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Abstrakt
Diplomová práce představuje osobnost Michaela Káchy, anarchistického redaktora 
a nakladatele. Životopisný nástin zachycuje nejen jeho redakční a publicistickou činnost 
(např. v časopisech Práce, Zádruha, Mladý průkopník, Klíčení) a nakladatelské aktivity 
(Družstvo Kniha, Kacha Verlag), ale věnuje se také jeho působení v dělnických a později 
anarchistických, resp. anarchokomunistických organizacích, které je s jeho literární činností 
neodmyslitelně spjato. Součástí práce je bibliografický soupis textů Michaela Káchy a seznam 
knih vydaných za jeho účasti. 

Abstract
This thesis presents the personality of Michael Kácha, anarchist editor and publisher.
Biographical sketch shows not only his editorial activity and journalism (for instance in 
journals Práce, Zádruha, Mladý průkopník, Klíčení) and his work as a publisher (Družstvo 
Kniha, Kacha Verlag), but pays attention also to his activities within workers’ and anarchist, 
respectively anarcho-communist organizations, which is inextricably connected with his 
literary activity. A bibliography of texts of Michael Kácha and a list of books published with 
his participation is the part of this thesis.
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Úvod

Michael Kácha byl osobností důležitou jak pro anarchistické hnutí, v němž patřil mezi 

ústřední postavy, tak pro historii literatury, do níž se zapsal svým působením v několika 

časopisech a nakladatelskou činností. Přesto o něm dosud nebyla publikována žádná 

ucelenější práce a lze k němu najít jen minimum odborné literatury. Ve vzpomínkách českých 

kulturních osobností nebo v několika literárněhistorických monografiích je sice zmiňován, jde 

však jen o kusé informace. Stejně tak v pojednáních o historii dělnického a anarchistického 

hnutí najdeme množství zmínek o Káchově osobnosti, vzhledem k širšímu tematickému 

zaměření však nepřesahují rámec stručného životopisného medailonku v poznámce pod čarou.

Tato práce je pokusem rozšířit poznatky o životě a díle Michaela Káchy. První část

představuje životopisný nástin tohoto anarchistického redaktora a nakladatele, který je členěn 

do kapitol ohraničených jeho životními etapami a událostmi (např. první světová válka) 

a dobou, kdy působil v jednotlivých časopisech. Vzhledem ke zmiňovanému nedostatku 

odborné literatury k tématu se naše pozornost soustředí na excerpci dobového, hlavně 

anarchistického tisku, který je naším hlavním pramenem spolu s archivními materiály. 

Historické práce o dějinách anarchistického hnutí nám potom pomohou popsat celkový 

kontext, v němž musí být Kácha jako aktivní anarchista chápán. Práce se proto mnohdy nedrží

pouze literárněhistorické tematiky, ale věnuje se i šíře vymezeným dějinám vztahujícím se ke 

Káchovi, hlavně historii anarchistického hnutí, s nímž úzce souvisela jeho kulturní aktivita. 

Druhou částí práce je anotovaný soupis Káchových publikovaných textů. Doplněn je 

seznamem publikací vydaných za jeho účasti. Tato bibliografická část umožňuje doplnit 

představu o významu a šíři Káchových aktivit (nejen) v oblasti literatury.
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1. Život a dílo Michaela Káchy

1.1. Začátky v dělnickém hnutí

Michael Kácha se narodil 6. ledna 1874 ve Zlíchově, osadě obce Hlubočepy, otci Josefu 

Káchovi a matce Marii Káchové, roz. Mlejnkové. Podle pobytových přihlášek pražského 

policejního ředitelství nebyl jediným potomkem Káchových, v přihláškách se objevuje 

celkem pět jeho sourozenců.1 Jeho starší a jediný bratr František Vendelín (narozen 18632) se 

stal obětí vlny perzekucí proti socialistům, která probíhala v první polovině 80. let 19. století.3

F. V. Kácha byl jako redaktor dělnického listu Budoucnost a socialistický organizátor 

několikrát vězněn, poté byl vypovězen z Prahy. „Byl štván z místa na místo, ale přesto 

neustával v politické práci. Na jeho strastiplné cestě jej najdeme v hlavních střediscích 

dělnického hnutí tehdejšího Rakousko-Uherska, v Budapešti, Vídni, Brně i jinde. V Brně byl 

několik měsíců vyšetřován a potom vypovězen. Později byl vypovězen i z Vídně, stíhán 

v Bratislavě a v březnu 1885 zatčen v Plzni. Nato byl pražským zemským soudem znovu 

odsouzen k čtyřměsíčnímu těžkému žaláři, který opustil s podlomeným zdravím. Za krátký 

čas byl znovu zatčen v Berouně a roku 1886 (po čtyřměsíční vazbě) odsouzen v Praze 

k pětiměsíčnímu těžkému žaláři. Dva dny před uplynutím tohoto posledního trestu zemřel 

sotva třiadvacetiletý Kácha dne 20. září 1886 ve vězení novoměstské radnice.“4

Nejen osud Káchova bratra ovšem předznamenal jeho budoucí aktivity. Vzdělání získal 

Michael Kácha jen základní, živil se jako švec. „Jeho živnost však zanikla ještě dřív, než 

přišel Baťa. Rozhodně by však byl mezi prvními ševci, které Baťa zničil. Z této miniaturní 

živnosti však ještě podporoval anarchistické hnutí. Aspoň v jeho počátcích. Kácha však 

živnosti zanechal a dal se na vydávání knih a časopisů.“5 I když v pozdějších letech ševcování 

vyměnil za profesi dělnického redaktora a pak i nakladatele, „ševcovské řemeslo vlastně 

Kácha nikdy úplně na hřebík nepověsil. Pořád ještě měl ševcovský verpánek a nářadí a nějaký 

ten materiál, aby mohl v případě nutnosti spravit boty nejen sobě, ale i kamarádům. Chudým 

                                                            
1 Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 246, obraz 201.
2 Tamtéž.
3 NEUMANN, Stanislav Kostka: Stati a projevy 2, 1904–1907. Praha, Odeon 1966, s. 292–300.
4 HOLEC, František, MIKOTA, Miloslav: Počátky dělnického hnutí na Žižkově. In Václav HLAVSA (ed.), Pražský 
sborník vlastivědný 1963. Praha, Orbis 1963, s. 65. O osudu svého bratra se Michael Kácha zmiňuje v redakční 
poště, když odpovídá jednomu z čtenářů Zádruhy: „Byl to můj bratr, který v roce 85 s Tebou byl pod 
novoměstskou věží. Za nedlouho po tom tam zemřel, odpykávaje si trest devíti měsíců. Zemřel, když již za dva 
dny měl vyjíti na svobodu…“ KÁCHA, Michael: Od redakce. Zádruha III, 1910–1912, č. 43, 8. 12. 1911, s. 8.
5 SEIFERT, Jaroslav: Všecky krásy světa. Praha, Československý spisovatel 1992, s. 289.



8

kamarádům, sousedům, jejich ženám a dětem bezplatně.“6 Přestože měl jen základní vzdělání, 

byl obecně přijímán jako vzdělaný člověk, rozhled a znalosti získal intenzivním samostudiem.

Káchova politická činnost začala v 90. letech, kdy se účastnil práce v různých 

dělnických spolcích. Byl například členem spolku Žižkovan7 nebo na přelomu století 

jednatelem vzdělávacího spolku Nový ruch8. V létě roku 1899 vznikla v Praze mezi 

anarchisty dělnická záložna, která později založila i kooperační obuvnictví9 (oba podniky 

skončily kvůli nedostatku financí neúspěchem10). Jedním z funkcionářů této záložny byl 

i S. K. Neumann, podle Štěpána se právě tady seznámil s Michaelem Káchou – „vedoucí 

osobností tohoto kooperačního projektu“11. 

