti. 
Nejsou to tedy kluby Mladého hlasatele, ale kluby mladých hlasatelů! Ztotožnění se s časopisem u klu-
bařů je úplné.

Vlastenecká nota románu je nesporná a obsahuje řadu motivů III. ročníku. Ať už je to trochu 
naivní zneškodnění špióna v bratislavském přístavu, sentimentální vylíčení cesty do Lán, nebo 
vůbec celý průběh sjezdu klubů. To vše jako by zastřešoval znak klubu, který hoši pro sjezd vytvo-
řili: „Zachycoval kus hranic republiky u Bratislavy. Pod náčrtkem hradu letěly modré vlny Dunaje. Na hranici pak 
bylo pět spojených rukou jako pevná hradba před nepřítelem. Na znaku pak krásný nápis Klub Mladého hlasatele 
Modrá vlna – ochrana vlasti.“1147

Sice už v románu není místo pro bližší seznámení s postavami hochů, neboť příběh se vlastně 
točí kolem Jožkova snu, v němž si představuje, jak bude jejich klub úspěšný. Neznáme tedy detaily 
o jednotlivých členech, ale nadšení, kterým je román naplněn, strhne čtenáře jiným směrem tak, 
že si onen nedostatek neuvědomuje. Je to vlastně opět příběh o „obyčejných“ chlapcích, kteří se 
proslavili.

Kluby mezi sebou nejen vedou čilou korespondenci, ale dokonce se pro ně uspořádá sjezd. 
Pravda, ne všichni se na něj dostanou, ale je vidět, že jejich posice je pevná a nejsou jenom krátko-
dobými partičkami, které se po čase samovolně rozpadnou.

Předsedou klubů je nazýván redaktor Břetislav Mencák. Jméno Jaroslava Foglara se neobjeví ani 
jednou, což je trochu zvláštní. Jeho angažmá nebylo přece úplně neznámé, jak jsme si již naznačili, 
zvláště od počátku roku 1938, kdy otiskovala klubovní rubrika lov bobříků, rekvisity Foglarových 
„Hochů od Bobří řeky“. Mencák navíc prostorem, jenž je mu v románě věnován zastiňuje jak 
ministra národní obrany, tak i samotného presidenta Beneše, děti jej chápou jako svého předsedu. 
Na první pohled záviděníhodná pocta. Názor Jaroslava Foglara neznáme. Nebylo by divu, kdyby se 
cítil dotčen. Mencák není „čestným předsedou“, ale předsedou regulérním, vystupuje do jisté míry 
jako spiritus agens.

Nevíme, jestli byl Foglar s textem románu Klub Modrá vlna seznámen předem. Záporné odpovědi 
by napovídaly zmínky na klubovní stránce. Když byla uveřejněna první kapitola, hned pod záhla-
vím „Klubovních záležitostí“ mohli čtenáři číst: „Románek klubu Mladého hlasatele vychází v Hlasateli od 
tohoto čísla na pokračování. Dočtete se v něm o členech a osudech bratislavského klubu ‚Modrá vlna‘, řekne vám 
leccos užitečného. Nezapomeňte čísti na příští klubovní schůzce. Napište, jak se vám líbí.“1148

Zdá se, že Foglar nebyl o obsahu románu informován, protože v 38. čísle najdeme v Klubovní 
poště zajímavou odpověď 724. klubu „Ohaři z hor“, Praha XI., kde se vyjadřuje trochu jinak: „Romá-
nek o Modré vlně jest vymyšlen. Mnohé kluby už dokázaly ve skutečnosti ještě více.“1149 Jak přesně Foglar 
svou odpověď myslel, se z jedné věty, jejíž formulace byla omezena prostorem, prostě dovědět 
nemůžeme. Vymyšlenost románu se podle Foglarovy věty dá chápat jak neutrálně, tak i odmítavě. 
Odmítavý postoj by se nabízel, je možné, že román Foglara zklamal, nebo zkrátka jenom neoslovil. 
Mohl se mu zdát příliš neuvěřitelný. Nikdy se o něm později nezmiňoval.

Uniká nám také jeden důležitý detail, a sice datace vzniku textu a datum, kdy jej redakce obdržela. 
Román zdůrazňuje myšlenku klubovních sjezdů, „všeklubových“, celostátních. Na konci příběhu 
můžeme číst:

„Tedy se mu to všechno jen zdálo… Škoda, že to byl jen sen. Takový krásný sen…!
– – – – – –

1147 Mladý hlasatel 35/III. 30. dubna 1938, s. 13.
1148 Mladý hlasatel 30/III. 26. března 1938, s. 14.
1149 Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 14.



M<!H0

*246

Nebezpečím hrdě vstříc

Nebylo by dobře, chlapci, pokusit se jej uskutečnit? Hlavně ten sjezd a ty soutěže? Bylo by škoda, aby všechno 
zůstalo jenom snem. Konec.“1150

Návrhy na sjezdy resonovaly nejvíce v prvním období existence klubů, dokonce ve velmi rané 
době. Neodráží román spíše etapu začátků klubovní myšlenky, není už v březnu 1938 zastaralý 
a vývojem překonaný?

Konečné slovo při výběru příspěvků do tisku měl Mencák. Foglar se zmiňoval o vymyšlenosti 
románu, těžko říci, zda byl tím, kdo román doporučil, ale to ostatně nehraje roli, Foglar nerozho-
doval. Co mohlo Mencáka vést k výběru románu? V prvé řadě se vysloveně nabízí jako rozhodující 
činitel jeho „předsednictví klubů“, ale to by bylo příliš laciné tvrzení. Mnohem významnější je fakt, 
že román takřka dokonale sledoval hlasatelskou koncepci. Tématika šikovné, odvážné a solidární 
mládeže, se smyslem pro disciplinu, povinnost i pro kolektiv, s kvalitním školním prospěchem, vlas-
tenecky založené – to vše jsou motivy, které naplňují stránky III. ročníku. Fantasijní rovina nadto 
otupuje přílišnou vzornost hlavních hrdinů, protože v povídce je skoro všechno tak, jak bychom si 
chtěli přát ve svém ideálním světě. Všimněme si také doby, v níž román vycházel, březen až květen 
1938. Období, kdy bylo tako-
vého románu třeba! Autor-
kou byla k tomu dvacetiletá 
studentka Piri Šimková, čili 
věkově blízká cílové sku-
pině.1151

Autorčin medailonek 
v 39. čísle vybízel čtenáře, aby 
se také pokusili napsat nějaký 
podobný román.1152 „Modrá 
vlna“ měla vzedmout vlnu 
románovou, inspirovat čte-
náře k vlastní tvorbě, k psaní 
o kamarádech a vrstevnících 
sdružených ve čtenářských 
klubech.1153 Máte prázdniny, 
pište, pište, posílejte a v září se 
uvidí. Třeba se rozmůže nový 
žánr klubového románu. Kdo 
ví? Září je tak daleko…

1150 Mladý hlasatel 38/III. 21. května 1938, s. 13.
1151 Je zvláštní, že bratři z „Modré vlny“ se jmenují Šimkovi. Je to náhoda, či se snad autorka inspirovala svými bratry, 
nebo chtěla být považovaná za sestru obou hrdinů?
1152 Klub „Modrá vlna“. Mladý hlasatel 39/III. 28. května 1938, s. 14. Autor neuveden.
1153 Téměř se vnucuje mírně ironická otázka: Mohly být „Rychlé šípy“ odpovědí na „Modrou vlnu“? Prozatím se dál než za 
tyto spekulace nedostaneme.

Autorka románu „Klub Modrá vlna“, studentka Piri Šimková. 39. číslo III. ročníku. 
(28. května 1938) 
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5.1. Příliš horké léto (1. číslo IV. ročníku)
„…tam, kde se nejvíc shemží nepřátelé kletí –
nuž za ním, kpředu, věrné české děti!“

Jan Neruda1154

V sobotu 3. září 1938 zahájil Mladý hlasatel 
svůj čtvrtý ročník. Od 30. července, kdy vyšlo 
poslední číslo III. ročníku, uplynulo dlouhých 
pět týdnů.

Vzhledem k pětitýdenní prodlevě a určitě 
i kvůli reklamním účelům bylo 1. číslo IV. roč-
níku rozšířeno na 20 stránek, aniž by byla zvý-
šena padesátihaléřová cena. K těmto dvaceti 
stránkám dostali čtenáři ještě dvojlist nového 
románu Knihovny Mladého hlasatele, takže se titulní 
stránka mohla chlubit: „24 stran – dva romány – 
dvě souteže“.

Titulní straně vévodila kolorovaná fotografie 
sebevědomě pochodujících členů dorostu Masa-
rykovy letecké ligy na táboře ve vlkančickém údolí 
u Stříbrné Skalice v Posázaví. Asi osmihlavá 
skupinka mladých chlapců kráčí na výcvik 
střelby ze vzduchovek. Heslo „Jen vzhůru, statně 
kupředu – vždyť drahá vlast čeká!“ upomíná nejen 

na reportáž na straně 14, ale i na uplynulý X. všesokolský slet. Čtenáře mimoto upozorňuje, že čas 
oddechu, který jim byl o prázdninách poskytnut, skončil a blíží se okamžik, kdy situace prověří, jak 
tohoto oddychového času využili pro své zdokonalování. Chlapci z Masarykovy letecké ligy jsou jim 
zářným příkladem.

5.1.1. sezóna okurek a lordů?
Na druhé stránce čtenáře přivitálo přání redakce: „Šťastný a klidný školní rok 1938–1939 vám přeje 

redakce“. Bylo to přání jistě velmi upřímné a navýsost potřebné, neboť úvodníky Arnošta Polav-
ského nenechaly nikoho na pochybách, že klid a štěstí jsou pro tuto chvíli nedostatkovým zbožím.

Překotné srpnové události shrnul úvodník „Rušný vývoj událostí v srpnu“. Poznamenal, že běžně 
bývá letní období chápáno jako okurková sezóna, letos že tomu tak nebylo, není a jak se zdá, ještě 
dlouho nebude. Připomněl spokojeně skončený slet, po jehož zdárném provedení se „účastníci těchto 
velkolepých národních slavností se rozjeli do svých domovů a pak na prázdniny, na dovolenou, na zotavenou. Vláda 
naše a parlament však prázdnin tentokrát neměli. Pracovalo se vytrvale na národnostním statutu, který by uspokojil 
naše menšiny, zejména Němce. Avšak naše nejlepší snaha stále narážela na malé pochopení se strany sudetoně-
mecké, která klade upřílišněné požadavky.“1155

Zatímco spousta čtenářů dováděla ve svém volném čase, prožívali naši přední představitelé vzru-
šené chvíle. „Proto byl počátkem srpna vyslán do Československa za souhlasu naší a anglické vlády britský 
politik lord Runciman se štábem vynikajících spolupracovníků, aby se pokusil o zprostředkování v tomto sporu. 
Pro začátek zaujal postavení pozorovatele, dává se informovat se strany naší vlády i našich menšin, sleduje bedlivě 
veškerý náš život a podává o tom zprávy do Londýna. Tato britská mise (poselstvo) však rozhodně nechce zasahovat, 

1154 Jan NERUDA: Za srdcem! (Zpěvy páteční.) Básně. Československý spisovatel, Praha 1956, s. 492.
1155 —P— (Arnošt POLAVSKÝ?): Rušný vývoj událostí v srpnu. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 2.
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ani rozhodovat, nicméně výsledky pozorování britské mise budou aspoň po stránce morální ve mnohém směrodatné. 
Zatím co se v Anglii konstatuje dobrá vůle se strany naší, bylo v tyto dny anglickými politiky veřejně konstatováno, 
že taková dobrá vůle na straně sudetských Němců není.“

Úvodník jen těžko skrývá, že za celý měsíc, který strávil Runciman v Československu, není přes-
ných představ, k jakému stanovisku během jednání dospěl. Jakousi náplastí na nejistotu mají být 
vyjádření „anglických politiků“ o absenci dobré vůle na straně henleinovců. O jakých politicích se 
mluví, na jaké úrovni tito činitelé stáli a jaký vliv vůbec mohli na celou situaci mít, o tom se z úvod-
níku nic nedozvídáme.

Nejen v Československu se děly převratné události. Úvodník připomene návštěvu Jiřího VI. ve 
Francii. Pařížané prý vítali královské manžele „ve znamení utužení přátelství obou zemí“. V Rumunsku 
zemřela královna-matka Marie, pocházející z britské královské rodiny. Pohřbena byla v královské 
hrobce v Curtea de Argeș. Ke stávajícím válečným bojům v Číně a ve Španělsku hrozil přibýt ještě 
konflikt sovětsko-japonský na hranicích východní Sibiře a Mandžuska. „Ve chvíli, kdy hrozilo, že tento 
konflikt se rozroste ve válku, Japonsko se umoudřilo a přistoupilo na ruské podmínky. Rusko ukázalo se pevné 
a rozhodné a nemínilo trpět okupační žertíky.“ Následuje drobné „československé nekrologium“ – zprávy 
o úmrtí Andreje Hlinky, malíře Augustina Němejce, bývalého továrníka Václava Klementa a Jana 
Jiřího Rückla. U Hlinky je vysloveno politování nad tím, „že nesetrval na linii československé vzájemnosti, 
která ho u nás udělala před válkou tak populárním“. Václav Klement je vzpomínán nejen jako průkopník 
čs. automobilového průmyslu, ale i jako mecenáš, který „odkázal veliké peníze na národní a humánní 
účely“. O papežském komořím a továrníku Rücklovi se ještě dozvíme, že to byl „vlivný politik českoka-
tolický, dobrý demokrat“. Závěrem proběhne zpráva o chystaných manévrech německé branné moci, 
návštěvě admirála Horthyho v Německu a bledské konferenci Stálé rady Malé dohody, „která přijala 
s Maďarskem novou přátelskou dohodu“.1156

Časově se úvodník týká událostí vlastně ještě červencových,1157 ale sahá až k samému konci 
měsíce srpna – Rückl zemřel 24. srpna, tedy deset dní předtím, než vyšlo toto číslo. Konference na 
Bledu skončila 23. srpna.1158 Obě události jsou vsazeny jako doplněk hlavního textu, tzn. že úvod-
ník se připravoval z celého čísla skutečně až naposled a byl upravován podle aktuální situace.

Sloupeček „Co přinese září?“ se zamýšlí nad vývojem nejbližší budoucnosti. S obavami očekává 
výsledky německých manévrů, které, jak se ukázalo v květnové krisi, mohou být nevyzpytatelné. 
Stejně hledí na nadcházející sjezd NSDAP v Norimberku a co zde řekne Hitler. Není ale důvodu 
k malomyslnosti, i když nadcházejí vážné chvíle, jak „naznačuje také sobotní projev ministra sira Simona 
(vysl.: Sajmon) jménem anglické vlády. Odmítl názor, jako by válka byla nevyhnutelná a pravil: jakmile jednou 
konflikt začal, kdo může říci, kde skončí, kam se rozšíří, nebo jaké ztráty způsobí? Odpovědnost, již na sebe bere 
ten, kdo svým jednáním chce uvrhnout lidstvo do války je veliká. Pokud jde o Československo, které tvoří pro nás 
všecky důležitý problém, bylo stanovisko Velké Britanie již v březnu ministerským předsedou ve sněmovně přesně 
definováno (míněna pomoc Francii, kdyby se tato octla ve válce jako náš spojenec). Toto prohlášení platí dnes stejně 
jako tehdy. Nemáme, co bychom k němu připojili, ani nemůžeme jeho obsah jakkoli měnit. Aby bylo dosaženo rozře-
šení konfliktu v Československu, musí k němu přispět všecky postižené strany. – To jsou hlavní body této významné 
řeči, adresované do Berlína i našim Němcům. Je to velmi důrazné varování, obvyklou jemnou formou anglickou, 

1156 Tamtéž.
1157 Úmrtí rumunské královny-matky 18. července a návštěva britských královských manželů v Paříži 19. – 21. čer-
vence.
1158 Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 1999, s. 199. Bedřich JEN-
ŠOVSKÝ – Věra KOSINOVÁ: Ilustrované dějiny světové. Díl V. Novověk III. Od konce světivé války do podzimu roku 1938. 
Josef  Richard Vilímek, Praha 1939, s. 582 uvádějí konec konference 22. srpna, patrně nezapočítávají vydání komu-
niké.
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avšak silné ve svém jádru.“1159 „Sobo-
tou“ byla míněna sobota 27. září, 
tisk jej přinesl druhého dne.1160 
Což ukazuje schopnost Hlasa-
tele zahrnout ještě zprávu, která 
vyjde šest dní před dalším čís-
lem. Neslaný nemastný projev 
Johna Simona, kterým vzletnými 
slovy neřekl vůbec nic, sloupek 
interpetuje optimisticky. Pouka-
zuje na odlišnost diplomatického 
jazyka od běžné mluvy. Opakuje 
tak argument, který se objevil 
v období po anšlusu Rakouska, 
v úvodníku 31. čísla III. ročníku 
3. dubna 1938: „Anglie hledá vše-
možné cesty, aby zachránila pro Evropu 
a svět vůbec mír a proto její státníci jsou 
ve výrazech nesmírně mírní, i když pro-
nášejí hrozby.“1161 V duchu tohoto 
optimismu zakončuje: „Celý svět je 
zase ve střehu a s napětím sleduje, jak 
se budou poměry u nás vytvářet.“1162 
Je jistě pozoruhodné, že když 
naposledy časopis nějak výrazněji 
hovořil o „přátelích z Londýna“, 
měl na mysli slona z londýnské 
zoo…1163

5.1.2. růžová složenka číslo 400
Nárůst zájmu o sbírku na obranu státu, 

rychlost s jakou se sešlo 250 miliónů korun 
a vyhlídka na dvojnásobek, jakož i zapojení 
obětavé mládeže do této „akce duševní 
dospělosti“ konstatuje článeček „Vše pro 
obranu státu!“ na třetí straně. Vyzývá ty, 
jejichž rodiče se sbírky ještě nezúčastnili, 
aby je přesvědčili. Jen skromně připomíná 
vzepětí dětí, které uspořádaly sbírku na 
obranu státu vlastní péčí a nebály se oběto-
vat těžce získané peníze.

1159 -P- (Arnošt POLAVSKÝ?): Co přinese září? Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 2.
1160 Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 1999, s. 247.
1161 Zájem Evropy o Československo. Také anglická vláda promluvila. Mladý hlasatel 31/III. 3. dubna 1938, s. 2.
1162 -P- (Arnošt POLAVSKÝ?): Co přinese září? Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 2.
1163 Londýnský přítel dětí. Mladý hlasatel 31/III. 3. dubna 1938, s. 1–2.
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5.1.3. oddechová četba a prázdninové reMiniscence
Aby byl obsah čísla vyvážený a čtenáři nebyli znervosňování více, než by bylo třeba, nalezli zde 

úsměvnou oddechovou povídku Josefa Prchala „Jak jsme hledali v Kopci houby“ . Potíže hochů z Vyso-
činy, kteří byli nuceni vyzradit bohaté naleziště hub, aby jej pak houbaři oblehli jako kobylky a hoši 
se pokošeli najít si jiné, doprovázejí ilustrace Josefa Lady. 1164

Zato verše na téma odcházejících prázdnin doplatily na své uveřejnění ve vzájemné blízkosti. 
Šlo o báseň Ludmily Janské „Loučení s prázdninami“1165 a Heleny Valentové „Po prázdninách“,1166 resp. 
o jejich první verše. Báseň Janské začínala: „Ty prázdniny utíkají / jak v potoce voda. / Do města už 
dneska jedem, / škoda léta, škoda.“ Báseň Valentové měla úvod více než podobný: „Už je, děti, po 
prázdninách, / utekly jak voda / loučíme se s lenošením. / Škoda, věčná škoda.“ V ostatních verších se už 
básně pochopitelně liší, jen jako by se zdálo, že na slovo „voda“ není jiného rýmu nežli „škoda“. 
U Valentové se odpočaté děti těší do školy, u Janské se s odjíždějícími městskými dětmi, které byly 
na letním bytě na venkově, loučí tamní zvířátka pěknými slovy: „Jsme zvířátka jenom prostá, / ale máme 
cit – / a je-li k nám někdo hodný, / budem pro něj žít.“

5.1.4. slavní předci – čeští i arabští
V reakci na skončenou výstavu „Postavy našich dějin“,1167 byl na šesté a sedmé stránce otištěn 

poměrně podrobný dějepisný článek Jaroslava Veselého „Za slavnými předky…“.
Mezi snímky portrétů, soch a bust našich historických velikánů umístil svod našich dějin od raného 

středověku do Bílé hory, aby skončil u „presidenta Osvoboditele“. Jestliže bylo konstatováno, že 
Jaroslav Veselý se při zkracování výchozích textů dopouštěl až absurdních zjednodušení, zde není 
úplně jasné, zda šlo o chybu nebo tendenci. V tomto článku se s dějepisem Veselý popasoval 
vskutku svérázně. Jednotícím prvkem národního zápasu a příčinou všech běd byli Němci, dokonce 
i tehdy, kdy ještě nic, co by bylo Německu nebo německému státu podobné, neexistovalo!

Ještě než začneme chápat článek tak, jak se „sluší“ na poměry naší součanosti, totiž jako vypjatě 
nacionalistický, národnostně nesnášenlivý a xenofobní, propagandistický a vylhaný, položme si 
otázku, zda jde o součást protiněmecké propagandy, která měla vzbuzovat protiněmecké vášně, 
nebo doklad žurnalistovy neschopnosti? Zda jde o účelové deformování minulosti, nebo neznalosti 
pisatelovy? Odpověď není jednoduchá, tak jako i dnes se ptáme, zdali článek representuje do slova 
a do písmene názor redakce, nebo pouze jeho autor popustil uzdu svým emocím. Po zkušenostech 
s Jaroslavem Veselým coby úpravcem textů pro děti máme důvod přiklonit se k názoru, že opět 
příliš zjednodušil složitý historický vývoj, možná nevědomky, nebo z vlastního pocitu, že pochopil 
tok dějin. Nebo tak učinil z propagandistických pohnutek, ať už vlastních nebo cizích?1168 

Jakkoliv se může zdát článek jako probouzení nacionální nenávisti, třeba dobově pochopitelné, 
skrývá v sobě mnohem výraznější prvek. Je tu sice pojmenován nepřítel – Němci, ale to je nepřítel 
starý, odvěký, známý, a tudíž do jisté míry předvídatelný, ať už půjde o Němce říšské nebo čes-
1164 Josef  PRCHAL: Jak jsme hledali v Kopci houby. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 4–5 a 18.
1165 Ludmila JANSKÁ: Loučení s prázdninami. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 5.
1166 Helena VALENTOVÁ: Po prázdninách. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 9.
1167 Známější spíše jako „Postavy českých dějin“. Konala se v budově Mánesu k oslavě dvaceti let republiky a byla slav-
nostně otevřena 27. května 1938 v 11 hodin. (Např. České slovo 27. května 1938, s. 5.) Probíhala do 28. srpna a tvořila 
s výstavou „České baroko“ jakýsi „výstavní pár“. Vladimír NOVOTNÝ: Postavy českých dějin. Katalog výstavy Spolku výtvar-
ných umělců Mánes. 27. květen – 28. srpen 1938. Za spolupráce Zdeňka Kalisty, Josefa Grunda a Františka Bartoše. Spolek 
výtvarných umělců Mánes, Praha 1938.
1168 Na tuto otázku se těžko hledá odpověď, zvláště když nám vytanou na mysl čachry s historickými údaji v době druhé 
republiky a protektorátu. O to těžší je, že podobně krkolomnými konstrukcemi se tehdy knižní produkce jen hemžila. 
Např. František Kurfürst v knize, která se tvářila velmi odborně a chtěla zpracovat dějiny vojenského „umění“ v čes-
kých a (slovenských) zemích, dokázal o rozpadu Velké Moravy napsat: „Koncem IX. století přivolali Němci na pomoc proti 
vytvářející se československé velmoci divoké kočovníky maďarské.“ (František KURFÜRST: Válečné dějiny československé. Naklada-
telství Šolc a Šimáček, Praha 1937, s. 18.) 
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koslovenské. Co je však nevyzpytatelné, to jsou příslušníci vlastního národa. Ti, kteří nesvorností 
dopustili pád Velké Moravy, ti kteří vlastní národ zrazují nepříteli, ti, kteří se mu obdivují a zapomí-
nají si „krýt záda“. Ti, kteří nechají padnout svého vládce v boji proti nepřátelům. Ti, jež se dokonce 
odhodlají k boji proti vlastním lidem a dlouhodobými půtkami a sváry způsobí „konec samostat-
nosti české“. Neukazujme prstem na Němce, „o nich to všichni vědí“ a jsou na ně připraveni. Uka-
zujme prstem na ty, kdo brání přípravám na obranu, kdo zaséváním nesvornosti oslabují semknutý 
šik, odhodlaný bojovat proti nespravedlnosti a porobě. To jsou skuteční nepřátelé. Nemáme mož-
nost je nijak předem poznat! A zradit mohou i v posledním okamžiku! Článek Jaroslava Veselého je 
tak mnohem spíše slovem do vlastních řad, než obžalobou zaslepenou národnostní nenávistí. Sám 
závěr o tom přesvědčuje: „Vážná doba nám velí, abychom se zbavili svých starých chyb: odhodili malicherné 
škorpení a znali jen jednotu a svornost.“1169

1169 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Za slavnými předky… Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 6–7.
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Vědomí svornosti má čtenářům velet nejen vážná doba, ale i úcta k odkazu předků. Taková úcta 
může mít velkou cenu při boji za spravedlivou věc, pomáhá, přesvědčuje. V tomto duchu vyznívá 
biografická povídka Harolda Courtenaye Armstronga „Vládce arabské pouště“ o králi Ibn Saudovi.1170 
Zakladatel Saúdské Arábie Abd al-Azíz ibn Saúd byl ve své době v centru pozornosti: „Ibn Saud, 
který byl proklamován králem arabským dne 8. ledna 1926, je z nejzajímavějších postav nových dějin světových 
a z nejvýznačnějších představitelů světa mohamedánského.“1171 Posloužil proto i výchovným účelům.

