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Abstrakt
Bakalářská práce „K parodistické intenci Příšerného večerníku 1929 - 1931“ mapuje
historii bulvárního tisku v našich zemích v letech mezi válkami, jeho vznik a vývoj u
nás a v zemích, kde začal vznikat – v Anglii, Francii, Německu a USA. Práce se zabývá
především parodií bulvárního tisku prostřednictvím Příšerného večerníku, který
karikoval bulvární tisk vycházející pod vedením Jiřího Stříbrného a jeho koncernu
Tempo. Práce se zabývá termíny parodie, satira a karikatura v obsahu Příšerného
večerníku, týdeníku vycházejícím v Lidové tiskárně A. Němec. Cílem práce je
analyzovat články Příšerného večerníku, které se zabývají osobností Jiřího Stříbrného a
jeho tiskového koncernu, a pomocí výsledků této analýzy dojít k sociální konstrukci
reality, tedy sociální konstrukci osobnosti Jiřího Stříbrného.

Abstract
Bachelor thesis "On the parodique intention of the magazine "Příšerný večerník" 19291931" maps history of popular press in our countries between wars and its development
in our countries and other countries where it started to spread – England, France,
Germany and USA. Thesis mostly discusses parody of popular press by „Příšerný
večerník“, that mimicked popular press, which was issued by Jiří Stříbrný and his
concern Tempo. Thesis deals with terms like parody, satire and caricature in Příšerný
večerník, which was weekly periodical being printed in Public press room A. Němec.
Objective of this thesis is to analyze articles of Příšerný večerník, that handled
personality of Jiří Stříbrný and his press concern, then, results of this analysis will be
used to determine social construction of reality, meaning social construction of Jiří
Stříbrný’s personality.
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Úvod
Téma své bakalářské práce „K parodistické intenci Příšerného večerníku 1929 – 1931“
jsem si vybrala, protože bulvár sám o sobě je oblastí zajímavou, skandální, pestrou,
oblastí poutající výzkumnou pozornost mediálních analytiků především v zaměření na
současná bulvární média, ale méně již prostorem historického ponoru do vývojových
fází mediální komunikace vykazujících znaky bulvárnosti. O to důležitější se mi zdá
povšimnout si nejen vývoje bulvárních médií v minulosti formou výzkumu autentických
bulvárních obsahů a forem, ale také zachytit jejich dobové reflexe. Parodie na bulvár je
v tomto směru něčím neotřelým a exkluzivním. Příšerný večerník zosobňuje právě
takový druh reflexe. Jeho články byly něčím novým, něčím, co se snaží poukázat na
absurditu některých smyšlených či pozměněných informací, které vycházejí denně
v různých bulvárních novinách. V letech, kdy vycházel, se vymezoval proti tiskovinám
koncernu Tempo; proti Expresu, Večernímu listu a Polednímu listu. Fakt, že Příšerný
večerník atakoval periodika Jiřího Stříbrného, bylo dáno povahou tisku vzešlého
z Tempa. Výsledný efekt aktivity tvůrců Příšerného večerníku ale neměl být apolitický.
Zesměšnění mělo dehonestovat politické metody Jiřího Stříbrného. Je otázka, výzkumně
těžko zodpověditelná, zda Příšerný večerník nepůsobil vedle tvorby a podpory
antibulvárních postojů a vkusu ve veřejnosti také naopak, propagačně. Zda paradoxně
ve svých čtenářských kruzích nepřispíval k popularizaci příslušných bulvárních titulů a
nebudil o jejich koupi zájem, byť negativně motivovaný.
Cílem práce je přiblížit týdeník Příšerný večerník z jeho stránky obsahové i
formální a v první řadě analyzovat zobrazení Jiřího Stříbrného v tomto časopise.
Abychom dokázali pochopit souvislosti, ve kterých Příšerný večerník paroduje Jiřího
Stříbrného, musíme popsat jeho život a především jeho politickou a vydavatelskou
kariéru. Časově je práce zasazena do období první akcelerace bulvárního tisku v naší
novinářské tradici.
Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol. První kapitola popisuje vývoj
bulvárního tisku v zahraničí, a to v zemích, které byly jeho kolébkou a kde se rozvíjel
v největší míře. Druhá kapitola má za cíl nastínit charakteristiku doby, ve které se
vyvíjel a vznikal bulvár v našich zemích. Další kapitola popisuje výzkumný postup a
následující popisuje a charakterizuje Příšerný večerník. Pátá kapitola je věnována
analýze jako takové.
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V historickém kontextu popisuje práce vývoj tohoto neseriózního tisku a podává
informace o vývoji v oblasti mediální sféry na přelomu 20. a 30. let minulého století
v naší republice. Bylo to období začínající hospodářské krize, období mezi dvěma
válkami, období vyhrocujících se vnitropolitických i zahraničních vztahů mezi dvěma
válkami, což nepochybně vyhovovalo rozvoji principů bulvárního přístupu v tisku.
Příšerný večerník se snažil svým neotřelým parodistickým stylem poukázat na špatné
morální zásady tehdejšího bulvárního tisku a jeho nejsilnější nástroj – mystifikaci
manipulující s realitou. Mystifikace ad absurdum se stala typickým demaskujícím
prostředkem tohoto parodistického časopisu.
Práce odpovídá tezím z hlediska postupu a obsahu, který je v tezích nastíněn. Při
zpracovávání bakalářské práce byla využita literatura uvedená v tezích. Některé tituly
posloužily jako zdroje, ze kterých jsem čerpala informace podstatné pro mou práci, jiné
mi poskytly inspiraci a pomohly mi pochopit určité souvislosti dané problematiky.
Nejpřínosnějším zdrojem, týkajícím se vývoje bulváru byla biografie Jiřího
Stříbrného od Libora Vykoupila1, důležitá byla pro tuto práci i diplomová práce od
Ivany Zajícové nazvaná Novinářský koncern Tempo a jeho deníky2, kterou jsem využila
hlavně v kapitole o vydavatelských koncernech. Literaturu od L. Šefčáka a J. Vojtka,
Dejiny svetového novinářstva3, Kroniku českých zemí 4od P. Běliny a kol., a také
literaturu od B. Köpplové, J. Jiráka a P. Bednaříka Dějiny českých médií5, popisující
vývoj médií, jsem využila v kapitolách o vývoji bulváru a o historickém kontextu u nás i
v zahraničí.

1

VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný: Portrét politika. Brno: Matice Moravská, 2003, s. 172.
Zajícová, Ivana: Novinářský koncern Tempo a jeho deníky. Diplomová práce na FSVP UK, Praha 1969
3
ŠEFČÁK, Luboš a Juraj VOJTEK. Dejiny svetového novinárstva. Díl 3, Dejiny amerického novinárstva.
Bratislava: Univerzita Komenského, 1997
4
BĚLINA, Pavel. Kronika Českých zemí. 4., aktualiz. vyd. Praha: Fortuna Libri, 2012
5
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do
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1. Charakteristika vývoje bulvárního tisku
Noviny měly svůj prapočátek již ve středověku, kdy se prostřednictvím letáků, které se
rozdávaly na tržnicích či před kostelem, šířily informace. Lidé chtěli být informováni o
tom, co se kolem nich děje, a tak se postupně začaly vyvíjet noviny až do své dnešní
podoby. S knihtiskem, telegrafem, železnicí, později telefonem a dalšími vynálezy se
noviny začaly rozšiřovat do celého světa. Díky zavedení povinné školní docházky
přibývalo stále více lidí gramotných, kteří už si mohli čerstvé informace přečíst. Lidé
z nižších vrstev však neměli takové vzdělání, aby měli zájem a porozumění pro obsahy
ekonomického a politického rázu. A tak vznikla myšlenka masového tisku, který začal
vznikat ve 30. letech 19. století v západní Evropě a v Americe.
V 18. století ovlivňovaly náplň denního tisku největší měrou informace z oblasti
politiky, nejčastěji však z oblasti válečných konfliktů. Novináři se nejvíce věnovali
krvavým bitvám, které do detailů popisovali, protože byly pro čtenáře zajímavé.
Nejoblíbenější byly zprávy zahraniční. Celkem běžné bylo, že nejvíce jsme se o našich
vnitrozemských záležitostech dozvěděli ze zahraničních listů. Zahraniční novinky byly
pro čtenáře zajímavé, a tak si je tisk začal přibarvovat. Válečné konflikty se tak staly
ještě krvavějšími, než ve skutečnosti byly, na oblibě získávaly i články o neštěstí
druhých lidí.
„Periodika, která se od třicátých let 19. století obracela na stále početnější
čtenářské skupiny gramotných, ale málo vzdělaných čtenářů, se označují jako masový
tisk.“6 K jeho rozvoji napomohly technické změny, například rotačka7, dvoubarevný
tisk, později čtyřbarevný, sázecí stroj 8, linotyp9 a monotyp10. Masový tisk se prodával
ve vysokém nákladu a díky tomu mohla být jeho cena nižší a tím pádem přijatelnější
pro jeho čtenářskou základnu. Masový tisk se za účelem zpřístupnění nižším vrstvám
prodával za nízkou cenu, což si deníky mohli dovolit díky změně jejich obchodní
strategie – začaly využívat příjmy z reklamy k pokrytí ostatních nákladů.
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Aby se stal pro své čtenáře ještě atraktivnějším, začal se masový tisk vydávat
s titulky, které byly psány velkým písmem, s četným výskytem vykřičníků,
nejzajímavější novinky byly zvýrazněny i barevně. Novináři, kteří psali články tohoto
rázu, se nebáli užít ani vulgarismů, psali jednodušší věty, aby je nižší vrstvy chápaly.
Tento typ periodik publikoval hlavně zápisky ze soudních síní, z policejních stanic,
články se sexuální zápletkou, snažil se vtipnou formou podat i politické informace.
Masový tisk se mezi lidmi rozšiřoval hlavně prodejem v ulicích (francouzsky
„boulevard“ čili „bulvár“), a proto se mu začalo říkat bulvár.

1.1 Počátky bulváru v USA
V Americe se bulvární tisk začal formovat již v první polovině 19. století. Bulvární tisk
se začal označovat i jako penny press nebo šestákový tisk. Byl oblíben pro jeho nízkou
cenu, tedy penny za výtisk. Díky tomu u americké společnosti vzrostla obliba těchto
deníků, neboť ostatní deníky se prodávaly za cenu vyšší, obvykle okolo 6 centů za
výtisk. Do historie vývoje bulvárního tisku v USA se zapisuje Benjamin H. Day,
průkopník éry šestákového tisku a zakladatel deníku the New York Sun. Byly to první
šestákové noviny. V horní části úvodní strany měly natisknuté motto, které
vysvětlovalo, že jejich cílem je nejen čtenářům zprostředkovat za každou cenu všechny
denní novinky, ale že zároveň nabízí vhodný prostor pro reklamu.
Roku 1835 vyšel článek v the New York Sun. „Zveřejnil zprávu o tom, že před
rokem odjel astronom John Herschel do Kapského Města zařizovat hvězdárnu. Dále již
list popisoval, jak John Herschel na mysu Dobré naděje udělal pomocí teleskopu
fantastický objev. Údajně spatřil na Měsíci obrovská stáda hnědých čtyřkopytníků, kteří
měli všechny znaky bizonů, ale byli menší než kterýkoli pozemský dobytek.“ 11 Noviny
kvůli velkému zájmu vydávaly příběh Johna Herschela na pokračování a líčily, jak na
Měsíci spatřil měsíční lidi. Vlivem kritiky hlavně z řad ostatních novinářů však
Benjamin Day New York Sun prodal.
O několik let později se v San Franciscu k žurnalistické profesi dostal i William
Randolph Hearst. Přebral po svém otci deník the San Francisco Examiner. „Tento
deník, podle slov mladého Hearsta, předurčený stát se New York Worldem Západu,
převzal William roku 1887, když jeho otce George zvolili za senátora (za Kalifornii) a
11
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povětšinou se musel zdržovat v hlavním městě.“12 William se učinil šéfredaktorem
deníku. Chtěl se od ostatních novin odlišit, a tak zvýšil rozsah novin na 8 stran. Mohl se
tak ve větším měřítku věnovat novinkám domácím i zahraničním. Hearst chtěl získat
pro své noviny jen ty nejlepší novináře a v této cestě mu nebránil ani fakt, že pracovali u
konkurenčních společností. Do svého deníku je lákal na lepší platové podmínky.
Pracovali pro něj například Jack London nebo Mark Twain. Snaha Hearsta začala
postupně přinášet plody. Sám Hearst věděl, jak je pro noviny důležitá inzerce a reklama,
a tak, jakmile byla možnost udělat něco pro lidi, nebál se chopit příležitosti. V roce
1893 stoupl náklad novin již na 72 00013 a San Francisco Examiner se stal
nejprodávanějším deníkem v San Franciscu.
Hearstovi však nestačil úspěch pouze v San Franciscu. V roce 1895 koupil
noviny New York Journal. Ironií osudu bylo, že zakladatelem novin byl Albert Pulitzer,
bratr Josepha Pulitzera, který vydával New York World, a který byl Hearstovi největším
konkurentem. Cenu New York Journalu stanovil Hearst na jeden cent, kdežto New York
World se prodával za cenu dvou centů. Náklad New York Journalu vlivem ceny začal
stoupat, a tak se Pulitzer rozhodl zlevnit svůj deník také na jeden cent. Hearst
Pulitzerovi jako protiútok přebíral zaměstnance a nabízel jim vyšší honoráře. Přetáhl
například Richarda F. Outcaulta, průkopníka comicsových seriálů. Outcault vydával
nejdříve v New York Worldu, později v New York Journalu na pokračování příběhy o
kreslené postavičce nazvané The Yellow Kid (žlutý chlapec). Právě této postavičce
vděčíme za název „žlutá žurnalistika“, jak se začalo zanedlouho bulvárnímu tisku říkat.
New York Journal měl v New Yorku úspěch, a tak byl rozšířen o nedělní vydání a
později i večerní – New York Sunday a New York Evening World.
Do konkurenčního boje dvou velkých newyorských deníků vstoupila španělsko
– americká válka. Jablkem sváru v tomto konfliktu byla Kuba, a tak sem Hearst roku
1896 vysílá svého zpravodaje Richarda Hardinga Davise a malíře Frederica
Remingtona. Zanedlouho přišel Hearstovi telegram od Remingtona: „Všude je tu pokoj.
Nikde žádné těžkosti. Rád bych se vrátil. Remington.“ 14 Na to mu odpověděl Hearst:
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„Jen, prosím, zůstaňte. Vy zajistěte obrázky, já zajistím válku.“ 15 Přesně tímto
způsobem noviny manipulovali se svými čtenáři. Tím, že se válka odehrávala mimo
státy, dostávali novináři spoustu prostoru vytvářet svou vlastní verzi průběhu bojů. Díky
španělsko – americké válce vzrostla obliba žluté žurnalistiky v USA.
Tyto a jim podobné „horké novinky“ začaly urážet vzdělané vrstvy, které se
proti šestákovému tisku začaly postupně bouřit. Teprve na počátku 20. století začal
ochabovat vliv bulvárního tisku. Musely být vytvořeny normy či kodexy, které
stanovily, kde je hranice novinářské morálnosti a jaké zprávy mohou být vpuštěny do
oběhu.