Kácha začal docházet do Neumannovy olšanské vily a tím začala dlouhodobá 

spolupráce obou anarchistů, která trvala až do 20. let, kdy tvořili časopis Červen, jenž 

vycházel v nakladatelství František Borový. Neumannova vila byla v tu dobu známým místem 

setkávání lidí různých povolání a vzdělání, většinou anarchistů. Vydávalo se odsud několik 

časopisů, při debatách zde vznikl nejeden plán na edici nebo jiný literární či nakladatelský 

počin. Neumann z Olšan vydával Nový kult, Kamilla Neumannová, jeho tehdejší manželka je 

známa především jako vydavatelka Knih dobrých autorů. 

Kácha zde potkává mnoho osobností, budoucích přátel a zároveň spolupracovníků. 

Setkává se tu s anarchisty-literáty, budoucími přispěvateli do anarchistických novin (Fráňa 

Šrámek, František Gellner) nebo s neúnavnými kolportéry a vydavateli (Antonín Bouček). 

Poznává tu i svou budoucí životní družku Marii Müllerovou. 

Omladina

Z olšanské vily Kácha redigoval první list, v němž působil – Omladinu.12 Listů s tímto 

názvem bylo několik, jednu z řady Omladin začal vydávat roku 1898 Vilém Körber. Po jeho 

                                                            
6 MAREŠ, Michal: Ze vzpomínek anarchisty, reportéra a válečného zločince. Praha, Prostor 1999, s. 77. Viz také 
MAHEN, Jiří: Vzpomínky k Šrámkovým padesátinám. Panorama I, 1927, č. 5, leden, s. 113–116.
7 KÁCHA, Michael: Úlomek vzpomínek. In Bořivoj WEIGERT a Jan ZIEGLOSER (eds.), Omladina. 25 let po 
procesu. Vzpomínky. Praha, Nakladatelství Jana Zieglosera 1919, s. 82. Od května 1898 byl Kácha 
místopředsedou spolku, od února 1899 jednatelem. (Viz Archiv hlavního města Prahy, Fond Magistrát hlavního 
města Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, sign. XX/27, Vzdělávací 
beseda dělnictva stavebního pro Žižkov a okolí.)
8 Národní archiv, sbírka Federace českých anarchistů (č. 1020), ka 4, jedn. 7.
9 NEUMANN, Stanislav Kostka: Stati a projevy 1, 1893–1903. Praha, SNKLU, 1964, s. 605–606.
10 ŠTĚPÁN, Václav: Český anarchismus od začátku 90. let 19. století do roku 1914 [disertační práce]. Praha,
Ústav pro českou literaturu ČSAV 1966, s. 90.
11 Tamtéž.
12 Časopis tohoto jména vycházel s přestávkami a pod různým redakčním vedením už od roku 1891. Na jeho 
vydávání měly vliv hlavně úřední perzekuce. Redaktoři byli často zatýkáni, texty byly zabavovány. Řadu 
časopisů s názvem Omladina tak doplňují příležitostné listy nebo časopisy, které byly vydávány v době, kdy byl 



9

smrti redakci převzal jeho syn Čeněk Körber. Michael Kácha byl redaktorem Omladiny od 13. 

září 1900, kdy vyšlo 11. číslo VI. ročníku. V průběhu času se neměnili jen redaktoři 

a vydavatelé, ale také periodicita. Než se stal redaktorem Kácha, časopis vycházel dvakrát až 

třikrát měsíčně, nějaký čas dokonce jednou týdně. Mezi jednotlivými čísly však občas vznikla 

až několikaměsíční mezera. V září a říjnu 1900 vyšla jen dvě čísla měsíčně, poslední 

Omladina z této řady pak nese datum 30. ledna 1901. Tím historie časopisu Omladina

nekončí, od roku 1903 začala znovu vycházet. 

Káchovo jméno se v novinách poprvé objevuje v 10. čísle v roce 1900. Oznamuje se 

v něm, že Čeněk Körber vystupuje z redakce (10. číslo je však uvedeno ještě pod jeho 

jménem) a že se redakce, administrace a expedice přesouvá na Olšany, do známé 

Neumannovy vily („vila č. 45, Žižkov“). V rubrice Různé zprávy je uveřejněno upozornění 

soudruhům, „by veškeré dopisy týkající se přednášek, agitace, zasílány byly na soudruha 

Káchu Michaela, Žižkov, Veleslavínova ul. č. 13 n.13 […]“14

Kácha je jako redaktor uveden v šesti číslech,15 jediným jeho článkem v Omladině je 

nekrolog16 neznámému kamarádovi, který zemřel na tuberkulózu. Už zde lze najít ocenění 

nekompromisnosti, kterou si umírající zachovává i na smrtelné posteli („K zpovědi, ač byl 

fráterem ustavičně obtěžován, nedošlo. Ležel již v agonii smrtelné, nabyv na chvíli jasného 

ducha, odmítal s posuňkem, v němž zračilo se tolik upřímné nenávisti, formální obřadnosti 

kněze, který přes jeho vůli mu dával poslední pomazání.“17) a odsouzení „kamarádů“ 

umírajícího, jejichž návštěvy se nedočkal. Jedno i druhé – odpor ke kompromisům a důraz na 

přátelství – bude Káchu provázet po celý život. 

Renata Wohlgemuthová dělí anarchistické hnutí začátku 20. století na dvě skupiny. Do 

první, sdružené kolem Omladiny a složené převážně z funkcionářů spolků a dělnických 

předáků, řadí například Čeňka Körbera, Karla Vohryzka nebo Michaela Káchu.18 Druhá 

skupina se formovala kolem Nového kultu, kromě Neumanna sem zařazuje další umělce, např. 

Gellnera, Tomana nebo Šrámka. Zde vysvítá otázka, zda nezařadit Káchu spíše do skupiny 

                                                                                                                                                                                             
odpovědný redaktor vězněn, nebo jako náhrada za zabavená čísla (např. Nová Omladina, Mládeži, Pokroková 
Omladina). K historii Omladiny viz TOMEK, Václav: Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925. Praha,
Filosofia 2002, s. 354–380. U Omladiny, v níž působil Kácha, je zde však uveden menší počet čísel, která vyšla 
v VI. ročníku. (To si vysvětlujeme rozdílným počtem čísel v ročníku v katalogu některých knihoven, v knihovně 
Ústavu pro českou literaturu mají VI. ročník Omladiny o 16 číslech, v Národní knihovně však jen o 14 číslech.) 
13 Dnes ul. V. Nejedlého, dům s číslem 13 stále stojí (dnešní číslování 510/13).
14 Omladina VI, 1900–1901, č. 10, 29. 8. 1900, s. 7.
15 Ročník 1900 měl celkem 16 čísel. 
16 KÁCHA, Michael: Za kamarádem. Omladina VI, 1900–1901, č. 12, 21. 9. 1900, s. 6–7.
17 Tamtéž, s. 7.
18 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata: Příspěvek k dějinám českého anarchistického hnutí v letech 1900–1914. Praha,
Academia 1971, s. 24.



10

kolem Neumanna – Omladinu redigoval z olšanské vily a také v Dělnické jednotě Královské 

Vinohrady, v níž po roce 1900 působil, se setkával spíše s literáty-anarchisty z jeho okolí. 