Samotnému vyprávění předchází úvod: „Denně čteme v novinách o krvavých srážkách mezi židovským 
a arabským obyvatelstvem v Palestině. Drobná válka trvá mezi oběma národy již léta a v posledním roce vzplanula 
v otevřený, nezahalovaný, nenávistný boj. Palestinu řídí Velká Britanie a té se nyní nabídl nečekaný prostředník: 
Ibn Saud, král vnitřní Arabie. Poslal do Londýna syna, který je jeho ministrem zahraničí, aby předložil britské 
vládě návrhy, jak krutý boj ukončit. Zpráva o Ibn Saudově zásahu je mimořádně důležitá, neboť ukazuje, že 
v nitru arabské pouště vyrostl muž, který se odvažuje radit Angličanům, vládcům téměř poloviny světa. Ještě v minu-
lém století byl Ibn Saud chudým běžencem, žijícím z cizí milosti mimo hranice své vlasti. Dnes je vládcem obrovského 
poloostrova a říše jím vytvořená zasahuje do mezinárodního dění. Zde je na několika sloupcích stručný životní příběh 
muže, jehož vzestup je jedinečný v dějinách. Odvážný arabský chlapec se vydal do světa, aby sjednotil všechny Araby 
a dopomohl jim k nové slávě.“1172

Na podkladu schématu „chudého chlapce, který se proslavil“ sledujeme vzrušující životní 
pouť Ibn Sauda. Vědom si těžké křivdy, jíž se dopustili „násilníci“ na jeho otci, kterého vyhnali 
z Rijádu, vyrůstá v kuvajtském vyhnanství „o cizím chlebu“. Umí žít v nedostatku, poradit si s málem. 
Ve dvaceti letech se rozhodne vytáhnout se čtyřiceti věrnými na Rijád. To se mu povede a vyhání 
z otcovského paláce někdejší uchvaitele. Vědom si toho, že jej hlavní boj teprve čeká, nechává 
opravit zchátralé rijádské hradby, důkladně je opevňuje a cvičí obyvatelstvo ve zbrani. Nepřátelé 
nemají šanci. Hvězda Ibn Sauda stoupá výš a výš, dobývá další a další území a s Hidžázem ovládne 
i posvátná města Mekku a Medinu. Dřívější arabská rozháranost je tatam, někdejší kočovní pastýři 
nalezli jednotící prvek v Ibn Saudovi, díky němu jsou neporazitelní, díky němu jsou silní a dobudou 
si znovu někdejší slávu. Ibn Saud získává moc, ale s ní zavádí i pořádek a civilisační vymoženosti, 
Arabové přivykají zemědělství. „Kočovní pastýři vítali, že je Ibn Saud vysvobodil od nesnesitelných Rašidových 
daní, ale byli zároveň zklamáni, že jim nedovoloval loupit a vraždit. Proto se často přidávali kmenové na okraji Ibn 
Saudovy říše k nepříteli. Ibn Saud byl však rychlejší než vítr a trestal jak loupeže tak přeběhlictví nemilosrdně. Kdo 
kradl, ztratil ruku. Kdo vraždil a spojil se s nepřítelem, ztratil hlavu a nezřídka vykonal rozsudek sám Ibn Saud 
na místě.“1173 Spravedlivý vládce je hotov i trestat, a to bez milosti. Z bojovníků se stávají rolníci, 
Ibn Saud si nepřeje boj pro boj. Je sice samovládcem, ale ví, „že vládne jen tak dlouho, dokud vládne 
spravedlivě a v souhlase s mravy a obyčeji pouště. Kdyby projevil sebemenší slabost nebo ranil náboženské cítění svého 
lidu, svrhli by jej v několika hodinách právě tak, jako se sám ve třech hodinách dostal k moci. Takový je zákon 
pouště.“1174 A tento zákon dodržuje, jinak by byl sám proti sobě.

Čím může být Ibn Saudův osud poučný? I když se narodil do rodiny vládců, rodina brzy po jeho 
na rození o tuto výsadu přišla. Ačkoliv žil na dvoře kuvajtském, často se ocitl v situaci „obyčejného“ 
chudého chlapce, který nemá co jíst. Díky své nezlomné vůli a vytrvalosti prosadil svou věc, odčinil 
křivdu minulosti, ba co víc, ovládl „celou“ arabskou zemi! Kdo by to jen do nuzného chlapce ve 
vyhnanství řekl? Jakožto vládce dokázal zlepšit život příslušníkům svého národa, pomohl jim se 
pozvednout a vede je k zářné budoucnosti. Požívá absolutní moci, ale s mírou.

1170 H. C. ARMSTRONG: Vládce arabské pouště. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 10–11 a 18. Jde s největší pravdě-
podobností o převyprávění jeho knihy „Lord of  Arabia“. Autor převyprávění nebyl uveden.
1171 Bedřich JENŠOVSKÝ – Věra KOSINOVÁ: Ilustrované dějiny světové. Díl V. Novověk III. Od konce světivé války do pod-
zimu roku 1938. Josef  Richard Vilímek, Praha 1939, s. 425.
1172 H. C. ARMSTRONG: Vládce arabské pouště. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 10.
1173 Tamtéž, s. 11.
1174 Tamtéž, s. 18.
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I nad absolutním vládcem se vznáší jakýsi morální imperativ, onen „zákon pouště“, který musí 
dodržovat i ten nejmocnější. Každý může být Ibn Saudem. I ten nejubožejší může najít sílu k vel-
kým činům, ale i kdyby byl tím největším na světě, podléhá tomuto zákonu, který se obrátí proti 
každému, kdo by se mu zpronevěřil. V osobě Ibn Sauda zasahuje proti vrahům, lupičům a zrád-
cům. Čtenářům je sdělováno, že jenom jednota a pevná vůle pomohou k úspěchu. Konečný cíl ale 
nesmí být v rozporu se „zákonem pouště“.

5.1.5. osada radostné práce
Tak se jmenovala reportáž z letního tábora Masarykovy letecké ligy ve vlkančickém údolí u Stříbrné 

Skalice. Konkrétně tento letní tábor vzbudil pozornost už koncem června, kdy o něm psal večerní 
A-Zet.1175 Nyní se dostal na titulní stránku 1. čísla IV. ročníku Hlasatele a na reportážní dvojstránku 
s bohatou obrazovou výzdobou.

Reportáž seznamovala čtenáře s letními radovánkami členů Masarykovy letecké ligy a snažila se 
vzbudit u nich zájem o letecké modelářství a letectví vůbec. Obracela se pouze na chlapce, o děv-
čatech zde řeč nepadla. Masarykova letecká liga nabízí hochům zábavu a poučení při stavbě leteckých 
modelů s výhledem na lákavou budoucnost letce, pilota, leteckého konstruktéra nebo technika. 
„Proto vám, hoši doporučujeme, abyste podle svých možností vstoupili do Masarykovy letecké ligy, pokud jste tak 
ještě neučinili. Příštím rokem již můžete jít do krásného tábora. Vaši rodiče by jen přispívali na vás denně 10 Kč. 
Za to byste prožili několik krásných a družných týdnů mezi kamarády a stal by se z vás zdatný letecký dorost pro 
naši chrabrou armádu.“1176

These o výchově „zdatného leteckého dorostu“ v reportáži převažuje nad chápáním této zájmové 
činnosti. Masarykova letecká liga zde není chápána jen jako organisace, která umožní dětem, aby se 
věnovaly svým koníčkům – „…nezhotovují jen školní modely kluzáků a školní motorové modely na gumu, 
dovednější hoši umějí sestrojit i trupové kluzáky, výkonná trupová letadla, k nimž připevní i motorek. Velká péče 
je věnována přednáškám o meteorologii, o příčině létání, zkrátka o všech složkách aviatiky.“ – ale především 
jako důležitá organisace, pověřená uskutečňovat brannou výchovu.1177 Reportér zdůrazňuje tak-
řka vojenskou organisaci letního tábora, „při níž se dorostenci učí zmužilosti“. Z dnešního hlediska 
můžeme spekulovat, zdali svou adoraci vojenského života poněkud nepřehnal: „Noclehují v dřevěných 
chatách po čtyřech. Udržují tu vzornou čistotu. Ráno je půlhodinka jako na vojně. To hoši cvičí na louce ve vonném, 
zdravém lesním vzduchu. Že jim jde cvičení k duchu, potvrdí nejlépe jejich kuchař, který nestačí vařit pro mladé 
zdravé žaludky. … V táboře panuje kamarádství, věrnost, vzájemná láska, ale i kázeň. Stačí rána na táborový 
gong a dorostenci se již poklusem scházejí na prostranství před sruby. Nejkrásnější chvílí pro všechny je vztyčení 
a spouštění vlajky, kdy hoši, stojící v pozoru, a obrácení tváří ke stožáru, prokazují čest státní zástavě. Dorostenci 
se zde učí zmužilosti a dovedou zacházet i se zbraní. Prozatím mají jen vzduchovky nebo luky, ale i to postačí aby 
se naučila mladá paže pevnosti a přesnosti a oko se vycvičilo v zamíření. Jaká je jejich radost, když jim instruktor 
ukáže papírový terč, plný zásahů!“1178

Znovu se objevují skryté narážky, že tyto a jim podobné dovednosti se budou hochům, budoucím 
vojákům, brzy hodit. Nevíme dne ani hodiny. Cvičte se v takových dovednostech, dokud můžete. 
Proto možná reportáž nenese název třeba „Osada mladých snů“,1179 ale „Osada radostné práce“, hoši zde 

1175 A-Zet večerní, 24. června 1938, s. 4.
1176 F. Ne.: Osada radostné práce. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 14–15. Autorem pravděpodobně redaktor Českého 
slova František Neužil.
1177 K-ný: Branná výchova v ČSR. Naučný slovník aktualit I. 1938. L. Mazáč, Praha 1938, s. 56. Jméno autora v závě-
rečném přehledu šifer neuvedeno. Pro velmi povšechnou informaci např. Miroslav HONZÍK – Oldřich MAHLER 
– Miroslav BROFT: Zněl zrady zvon. Naše vojsko, Praha 1988, s. 42.
1178 F. Ne.: Osada radostné práce. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 14–15. Typografické a jazykové nedostatky pone-
chány.
1179 V upomínce na nepovedený trampský film z r. 1931.
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na sobě pracují, zocelují se, zdokonalují se. Budou jistě pýchou vlasti. A jak vy jste trávili prázdniny? 
Snese váš způsob trávení volného času srovnání s hochy z Masarykovy letecké ligy? Tak se zapojte, je 
to jednoduché…

5.1.6. o dětech v „šílenéM víru událostí“
Pod heslem „Naše nová dobrodružná četba“ se čtenáři dopátrali, co jim „letos uchystal Mladý hlasatel“ 

ke čtení na pokračování. Jako 9. svazek Knihovny Mladého hlasatele začne vycházet román britského 
spisovatele Johna Mackworthe „Tajemný tank“. „Tento román líčí neobyčejně vzrušující dobrodružství dvou 
anglických chlapců, mladých motoristů, kteří přišli na stopu úžasnému, neuvěřitelnému zločinu a byli okolnostmi str-
ženi do šíleného víru událostí, jež byly jeho důsledkem. Desetitisíce anglických hochů už bylo upoutáno četbou tohoto 
románu, který získal v Anglii první cenu (přes 40.000 Kč) jako nejlepší román pro chlapce. Nejen vy — i dospělí 
jej přečtou napjatou pozorností. Bude celý pěkně ilustrován a po ukončení si jej bude moci dát svázat do vkusných 
a levných plátěných desek, které pak vydáme. Upozorněte na tyto věci všechny své známé.“1180

Dva angličtí chlapci-motoristé – čtenáři Mladého hlasatele také prošli kursem motorismu, někteří 
dokonce opakovaně, mají tedy leccos společného. Titul dává tušit, že půjde jistě o vzrušující příběh. 
V tomto čísle našli čtenáři první dvojlist.

„To není ale všechno. Současně se zmíněným románem bude v Hlasateli vycházet román odvážného českého 
chlapce JARKA NERAD od Vladimíra Güttnera. V tomto čísle je jeho začátek. S jeho autorem vás ještě blíže 
seznámíme. Zatím vám přeje redakce příjemnou čtenářskou zábavu. Na shledanou v příštích číslech!“1181

O Vladimíru Güttnerovi se čtenáři bližší informace dozvěděli až v únoru 1939,1182 zato napínavé 
„dobrodružství odvážného hocha“, jak zněl podtitul románu na pokračování, se rozběhl hned v prvním 
čísle.1183

Jarka Nerad je asi patnáctiletý hoch, který žije u babičky, protože maminka zemřela, když mu 
bylo asi pět. Tatínka vídá málokdy, pracuje totiž jako letecký konstruktér ve zbrojovce a celý čas 
tráví ve své laboratoři. Práce jej naprosto pohlcuje a jen zřídka se Jarkovi podaří, aby tatínka na 
pracovišti navštívil. To se povedlo dnes. Inženýr Nerad se synovi pochlubil svým snem, který právě 
uskutečňuje – postavit nejmodernější bombardovací letoun „úžasné výkonnosti“, „postrach všech nepřá-
tel“, „veleobra vzduchu“. Už v letech 1922–1927 pracoval na novém řešení stíhaček. Jarka otcovu 
vášeň plně chápe, sám se zajímá o letadla, „který kluk by se nezajímal o letadla“, sám chce být 
inženýrem. Když už se otec chystá ukončit „večerní exkursi“ a uzamyká plány nového letadla do 
nedobytné pokladny, Jarka únavou usne v koutě pracovny a zamyšlený otec jej zde omylem zamkne. 
Pokračování v příštím čísle.

Neocenitelnou dovedností pro děti, které by se ocitly „v šíleném víru událostí“, je jistě i znalost 
tajného písma. Tu zprostředkuje článek „O tajných inkoustech a písmech“.1184 Třebaže konstatuje, že 
objevem rentgenových paprsků bylo používání tajných inkoustů odstraněno, tažme se, pročpak 
čtenářům poskytuje hned tři recepty na takové inkousty? Radí, jak připravit vodné roztoky zelené 
skalice, modré skalice, nebo rhodanidu draselného a jak je zviditelnit žlutou krevní solí nebo chlo-
ridem železitým.1185 Radí dále, jak rozvrhnout tajný a „veřejný“ text, aby nebudil podezření. Poté 
seznamuje s výrobou šifrovací mřížky. Článek se sice tváří, že veškerý výklad má sloužit pouze 
k tomu, aby se děti pocvičily v bystrosti a vynalézavosti, vkrádá se však otázka po skutečném smyslu 
tak důmyslné a důkladné instruktáže. Stejně jako tajný text je zde vpisováno mezi řádky, že tato 

1180 REDKACE (Břetislav MENCÁK): Naše nová dobrodružná četba. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 3.
1181 Tamtéž.
1182 Proto i my si ještě počkáme.
1183 Vladimír GÜTTNER: Jarka Nerad. Dobrodružství odvážného hocha. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 13–16.
1184 O tajných inkoustech a písmech. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 12–18. Autor neuveden.
1185 Má sice jít o chemikálie běžně dostupné, nezapomínejme, že jde o jedovaté látky.
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znalost nebude v budoucnu k zahození. Nejde o „neprolomitelné“ šifrování, ani o nezjistitelný 
inkoust, mohou se zato vyskytnout okamžiky, kdy tyto „primitivní“ metody naleznou uplatnění. 
Bude někdo podezírat dítě, že udržuje tajnou korespondenci?

5.1.7. dvě soutěže – dva roMány – žádné kluby?
S novým ročníkem novou soutěž. Zde začínají soutěže hned dvě. Reklamní charakter neskrývá 

soutěž nazvaná „Školáčkův první úkol“. V každém čísle se objevil tzv. „domácí úkol“, říkanky s vyteč-
kovanými místy, kam měli čtenáři doplnit příslušná slova, která našli v reklamách daného čísla. 
Lišácká metoda, jak upozornit na početnou inserci, jež jinak neměla k textům časopisu žádnou 
vazbu. Soutěž navazovala na předchozí „obalovou soutěž“ v Mladém hlasateli a třem stům případných 
výherců slibovala „pěkné věcné ceny, jako šaty, kabáty, prádlo, obuv, školní potřeby, knížky, míče, kopačky, lyže, 
brusle atd.“1186 Pestrost výher je jistě dána tím, že mělo jít o výrobky všech zúčastněných inserentů. 
V dalších třech číslech najdou podobné „domácí úkoly“. Jejich „vypracování“ mají čtenáři zaslat 
administraci do 15. října 1938.

O jakosti reklamních veršíčků si můžeme udělat obrázek. Říkanka na otázku „Co potřebuji na sebe?“ 
posloužila jako vzor a čtenáři si nemuseli lámat hlavu s jejím doplňováním: „Od Šetka a Růžičky 
kabátek / pro všední den, pro svátek, / Ogar botky na nožičky / a poběžím do školičky! / Nové šaty, ale pevné 
/ u Hirsche jsou tak levné!“ Ostatní básničky si doplníme sami, mimo soutěž: „Co potřebuji do školy? Co 
potřebuji nejvíce / je rysovadlo od Strejce / pak mé rysy — přesná míra / budou jak od inžinýra! / Jiné školní 
potřeby / praktické a levné / dostanu u Nepevné!“ „Co musím připomenout mamince? Potom musím připomenout 
/ svojí zlaté mamince, / že kakao Banacao / chutná ze všech nejvíce. / Prádlo pro mně dosud šila ve dne v noci 
mamka milá, — / dne už ví, že prádlo jemné / značky Vigo je i pevné!“ „Co bych chtěl od tatínka! Že při 

sportu popraskají / často nové katě / Liliput mně pro sport 
oblékne / od hlavy až k patě! / Paže tužit bude správ-
ným sportem, / zuby čistit chci si denně Chlorodontem!“1187 
I to je způsob, jak spojit nespojitelné a jak upo-
zornit rodiče prostřednictvím jejich dětí na kvalitu 
vlastního tovaru. Jako perličku připomeneme, že 
„Banacao z jamajských banánů, lahodná chuť, nejvyšší 
výživnost“, které je „2—3 kráte vydatnější než obyčejné 
kakao a nepůsobí zácpu“, bylo obchodním artiklem 
firmy s rozkošným názvem „Chemodroga“…

Daleko větší význam byl přisuzován druhé sou-
těži s názvem „Nejrychlejší cestou na pomoc“.1188 Jejím 
autorem je Jaroslav Foglar.1189 Jde o soutěž s neskrý-
vanou brannou tématikou. Ukol je jasný: „Na veli-
telství pluku došla poplašná zpráva z odlehlého oddílu ‚F‘: 
‚Jsme v nebezpečí. Žádáme okamžitou posilu 42 mužů.‘ 
Velitel pluku dlouho neváhá, krátkým zkoumáním vojen-
ské mapy se přesvědčuje, z kterého oddílu a kterou cestou 
má pomoc vyslat, uváží všechny okolnosti a pak dá rozkaz 

jednomu z oddílů, aby pomoc v počtu 42 mužů okamžitě poslal.“1190 Je třeba najít nejrychlejší cestu a oddíl, 
který bude mít šanci dostat se včas na místo přes všechny překážky. Soutěžící musejí uvažovat. 

1186 (REDAKCE:) Školáčkův první úkol. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 17.
1187 Tamtéž. Chyby ponechány.
1188 REDAKCE (Jaroslav FOGLAR): Nejrychlejší cestou na pomoc. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 8–9.
1189 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997, s. 124. Foglar zde mylně uvádí začátek soutěže v 2. čísle.
1190 REDAKCE (Jaroslav FOGLAR): Nejrychlejší cestou na pomoc. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 8–9.

Plánek k Foglarově soutěži s brannou tématikou „Nej-
rychlejší cestou na pomoc“. Otištění v časopisu prav-
děpodobně předcházel jakýsi reklamní leták. (1. číslo 

IV. ročníku, 3. září 1938.)
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„Někde se staví pomocné výpravě do cesty řeka, přes kterou se musí převážet na malé loďce, jinde je jen brod. Nebo 
silnice vede lesem. Co nástrah v něm může býti ukryto! Je nutno zmírnit chůzi na poloviční rychlost. Jinde je podjezd 
pod dráhou. Nečíhá za ním nebezpečí, nepřátelská záloha? Výprava je zdržena zevrubnou prohlídkou. Jinde jsou 
jen závory, ale zavřené, zdržení jest opět značné.“ Měřítko mapky je 1:100 000, přičemž „měří se i ten maličký 
úsek cesty na mapě, zakrytý podjezdem. Naopak se neměří ty kousky cesty, které jsou nahrazeny řekou, tedy na 
převozech a brodech. Vojáci ušli jeden kilometr za deset minut, když cesta vedla otevřeným krajem bez překážek. 
Cesta lesem trvala dvojnásobně, tedy 20 minut jeden km. Začněte měřit na plánku u první stopy zelené, dotýkající 
se silniční čáry a přestaňte měřit u poslední stopy, rovněž takto se dotýkající. Všude měřte přesně a na milimetry. 
Vždyť milimetr značí vlastně jednu až dvě minuty cesty! Závory na železnici značí čtyři minuty zdržení. Podjezd 
pod tratí značí osm minut zdržení. Brod přes řeku značí dvanáct minut zdržení. Převoz přes řeku: Na loďce může 
jeti jen sedm mužů a převozník. Přeprava sedmi mužů trvá i s jízdou nazpět pro další vojáky šest minut. Po převozu 
poslední skupinky se loďka již nevrací a proto poslední přeprava trvá jen 4 minuty. Nezapomeňte, že vojáků bylo 
42. Most přes řeku (kresba silnice je nepřerušena) výpravu nezdrží. Upozornění k výpočtům: Jest možné, že si lze 
některou cestu zkrátit silniční spojkou. Jest to samozřejmě přípustno.“

Zároveň se dovídáme, že soutěž byla oznámena ještě před tímto číslem, prostřednictvím jakéhosi 
reklamního letáku: „Vy, kteří jste soutěž luštili již napřed z reklamního letáku, opravte si trať ‚C‘, na které 
jsme nyní přidělali ještě jednu překážku.“1191

Soutěž trvá do 30. září. Výsledky se mají poslat na na korespondenčním lístku. „Sdělte v něm, který 
či které oddíly maji k ohroženému oddílu nejkratší cestu a které tedy mohou očekávat, že je velitelství na pomoc 
vyšle, dále pak kterými čísly silnic se bude oddíl ubírat a na konec, kolik hodin a minut cesta potrvá. Tedy celkem 
tři věci musíte v řešeni zodpověděti.“ Pod výsledky se nalepí kupón z předposlední strany tohoto čísla.1192 
Na své výherce se těší na pět set cen v celkové hodnotě 10 000 Kč. „1. cena: Nádherný radiopřijímač. 
2. cena: Jízdní kolo. 3. cena: Fotografický aparát. 4. cena: Stavebnice Edison č. 4. 5. a 6. cena: Dva elektrické 
vlaky s dynamem. 7. Fotografický aparát. 8. Kapesní hodinky a další 492 krásné výhry, jako brusle, palety s bar-
vami, stavebnice, knihy, tužky, známky, albumy na známky atd.“ Věru lákavá nabídka, i přes to závěrečné 
jazykové škobrtnutí.