1.2. Počátky bulváru v Anglii
V Anglii bylo jedním z hlavních faktorů, které ovlivnily rozvoj šestákového tisku,
zrušení tzv. „daně z vědomosti“. Za vlády královny Viktorie zrušil parlament nejdříve
daň z inzerce, později osvobodil noviny od kolků a v roce 1861 byla zrušena daň
z papíru. Díky odstranění těchto ekonomických překážek mohla v Anglii začít éra
masového tisku.
„Dva týdny po zrušení novinového kolku16 vydal plukovník Sleigh první číslo
čtyřstránkového deníku Daily Telegraph and Courier za prodejní cenu 2 penny.“17 Zisk
mu ovšem nedokázal pokrýt náklady spojené s tiskem a tak se zhruba za dva měsíce
ocitl před krachem. Novým vydavatelem se tak stal Joseph Moses Levy. Zkrátil deníku
název pouze na Daily Telegraph, jeho cenu snížil na 1 penny a deník se tak stal prvními
londýnskými ranními novinami. Později noviny převzal lord Burnham, Levyho syn. Ten
se nechal inspirovat americkým šestákovým tiskem a stránky Daily Telegraph začaly
plnit senzační články.
Koncem 19. století se šestákový tisk začal v Anglii rozvíjet a vznikaly další
deníky tohoto zaměření, z nichž nejznámější je Daily News a Standard. V rozvoji
masového tisku sehrál významnou roli hlavně rotační lis, který jako první v Anglii
využili Times a Daily News, Daily Telegraph a Standard je následovaly.
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Spoluzakladatelem a prvním editorem Daily News byl Charles Dickens. Aby se
tyto liberální noviny mohli zařadit mezi šestákový tisk, musely snížit svou cenu ze tří na
jeden penny za výtisk. „Velké slávy dosáhly Daily News v době francouzsko – pruské
války, hlavně díky jejich vojenskému zpravodajství od jejich významného
korespondenta Archibalda Forbesa.“18
Standard vycházel nejdříve jako večerník, později, pod vedením lorda
Salisburyho, jako ranní noviny. Stejně jako většina ostatních šestákových novin, i
Standard snížil postupně svou cenu na 1 penny.
Koncem 19. století probíhal v Anglii konkurenční boj mezi deníky. Přestože se
Times sami nazývali „národní institucí“, museli snížit svou cenu na 3 penny, aby mohli
ostatním deníkům vůbec konkurovat. Kdežto liberální a o tolik skromnější Daily
Telegraph dosáhl v roce 1871 mnohem větších úspěchů než Times.
V oblasti šestákového tisku se začaly rozmáhat i večerníky. Prodávaly se za cenu
půl penny. Prvním bylo Echo, později Star, Sun a Evening News. Oblíbeným
večerníkem s vysokou literární úrovní a s příznivci z řad konzervativců bylo Pall Mall
Gazette, které se prodávalo za cenu dvou pencí.
„Nástupem šestákových novin se anglický tisk stal zároveň předmětem
obchodního podnikání. Podmínkou pro jeho rozšíření byla nízká cena, kterou
umožňovaly pouze vysoké náklady a výnosná obchodní inzerce.“19 Anglický tisk si
s nástupem šestákových novin, na rozdíl od ostatních zemí, zachoval svou úroveň.
Noviny v Anglii zůstaly otevřené i politicky. Na konci 19. století však přišla éra
masového tisku a morální hodnoty a společenské tradice anglického tisku ustoupily do
pozadí.
Důležitou osobností ve vývoji Anglického masového tisku byl Alfred Ch. W.
Harmsworth (lord Northcliffe). Proslavil se se svým Daily Mail. Kladl důraz na inzertní
stránku novin a díky jejímu navýšení si mohl dovolit prodávat noviny pod cenou
(prodával je za půl pence). Noviny se snažil zjednodušit a co nejvíce přizpůsobit
čtenářům. Psal hlavně o životních osudech, místo parlamentních zpráv obsahoval jeho
tisk komentáře ve sloupcích.
Ve 2. polovině 20. století odkoupil Rubert Murdoch nedělník News of the World
od sira Williama Carra. Murdoch přetvořil tento titul v periodikum bulvárního
18
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charakteru. Vycházely v něm články s vyloženě vulgárními výrazy, ve kterých se mu
mohly vyrovnat málokteré noviny v celé Anglii.

1.3. Počátky bulváru v Německu
Předchůdce masového tisku byly v Německu inzertní noviny General-Anzeiger, s
propracovanou lokální částí, a prototyp zábavného časopisu pro masy Gartenlaube.
Přímo masový tisk se však v Německu vyvíjel až na konci 19. století. Centrem všeho
tisku byl Berlín a oblast masového tisku ovládali tři muži – Leopold Ullstein, Rudolf
Mosse a August Scherl. „Z vydavatelství Ullstein, Mosse a Scherl se vyvinuly velké
tiskové koncerny. Ve vydavatelství Ullstein vycházely lidové deníky Berliner Zeitung,
Berliner Abendpost, Berliner Morgenpost, týdeník Berliner Illustrierte, bulvární deník
Berliner Zeitung am Mittag a spoustu regionálních periodik. Vydavatelství Mosse
nabízelo například deníky Berliner Tageblatt a Berliner Morgenzeitung. Vydavatelství
Scherl vydávalo deníky Berliner Lokal – Anzeiger, Berliner Abendzeitung a Der Tag.“
20

Tato tři konkurenční vydavatelství se trumfovala v tom, kdo bude vydávat více

časopisů. Konkurenční boj ukončila až smrt Ullsteina.
Masový tisk v Německu byl nejdříve orientován liberálně a demokraticky.
Změna nastala, teprve když Alfred Hugenberg převzal Scherlovo vydavatelství. Tehdy
začínaly mít noviny, vycházející v tomto nakladatelství, nacionální charakter. Bulvární
tisk se v

Německu rozšířil nejvíce v poválečných letech. Začal se prodávat

v novinových stáncích, kioscích a nákupních centrech. Mezi nejznámější tituly patřil
např. B. Z., Bild a Express. Roku 1989 dosahovaly tyto deníky 27,3% podílu na trhu
z celkového nákladu všech deníků SRN. Jediným neregionálním deníkem byl však Bild,
který denně četlo 12 milionů čtenářů. Byl kritizován za to, že si informace občas
obstarával i nelegální cestou, avšak nižší vrstvy si cenili jeho jednoduchého jazyka.
Vysoké úrovně dosahoval Bild v oblasti sportovního zpravodajství. Vydávaly se také
bulvární časopisy, k neznámějším patřil například Reggenboggenpresse.
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1.4. Počátky bulváru ve Francii
Ve Francii se prapočátky bulváru objevují již v 16. století. Nazývaly se canards a
informovaly o různých senzacích. Zmínku můžeme najít také v 17. století, kdy
vycházelo La Musee Historique, které zveřejňovalo novinky ze dvora.
V 19. století došlo díky technologickým změnám k rozvoji tisku. Vznikala zde
periodika zábavného charakteru. Z jejich řad můžeme jmenovat například Le Sciècle a
La Presse. Když nastal kolem roku 1830 úpadek a většině novin poklesl náklad, pouze
Le Sciècle a La Presse se udržely a svůj náklad naopak navýšily, což bylo dáno
množstvím jejich inzerce. Díky ní si mohli dovolit snížit svou cenu a přiblížit se tak
širokým vrstvám veřejnosti.
Kolem roku 1860 vznikal tisk nepolitický, zaměřený na senzační novinky a
informace o zločinech. Nejznámější z nich, Le Petit Journal, založil Polydorom
Millaudom. Na pokračování tiskl na svých stránkách kriminální román, čímž si přilákal
velké množství čtenářů. Touto cestou se francouzský tisk přiblížil šestákovému a vzrostl
mu tím náklad.

1.5. Počátky bulváru v českých zemích
„Tradice Havlíčkova udržela se takto přes půl století v osobitém rázu, jímž se noviny
české lišily a namnoze dosud liší od novin jiných národů, zejména od nejbližších nám
zeměpisně, novin německých. Tendence tato má dvě významné složky: jednak
uvědomování národní a burcování k zápasu za politické osvobození z područí Vídně,
jednak všeobecné poučování a občanskou výchovu. V posledních letech však proti
této, dosti již oslabené a zkarikované tradici Havlíčkovské nabývá vlivu nový typ
žurnalistiky, jenž značí naprostý odklon od ní a přilnutí ke vzorům zahraničním.
Hledisko typu tohoto je ryze technické a obchodní: snaha po dokonalé rychlosti a
obsažnosti zpravodajské a tudíž i smysl pro časovost, s tím ve spojení pak snaha bavit
a získávat čtenářstvo sensacemi obsahu i formy.“21
19. století bylo stoletím nových technologií a inovací. V oblasti tiskařské došlo ke
zjednodušení a urychlení procesu vzniku novin a časopisů. Za tímto urychlením stál
rotační tisk. Avšak pořízení rotačky bylo celkem nákladné a za pořízení si tiskárny
účtovaly od vydavatelství vyšší ceny za papír a tisk. Aby si mohli vydavatelé
modernizaci dovolit, museli rozšířit základnu čtenářů. Docházelo proto k trivializaci

21
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obsahů, začalo se vydávat ve vyšších nákladech, tisk se dostával i k nižším vrstvám
obyvatel.
Na politické scéně se vytvořily uvnitř Národní strany dvě větve – mladočeská,
prosazující své myšlenky v Národních listech, která chtěla, aby se církev odloučila od
státu a která nechtěla spolupracovat se šlechtou, a větev staročeská prosazující politiku
pasivní rezistence, což dokazovala na stránkách periodika Národ. V roce 1874 založili
mladočeši Národní stranu svobodomyslnou. „V srpnu 1878 bylo ohlášeno vytvoření
společného Státoprávního klubu českých poslanců, který měl rozhodovat o životně
důležitých otázkách státního práva, samosprávy a národnosti. V září 1878 pak vstoupilo
69 staročeských a 14 mladočeských poslanců do českého sněmu.“22
Roku 1881 se vlivem císařova nařízení rozdělila Karlo-Ferdinandova univerzita
na dvě části – českou a německou. Některé přednášky zde začaly probíhat v českém
jazyce, což působilo i na veřejný život. V roce 1898 pokořila univerzita hranici tří tisíc
studentů. Postupně se začaly navyšovat i střední školy s výukou v českém jazyce, a tím
narůstal i počet jejich studentů. Vzdělanost v českých zemích se pomalu zvyšovala.
Lidé se postupně stěhují do měst, ochabuje vliv němčiny, což se Němcům příliš
nezamlouvalo. Počátkem 20. století bylo zavedeno všeobecné hlasovací právo do
poslanecké sněmovny.

1.5.1. Věk modernizace
Vlivem budování pozemních komunikací došlo v období 20. a 30. let 19. století
k rozvoji osobní dopravy a k rozvoji poštovního doručování. Byl zde telegraf, železniční
síť, která se propojila se sítí poštovní. Vznikaly první poštovní známky a v Praze byla
vybudována potrubní pošta. „Poslední dvě desetiletí před první světovou válkou patřila
k ekonomicky nejúspěšnějším v celých českých moderních dějinách. Vybudování
silného elektroprůmyslu, úspěchy při stavbě motocyklů, automobilů a lokomotiv,
pokusy o sestrojení prvních aeroplánů – to vše dokazovalo, že se Češi řadí již
k technicky nejpokročilejším národům Evropy.“ 23
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Na přelomu století se zavedla elektřina a tramvaje. Vznikaly první bankovní
instituce a také nové podniky – ze strojírenského odvětví například Škoda,
z elektrotechnického Kolben a Křižíkovy závody.

1.5.2. Změny ve společnosti
V druhé polovině 19. století stále narůstala gramotnost, ve městech rostly první
obchodní domy, kultura začala tíhnout k masovosti. Bylo otevřeno Národní divadlo,
vznikala kultura takzvaných „salonů“, kde se setkávaly vyšší měšťanské vrstvy.
Předčítaly se tu knihy, vedly se diskuze, lidé si sem zvali známé osobnosti.
Tisk se stal přístupný i nižším vrstvám, které nechtěly číst o složitých
politických otázkách, nýbrž o senzacích, loupežích a vraždách. Lidé se nadále stěhovali
do větších měst, tím se však objevil problém s nedostatkem městských bytů. Ideálem se
stala menší rodina, ženy se osamostatňovaly a začaly chodit do práce. Zavedlo se
pojištění zaměstnanců.