Ve stejné době byl však také členem vzdělávacího spolku Nový ruch, v němž kromě něj 

působili právě Čeněk Körber a Karel Vohryzek. Dělení na dvě skupiny je v pozdějších letech 

více než opodstatněné (ambivalence mezi pražskými intelektuály a syndikalistickým severem 

se zvětšuje19). Zařazení Káchy kolem roku 1900 tak není jednoduché. Pokud bychom se 

nechtěli tohoto dělení hnutí vzdát, Káchovi bychom museli nutně vymezit prostor zvláštní –

pohybuje se v obou skupinách a spojuje je. V pozdějších letech už bude situace trochu 

jasnější, dělení se vyostří a Kácha se jako odpůrce prosazování neutrálních odborů zařadí po 

bok Neumanna a dalších, převážně pražských anarchistů. 

V prvních letech 20. století se začíná v anarchistickém hnutí tematizovat organizační 

otázka. V únoru 1901 se v Praze konalo tajné shromáždění, později označené za 

1. anarchistický sjezd, účastnili se ho například S. K. Neumann nebo Karel Vohryzek.20

Další sjezd celého českého hnutí byl plánován už na Vánoce 1902. Nakonec se jej však 

podařilo svolat až na duben 1903. Na sjezd dorazilo 44 delegátů za různé skupiny – přes 10 

zástupců severočeských skupin a 19 za pražské skupiny. Jednou ze zastoupených pražských 

skupin byla i zmiňovaná Dělnická jednota na Královských Vinohradech, kterou 

reprezentovalo osazenstvo olšanské vily: S. K. Neumann, Fráňa Šrámek, Jiří Mahen, Karel 

Toman, František Gellner a Michael Kácha. 21

Jedním z bodů agendy bylo i dvojí směřování anarchistického hnutí. Karlu Vohryzkovi 

jako zástupci horníků oponoval za intelektuální část anarchistů S. K. Neumann. V protikladu 

zde stála odborová organizace a koncepce volných agitačních skupin, kterou razila skupina 

kolem Neumanna. Sjezd neupřednostnil ani jednu z organizačních taktik a návrh volných 

agitačních skupin přijal jako druhou organizační složku anarchistického hnutí.22

První širší organizace na federativním principu vznikaly mezi horníky a dalšími dělníky, 

převážně na severu a severovýchodě Čech. První byla v roce 1903 Severočeská hornická 

federace (SHF), k níž se na začátku dalšího roku chtěli přidat i textilní dělníci ze 

                                                            
19 Toto dvojí směřování anarchistického hnutí se zanedlouho projevilo i organizačně a prakticky – vznikem dvou 
federací během jednoho roku – viz dále.
20 NEUMANN, Stanislav Kostka: Stati a projevy 1, 1893–1903. Praha, SNKLU, 1964, s. 606.
21 ŠTĚPÁN, Václav: Český anarchismus od začátku 90. let 19. století do roku 1914 [disertační práce]. Praha,
Ústav pro českou literaturu ČSAV 1966, s. 100.
22 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata: Příspěvek k dějinám českého anarchistického hnutí v letech 1900–1914. Praha,
Academia 1971, s. 27–28. Referát o sjezdu uveřejněn v Matici svobody: [VOHRYZEK, Karel]: Druhý sjezd 
v Praze. Matice svobody IV, 1902–1903, č. 10, 15. 4. 1903, s. 76–79.
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severovýchodu Čech. Oborové vymezení SHF nakonec v roce 1904 vedlo k založení širší 

organizace – České federace všech odborů (ČFVO). 

Zastánci teoretického směru hledali po vzniku hornické federace prostor pro své 

působení, sdružili se proto kolem vydavatelství kalendáře23 (v jehož čele stál S. K. Neumann). 

Základní jednotkou organizace měly být již delší dobu praktikované volné skupiny. Dne 

10. října 1904 se v Praze sešli zástupci 22 iniciativních skupin (celkem čítajících 248 členů) 

a jejich jménem navrhli založení federace a její program.

Na Vánoce 1904 byl svolán ustavující sjezd, jehož se účastnilo 68 delegátů za 25 skupin 

(celkem kolem 250 členů převážně pražských skupin). Sjezd schválil navržený program24

a doporučil, aby měla federace vlastní list. Tím se stala Práce a jejím vydavatelem a později 

odpovědným redaktorem byl Michael Kácha.

                                                            
23 Dělnické kalendáře vyšly pod hlavičkou Nového kultu v roce 1902 a 1903, S. K. Neumann redigoval ještě 
kalendář na rok 1900, vydaný nákladem Omladiny.
24 Provolání k založení ČAF a program federace je k dispozici v Národním archivu ve sbírce Federace českých 
anarchistů (č. 1020, ka 1, jedn. 1), program byl otištěn v prvním čísle Práce v rubrice Věstník ČAF. Ve zkrácené 
podobě též in TOMEK, Václav (ed.): Český anarchismus 1890–1925. Praha, Filosofia 1996, s. 375–376. 
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1.2. Práce a Klíčení

K naplnění požadavku na vznik listu, který by byl orgánem České anarchistické 

federace, došlo hned několik týdnů po sjezdu. První číslo nového „lidového čtrnáctideníku“ 

vyšlo 18. ledna 1905. Osm stran formátu A4 otevírá prohlášení redakce, v němž jsou vytčeny 

cíle tohoto listu. Redakce charakterizuje vlastnosti, které jsou potřeba k boji proti kapitalismu 

a vykořisťování, a vyslovuje svůj záměr „pomáhat lidem, aby se takovými stali, ukazovat 

cesty, jimiž se mohou k té úrovni dovinouti, pracovat spolu s nimi o všem, co může přiblížit 

uskutečnění našich sociálních tužeb, a proti všemu, co moderního člověka tísní, co brání jeho 

rozpětí – toť cíle, jež jsme si při zakládání našeho listu vytkli a jež chceme vždy a důsledně 

sledovat“.25

Práce vycházela jako čtrnáctideník v nákladu cca 2000 ks, později v nákladu nižším 

a nepravidelně.26 Odpovědným redaktorem a vydavatelem listu byl od začátku Michael 

Kácha, měnili se hlavní redaktoři časopisu – od 6. čísla jím byl Ladislav Knotek (do té doby 

byli v hlavičce titulní strany uvedeni jen stálí spolupracovníci redakce – mj. Karel Toman 

nebo S. K. Neumann), rubriku fejetonu řídil Fráňa Šrámek. Ve 13. čísle je oznámeno, že 

Ladislav Knotek se kvůli cestě do zahraničí vzdává vedení listu, od tohoto čísla už také 

hlavička neobsahuje seznam stálých spolupracovníků. Vedení listu přebírá Šrámek, který 

v této roli působí až do 9. čísla II. ročníku. I přes nesnáze se redakci podařilo Práci (byť 

s přestávkami) vydávat až do roku 1908, kdy v květnu vyšlo poslední číslo III. ročníku.

Obsahově jde o list politický, značnou část tvoří ovšem i texty umělecké. Stálou rubriku 

Obzor (později Obzory) vyplňují krátké zprávy ze sociálních bojů po celém světě – nejčastěji 

se autoři věnují stávkám, všemožným nespravedlnostem a špatnostem páchaným jejich 

nepřáteli (vojenská síla, klérus, vlastníci továren, policie a soudy, politici a další) nebo 

popisují činy, které si zaslouží pozornost (např. odepření vojenské služby 

z antimilitaristického přesvědčení nebo vzepření se mocenským činitelům). Rakouská část 

této rubriky poskytuje užitečné informace zevnitř hnutí – píše se zde o represích vůči českým 

anarchistům nebo o konfiskacích. 