Za jistý druh soutěže můžeme považovat i další Foglarův příspěvek „Jak na to? (K začátku školy)“, 
v němž radí školákům do nového školního roku, jak zlepšit svůj vztah ke škole a vyučování. Radí, 
aby školní povinnosti nenechávali na poslední chvíli, naopak se je snažili co nejdříve splnit a nemu-
seli si tak „otravovat“ zbytek dne. Nabádá k dobré úpravě sešitů, z dobře vedeného sešitu se lépe 
učí, je přehlednější. Na závěr vyslovuje přesvědčení, že není přece jediného důvodu k tomu, aby 
čtenář nemohl být pro letošek ve škole právě tím nejlepším, stačí chtít a přesvědčit o tom sám sebe. 
Psychologickému působení napomáhá důmyslně postavená otázka: „Dovedeš si představit, jaký by to byl 
krásný pocit, když by to o tobě všichni věděli, že jsi z celé třídy nejbystřejší?“ Ne, článek nenabádá ke šplhoun-
ství a „šprtání“, snaží se, aby čtenář v sobě objevil skryté reservy a použil jich k svému rozvoji.1193

Reservu zato tentokrát vyčerpal Mladý hlasatel. Třebaže mělo 1. číslo 20 stran, na čtenářské kluby 
místo nezbylo. Foglar se s nimi proto přivítal jen na dvanácti řádcích. „Zahajujeme! Klubovní redakce 
vítá všechny své kluby z prázdnin domů a děkuje za mnohé pozdravy, jí zaslané. Prázdniny jsou za námi a v klu-
bech začne nový čilý život, obohacený nápady z prázdnin. Na této stránce bude vám Klubovní redakce opět přinášet 
další náměty k činnosti, také zprávy o tom, co různé kluby dělají a tak nebude jistě ani jednoho klubu, jenž by měl 

1191 Tamtéž. Záležitost s reklamním letákem na tuto soutěž nebyla doposud ve foglarovské literatuře nijak reflektována. 
Autor jej k disposici neměl.
1192 V pravidlech soutěže bylo chybně napsáno, že kupón se nachází na 16. straně, buď proto, že text nepočítal s rozší-
řením počtu stránek z obvyklých šestnácti na dvacet, nebo mnohem spíše došlo k sazečské chybě s obrácenou devítkou 
(19 → 16). Na omyl upozorňuje Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 11.
1193 Jaroslav FOGLAR: Jak na to? (K začátku školy). Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 9.
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dlouhou chvíli a nevěděl, co dělat. Nabádáme vás znovu k svornosti a užitečnosti, Zanechte malicherných sporů, 
věnujte se práci, která by přinesla užitek vám i celku. Buďte připraveni. Další zprávy jsme nuceni pro nedostatek 
místa odložit do č. 2.“1194

5.1.8. kreslený seriál na závěr
Na zadní stránce čeká na čtenáře kreslený seriál Carla Andersona, celostránkový veselý příběh 

„Jindra získává pohár“ o povedených kouscích tohoto „vypečeného“ amerického kluka.1195

5.1.9. jen vzhůru, statně kupředu – vždyť drahá vlast čeká!
Pokud se pokusíme nalézt společné prvky v příspěvcích 1. čísla, půjde právě o hledání oněch 

skrytých reserv v jednom každém z nás. Na čtenáře směřují apely, aby hledali takovou činnost, 
v níž vynikají, nebo ve které se mohou zlepšit. Toto úsilí o sebezdokonalování je podkreslováno 
obavou o budoucnost, obavou z blízké války, která by nejvíce postihla právě děti. Z tohoto důvodu 
se mají, především ti starší, snažit, aby si s podobnou těžkou situací dokázali poradit. Že tak budou 
činit ve svém zájmu, nebo v zájmu vlasti, na to je poukazováno někdy více, někdy méně vhodným 
zpsobem. Zaujetí mládeže pro „bojové hry“ je využíváno Foglarovou soutěží, kdy se ze simulování 
záchrany vojenského oddílu mohla vbrzku stát skutečnost. Hry na tajné řeči, tajné abecedy a nevi-
ditelné inkousty jsou základem podivuhodně podrobných instruktáží. Věk zde není zmiňován, 
i  ten nejmenší může vše zachránit. Mladý hlasatel se ve svém 1. čísle nového ročníku snaží čtenářům 
vštípit to, co se může velmi rychle ukázat jako praktická nezbytnost v době válečného konfliktu.

Protivník je zde jasně pojmenován, jsou to Němci, především českoslovenští, kteří zavdávají pří-
činu ke vměšování Říše. Už žádná nepřímá pojmenování, žádné „nepřátelské sousední státy a síly“, 
je zde konkrétně jmenován i Adolf  Hitler. V pokusu o historický exkurs je čtenářům dokazováno, 
že jde o pokračování staletého nepřátelství, nadto pod velmi průhlednou záminkou. Čtenáři jsou 
informováni, že jednání neustávají a že československá strana netouží po ničem jiném, než po 
dohodě. S určitou distancí jsou komentovány kroky britské politiky, o lordu Runcimanovi pro-
bleskne kusá zmínka. I přes vážnost situace si čtenáři mají udržovat optimismus, neboť právo je na 
československé straně. O leccos jsou čtenáři ochuzeni. Např. o to, že jednání s henleinovci převzal 
v posledních dnech sám president Beneš. Budoucnost ukáže, jak se situace vyvine. Vše je otázkou 
času. Času, který Mladý hlasatel bude jen těžko dohánět, už teď se opožďuje skoro o týden…

5.2. Jde tedy nyní především o to, aby zvítězil rozum (2. číslo IV. roč-
níku)

„…nám každý bílý den se do červánků zmhouří,
a červánky – ach víme – novou věští bouři…“

Jan Neruda1196

Když ve 40. letech zpíval R. A. Dvorský foxtrot Eldo di Lazzara na slova Jaroslava Moravce, bylo 
jeho hlavním sdělením, že: „Půlhodinka pouhá, málo nebo mnoho znamená, krátká je či dlouhá, podle toho, 
jak se srdci zdá.“1197 Platilo to ve zvláštní míře i o prvním zářijovém týdnu, týdnu mezi 1. a 2. číslem 
IV. ročníku.

2. číslo vyšlo 10. září 1938. Od 3. září se situace prudce změnila. V pátek 2. září, když už se 
některým šťastným podařilo koupit čerstvé 1. číslo, přijal Hitler na Berghofu Konrada Henleina. 
Sudetoněmecká strana i lord Runciman odmítli tzv. třetí plán, jímž měly být uspokojeny henleinov-

1194 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 3.
1195 Carl ANDERSON: Jindra získává pohár. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 16. Úpravce a překladatel neuveden.
1196 Jan NERUDA: „Moje barva červená a bílá“. (Zpěvy páteční.) Básně. Československý spisovatel, Praha 1956,
s. 483–484.
1197 Eldo di LAZZARO – Jaroslav MORAVEC: Půlhodinka pouhá. R. A. Dvorský, Praha 1942.
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ské požadavky. V sobotu 3. září proběhla demarše britského 
vyslance Newtona u presidenta Beneše, ve které vyjádřil, že je 
v životním zájmu Československa, aby v probíhajících jedná-
ních se Sudetoněmeckou stranou učinilo ústupky ve smyslu 
karlovarského programu, a to bezezbytku. 4. září zahájila 
vídeňská vysílačka štvavou protičeskoslovenskou kampaň. 5. 
září vydala československá vláda komuniké, v němž sděluje, 
že si přeje najít společnou základnu pro jednání se Sudetoně-
meckou stranou. V Norimberku začíná desátý sjezd NSDAP 
pod názvem „Kongres Velkoněmecka“. 6. září přijal president 
Beneš henleinovské „vyjednavače“, poslance Ernsta Kundta 
a Wilhelma Sebekowského a předkládá jim tzv. čtvrtý plán. 
V podstatě vyšel zcela vstříc karlovarským požadavkům. Na 
zahájení norimberského sjezdu nacistické strany se objevuje 
Adolf  Hitler. K této příležitosti dal z Vídně do Norimberka 
dopravit císařské insignie Svaté říše římské. Na dotazy, jaké 
jsou jeho plány pro nejbližší budoucnost, neodpovídá. 7. 

září je Sudetoněmecké straně předán návrh čtvrtého plánu. Téhož dne došlo v Moravské Ostravě 
k incidentu, při němž došlo ke „zranění“ poslance Franze Maye příslušníkem pořádkových sil. 
Sudetoněmecká strana využila incidentu k přerušení jednání, dokud nebude incident „uspokojivě 
vyřešen“. Londýnský deník „The Times“ uveřejnil úvodník, v němž se doporučuje odstoupení čes-
komoravského pohraničí Německu. „Timesy“ jako první veřejně vyslovily názor, že českosloven-
ské pohraničí by mělo připadnout Německu. Článek vzbudil mezinárodní rozruch. Britská vláda 
popřela, že by šlo o oficiální stanovisko – nepříliš přesvědčivě. Situace v pohraničí se neustále 
vyhrocuje. 8. září dochází k incidentům ve Frývaldově, Českém Krumlově a Chomutově. Zástupci 
Sudetoněmecké strany po dlouhém přemlouvání souhlasili s obnovením jednání na 13. září.1198

Odpoledne 9. září se objevují na některých místech první výtisky 2. čísla IV. ročníku Mladého 
hlasatele. Titulní straně vévodí kolorovaný snímek dragouna na koni a popisek „Blanický rytíř 1938“.

5.2.1. celý svět stojí za náMi…
„Informační servis“ 2. čísla byl výrazně chudší na fakta, než v čísle předchozím. Úvodník „Celý 

svět stojí za námi“ lze jen těžko vztáhnout ke konkrétní událos-
ti.1199 Upozorňuje, že současné napětí je stupňováno uměle, 
že proklamované řešení „národnostního poměru“ je „pouhou 
záminkou, aby Německo ve svých cílech postoupilo přes nejtvrdší oří-
šek, jímž jsme my, blíže ke svým záměrným plánům“. Českoslo-
venští Němci jsou nyní již označováni přívlastkem „sudet-
ští“, zato postupují na druhé místo. Kazimírem číslo jedna 
se stává definitivně Německo. Československo je již líčeno 
jako pevnost, hráz proti německé rozpínavosti. „Svět“ ale 
stojí za námi, což dokazuje fakt, že největší světová mocnost 
Velká Británie se sama iniciativně chopila úkolu zachránit 
světový mír. Ozývají se i Spojené státy. Máme tedy naději. 
Obě země jsou demokratické, obě vědí, co by znamenalo 

1198 Svod událostí proveden na základě: Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov 
u Ostravy 1999, s. 240–243. Robert KVAČEK: Československý rok 1938. Druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Polart, 
Praha 2011, s. 100–104. Jiří HRONEK: Září třicet osm. Jan Voves, Praha 1945, s. 215–217. Jaroslav CÉSAR – Bohumil 
ČERNÝ: Nacismus a třetí říše. Orbis, Praha 1963, s. 257.
1199 Celý svět stojí za námi… Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 2. Autor neuveden.
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posílení Německa. Velká Británie rozhodne jistě moudře. O spojencích Československa slovo neza-
zní, není přece důvod pochybovat o jejich odhodlání pomoci poslední středoevropské demokracii. 
Velká Británie umožňuje Německu, aby dostalo rozum a přestalo tlačit na Československo. Neupo-
slechne-li, bude boj, o tom přece nemůže být pochyb. „Rozum a rozvaha může zabránit jakékoliv válce, 
při troše dobré vůle se dají urovnat smírně všechny spory. Jde tedy nyní především o to, aby nyní zvítězil rozum.“ 
Nejbližší dny vnesou jistě do situace lepší světlo. „Zatím musíme být připraveni. Musíme zůstat nadále 
klidni a nedat se ničím strhnout. Zápasíme o věc spravedlivou a celý svět stojí svorně za námi.“

Žádná konkrétní fakta, žádné konkrétní události, žádná jména. Zdá, se, že tento úvodník byl při-
pravován s výhledem na nejasnou budoucnost, a proto se nesnažil o žádný souhrn dění předcho-
zích dnů. Žádnou aktualisační vsuvku zde tentokrát nenajdeme. Obsahuje „jen“ morální podporu 
a naději na vítězství spravedlnosti.

Podíváme-li se do sousedství úvodníku, pak 2. číslo obsahuje jen dvě zprávy, které lze dato-
vat, a to obě ke 4. září. Znovu jde o drobné noticky, které nebylo těžké zařadit do hotové sazby: 
zpráva o zahájení pražského podzimního veletrhu, který „přes nejisté poměry mezinárodní zahájil slibně“ 
a o závodech sportovních letadel „kolem Malé dohody“.1200

Větší prostor aktualitám dán není. Zbytek druhé stránky zabírají pravidla a dodatky k soutěži 
„Nejrychlejší cestou na pomoc“.

5.2.2. dívá se na nás stále zdáli věčnosti
Blížícímu se prvnímu výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka je věnována většina třetí stránky. 

Článek Arnošta Polavského „První rok bez presidenta Osvoboditele“ uvozuje část básně Josefa Hory 
„T. G. M.“1201 Připomíná „veliké osvoboditelské dílo“ osobnosti, která „se rodí vždy jednou za několik 
staletí“. S jeho ztrátou každý pocítil, „že s Masarykem ztrácíme něco nejvroucnějšího v nás, kus živé důvěry, 
silnou mravní oporu“. Po nezbytném zdůrazňování kvalit zesnulého následuje ujištění, že nebožtík se 
naštěstí „postaral, aby za sebe měl rovněž moudrého a obezřetného zástupce, který by národ a stát vedl v nastáva-
jících vážných dobách“. Kvality Masarykovy skýtá i Edvard Beneš, který ostatně nad rakví zvěčnělého 
přísahal, že jeho odkazu „věrni zůstaneme“. Morální síla zemřelého presidenta podle článku působí 
i nadále. „Duch Masarykův, posilovaný slovy Benešovými a našich státníků je to, který nám dodává oné velké 
mravní síly v nynějších zápasech, takže získáváme nejen sympatie, ale také skutečnou oporu celého světa. … Pevně 
věříme s nynějším presidentem, že šťastně překonáme i nynější vichřici zloby, i když snad budeme jinými donuceni 
tvrdě hájit svou samostatnost. V duchu Masarykovu vždy musíme vítězit.“ Jestliže úvodník dával čtená-
řům naději, že za Československem stojí celý svět, pak tento vzpomínkový článek ubezpečuje, že 
s Československem je i Masarykův duch, jeho odkaz. Máme tedy za sebou silné spojence, početně 
i duševně.

Odstaveček čtenáře Mladého hlasatele Karla Vlasáka nazvaný „14. září 1937“ a umístěný pod Masa-
rykovou fotografií a heslem „Dívá se na nás stále zdáli věčnosti“ rozhojňuje pocity smutku nad ztrátou 
zakladatele státu. S odvoláním na známý Benešův slib deklaruje i Vlasák odhodlání československé 
mládeže: „A proto i my, československá mládež a všechny kluby M. h. Vám slibujeme, presidente Osvoboditeli, 
že odkazu, který jste nám vložil do našich rukou, věrni zůstaneme!“1202

Vrcholným projevem tohoto odhodlání je pak působivá báseň „studující z Prahy XIII.“ 
Jany Saxlové „Nedáme se!“1203

„Nedáme se!
Kdož myslí sobě, že my strachu máme,

že bojíme se brzké budoucnosti,
1200 Pražský veletrh dobře zahájil. Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 2. Autor neuveden. A tamtéž, rovněž bez uvedení 
autora: Let kolem Malé dohody.
1201 A. Pol. (Arnošt POLAVSKÝ): První rok bez presidenta Osvoboditele. Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 3.
1202 Karel VLASÁK: 14. září 1937. Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 3.
1203 Jana SAXLOVÁ: Nedáme se! Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 3. Zvýraznění původní.
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ten uvidí, že za vlast v boj se dáme,
že nikým nedáme si zlámat kosti!

Země jsme malá, avšak velká v síle
a nikdy nedáme dopustit na ni!

Budeme pokračovat v Masaryka díle
a položíme třeba život za ni!

Ať nepřítel se zničen v prachu válí!
My vždycky jemu hrdě odpovíme:

My t i s í c  l e t  j sme  na  své  hroudě  s tá l i
a  da l š í ch  t i s í c  s i  j i  ubráníme !“

Síla těchto veršů patrně vydala za všechna další ujištění a nadějeplné články. I když musíme před-
pokládat, že takových básní bylo více a že procházely redakčním filtrem, musíme smeknout před 
dílkem, které ukazuje, do jak niterné hloubky prostupovalo odhodlání bránit vlast nejen dospělé, 
ale i děti a mládež, nebo alespoň do jaké hloubky prostupovat mělo. Role Mladého hlasatele v tomto 
působení je tak zcela zásadní. Poskytuje prostor, aby ukázal oddanost svých čtenářů k vlastnímu 
státu a zároveň aby ji prostřednictvím těchto ukázek pomáhal v ostatních čtenářích pěstovat. 2. číslo 
sice nepřineslo mnoho informací o současném dění, působilo zato na city čtenářů a na jejich lásku 
k rodné zemi.

5.2.3. blaničtí rytíři z brandýsa, vlastně z MiMoně
Šestá a sedmá stránka patřila reportáži Jaroslava Veselého „Brandejsští dragouni mají koně…“, na 

kterou upozorňovala titulní stránka s „novodobým blanickým rytířem“.1204 Navzdory názvu se 
reportáž věnovala vojenské hříbárně na dvorech v okolí Mimoně – Ostrohu, Medném a Novém 
Dvoru.1205 Podobný článek napsal Veselý už minulého roku pro Pražský ilustrovaný zpravodaj, článek 
měl „naprosto odlišný“ název „Klatovští dragouni mají koně“.1206 Obsah článku v Hlasateli je už samo-
zřejmě jiný.1207

„Mimoňská“ hříbárna je popisována jako důležité zařízení, bez něhož se „všem vymoženostem 
navzdory“ neobejde ani „moderní armáda z r. 1938“. Úloha koní v moderní válce je vysvětlována pří-
klady míst, „kde jsou lesy, propadliny, nerovnosti v půdě, zkrátka vodní i jiné překážky v terénu, kam nemůže 
motor: takové překážky velmi snadno přeskočí dobrý kůň.“1208 „A protože si všichni ze srdce přejeme, aby naše 
armáda byla první na světě, musíme míti dobré, zdatné jezdectvo – a to značí také dobré koně.“

Následuje popis jednotlivých dvorů, metody výcviku a chovatelství, zakončené úspěchy hříbárny 
a výsledky loňské přehlídky hříbat z celé republiky. Nejde jen o chovatelství krásných vznešených 
zvířat, která ulehčují lidem práci. Jde totiž i o činnost prospěšnou státu. Jde o péči o „válečný jezdecký 
materiál“! „Jezdecký kůň je v manévrech a zvláště ve válce namáhán víc než jezdec. Snáší útrapy dlouhých a rychlých 
pochodů a trpí často zraněním, aniž by si mohl postěžovat, jako může člověk. Jen koně opravdu zdatné tělesné sou-
stavy, kteří prodělali tuhý výcvik, jsou schopni vyhověti všem náročným požadavkům. Jejich výcvik dá ovšem nemalou 
práci a vyžaduje stejně jak trpělivosti tak i porozumění pro zvláštní a inteligentní povahu koně. Proto si pamatujte, 
že vytrvalý, bystrý a ušlechtilý jezdecký kůň je vzácný majetek, důležitý pomocník ve službě občanské i vojenské. 
Chceme mít nejlepší armádu na světě, toť se ví, že také nejlepší kavalerii!“
1204 J. V. (Jaroslav VESELÝ): Brandejsští dragouni mají koně… Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 6–7.
1205 Jiří FIDLER – Václav SLUKA: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–38. Libri, Praha 2006.
1206 Jaro VESELÝ: Klatovští dragouni mají koně. Pražský ilustrovaný zpravodaj. Ročník 1937. Číslo 13. 1. dubna 1937, 
s. 11.
1207 Zdá se, že redaktor Veselý si rád usnadňoval práci, zvláště pro Mladého hlasatele.
1208 Ponechme stranou potměšilou úvahu, jak podle Veselého může kůň přeskočit les.
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Láska ke „koničkům“ má podle reportáže svůj nesporný státně obranný prvek, na který by mlá-
dež neměla zapomínat. Zároveň slouží příklad vojenské hříbárny jako důkaz pečlivé a odpovědné 
práce vojenských odborníků a posiluje vědomí, že československá armáda je armádou připrave-
nou.

5.2.4. duchapřítoMný zpravodaj laval a jiné povídky
2. číslo nabídlo celkem tři povídky. Jednu povídku zahraničního autora, dvě od domácích autorů. 

Povídka Marcela Langladea „Duchapřítomný zpravodaj“ vypráví o zpravodaji „velkého deníku“, tedy 
deníku francouzského a podle okolností nejspíše pařížského, který byl ve dvě hodiny odpoledne 
vyslán na „důležitou politickou schůzi ve Štrasburku“, jež začínala v šest.1209 Bylo na něm, aby se do šesti 
dostal do Štrasburku, zúčastnil se schůze a podal o ní zprávu pro ranní vydání. Novinář, pověřený 
tímto nadlidským úkolem se jmenoval Laval. Ne sice Pierre, jako bývalý francouzský ministr zahra-
ničí, jeho křestní jméno je Robert, vykazuje však řadu vlastností, jimiž milovníka bílých vázanek 
a temných politických metod Pierra Lavala obdařil americký novinář John Gunther.1210 I Robert 
Laval je bystrý, pružný a vše si umí dobře rozmyslet.1211

Vyslovme se rovnou, že tato povídka přes veškerou návodnost je velmi špatná. Novinář Laval 
beží na letiště Le Bourget, kde si vyžádá vlastní letadlo, ať to stojí, co stojí – platit ho bude stejně 
redakce. Letadlo vzlétlo, ale v tzv. vzduchových děrách se různě kymácelo, až nakonec z letadla 
vypadl pilot, který se nepřipoutal… Už tento fakt nesvědčí o zrovna vysoké úrovni povídky. Ducha-
přítomnost Lavalova se projevila v tom, že se rozhodne sám letadlo řídit. Nejen, že se mu to podaří, 
ale dokonce i s letadlem přistane – a to naznak! Sebe nezranil, ani letadlo nedoznalo úhony, a ještě 
se mu podařilo dostat se včas na místo určení. Druhého dne byly Lavalovy noviny jediné, které 
o štrasburské „politické schůzi“ přinesly zprávu. Konstatujme, že buď autor popustil příliš uzdu své 
obrazotvornosti, nebo postrádal dostatečné fabulační schopnosti, aby svou zápletku učinil alespoň 
trochu uvěřitelnou. Pilot, který se nepřipoutá, si nezaslouží, aby byl nazýván pilotem.1212 Letadlo, 
které se při přistání převrátí, aniž by se poškodilo, o novináři bez znalostí řízení letadel nemluvě, je 
z oblasti velmi bujné fantasie. Chápejme tuto povídku jako pokus, jak čtenáře přesvědčit, že když 
se chce, všechno jde. Že tedy ani řídit letadlo nemusí být nijak složité, nechybí-li vůle.

Zbylé dvě povídky náleží více do oblasti oddychové četby. Kreslíř a spisovatel Jaroslav Pecháček 
čtenářům vypráví veselé příhody chlapce Ládi, který cestuje na Moravu ke svému strýci v povídce 
„Nešťastný kufr“. Příběh zamotané historie s Láďovým kufrem skončí samozřejmě šťastně.