1.5.3. Rozvoj tisku
19. století bylo významné průmyslovou revolucí, díky využití elektřiny a páry se
urychlila a usnadnila doprava, vzdálenosti se pomalu začaly stírat. Tisk započal svou
pravidelnou distribuci a rozšířil se k širšímu publiku. Díky společenským, kulturním a
technickým změnám se změnil i ráz periodického tisku. Nejdůležitější už nebyla
politická témata, ale zprávy odlehčené, zábavnější.
Na sklonku století však vrcholilo koloniální soupeření. Německo chtělo k Rakousku
– Uhersku připojit další Němce (Švýcarsko, Rumunsko, Holandsko a Belgii) a vytvořit
tak středoevropský spolek, proto později uzavřelo dohodu s Rakouskem – Uherskem a
Itálií, a vytvořilo tak Trojspolek. Velká Británie, Francie a Rusko vytvořili protiváhu
Trojspolku – Trojdohodu. Spory vyvrcholily sarajevským atentátem na arcivévodu a
následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku a Evropa se ocitla ve
válečném konfliktu. Tisk se za války orientoval především na propagandu. Snažil se
psychologicky zapůsobit na průběh války – vynášel do popředí úspěchy vlastních vojsk
a snižoval úspěchy vojsk protivníka.
Mimo propagandu došlo k jistým změnám i ve vlastnictví vydavatelství. Zvýšily
se náklady na vydávání novin. Platit nemalé částky už nebylo v silách jednotlivců, a tak
začala vznikat vydavatelská družstva, koncerny, tiskárny nebo akciové společnosti.
K rozvoji tisku a k navýšení nákladu jednotlivých periodik přispěla nejen změna ve
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vlastnictví podniků, ale i rozšiřování železniční sítě, v případě velkých vydavatelských
koncernů i dělba práce dle jednotlivých rubrik, „rozšiřování redakční agendy o nové
tematické oblasti,“ 24 vynález rotačního tisku a částečná bulvarizace. Prvním bulvárním
deníkem u nás, či spíše jeho předchůdcem, byl Pražský ilustrovaný kurýr (příloha
k Hlasu národa). Neznamenalo to však, že se od té doby začal v českých zemích
vyskytovat bulvární tisk, tak, jak je znám v zemích jako Francie, Německo či Velká
Británie. Nástup masového tisku v našich zeměpisných šířkách byl spíše pozvolný,
nedocházelo k takové masovosti, obsahy nebyly tolik skandální jako v zahraničí.
Dalším mezníkem ve vývoji tisku byla institucionalizace vzdělávání novinářů.
V roce 1877 vznikl Spolek českých žurnalistů, poté Jednota českých novinářů, později
(v roce 1902) Ústřední svaz slovanských novinářů nebo Syndikát pražských deníkářů.
Strukturu tisku u nás však určovalo uspořádání politického života. „V českých zemích
se utvořilo pět velkých politických táborů. … Během první světové války se média
dostala pod přísnou kontrolu státu a informační toky i v týlu se podřídily zájmu
válčících stran.“25
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2. Mediální prostředí na přelomu 20. a 30. let
Mezi dvěma světovými válkami se v Evropě odehrála velká spousta politických a
společenských změn. Po skončení první světové války proběhla Versaillská mírová
konference, která změnila uspořádání Evropy. Rozpadlo se Rakousko – Uhersko. Stalin
se po Leninově smrti stal hlavní vedoucí komunistickou postavou Sovětského Ruska.
Versaillská mírová konference uložila Německu povinnost podstoupit část svého území
jiným státům, mimo jiné i Československu, vzniklému po válce. Na Německo po válce
padla plná zodpovědnost za rozpoutání války a Versaillská mírová konference mu
uložila vysoké reparace.
Vlivem hospodářských problémů se ke slovu dostal Adolf Hitler, který
německému národu předkládal své představy o totalitním státě, kde budou mít všichni
dostatek prostředků pro zajištění rodiny a spokojený život. V Itálii se snažil prosadit
Benito Mussolini, v Maďarsku Miklós Horthy. Ostatní evropské státy však prožívaly
hospodářský rozkvět. Ovšem pouze do třicátých let - v říjnu roku 1929 přišel pokles cen
akcií na newyorské burze, což následně negativně ovlivnilo ekonomiku nejen v USA,
ale i v celé Evropě. Poklesla průmyslová výroba a tím pádem vzrostla nezaměstnanost.
Hospodářské situaci v Německu paradoxně pomohl až zbrojní průmysl spojený
s přípravou na válku, který zaměstnával velkou spoustu lidí. V roce 1935 přišly první
přísliby budoucích ozbrojených konfliktů Hitlerovým vypovězením Versaillské
smlouvy, kdy zavedl znovu brannou povinnost a o tři roky později militarizoval Porýní,
vstoupil do Rakouska a prohlásil ho za zemi spadající pod Německou říši.

2.1 Kultura mezi válkami
Navzdory jedné válce ukončené a druhé od třicátých let zjevně hrozící je meziválečné
období naplněno posouváním hranic osvobozené umělecké imaginace. Podněty z
přelomu 19. a 20. století pokračují v rozrodu dalších a nových uměleckých směrů (např.
dadaismus, surrealismus, funkcionalismus). „Ztracená generace“ zaznamená zkušenost
negativní, umělci věřící v očistnou moc krajních politických ideologií, levicových i
pravicových, evokují novými uměleckými formami cesty k pokroku, přičemž postupně
posiluje tendence vidět pokrok v antihumánní perspektivě rasové, fašistické, nacistické,
bolševické… Meziválečná doba vehementně zužitkovala umění v prospěch propagand.
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Nové mediální technologie k efektivitě této exploatace přispěly. Po první světové válce
se rostoucí kmen filmového média rozvětvil do dvou dále sílících a košatících směrů –
komerčního průmyslu a uměleckého objevování možností filmové tvorby. „Již 20. léta a
éra němého filmu přinesly vedle výroby spotřebních dobrodružných, komediálních či
romantických příběhů i pokusy o závažná díla s vyššími uměleckými aspiracemi.“ 26
Od 20. let se rozvíjelo rozhlasové vysílání, v letech třicátých bylo zahájeno
vysílání televizní. Roku 1922 vznikla britská rozhlasová stanice BBC (British
Broadcasting Company), která byla modelem pro vysílání v celé Evropě. Postupně se
pravidelné rozhlasové vysílání rozvinulo i do dalších evropských zemí.
I záznamová média – fotografie a gramofonová deska – absorbovala
meziválečná kultura rozporuplně, avšak intenzivně. Médiem s největším vlivovým
potenciálem však stále ještě byl tisk, především periodický.

2.2 Československo na přelomu 20. a 30. let
Po válce a následném rozpadu Rakouska – Uherska bylo 28. října 1918 vyhlášeno
Národním výborem v Praze samostatné Československo a naším prvním prezidentem
byl zvolen T. G. Masaryk. V témže roce vešel v platnost i nový tiskový zákon, který
povoloval mimo jiné i volnou kolportáž.
Československo bylo od počátku demokratickým státem, ve kterém žila spousta
národnostních menšin (Poláci, Němci, Ukrajinci…). Namísto parlamentu zde fungovalo
tzv. Národní shromáždění, složené z Poslanecké sněmovny a senátu.
V počátcích samostatného Československa docházelo k častému střídání vlád (za
1. Československé republiky se jich vystřídalo celkem 18). Již v červnu roku 1919 u nás
došlo k novým, byť pouze komunálním volbám. Jako vítězové vzešli z těchto voleb
sociální demokraté, na druhém místě se umístila strana agrární. „Proto již 2. 7. oznámili
sociální demokraté a agrárníci záměr vytvořit novou vládu. 7. července podal ministr
vnitra Antonín Švehla za nepřítomného premiéra Kramáře demisi vlády. Sestavením
nové vlády byl pověřen sociální demokrat Tusar.“27 Za Tusarovy vlády byl vypracován
návrh první československé ústavy. Ten Tusar podal v únoru roku 1920. Nová ústava

26
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byla projednána a následně schválena. „První československá ústava čerpala ze vzorů
domácích, z tradice, tedy i z rakouské ústavy, a dále ze vzorů zahraničních –
anglických, francouzských a amerických.“28
Ještě roku 1920 v květnu byla jmenována třetí československá vláda a na podzim
téhož roku, z důvodu rozkolu v sociální demokracii, byla jmenována vláda úřednická,
do jejíhož čela navrhl odstupující Tusar dr. Jana Černého. Spory mezi sociálními
demokraty však vrcholily. Radikální levice, i přes odklad sjezdu sociálních demokratů
na prosinec, rozhodla, že se sjezd bude konat v původně plánovaném termínu (tedy 25.
září). „Následně došlo i k hádkám o majetek strany, zejména o Lidový dům
v Hybernské ulici v Praze a s ním spojený deník Právo lidu. Levice budovu obsadila,
redakci listu vyhnala a začala vydávat své Právo lidu.“ 29 Policie však zakročila a levici
z Lidového domu vyhnala. Ta se rozhodla bránit týdenní generální stávkou, která však
skončila bez úspěchu.
V únoru 1921 u nás vznikla Komunistická strana Československa, jejíž
slučovací sjezd se konal ještě téhož roku na podzim. Strana vznikla z radikálního
levicového

proudu

strany

sociálně

demokratické.

Téhož

roku

vzniklo

i

mimoparlamentní uskupení, které bylo sestaveno ze zástupců pěti nejsilnějších
politických stran (agrárníci, sociální demokraté, národní socialisté, lidovci a národní
demokraté), proto tedy dostalo název Pětka. Pětka vznikla v reakci na problémy uvnitř
strany sociálních demokratů a měla chránit stát před komunismem a nacionalismem. Na
zasedáních Pětky se zástupci dohadovali na důležitých rozhodnutích, které pak
přednesli parlamentu. Pětka nesouhlasila s úřednickou vládou Jana Černého a usilovala
o vládu novou, kde by bylo s Pětkou počítáno. Avšak Masaryk chtěl obnovit předchozí
vládu Antonína Švehly. Jeho zdravotní stav se však zhoršil, a tak doporučil k sestavení
nové vlády Jiřího Stříbrného. Návrh nové vlády se ale Masarykovi příliš nezamlouval, a
tak byl tímto úkolem pověřen Edvard Beneš, tehdejší ministr zahraničí. Ten sestavil
poloúřednickou vládu (Jan Černý se stal ministrem vnitra). Tato vláda schválila v srpnu
1922 tzv. malý školský zákon, který ustanovoval osmiletou povinnou školní docházku a
zrovnoprávnil učitele a učitelky. Za této vlády však docházelo k častým konfliktům
s Pětkou, jíž se Edvard Beneš odmítal podřizovat. Vláda se netěšila přílišné oblibě, a tak
7. října 1922 podal Beneš demisi. Do vlády následně vstoupila Pětka v čele
s Antonínem Švehlou, Edvard Beneš však zůstal ministrem zahraničí. Ministrem financí
28
29
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se stal Alois Rašín, který mezi lidmi díky své deflační politice 30 nevzbuzoval velké
sympatie. Kritizoval i legionáře, kteří podle jeho výroku „požadují od státu za své
válečné zásluhy přílišné výhody.“

31

Z těchto a ještě dalších důvodů byl na Aloise

Rašína spáchán dne 5. ledna 1923 atentát. Byl dvakrát zezadu postřelen teprve
devatenáctiletým anarchokomunistou Josefem Šoupalem, který na něj čekal před jeho
domem. Jedna střela poškodila Rašínovi míchu, čemuž po šesti týdnech podlehl. Tento
čin měl za následek návrh zákona na ochranu republiky, který měl, mimo zavedení nové
skutkové podstaty trestných činů, umožňovat i zásah proti opozici. Zákon byl několikrát
diskutován, proti jeho přijetí byli především poslanci z řad komunistů a němečtí
zástupci, 6. 3. 1923 byl však schválen a přijat.
V Evropě se v souvislosti s fašistickým převratem v Itálii na podzim roku 1922
začal rozmáhat fašismus. I u nás si našel své přívržence – uskupili se do Národního
hnutí, nepolitické organizace, která vystupovala proti Masarykovi, socialismu a Židům.
V roce 1924 vyšla najevo tzv. „lihová aféra“, do které byl zapleten především
sám předseda senátu Karel Prášek. Byl zároveň předsedou Družstva hospodářských
lihovarů a spravoval lihovarnické fondy. Prášek mohl volně nakládat s dispozičním
fondem, který spadal pod lihovarnické družstvo. Roku 1923 vyšlo v tisku anonymní
obvinění, že Prášek využil tohoto fondu k uplácení socialistů, aby souhlasili
s navyšováním cen lihu. Prášek tedy následně na funkci předsedy lihovarnického
družstva a zanedlouho i na funkci předsedy senátu rezignoval.
Další aféra se odehrála v červenci roku 1925, kdy československá vláda zrušila
svátek sv. Jana Nepomuckého a tři svátky mariánské a zavedla svátky nové – Cyrila a
Metoděje (5. července), Svátek práce, památný den 28. října a 6. červenec jako Den
upálení mistra Jana Husa. To se nelíbilo katolické církvi. 6. července 1925 se konaly
první oslavy svátku mistra Jana Husa, kterých se účastnil i Masaryk. Bylo to ve stejné
době, kdy byl v Praze přítomen i nuncius Marmaggi. Ten odjel na protest bez rozloučení
zpět do Vatikánu.
Ještě roku 1925 se konala konference v Locarnu. Ta byla svolána na popud
Velké Británie, která se v té době nechtěla příliš angažovat ve střední a východní
Evropě a starala se výhradně o své kolonie. Británie usilovala o stabilizaci hranic
Německa na Rýně, proto podpořila tzv. garanční pakt32, který se projednával právě na
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konferenci v Locarnu. Konference se účastnil i náš ministr zahraničí Edvard Beneš,
kterému se s Německem nepodařilo dojednat garanční pakt, jaký Německo uzavřelo se
západními státy. Výsledky konference, které se Beneš snažil prezentovat jako mírové,
ovšem nebyly pro Československo žádným vítězstvím. I proto u nás začal Beneš klesat
na oblibě.
Z důvodu častých rozepří ve vládě, podal Antonín Švehla demisi. Byla
jmenována nová vláda, v jejímž čele stál opět Švehla. Volby vyhrála strana agrární, po
ní se umístili komunisté a lidovci. Tato vláda byla však označována Masarykem i
Švehlou za vládu přechodnou. Po necelém půlroce vláda podala (částečně i z důvodu
Švehlova špatného zdravotního stavu) demisi a vystřídala ji opět úřednická vláda Jana
Černého, kterou prosazoval T. G. Masaryk. Ke konci roku 1926 se však Švehlův
zdravotní stav zlepšil a Švehla se stal předsedou další vlády. V tomto období se také
zvětšovaly rozepře mezi skupinou Hrad (reprezentovanou T. G. M. a Benešem) a
občanskými stranami. Řešil se především spor o agrární cla33 a kongruu, která měla
uzákonit plat duchovních ze státních peněz. Oba zákony byly po bouřlivých debatách
nakonec přijaty.
V roce 1927 probíhaly nové prezidentské volby, ve kterých proti jedinému
kandidátovi zvítězil opět T. G. Masaryk. V tomto roce byla také dokončena správní
reforma, která ČSR rozdělovala na 4 země – Českou, Moravskoslezskou,
Podkarpatskoruskou a Slovenskou. Uspořádání se příliš nezamlouvalo Slovensku, jehož
Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS) téhož roku vstoupila do švehlovy vlády.
Vojtěch Tuka, poslanec HSĽS, zveřejnil na počátku roku 1928 v novinách článek, který
popisoval, že se Slovensko prý dle Martinské deklarace může po 10 letech rozhodnout,
zda s námi chce zůstat ve společném státě. Následně byl Tuka zatčen, postaven před
soud a dle zákona na ochranu republiky byl na 15 let odsouzen. Na protest proti tomuto
rozsudku vystoupili ministři HSĽS z vlády.
V únoru roku 1929 byla z důvodu náhlého zhoršení Švehlova zdravotního stavu
jmenována prezidentem republiky nová vláda, kterou vedl zástupce ze strany agrární,
dosavadní ministr národní obrany, František Udržal. V říjnu 1929 se konaly parlamentní
volby. Dle jejich výsledků oslabila KSČ. Ve volbách zvítězila republikánská strana, na
druhém místě byla sociální demokracie a za ní národně-socialistická strana. Nebylo