Na anarchistický tisk byla pozornost cenzury upřena neustále. Zabavení postihlo skoro 

všechna čísla tří ročníků Práce. Redaktoři však na cenzuru reagovali po svém, někdy stihli 

konfiskovaný článek nahradit textem připraveným do dalšího vydání, někdy v dalším čísle 

                                                            
25 Redakce: Společnost, v níž žijeme […]. Práce I, 1905, č. 1, 18. 1., s. 2.
26 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata: Příspěvek k dějinám českého anarchistického hnutí v letech 1900–1914. Praha,
Academia 1971, s. 38.
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otiskli úryvek zabavené části nebo přepis jejího obsahu a podotýkali, jak je možné, že 

tentokrát „nebezpečná“ informace cenzorově kontrole unikla. Jinou možností vyrovnat se 

s cenzurou bylo přetištění informace o dané události z jiného periodika, které nepodléhalo 

cenzuře v takové míře jako anarchistický tisk. I v tomto případě se však ukázala svévole 

cenzorů, neboť se několikrát stalo, že text v jiném periodiku vyšel a v anarchistickém listu byl 

zabaven. Několikrát také zabavené články z Práce vyšly v jiném periodiku, například ve 

Volných listech, časopisu vydávaném českými přistěhovalci v Americe. 

Na stránkách listu se objevovaly vzkazy pro cenzora, redaktoři cenzorovi psali 

k článkům komentáře, v nichž jej upozorňovali, že tuto informaci mají z toho a toho listu 

nebo že ji v jiném listě cenzura ponechala bez zásahu. Příkladem ostré odpovědi redaktorů na 

cenzorské zásahy je satirický text podepsaný Joe Salmem (pseudonym Fráni Šrámka) nazvaný 

Nationale důležitého člověka a otištěný na konci májového čísla Práce 1. máj revolucionářů 

1905: 

Popletl si [otec důležitého člověka – cenzora] to někdy totiž tak důkladně, že dělal plány, jak 

tele pošle na studie a z jeho syna že bude kapitální vůl. […] Nikdy ještě nepokálelo dítě tolik 

plének jako tohle; těžko uhádnouti, co tím chtělo manifestovati. Ale provádělo to tak vytrvale, 

že se zdálo, jako by si to bylo zvolilo za životní úkol. […] zázračný synek žádného mozku 

neměl. To pohnulo otce, že dal synka na studie. Z telete doma už byl ovšem dávno, dávno vůl. 

A synek vystudoval a stal se z něho – censor.27

Zvláštní číslo u příležitosti prvního máje vyšlo ve všech třech ročnících. Pod názvem 

První máj revolucionářů (ve III. ročníku označen jen jako májové číslo Práce) vyšel list 

většího rozsahu než běžná vydání, obsahoval převážně delší původní texty nebo překlady 

zahraničních anarchistických myslitelů, někdy napsané přímo pro tento list. Jak vyzdvihuje 

Resler, tato májová vydání Práce měla příkladnou úpravu, oproti Práci „obyčejné“ 

obsahovala množství grafických prvků a ilustrací od známých jmen české výtvarné scény –

namátkou V. H. Brunner (ten dělal mj. obálku májového čísla 1906), František Kupka nebo 

Slavoboj Tusar. 

                                                            
27 SALM, Joe: Nationale důležitého člověka. Práce I, 1905, 1. máj revolucionářů, květen, s. 12. Text byl přetištěn 
o několik let později v Zádruze (Zádruha II, 1910, č. 44, 16. 7., s. 4), což jen dokazuje, nakolik byl Šrámkův text 
nadčasový a rakouské cenzurní praktiky zkostnatělé.
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Práce jako list anarchistů

Rubrikou, která naplňovala roli Práce jako publikačního orgánu ČAF, byl Věstník 

ČAF. Šestá část programu ČAF, uveřejněného v prvním čísle Práce právě v této rubrice, 

vymezuje, že ve věstníku se budou uveřejňovat „1. zprávy o činnosti federace jako celku 

i o činnosti jednotlivých skupin; 2. návrhy a zaslána skupin i jednotlivců; 3. výsledky 

statistických šetření; 4. účty“. 

Výlohy s uveřejňováním Věstníku ČAF by se podle programu měly hradit 

z plánovaného agitačního fondu, později je v Práci uveřejněno i provolání ke skupinám, aby 

spolu se zaslaným textem k otištění ve věstníku zaslaly i příspěvek na náklady spojené s jeho 

otištěním. Kácha vedl pečlivé účetnictví listu, pravidelně uveřejňoval finanční bilance Práce, 

v nichž zpravidla největší položky tvořily dluhy kolportérů a odběratelů.

Ty stále rostly, ač v každém čísle redakce upozorňovala na nutnost řádného placení listu 

a skupiny a odběratele vybízela k nabádání kolportérů k platbám.28 Na začátku posledního 

čísla I. ročníku redakce apeluje na čtenáře: „Finanční úskalí a písčiny? Ty nezabíjejí 

myšlénku. Ale mohou ji učiniti bezbrannou. Na to bude třeba, aby naši čtenáři při druhém 

ročníku pamatovali.“29 V rubrice Listárna redakce je pak čtenářstvo vyzýváno k podpoře 

dalšího ročníku: „Platonické projevy nechť se jednou změní v účinnou pomoc.“30

Redakce byla od začátku deklarovaně založena na dobrovolném principu. Základním 

cílem nebylo na vydávání časopisu vydělat, ale šířit jeho prostřednictvím anarchistické 

myšlenky. S novým číslem museli vždy sbírat každou korunu na tisk („nemůžeme se radovati 

z budoucnosti, když ustavičně jest nám starati se, jak příští číslo zaplatíme“31) a skoro 

v každém čísle je uveřejněna výzva k pečlivosti v placení za odebrané výtisky. Nedbalost 

některých odběratelů a kolportérů byla pro list stejnou hrozbou jako cenzorský úřad: „My 

vytrváme v boji potud, pokud nám nevyrazí z ruky zbraň vlastní kamarádi, kteří nás pomáhají 

c. k. úřadům ubíjet tím, že nám v čas a správně neplatí za odebrané publikace.“32

Čtenáři na druhou stranu Práci několikrát podpořili v situacích, kdy kvůli konfiskaci 

málem zanikla – např. po zabavení velké části třetího čísla prvního ročníku čteme v čísle 

následujícím, že výzva kolportérům k placení sice výsledky nepřinesla, ale sešlo se hodně 

                                                            
28 Tyto výzvy ale neměly velký účinek, v polovině ročníku se například dočteme o odběratelích, kteří ještě 
nezaplatili ani jedno číslo, výzvy k řádnému placení se opakují takřka v každém čísle. 
29 Redakce: Končíme prvý ročník […]. Práce I, 1905, č. 26, 6. 1. 1906, s. 1.
30 [Nepodepsáno]: Všem kamarádům […]. Práce I, 1905, č. 26, 6. 1. 1906, s. 8.
31 KÁCHA, Michael: Kamarádům na uváženou. Práce I, 1905, č. 16, 18. 8., s. 7. 
32 [Nepodepsáno]: Persekuce konfiskacemi. Práce I, 1905, č. 12, 22. 6., s. 6.
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peněz na uhrazení škod po konfiskaci.33 I na různé fondy (agitační, vězeňský…) posílali 

jednotlivci i skupiny příspěvky, které lze najít v rubrice Kvitováno. Některé plánované 

brožury nebo přílohy listu se však právě kvůli malému počtu reakcí na výzvu k zasílání 

objednávek nebo předplacení nevydaly. 

Další aktivity nakladatelství Práce

Vydavatelství Práce se neomezovalo pouze na vydávání listu. Ve spolupráci 

s časopisem Weckruf vydalo v první polovině roku 190534 „umělecky provedené dopisnice 

s podobiznou a autografem Michaila Bakunina“,35 v létě 1906 pak pohlednici s názvem Velká 

stávka, z jejíhož výtěžku měla být vydána laciná lidová brožura.36

V roce 1905 se podařilo vydat několikastránkovou brožuru Vyvlastnění od Petra 

Kropotkina, tento text předtím vycházel v Práci, na stránkách listu jeho značná část podlehla 

konfiskaci. 