Druhou povídkou je krátký příběh rovněž z pera ilustrátora Mladého hlasatele. Jmenuje se „Búrka“, 
napsal ji Vincent Hložník, pochopitelně slovensky. Veselá úplně není, jde tu o jakýsi pokus zachytit 
běžný školní den, zakončený trochu rozpačitou anekdotou. Čteme zde o hodině matematiky, která 
nedopadla tak, jak by si matematikář představoval, natož žactvo. Nikdo nedokázal vyřešit rovnici 
o jedné neznámé a „guľa za guľou“ létaly vzduchem, div se nesrazily. Nakonec dostal od rozčile-
ného pedagoga pětku i ten, kdo chyběl. „Zvonenie. Starý vypálil z triedy. Je po búrke. Ale dnes sa slniečko 
neusmieva.“1213

5.2.5. drobnosti
Dětem z britského Thorpnessu mohli čtenáři závidět umělý pirátský ostrov s pevnůstkou se třemi 

děly. Hru na piráty přinesla kolorovaná fotografie na 9. stránce.1214 Nová porce reklam doprovází 
druhou skupinu říkanek pro „Školáčkův první úkol“, aniž by se jejich úroveň nějak výrazněji zvedla.
1209 Marcel LANGLADE: Duchapřítomný zpravodaj. Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 4–5. Přeložil V. Svatek.
1210 John GUNTHER: Evropa – jaká je. Fr. Borový, Praha 1936, s. 123 a následující.
1211 O lstivosti a bezohlednosti se v povídce už nehovoří.
1212 Označení, které by si zasloužil, překračuje povážlivě jazykovou formu této práce.
1213 Vincent HLOŽNÍK: Búrka. Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 5 a 14.
1214 Ostrov pokladů — v klukovském vydání. Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 9. Kolorovaná fotografie uprostřed časo-
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Stabilně vysokou úroveň si zato podržela hádankářská rubrika 
Erika Sterzingera, která v minulém čísle vyhlásila „Novou řeši-
telskou soutěž“.1215 Rubrice 2. čísla vévodí koníček čtenáře Freda 
s Masarykovým portrétem.1216 Tajenka zněla: „Odešel navždy 
nesmrtelný muž, jenž vybojoval našemu národu velký vítězný boj o naši 
svobodu a samostatnost.“1217 Nuže i do tajenek a hádanek pronikl 
„Masarykův duch“.

Na zadní stránce se vyjímalo další pokračování Cumberwort-
hova obrázkového seriálu „Jak Pip a Pup, dvě chytré hlavy, i tentokrát 
se dřiny zbaví“1218 a deset anekdot, z toho jedna kreslená. Další dvě 
byly schovány na 14. stránce mezi inseráty.

5.2.6. jarka nerad (2)
Ve druhém pokračování románu Vladimíra Güttnera se vra-

címe do laboratoře leteckého konstruktéra Ing. Nerada, v níž 
usnul jeho unavený syn Jarka. Laboratoř se nachází nedaleko leteckých kasáren. Jarkův otec odjel 
zamyšlen automobilem a teprve, když dorazil domů, zjistil, že Jarku zapomněl v práci. Vrací se 
proto rychle do laboratoře, po cestě však havaruje a ztrácí vědomí.

Zatím se Jarka v otcově pracovně probudil a uslyšel podivný šramot. Někdo vnikl do laboratoře 
– určitě kvůli plánům! Nemůže je rychle ukrýt, neviděl otce, kam je ukládal. Cizí člověk, lupič, 
mezitím našel nějaké papíry, ale plány to nebyly, a proto je odhodil a zaklel cizím jazykem. Nako-
nec objevil nedobytnou pokladnu – a dobyl ji. Musel tedy znát důkladně mechanismus zámku, ten 
ovšem znal jen Jarkův otec a…

A ten, kdo zámek k pokladně připevňoval – otcův přítel, četař Koroši, inženýr-aspirant, se kte-
rým Jarkův otec prožil celou válku. Ing. Nerad se ho ujal, když Korošimu zemřel otec a podporoval 
ho na studiích, byl to také jeho vzdálený příbuzný. Korošiho matka byla Němka, ale zemřela ještě 
dřív než jeho otec. Koroši byl sice lajdák, rád si bezpracně vydělával, přece ale „nebyl nikdy nakloněn 
národu matčinu“.1219 Další detaily nám zůstane 2. číslo dlužno. Musíme si „počkat“.

Zloděj plánů moderního bombardéru. Mluví cizím jazykem. Ovládá mechanismus, který znal jen 
jeden člověk – syn Němky. Co se z toho vyvine?

5.2.7. klubovní záležitosti
Ve 2. čísle se vrací také pravidelná klubovní rubrika. Kvůli inserátům, vlastně soutěžním indiciím, 

nemá tentokrát charakter klubovní stránky, ale je rozdělena na dvě části. Nové kluby jsou vypsány 
zvlášť. Nově utvořených klubů je nyní jedenadvacet, od čísla 1101! Přesněji řečeno, pro více klubů 
nezbylo místo.

Klubovní rubrikou proběhnou čísla 56 klubů. Na některé z nich je zvlášť upozorněno v podrub-
rice „Co dělají naše kluby?“. 

Členové 212. KMH „Kamarádi“ z Prahy-Libně věnovali všechny své úspory Sbírce na obranu 
státu. Klub v té době prožíval vzrušené chvilky, už 42. číslo III. ročníku z 18. června 1938 ozna-
movalo, že klubu hrozí rozkol. V tomto čísle nového ročníku vzkazuje Jaroslav Foglar už jen: „Milý 

pisu nebývala zrovna častým zjevem.
1215 Erik STERZINGER: Nová řešitelská soutěž. Mladý hlasatel 1/IV. 3. září 1938, s. 19.
1216 Fred: Koníček. Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 15. Plné jméno autora neznámé.
1217 Řešení vyšlo: Mladý hlasatel 11/IV. 14. ledna 1939, s. 15.
1218 Frederick Herbert CUMBERWORTH: Jak Pip a Pup, dvě chytré hlavy, i tentokrát se dřiny zbaví. Mladý hlasatel 2/IV. 
10. září 1938, s. 15. Verše napsal pravděpodobně Jan Dolina.
1219 Vladimír GÜTTNER: Jarka Nerad. Dobrodružství odvážného hocha. Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 12–13.



M<!H0

*264

Do času nejistot a odhodlání

Bělíku, opravdu se už nevyznáme v tom vašem případě. Vzdáváme 
se jeho řešení, smiřte se sami a pracujte v klidu, zapomeňte na staré 
bolesti!“ Zdá se, že to možná bylo společné zapojení do sbírky 
na obranu státu, které klub stmelilo.

Členové 955. KMH „Vlčata“ z Nučic učili jezdit své kama-
rády na kole, pravidelně prý cvičí, skáčou a běhají štafetu 4 × 
60 m.

996. KMH „Tajemná flotila“ z Chrlic pomáhal při poplacho-
vém cvičení u CPO.

Písař karlínského 79. KMH „Za cílem vpřed“ Pavel Jetter je 
Foglarem pochválen: „Výborně, Pavle!“ Zač, to zatím čtenáři 
nevědí.1220

5.2.8. „jsou taM a čekají…“
Citátem ze hry Járy Cimrmana lze stručně charakterisovat 

obsah 2. čísla IV. ročníku. Úvodník tentokrát neuvádí žádný 
přehled událostí, možná u vědomí, že by již časově neodpo-
vídal. Přehled aktualit nahrazují vzpomínkové články věno-
vané T. G. Masarykovi, nejen z pera novináře-profesionála, ale 
i z řad čtenářů. Završením této skupiny uvědomělých a „uvě-
domovacích“ článků je báseň Jany Saxlové a další pokračo-
vání románu „Jarka Nerad“, kde, jak se zdá, má hlavní záporná 
postava cosi společného s Němci.

Naději na brzkou pomoc, přesvědčení o blízkosti přátel, 
o dostatečném zajištění československé budoucnosti posiluje 
vědomí, že i mládež se chce zapojit do obrany vlasti. Možností, 
jak by se zapojila, je mnoho. Nemusí to být sice řízení letadla 
po vypadlém „pilotovi“, ale může se stát, že bude potřeba pře-
plavat řeku, rychle se někam přepravit, doběhnout, dojet na 
kole, ukrýt se, pomáhat příslušníkům CPO. Někteří tak už činí. 
A stejně jako naši spojenci, „jsou tam a čekají“…

5.3. Ještě krátký čas musíme vydržet… (3. číslo IV. ročníku)
„— Člověče, to ti byl poprask! Už jsi o tom slyšel?
— Ne. Co je zase?
— No, do rána prej se objevil na Blaníku obrovskej nápis: 
»Hoši, nedejte se vyprovokovat!«“

Josef  Gruss1221 

2. číslo vyšlo 10. září do napjaté atmosféry přerušených jednání se Sudetoněmeckou stranou. 
Téhož dne chtěl do tohoto ovzduší přinést čerstvý vzduch projev presidenta Beneše. Jeho proslov 
do rozhlasu a zvukového týdeníku Aktualita si bral za cíl uklidnit vášně, představit čtvrtý plán 
a žádat po všech občanech klid a rozvahu. Obracel se nejen na Čechy a Slováky, ale i na ostatní 
národnosti a menšiny Československa. Svá slova pronášel česky, slovensky i německy. Vyjádřil 
naději, že pokud všechny strany projeví dostatečně dobrou vůli, nynější napětí zmizí. Jeho optimis-
mus měl posílit vůli k dialogu, oběti, které stát podstoupil, měly vykoupit mír.

1220 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 2/IV. 10. září 1938, s. 10. Bližší informace o klubech pře-
vzaty z Databáze III. ročníku – Seznam klubů a přehled klubovní pošty, sestavené autorem tohoto textu.
1221 Josef  GRUSS: Jedna paní povídala. Edice Český humor. Svazek 2. Alois Hynek, Praha 1945, s. 17.
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Večer v pondělí 12. září promluvil Hitler na sjezdu NSDAP. Poté, co mnoha slovy vychválil úspě-
chy nacismu při budování „nového“ Německa, ostře zaútočil proti „demokraciím“ a „obecným 
projevům nepřátelského zaujetí“. Za nesnesitelné prý považuje vlnu „demokratických frází proti našim 
soukmenovcům“, která se zvedá „jako hrozba“, „kde velká část našeho národa je vydána, zdánlivě bezbranná, 
hanebnému týrání. Mluvím o Československu.“ Sled urážek a nařčení, jak Československo utlačuje sudet-
ské Němce, vyvrcholil hrozbou, že pokud československá vláda nedospěje se zástupci sudetských 
Němců k dorozumění „tak či onak“, pak si Říše vynutí „právo sudetských Němců na sebeurčení“ 
silou. „Němci v Československu nejsou ani bezbranní, ani opuštění.“

Téměř vzápětí po Hitlerově projevu, který posloužil jako signál, rozpoutali henleinovci v pohra-
ničí vlnu bezuzdného teroru. Přepady policejních a četnických stanic, celnic, úřadů, bytů a obchodů 
Čechů, židů i německých antifašistů, násilnosti, týrání a vraždění dostoupily vrcholu, až konečně 
zasáhla i vláda. 13. září bylo vyhlášeno nad některými okresy stanné právo. Sudetoněmecká strana 
přerušila jednání s vládou a ultimativně požadovala odvolání stanného práva, stažení policejních 
oddílů z okresů s německou většinou a převedení jejich pravomocí na německou samosprávu, 
omezení pravomoci četnictva a Stráže obrany státu, kasernování vojska, to vše do půlnoci ze 13. na 
14. září. Na nabídku k jednání strana nakonec neodpověděla a 15 minut po půlnoci 14. září ozná-
milo její vedení, že oficiálně přerušuje další jednání s československou vládou. Bezpečnostní složky 
státu mezitím postupně získaly kontrolu nad pohraničním územím.

Večer 13. září předal britský velvyslanec v Berlíně Neville Henderson osobní poselství brit-
ského ministerského předsedy Chamberlaina Adolfu Hitlerovi do rukou státního tajemníka němec-
kého ministerstva zahraničí. Dopoledne 14. září byl ministrem Ribbentropem informován i Hitler. 
Chamberlain na sedmi řádkách žádal o okamžité setkání, na němž by „se pokusili najít mírové řešení“. 
Čas a místo nechť si říšský kancléř vybere sám. Hitler Chamberlaina pozval na zítřek do svého sídla 
na Berghofu.

Sensační titulky světového tisku vyzdvihovaly ve čtvrtek 15. září odvahu devětašedesátiletého 
muže usednout poprvé do letadla a zachránit světový mír, málo si všímaly, jak tím hluboko klesla 
prestiž předsedy vlády Jeho Veličenstva. Kolem čtvrté hodiny odpoledne dorazil Chamberlain na 
Berghof. S Hitlerem jednal mezi čtyřma očima. Po osmé zase premiér odjel. Ráno 16. září se vrá-
til do Londýna. Konrad Henlein mezitím vydal ve středu 15. září prohlášení, v němž prohlásil 
další setrvání sudetských Němců ve svazku Československé republiky za nemožné. „Chceme domů 
do Říše.“ V pátek 16. září rozpustila československá vláda Sudetoněmeckou stranu a všechny její 
pobočné organisace. Lord Runciman opouští Československo. Na vůdce Sudetoněmecké strany 
je vydán zatykač, většinou jsou již za hranicemi. Československá vláda zřizuje ministerstvo pro-
pagandy, pověřené dohledem nad tiskem a informacemi. V sobotu 17. září bylo vydáno vládní 
nařízení č. 177/1938 Sb. z. a n., kterým jsou přijata mimořádná opatření pro obvod celého státu 
na podkladě zákona č. 300/1920 Sb. z. a n. o mimořádných opatřeních. Ten umožňuje mj. omezit, 
nebo v případě nutnosti i zastavit kolportáž novin, případně ji podrobit zvláštním podmínkám. 
Tiskárny mohou být rovněž podřízeny zvláštnímu dozoru. Skýtá také možnost nařídit předběžnou 
censuru až 2 hodiny před vydáním časopisu a nařídit předběžnou censuru knih. V Londýně zasedá 
britská vláda a zve k jednání zástupce francouzské vlády. Konrad Henlein vydal provolání ke zřízení 
Sudetoněmeckého freikorpsu. Toho dne oficiálně vyšlo 3. číslo IV. ročníku Mladého hlasatele.1222

1222 Svod událostí proveden na základě: Edvard BENEŠ: Mnichovské dny. Svoboda, Praha 1968, s. 221–224 a 484–491. 
Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy 1999, s. 271–277. Lidové noviny. 
1938. Ročník 46. Číslo 460. 13. září 1938 ráno. Jaroslav Rejzek, Brno 1938, s. 1–2. Robert KVAČEK: Československý 
rok 1938. Druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Polart, Praha 2011, s. 109–125. Robert KVAČEK: Poslední den. Mni-
chov–Praha, konec září 1938. Edice Magnetka. Svazek 21. Druhé, doplněné vydání (označeno chybně jako první). Pražská 
vydavatelská společnost – Nakladatelství Epocha, Praha 2011, s. 28–32. Jiří HRONEK: Září třicet osm. Jan Voves, Praha 
1945, s. 217–221. Václav KURAL – František VAŠEK: Hitlerova odložená válka za zničení ČSR. Edice Novověk. Svazek 3. 
Nakladatelství Academia, Praha 2008, s. 105–113. KOLEKTIV: Mnichov v dokumentech II. Zrada české a slovenské buržoasie 
na československém lidu. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1958, dokument č. 125, s. 178–179. Bedřich JEN-
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5.3.1. MěníMe teMpo, neopouštíMe však ducha…
Titulní strana vážnost situace nijak přímo nepřipo-

míná, pokud bychom nechtěli hledat jinotaje za kaž-
dou cenu. Kolorovaný snímek bezstarostných chlapců 
z Londýna, kteří popohánějí své kamarády skroucené 
ve staré pneumatice poněkud kontrastuje s černí pra-
porku v hlavičce časopisu.

Tak jako ve 3. čísle loňského ročníku z 25. září 1937 
i v letošním čísle původně modrý praporek zčernal ve 
vzpomínce na smrt T. G. Masaryka. Tentokrát nese 
datum 21. září, připomínající 1. výročí Masarykova 
pohřbu a slavného slibu věrnosti jeho odkazu. Nikdo 
ještě netuší, že i letos to bude velmi temný den a že tím 
Mladý hlasatel nevědomky předpověděl další vývoj…

Těžištěm dvojstránky s přehledem současného dění 
jsou výňatky z projevu presidenta Beneše z minulé 
soboty pod názvem „Presidentovo poselství míru. Měníme 
tempo, neopouštíme však ducha…“.1223

Nepodepsaný výtah presidentova proslovu je uve-
den informací, že text projevu byl na příkaz ministra 

školství Emila Frankeho vysvětlován učiteli na školách jako mírové poselství pro celý svět, dokazu-
jící mírumilovnost Čechoslováků 
a ochotu ke smírnému řešení i za 
cenu velkých obětí, pronesené ke 
„stamilionům lidí po celé zeměkouli“.

Z Benešova projevu byla 
vlastně citována jen podstatná 
část závěru a samotné heslo 
o změně tempa, k níž nutí rych-
lost evropských událostí, bylo 
vytrženo z kontextu a nebylo 
nijak vysvětleno. Benešovo heslo 
mělo skrýt neslýchaný nátlak na 
československou vládu a ústupky 
henleinovcům tím, že jednak prý 
jde o završení předchozího sna-
žení o nápravu, jednak byly tyto 
kroky učiněny u vědomí jejich 
naléhavé potřeby a aktuálnosti. 
Dětem nebylo takové vysvětlení 
poskytnuto. Stejně tak byly vyne-
chány pasáže, obracející se na 
Velkou Británii a Francii a vypo-
čítávající jednotlivé body vládního návrhu řešení národnostní otázky.

ŠOVSKÝ – Věra KOSINOVÁ: Ilustrované dějiny světové. Díl V. Novověk III. Od konce světivé války do podzimu roku 1938. 
Josef  Richard Vilímek, Praha 1939, s. 583–585.
1223 Presidentovo poselství míru. Měníme tempo, neopouštíme však ducha… Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 2. Autor úprav 
neuveden.
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V části, která byla presentována jako citace ze závěru presidentova projevu, byly vypuštěny 
všechny zmínky o politických stranách, o bezpečnostním aparátu státu, po větě „Chtějí mít mír, klid, 
práci.“ byla kupodivu vypuštěna i slova „V důstojnosti, v harmonii, ve vzájemné dobré vůli. Češi a Slováci, 
Maďaři a Poláci i Rusíni chtějí totéž.“ Na stránku se „nevešla“ ani pasáž ve slovenském jazyce, jakož 
i nabádání: „zachovejme klid a mějme víru v sebe, ve svůj stát a ve zdárný jeho vývoj“.1224

Projev tím dostal přirozeně jiné vyznění. Jak se zdá, oficiálně posvěcené ministerstvem školství. 
Zda šlo skutečně o výklad, který měl být mládeži vštěpován, nebo bylo toto jiné vyznění ovlivněno 
příliš velkým zpožděním sedmi dnů, se můžeme dohadovat. V každém případě byl projev zveřej-
něn v Hlasateli příliš pozdě. Po týdnu jeho účinek zcela vyprchal a byl překonán vývojem událostí. 
V době, kdy se dostal ke čtenářům, již dávno Čechoslováci neměli svůj osud ve svých rukou.

5.3.2. vzrušující události „Minulého“ týdne
Úvodník „Vzrušující události minulého týdne“ se kvůli presidentovu projevu dostal až na třetí stránku 

a ještě jej zastínily fotografie „Ze sportovní neděle“ z běchovického závodu dorostenců na 1 500 m 
a „plochodrážního“ mistrovství Evropy. Na strahovském stadiónu v neděli 11. září zvítězil Brit 
Arthur Atkinson.1225 Úvodník se ale musí vypořádat s událostmi po tomto datu, a to „súrne“. Hla-
satele přece čtou i děti z pohraničí!

„Minulý týden měl přinésti aspoň částečné vyjasnění v zachmuřené Evropě, kde se to nebezpečně schylovalo 
k nové světové válce. Hitler a Göring, vůdcové Německa, spokojili se však zatím vyhrůžkami na sjezdu hakenkreu-
zlerské strany v Norimberku. Naše vláda předtím již připravila návrhy pro upravení národnostních poměrů našich 
menšin. Návrhy byly také odevzdány zástupcům našich Němců, kteří je sice přijali a projevili ochotu k jednání, 
avšak náhle jako na povel odjinud oznámili, že jednání odkládají, až prý se vyšetří tak zvaný incident ostrav-
ský. Tam totiž téhož dne za přítomnosti několika svých poslanců se shlukli henleinovci před soudní budovou a dělali 
výtržnost. Když je pak rozháněla policie, dostal jeden poslanec trochu bičíkem po zádech. Takových případů se 
v celém světě přihodilo už na sta, ale naši Němci měli aspoň nějakou záminku, aby jednání mohli oddálit, až jaké 
rozkazy dostanou ze zahraničí. Hned po té byli československé návrhy uveřejněny a celá cizina byla překvapena, 
jak dalece ve své povolnosti vůči všem menšinám zacházíme, až na krajní mez možné ústupnosti. 
Všem menšinám se má dostati plných práv. Také většina našich Němců je s těmito návrhy spokojena, 
ale jedna část na komando stále dělá nespokojence. Možno pozorovat, že právě jako navzdor zrovna po této 
nabídce se uměle na četných místech vyvolávají se strany sudetoněmecké nepokoje, při kterých jsou ohrožováni nejen 
Češi, ale také demokratičtí Němci a dokonce byly podnikány útoky na mírně se chovající četníky a policisty. 
Zrovna ve chvíli, kdy s naší strany byla projevena největší smířlivost a krajní ochota, svedení a poštvaní mladí 
Němci si počínali nejhůř. Došlo dokonce i k útoku na českou školu pomocí třaskaviny, která ji poškodila. Jsme nyní 
podrobeni těžké zkoušce trpělivosti a nesmírnému sebezapření. Nesmíme se však dát vyprovokovat, nýbrž musíme 
ukázat chladnokrevnost, abychom nebyli vehnáni tam, kam nechceme. Ještě krátký čas musíme vydržet. 
Pak nebudeme mluvit jenom my, nýbrž za nás celý svět.“1226 

Zvýrazněná slova mají čtenářům pomoci, aby se nepřehlédli podstatné body tohoto sdělení, které 
se vztahuje k událostem do pondělí 12. září. Chování německé menšiny je charakterisováno jako 
řízené „odjinud“. Namísto „rozumných Němců“, „státu oddaných Němců“, „obyčejných němec-
kých spoluobčanů“ apod. se začíná používat výrazu „demokratičtí Němci“. Tito Němci jsou stavěni 
jako protipól henleinovců, společně s Čechy jsou vystaveni jejich teroru. Na henleinovské straně si 
nejhůře počínají „svedení a poštvaní mladí Němci“. Hlavním poselstvím je potřeba zachovat chladnou 
hlavu a nenechat se vyprovokovat. Kam vedou upřílišněné reakce, ukazují oni „mladí Němci“. Přes 
své mládí právě oni nejvíce znemožňují, aby se dospělo k dohodě. Nechtějte se jim podobat, abyste 
si pak sami nevyčítali, že jste způsobili další nárůst napětí, nebo se dokonce „postarali“ o vyvolání 
1224 Edvard BENEŠ: Mnichovské dny. Svoboda, Praha 1968, s. 484–491.
1225 http://www.speedwaychampions.com/european-champions.php. Stav ke 4. 7. 2013.
1226 Vzrušující události minulého týdne. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 2. Autor neuveden. Zvýraznění původní, chyby 
také..

http://www.speedwaychampions.com/european-champions.php
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konfliktu. Vše je nyní otázkou nervů, jejich zatěžkávací zkouškou. Máme důvod, proč zachovat 
klid, neboť za nás bude jednat „celý svět“. Tento „celý svět“ zde není nijak popsán, nedozvíme se 
nic bližšího, než to, že před čtvrtým plánem obdivně smekla „celá cizina“. Jména, státy, moc – nic 
z toho není uvedeno. Jen, že stojí za námi.

Úvodník vůbec neodpovídal aktuální situaci, i když se velmi snažil a dá se říci, že podle jeho 
obsahu byla tentokrát uzávěrka posunuta na samou hranici možností. Nejzazší termín vzniku 
tohoto úvodníku by bylo pondělí 12. září, čili pět dní před dnem vydání, přesněji čtyři a půl dne! 
Je pravděpodobné, že přesnější datace bude mezi 10. a 11. zářím, kdy už byl znám Benešův pro-
jev i bližší okolnosti henleinovské komedie v Moravské Ostravě. I tak šel Mladý hlasatel na samé 
maximum. Nebyl deníkem a nemohl zmoci více. Pokusil se přinášet takové apely, které by ani přes 
vývoj událostí neztratily svou platnost. Důraz na klid a rozvahu nepozbyl hodnoty ani v atmosféře 
stanného práva a zákazu Sudetoněmecké strany. Totéž platí o Chamberlainově „spasitelské“ cestě. 
Velký důraz je ale kladen na to, aby si čtenáři uvědomili, že přesto ještě existují Němci, kteří nechtějí 
mit ani s Hitlerem, ani s Henleinem nic společného, aby tyto bílé vrány od ostatního hloučku neza-
pomínali odlišovat. Sdílejí totiž stejný nelehký osud.