33

Agrární strana společně s lidovou se snažila prosadit zákon, který by ustanovil pevná cla na dovoz
určitých zemědělských výrobků
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však možné sestavit vládu, které by se neúčastnili zástupci socialistických stran, a tak
v prosinci 1929 nastoupila vláda složená z ministrů osmi různých stran.34
Na konci října 1929 vypukla na newyorské burze krize, která měla postupně
dopad na hospodářství celého světa. V Československu se začala projevovat až teprve
v létě roku 1931. Nejvíce krize dolehla na odvětví závislá na exportu (textilní a sklářský
průmysl, výroba porcelánu). „Pro vládu bylo obzvlášť nemilé, že většina z krizí
postižených odvětví se nacházela v oblastech obývaných českými Němci, což zvyšovalo
již tak dosti zjitřené národnostní napětí.“35 V tomto období narůstala také podpora jak
radikální levice (KSČ), tak i podpora fašistů, ke kterým patřila i Národní obec fašistická
v čele s generálem Gajdou. Následoval prudký vzrůst nezaměstnanosti, což se vláda
snažila vyřešit kompenzací v podobě státních podpor. V pohraničních oblastech rostly
(hlavně mezi německou menšinou) nepokoje a stávky, které vedly k růstu stoupenců
německé radikální strany (Sudetendeutsche Partei), ta byla v roce 1938 zakázána.
Události vyvrcholily až ve všeobecnou mobilizaci a následný Mnichovský diktát, kdy
jsme museli podstoupit pohraniční oblasti ve prospěch Německa, Maďarska a Polska.

2.2.1. Satira v meziválečném období
Odhlédneme-li od ukazatele rozvoje satirických forem neboli žánrů v meziválečném
období, ilustruje množství a oblíbenost užívání satirické intence v meziválečné tvorbě
především levicové umění. Kolem sdružení Devětsil se shromáždilo mnoho
významných umělců tehdejší doby – od básníků, přes kritiky, prozaisty, až po divadelní
herce. Vznikala divadla nových forem, která v hojnosti využívala nadsázky a satiry, a
jejich cílovou skupinou byli především mladí lidé. Jedním z těchto nově vzniklých
divadel bylo i Osvobozené divadlo, které bylo v počátcích ustanoveno jako divadelní
sekce Devětsilu. V roce 1927 do divadla přišla dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich. Ti
v květnu 1927 vystoupili v Umělecké besedě s jejich Vest Pocket Revue, která slavila u
diváků velké úspěchy. Osvobozené divadlo proslavili Voskovec s Werichem svým
dadaistickým humorem a písňovými texty. Ty byly zpočátku bez politického podtextu,
avšak pod tíhou fašistické hrozby vznikaly hry obsahující politickou satiru. Mezi
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K panské koalici přibyla ještě strana národně demokratická, národně – socialistická a strana české a
německé sociální demokracie
35
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978-80-7321-651-1.
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nejslavnější patřily například Rub a líc, Těžká Barbora, Pěst na oko, Caesar, Kat a
blázen a další.
Satiru využívali i někteří naši známí literáti, kteří za její pomoci kritizovali
maloměšťáctví, přízemnost, lidskou hloupost, nemyslnost války či falešnou morálku.
Mezi nejvýznamnější patřil i Jaroslav Hašek, který „svou proslulost získal ostrou satirou
na válku a poměry v armádě - románem Osudy dobrého vojáka Švejka za světové
války.“36Dalším autorem byl Karel Poláček, jehož Okresní město zastupovalo ve
skutečnosti jeho rodné město – Rychnov nad Kněžnou. V tomto románovém cyklu
popsal Poláček s příměsí tragiky vlastnosti maloměšťáků. Výsměch a ironii lze nalézt i
v jeho dalších dílech – Bylo nás pět, Muži v ofsajdu nebo Dům na předměstí. Vladislav
Vančura, první předseda Devětsilu, také kritizoval některé rysy české povahy. „Ve svém
románovém díle Konec starých časů se vysmál poválečným zbohatlíkům… „O české
národní povaze Vančura uvažoval také ve hře z rudolfínské Prahy Alchymista.“

37

Jeho

vrcholným dílem, které se dočkalo i svého filmového ztvárnění, bylo Rozmarné léto.
Vančura zde kritizoval maloměšťácký život a jeho stereotypy. K satiricky píšícím
autorům v tomto období patřil bezesporu i Karel Čapek. Ten svým lehkým humorem
zesměšňoval lidské vlastnosti (jako například ve hře Ze života hmyzu, kterou napsal
spolu se svým bratrem Josefem). I v díle Povídky z jedné a druhé kapsy nebo Loupežník
či Apokryfy se Čapek vysmíval záporným lidským vlastnostem a nectnostem.
Díla těchto autorů se s ironií vysmívala nejen záporným lidským vlastnostem,
životu na maloměstě a jeho morálce, ale dotýkala se i nesmyslnosti války, kritizovala
totalitní režim a upozorňovala na hrozbu fašismu. Proto byli někteří autoři meziválečné
satiry stíháni, umístěni do koncentračních táborů či jinak postihováni. Kdo nestihl
emigrovat, byl za války za své veřejné projevy potrestán.

36
37
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2.2.2. Česká mediální sféra mezi válkami
Na poli médií se mezi válkami mnohé změnilo. V první řadě vznikla národní tisková
agentura, orgán, který se organizačně staral o zpravodajský servis v Československu.
Rozvíjel se bulvární tisk, který se u nás před 1. světovou válkou (ve srovnání s ostatními
státy) nijak výrazně neprojevoval.
Na rozvoj tohoto šestákového tisku u nás reagovalo Národní shromáždění, které
v roce 1923 vydává Zákon na ochranu republiky. Ten mimo jiné ustanovil trest za šíření
nepravdivých zpráv, za což mohl být viník potrestán „tuhým vězením od osmi dnů do
šesti měsíců“38, a také udávalo trest za nedovolené zpravodajství, které je v tomto
zákoně definováno jako „uveřejnění zprávy o síle, válečné zdatnosti, nebo pobytu
vojska neb o jiném zařízení republiky nebo jejího spojence, zavedeném k obraně, ač to
bylo úředně zakázáno neb ač mohl (pisatel) ze zprávy nebo jiných okolností věděti, že
uveřejněním ohrožuje zájem státu.“39 Dále také zákon udával, kdy může být zastaven
2

periodický tisk a jaké jsou tresty za ignorování tohoto zákazu.
Mezi další významné zákony v tomto období patřil také Tiskový zákon proti
urážkám na cti z roku 1924.
Také noviny v meziválečném období dostaly nový ráz, který umožnily
technologické změny využité v tiskárnách tehdejší doby. Tím se zvýšila hlavně grafická
úroveň tisku. I čtenáři časopisů si mezi válkami přišli na své. Narůstal nejen počet
titulů, ale i oblastí, o kterých časopisy psaly.
Roku 1923 u nás nastoupila nová éra rozhlasového vysílání - 18. května je
zahájeno pravidelné rozhlasové vysílání. Přesně ve 20:15 započalo ze stanu,
zapůjčeného od skautů, který byl umístěn na poli, nedaleko kbelského letiště. „Vysílalo
se hodinu na dlouhé vlně, součástí vysílání bylo krátké ohlášení a koncert.“

40

Ve

stejném roce, kdy započalo pravidelné rozhlasové vysílání, vznikl Radiojournal. Díky
finančním problémům této společnosti se ze soukromého podniku stal z více jak
poloviny podnik státní (stát vlastní 51% podíl). Stát měl monopol na rozhlasové
38
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vysílání. Již v tomto období byla uzákoněna různá omezení spojená s provozováním
rozhlasového vysílání. Žadatel, který chtěl vlastnit rozhlasový přijímač, býval podroben
prověrkám, při kterých byla zjišťována jeho trestní bezúhonnost a politická příslušnost.
Teprve po úspěšném projití těmito prověrkami mohla být žadateli udělena koncese na
příjem vysílání. V roce 1925 byl ale zákon změněn a získání koncese na příjem vysílání
usnadněno. Snížily se i poplatky za příjem vysílání, které byly dříve poměrně vysoké.
Díky těmto opatřením narůstal počet posluchačů. Nejdříve se rozhlasové vysílání
zaměřovalo především na zábavu, později se rozšířila i zpravodajská relace, vysílaly se i
přednášky na odborná témata, vznikaly rozhlasové pořady pro děti. Prvním rozhlasově
komentovaným sportovním utkáním se stalo fotbalové utkání mezi Slavií a Hungarií,
které komentoval kvůli nepřítomnosti moderátora redaktor Prager Presse Josef Laufer,
který za to sklidil ohromný úspěch a započal tak svou kariéru komentátora.
V prvních dvou desetiletích vznikaly novinářské organizace, které se začaly
rozvíjet už na konci 19. století. Za cíl si kladly zlepšovat pracovní a životní podmínky
našich novinářů, snažily se zastupovat jejich zájmy vůči státu a vydavatelům. V roce
1926 vznikla coby profesní organizace Syndikát československých novinářů, jehož členy
byli naši významní novináři, jako např. Eduard Bass, Karel Čapek nebo Karel Poláček.
Vedle Syndikátu českých novinářů tu existovaly i další podobné organizace jako
Jednota českých novinářů, Spolek českých žurnalistů a Syndikát pražských deníkářů.
Největší zastoupení z oblasti periodik u nás mezi válkami měl stranický tisk.
„Politické strany vydávaly kromě svého ústředního tisku ještě řadu regionálních listů s
různou periodicitou a také se specifickým zaměřením (pro ženy, děti, se sportovní či
kulturní tematikou apod.).“41
V novinářské branži našlo uplatnění mnoho literátů tehdejší doby. Například
Karel Čapek psal články o cestování, F. X. Šalda se věnoval kritice poezie a Milena
Jesenská zveřejňovala své texty v rubrice pro ženy.

2.2.3. ČTK

41
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28. 10. 1918 u nás vznikla Československá tisková kancelář (ČTK), která
uzavřela dohodu s významnými zahraničními zpravodajskými agenturami (např. Wolff,
Havas, Reuters) a stala se tak nejvýznamnějším zdrojem informací ze zahraničního
dění. Mimo zahraničního zpravodajství se ČTK věnovala i jiným oblastem – informacím
z parlamentu, sportu atd. Vedle ČTK vznikla ještě Central European Press, která
zprostředkovávala tisku informace, kterým se nevěnovala ČTK.
Od dubna 1924 zahájila ČTK své pravidelné zpravodajství. Nejdříve byly jen
předčítány již hotové zprávy z tisku, později se upravila jejich forma pro rozhlasové
vysílání. Roku 1925 byl poprvé v historii vysílán projev prezidenta Masaryka
z Pražského hradu. Rozhlas se postupně rozšířil i do dalších velkých měst po republice.
Vznikaly tak různé regionální i státní pořady.