V čísle 17 redakce oznamuje plán vydávat literární práce kamarádů-spisovatelů. Jako 

první svazek to byla v prosinci 1905 sbírka Fráni Šrámka Života bído, přec tě mám rád...!

Další literární dílo však nevyšlo, od plánu bylo upuštěno zřejmě z důvodu neustálého 

nedostatku financí. Ze stejného důvodu ostatně skončily nezdarem i další nakladatelské plány, 

redakce oznámila několik připravovaných brožur (např. text Errica Malatesty Mezi 

venkovany, který vycházel v Práci na pokračování, měl vyjít i samostatně) nebo letáků (např. 

antimilitaristický leták, o němž redakce informovala na začátku II. ročníku, a později otiskla 

informaci, že z plánu na jeho vydání sešlo z důvodu nedostatku ohlasů a finančních 

příspěvků). 

V dubnu 1906 vychází nákladem Práce „lidový sešitek“ obsahující předmluvu Fráni 

Šrámka a protiklerikální texty Epištola k římským37 S. K. Neumanna, podle níž je brožura 

pojmenována, a V kulturní boj38 Ladislava Knotka. Ani tato publikace, a dokonce ani její 

                                                            
33 Konfiskace neznamenaly jen náklady na opravené vydání, ale také úhradu případných pokut. Srov. MALÝ, 
Karel: Policejní a soudní perzekuce dělnické třídy v druhé polovině 19. století v Čechách. Praha, Academia 
1967, zejm. s. 166–189.
34 Upoutávka na tyto pohlednice se poprvé objevuje v čísle 11 I. ročníku z 9. 6. 1905, přesnou dobu vydání se 
nepodařilo určit.
35 Práce I, 1905, č. 13, 7. 7., s. 8. 
36 Vydání oznámeno pouze ve 12. č. II. ročníku (21. 6. 1906, s. 8), o brožuře ani o pohlednicích se v dalších 
číslech už nepíše. 
37 Poprvé vyšlo v Kalendáři neodvislého dělnictva na rok 1900, poté několikrát přetištěno – viz Soupis díla St. 
K. Neumanna. Praha: St. knihovna ČSR – Nár. knihovna, 1959, záznamy 6 a 947.
38 Knotkův text byl poprvé otištěn v 3. čísle prvního ročníku Práce, ale většina ho byla zkonfiskována.
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ilustrace neušly konfiskaci: „Kresba na obálce39 a výňatky z různých myslitelů byly zabaveny 

a vydavatelstvu zůstal podle údaje Káchova jen jediný výtisk. Kácha vydal druhé vydání – po 

zabavení – bez Tusarovy kresby.“40

Brožury na tom, co se financí týče, nebyly lépe než list – i když se podařilo shromáždit 

peníze na vydání, většinou se tím pak kvůli liknavosti kolportérů a čtenářů jen zvýšily dluhy: 

ještě v květnu 1906 (rok po vydání Vyvlastnění) se například v Práci objevuje poznámka: 

„Peníze za Vyvlastnění a Epištoly se dosud příliš zvolna scházejí.“41

Kromě vydavatelské činnosti Kácha zprostředkovával prodej názorově blízkých 

časopisů a knih spřízněných nakladatelů, jimž zároveň dával inzertní prostor na stránkách 

Práce. V redakci ve Štítného ulici (č. p. 711) na Žižkově tak byla například pražská expedice 

Šibeniček, které S. K. Neumann vydával z Řečkovic, zájemci zde mohli dostat knihy 

a brožury vydané Novým kultem, jejichž zbývající náklad redakce na začátku roku 1906 

převzala.42 Na stránkách časopisu se také objevovaly upoutávky na Knihy dobrých autorů, 

edici vedenou Kamillou Neumannovou, nebo na knihy vydané nákladem Obzorů (např. 

Tomanova Melancholická pouť nebo Těsnohlídkova kniha Dva mezi ostatními. Legend). 

Perzekuce redaktorů

Konfiskace nebyly jediným represivním nástrojem rakouských úřadů. Fráňa Šrámek byl 

v červnu 1905 uvězněn za antimilitaristické prohlášení a báseň, které v Práci uveřejnil jako 

reakci na povolávací lístek na vojenské cvičení. Tomuto zatčení předcházely ještě události na 

májových všestudentských slavnostech, které jsou kvůli Šrámkovu angažmá několikrát 

zevrubně popsány v biografických publikacích o něm. Ve stručnosti je zde tedy pouze 

připomeneme. 

Na konci května se konaly všestudentské slavnosti, kterých se účastnil i Michael Kácha 

s Fráňou Šrámkem.43 Oba redaktoři Práce byli zatčeni, Kácha za to, že nesl černo-rudý 

                                                            
39 Autorem kresby je Slavoboj Tusar – kresba je otištěna in RESLER, Kamill: Michael Kácha, průkopník krásné 
české knihy, Praha, vl. nákl. 1941, s. 16.
40 Tamtéž, s. 13.
41 [Nepodepsáno]: Peníze za Vyvlastnění […] Práce II, 1906–1907, č. 11, 7. 6. 1906, s. 8.
42 [Nepodepsáno]: Upozorňujeme kamarády a své přátele […]. Práce II, 1906–1907, č. 2, 8. 2. 1906, s. 8. 
43 Ten se mj. den předtím na premiéře své jednoaktové hry Červen seznámil se svou budoucí životní partnerkou, 
Miloslavou Hrdličkovou. Srov. mj. BURIÁNEK, František: Fráňa Šrámek, Praha, Melantrich 1981, s. 37–39; 
MOLDANOVÁ, Dobrava: Curriculum vitae ve faktech a dokumentech. In ŠRÁMEK, Fráňa: Curriculum vitae, ed. 
Jiří Žáček, Praha, Československý spisovatel 1983, s. 221–229; HRDLIČKOVÁ-ŠRÁMKOVÁ, Miloslava: Fráňa 
Šrámek v revolučních letech 1905 a 1906. In Fráňa ŠRÁMEK: V boj: Revoluční písně z let 1901–06, eds. Kamill
Resler a Libor Knězek, Praha, Československý spisovatel 1953, s. 103–118. Zde jsou mj. otištěny motáky, které 
Šrámek posílal z vězení Káchovi.
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prapor, Šrámek za výkřiky směrem k policistovi, a následně odsouzeni na osm (Kácha) a šest 

dní. Proti rozsudku se odvolali.44

Zdálo by se, že tím aféra končí, pokračování na sebe však nenechalo dlouho čekat. 

Šrámek byl koncem června pozván na vojenské cvičení, na což zareagoval v Práci – básní 

Píšou mi psaní a prohlášením zakončeným zvoláním „Pryč s militarismem!“.45 Na cvičení byl 

za toto antimilitaristické prohlášení zatčen a vojenským soudem odsouzen ke čtyřem týdnům 

vězení a degradaci. Šrámkův případ se díky snaze Miloslavy Hrdličkové a Michaela Káchy 

dostal do veřejného povědomí, věnovaly se mu pak i některé neanarchistické listy, které 

upozorňovaly především na to, že vojenský soud soudil Šrámka za články, které uveřejnil 

ještě jako civilista. Jak píše Kácha ve vzpomínkovém článku46 napsaném u příležitosti 

Šrámkových šedesátin, „případ Fráni Šrámka rozrušil veřejnost a vzbudil ohlasy i v zahraničí. 