Zdůrazňování jednoty celého národa je hlavním motivem článečku „Vzpomínáme…“, věnova-
ného opět památce T. G. Masaryka. Jen tři jedenáctiřádkové sloupečky se kvůli aktuální situaci 
mohou vyslovit k událostem loňského roku a jejich letošnímu připomenutí. Hovoří o loňských 
vzpomínkových akcích, slavnostech, projevech ve školách, poutích do Prahy a do Lán, čestných 
strážích u pomníků padlých a tiché manifestaci při presidentově pohřbu. „Smutek celého národa byl 
opravdu velmi dojemný a hluboký. Presidentova smrt však sjednotila celý národ pro vlast a republiku. 
Odkaz presidentův zůstává nám velikou morální oporou i v nynějších vážných dobách.“1227

Masarykův odchod připomíná i báseň Ludmily Janské „Před rokem“.1228 Popisuje scénu z presi-
dentova pohřbu a zakončuje: „Je tak teskno, maminko, / a zbožně též mi v duši. / Ty říkáváš častokrát, / 
co tvoje srdce tuší: / ‚Pracuj, žij, jak On si přál.‘ / Ta útěcha mi zbývá, / že jak pravý tatíček / se shůry na nás 
dívá.“

5.3.3. upovídané kolejnice, král zpěváků, granáty a vteřiny sMrti
Kromě zamyšlení nad „současnou“ situací obsahovalo 3. číslo čtyři naučné příspěvky. Pohádko-

vou formou podanou výrobu oceli od V. Zahálky „Co vypravovaly kolejnice“ s ilustracemi Fr. Steckera, 
kde ospalým cestujícím vyprávějí koleje o svém zrodu;1229 nepodepsané pojednání o slavíkovi „Král 
zpěváků (Vzpomínka z léta)“1230 a vzpomínku čtenáře Josefa Otty z Plzně na prádniny před osmi lety, 
které trávil v Českém středohoří, „O dobývání českých granátů“.1231

Částečně naučný charakter má noticka „Vteřiny smrti“, odloučená jinak od hlavní „zpravodajské“ 
dvojstrany. „VTEŘINY SMRTI. Při leteckém dnu u francouzského města Besanconu seskočil slavný para-
šutista Williams s neotevřeným padákem s ohromné výše. Jeho úkolem bylo, aby vysílačem za svého volného pádu 
prostorem líčil diváctvu i různým komisím své dojmy a tělesné pocity, jaké při pádu prožívá. Mezi tímto líčením 
počítal občas i nahlas vteřiny. Když byl již asi 300 metrů nad zemí, kde bylo nutno otevřiti již padák, zjistil, že 
je mechanism porouchán a padák že nelze otevřít. Přes to ještě snažil se nesouvislými slovy hrůzy vysvětliti, proč se 
padák neotvírá, jeho slova však byla již zastřena děsem a málo srozumitelná. V nejbližších vteřinách potom dopadl 
k zemi a zabil se.“1232 Tato zpráva byla více než měsíc stará. Zemřelý „slavný parašutista Williams“ byl 
Francouz, ve skutečnosti se jmenoval Jean Niland a James Williams si jen říkal. Tento průkop-

1227 Vzpomínáme… Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 2. Autor neuveden, vyznačení původní.
1228 Ludmila JANSKÁ: Před rokem. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 7.
1229 V. ZAHÁLKA: Co vypravovaly kolejnice. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 7–8.
1230 Král zpěváků (Vzpomínka z léta). Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 8. Autor neuveden.
1231 Josef  OTTO: O dobývání českých granátů. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 10.
1232 Vteřiny smrti. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 7. Autor neuveden. Překlepy opraveny.
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ník francouzského parašutismu byl prvním, který překonal rekord ve „skoku“ z více než 10 km, 
v březnu 1938 pokořil světový rekord s 11 420 metry. Popisované neštěstí se odehrálo v neděli 
14. srpna 1938 v Besançonu.1233 Lze předpokládat, že byla vybrána z „archivu“ a jistě již prošla 
některým z melantrišských listů.

5.3.4. shledání s protěžeMi a ruskou lidovou poesií
Spíše do oddechovější četby patří povídky Hany Mayerové a Josefa Hollera a výbor z ruské 

lidové poesie. Povídka Hany Mayerové „Shledání“, ilustrovaná Rudolfem Adámkem, líčí osudy kar-
patského chlapce Vasila, který se naučil žít v rovnováze s pralesem a ochočil si malé medvídě. 
Když medvěd vyrostl a Vasilovi se odcizil, vrátil se Vasil do města, stal se vojákem, bojoval ve 
válce a patrně při ústupu se dostal zpátky do míst svého mládí. Byl v lesích raněn, upadl do mdlob 
a probudil jej zvláštní pocit, že ho něco olizuje – byl to jeho starý přítel medvěd, který jej poznal. 
Vasil jej zase poznal podle křížku po mamince, který mu kdysi zavěsil kolem krku. „A tak se na konci 
války sešli znovu Vasil s medvědem a zůstali spolu. Chcete-li, můžete je ještě dnes spatřit v Rumunských Karpatech, 
v chatě na úpatí hory, která se jmenuje Čahleu. Je to pravdivá povídka.“1234 Zkusme věřit tomu, že za celá léta 
medvěd neztratil Vasilův křížek. Zkusme věřit této poněkud ekologické povídce.1235 Ačkoliv je situ-
ována do rumunských Karpat a na Bukovinu, z některých pasáží lze snad usuzovat, že se částečně 
odehrávala i na Podkarpatské Rusi, nebo minimálně v jejím příhraničí.

Hollerova vlastnoručně ilustrovaná povídka „Protěže“ vypráví o „mladičkém“ pastýři Andrejovi, 
přičemž není úplně jasné, zda pochází ze Slovenska nebo z Podkarpatské Rusi, který není spokojen 
se svou tristní finanční situací. Když potká dva turisty, zaujaté jeho protěží na čepici, květinu jim 
prodá. Dostane nápad, jak přijít k prostředkům. Na tržišti ve městě začně prodávat protěže, pro 
něž se s vypětí sil škrábe do úžasných výšek. Jenže brzy všechny vytrhá a celé místo poničí tak, že 
nové už nevyrostou. I nůž, který si z prodeje protěží koupil, ztratil. Pastýř Andrej, který ještě věří 
na kouzla, už zase jen nespokojeně vysedává a myslí si, že horské kvítky někdo zaklel.1236

Obě povídky přinášejí jakési „ekologické“ poselství. Žít v míru s přírodou, žít v míru se svým 
okolím, jinak můžeme přijít o všecko. Pokud toto dodržíme, dostane se nám v naší nouzi pomoci. 
Toto poselství také do jisté míry přerůstá „ekologickou“ úroveň a je vlastně uplatnitelné i pro sou-
dobé dění. Nevyvolávejme vášně, nechtějme ovládnout své okolí, sic nás stihne trest.1237

Stránka „Z ruské lidové poesie“, jíž doprovázejí ilustrace Aloise Moravce, přináší nejrůznější dětská 
říkadla ruské lidové slovesnosti, ponejvíce o zvířátkách.1238 Je to teprve druhá připomínka Sovět-
ského svazu v dosavadních třech číslech nového ročníku. O východním spojenci kromě zmínky 
v 1. čísle jinak nepadlo to nejmenší slovo!

5.3.5. soutěže a kluby
3. číslo zopakovalo znění soutěže „Nejrychlejší cestou na pomoc“, tentokrát znovu s mapou.1239 „Ško-

láčkův první úkol“ přinesl další čtyři říkanky s téměř stejnými soutěžními veršíky a prodloužil soutěž 

1233 http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/91438032 a http://www.air-journal.fr/2011-03-06-le-6-mars-1938-dans-
le-ciel-1re-chute-libre-a-plus-de-10-000-metres-d%E2%80%99altitude-526157.html. Stav obou stránek ke 4. 7. 2013.
1234 Hana MAYEROVÁ: Shledání. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 4 a 14. Autorka měla na mysli východokarpatský 
masiv Ceahlău ve středozápadním Rumunsku.
1235 I přesto, že nám ji nevyprávěl T. Taxis Taylor.
1236 Josef  HOLLER: Protěže. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 8–9 a 14.
1237 Dopadne na nás zase nějaký „zákon pouště“.
1238 NAĎA – (Jan) DOLINA: Z ruské lidové poesie. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 13. Pseudonym „Naďa“ snad 
patří Jiřině (Irče) Parmové (Rieglové, roz. Weinlichové), přispěvatelce Hvězdy čs. paní a dívek. Jaroslav VOPRAVIL: Slov-
ník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1973, s. 1032. KOLEKTIV: Slovník 
odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945. Matfyzpress, Praha 2007, s. 94.
1239 Jaroslav FOGLAR: Nejrychlejší cestou na pomoc. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 4

http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/91438032
http://www.air-journal.fr/2011-03-06-le-6-mars-1938-dans-le-ciel-1re-chute-libre-a-plus-de-10-000-metres-d%E2%80%99altitude-526157.html
http://www.air-journal.fr/2011-03-06-le-6-mars-1938-dans-le-ciel-1re-chute-libre-a-plus-de-10-000-metres-d%E2%80%99altitude-526157.html
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o pět dní, do 20. října.1240 Hádankářská rubrika Strýčka Tommyho 
představila vítězku loňské soutěže o krále hádankářů Mladého hlasatele 
Karlu Machonskou, žákyni měšťanské školy, Praha XIX., Zelená 5.1241 
Koníček Ady Prouska skrýval úvod básně Svatopluka Čecha „Nadšení“ 
ze sbírky „Jitřní písně“: „Svaté ty nadšení, / nebeský plameni, /  šlehni nám 
do srdcí, / otčinou vzplaň. / Bez tebe nevzniká / myšlenka veliká, / v tobě jen 
kuje se / vítězná zbraň. / Sloupem tys ohnivým, / oblakem zářivým, / vedoucím 
národy / v slíbenou zem, / bez tebe pustinou / širý svět jedinou, / lidstvo se potácí 
bez cíle v něm.“1242

V klubovní rubrice navrhuje Jaroslav Foglar bodování činnosti člen-
stva. Pro nás má důlěžitost další výzva: „Kluby na Obranu státu: Vyzý-
váme všechny kluby, aby podle své možnosti přispěly ke sbírce na Obranu státu. 
Dostali jsme již několik hlášení, v nichž kluby píší, kolik věnovaly. Kluby, jež 
nám zašlou o svém daru nějaké potvrzení, otiskneme. Potvrzení vrátíme zpět.“ 
Dozvídáme se, že 521. KMH „Sportu zdar“, z Přílep, pošta Holešov 
„složil na obranu státu Kč 20—. Rovněž tak“ 439. KMH „Plzeňská lvíčata“ 
z Plzně. Protože, jak odpověděl Foglar 708. klubu „Hoši od Bobří řeky“ 
ze Lhoty nad Labem, „klubovní redakce o prázdninách neúřadovala“, dohání 
teď odpovědi na řadu dotazů, vyslovuje se k hlášením a problémům asi 
27 klubů a ještě přijímá nové, tentokrát pro nedostatek místa jen čtyři. 
„Hromada hlášení čeká na naši odpověď. Mějte trpělivost, na všechny dojde.“ 
Tuto prodlevu jistě nezpůsobil tábor Dvojky u Sinovíru na Podkarpat-
ské Rusi. Hlad po informacích musely právě kluby pociťovat nejvíce, 
vždyť jejich povinností bylo jít příkladem, zasáhnout a pomoci včas. 
Ať už přímo, nebo alespoň tím, že se zřeknou svých jistě těžce vydě-
laných úspor. Tuto jejich obětavost ještě nikdo dostatečně neocenil.1243

5.3.6. první výsledky prázdninové pohotovosti
Čemu skutečně uškodilo zpoždění časopisu, byla hlášení čtenářů 

o plnění „Prázdninové pohotovosti čtenářů Mladého hlasatele“. Tato hlášení se 
měla objevit když ne v prvním, tak rozhodně ve druhém čísle. Prudce 
se měnící situace je totiž znehodnocovala. Leč místo se našlo až ve 
třetím čísle, a to pouze ve formě jediného sloupku, „přišpendleného“ 

k Hollerovým „Protěžím“.1244

Právem být prvním, jehož hlášení bude zveřejněno, byl poctěn písař 79. KMH „Za cílem vpřed“ 
Pavel Jetter z Prahy-Karlína. Tento po všech stránkách zajímavý chlapec, člen možná nejaktivněj-
šího hlasatelského klubu tohoto období trávil prázdniny v Želízech. Kdysi česká vesnice Želízy 
v tehdejším politickém okrese Dubá a soudním okrese Štětí byla malou obcí s 360 obyvateli, z nichž 
pouze 23 se hlásilo k československé národnosti.1245 Pavel Jetter tak plnil svou prázdninovou poho-
tovost ve vskutku podnětném prostředí a při svých prázdninových výletech zabrousil i do okolí 
České Lípy, Mimoně i Liberce.
1240 Školáčkův první úkol. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 4
1241 (Erik STERZINGER:) Mladí přátelé… Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 15.
1242 Ada PROUSEK: Koníček. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 15. Řešení vyšlo: Mladý hlasatel 11/IV. 14. ledna 1939, 
s. 15.
1243 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 11 a 14.
1244 Prázdninová pohotovost našich čtenářů skončila! Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 9. Příspěvek nepodepsán, autorem 
může být jak Břetislav Mencák, tak i Jaroslav Foglar.
1245 Naučný slovník aktualit II. 1939. L. Mazáč, Praha 1939, s. 606.
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Bohužel zejména jeho závěrečná rada byla znehodnocena časovým odstupem. Skutečně jen stěží 
mohl ještě někdo souhlasit s tvrzením, že v pohraničí je klid a mír, a to bez ohledu na stanné právo. 
Za zpoždění však nebyl odpovědný, nezpůsobil je a tato prodleva nijak nesnižuje jeho upřímné úsilí 
pomáhat spolu s ostatními hochy republice v těžké době. To už nebyla dětská hra na vojáky, to byla 
průprava pro případ skutečné války. Pavel Jetter a ostatní využili možností, které jim Mladý hlasatel 
nabídl, poslechli jeho rad. Učili se kreslit plánky a mapy, jezdit na kole, orientovat se v krajině.

Osvětové působení Hlasatele nalezlo u čtenářů širokou odezvu, časopis sám se bohužel nedoká-
zal svými úspěchy dostatečně pochlubit a otisknout přehled těchto dětských aktivit. Zároveň tím 
osudově ochudil naše poznání. Takový prostor již „Prázdninové pohotovosti“ nabídnut nebude.

5.3.7. jarka nerad (3)
Třetí pokračování románu Vladimíra Güttnera se vrací k osobě četaře a inženýra-aspiranta 

Korošiho, kterého Jarka přistihl při krádeži otcových plánů moderního bombardovacího letounu. 
Koroši, který měl německou matku, vzbuzoval dosud důvěru. Často se zúčastňoval „našich národních 
slavností“ a jak se zdálo, byl dobrým vlastencem. Že by se teď stal zrádcem?

Odešel i s papíry, které získal z nedobytné pokladny, směrem k hangárům, kde se k němu při-
dal další muž. Jarka se vydal za ním, slyší, že se spolu baví německy! Neradův syn naštěstí strávil 
prázdniny v Německu, kde se učil jazyku – díky tomu rozumí, o čem si oba muži povídají. Otevřeli 
hangár a vytlačili ven letadlo. Vracejí se ještě pro něco zpět a Jarka se rozhodne, že poletí s nimi. 
Rychle usedá na zadní sedadlo „naší nové stihačky“, upraví si ho, aby zůstal skryt. Zloděj plánů si 
sedne na první sedadlo, druhý muž roztáčí vrtuli. Ve chvíli, kdy chce nastoupit, se objevuje stráž. 
Letadlo startuje bez tohoto komplice, kterému se nepodařilo utéci a stráž jej dopadla. Na letišti je 
vyhlášen poplach.

Mezitím se na silnici po havárii probral Jarkův otec a s námahou se vydal k letišti. Uslyší hukot 
leteckého motoru – kdo by teď startoval? – a výstřel z pušky, pak druhý. V obavě o syna běží na 
letiště, ale dobíhá pozdě, letadlo je pryč. Hledá Jarku. Svou laboratoř nachází otevřenou, papíry 
zpřeházeny, pokladnu vypáčenou. Kde jsou plány? – A zase v nejlepším je příběh přerušen.

Zrádci a špióni mluví spolu německy. Není tím sice řečeno, že provádějí špionáž ve prospěch 
Německa, napadne ale snad někoho něco jiného? Inženýr-aspirant Koroši s německými předky, 
který se dosud tvářil jako oddaný vlastenec. Šlo o shodu náhod, že právě v předchozích dnech 
vůdce Sudetoněmecké strany, který kolikrát ujišťoval o své oddanosti Československé republice, 
tento stát zradil? Působí v těchto kulisách příběh dosud neznámého Vladimíra Güttnera jako pouhá 
fabulace? Jako kdyby se inspiroval žhavou současností. Jako kdyby psal ze dne na den. Určitý proti-
německý charakter románu, dosud pouze tušený, dostává přesné obrysy, vrcholí v kontextu s aktu-
ální situací. Jestliže většina příspěvků se za vývojem opožďovala, dostal Güttnerův „Jarka Nerad“, 
příběh dramatický sám o sobě, příchuť jakési vskutku velmi aktuální reportáže.1246

5.3.8. pip, pup a anekdoty
Zadní strana je jako obyčejně věnována obrázkovému seriálu „Pip a Pup zase něco mají: hadicí stříkat 

pomáhají“1247 a sedmi anekdotám, z nichž jedna je kreslená. Této stránky se žádné zásahy do struk-
tury čísla nedotkly.

5.3.9. válka nervů, válka o čas
3. číslo IV. ročníku vyšlo do vyhrocené atmosféry po neúspěšném pokusu henleinovců o puč 

a po jednání Hitlera s Chamberlainem, kdy ještě nebyly známy výsledky rozhovorů a důsledky ply-
noucí z nich pro Československo. Informačně zcela zaostávalo za vývojem, ačkoliv se pokoušelo 

1246 Vladimír GÜTTNER: Jarka Nerad. Dobrodružství odvážného hocha. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, s. 12 a 14.
1247 Frederick Herbert CUMBERWORTH: Pip a Pup zase něco mají: hadicí stříkat pomáhají. Mladý hlasatel 3/IV. 17. září 1938, 
s. 16. Verše napsal Jan Dolina.
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snížit zpoždění na minimum. Přes tuto snahu zůstává prodleva nejméně pět dní. Presidentův pro-
jev interpretuje odlišně, možná s ohledem na vývoj událostí. I tak jeho účinek vyprchal. Úvodník 
přináší pouze vysvětlení, že za současnými zmatky stojí někdo jiný, kdo heneleinovce úkoluje.

Zachovat klid, rozvahu a přiměřenost! Jakákoliv upřílišněnost a stavění se přirozenému řádu se 
vymstí – v tomto duchu postupují i povídky Mayerové a Hollera. Güttnerův „Jarka Nerad“ naproti 
tomu získává na aktuálnosti a posouvá se někam jinam. Několik naučných článků pouze vyplňuje 
prostor, z hlediska potřeb časopisu lze částečně říci, že tento spíše zabírají. Klubovní rubrika těžce 
trpí nedostatkem místa, je neustále roztrhávána a dělena. Není dostat místa ani pro základní klu-
bovní agendu a potřebné pokyny, natož pro rady, jak se mají kluby v nastalé situaci zachovat.

Řada hlasatelských akcí, jež měly být nyní zhodnoceny, de facto nenachází v časopisu prostor. 
Jejich místo do určité míry nahrazuje nová soutěž „Nejrychlejší cestou na pomoc“. Jako by přednost 
měla i v této oblasti nová soutěž a nové akce. Pak ale chybí povědomí o úspěšnosti předchozích 
počinů, chybějí vzorné příklady. Přehled plnění „Prázdninové pohotovosti“ je neustále odsouván, místo 
něj jsou citovány „vzorové“ zážitky Pavla Jettera, které ale doplatily na pozdější otištění. Časo-
pisu nejsou přidány stránky, ačkoliv by si to situace žádala, jako u 1. čísla. Redakce má evidentní 
problémy s výběrem toho, co otisknout dříve a co později a jak patřičně vyvážit obsah, aby Mladý 
hlasatel nebyl pouhým propagandistickým plátkem. Asi nejjednodušší posici má hádankářská rub-
rika a stránka anekdot s obrázkovým seriálem, ty mají své místo jisté, s nimi se hýbat nedá. Válku 
s časem Mladý hlasatel prohrává a je si toho čím dál více vědom.

5.4. Nepřátel se nelekejte – na množství nehleďte… (4. číslo IV. roč-
níku)

„My nevíme, co budoucnost nám chová –
však ještě žije českých bitev bůh,
a pro vítězství veliká a nová
je dosud širý dost ten český luh!
A chce-li bůh snad dát kdys nové seče –
nám stačí hlas husitský na chorál,
dost v zemi železo na dobré meče,
i v krvi železo – jen dál, jen dál!“

Jan Neruda1248

„V té době krise v Československu i krise světová vrcholily. … O vážnosti situace svědčila zvláště skutečnost, 
že v sobotu dne 17. září místo obvyklého weekendu zasedal britský kabinet téměř po celý den; v této radě bylo 
přítomno s výjimkou ministra dominií, který byl právě v Kanadě, všech ostatních 21 britských ministrů a vyslechlo 
tu pozorně Chamberlainovu zprávu o jeho jednáních v Berchtesgadenu i o všeobecné situaci i Runcimanův výklad 
o poměrech v Československu. Při odjezdu Chamberlainově do Berchtesgadenu i při jiných příležitostech byly uspo-
řádány v Londýně přátelské demonstrace pro Československo, také v Paříži ozývaly se hlasy pro podporu Česko-
slovenska. Obě vlády však, které za svůj hlavní úkol pokládaly zachovati mír, usnesly se na řešení, které musilo 
Československo těžce zasáhnout. K velikým poradám britského kabinetu dne 18. září přijeli i francouzští státníci 
Daladier a ministr zahraničních věcí Bonnet. Na těchto poradách byly usneseny návrhy, které byly pak dne 20. září 
předloženy britským a francouzským vyslancem v Praze presidentu republiky a vládě československé se lhůtou pro 
odpověď. V těchto návrzích bylo již československé vládě doporučeno, aby přistoupila na to, aby okresy s většinou 
německého obyvatelstva byly odstoupeny říši Německé. Vláda československá odpověděla v dané lhůtě notou, v níž 
v podstatě projevila ochotu přistoupiti na toto řešení, když ve středu v noci dne 21. září došlo ještě k nové demarši 
obou vyslanců. Je přirozeno, že přistoupení na kruté podmínky nemohlo se státi hned a že je předcházely dlouhé 
nepřetržité porady presidenta republiky, vlády a sboru dvaceti koaličních poslanců a senátorů. Československo při-
jalo podmínky ve víře, že tím přináší obět pro zachování míru, třebaže samo bylo připraveno brániti své tisícileté 

1248 Jan NERUDA: Jen dál! (Zpěvy páteční.) Básně. Československý spisovatel, Praha 1956, s. 498.
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hranice a chrániti samostatnost státu do posledních sil. Nejtěžším úkolem československé vlády bylo uvědomiti 
o těchto těžkých podmínkách československou veřejnost, upozorniti ji na vážnost světové situace a na skutečnost, že 
děje se tak na radu a návrh Francie a Velké Britanie, tedy dosavadních spojenců Československa, bez nichž bylo 
by nemožno pustiti se do nějakého válečného konfliktu. Ve středu večer přijala Praha tuto krutou zprávu. Lid 
naplňoval ulice a dával výraz svému zklamání. Ve čtvrtek dne 22. září došlo k obrovské manifestaci lidu před par-
lamentem; lid projevoval nespokojenost s vedením dosavadní politiky, volal po nové vládě a po vojenském zakročení. 
Je nutno dáti nejlepší vysvědčení československému lidu, který přes katastrofální zprávy, které působily nesmírnou 
bolest představou o ztrátě tisíciletých hranic, přes trpké zklamání důvěry v posilu a pomoc spojeneckých systémů, 
v něž tolik věřil, zachoval rozvahu a klid.… Večer dne 22. září promluvil president dr. Beneš k občanům v roz-
hlase o tíživé situaci státu a téhož dne jmenoval po odstoupení vlády Hodžovy nový kabinet, v jehož čele byl armádní 
generál Jan Syrový… K dalšímu rozhovoru s kancléřem Hitlerem odletěl Neville Chamberlain do Godesbergu 
dopoledne dne 22. září. Godesberg byl volen jakožto místo na poloviční cestě, aby starší již Chamberlain nemusil 
konati dlouhou cestu do Berchtesgadenu; je v blízkosti Kolína nad Rýnem. Britský ministr i kancléř sešli se k poradě 
v konferenční hale hotelu Dreesen, kde se také kancléř Hitler ubytoval. Chamberlain bydlil na druhém břehu Rýna 
na Petersbergu. Rozprava Hitlerova s Chamberlainem trvala přes tři hodiny a byl jí přítomen pouze německý tlu-
močník. Předmětem jednání byly prý i jiné věci než otázka Československá, tak prý také otázka odzbrojení a kolo-
nií. K dohodě tentokráte nedošlo. Německá vláda odevzdala britskému ministerskému předsedovi memorandum, 
v němž vytyčuje své definitivní stanovisko k situaci v sudetoněmeckém území. Podmínky tohoto memoranda byly prý 
těžší než ujednání v Berchtesgadenu. Chamberlain při svém návratu z Godesbergu zdůrazňoval na dotazy novinářů 
jen udržení míru, nevyjadřoval se vsak příliš optimisticky. Pesimistické zprávy z Godesbergu byly zvláště s napětím 
sledovány ve Francii, jejíž zahraniční ministr byl ve stálém styku s diplomatickými zástupci Francie v Londýně 
i Praze. Daladier mluvil toho dne znovu o úkolech Francie, kdyby se Československo stalo obětí nevyprovokovaného 
útoku. V pátek dne 23. září krátce po 22. hodině večerní ohlášena byla rozhlasem a později plakáty všeobecná 
mobilisace v Československu. Ještě v noci sjížděli se záložníci na nádraží, aby se odebrali ke svým plukům. Stát 
vstoupil do branné pohotovosti; vrchním velitelem československé branné moci ustanoven náčelník generálního štábu 
armádní generál Ludvík Krejčí (nar. 1890 v Tuřanech u Brna), ruský legionář, který roku 1918 jako velitel 
druhé československé divise v Rusku bojoval u Bachmače. Do plné pohotovosti vstoupila také civilní protiletecká 
ochrana (CPO), zvláště v Praze, a veliké tělovýchovné organisace Sokol, Orel a Dělnické tělocvičné jednoty spojily se 
k ochranné službě, později pak v tak zvaný Svaz občanské pohotovosti. V celém státě minula mobilisace klidně bez 
mimořádných případů. Dne 24. září nařídila také Francie částečnou mobilisaci. Svaz sovětský omezil se na to, že 
pohrozil Polsku vypověděním smlouvy o neotočení, kdyby podniklo nepřátelskou akci na československých hranicích. 
Ve Francii i v Anglii po nezdaru godesberské konference byla situace posuzována velmi pesimisticky, byl uplat-
ňován názor, že další ústupky po dojednání v Berchtesgadenu jsou nemožné. Československá vláda, která přijala 
dne 21. září návrh vlády anglické a francouzské na odstoupení určitých území, obývaných převážně obyvatelstvem 
německým, říši Německé, vyhlásila mobilisaci také s vědomím obou západních demokratických velmocí…“1249

Jeden z prvních pokusů, ne-li první, o souhrn zářijových událostí r. 1938 zaobalil chování Velké 
Británie a spojenecké Francie do pěkných a „kulatých“ slov. Chování Němců přešel „taktně“. 
Nemohl jinak, byl dokončován v lednu 1939. Nemohl napsat, že demokratické mocnosti vystavily 
demokratický spřátelený stát bezprecedentnímu nátlaku a zbaběle ustupovaly agresivnímu nepří-
teli.