2.2.4. Periodika v meziválečném období
Silnou pozici si ještě z dob Rakouska – Uherska udržoval tisk píšící na svých stránkách
o problematice konkrétních politických stran, díky němuž měli jednotlivé strany
možnost komunikovat s voliči. Ze stranických deníků válku přetrvaly např. Právo lidu,
Národní listy či Venkov. Vedle stávajících periodik vznikaly i nové jako Lidové listy a
Rudé právo. Politické záležitosti se projednávaly na stránkách ranních vydání, která
obsahovala zprávy serióznější povahy. Odpolední vydání (večerníky), obsahovalo
zprávy ze sportu a kultury, využívalo fotografií a tisklo se ve vyšších nákladech.
Všeobecně byly večerníky pro čtenáře více populární. Svou povahou se začaly blížit
bulvárnímu tisku.
Vedle stranického tisku tu byla i periodika nezávislá. Vycházely tituly, které
nebyly pod patronátem žádné z politických stran. Byly to například Tribuna, Lidové
noviny nebo Národní politika. V meziválečném období u nás začaly vycházet i deníky
pro německy mluvící obyvatelstvo. V Praze byly nejoblíbenější Prager Tagblatt a
Prager Presse, německý tisk však vycházel i v jiných větších městech u nás (v Brně,
Ostravě, Budějovicích…).
Mezi významné tisky patřily mezi válkami i časopisy. Stejně jako u deníků i zde
nadále vycházely některé tituly, které tu byly ještě před rozpadem Rakouska – Uherska.
Z nových titulů sem patřil List československých paní a dívek nebo Hvězda. Po první
světové válce začal narůstat počet tiskových koncernů, avšak spousta časopisů
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vycházela mimo ně. Bylo to například Revue Devětsilu, který vydávalo umělecké
sdružení Devětsil, dále politický časopis Fronta, Přítomnost, kde působili významní
čeští literární umělci, nebo časopis Rozpravy Aventina, který psal uměleckou kritiku.
Neopomenutelnými tituly byly i časopisy pro děti a mládež, které za první
republiky také zaznamenaly velký nárůst. Lze z nich jmenovat například časopis Junák,
Malý čtenář, Zlatá brána, Roj, Poupě nebo Lípa.
Ačkoli se z dnešního hlediska zdá, že období první republiky bylo obdobím
v mnohém velmi liberální a demokratické, zákony té doby však působení tisku ve
značné míře omezovaly. Za periodika zodpovídal odpovědný redaktor, který mohl být
za obsah novin trestně stíhán, příslušným úřadům musely být odevzdávány povinné
výtisky a od 30. let vznikaly nové zákony v reakci na sílící německou hrozbu
(např.„[…] zákon č. 124/1933 umožňující zákaz kolportáže tiskovin hanobících či
podvracujících

samostatnost,

ústavní

jednotnost,

celistvost,

demokraticko

–

republikánskou státní formu nebo demokratický řád Československé republiky“)42.

2.2.5. Vydavatelské koncerny první republiky
Tisk za první republiky byl úzce spjat s politickými stranami, které však nemohly
jednotlivá periodika vlastnit. A proto tituly vlastnily fyzické či právnické osoby.
Právnické osoby pak zakládaly tiskové koncerny, které byly z převážné většiny
prodělečné a politické strany je musely dotovat. Častým zvykem těchto koncernů bylo
nadhodnocování nákladů jednotlivých deníků, aby tak dosáhli vyšších příjmů za
reklamu. Jediným výdělečným byl koncern Melantrich.
Melantrich byl největší tiskový koncern v Československu a zároveň i jeden
z největších v Evropě. Vydával zejména tisk Československé strany národně
socialistické, kterým bylo i České slovo, nejoblíbenější z titulů vycházejících
v Melantrichu. Počátky tohoto koncernu se datují od roku 1898, kdy vznikl jako
Tiskařské družstvo České strany národně sociální, teprve později se přejmenoval na
Melantrich. Vedle Českého slova vycházela v Melantrichu i další periodika, např.
Telegraf, A- Zet, Mladý hlasatel, Naše věda či Hvězda československých paní a dívek.
Dalším koncernem této doby byl koncern Novina, který byl druhým
nejvýznamnějším a vydával tisk Republikánské strany zemědělského a malorolnického
42
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lidu. Jeho ústředním tiskovým orgánem byl deník Venkov, dále vydával deníky jako
Večer, Lidový deník, Svoboda a další regionální deníky. Z ostatních koncernů lze
jmenovat např. Československou akciovou tiskárnu (ČAT), vydávající deník Lidové listy
pro Lidovou stranu, Lidovou tiskárnu Antonína Němce a spol., která tiskla pro
Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, Pražskou akciovou
tiskárnu, která patřila Živnobance a byla spjata s Československou národně
demokratickou stranou, nebo Ústřední tisk komunistické strany Československa,
kterému vycházel deník Rudé právo.
Zvláštním podnikem mezi koncerny bylo Tempo. To pod vedením politika a
jednoho z „mužů 28. října“, Jiřího Stříbrného, vydávalo na svých stránkách zprávy plné
senzací. Kromě Melantrichu bylo Tempo jediným koncernem, který měl vlastní papírny.
Tiskařskou společnost založil Stříbrný společně se svým bratrem Františkem v roce
1926. Prvním tiskem, vycházejícím ve společnosti Tempo, byl Polední list, později se
k němu přidal Večerní list, Nedělní list a Pondělní list. Vedle těchto deníků vydávalo
Tempo i Expres, krvavý, na kriminální činy zaměřený deník, který se tiskl na růžový
papír („zřejmě byl méně kvalitní a proto levnější“ 43), a satirický časopis Šejdrem, který
se zaměřoval na humor se sexuálním podtextem.

43

Zajícová, Ivana: Novinářský koncern Tempo a jeho deníky. Diplomová práce na FSVP UK, Praha 1969,
s. 33
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Obrázek 1: Polední list, 30.4.1930

Tempu vycházel tisk po dobu téměř dvaceti let, od roku 1926 do 6. 5. 1945, kdy na
stránkách Poledního listu bylo zveřejněno provolání Slunečkovy skupiny Alex. Česká
národní rada s okamžitou platností ukončila vydávání Stříbrného bulvárního tisku, který
v naší historii nemá obdoby.
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3. Metoda výzkumu
K výzkumu jsem využila kvantitativní obsahovou analýzu, která „bývá popisována jako
standardizovaná, systematická a intersubjektivně ověřitelná kvantitativní metoda
analýzy zjevného obsahu.” 44 Nejprve jsem zkoumala články v Příšerném večerníku po
celou dobu jeho vycházení45. Klíčem k výběru zkoumaných článků bylo to, zda se
dotýkají osoby Jiřího Stříbrného či jeho tiskové společnosti Tempo (dále jen Předmět
zkoumání).
Články vyhovující kritériím analýzy jsem třídila podle dalších aspektů. Prvním
aspektem byla konkrétní čísla Příšerného večerníku, ve kterých články vycházely,
dalším pak umístění článků na které konkrétní straně. Poté jsem zkoumala každý
jednotlivý článek (dále Jednotku), zda vznikl na základě konkrétního podnětu46, nebo
zda se jednalo o nepodloženou a záměrnou mystifikaci, což jsem ověřovala zkoumáním
dobového tisku (konkrétně Právo lidu), tisku Tempa a za pomocí biografie Jiřího
Stříbrného. Dalším z hledisek třídění zkoumaných jednotek byla i forma vyobrazení

47

předmětu zkoumání. Formu vyobrazení jsem rozdělila do čtyř kategorií – předmět
zkoumání byl zpodobněn buď pomocí zprávy, obrazového materiálu, v básni nebo jako
anekdota. Dále jsem jednotky zkoumala dle toho, jakých využívají jazykových
prostředků a postupů.
Pomocí kombinace těchto kritérií jsem dospěla k cíli analýzy, kterým byla sociální
konstrukce Jiřího Stříbrného. Vznikl jakýsi obraz Jiřího Stříbrného s jeho negativními
vlastnostmi a atributy, které mu přisoudil Příšerný večerník.
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REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 21
Od 30. 12. 1929 do 21. 5. 1931
46
Konkrétní podnět mohl být ze dvou zdrojů – buď se mohl vztahovat ke konkrétní politické události,
nebo se jednalo o informaci, která vzešla z tiskáren Tempo.
47
Jednotky vyobrazovaly Stříbrného a jeho tisk především pomocí satiry textové, vedle toho se objevila
v menší míře i satira obrazová.
45
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4. Příšerný večerník
Jako každý jiný tisk, i Příšerný večerník ve své době nacházel stoupence i odpůrce.
„Oprávněně je považován za vrchol využití žurnalistických forem v satiře.“48První
výtisk vyšel 30. 12. 1929. Každé číslo obsahovalo čtyři stránky plné vtipných
komentářů zaměřujících se na politické dění, konkrétní politické osobnosti, kritizující
bulvární tisk, a zveličující různé události z běžného života obyčejných lidí. Zřídka
vycházel večerník vícestranně (někdy 6 stran, někdy 8). Příšerný večerník vycházel
pravidelně každý týden ve čtvrtek (s několika málo výjimkami, kdy PV z neznámých
důvodů nevyšel) až do 21. května 1931.
Večerník byl rozdělen do jednotlivých rubrik, které postupně s tím, jak týdeník
vycházel, měnily své názvy či uspořádání. Na první straně, stejně jako u ostatního tisku,
byly titulky nejvýraznější, byly psány velkým písmem a místy zdůrazněny užitím
červené nebo jiné výrazné barvy. Poslední stránka byla vytištěna ve stejných barvách
jako stránka první. V titulcích parodoval večerník bulvár tím, že místy úmyslně zásadní
informaci napíše malým písmem, takže je titulek často velmi zavádějící. Například:
„Strašlivé orgie zdvořilosti na ocelářském kongresu v Praze,“49 kde zdvořilosti je
napsáno menším písmem než zbytek titulku, což vyvolává zdání, že tam slovo vůbec
není, tudíž se titulku dostává jiného významu. Několikrát na první stránce nebyly
otištěny hlavní titulky, ale byla zde vyobrazena obrazová karikatura nějaké politické
události a hlavní zprávy obsahovala až strana druhá.
Časopis se zaměřoval nejen na parodii Jiřího Stříbrného a jeho tisku, ale
s nádechem humorné ironie psal o státních zaměstnancích, umělcích50, zajímal se o
drobné krádeže (např. že ukradli tramvajářovi píšťalku, kolovrátkáři kolovrátek nebo
soukromníkovi kanárka). Jeho terčem byli i šejdíři, kteří míchali mléko s vodou, legraci
si dělal i z Ruska a jeho systému, z německého jazyka, kde uveřejňoval v rubrice „Učte

48

„Vrchol využití žurnalistických forem představuje časopis, který byl jako celek založen na útočné
parodii bulvárního typu novin, zvláště listů Stříbrného – Příšerný večerník z let 1930 – 1931. V něm má
partijní komika několik vrstev: zesměšňován je určitý typ listů, žánry jimi používané (respektive v nich
běžná jejich senzační podoba), politik snažící se těmito prostředky zapůsobit na masy, myšlenkový a
politický směr jím reprezentovaný a konečně jevy, které jsou obsahem jednotlivých článků. PEŠTA,
Pavel. Žánrové tendence v satirické tvorbě. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity,
Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, D 27, 1980, s. 105 – 113, cit. s. 110.
49
Strašlivé orgie zdvořilosti na ocelářském kongresu v Praze. Příšerný večerník. 1930, roč. 1, č. 38, s. 1.
50
Píše např. o Anně Sedláčkové, první české filmové herečce, o básníkovi Vítězslavu Nezvalovi a
dalších.
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se německy“ doslovné překlady jednotlivých hesel, čímž vznikala nesmyslná slovní
spojení, např. „šlapání = Gingfrau.“ 51
Na straně druhé bylo často pokračování článků ze strany první, ale byl zde
prostor i pro „Kultůru“, různé příběhy, vtipné slogany, místy prostor pro reklamu.

Obrázek 2: Reklama na prací prostředek Radion

Stejně tak to bylo i na stránce třetí, kde nepravidelně vycházela rubrika „Víte již“, která
informovala čtenáře povětšinou o věcech jemu již známých, čímž dostávaly informace
zábavný charakter. Např. „Víte již, že zůstanete-li několik hodin pod vodou, můžete se
velice pohodlně utopit?“52 Na druhé či třetí straně se s různou pravidelností objevovaly
kaligramy, rady z různých odvětví, vyhlášky, rubrika pro ženy, tržní zprávy, sportovní
novinky a „Listárna redakce“. Když Příšerný večerník vycházel ve vícestránkovém
vydání, byla rubrika „Kultůra“ na stránce čtvrté, kde vycházely i příběhy na
pokračování, např. „Neuvěřitelná dobrodružství syna tří mušketýrů“. Strana pátá
obsahovala filmové a divadelní novinky.
Na stránce poslední53 vycházela vždy rubrika anekdot kreslených i psaných,
která se zpočátku jmenovala „Šotkova zahrádka“, později byla pojmenována jako
„Žertem napříč Saharou“, „Kterak se dříve žertovalo“, poté byla nějakou dobu bez
názvu a nakonec, když se schylovalo k poslednímu číslu Příšerného večerníku, ji
pojmenovali „Na konec něco z žertíků aneb Na rtech smích a v srdci žal“.