(Department hejtmana Chluma bylo bombardováno dopisy, které se za rámeček nedávají.)“

Vohryzek ke Šrámkově případu sepsal rezoluci, kterou na táboru lidu v Bruchu (dnešní 

Lom u Mostu) přijal několikatisícový dav. Kácha na zatčení reagoval prohlášením v Práci –

bylo zkonfiskováno, ale přetištěno ve Volných listech vydávaných v New Yorku.47

Šrámek byl propuštěn 10. října. Druhý den po návratu z vězení dostal rozkaz nastoupit 

trest za všestudentské slavnosti,48 což však odmítl: „Protestoval jsem a oznamoval polic. 

řiditeli, že mohu být jen přinucen nastoupiti trest toho dne. A nenastoupil jsem.“49

Šrámkovi pražští kamarádi mu 14. října uspořádali v hostinci U Zeleného stromu na 

Žižkově uvítací večírek. „Místnost byla nabita a právě se podpisovaly dopisnice tehdejšímu 

policejnímu řediteli Křikavovi, když do místnosti vtrhla policie. […] Tolik policajtů okolí 

Zeleného stromu nikdy předtím nevidělo. Schůze rozpuštěna za velkého vzrušení a zpívaná 

Píšou mi psaní vojanští páni… jsme byli zatčeni a odvezeni na policejní ředitelství,“50

popisuje průběh události Kácha ve zmiňovaném článku v Lidových novinách.

Tím to však pro Šrámka neskončilo, neboť byl ještě obviněn, že při zatýkání 

U Zeleného stromu měl říct: „Přátelé, prohlašuji, že Křikava je beztaktní tvor!“ Toto obvinění 

                                                            
44 [Nepodepsáno]: Známé události na výstavišti o Všestudentské slavnosti […]. Práce I, 1905, č. 13, 7. 7., s. 5.
45 Oboje v Práce I, 1905, č. 16, 18. 8., s. 1 a 2.
46 KÁCHA, Michael: Šrámek buřič. Lidové noviny XLV, 1937, č. 32, 19. 1., s. 9.
47 KÁCHA, Michael: Důslednosti. Volné listy XIV, 1905, č. 166, listopad, s. 9–10. 
48 Podle Káchových vzpomínek dostali před Šrámkovým návratem z vězení rozkaz k nastoupení trestu (Šrámek 
osm a Kácha čtrnáct dní vězení – vzpomínky jsou mírně nepřesné, nejspíš kvůli časovému odstupu. Kácha 
nastoupil osmidenní trest, Šrámek podle ostatních pramenů dostal šest dní vězení).
49 ŠRÁMEK, Fráňa: Policejní ředitel. Práce I, 1905, č. 21, 29. 10., s. 3.
50 KÁCHA, Michael: Šrámek buřič, Lidové noviny XLV, 1937, č. 32, 19. 1., s. 9. Dále viz HRDLIČKOVÁ-
ŠRÁMKOVÁ, Miloslava: Fráňa Šrámek v revolučních letech 1905 a 1906. In Fráňa ŠRÁMEK: V boj: Revoluční 
písně z let 1901–06, eds. Kamill Resler a Libor Knězek, Praha, Československý spisovatel 1953, s. 115–116.
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bylo probíráno u soudu na začátku prosince. Šrámek tento výrok nepopřel, ale „podotkl, že 

v té chvíli, kdy jej pronesl, nebyl policejní řiditel dv. r. Křikava u výkonu služby“, takže na 

něj nemůže být uplatněn paragraf o urážce činitele. Soud Šrámka nakonec osvobodil.51

Pro Káchu to rozhodně nebyl poslední pobyt ve vězení, jako aktivní anarchista byl pod 

stálým dohledem policie a musel absolvovat kromě množství domovních prohlídek i mnoho 

zatčení a věznění. 

Další vlně perzekucí čelilo anarchistické hnutí v první polovině roku 1906. Kácha se 

v poutech ocitl hned v lednu. Jak čteme v Plzeňských listech52 nebo v Národní politice, Kácha 

byl zatčen „pro násilné chování se vůči policejnímu koncipistovi Slavíčkovi, který vykonával 

v jeho bytě domovní prohlídku“.53 Podíváme-li se na informaci o zatčení Káchy v Práci, 

najdeme popis onoho „násilného chování“: „[…] byla vykonána dodatečná prohlídka 

v redakci Práce za účelem zabavení konfiskovaného čísla 26. Však policejní úředník […] 

může jíti a šlapati po rukopisech a papírech na zemi rozložených, určených k expedici, 

a upozorní-li ho někdo dotknutím se velebné jeho nohy, která šlape papíry – tu rozčileně 

konstatuje, že je bit.“54

Zatčení proběhlo jedenáct dnů po tomto incidentu, načež byl Kácha „podroben hnusné 

proceduře, obvyklé u prokázaných zločinců. (Měření, otiskování prstů, fotografování a jiné 

příjemnosti.) Jest obviněn ze zločinu dle parag. 81 a dodán c. k. zemskému soudu – kde 

soudce po zavedení protokolu povážlivě kroutí hlavou nad přitaženým § 81, propouští 

hrozného zločince a dovoluje vyšetřování na svobodě.“55 23. února byl pak Kácha soudem 

osvobozen.56

Perzekuční vlna měla negativní vliv především na anarchistický tisk. Redaktor Karel 

Vohryzek byl zatčen ve stejnou dobu jako Kácha, Omladina, v níž pracoval, přestala v lednu 

1906 vycházet. Práce podléhala čím dál většímu množství konfiskací. Hnutí se však 

s perzekucí svým způsobem vypořádalo, i díky „výraznější podpoře, kterou v těchto měsících 

                                                            
51 [Nepodepsáno]: Dozvuky všestudentské slavnosti. Národní politika XXIII, 1905, č. 336, 6. 12., s. 6–7, ranní 
vydání. Viz také HRDLIČKOVÁ-ŠRÁMKOVÁ, Miloslava: Fráňa Šrámek v revolučních letech 1905 a 1906. In Fráňa
ŠRÁMEK: V boj: Revoluční písně z let 1901–06, eds. Kamill Resler a Libor Knězek, Praha, Československý 
spisovatel 1953, s. 116.
52 [Nepodepsáno]: Zatčeni anarchisté. Plzeňské listy XXX, 1906, č. 15, 19. 1., s. 3.
53 [Nepodepsáno]: Zatčeni redaktoři anarchistických časopisů. Národní politika XXIV, 1906, č. 17, 18. 1., s. 3. 
Zpráva informuje také o zatčení Karla Vohryzka, který byl v říjnu odsouzen k desetidennímu vězení pro urážku 
stráže, a údajném zatčení Kaliny.
54 [Nepodepsáno]: Persekuce. Práce II, 1906–1907, č. 1, 26. 1. 1906, s. 7.
55 Tamtéž.
56 [Nepodepsáno]: Dozvuky bouřlivých dnů listopadových (Před okresním soudem na Žižkově). Národní politika
XXIV, 1906, č. 54, 24. 2., s. 9.
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poskytovali anarchistům severočeští horníci“.57 Poslední číslo Omladiny (5. číslo IV. ročníku) 

bylo zabaveno, místo něj vyšlo neperiodické číslo s názvem Plameny (25. ledna 1906). Hned 