Den po vydání 3. čísla se konaly francouzsko-britské porady. 19. září byl československé vládě 
předložen francouzsko-britský plán, podle něhož měly být Německu odstoupeny oblasti s většino-
vým německým obyvatelstvem. Pokus o získání času prostřednictvím jednání na bázi německo-čes-
koslovenské arbitrážní smlouvy byl hrubě odmítnut noční demarší vyslanců Francie a Velké Britá-
nie s pohrůžkou, že nepřijetí návrhů způsobí nezájem obou států na budoucnosti Československa. 
Přijetí plánu 21. září vyvolalo vlnu demonstrací, které vyústily v demisi vlády a jmenování vlády 

1249 Bedřich JENŠOVSKÝ – Věra KOSINOVÁ: Ilustrované dějiny světové. Díl V. Novověk III. Od konce světivé války do pod-
zimu roku 1938. Josef  Richard Vilímek, Praha 1939, s. 585–590.
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nové. Další schůzka Chamberlaina s Hitlerem ve čtvrtek 22. září v Bad Godesbergu neprobíhala 
vůbec podle představ britského ministerského předsedy. Ultimativní požadavky Hitlerovy šly ještě 
dále a jen stěží se mohlo mluvit o dokumentu jako o memorandu. Jednání uvízla.

Situace v pohraničí byla nadále kritická. Bojůvky Sudetoněmeckého freikorpsu přepadávaly ze 
zálohy hlídkující československé jednotky, vraždily a zavlékaly čs. občany do Německa. Ve středu 
21. září obsadil Sudetoněmecký freikorps společně s „řádnými“ jednotkami SA a SS ašský výbě-
žek. 22. září proklamovali henleinovci odtržení tohoto území od RČS. Henleinovský teror přerostl 
v otevřenou válku s neskrývanou účastí ozbrojených složek nacistického Německa. S ohledem na 
přerušené rozhovory, růst napětí a nebezpečí náhlého přepadu Československa, jakož i na mož-
nost přinutit tak Hitlera k jednání, britská a francouzská vláda přestaly Československu bránit, aby 
provedlo mobilisaci. V pátek večer 23. září 1938 se do světa rozletělo nejen 4. číslo IV. ročníku 
Mladého hlasatele, ale i zpráva o vyhlášení mobilisace československé branné moci. V sobotu 24. září 
obdržela československá vláda vedle prvních přehledů o průběhu mobilisace i text godesberského 
memoranda a zbylí hlasatelští čtenáři dostali nové číslo svého oblíbeného časopisu.1250

Tváří v tvář válečnému nebezpečí chce si lid svou vlast uhájit. Nedáme se!

5.4.1. časopis pro předvečer války
4. číslo IV. ročníku vyšlo oficiálně 

v sobotu 24. září 1938. Vykrývaný kolo-
rovaný snímek na titulní stránce ukazuje 
dva československé vojáky za těžkým 
kulometem vz. 24. Doprovází jej husit-
ské heslo „Nepřátel se nelekejte – na množ-
ství nehleďte“. Časopis již mluví zcela ote-
vřenou řečí. Bude boj.

Nemáme sice žádné materiály, které 
by popisovaly, jak toto číslo vznikalo, 
povšimněme si ale, že dosavadní šab-
lona titulních stran je narušena.

Že chybí černá páska s podtitulkem 
„obrázkový, zábavný časopis pro chlapce a děv-
čata“, není nic podivného. Kromě 3. čísla 
se v novém ročníku vlastně neobjevila. 
Důležitější je posice hlavičky a obrázku.

Hlavička časopisu se nachází pod 
obrázkem. To sice také není nic neob-
vyklého, avšak nyní působí jejich vzá-
jemná komposice jinak. Hlaveň těžkého 
kulometu je proložena bílou linkou, 
zato ostatní zasahující části jednoduše 
překrývají písmena hlavičky, což již zvy-
kem nebývalo.

1250 Svod událostí proveden na základě: Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov 
u Ostravy 1999, s. 319–333. Robert KVAČEK: Československý rok 1938. Druhé, rozšířené a aktualizované vydání. Polart, 
Praha 2011, s. 129–136. Robert KVAČEK: Poslední den. Mnichov–Praha, konec září 1938. Edice Magnetka. Svazek 21. 
Druhé, doplněné vydání (označeno chybně jako první). Pražská vydavatelská společnost – Nakladatelství Epocha, 
Praha 2011, s. 32–37. Jiří HRONEK: Září třicet osm. Jan Voves, Praha 1945, s. 220–224. Václav KURAL – František 
VAŠEK: Hitlerova odložená válka za zničení ČSR. Edice Novověk. Svazek 3. Nakladatelství Academia, Praha 2008, s. 116. 
Míla LVOVÁ: Mnichov a Edvard Beneš. Svoboda, Praha 1968, s. 275–276.

Titulní stránka 4. čísla IV. ročníku z 24. září 1938. Lepicí páska v levé 
části obrázku je pochopitelně pozdější.
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Nabízí se hypothesa, že titulní stránka byla tištěna na poslední chvíli. Dvojlist s první, druhou, 
předposlední a poslední stránkou se vskutku připravoval až na závěr, o čemž jsme si již přesvědčili 
při zkoumání rubriky aktuálních událostí, kam byla vždy vsunuta zpráva z doby kolem uzávěrky. 
Jako by titulní strana byla narychlo přetvářena, aby alespoň trochu odrážela vývoj situace. Grafické 
„lajdáctví“ v oblasti hlavičky by se dalo tímto chvatem vysvětlit. Nemáme proto však žádných 
důkazů.

Souboj s časem je také nijak neskrývaným tématem nepodepsaného úvodníku „Prožíváme osu-
dové chvíle“.1251 Otevřeně resignuje na snahu zachytit aktuální dění, které „ani denní tisk nestačí zazna-
menávat“. Shrnuje události od 
12. do 18. září, francouzsko-
britský plán ještě neregistruje, 
„o tom se rozhoduje tento týden“. 
Mnohomluvně zmiňuje potla-
čený pokus o henleinovský 
puč a dává jej bez okolků 
do souvislosti s Hitlerovým 
projevem. Vyhlášení stan-
ného práva vystrašilo „pana 
Henleina“ a jemu podobné, 
že uprchli do Německa 
a v pohraničí se zatím veškerý 
odboj rozpadl. „Tak hanebně 
ještě nikdy neskončila žádná revo-
luční strana na světě, aby zmizela 
během 24 hodin a všichni její vůdci 
zbaběle utekli, anebo úplně obrá-
tili. Ukázalo se, že tato strana 
se držela jenom terorem a že ona 
především nejvíce znásilňovala 
německý lid, který u nás v rámci 
republiky chce žíti v naprostém 
pokoji a bez vztahu k Německu.“ 
Ráznost v posuzování hen-
leinovské zvůle ovšem kalí 
další poznání. Podle úvod-
níku Chamberlain lětel za 
Hitlerem, aby sám „upozornil 
na nebezpečí, které hrozí, když by 
podnikl na nás vojenský útok“. 
Jenže to neznamená, že jej 
letěl důrazně varovat. „Anglie chce za každou cenu zabránit válce. Bude žádat také na nás těžké oběti. 
Jaké oběti to mají být, o tom se rozhoduje tento týden.“

Závěrem čtenáře znovu vyzývá ke klidu. „Zatím se musíme obrnit pevnou a nezdolnou vůlí a utužit své 
nervy co nejvíce, třebaže nám hrozil také pan Mussolini. Naše vlast je nám nade všecko, pro ni dove-
deme všichni obětovat to nejdražší, i své životy.“

1251 Prožíváme osudové chvíle. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 2. Autor neuveden.
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Další aktuality se vztahují k prohlášení tzv. historické šlechty1252 a omezení plynoucí z vládního 
nařízení o mimořádných opatřeních.1253 Druhou stránku uzavírá hrdě odstaveček „Zdar Českosloven-
sku!“, strefující se do nacistického pozdravu.1254

Třetí stránka je celá věnována německým uprchlíkům z pohraničí, tzv. demokratickým Němcům, 
a problémům, jimž jsou 
vystaveni. Solidárnost 
s obětmi henleinovského 
násilí, kteří jsou nenávi-
děni více nežli Češi, má 
čtenářům ukázat, že tupé 
nacionální hledisko není 
rozhodujícím faktorem 
v tomto zápase. Vidi-
telně menší počet těchto 
lidí nešlo zakrýt, o to 
víc je kladen důraz na 
jejich nespornou odvahu 
a duševní sílu.1255 

Hledání paralel sou-
dobého vývoje v ději-
nách, k tomu slouží 
mírně zkrácená kapi-
tola z téměř nové knihy 
Miloše Václava Kra-
tochvíla „Památné bitvy 
českých dějin“. „Bitva 
u Chlumce“ se svým líče-
ním neúspěchu krále 
Lothara při tažení proti 
knížeti Soběslavovi 
obrací k otázce zrady 
a početní převahy. Olo-
moucký údělník Ota je 
líčen jako zrádce, který 
si povolá na pomoc 
„německého císaře“. 
Několikanásobně počet-
nější německé vojsko přesto nedokáže porazit české oddíly, které jim byly dosud jen terčem posmě-
chu. Bitva je ztracena, král Lothar se smiřuje s brzkou smrtí. Ale kníže Soběslav „velkomyslně pro-
pustil zajatého císaře a jeho vojsko, které si odvezlo do Saska mrtvoly padlých příslušníků urozených německých 
rodů.“ Právo, které bylo na české straně, umožnilo Soběslavovi, aby se zachoval jako „grand“. Podle 
„zákonů bitvy“ mohl přece poraženého císaře zabít, neudělal tak. Nechtěl zabít mocného panov-
níka. Chtěl mu dát jen lekci.

1252 Také historická šlechta se přihlásila. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 2. Autor neuveden.
1253 Žádný sport, žádné slavnosti. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 2. Autor neuveden.
1254 Zdar Československu! Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 2. Autor neuveden.
1255 Praha, milosrdná hostitelka. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 3. Autor neuveden.
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„Poučení, kterého se dostalo německému vojsku v Čechách, nebylo poslední a záhy přesvědčilo německé panov-
níky o síle a odolnosti českého státu. Meč útočníkův, na jehož ostří naskočily na českých hranicích ošklivé zuby, byl 
zastrčen do pochvy a německá říše si odvykla tasiti jej proti českému sousedu. Mnohem raději a častěji s ním žila 
v míru a dohodě.“1256

Ať si Německo tedy dobře rozmyslí, s kým se chce měřit. Ať si šermuje urážkami a posměšky, 
budeme bojovat o svou vlastní zem. Nás pohání spravedlivá věc. A každý, kdo by si chtěl pro své 
vlastní mocenské choutky volat Říši na pomoc, tak jako Ota Olomoucký se zlou se potáže. Tak jako 
Ota „mezi prvními zbarví půdu z rozťaté šíje“. Silné poselství, rázné a plné naděje. V atmosféře mobi-
lisace nezvykle aktuální. V tomto ohledu měla redakce velmi šťastnou ruku. Nezáleží na tom, že 
osoba Soběslavova i pozadí chlumecké bitvy byly mnohem složitější a že kníže sám měl do ctného 

panovníka poměrně daleko, důležitý je 
příklad. Lepší snad pro tuto chvíli nelze 
najít. Malý český kníže postaví se císaři 
a zvítězí. Morálně jej převýší. Budeme 
také takoví. Určitě budeme.

V podobném duchu hovoří i báseň 
Bohuslava Brožka „Na pochodu“ s ilustra-
cemi Vincence Živného.1257 „Naši bujaří 
hoši“ jistě poslechnou „až je v těžké 
chvíli národ jednou zavolá“.

5.4.2. cesty do nebe
O pokusech dosáhnout strato-

sféry vypráví poutavě reportáž Franty 
Dlouhána „Cesta do nebe“.1258 Profesora 
Augusta Piccarda ponechává stranou, 
hovoří více o pokusech polských a ame-

rických. Velkou pozornost věnuje právě Polákům, jejichž obří balón „Polská hvězda“ měl odstartovat 
15. září. Jména členů posádky uvádí značně zkomoleně: kapitán Burzyňski (Zbigniew Burzyński), dr. 
Markiewicz (správně Konstanty Narkiewicz-Jodko) a kapitán Hynek (Franciszek Hynek).1259

Na desáté stránce přineslo 4. číslo nekrolog zakladatele českého skautingu Antonína Benja-
mina Svojsíka, který zemřel v sobotu 17. září.1260 Uvedení tohoto nekrologu, snad z pera Jaroslava 
Foglara, opět ukazuje maximální časovou hranici, kterou byl Hlasatel schopen pokrýt. Jestliže zpráva 

1256 Miloš (Václav) KRATOCHVÍL: Bitva u Chlumce. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 8–9 a 14. Autor ilustrací neu-
veden. Kratochvílovy „Památné bitvy našich dějin“ vyšly poprvé r. 1937 u Josefa Hokra.
1257 Bohuslav BROŽEK: Na pochodu. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 13. Ilustroval Vincenc Živný. Nedošlo-li ke 
shodě jmen, mělo by jít o Bohuslava Brožka, narozeného 19. listopadu 1898 v Loučkách u Semil, vyučeného zedníka, 
autora povídek a črt v časopisech a kalendářích. LA PNP, Jaroslav Kunc, Kartotéka českých publicistů 1800–1982. 
Brožek Bohuslav.
1258 Franta DLOUHÁN (František BULÁNEK): Cesta do nebe. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 6–7.
1259 „Polská hvězda“ měla startovat 15. září, kvůli nepřízni počasí se vzlet odkládal. 14. října 1938 při předletovém plnění 
vodíkem se balón vzňal. Gondolu se naštěstí podařilo zachránit. Projekt pokračoval dál, vodík měl být nahrazen héliem 
a vzlet byl plánován na září 1939. Vypuknutí II. světové války vše zhatilo. Zdroje k 7. 7. 2013: http://www.dobroni.pl/
rekonstrukcje,gwiazda-polski-z-legionowa-do-stratosfery,10412, http://balonowemiasto.republika.pl/html/gwiazda.
html, http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Polski, http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/3124/90/WBS-
Gwiazda-Polski2.
1260 A. B. Svojsík, zakladatel našeho skautingu-mrtev. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 10. Autorem pravděpodobně Jaro-
slav Foglar. Marek PEČENKA: Antonín František Svojsík. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století II. N–Ž. Libri, 
Praha 1998, s. 170.

http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,gwiazda-polski-z-legionowa-do-stratosfery,10412
http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,gwiazda-polski-z-legionowa-do-stratosfery,10412
http://balonowemiasto.republika.pl/html/gwiazda.html
http://balonowemiasto.republika.pl/html/gwiazda.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Polski
http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/3124/90/WBS-Gwiazda-Polski2
http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/3124/90/WBS-Gwiazda-Polski2
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o Svojsíkově smrti se do tisku dostala na veřejnost druhý den,1261 tedy 
v neděli 18. září, případně až v pondělí devatenáctého, Mladý hlasatel musel 
reagovat zhruba ve stejné době. Dataci úvodníku zhruba do 18. září, s při-
mhouřením oka do dopoledne 19. září, nám tak Svojsíkův nekrolog vlastně 
potvrzuje, i pokud by autorem byl Foglar a měl tuto informaci mnohem 
dřív, což lze ostatně předpokládat.1262

5.4.3. povídky z jiné kapsy
Čtvrtou a pátou stranu obsadily nenáročné zábavné povídky. „Potapěči“ 

Hanuše Sedláčka s ilustracemi Vincence Živného líčí příběh dvou chlapců 
z „Xské reálky“, kteří si chtějí v rybníku Labešce vyzkoušet, jak funguje 
potápěčský zvon pomocí velkého džberu. Na dně prý sídlí vodník… Hoši 
ale džber utopili v nejhlubší rybniční tůni a přemýšlejí, čeho se bát více – 
vodníka nebo výprasku od otce jednoho z nich.1263

Slovensky psaná povídka Vincenta Hložníka „Cigán a zajac“, doprovázená 
vlastními ilustracemi, vypraví o cikánovi, kterému nevoní práce. Tedy, prý 
by pracoval, kdyby mu někdo práci nabídl, ale shánět ji, to se mu nechce. 
„Sváko“ Kožuch, který cikána Fera potkal, mu proto nabídl, že mu práci 
dá. Ať odnese panu faráři zajíce v pytli. Neklidný zajíc ve vaku však Fera 
rozčílil, prý se s ním nese a ještě mu to není po chuti – a tak jej za trest 
vysypal z pytle, že prý pěkně pomaže pěšky. Zajíc vzal „do svých“, cikán na 
to nedbal a šel dál. U pana faráře se velmi divil, že zajíc ještě nepřišel, když 
„běžel napřed“. Inu, veselá povídka z minulosti.1264

5.4.4. suchary – punčochy – jiříkovo vidění
Insertní soutěž „Školáčkův první úkol“, která byla v minulém čísle prodlou-

žena, přináší předposlední skupinu čtyř říkanek, nijak zvlášť inovovaných. 
Doporučují k snídani mj. Meinlovu čokoládu a Jínovy sladké suchary a do 

školy tucet pevných punčoch Direkta Jindřišská 17.1265 Vedle těchto inserátů se objevuje nabídka 
na jednoroční jazykové kursy a pozvánka na představení Pražského dětského divadla Míly Mellanové 
„Jiříkovo vidění“ od Josefa Kajetána Tyla.1266

Poslední šanci mají řešitelé soutěže „Nejrychlejší cestou na pomoc“. „Již příští týden započneme s tříděním 
výsledků na správné a chybné. Proto odešlete své luštění ještě dnes!“1267 Hádankám znovu vévodí koníček Ady 
Prouska ze Zlaté Olešnice, skrývající tentokrát nyní velmi aktuální verše Jana Nerudy ze „Zpěvů 
pátečních“, poslední sloku básně „Láska“: „Koho bych miloval širém tom na světě, / srdce je vždycky, ach, 
srdcem jen dítěte. / Do stáří, do skonu volá si po matce. / Přežil jsem matku svou, žiji jen památce, / přežil jsem 
lásku svou, měl ji tak na krátce, / všecko jsem oplakal, zase se osvěžil, / tebe bych národe, tebe bych nepřežil.“1268 
Zadní strana je jako obvykle věnována anekdotám a Cumberwothovu Pipovi a Pupovi.1269

1261 Nepočítaje v to různé večerníky a raníky.
1262 Pokud jej jeho autor neměl napsaný předem, i takové případy jsou v žurnalistice běžné. Svojsík měl ostatně 5. září 
narozeniny.
1263 Hanuš SEDLÁČEK: Potapěči. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 4–5.
1264 Vinco (Vincent) HLOŽNÍK: Cigán a zajac. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 5.
1265 Školáčkův první úkol. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 11.
1266 Pražské dětské divadlo. Jednoroční jazykové kursy SPÚ. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 11.
1267 (Jaroslav FOGLAR:) Dnes poslední den soutěže „Nejrychlejší cestou na pomoc!“ Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 11.
1268 Ada PROUSEK: Koníček. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 15. Řešení vyšlo: Mladý hlasatel 11/IV. 14. ledna 1939, 
s. 15.
1269 Frederick Herbert CUMBERWORTH: Pip + Pup + labuť. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 16. Verše napsal Jan 
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5.4.5. kluby činné i nečinné
Klubovní rubrika nebyla poprvé v novém ročníku nijak přeťata, ačkoliv ze „své“ čtrnácté stránky 

se přestěhovala na jedenáctou.1270 Tentokrát vyslovuje politování nad tím, že řada klubů s nízkými 
čísly se už dlouho nehlásila, nebo dokonce přestala pracovat. Doporučuje proto všem případným 
zájemcům, aby si nejprve požádali o informační leták, než se klub rozhodnou založit. Bylo by pak 
škoda, kdyby klub nevydržel.

Po výzvách, v nichž kluby hledají soupeře pro sportovní utkání, nebo zájemce o starší loutkové 
divadlo výměnou za míč nebo vzduchovku, začíná pravidelná „Klubovní pošta“. Celkově se rubrika 
zmiňuje o 28 klubech. Z toho třináct klubů je připomínáno v souvislosti s „Prázdninovou pohoto-
vostí“.