51

Učte se německy. Příšerný večerník. 1930, roč. 1, č. 49, s. 7
Víte již. Příšerný večerník. 24. 7. 1930, roč. 1, č. 36, s. 3
53
Občas to byla strana čtvrtá, někdy šestá či osmá
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Obrázek 3: Rubrika vtipů

Příšerný večerník vycházel až do 19. března 1931 v Lidové tiskárně A. Němec a
54

spol. ., od tohoto data vycházel již v tiskárně Pokrok55 a stejně tak redakce změnila své
sídlo. Přestěhovala se na Václavské náměstí do paláce Fénix. Majitelem a vydavatelem
byl Vladimír Peroutka, později se jím stal Vladimír Šnejdárek a Vladimír Peroutka byl
odpovědným redaktorem. Na spoluvytváření Příšerného večerníku se podíleli i známí
umělci jako např. bratři Čapkové a oddělení „Žena“ řídila Dagmar Čumpelíková.
Novináři, publikující na stránkách večerníku, psali pod zkratkami, jako např. NC, JZ,
CK, HG, Š-ák a podobně.
Příšerný večerník vycházel zpočátku pouze v červeno-černé barvě, kdy většina
textu byla tištěna v barvě černé a červenou byly zvýrazněny důležité titulky a také název
týdeníku. Od 19. čísla 1. ročníku se objevovaly i jiné barvy. Obrazové prostředky byly
využity nejvíce v rubrice s anekdotami, u reklamních sdělení a méně už u jednotlivých
článků. Obrázky či fotografie nejčastěji vyobrazovaly politické a známé osobnosti,
smyšlené postavy, sportovce, významné světové budovy, v oddělení pro ženy různé
praktické návody, například návod na výrobu dívčích kalhotek, a další. Od počátku
vydávání Příšerného večerníku stál jeden výtisk 50 haléřů, 4. září 1930 se však jeho
cena navýšila na 1 Kč, protože po určitou dobu vycházel časopis v osmistránkovém
vydání. Od 8. ledna 1931 vycházel opět ve čtyřstránkovém vydání a tedy za cenu 50
haléřů za výtisk.
Slogany a titulky byly vtipné i šokují zároveň. Avšak společně s tím, jak se blížil
konec vydávání parodistického časopisu, se na obsahu týdeníku podepsala i docházející
síla redaktorů. V časopise Volná myšlenka se s Příšerným večerníkem loučili slovy:
„Nejsou tomu ani dva roky, co se objevil na pražských ulicích a pak i mimo Prahu
54
55

Lidová tiskárna A. Němce sídlila v Hybernské ulici, č. p. 7, Praha II
Adresou Praha II, ulice Revoluční, č. p. 4
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Příšerný večerník, týdeník, upravený plně podle způsobu našich senzačních večerníků,
který dovedl skvěle karikovati obsah i styl těchto časopisů. Zesměšňováním zasadil jim
nejednu ránu a zejména krutě dolehla ironie Příšerného večerníku na tisk Jiřího
Stříbrného. Působila účinněji než jakákoli bojovná polemika. Nyní tedy Příšerný
večerník odchází. Bude mu zachována vděčná paměť a veselá vzpomínka na list, který
v zemi, chudé na humor, učinil svou zbraní veselost, výsměch a karikaturu. Bude nám
scházet, i když v posledních měsících docházel redakci dech a časopis neměl vždy
počáteční úrovně.“56
V posledním čísle vychází na titulní straně článek, kterým se redakce Příšerného
večerníku loučí se svými čtenáři slovy:
„Odcházíme snad trochu proto, že zavládla úžasná vedra, snad také trochu
proto, že profesoru Piccardovi se podařilo vzlétnouti do stratosféry, i snad proto, že
pan Briand odvolal svou demisi. Snad. Připouštíme, že snad trochu proto.
Ale hlavně odcházíme z toho důvodu, že našim nejbližším a nejlepším přátelům
bylo neodpustitelně ublíženo. František Stříbrný úpí kdesi na Bezdězu, Karel Pergler,
vyštván, prchá za Velkou louži. A Jiří! Jiří stojí před vyšetřujícím výborem--Bez těchto tří přátel je nám život nesnesitelný. Jako květinka potřebuje vláhy,
jako červíček potřebuje sýra Gorgonzoly, tak Příšerný večerník potřebuje Františka a
Jiřího a Perglera, o generálovi nemluvě.
Nuže, odcházíme--P. S. Odcházíme, ale neumíráme. Odcházíme jen do Blaníka, abychom opět, až
národu českému bude nejhůře atd. (viz. Staré pověsti české). Na shledanou se těší a
zdraví vás REDAKCE.“57
Tvůrci Příšerného večerníku měli v tuto chvíli pocit, že se jim dostalo jistého
uspokojení, neboť Jiřího Stříbrného čekalo vyšetřování jeho skandálů a afér, které o
něm v tomto období vypluly napovrch. Dne 12. 5. 1931 „Stříbrný stanul před
vyšetřovacím výborem Národního shromáždění“58. Později bylo zahájeno vyšetřování
vedené mj. i proti Františku Stříbrnému, který byl zapleten do aféry s dodávkou
předraženého mutějovického uhlí a do sanace Diskontní banky. Karel Pergler se v únoru
1931 musel vzdát své funkce po schůzi Národního shromáždění, kde byl zbaven
56

Konec Příšerného večerníku. Volná myšlenka. 1931, č. 23, s. 193
Nesmírným žalem sklíčeni, oznamujeme všem svým čtenářům, že… Příšerný večerník. 1931, roč. 2, č.
18, s. 1
58
VYKOUPIL, Libor. Jiří Stříbrný: Portrét politika. Brno: Matice Moravská, 2003, s. 172
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mandátu. Volební soud své rozhodnutí zdůvodnil slovy: „Nenaleznuv žádného právního
titulu, na němž by československá státní příslušnost dr Karla Perglera mohla spočívati,
zejména

žádného

rozhodnutí

příslušných

úřadů

o

jeho

státním

občanství

československém, musel volební soud vycházeti od předpokladu, že dr Karel Pergler
v době přede dnem 29. října 1926 československým státním občanem nebyl. Bylo tedy
ověření volby jeho za člena poslanecké sněmovny Národního shromáždění odepřít.
V Praze dne 24. února 1931.“59

59

112. schůze poslanecké sněmovny. In: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky [online].
1931 [cit. 2014-03-13]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/112schuz/s112001.htm
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5. Výzkumná část
Ve výzkumné části se budu věnovat především osobnosti Jiřího Stříbrného a analýze
jeho zobrazení v mnou analyzovaném titulu, Příšerném večerníku. Jakkoli by toto bylo
možné rozšířit o průzkum pramenů dokumentujících dobové reakce a ohlas na působení
Příšerného večerníku60, je v této práci předmětem výzkumu výhradně obsah tohoto
titulu. Nejdříve se budu věnovat Stříbrného biografii a poté budu pracovat s
jednotlivými články, týkající se mého předmětu analýzy. Na závěr shrnu výsledky
analýzy.

5.1 Politická osobnost Jiřího Stříbrného
Jiří Stříbrný se narodil 14. ledna 1880 v Rokycanech do rodiny Jaroslava Stříbrného a
Marie, rozené Velkoborské, jako Ferdinand Stříbrný, jak byl po narození pokřtěn.
Později se rodina Stříbrných přestěhovala z Rokycan do Prahy a Jaroslav Stříbrný se
zde stal zaměstnancem v administraci Národních listů. V době tyfové epidemie v roce
1898 se i rodina Stříbrných nakazila a otec nemoci podlehl.
Starší z bratrů Stříbrných (měli ještě mladšího syna Františka) vystudoval nižší
reálku a později i vyšší průmyslovou školu. Již v 17 letech vystoupil na schůzi Národně
sociální strany na Žofíně. Užíval pseudonymu „Jiří Velkoborský“, neboť byl ještě
student a musel se tedy schovávat za pseudonymem, který si vybral podle rodného
příjmení matky. Na jedné z dalších schůzí slovně napadl osobu císaře a za jeho urážku
byl odsouzen na 4 měsíce ve vězení. V roce 1902 vydal spis „Z mého žaláře“, kde
popsal zásady Národně sociální strany.
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Kromě archivního materiálu by přímo ve vztahu ke Stříbrnému bylo zajímavé projít stenografické
protokoly z jednání Poslanecké sněmovny Národního shromáždění v době vycházení Příšerného
večerníku. Stříbrný jako poslanec zjevně nenechával parodistické útoky na sebe a svůj tisk bez
povšimnutí, zvláště když docházelo k disproporcím mezi zásahy cenzury vůči jeho listům a listům
protivným, včetně Příšerného večerníku. Pro evokaci citace z projevu Jiřího Stříbrného z 10.2.1931:
„Zvláštní náhodou zapomněl pan ministr na moji výtku v tomto případě uvedenou, že ve zmíněném čísle
byl zkonfiskován třířádkový vtip, který znovu doslovně bez závady vyšel v "Příšerném večerníku", a
tentokráte byl v soc. demokratickém listě otištěn na významném místě a snad ještě větším tiskem. Já vím,
proč pan ministr se o tomto případu zmínil. Snad proto, aby jeho klubovní kolega mohl učiniti výkřik o
pornografickém tisku.“ Zdroj: http://www.snem.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/103schuz/s103007.htm.
(3.5.2014). Předtím též 5.2.1931, viz http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/101schuz/s101007.htm
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Roku 1905 byl Stříbrný jako redaktor vyslán do Vídně, aby zde promluvil ku
příležitosti mimořádné konference mládeže. Za dobu pobytu ve Vídni

61

se Stříbrný stal

redaktorem časopisu Hlasy na Dunaji a také zde změnil své jméno z Františka na Jiřího
při přechodu k pravoslavné víře62. Po návratu začal pracovat nejprve v jihočeské Stráži
lidu, kde se také oženil. Později pracoval jako redaktor pražských Železničních listů,
kde si ho vyhlédl F. X. Šalda a Jiří Stříbrný změnil své žurnalistické působiště a přesídlí
do Českého slova.
Roku 1907 se konaly volby do říšského parlamentu, poprvé však podle principů
všeobecného hlasovacího práva. Stříbrný však mohl kandidovat až teprve v roce 1910,
po dovršení jeho 30 let. Kandidoval nakonec ale až o rok později, v roce 1911, kdy byl
„tedy zvolen členem říšské rady a stává se v jednatřiceti letech jedním z nejmladších
poslanců tohoto orgánu.“63 V říšské radě působil za národní socialisty až do roku 1918,
avšak v roce 1914 byl povolán do armády, kde byl až do roku 1917, kdy ho propustili
do zálohy. Koncem roku 1918 byl Stříbrný členem Národního výboru, později pak
přešel do revolučního Národního shromáždění. Byl také velkým Masarykovým
oblíbencem, který ho stavěl před Václava Klofáče, tzv. „prvního muže“ Národně
sociální strany. I proto byl možná Stříbrný ze strany vyloučen. 28. 10. 1918 se stal
účastníkem převratu a tedy jedním z „mužů 28. října“. 14. listopadu byla sestavena
první vláda Karla Kramáře a Jiří Stříbrný v ní byl jmenován ministrem pošt a telegrafů.
V následujících letech se stal i ministrem ostatních vlád (ministerstvo železnic,
ministerstvo národní obrany).
Na postu ministra železnic vydržel Stříbrný pouze do 19. 9. 1919. „Hrál totiž
karty v pražském Obecním domě, a to ve společnosti, v níž prohrával peníze i pokladník
Městské spořitelny Karel Mestek,… který svou vášní připravil pokladnu pražské
spořitelny o 300 000 Kč.“
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Proto sám Stříbrný podal demisi. Masaryk tento krok