31. ledna pak na Omladinu navazuje list s obměněným názvem – Nová Omladina.58

Konfiskace postihly opět skoro všechna čísla Práce v ročníku, v květnu dosáhla cenzura 

takové podoby, že k tomu redakce na titulní straně vydala prohlášení, v němž upozorňuje na 

neuvěřitelný výkon policejních orgánů, které májové vydání Práce dokázaly v tiskárně 

zabavit za pouhé tři minuty. Práce podle prohlášení podléhá konfiskaci za všech okolností, 

neboť „policejní zřízenci přiznaně hlídali tiskárnu po celý den a na osobách, které odnášely 

z tiskárny objednané tiskoviny, vyzvídali, zda nenesou čas. Práci“.59 Podrobnější popis 

konfiskační praxe pak můžeme nalézt i v cenzurou dotčeném prvomájovém čísle 1. máj 

revolucionářů 1906: „Báječný rekord! Za 3, no připustíme za 4 minuty následující výkon 

spojených sil: Censor přečetl 16 stran, nařídil konfiskace a policejní koncipient Slavíček 

doběhl (snad) z nejbližšího komisařství (vzdáleného nejméně 5 minut na kole) a zabavil dosud 

vytištěné exempláře.“60

V souvislosti s touto cenzurní příhodou se Kácha se Šrámkem ocitli znovu před 

soudem. Průběh těchto událostí popisuje Karel Drzka v článku uveřejněném v amerických 

Volných listech: 

Zatím vyšlo 9. číslo časopisu Práce. A persekuce triumfovala. Dvě minuty po předložení 

k censuře opakovalo se brutální sprosťáctví páně Slavíčkovo opět. Kácha, který odnášel 

konfiskovaná čísla, postřehl návštěvu policie a utekl na schodiště domu, v jehož přízemí 

tiskárna Ventova se nalézá, marně se snažiti ukrýti exempláře. Konečně je ukryl na záchodě, ale 

jeho odchod z domu byl postřehnut špicly; komisař nařídil prohlídku celého domu a zabavil 

opět celý náklad. Číslo bylo zabaveno hlavně pro přiložený článek E. Giraulta Proti militarismu 

(La brosse lu l’air), pro III.61 část Kropotkinovy Pařížské komuny a pro báseň J. Opolskýho 

Ferenz Koszut… Minuly klidně dva dny, aniž by se bylo něco přihodilo.62

                                                            
57 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata: Příspěvek k dějinám českého anarchistického hnutí v letech 1900–1914. Praha,
Academia 1971, s. 38.
58 Tamtéž, s. 38–39. TOMEK, Václav: Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925. Praha, Filosofia 2002,
s. 371–377.
59 [Nepodepsáno]: Státnímu návladnictví v Praze […]. Práce II, 1906–1907, č. 9, 10. 5. 1906, s. 1.
60 [Nepodepsáno]: Konfiskace tohoto čísla […]. Práce II, 1906–1907, 1. máj revolucionářů, květen 1906, s. 16.
61 Ve skutečnosti šlo o druhou část, třetí byla i přes tyto nesnáze uveřejněna v následujícím čísle. 
62 DRZKA, Karel St.: Persekuce českých anarchistů. Volné listy, ročník XV, 1906, č. 173, červen, s. 2. 
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10. května bylo Káchovi sděleno, že zabavené články obsahují devět zločinů, a po 

domovní prohlídce, při níž se nic kompromitujícího nenašlo, ale mnoho rukopisů do příštího 

čísla bylo zabaveno, byl přes protesty, že je po operaci slepého střeva, zatčen. 

Kromě Káchy policie zatkla i Fráňu Šrámka a Jana Opolského. Desáté číslo Práce (23. 

května 1906) se tedy muselo obejít bez obou redaktorů. Noviny však vycházely po celou dobu 

Káchova zatčení, místo Káchy je v hlavičce jako odpovědná redaktorka uvedena jeho družka 

Marie Müllerová. Šrámek byl z vazby propuštěn po třech týdnech,63 Kácha (podle jeho slov 

ve vzpomínkovém textu Šrámek buřič) Šrámka, zatvrzelého výslechem a vazbou, přemluvil, 

aby prohlásil, že on texty nečetl a nedával je do tiskárny, protože je zbytečné, aby vysedával 

v kriminále, když je ho třeba venku pro vedení listu.64 Šrámek i Opolský byli zproštěni 

obžaloby. Šrámek po propuštění zjistil, že se k policii nedostaly ty nejožehavější rukopisy, 

později se dozvěděl, že je mladý soudní askultant přítomný vyšetřování stihl vybrat a spálit.65

Redakci se sice z vazby vrátila jedna z výrazných osobností, ale musela čelit dalším 

nesnázím: „K trapnosti vyšetřovací vazby družila se nemoc a neutěšené zprávy o tom, že 

Práce dík činnosti policejních orgánů nemůže sehnati tiskárnu. Jak čtenářům známo, bylo 

každé číslo, vydané za mého uvěznění, tisknuto v jiné tiskárně.“66

Dne 22. června byl případ řešen u soudu. Podle denního tisku67 byl Kácha obžalován ze 

zločinu velezrady (kvůli otištění článku E. Giraulta, který prohlašuje zničení militarismu) 

a z přečinu proti veřejnému pokoji a řádu. Nakonec porota rozhodla, že tyto prohřešky 

nespáchal, že však došlo k zanedbání povinné redaktorské péče. Za to byl odsouzen k šesti

týdnům vězení a k uhrazení výloh ve výši 40 korun.68 Kácha byl po více než šestitýdenní 

vazbě propuštěn, ale na svobodě nepobyl dlouho, neboť 27. července musel nastoupit 

šestitýdenní trest. 

O věznění uveřejnil v čísle 18 krátké prohlášení s nadpisem Trestnice zemského soudu 

v Praze nezná politických vězňů, v němž upozorňuje, že na námitky, že s ním není zacházeno 

jako s politickým vězněm, bylo mu odpovídáno buď nedostatečně, nebo bez ohledu na 

současné trestní předpisy. Prohlášení uzavírá: „Toto mé prohlášení není nic jiného než případ 

                                                            
63 KÁCHA, Michael: Vydavatel t. l. Kácha […]. Práce II, 1906–1907, č. 13, 5. 7. 1906, s. 6–7. 
64 Srov. HRDLIČKOVÁ-ŠRÁMKOVÁ, Miloslava: Fráňa Šrámek v revolučních letech 1905 a 1906. In Fráňa
ŠRÁMEK: V boj: Revoluční písně z let 1901–06, eds. Kamill Resler a Libor Knězek, Praha, Československý 
spisovatel 1953, s. 117.
65 Tamtéž.
66 KÁCHA, Michael: Vydavatel t. l. Kácha […]. Práce II, 1906–1907, č. 13, 5. 7. 1906, s. 6–7. 
67 Např. [Nepodepsáno]: Red. Kácha před porotou. Čas XX, 1906, č. 172, 24. 6., s. 9.
68 Podle Práce bylo odnětí svobody trestem za redaktorské zanedbání v článku považovaném za velezrádný a 40 
korun byla pokuta za druhý přečin – článek naplňující pobuřování. 
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námořníka z Multatuliho, jenž po bolestné operaci byv píchnut špendlíkem neopatrného 

lékaře vzkřiknutím protestoval – ano, toto mnou uvedené píchání také nebylo v programu. –

Zatím protestuji za sebe. – Později za jiné.“69

V srpnu 1907 byl Kácha přítomen incidentu, při němž byl Jaroslav Hašek zatčen za 

údajný útok na úřední osobu. Přihlásili se poté s Marií Müllerovou jako svědci a Kácha byl 

pro neuposlechnutí výzvy před strážnicí zatčen. Po zjištění totožnosti byl propuštěn.70