Za „Prázdninovou pohotovost“ je výslovně pochválen 521. KMH „Sportu zdar“ z Přílep, o kterém 
jsme se v minulém čísle dozvěděli, že přispěl dvaceti korunami na sbírku na obranu státu. 24. KMH 
„Na stráž“ z Vysokého nad Jizerou, který na konci loňského roku navrhoval pro čtenářské kluby 
župní zřízení, je pochválen, že se jeho členové o prázdninách dobře drželi. Zbytek tvoří výčet „Další 
kluby, které se dobře osvědčily v Prázdninové pohotovosti:“ s dovětkem „Některé výňatky snad ještě uveřejníme.“ 
My si na rozdíl od Jaroslava Foglara můžeme dovolit luxus uvést úplné údaje.1271

429. KMH „Slezané“, Rychvald
618. KMH „Slezští hoši“, Šenov ve Slezsku
625. KMH „Hoši z hor“, Dolní Heřmanice
630. KMH „Zálesáci“, Bruzovice, p. Sedliště
680. KMH „Chlapci z hor“, Blatiny, p. p. Německé na Moravě
689. KMH „Kralupští hoši“, Kralupy
774. KMH „Chlapci z přírody“, Praha VIII.
790. KMH „Družina supů“, Kopidlno
843. KMH „Pro vlast“, Uhříněvec1272

986. KMH „Žulová srdce“, Skuteč
1039. KMH „Šedí bobři“, Pelhřimov

Jak řečeno, v „Klubovní poště“ byla uvedena jen čísla klubů, aby se ušetřilo místo, takže si čtenáři 
nemohli udělat přesnější obrázek jako my. Uvedené kluby lze rozdělit na tři skupiny. Kluby přímo 
z pohraničí, kluby z oblastí v blízkosti národnostních hranic, a pak z klubů „vnitrozemských“. 
Můžeme předpokládat, že členové klubů z poslední skupiny trávili prázdniny právě v pohraničí 
nebo nejbližším okolí. Mohli se samozřejmě pohybovat i v blízkosti některého, např. strategicky 
významného objektu, nebo také ne. Náplň „Prázdninové pohotovosti“ byla dostatečně široká, aby ji 
mohl plnit každý čtenář.

Tím se také dostáváme ke klíčovému problému při zveřejňování výsledků „Prázdninové pohotovosti“. 
Vždyť kromě Pavla Jettera se píše výhradně o čtenářských klubech, ačkoliv „Prázdninovou pohotovost“ 
mohli plnit i jednotlivci. Pavel Jetter je mimoto člen 79. klubu, takže i v jeho případě se dá do jisté 
míry hovořit o klubovním hlášení. Na jednotlivce vůbec nezbyl prostor! Minimum místa, které bylo 
„Prázdninové pohotovosti“ přiřčeno, hovoří jen o čtenářských klubech. Čili doplácí na tuto skutečnost, 
jak sama „Prázdninová pohotovost“, tak i klubovní rubrika, kdy „drahocenné“ řádky, v situaci, kdy 
zápasí se skoro měsíčním zpožděním, „přepouští“ „Prázdninové pohotovosti“, která je jen dílčí částí 

Dolina.
1270 Jaroslav FOGLAR: Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 11.
1271 Do Foglarova výčtu byl omylem dvakrát zahrnut 521. KMH „Sportu zdar“. Způsobila to patrně Foglarova nepozor-
nost. Je vidět, že používání čísel má své výhody, ale vyžaduje velkou pozornost.
1272 Při registraci klubu v 33. čísle III. ročníku bylo skutečně uvedeno „Uhříněvec“, jde nejspíš o celkem častou chybu 
v zápisu Uhříněvsi.
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klubovní činnosti! „Prázdninová pohotovost“ je zase zploštěna na „pohou“ součást náplně klubovní 
činnosti. Onen „kompromis“ poškodil obě strany a ochudil i naše poznání. Nevíme, co přesně zmí-
něné kluby o prázdninách dělaly. Nevíme, kolik jednotlivců se zapojilo. Nevíme žádné podrobnosti 
a z časopisu se je nedozvíme. K nápravě tohoto stavu už totiž nemělo nikdy dojít…1273

Po zodpovězení dotazů a běžné klubovní agendě1274 následuje oddíl „Nové kluby“. Ke 24. září při-
bylo dalších 31 klubů, resp. na třicet jeden klub zbylo místo. Mladý hlasatel má tak celkově 1156 čte-
nářských klubů. Už jen názvy některých nově registrovaných ukazují náladu dětí a mládeže v létě 
roku 1938:

1136. KMH „Mladí obránci vlasti“, Štvrtok, p. Pelčice
1141. KMH „Byli jsme a budem“, Obora p. Černčice u Loun
1142. KMH „Strážci svobody“, Praha
1143. KMH „Kupředu za každou cenu“, Praha XIII.
1145. KMH „Naděje republiky“, Praha XVI.
1147. KMH „Moravská lvíčata“, Brno
1148. KMH „Čtyři obránci vlasti“, Praha VII.
1150. KMH „Strážci pohraničí“, M. Ostrava Přívoz
1151. KMH „Budoucí obránci vlasti“, Radostín u Turnova
1155. KMH „Chrudimská lvíčata“, Chrudim
1156. KMH „Strážci vlasti“, Rakovník1275

Na častou žádost čtenářských klubů, které chtěly změnit název, odpovídá Foglar tentokrát 
405. KMH „Zálesáci“ z brněnského Králova Pole: „Jméno vašeho klubu nemůžeme změnit. Odbočky můžete 
založit, ale vedoucí klubu ručí za pořádek v nich!“ Ještě pevněji a symboličtěji odpovídá 657. klubu „Rych-
novským kamarádům zdar“ z Rychnova nad Kněžnou: „Jméno klubu bohužel nelze změnit. Proč od něj 
utíkáte? Staré prapory a stará jména se nezahazují!“1276

5.4.6. jarka nerad (4)
Čtvrté pokračování napínavého románu o synovi leteckého konstruktéra Jarkovi Neradovi, jehož 

otci ukradl německy hovořící lupič plány nejmodernějšího bombardéru, nás vrací na místo činu. 
Inženýr Nerad, který pospíchal vysvobodit syna, jehož zamkl ve své laboratoři, byl velmi překva-
pen, že v pozdní noční hodinu startovalo na vedlejším letišti letadlo, a ještě více, když našel labora-
toř odemčenou, rozházenou a Jarka nikde. Nedobytná pokladna, do níž ukládal plány, je otevřena! 
Co však lupič netušil, že v pokladně je ještě jeden skrytý zámek a dvojité dno. Plány tak zůstaly na 
místě. Teď, kde je Jarka? V pracovně jej nenašel, ani stráž ho neviděla. Zato viděla letadlo, nepo-
koušel se snad někdo ukrást plány?

Jarkův otec vše pochopil, rychle letadlo. V letecké honičce brzy dostihl dva letouny, které se 
vydaly pronásledovat letadlo se špiónem, které letí na západ – podle mapy k hranici! Jestli ho nedo-
stane do hodiny, pláchne! Jarka, který se dosud skrýval na sklopeném zadním sedadle ukradeného 
letadla, které pilotoval někdejší přítel jeho otce a vzdálený příbuzný, četař inženýr-aspirant Koroši, 
si už připadá celý rozlámaný a začíná se dusit. Koroši na předním sedadle o něm zatím neví, jenže 
Jarka se pokouší srovnat si své sedadlo a volně se nadechnout… Jak to bude dál, dozvíte se za 
týden.1277

1273 Po pravdě řečeno, kdyby nebyly výsledky otištěny v „Klubovní poště“, neměli bychom v ruce vůbec nic.
1274 Zazní tu např. Foglarův dotaz 429. klubu „Slezané“ z Rychvaldu, který v úvodu pochválil za „Prázdninovou pohotovost“: 
„Proč tolik členů odešlo?“
1275 Je otázkou, zda do této skupiny „obranářských“ názvů lze počítat i název 1154. klubu „Lovci lebek“ z Prahy-Košíř.
1276 (Jaroslav FOGLAR:) Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 11.
1277 Vladimír GÜTTNER: Jarka Nerad. Mladý hlasatel 4/IV. 24. září 1938, s. 12–13.
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5.4.7. „staré prapory a stará jMéna se nezahazují!“
Vyjít společně s mobilisační vyhláškou, a ještě k tomu mít jen týdenní periodicitu, je skutečně 

nevděčná úloha, jíž se Mladý hlasatel musel zhostit. Vyjadřoval se k situaci těsně po Chamberlainově 
návštěvě na Berghofu a po potlačení henleinovského puče. Vyjadřoval se k době, kdy hranice mezi 
mírem a válkou již nebyla příliš rozeznatelná. Tím pádem svým ostatním obsahem nemohl šláp-
nout vedle. Na zpravodajskou úlohu Hlasatel otevřeně resignoval, nesnažil se překonat nepřekona-
telné, tedy čas. Poskytl svým čtenářům morální podporu, ujistil je o podpoře, jíž se Československo 
ve světě těší, poukázal na příklady z historie, často zprvu beznadějné. Neloučil se, předpovídat 
budoucnost se neodvažoval, naději ale neztrácel, stejně jako jeho čtenáři a jejich rodiče.

Červenou nití působení na čtenáře ve smyslu obrany republiky je pojem dějinné spravedlnosti, 
která byla, je a bude na straně českého (případně československého) národa. Český národ je nespra-
vedlivě pomlouván, je zpochybňován nárok na jeho vlastní zemi. Německé obyvatelstvo požaduje 
připojení ke státu, k němuž nikdy nepatřilo. Taková zrada nemůže zůstat dějinnou spravedlností 
nepotrestána. Ke katastrofě nemusí dojít, dáváme nepříteli šanci, aby si vše dobře rozmyslel, neopá-
jel se svým velikášstvím a nespoléhal jen na hrubou přesilu. Ideje a sounáležitost obyvatel této země 
už mnohokrát dokázaly překonat početní převahu vetřelých násilníků. Duchovní přesila, to je to, co 
nás činí velkými, co nám dává sílu. To, že dáváme útočníkovi možnost „čestného odchodu“ není 
naše slabost, ale velkomyslnost a rozvaha, protože pak se budeme bít do posledních sil a bohdá, že 
spravedlivě zvítězíme. Zavazují nás k tomu naše dějiny, zavazuje nás příklad presidenta Masaryka, 
jehož ani stáří neodradilo od boje za spravedlivou věc národa. Zavazuje nás k tomu naše armáda, 
zavazuje nás ideál demokracie a humanity, který stvořil Československo. Nedáme se!

XXX

V pátek 30. září 1938 se mělo v Praze objevit páté číslo Mladého hlasatele. V sobotu 1. října mělo 
být k disposici všem čtenářům. Jak strašně se svět změnil za těch sedm dní…

Po noci na 23. září opouštěli novináři melantrišské redakce, aby nyní sloužili vlasti místo perem 
zbraněmi. Kdo by se v tak působivý okamžik ptal po dětském časopisu? Redaktor Mencák byl 
odvelen k vojsku, stejně jako Karel Bureš. Ve vojenském stejnokroji prožili oba okamžiky naděje 
i zrady a bolestně museli přihlížet ztrátě československého území za fíkovým listem ilusorního 
uchování míru. Jaroslav Foglar, nevoják, pomáhal společně s ostatním melantrišským úřednictvem 
distribuovat český tisk do zabíraných území, dokud to ještě bylo možné.1278 V Melantrichu, patrně 
za Šaldovy nepřítomnosti, neboť vzpomínal ve svých 
pamětech, že na podzim 1938 byl vážně nemocen, došlo 
k pokusu o palácový převrat. Byl sice nakonec potlačen, 
ale zlá krev tu setrvala i dál.  5. října poslala Helena Malí-
řová Mencákovi krátký vzkaz: „Milý Mladý Hlasateli, posí-
lám Ti pohádku o prstenu pro štěstí a přátelsky pozdravuji pana 
redaktora! Malířová“. 20. října otiskl Pražský ilustrovaný 
zpravodaj, který v posledních týdnech vycházel nepra-
videlně, drobnou zprávu pro čtenáře Mladého hlasatele. 
16. listopadu píše Helena Malířová Mencákovi: „Milý 
pane redaktore! Promiňte, domnívala jsem se, že Ml. Hlasatel 
přestal vycházet. Jsem ráda, že tomu tak není a posílám svůj příspěvek znova. S přátelským pozdravem Vaše 
H. Malířová.“ 3. prosince vychází po dlouhých deseti týdnech 5. číslo IV. ročníku. Mencákovo 
jméno v tiráži nenacházíme. Byl donucen Melantrich opustit. Proč a za jakých okolností, to již 
nepatří do časového rámce této práce.1279

1278 Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Část druhá. Sokol Silůvky, Silůvky 1990, s. 39.
1279 LA PNP, Mencák Břetislav, inv. č. 1. Vlastní životopis z 22. března 1951; a č. 30–31 dva vzkazy Heleny Malířové.
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Závěrem
Podepsáním mnichovské dohody a okleštěním Československa skončila jedna etapa. Prvore-

publikového Československa i „mencákovského“ Mladého hlasatele. Přerušením IV. ročníku a vynu-
ceným odchodem Břetislava Mencáka z Melantrichu se uzavírá několikaleté působení na česko-
slovenskou mládež, jež si kladlo za cíl vychovávat ze svých čtenářů plnohodnotné mladé občany. 
V posledním roce toto své úsilí časopis ještě zesílil a zaměřil svou pozornost k branněvýchov-
ným tématům. Propracovanou koncepcí spojoval prvky branné výchovy a občanské výchovy se 
zábavným a dobrodružným čtením, formou soutěží a her soustavně rozšiřoval jejich schopnosti 
a dovednosti, apeloval na jejich vlastenecké cítění a inspiroval je k vlasteneckým projevům a činům. 
Nepodceňoval úlohu dětí a mládeže v době války a utvrzoval čtenáře v jejich odhodlání zapojit se 
do obrany vlasti, ať už formou přímé pomoci ozbrojeným složkám, finančním darem, dobročin-
ností, disciplinovaným chováním v kritických situacích, či ochranou mladších a slabších. Pěstoval 
ve svých čtenářích smysl pro spravedlnost a solidaritu, jakož i odpovědnost a smysl pro povinnost. 
V šířce celého působení neměl ve své kategorii prakticky konkurenci. Nebylo jeho vinou, že se 
okolnosti vyvíjely jinak. Následné období Burešovy a Foglarovy redakce si již nemohlo s ohledem 
na politickou situaci dovolit v této praxi otevřeně pokračovat a muselo hledat jiné způsoby, jak 
čtenářům i nadále tyto ideály vštěpovat. Obě redakce se svého úkolu zhostily se ctí, i přesto, že 
byly limitovány týdenní periodicitou a nestačily prudkému vývoji. Dlouholeté mlčení a odsudky na 
adresu Mencákovy redakce byly a jsou neoprávněné a pramenící z neznalosti.

Práce se pokoušela upozornit na všechny významné obsahové prvky Mladého hlasatele. Prostor 
pro další bádání však zůstává i nadále otevřený. Týká se to například problematiky čtenářských 
klubů, a to jak po ideové, tak praktické stránce, literárněvědních otázek týkajících se beletrie, metod 
popularisace vědních disciplín, jakož i vnitropodnikových vazeb v Melantrichu a sledování infor-
mačních zdrojů aktuální publicistiky. K tomu mohou přistoupit i hlediska dějin výtvarného umění, 
užité grafiky, dějin reklamy a podobně.

Vedle toho práce upozornila na výrazné mezery v poznání aktivit spjatých s odpovědným redak-
torem Břetislavem Mencákem a pokusila se o jeho podrobnější životní i profesní medailonek.

Vytčeného cíle podat plastický obraz Mladého hlasatele v přelomovém období roku 1938 bylo 
jistě dosaženo a nic nebrání tomu, aby byl tento obraz dále zpřesňován a korigován. Zároveň dle 
autorova názoru práce poukázala na široké možnosti historického studia meziválečných dětských 
časopisů.

Poskytla-li práce podnět k zamyšlení, pokládá si to autor za čest. Vzbudila-li rozhořčení, autor 
doufá, že nikoliv pro chatrnost myšlenky.



M<!H0

*283

Prameny a literatura

Seznam pramenů a literatury
Archivní fondy
Archiv Univerzity Karlovy
Matriky Univerzity Karlovy
Archiv Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Národní shromáždění RČS 1925–1929, Poslanecká sněmovna, stenoprotokoly.
Literární archiv Památníku národního písemnictví
Kubín Josef  Štefan
Kunc Jaroslav
Mencák Břetislav
Pírek Zdeněk
Václavek Bedřich

Mladý hlasatel. Obrázkový zábavný časopis pro chlapce a děvčata. Melantrich, Praha
jednotlivá čísla I. (1935/1936) a II. ročníku (1936/1937),
ročník III (1937/1938), jednotlivá čísla IV. ročníku (1938/1939)

Noviny a časopisy
A-Zet, různá vydání květen–červen 1938. Melantrich, Praha 1938.
České slovo květen–červen 1938. Melantrich, Praha 1938.
Československý novinář. 1956. Svaz československých novinářů, Praha 1956.
Čin, list pro kulturní a veřejné otázky. 1935. Ročník VII. Čin tiskové a nakladatelské družstvo 

československých legionářů v Praze II, Praha 1935.
Hlasatel. Čtrnáctideník pro chlapce a děvčata. 1991. Ročník 1. Atos, Praha, 1991.
Komenský, časopis pedagogický. 1935–1936. Ročník LXIII. Říšský svaz učitelstva škol obecných 

v RČS a Československá obec učitelská, Praha 1935.
Kulturní večerník D 34. 1933/1934. Ročník 1. E. F. Burian, Praha 1933–1934.
Levá fronta. 1930. Ročník I. Jan Fromek (Odeon) – Pavel Prokop (Průlom), Praha 1930.
Lidové noviny. 1935. Ročník 43. František Šelepa, Brno 1935.
Lidové noviny. 1938. Ročník 46. Jaroslav Rejzek, Brno 1938.
Literární noviny. 1934/1935. Ročník VII. Sfinx B. Janda, Praha 1935.
Literární noviny. Čtrnáctideník kulturního člověka. 1935/36. Ročník VIII. Sfinx, Bohumil Janda, 

Praha 1935.
Malý čtenář. 1937/1938. Ročník 57. Josef  Richard Vilímek, Praha 1938.
Malý čtenář. 1938/1939. Ročník 58. Josef  Richard Vilímek, Praha 1938.
Mládí. Obrázkový časopis pro mládež. 1937–1938. Ročník XXI. F. V. Pokorný, Brno 1938.
Naše cesta, časopis kulturní aktivity. 1934–1935. Ročník 4. Sdružení kulturní spolupráce. Hradec 

Králové.
Pražský ilustrovaný zpravodaj ročníky 1936, 1937, 1938. Melantrich, Praha.
Šaldův Zápisník. Svazek 7. 1934/35. Český spisovatel, Praha 1994.
Šaldův Zápisník Svazek 8. 1935/36. Český spisovatel, Praha 1994.
Tisk – Noviny a novináři. Věstník československých novinářů. 1934/1935. Ročník IX. Syndikát 

československých novinářů, Praha 1934/1935.
Tisk a politika. Věstník československých novinářů – orgán Syndikátu československých novi-

nářů – časopis Svobodné školy politických nauk. 1935/1936. Ročník X. (VIII.)Syndikát českoslo-
venských novinářů, Praha 1935/1936.



M<!H0

*284

Prameny a literatura

Tisk a novináři. Věstník československých novinářů. Orgán Syndikátu československých novi-
nářů. 1937/1938. Ročník XII. Syndikát československých novinářů, Praha 1937/1938.

Trn. Satirický časopis akademiků. 1923. Ročník II (kolejácký). Redakční kroužek TRN, Praha 
1923.

Trn. Satyrický časopis studentů. 1924. Ročník I. Praha 1924.
Trn. 1926. II. ročník. Studentské redakční a vydavatelské sdružení TRN, Praha 1926.
Typografia, odborný list čs. knihtiskařů. 1935. Ročník 42 (XXXXII). Typografia, Praha 1935.
Úhor. 1938. Ročník XXVI. Masarykův lidovýchovný ústav, sekce literárního odboru „Přátelé 

literatury pro mládež“, Praha 1938.
Večerní České slovo květen–červen 1938.
Věstník československých novinářů. 1932. Ročník VI. Syndikát československých novinářů, 

Praha 1932.
Věstník československých novinářů. 1933. Ročník VII. Syndikát československých novinářů, 

Praha 1933.

Literatura
Almanach hradčanských kolejáků 1919–1929. Nákladem samosprávy Hradčanské (býv. Masary-

kovy) koleje, Praha 1929.
Karel BEJSTA: Pytlák Savula a jiné podkarpatoruské povídky. Ilustroval Erich Navrátil. Kruh 

přátel dobré knihy, Příkazy 1936.
Edvard BENEŠ: Mnichovské dny. Svoboda, Praha 1968.
Pavel BENEŠ: Svět křídel. I. díl. Od ptačího letu k rychlosti zvuku. Orbis, Praha 1949.
Petra BENEŠOVÁ – Petr VÁGNER: Boj o srdce a rozum. Proces s Průmyslovou stranou 

v SSSR a komunistická propaganda (na příkladu Československa roku 1930). Fragmenty dějin. 
Sborník prací k šedesátinám Jana Gebharta. Historický ústav AV ČR, Praha 2006.

Olga BEZDĚKOVÁ: Po stopách kreslených seriálů. 1. díl. Volvox Globator, Praha 2012.
Bohumil BEZOUŠKA: Jak jsem proskotačil život. Lunarion, Praha 1993.
Bertolt BRECHT: Třígrošový román. Z německé předlohy přeložil J. Zaorálek; verše přeložil 

B. Mencák. Sfinx Bohumil Janda, Praha 1935.
František Dl. BULÁNEK: Spisovatel, novinář a člověk Jan Morávek. Melantrich, Praha 1948.
Karel BUREŠ: V týmu s Foglarem. Příběh redaktora legendárních časopisů. Toužimský & Mora-

vec, Praha 2009.
Jaroslav CÉSAR – Bohumil ČERNÝ: Nacismus a třetí říše. Orbis, Praha 1963.
Časopisecký katalog 1938. Rudolf  Mosse, Praha – Brno – Liberec 1938.
Bořivoj ČELOVSKÝ: Mnichovská dohoda 1938. Nakladatelství Tilia, Šenov u Ostravy.
Michala DANĚČKOVÁ: Ubytování českých vysokoškolských studentů v Praze v letech 1918–

1939. HOP (Historie – Otázky – Problémy). 2010. Ročník 2. Číslo 1. Ústav českých dějin Filozo-
fické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2010 (vyšlo 2011).

Helena DIESING: Český komiks 01. poloviny 20. století. Verzone, Praha 2011.
Franta DOUBEK: Hradčanská kolej. Vzpomínky pamětníka. Universita Karlova, Praha 1979.
Franta DOUBEK – Oldřich PREČ: Studentská republika. Filmové libreto. Songy Břetislav Men-

cák. Nákladem a tiskem vlastním, Praha srpen 1937.
Miloš DVORSKÝ: Mýtus zvaný Stínadla. Rychlé šípy, Vontové a hlavolam – realita versus fikce. 

Zdeněk Bauer, Praha 2011.
Jiří FIDLER – Václav SLUKA: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920–38. 

Libri, Praha 2006.
Miloš FIKEJZ: Český film. Herci a herečky. Libri, Praha 2006–2008.
Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Část druhá. Sokol Silůvky, Silůvky 1990.
Jaroslav FOGLAR: Život v poklusu. Olympia, Praha 1997.



M<!H0

*285

Prameny a literatura

Josef  GRUSS: Jedna paní povídala. Edice Český humor. Svazek 2. Alois Hynek, Praha 1945.
Josef  GRUSS: Nevěřte na duchy. Světový Literární Klub, Praha 1945.
John GUNTHER: Evropa – jaká je. Fr. Borový, Praha 1936.
František HELEŠIC: Pseudonymy, šifry a značky redaktorů a spolupracovníků ústředního tisku 

KSČ v letech 1920–1938. Revue dějin socialismu. 1968. Ročník VIII. Číslo 2. Duben 1968. Ústav 
dějin KSČ, Praha 1968.

Ivan HLAVÁČEK: Úvod do latinské kodikologie. 2. doplněné vydání. Univerzita Karlova, Praha 
1994.

Dana HOLMANOVÁ: Břetislav Mencák (1903–1981). Soupis osobního fondu. Edice inventářů 
č. 454. Památník národního písemnictví, Praha 1986.

Ota HOLUB: Věc: Loupežník Nikola Šuhaj. Československý spisovatel Praha 1983.
Miroslav HONZÍK – Oldřich MAHLER – Miroslav BROFT: Zněl zrady zvon. Naše vojsko, 

Praha 1988.
Petr HOPFINGER: Komunikace Jaroslava Foglara se čtenáři. Diplomová práce. Univerzita Kar-

lova. Filozofická fakulta. Ústav českých dějin, Praha 2002.
Ota HORA: Švédsko volá. Úvodní slovo napsal PhDr Břetislav Mencák. Nákladem edice Okno 

do Evropy, Praha 1938.
Ivan HRBEK: ABC cestovatelů, mořeplavců a objevitelů. Edice Pyramida – encyklopedie. Pano-

rama, Praha 1979.
Miroslav HROCH: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Edice Kolumbus. Mladá 

fronta, Praha 1999.
Jiří HRONEK: Září třicet osm. Jan Voves, Praha 1945.
Otakar CHALOUPKA – Jaroslav VORÁČEK: Kontury české literatury pro děti a mládež. Alba-

tros, Praha 1979.
Bedřich JENŠOVSKÝ – Věra KOSINOVÁ: Ilustrované dějiny světové. Díl V. Novověk III. Od 

konce světové války do podzimu roku 1938. Josef  Richard Vilímek, Praha 1939.
Kalendář mladých obránců vlasti 1938. Ministerstvo národní obrany, hl. štáb – oddělení branné 

výchovy v nakladatelství Svazu čs. důstojnictva „VOK“, Praha (1937). Datum vydání neuvedeno.
Kocourkovští učitelé se zpovídají aneb Chudí hoši, kteří se proslavili. Českomoravský Kompas, 

Praha 1939.
Petr KOKAISL a KOLEKTIV: Krajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě. Za hranice – 

Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, o. s.; Praha 
2009.