hodnotil s obdivem a napsal mu děkovný dopis. Od Masaryka také dostal na tehdejší
poměry celkem vysokou finanční sumu (250 000 Kč), pravděpodobně aby „nekradl“.
Dále se věnoval pouze stranické politice, vedl pozitivní politiku, choval se
vzorně a jeho pozice ve vládě se upevňovala. Roku 1920 vzniká tzv. „Pětka“, kde
působil i Stříbrný. „Pětka představovala koaliční kompromis, mimoparlamentní dohodu
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stran a zároveň nadvládu stran charakteristickou pro československé poměry. Tento
mechanismus vládnutí odsunoval do pozadí parlament.“65 Ve skutečnosti to byla jakási
miniatura vlády složená ze zástupců pěti hlavních politických stran. Původní myšlenkou
Pětky byla obrana státu před komunismem a nacionalismem. Ostatní poslanci pohlíželi
na Pětku na jakousi formu „diktatury“, protože, co se projednalo a dohodlo na schůzích
Pětky, bylo již neměnné. Jednotliví zástupci působící v Pětce měli pak za úkol přednést
určitá usnesení Pětky před ostatními poslanci. Masaryk byl v prvopočátcích Pětky jejím
přívržencem, avšak za dobu jeho nemoci se cíle a zásady Pětky pozměnily a na řadu
přišly roztržky. „Ve svém pozdějším odporu vůči Pětce se mohl Masaryk opřít o
Beneše, ze kterého již původní okouzlení vyprchalo, a změnil se ze stoupence v jednoho
z nejodpovědnějších odpůrců.“ 66
V této době byla u moci tzv. úřednická vláda, vedená Janem Černým, která se
potýkala se spoustou problémů. „Těchto šestnáct úředníků, posazených do
ministerských křesel, ničím se neprovinilo, uposlechlo jen prezidentova příkazu, jenž je
stavěl na tato místa. Ale mužové Pětky domnívali se mít zájem na tom, aby úřednická
vláda byla před veřejností co nejvíce zdiskreditována, a štvali proti ní i své nejhrubší
novinářské borce. Chtěli autoritu odbornické vlády tak poškodit, aby potom příchod
vlády parlamentní byl uvítán s ulehčením. To byl plán hlavně Jiřího Stříbrného, jenž
měl nejvíce osobní ctižádosti.“67 Dle obecného očekávání se předpokládalo, že nová
vláda bude parlamentní, složená z představitelů Pětky a že jako ministr vlády nastoupí
Antonín Švehla (představitel agrární strany). Masarykova představa nové vlády se
s obecným očekáváním však rozcházela. Jeho přáním bylo obnovení vlády Tusarovy,
kde by A. Švehla zastupoval ministerstvo vnitra.
Švehla se však již v tomto období netěšil příliš pevnému zdraví a pár dnů před
sestavením vlády nečekaně zmizel. Stříbrnému zanechal vzkaz: „Jsem v koncích. Nervy
mně selhaly. Odjíždím, nepátrejte kam. Jdi k panu presidentovi, vysvětli mu to a řekni,
že navrhuji, aby tebe pověřil sestavením nového kabinetu.“68 Stříbrný byl poté skutečně
pověřen Masarykem k sestavení nové vlády. Následující den předložil Stříbrný
prezidentovi svůj návrh. Masarykovi se však nezamlouvali zástupci strany sociálně
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demokratické. Stříbrný navrhoval dr. Meisnera a dr. Lva Wintra. Oba navržení byli
Židé, což bylo antisemitisticky založenému Masarykovi patrně trnem v oku. Nakonec
byl sestavením vlády pověřen Edvard Beneš, kterého podpořil i Švehla (údajně proto,
aby zmírnil napětí mezi hradním křídlem a Pětkou). Beneš se tedy stal premiérem nové
vlády. Ze zástupců Pětky se jich v nové vládě mnoho neangažovalo. Stříbrný několikrát
osočil Beneše za jeho bezohlednost, avšak sám Stříbrný si byl vědom svých prohřešků.
Důkazy, svědčící proti Stříbrnému se již začínaly shromažďovat v prezidentské
kanceláři.
Ke sklonku roku 1921 se Masaryk snažil o vytvoření jakési protiváhy Pětce.
K tomu ho vedl Beneš, který mu o Pětce podával mylné informace. Beneš se tehdy u
Pětky netěšil příliš velké oblibě. Nedokázal prý rozeznat rozdíl mezi domácí a
zahraniční politikou. „Benešova vláda se jevila ještě jako provizornější, než úřednická
vláda Černého. Prakticky po celý rok 1922 se v politickém zákulisí připravovala její
obměna. Tisk přitom bičoval veřejné mínění novými a novými zaručenými zprávami o
termínu nástupu a složení nového kabinetu.“ 69
Beneš usiloval o likvidaci Pětky, jednotlivé politické strany také doufaly v její
odstranění. Pětka však pořádala svá zasedání čím dál častěji a dohodla se na tom, že
dalším předsedou vlády by měl být jmenován A. Švehla.
7. října 1922, dva dny po demisi Benešovy vlády, nastoupila vláda Antonína
Švehly, kam byli dosazeni i všichni členové Pětky. Stříbrný byl povolán znovu jako
ministr železnic. Měl tedy blízko k zásobám uhlí a ve špičce uhelné společnosti se držel
jeho bratr František, za jehož pomoci v letech 1923 – 1924 zadal uhelné společnosti
nákup na dodávky uhlí pro státní dráhy, z čehož získal provizi 20 milionů Kč. O peníze
se rozdělil s bratrem Františkem a s Národně sociální stranou. Dále uzavřel další
„výhodné“ obchody. Byl zapleten i do lihové aféry a do pádu banky Bohemia.
Schylovalo se k odhalení pozadí afér, avšak Švehla si uvědomoval důležitost
financování politických stran z peněz získaných právě prostřednictvím těchto afér, a tak
zasáhl a stopy vedoucí k jejich odhalení zahladil.
V červenci roku 1925 převzal Stříbrný zodpovědnost za Masarykovo
vystupování v souvislosti s tzv. Marmaggiho aférou, kdy byl během oslav svátku Jana
Husa vyhlášen den jeho upálení za státní svátek, a Masaryk si na Hradě nechal vyvěsit
kališnickou vlajku. Vatikánské církevní kruhy to vzali jako urážku a vznikl tak spor
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s Vatikánem. Stříbrný tedy abdikoval na místo ministra železnic. Avšak skutečným a
neoficiálním důvodem Stříbrného odchodu byla uhelná aféra, ve které byly pro státní
dráhy nakoupeny předražené zásoby uhlí z uhelné společnosti, jejímž ředitelem byl
Stříbrného bratr František.
Roku 1925 se stal Stříbrný ministrem národní obrany ve druhé Švehlově vládě.
V roce 1926 však vláda abdikovala a na XI. mimořádném sjezdu Čs. strany socialistické
byl Stříbrný i se svými stoupenci kvůli podezření z účasti na přípravě fašistického
převratu vyloučen ze strany. O necelý rok později založil Stříbrný vlastní stranu,
Slovanskou stranu národně socialistickou, kterou v roce 1929 přejmenoval na Stranu
radikálních slovanských socialistů. Téhož roku se zúčastnil voleb ve spojenectví
s Gajdou a tedy s Národní obcí fašistickou. Pod názvem „Liga proti vázaným
kandidátním listinám“ (volební uskupení) získali Stříbrný, Gajda a Karel Pergler
poslanecký madát. Za Ligu byl do Senátu zvolen Jindřich Trnobranský.
V roce 1930 spolupráce s Gajdou, a tedy i s Národní obcí fašistickou ustala, a
Jiří Stříbrný založil fašisticky orientovanou Národní ligu, jíž se stal předsedou. Roku
1935 vzniklo pravicové uskupení pojmenované Národní sjednocení, které vzniklo po
fúzi Národní ligy, Československé národní demokracie a Národní fronty. Předsedou se
stal Karel Kramář a Stříbrný obsadil post místopředsedy. Krátce po Kramářově smrti
(rok 1938) však z Národního sjednocení odešel.
V roce 1926 zahájil Stříbrný svou vlastní vydavatelskou dráhu. Začal mu
vycházet Polední list a Večerní list, nejprve Grafii, poté v Beaufortově tiskárně a
nakonec i v tiskárně vlastní. Roku 1929 totiž založil se svým bratrem Františkem
tiskařský koncern Tempo. Jejich listy byly ze všech stran kritizovány. Navzdory kritice
však náklad stoupal a bratrům Stříbrným se obsahem a cenou svého tisku dařilo
podchytit i nižší a méně vzdělané vrstvy obyvatel, které jsou dychtivé po informacích
bulvárního charakteru. Konkurenčnímu podniku Melantrichu se nelíbily úspěchy
Tempa, a tak se snažili všemi zbraněmi bojovat proti němu. Jakkoli bulvární zprávy do
éteru Melantrich vypouštěl, nemohl se bezpáteřností, krvavostí a bulvárností rovnat
článkům vycházejícím v Tempu. Jak deníky Tempa, tak i Melantrichu, házely na druhý
podnik špínu a zveřejňovaly všerůzné pomluvy, jen aby tomu druhému uškodily.
Právě díky sporům, které vedlo Tempo s Melantrichem, a díky jejich
zveřejňování na stránkách jejich tisku se těmto novinám tak dařilo. Čtenáře bavilo
zjišťovat, jak budou boje nadále pokračovat, kdo se na koho zase s čím vytasí a
podobně.
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Tempo ukrývalo svoje tajemství finančního úspěchu, stejně jako ostatní noviny,
v inzerci. I ta stála ovšem na základech ryze „bulvárních“ – pražští podnikatelé a firmy
si zaplatili inzerci v plném rozsahu, avšak jejich reklama jim vycházela pouze
v denících po Praze a okolí, na venkově už vycházely deníky ochuzené o inzertní část,
tudíž mohly být prodávány i za nižší cenu. Zadavatelé inzerce nic netušili až do doby,
kdy jeden ze Stříbrného zaměstnanců učinil skandální odhalení. Najevo vyšly i
informace ohledně akcií Tempa.
Roku 1931 začal parlament vyšetřovat všechny Stříbrného aféry a skandály,
avšak díky tomu, že na ostatní vrcholné politiky věděl Stříbrný spoustu informací, které
by mohly jejich kariéru ukončit, zametlo se vyšetřování opět pod koberec. Za více než
deset let se otevřelo nové vyšetřování, kdy byl Stříbrný konečně odsouzen
k doživotnímu vězení. Zatčen byl až 4. dubna 1946, následně ho umístili do pankrácké
věznice. Odtud byl od 3. ledna 1947 denně dovážen do budovy trestního soudu na
Karlově náměstí v Praze. Stříbrný byl nakonec odsouzen na doživotí. V rozsudku se
psalo, že „byl uznán vinným, že za zvýšeného ohrožení republiky jako novinář a vůdce
politické strany sloužil vládě vetřelců a hlásal a podporoval fašistické a nacistické hnutí
tiskem, schvaloval a obhajoval nepřátelskou vládu na území republiky, aby rozvrátil
národní a státní vědomí československého národa a zejména čs. mládeže. To vše se
událo za okolností zvláště přitěžujících, čímž se dopustil zločinu proti státu.“ 70
Stříbrný žádal o milost prezidenta republiky, té se mu však nedostalo. Žádost o
milost si Stříbrný podal znovu, kdy byl Beneš na postu prezidenta republiky vystřídán
Klementem Gottwaldem. Ten však jeho žádosti také nevyhověl, neboť nebylo v souladu
s režimem, aby se na svobodě pohyboval představitel 28. října a tudíž i představitel
meziválečné demokracie. Muž 28. října zemřel ve věku 75 let ve věznici ve Valdicích.

5.2 Analýza zobrazení Jiřího Stříbrného
K rozboru Příšerného večerníku, konkrétně jeho částí, které parodují Jiřího Stříbrného,
je podstatné znát vymezení termínů parodie, satira a karikatura. Dle Příručního slovníku
jazyka českého (dále jen PSJČ) je karikatura vymezena jako „výtvarné zpodobení, jež
přepínáním nebo upřílišováním charakteristických vlastností zesměšňuje nebo
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odsuzuje“71, nebo také „posměšná nebo odsuzující slovesná charakteristika někoho nebo
něčeho přepínáním význačných jeho vlastností“,72 termín může být také užíván ve
významu „nezdařená nebo pokažená podoba nebo napodobenina“,73 což ale v našem
případě není relevantní. Parodie je v PSJČ charakterizována jako „posměšná přeměna
vážného obsahu literárního díla v obsah žertovný s ponecháním původní formy“74 a také
„něco směšně podobného něčemu jinému“.75 Satira je popsána jako „literární skladba
útočící ironií, sarkasmem a vtipem na vady jednotlivců nebo společnosti“ a „ostrý
výsměch, útočné posmívání“.76
Důležité je také vymezení rozdílu mezi satirou a komičnem. Satira (viz. výše) se
tedy něčemu či někomu vysmívá, zdůrazňujíce tím špatné vlastnosti či vady předmětu
výsměchu. Komično je vedle toho „oblast jevů skutečných i umělcem zobrazených,
budících veselí a smích.“77
Cílem analýzy byla sociální konstrukce osobnosti Jiřího Stříbrného, tak jak je
vnímán pomocí interpretace obsahu článků Příšerného večerníku.

5.2.1 Průběh analýzy
Nejprve jsem analyzovala všechna čísla Příšerného večerníku a vybrala jsem z nich ty
články, které se přímo dotýkaly osobnosti Jiřího Stříbrného, případně jeho
vydavatelského koncernu Tempo a jeho periodik. Jednotlivé články jsem roztřídila
podle kritérií zmíněných v kapitole o metodě výzkumu. Zkoumaným obdobím bylo 30.
12. 1929 – 21. 5. 1931, tedy období, kdy Příšerný večerník vycházel.
Vytvořila jsem z vybraných článků tabulku, kam jsem ke každému vybranému
článku přiřadila datum, kdy v Příšerném večerníku vyšel, a stranu, na které byl vytištěn.
Články o Jiřím Stříbrném vycházely zpočátku vydávání Příšerného večerníku
relativně pravidelně, v každém čísle minimálně jeden. První reakce na Stříbrného vyšla
v Příšerném večerníku 9. 1. 1930, tedy ve druhém čísle prvního ročníku. Poslední
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zmínka o Stříbrném se objevila v čísle posledním, dne 28. 5. 1931. Ke konci vydávání
Příšerného večerníku už se zmínky a parodie na Stříbrného neobjevovaly tak často.
Co se týče stran, na kterých články vycházely, jednalo se nejčastěji o stranu
první, kde mohl být titulek článku zdůrazněn velkými barevnými písmeny, čímž se
Příšerný večerník snažil reagovat na tiskoviny Tempa, které barvou a velikostí písma
také nešetřily. Na straně první bylo článků o Jiřím Stříbrném celkem 36, na straně druhé
20, strana třetí z celkového počtu zkoumaných článků obsahovala 17 zmínek o
Stříbrném, strana čtvrtá 13, pátá 7 a strany 6, 7, a 8 po jedné zmínce.
Článek jsem zařadila do kategorie dle toho, zda se jednalo o zprávu, obrazový
materiál, vtip, inzerát či báseň. V převážné většině případů (62) se jednalo o zprávu, kde
mohl Příšerný večerník uveřejnit mnohem více informací než třeba v inzerátu, který byl
zastoupen 19krát. Přibližně ve stejném počtu byly zastoupeny vtipy, obrazový materiál
a narážka na Stříbrného, skrytá v básni.
Podle obsahu článků jsem pomocí bádání ve Stříbrného biografií (Vykoupil, L.,
Jiří Stříbrný portrét politika), v dobovém tisku (zvolila jsem Právo lidu) a v periodikách
Tempa (Polední list, Expres) zjišťovala, zda se jedná o článek založený na pravdivé
skutečnosti nebo o záměrnou mystifikaci redaktorů Příšerného večerníku.
Z celkového počtu analyzovaných vyobrazení Stříbrného (96) bylo 11 zjevnou
mystifikací, 9 jich reagovalo na aktuální události, o kterých psalo Právo lidu, 18krát
vyvolaly reakci Příšerného večerníku články vzešlé z vydavatelského koncernu Tempo
a 58 vyobrazení mělo reálný podklad v aktuálních událostech, zmíněných ve Stříbrného
biografií.
Většina analyzovaných článků měla svůj předobraz v dobovém tisku, v životě a
politických postojích Jiřího Stříbrného či v tisku, který vydávala přímo společnost
Tempo. Článků, které se ukázaly být mystifikací, bylo z celkového počtu analyzovaných
článků zastoupeno nejméně. Zde uvádím příklad:
Stříbrnice – nová minerální voda??: „Známá továrna na výrobu minerálních vod nás
požádala o vyvrácení ničím neodůvodněné zprávy konkurence. Jako bychom vžité jméno
našeho výrobku hodlali zaměniti za nový název – STŘÍBRNICE. Rovněž že upouští od
projektovaného plánu nalepovati na láhve reprodukci portr. br. Jiřího Doudleby, jelikož
stává zde obava, že stoprocentní zvýšení účinku mělo by neblahé následky. – Jako
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seriozní list rádi konstatujeme, avšak tím automaticky ruší se i zpráva, že král Alfons
nabídl br. Vůdci portefenille ministerstva pro převraty.“78
Mystifikací je i fotografie s titulkem Obrázek ze slunné riviéry. Jedná se o fotomontáž,
na které je vyobrazen tehdejší ministerský předseda František Udržal v náruči s
tučňákem, který má být dle popisku u fotografie Udržalovým miláčkem. Vedle
ministerského předsedy stojí jakási havajská tanečnice zvaná Lava-Lea. Fotografii
doplňuje vyobrazení Edvarda Beneše, který drží v náručí opici. Tuto dvojici uvádí popis
redaktora: „Ministr Beneš a Stříbrný tráví veselé chvíle na pláži nedaleko Mentonu.“ 79
Vyobrazení reagující na dění kolem Stříbrného, zmiňované v jeho biografii, bylo
z celkového počtu vyobrazení Jiřího Stříbrného zastoupeno nejvícekrát. Pro příklad
uvádím báseň Hymnus straně naší,80 která reaguje mimo jiné i na výsledky mírové
konference, která se v roce 1930 konala v Haagu. Z veršů vyznívá kritika Beneše a
Stříbrný je prý Čechům „to, co Baťa Zlínu.“ 81
Další takovou reakcí na život a postoje Stříbrného je i článek Je Jiří Stříbrný potomkem
sv. Václava?82 Podle něj dr. Pekař vydává biografii svatého Václava a zkoumá jeho
genealogii. Postupně se dopátrá toho, že Jiří Stříbrný je jeho potomkem a má tedy před
Kramářem „nárok na trůn“. Článek reaguje na aktuální poměry v politice. Stříbrný byl
Masarykův oblíbenec a měl u něj tedy „přednost před Kramářem“.
Článek Jiří Stříbrný onemocněl papouščí nemocí a uletěl otevřeným oknem