KOLEKTIV: ABC o grafické úpravě novin a časopisů. Novinářský studijní ústav – Orbis, Praha 
1960.

KOLEKTIV: Český hraný film II 1930–1945. Národní filmový archiv, Praha 1998.
KOLEKTIV: Český hraný film III 1945–1960. Národní filmový archiv, Praha 2001.
KOLEKTIV: Čeští spisovatelé literatury pro děti a mládež. Albatros, Praha 1985.
KOLEKTIV: Chtěli jsme bojovat 1. 1938. Dokumenty o boji KSČ a lidu na obranu Českosloven-

ska. Nakladatelství politické literatury, Praha 1963.
KOLEKTIV: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století II. Libri, Praha 1998.
KOLEKTIV: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Academia, Praha 1985–2008.
KOLEKTIV: Mnichov v dokumentech II. Zrada české a slovenské buržoasie na českosloven-

ském lidu. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1958, dokument č. 125.
KOLEKTIV: Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku 

v letech 1939 až 1945. Matfyzpress, Praha 2007.
Václav KOPECKÝ: ČSR a KSČ. Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji 

KSČ za socialistické Československo. Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1960.
Lubomír KUBÍK: Jestřábův let. Příběh Jaroslava Foglara. Nakladatelství Prostor, Praha 2009.



M<!H0

*286

Prameny a literatura

Jan KUKLÍK: Spisovatelský manifest a Petiční výbor Věrni zůstaneme! Přednášky z 51. běhu 
Letní školy slovanských studií. Universita Karlova v nakladatelství ISV, Praha 2008.

Jan KUKLÍK – Pavel ZÁTKA: Spisovatelský manifest a Petiční výbor »Věrni zůstaneme!«. Revue 
dějin socialismu. 1969. Ročník IX. Číslo 2. Duben 1969. Ústav dějin socialismu, Praha 1969.

Václav KURAL – František VAŠEK: Hitlerova odložená válka za zničení ČSR. Edice Novověk. 
Svazek 3. Nakladatelství Academia, Praha 2008.

František KURFÜRST: Válečné dějiny československé. Nakladatelství Šolc a Šimáček, Praha 
1937.

Robert KVAČEK: Československý rok 1938. Druhé rozšířené a aktualisované vydání. Polart, 
Praha 2011.

Robert KVAČEK: Poslední den. Mnichov–Praha, konec září 1938. Edice Magnetka. Svazek 21. 
Druhé, doplněné vydání (označeno chybně jako první). Pražská vydavatelská společnost – Nakla-
datelství Epocha, Praha 2011.

Dorota LÁBUSOVÁ: Jaroslav Foglar (1907–1999). Soupis osobního fondu (pracovní verze). 
Památník národního písemnictví, Praha 2006.

Václav LACINA: Čtení o psaní aneb spisovatelem snadno a rychle. Sfinx – Bohumil Janda, Praha 
1949.

Míla LVOVÁ: Mnichov a Edvard Beneš. Svoboda, Praha 1968.
Martina MAMULOVÁ: Čtenáři komiksu Rychlé šípy a čtenářské kluby Mladého hlasatele jako 

aktivní publikum. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut komuni-
kačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Praha 2011.

Melantrich, akciová společnost pro průmysl grafický a nakladatelství v Praze. Melantrich, Praha 
1935.

Břetislav MENCÁK (uspořádal): Soziale Grafik: Ein Bilderbuch mit internationaler Auswahl. 
Edice Naší cesty 1932. Naše cesta, Kladno 1932.

Břetislav MENCÁK: Romance počestného clowna. Sbírka milostné lyriky z let 1925–1929. Edice 
Arcus. William Hampl, Hradec Králové 1929.

Tereza MERAVÁ: Komparace zábavně poučných týdeníků pro mládež Mladý hlasatel a Vpřed 
(30. – 50. léta 20. století). Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Praha 2011.

Sydney MORELL: Viděl jsem ukřižování. Sudety 1938–39. Svědectví anglického novináře, který 
byl při tom. Jota, Brno 1995.

Miloslav MOULIS – Dušan TOMÁŠEK: Život plný nenávisti. Edice Archiv, č. 18. Mladá fronta, 
Praha 1977.

Naučný slovník aktualit I. 1938. Nakladatelství L. Mazáč, Praha 1938.
Naučný slovník aktualit II. 1939. L. Mazáč, Praha 1939.
Jan NEJEDLÝ: Hlasatel Český, Spis čtvrtletní k prospěchu a potěšení všech vlastenců… Díl 

první. První roční běh. 1806. František Jeřábek, Praha 1806.
Jan NERUDA: Básně. Československý spisovatel, Praha 1956.
Václav NOSEK-WINDY: Jestřábí perutě. Povídání o foglarovkách. Olympia, Praha 1999.
Vladimír NOVOTNÝ: Postavy českých dějin. Katalog výstavy Spolku výtvarných umělců Mánes. 

27. květen – 28. srpen 1938. Za spolupráce Zdeňka Kalisty, Josefa Grunda a Františka Bartoše. 
Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha 1938.

Tomáš PASÁK: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 
1939–1945. Univerzita Karlova, Praha 1980.

Pavel PEŠTA: Levicové satirické časopisy ve dvacátých letech. Václavkova Olomouc 1966. 
K demokratické literární publicistice 1918–1945. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. 
Facultas Philosophica. Supplementum 14. Profil, Ostrava 1967.



M<!H0

*287

Prameny a literatura

Zdeněk PÍREK: Čtenářské kluby Jaroslava Foglara. Edice Jaroslava Foglara, svazek 1. Delfín, 
Brno 1990.

Jiří POLÁK: Poselství žlutého kvítku. Olympia, Praha 2003.
Radko PYTLÍK: Fenomenologie humoru aneb Jak filozofovat smíchem. Emporius, 2000.
Radko PYTLÍK – Milan JANKOVIČ: Trn v zrcadle doby. Panorama, Praha 1984.
Jiří RABA: Jaroslav Foglar v hádankách a vzpomínkách. Nakladatelství Ostrov, Praha 2005.
Knud RASMUSSEN: Cesta bílým tichem. 18000 kilometrů eskymáckým severem. Z dánského 

originálu přeložil a doslov napsal Břetislav Mencák. Orbis, Praha 1938.
Hana REISIGOVÁ: Dokumentace archívu pozůstalosti Loly Skrbkové. Bakalářská diplomová 

práce. Kabinet divadelních studií při Semináři estetiky. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 
Brno 2010.

Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 1-2009. Nakladatelství Ostrov, Praha 2009.
Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 2-2010. Nakladatelství Ostrov, Praha 2010.
Sborník nezávislých foglarovců. Číslo 3-2011. Nakladatelství Ostrov, Praha 2011.
Stanislav SOHR: Zase zní píseň úplňku. Vyprávění o Jaroslavu Foglarovi. Puls, edice zájmových 

publikací. Svazek 1. ÚS PNS – Klub přátel Jaroslava Foglara – Ostravský kulturní zpravodaj; Kul-
turní středisko Dolu 1. máj v Karviné 6 Předvoj, Karviná 1968.

Jaroslava STÁRKOVÁ: Knihovna Z. Pírka. Soupis knih. Soupisy sbírkových fondů Knihovny 
PNP. Soupis připravila Alena Pertlová. Památník národního písemnictví, Praha 2012.

Antal STAŠEK: Vzpomínky. Paměti – knihovna literárních vzpomínek. Vydává III. třída České 
akademie věd a umění. Svazek I. František Borový, Praha 1925.

Jiří STEGBAUER a KOLEKTIV: Výstava Po stopách Rychlých šípů. Netradiční katalog. Muzeum 
hlavního města Prahy a Nakladatelství Ostrov, Praha 1997.

Luděk STRÁNSKÝ: Děla a máslo. Německo v zimě 1936–1937. Reportáže Českého slova, 
měsíčník politických aktualit. Ročník I. Číslo 2. Březen 1937. Melantrich, Praha 1937.

Denisa STRMISKOVÁ: Východiska ve výtvarné tvorbě divadla D 34 – 41. Bakalářská diplomová 
práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Brno 2009.

Jaroslav ŠALDA: Budování tisku za Rakouska, Československé republiky a jeho obrana za 
německé okupace. Nakladatelství Eva – Milan Nevole, Praha 2001.

Jaroslav ŠALDA: Paměti Jaroslava Šaldy, bývalého ústředního ředitele a. s. Melantrich. Vydal 
Novinářský studijní ústav v Praze pro studijní potřebu. Rozmnoženo 1962.

Jaroslav ŠALDA: Připomínky Jaroslava Šaldy ke knize soudruha Václava Kopeckého „ČSR 
a KSČ“. (Rukopis) Nedatováno (1960). Knihovnou FSV UK chybně datováno rokem 1949.

Helena ŠIMŮNKOVÁ: Brechtův Dreigroschenroman v českých překladech. Diplomová práce. 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2010.

Štefan ŠVEC: Dějiny českojazyčných časopisů pro děti v letech 1850–1989. Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. 
Praha 2010.

Tereza ŠVEJDOVÁ: Časopis Mladý hlasatel a jeho autoři. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. 
Fakulta sociálních věd. Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra žurnalistiky. Praha 
2009.

Karel TAUŠ: Slovník cizích slov, zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře 
novin. Karel Jelínek, Blansko 1946.

Prokop TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců. Rudolf  Ryšavý, Praha 
1947.

Josef  TOMEŠ a KOLEKTIV: Český biografický slovník XX. století. Paseka Petr Meissner, Praha 
– Lito-myšl 1999.

A. J. URBAN: Milosrdný smích. Družstevní práce, Praha 1934.



M<!H0

*288

Prameny a literatura

Emil VACHEK: Německá válka I. Hitlerovo tažení proti Československu. V. Neubert a synové, 
Praha 1945.

Jaroslav VOPRAVIL: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. Státní pedagogické 
nakladatelství, Praha 1973.

Jaroslav VORÁČEK: Česká literatura pro děti a mládež. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 
1987.

Jiří ZACHARIÁŠ: Soudní proces s tzv. ilegálním ústředím Junáka aneb Karel Průcha a spol. 
(1952) Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2005.

Jiří ZACHARIÁŠ-PEDRO: Stoletý hoch od Bobří řeky. Nakladatelství Ostrov, Praha 2007.
Miloš ZAPLETAL: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Euromedia Group – Knižní klub, 

Praha 2007.


	Úvodem
	Krátká i delší seznámení
	Delší seznámení s foglarovským prostředím a literaturou
	Metody foglarovského výzkumu
	Květy a býlí foglarovské literatury
	Z universitního reservoiru

	Krátké seznámení s „neokoukanými“ prameny
	Krátké seznámení s Hlasatelem
	Nečekaně zamotaný začátek
	Rozvržení nového časopisu
	Grafika a technika
	Distribuce – prodej – reklama
	Cíle a tendence


	Redaktor a jeho časopis
	„Pan doktor“ Břetislav Mencák
	Kolejákem na Hradčanech
	Trnistou
	Cesty zahraniční i tvůrčí
	Trnistou podruhé
	Trnistický dějezpyt
	„Extrnistou“
	„Musíme tam všichni!“
	Nejen Hlasatel…
	Špetka ze soukromí
	Foglarův Mencák nebo Mencákův Foglar?

	Pohádka v redakci
	Pohádka jako historický pramen
	„Meziredakční recykláty“
	Časopis pokrokový, zpátečnický, měšťácký, nebo ztrátový?
	Vesele a s odvahou
do nového roku
(září 1937 – únor 1938)


	Ve znamení prvního čísla
	Zprávy z ČSR a odjinud
	Mladí šikulové
	Letci v polárních krajích
	Bouře aktuální i historické
	Tvorba zábavná, oddechová i zahraniční
	Podkarpatská zpěvanka
	Debatujeme
	Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce
	Kluby M. h. po prázdninách k nové práci
	Podzimní řešitelský turnaj o pěkné ceny
	Pro zasmání a na rozloučenou
	Co nás potká v novém ročníku?

	Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce
	Deformovaný nápad nebo nápad s širšími souvislostmi?
	Nový ročník?

	Čtenářské debaty podle starých vzorů
	„Mužatkou“ nebo průkopníkem?

	Čtenářské příspěvky
	Naučné příspěvky
	Čtenářská „beletrie“

	14. září 1937
	Bleskurychlá reakce
	Další černé číslo
	Vzpomínky na presidenta Osvoboditele
	Naše čtenářstvo nad smrtí TGM
	Cimrmanova židle a presidentská kovadlina
	Vzor a nevyčerpatelný zdroj inspirace

	Dědic presidenta Osvoboditele
	Ve stínu „Velkého zesnulého“
	V hlavní úloze i v komparsu

	„Povídky hlasatelostranské“
	Sociální témata
	Osvětové, výchovné a nabádavé povídky a verše
	Pro zasmání i pro vzrušení
	Satira, včetně politické
	Pestrá směs

	Zprávy z celého světa
	Co znamená „celý svět“?

	Východní spojenec
	Zřízení, systém a stíny minulosti
	Jazykem literárním
	Letčíci a polárníci

	Pokoj lidem dobré vůle
	Kdo dobré srdce máš…
	Vánoce u nás a jinde
	Na prahu nového roku
	Nebezpečím hrdě vstříc
(březen – červenec 1938)


	Zlověstná árie z Krollovy opery
	Blesk zpožděný o týden
	Prudké změny

	Mladé vzory
	Mladí šikulové
	Mladí hrdinové
	Malí velcí dobrodinci
	Vzory literární
	Bez Tábora mladých a přesto stále s ním

	Finis Austriae infelicis
	Hlasatel ve Vídni
	In Österreich nichts neues
	Příliš pozdě
	Doslov k anšlusu
	Vliv a důsledky anšlusu

	Náš nepokojný (a nejmenovaný) soused
	V zajetí másla a kanónů
	Odvěký soused i soupeř
	Německo ve sportu
	Různé zmínky
	Nejmenovat!

	Branná výchova v nejširším pojetí
	Dětské časopisy a branná výchova aneb letmý pohled na konkurenci
	Podoba branné výchovy v Mladém hlasateli
	Od školy
	Branněvýchovné články a československá armáda
	Skauti nejen svazoví
	Špióni a vyzvědači

	Od hradu ke hradu, od křížovky k obalu
	Zpravodajem v nelehké době
	Nebáli jsme se a nebojíme se!
	Československé zahraničí
	Válka?

	Naši Němci a naše pohraničí
	V tom kraji zněmčeném…
	Nepodceňujme učitele tělocviku
	Pan Slepička, Dvořáček a Prda
	Naši Němci

	21. květen 1938 a dny po něm
	Mobilisace a obecní policajti
	Němci a poněmčenci na soudu našich čtenářů a čtenářek
	Mobilisace nebo cvičení?
	Výpůjčky z denního tisku, průniky do denního tisku
	Krásné příklady – sbírka na obranu státu

	Před odchodem na prázdniny
	Trocha Balkánu, husitství, válečnictví i špionáže
	Prázdninová pohotovost
	Na rozloučenou se III. ročníkem

	O čtenářských klubech trochu jinak
	Klubovní a „hlavní“ redakce
	Formální zakotvení čtenářských klubů
	Klub Modrá vlna – první román o čtenářském klubu
	Do času nejistot a odhodlání
(září 1938)


	Příliš horké léto (1. číslo IV. ročníku)
	Sezóna okurek a lordů?
	Růžová složenka číslo 400
	Oddechová četba a prázdninové reminiscence
	Slavní předci – čeští i arabští
	Osada radostné práce
	O dětech v „šíleném víru událostí“
	Dvě soutěže – dva romány – žádné kluby?
	Kreslený seriál na závěr
	Jen vzhůru, statně kupředu – vždyť drahá vlast čeká!

	Jde tedy nyní především o to, aby zvítězil rozum (2. číslo IV. ročníku)
	Celý svět stojí za námi…
	Dívá se na nás stále zdáli věčnosti
	Blaničtí rytíři z Brandýsa, vlastně z Mimoně
	Duchapřítomný zpravodaj Laval a jiné povídky
	Drobnosti
	Jarka Nerad (2)
	Klubovní záležitosti
	„Jsou tam a čekají…“

	Ještě krátký čas musíme vydržet… (3. číslo IV. ročníku)
	Měníme tempo, neopouštíme však ducha…
	Vzrušující události „minulého“ týdne
	Upovídané kolejnice, král zpěváků, granáty a vteřiny smrti
	Shledání s protěžemi a ruskou lidovou poesií
	Soutěže a kluby
	První výsledky prázdninové pohotovosti
	Jarka Nerad (3)
	Pip, Pup a anekdoty
	Válka nervů, válka o čas

	Nepřátel se nelekejte – na množství nehleďte… (4. číslo IV. ročníku)
	Časopis pro předvečer války
	Cesty do nebe
	Povídky z jiné kapsy
	Suchary – punčochy – Jiříkovo vidění
	Kluby činné i nečinné
	Jarka Nerad (4)
	„Staré prapory a stará jména se nezahazují!“
	Závěrem
	Seznam pramenů a literatury


	Tit.pdf
	Úvodem
	Krátká i delší seznámení
	Delší seznámení s foglarovským prostředím a literaturou
	Metody foglarovského výzkumu
	Květy a býlí foglarovské literatury
	Z universitního reservoiru

	Krátké seznámení s „neokoukanými“ prameny
	Krátké seznámení s Hlasatelem
	Nečekaně zamotaný začátek
	Rozvržení nového časopisu
	Grafika a technika
	Distribuce – prodej – reklama
	Cíle a tendence


	Redaktor a jeho časopis
	„Pan doktor“ Břetislav Mencák
	Kolejákem na Hradčanech
	Trnistou
	Cesty zahraniční i tvůrčí
	Trnistou podruhé
	Trnistický dějezpyt
	„Extrnistou“
	„Musíme tam všichni!“
	Nejen Hlasatel…
	Špetka ze soukromí
	Foglarův Mencák nebo Mencákův Foglar?

	Pohádka v redakci
	Pohádka jako historický pramen
	„Meziredakční recykláty“
	Časopis pokrokový, zpátečnický, měšťácký, nebo ztrátový?


	Vesele a s odvahou
	do nového roku
	(září 1937 – únor 1938)
	Ve znamení prvního čísla
	Zprávy z ČSR a odjinud
	Mladí šikulové
	Letci v polárních krajích
	Bouře aktuální i historické
	Tvorba zábavná, oddechová i zahraniční
	Podkarpatská zpěvanka
	Debatujeme
	Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce
	Kluby M. h. po prázdninách k nové práci
	Podzimní řešitelský turnaj o pěkné ceny
	Pro zasmání a na rozloučenou
	Co nás potká v novém ročníku?

	Tábor mladých, obec činu a dobrého srdce
	Deformovaný nápad nebo nápad s širšími souvislostmi?
	Nový ročník?

	Čtenářské debaty podle starých vzorů
	„Mužatkou“ nebo průkopníkem?

	Čtenářské příspěvky
	Naučné příspěvky
	Čtenářská „beletrie“

	14. září 1937
	Bleskurychlá reakce
	Další černé číslo
	Vzpomínky na presidenta Osvoboditele
	Naše čtenářstvo nad smrtí TGM
	Cimrmanova židle a presidentská kovadlina
	Vzor a nevyčerpatelný zdroj inspirace

	Dědic presidenta Osvoboditele
	Ve stínu „Velkého zesnulého“
	V hlavní úloze i v komparsu

	„Povídky hlasatelostranské“
	Sociální témata
	Osvětové, výchovné a nabádavé povídky a verše
	Pro zasmání i pro vzrušení
	Satira, včetně politické
	Pestrá směs

	Zprávy z celého světa
	Co znamená „celý svět“?

	Východní spojenec
	Zřízení, systém a stíny minulosti
	Jazykem literárním
	Letčíci a polárníci

	Pokoj lidem dobré vůle
	Kdo dobré srdce máš…
	Vánoce u nás a jinde
	Na prahu nového roku


	Nebezpečím hrdě vstříc
	(březen – červenec 1938)
	Zlověstná árie z Krollovy opery
	Blesk zpožděný o týden
	Prudké změny

	Mladé vzory
	Mladí šikulové
	Mladí hrdinové
	Malí velcí dobrodinci
	Vzory literární
	Bez Tábora mladých a přesto stále s ním

	Finis Austriae infelicis
	Hlasatel ve Vídni
	In Österreich nichts neues
	Příliš pozdě
	Doslov k anšlusu
	Vliv a důsledky anšlusu

	Náš nepokojný (a nejmenovaný) soused
	V zajetí másla a kanónů
	Odvěký soused i soupeř
	Německo ve sportu
	Různé zmínky
	Nejmenovat!

	Branná výchova v nejširším pojetí
	Dětské časopisy a branná výchova aneb letmý pohled na konkurenci
	Podoba branné výchovy v Mladém hlasateli
	Od školy
	Branněvýchovné články a československá armáda
	Skauti nejen svazoví
	Špióni a vyzvědači

	Od hradu ke hradu, od křížovky k obalu
	Zpravodajem v nelehké době
	Nebáli jsme se a nebojíme se!
	Československé zahraničí
	Válka?

	Naši Němci a naše pohraničí
	V tom kraji zněmčeném…
	Nepodceňujme učitele tělocviku
	Pan Slepička, Dvořáček a Prda
	Naši Němci

	21. květen 1938 a dny po něm
	Mobilisace a obecní policajti
	Němci a poněmčenci na soudu našich čtenářů a čtenářek
	Mobilisace nebo cvičení?
	Výpůjčky z denního tisku, průniky do denního tisku
	Krásné příklady – sbírka na obranu státu

	Před odchodem na prázdniny
	Trocha Balkánu, husitství, válečnictví i špionáže
	Prázdninová pohotovost
	Na rozloučenou se III. ročníkem

	O čtenářských klubech trochu jinak
	Klubovní a „hlavní“ redakce
	Formální zakotvení čtenářských klubů
	Klub Modrá vlna – první román o čtenářském klubu


	Do času nejistot a odhodlání
	(září 1938)
	Příliš horké léto (1. číslo IV. ročníku)
	Sezóna okurek a lordů?
	Růžová složenka číslo 400
	Oddechová četba a prázdninové reminiscence
	Slavní předci – čeští i arabští
	Osada radostné práce
	O dětech v „šíleném víru událostí“
	Dvě soutěže – dva romány – žádné kluby?
	Kreslený seriál na závěr
	Jen vzhůru, statně kupředu – vždyť drahá vlast čeká!

	Jde tedy nyní především o to, aby zvítězil rozum (2. číslo IV. ročníku)
	Celý svět stojí za námi…
	Dívá se na nás stále zdáli věčnosti
	Blaničtí rytíři z Brandýsa, vlastně z Mimoně
	Duchapřítomný zpravodaj Laval a jiné povídky
	Drobnosti
	Jarka Nerad (2)
	Klubovní záležitosti
	„Jsou tam a čekají…“

	Ještě krátký čas musíme vydržet… (3. číslo IV. ročníku)
	Měníme tempo, neopouštíme však ducha…
	Vzrušující události „minulého“ týdne
	Upovídané kolejnice, král zpěváků, granáty a vteřiny smrti
	Shledání s protěžemi a ruskou lidovou poesií
	Soutěže a kluby
	První výsledky prázdninové pohotovosti
	Jarka Nerad (3)
	Pip, Pup a anekdoty
	Válka nervů, válka o čas

	Nepřátel se nelekejte – na množství nehleďte… (4. číslo IV. ročníku)
	Časopis pro předvečer války
	Cesty do nebe
	Povídky z jiné kapsy
	Suchary – punčochy – Jiříkovo vidění
	Kluby činné i nečinné
	Jarka Nerad (4)
	„Staré prapory a stará jména se nezahazují!“


	Závěrem
	Seznam pramenů a literatury