83

je

parodií na články, které se objevovaly na konci roku 1929 a na začátku roku 1930
v tisku Tempa. V Příšerném večerníku se pod tímto titulkem skrývá článek, který
popisuje, jak se Jiří Stříbrný nakazil papouščí nemocí a vyletěl oknem z redakce
Poledního listu. Obraz tohoto článku vyšel jak na stránkách Expresu, tak i na stránkách
Poledního listu. Zveřejňoval informaci, že se v Československu šíří tzv. papouščí
nemoc, která se k nám dostala prostřednictvím papoušků dovezených z Jižní Ameriky.
Píše o ní například článek Poledního listu, nazvaný Papouščí nemoc objevila se již také
v Praze?
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Podle něj se nemoc vyskytla již ve více evropských zemích a může se

přenést i na člověka, u kterého se projeví vysokými horečkami.
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Dalším takovým příkladem, který má svůj předobraz v perodikách Tempa, je i
článek Nebudeme platit reparace.85 Ten vyobrazuje Stříbrného jako obětavého člověka,
který chce svůj majetek věnovat na zaplacení reparací, které nám byly uloženy na
konferenci v Haagu. Lidé ale Stříbrného litují, a tak nakonec Stříbrný přistoupí k jinému
plánu – odjede inkognito do Haagu, kam si, jako údajný nejlepší kamarád britského
ministra financí Philipa Snowdena, přijel zahrát karty. Vyhranou částkou chtěl zaplatit
reparace, do hry jim však vstoupila paní Snowdenová a hru tím zrušila. V Expresu vyšlo
o výsledcích Haagské konference několik článků, například: Československo platí i jako
stát vítězný i jako stát poražený

86

nebo článek Co si vypočítal prostý občan po

„úspěších“ v Haagu.87 Zde je schválně uvozovkami zdůrazněné slovo úspěších, protože
Stříbrný kritizoval Beneše za to, že nebyl schopen dojednat Československu lepší
podmínky pro válečné reparace.
Články, které reagovaly na aktuální dění, zmiňované v denním dobovém tisku,
konkrétně v deníku Právo lidu, byly v mé analýze zastoupeny nejméněkrát.
V Příšerném večerníku vyšel například článek: Může být Jiří Stříbrný presidentem
Panevropy? Bude-li zvolen, ano. Strana bulvární připravena k vítěznému volebnímu
boji. Článek je napsán z postoje dr. Karla Perglera, který zmiňuje, že „Spojené státy
evropské nabývají prý určitějších forem, tudíž je zapotřebí obsadit vlivných míst…“ 88
Jako předobraz vyšel v deníku Právo lidu článek Hospodářská Malá dohoda a
Panevropa89. Na úvod je v článku vysvětleno, že se jedná o hospodářské sjednocení
států Malé dohody. O sjednocení vypovídá 7. srpna z Paříže rumunský ministr zahraničí
Mironescu, který vyjadřuje své potěšení z výsledků sinajských porad. K článku je i
připojen rozhovor, který byl zveřejněný ve varšavském deníku Gazetta Handlowa.
Rozhovor pojednává o stanovisku Československa k hospodářské spolupráci v rámci
Malé dohody. K problematice se vyjadřuje československý ministr obchodu dr.
Matoušek, který promlouvá o dosavadní zemědělské spolupráci mezi Československem
a Polskem, a i přes to, že zemědělská krize se Československa nedotýká tolik jako
ostatních evropských států, vidí následnou agrární spolupráci příznivě.
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Další takovou reakcí na události kolem Stříbrného je i článek František Stříbrný
po propuštění z Pankráce má přejíti do vídeňské Kreditky. 90 Uveřejňuje informaci od
rakouské finanční instituce, Kreditanstaltu, že se nachází ve finanční tísni a musí být
tedy vídeňskou vládou sanován. Vláda povolává k sanaci Františka Stříbrného, jelikož
je prý sanačním odborníkem. Zmínění Františka Stříbrného v této souvislosti odkazuje
na jeho aféru, kdy se ještě jako předseda správní rady Čs. diskontní banky podílel spolu
s bratrem Jiřím na „sanaci Diskontní banky, což byla akce, která Františka Stříbrného
přivedla až před soud.“91 V Právu lidu vyšel článek Zákon o sanaci Kreditenstaltu, který
podává informaci o tom, že rakouská vláda předložila Národní radě návrh zákona, podle
kterého má být použito 100 milionů šilinků ze státní pokladny na pokrytí ztrát
Kreditanstaltu. Má být také „sjednána půjčka do 150 milionů šilinků vydáním
spolkových dlužních úpisů nebo dlouhodobých spolkových pokladničních směnek
v rakouské nebo cizí měně. […] Až do r. 1935 má být odložena lhůta, kdy stát má splatit
dluh Národní bance a účast státu na čistém zisku Národní banky bude věnován ve
prospěch Kreditanstaltu.“ 92
Z obsahu analyzovaných článků o Stříbrném nám vzniká osobnost Jiřího
Stříbrného s jeho fyzickými i osobnostními rysy, tak, jak nám je podává Příšerný
večerník. K tomu v následující kapitole.

5.3 Interpretace výsledků analýzy
Obraz Jiřího Stříbrného podle Příšerného večerníku byl utvořen jako tzv. sociální
konstrukce reality. Ve Slovníku mediální komunikace je realita definována jako
konstrukt, který vznikne teprve ve chvíli, kdy je interpretován, a do té doby neexistuje.
„Mediálně konstruovaná skutečnost je v zásadě transformací mimomediální skutečnosti
a k této transformaci dochází nezbytnou redukcí velké množiny všech nabízejících se
událostí

na

mnohem

menší

množinu

mediálně

akceptovaných

událostí.“93

„Priviegovaným nástrojem konstruování světa je zejm. jazyk, který přebírá roli
zprostředkovatele, stává se médiem par excellence a jedině jeho prostřednictvím
můžeme dospět k porozumění.[…] Významy skutečnosti se utvářejí v jazykovém
kontextu, význam a pravda závisejí a odvíjejí se od sociálních mocenských vztahů; co
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považujeme za pravdivé, skutečné apod. je utvářeno sociálními kontexty, jazykovými,
sociálními nebo diskursivními praktikami…“94 Tímto způsobem pracoval i Příšerný
večerník. Pomocí jazykových prostředků, záměrným vynecháváním některých událostí,
překroucením skutečnosti v ironii či parodováním aktuálních témat docílil určitých
stereotypů ve vnímání Jiřího Stříbrného v žádoucí negativní poloze.
Užitím parodie a ironie byla vytvořena osoba Jiřího Stříbrného, která trpí
sebelítostí („…byl stranou národních socialistů vykořisťován a vysáván…“95; „ze všech
stran osočovaný, snižovaný, ba i přehlížený“96; „náš hrdina a mučedník,[…]ubohý
sirotek macechy – Vlasti“97). Prostřednictvím označení Stříbrného jako člověka „se
zlatým srdcem tlukoucím pod drahým kožichem velkého socialisty“98 nebo někoho, kdo
„postupoval od mety k metě ve své slávě a důstojenství“99a „našetřil si malý kapitál“100
vyvstává představa Stříbrného jako osoby lpící na materiálních hodnotách a kariéře.
Příšerný večerník o něm píše, že podle jeho názorů „masérství urychluje koloběh
peněz“

101

a označuje ho jako „slavného insertního magnáta“102, čímž si představíme

člověka nižších mravních hodnot a podnikatele, který těží ve svých tiskovinách nemalé
částky prostřednictvím inzerce.
Jako osobnost politickou nám ho v negativní rovině vykreslují zmínky
v Příšerném večerníku jako „emeritního dirigenta parlamentní kapely“103, oblíbeného a
velkého státníka a politika, slavného vůdce lidu, nenahraditelného politika světového
formátu, „pilného a svědomitého národního pracovníka“104 a bratra vůdce. Že Stříbrný
nebyl pro Příšerný večerník oblíbeným politikem, znázorňuje i satirický verš „Když
presidenta ČSR, tak Stříbrného Jirku!“105 nebo různá vyjádření o něm jako o Muži 29.
února, bývalém ministrovi, budovateli naší samostatnosti, muži tisíců idejí a jako o
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„muži, který veden starořímským národním citem neváhal užíti k záchraně našeho státu
způsobu svrchovaně obětavého.“106
Díky neustálým narážkám na hraní karet ho vnímáme i jako velkého hazardního
hráče a jeho tisk se jeví jako nízký a nekvalitní brak vzhledem k výrazům označujícím
ho jako tisk, který se vyzná v kachnách, „zvětšuje každou blbost na senzaci“, „Kopíruje
vtipy ze všech humoristických časopisů“107, čtenáře Poledního listu nazývá Příšerný
večerník negramotnými a Stříbrného jako zástupce „Ligy proti bulvárním a
pornografickým tiskovinám“108, „muže tisíců idejí a zakladatele časopisu Intim a
Šejdrem.“109 Jako člověk neblaze proslulý svými skandály je nám Stříbrný vykreslen
pomocí vyjádření jako „agilní importér anglického uhlí“110 nebo „obětavý bratr
Doudleba, který si umí vždy najít čas, když jde o trpící nebo o něco kalého.“ 111
Zdůraznění toho, že byl vyhozen ze strany socialistů, dosahují v Příšerném večerníku
častými zmínkami v tom smyslu, že byl zbaven úřadu ministra nebo tím, že svého času
také letěl.
Jeho vzezření nám popisují slova, že „má čupřinatou hlavu“ 112, „že si barví na
hnědo vrkoče stařeček tento rozmilý“113 nebo zmínky, že má výraznou či kučeravou
hlavu. Vzhled Stříbrného je nám předkládán i prostřednictvím obrazového materiálu.
Například:
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:
Obrázek 4: Grafické vyobrazení Jiřího Stříbrného

Obrázek 5: Grafické vyobrazení Jiřího Stříbrného č. 2

Pomocí interpretace různých znaků z Příšerného večerníku, znázorňujících Stříbrného,
jsme získali vykonstruovaný obraz Jiřího Stříbrného. Vznikla nám sociální konstrukce
člověka, založená na podnětech, podávaných nám určitým způsobem prostřednictvím
média, snažícího se zobrazovat realitu pomocí nadsázky, satiry a parodie.
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Závěr
Bulvární tisk se do poloviny 20. století rozšířil do vyspělých států po celém světě.
Snažil se přiblížit obsahem i cenou nižším vrstvám obyvatelstva, dychtícím po senzaci a
nízkých zprávách. Příšerný večerník, ve své době periodikum nebývalého založení,
výstižnými slovy parodoval tento bulvární tisk. Zábavnou formou se trefoval do
politických osobností, důležitých událostí, významných afér a do bulvárních obsahů
novin. Od svého vzniku reagoval především na články periodik koncernu Tempo a
v první řadě na Jiřího Stříbrného, majitele tiskáren Tempo a známého politika.
V květnu roku 1931 Příšerný večerník přestal vycházet. Vysvětlil to ve svém
posledním čísle slovy: „Odcházíme, ale neumíráme. Odcházíme jen do Blaníka,
abychom opět, až národu českému bude nejhůře atd. (viz. Staré pověsti české). Na
shledanou se těší a zdraví vás REDAKCE.“ 114
Cílem práce bylo prostřednictvím obsahové analýzy Příšerného večerníku
dospět k obrazu Jiřího Stříbrného v negativní poloze, který vznikl jako sociální
konstrukce reality. K pochopení dané problematiky jsem v práci popsala i vývoj
bulvárního tisku ve světě a v Československu včetně historického kontextu. Shrnula
jsem také život Jiřího Stříbrného včetně jeho politického a vydavatelského působení.
Zkoumané periodikum, Příšerný večerník, jsem popsala ze stránky obsahové i
formální. V další části jsem se věnovala analýze samotné. Nejprve jsem vymezila
termíny parodie, satira a karikatura. Následoval rozbor těch článků Příšerného
večerníku, které se zaměřovaly na Jiřího Stříbrného nebo na jeho tiskovou společnost
Tempo. Podle několika kritérií jsem články roztřídila do kategorií. V závěru analýzy
jsem popsala Jiřího Stříbrného tak, jak ho vykreslil Příšerný večerník.
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Summary
Popular press was spreading all over advanced countries up until the first half of 20th
century. It was trying to reach lower social classes, which were hungry for sensational
news, using its content and price. Příšerný večerník, unusual periodical, mimicked
popular press. It mostly reacted on articles published in Tempo concern, mainly
focusing on Jiří Stříbrný, owner of the press and well-known politician as well.
Objective of this thesis was to describe personality of Jiří Stříbrný based on results of
previous analysis. In order to understand given problems, I also described development
of popular press in the world context including Czechoslovakia’s history. Additionally,
life of Jiří Stříbrný was summed up including his political and editorial work.
Examined periodical, Příšerný večerník was described by its content and form. In next
part, analysis was performed. First of all, terms parody, satire and caricature were
described. Next, articles, concerning Jiří Stříbrný or his press company Tempo, were
analyzed. Articles were categorized by several criteria. In the conclusion Jiří Stříbrný
was

described

as

he

was

published
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in

Příšerný

večerník.
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