Klíčení 

Ojedinělým Káchovým počinem byla snaha vydávat čtení pro děti. Na myšlenku 

vydávat dětský časopis jej přivedl S. K. Neumann, který byl inspirován francouzským 

anarchistickým časopisem pro děti Jean Pierre.71

Už v průběhu 1. ročníku Práce je několikrát tematizována potřeba čtení vhodného pro 

malé čtenáře.72 „Když [Kácha] přidružil svému časopisu Práce v ročníku II. od února 1906 

literární přílohu Klíčení, zřídil v ní dětskou besídku Červená školka, která vycházela až do 

května 1908. V březnu 1907 ohlašuje v Práci, že v polovici dubna počne vydávati měsíčník, 

časopis pro děti, Červená školka. V dubnu 1907 oznamuje, že název časopisu bude Klíčení, 

a v květnu 1907 pak první sešitek časopisu skutečně vydal.“73

Co začalo jako jedna až dvě strany v měsíční příloze, tedy pokračovalo v samostatném 

časopisu. Sešitek kapesní velikosti neobsahoval jen texty od dospělých autorů, velkou část 

obsahu vyplňovaly příspěvky samotných dětí (které rovněž neunikly pozornosti cenzorů 

a některé z nich byly zabaveny). Káchovi se podařilo vydat jen šest čísel, sedmé bylo 

připraveno do tisku, ale vydávání Klíčení skončilo přibližně ve stejnou dobu jako vydávání 

Práce, a poslední číslo už z finančních důvodů nevyšlo.74

V článku Naše bilance,75 rekapitulujícím druhý ročník Práce, píše Kácha o plánu vydat 

knížku pro děti a o jeho neuskutečnění kvůli nedostatku financí. Jednu knížku pro malé 

čtenáře se však Káchovi podařilo vydat, a to v roce 1908 Dolánku Pavla Suly. Knihu výtvarně 

                                                            
69 KÁCHA, Michael: Trestnice zemského soudu v Praze nezná politických vězňů. Práce II, 1906–1907, č. 18, 20. 
9. 1906, s. 7.
70 Událost byla popsána v článku v Komuně, ale kvůli cenzuře se tam podrobnosti neobjevily. Příhoda tak vešla 
ve známost až díky literatuře o Haškovi, kde je několikrát popsána. Viz např. PYTLÍK, Radko: Toulavé house: 
Život Jaroslava Haška, autora Osudů dobrého vojáka Švejka. Praha, Nakladatelství XYZ 2012, s. 139; ANČÍK, 
Zdena: Natři ho! – Spatři ho! Literární noviny II, 1953, č. 1, s. 7. 
71 RESLER, Kamill: Michael Kácha, průkopník krásné české knihy. Praha, vl. nákl. 1941, s. 18.
72 Např. v desátém čísle: „[…] doufáme, že úpravou kolportáže a jejím zvýšením bude nám možno vydávati při 
časopisu Práce přílohu poučnou zábavnou, ve které bychom zavedli i stálou rubriku ‚Pro naše děti‘.“ 
73 RESLER, Kamill: Michael Kácha, průkopník krásné české knihy. Praha, vl. nákl. 1941, s. 18.
74 Resler přináší kompletní soupis obsahu jednotlivých čísel Klíčení (tamtéž, s. 20–21).
75 KÁCHA, Michael: Naše bilance. Práce II, 1906–1907, č. 26, 24. 1. 1907, s. 8. 
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upravil V. H. Brunner, jenž o této knize tvrdil, že to byla jeho první dobrá práce.76 Možná 

i proto dnes toto vydání patří mezi bibliofilské vzácnosti. 

Práce v roce 1908

Třetí ročník Práce má vročení 1907–1908, ale v roce 1908 vyšlo pouze jedno dvojčíslo 

(18.–19., 26. května), a to po dlouhých peripetiích: „[…] číslo toto mohlo vyjíti teprve 14 dnů 

po druhé konfiskaci, protože i opravené vydání uspořádané dva dny po prvé konfiskaci bylo 

opět konfiskováno a celý náklad zabaven.“ K druhému zabavení muselo dojít vinou četníka, 

který dostal chybný, neúplný rozkaz k rozmetání článků a některé nevyhovující texty tak 

v druhém vydání zůstaly.77

I přes obtíže s financováním a konfiskační praxí rakouských úřadů se Kácha ještě 

dlouhou dobu nevzdal myšlenky obnovit vydávání Práce, podle návrhu jednoho ze sjezdů 

federace ji chtěl proměnit v revue. V době, kdy už Práce nevycházela, v říjnové Zádruze je 

například pod prohlášením protestujícím proti policejnímu zneužití krádeže šperků 

k perzekuci anarchistů podepsán jako „Michael Kácha, redaktor revue Práce“78, v několika 

dalších číslech je pak Práce a plán na její obnovení zmíněn v redakčních poznámkách. 

K obnovení však nakonec nedošlo.

                                                            
76 POLÍVKOVÁ, Božena: V.H.Brunner – tvůrce české knihy. Praha, Nakladatelství československých výtvarných 
umělců 1961, s. 29.
77 [Nepodepsáno]: Sdělujeme se svými čtenáři […]. Práce III, 1907–1908, č. 18.–19., 26. 5. 1908, s. 12. 
78 Prohlášení. Zádruha I, 1908–1909, č. 7, 17. 10. 1908, s. 1. Kácha je pod prohlášením podepsán jako jediná 
osoba vedle ostatních podpisů jménem celých redakcí. 
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1.3. Zádruha a Mladý průkopník

1908–1911

V roce 1908 čelilo anarchistické hnutí další vlně perzekucí.79 „Nejdříve byla zastavena 

činnost Hornické federace a v květnu časopis Komuna. Krátce poté bylo neustálými 

konfiskacemi znemožněno i další vydávání Práce.“80 Pražští anarchisté však o několik měsíců 

později začali vydávat časopis nový – 5. září 1908 vyšlo první číslo týdeníku Zádruha. Ten 

„personálně i tematicky do jisté míry navazoval na okruh kolem ČFVO a kolem někdejšího 

časopisu Komuna. Jako redaktor byl v prvních třech vydáních uveden Ladislav Knotek a za 

vydavatelstvo Zádruhy poslední předseda České federace všech odborů Antonín Řehoř.“81

V květnu 1909 se v Praze konal sjezd důvěrníků ČAF a ČFVO, na němž bylo zvoleno 

nové vydavatelství Zádruhy, v čele s Michaelem Káchou a Bohuslavem Vrbenským. Michael 

Kácha od července 1909 nahradil S. K. Neumanna i ve funkci redaktora (odpovědným 

redaktorem byl stále Antonín Řehoř). Na pražském sjezdu byla kromě nového vydavatelství 

ustanovena také Federační komise, která měla zabránit neustálým osobním sporům 

a konfliktům, které oslabovaly anarchistické hnutí. Mezi její členy patřili i Michael Kácha 

nebo Marie Müllerová, komise se však sešla jen jednou a žádnou větší aktivitu nevykazovala. 

Jedním z návrhů Federační komise bylo zřízení archivu anarchistického hnutí. Na konci roku 

se v Zádruze několikrát objevuje výzva ke shromáždění materiálu pro tento účel, ale tento 

zajímavý nápad se zařadil mezi ty neuskutečněné. Po několika opakováních výzvy se o něm 

už anarchistický tisk nezmiňuje.82

                                                            
79 Vhodnou záminku k ní poskytl Karel Vohryzek, kterému se agitací mezi železničáři podařilo docílit založení 
jejich malé skupiny jako sekce ČFVO. Tím se dopustil přestupku proti spolkovému zákonu, protože ČFVO 
neměla právo sekce tvořit. O několik měsíců později bylo obnoveno jeho stíhání pro krádeže a překupnictví, byl 
odsouzen ke dvěma letům vězení. Této aféře se hojně věnoval tisk, který Vohryzka označil za zloděje a také za 
špicla rakouské policie. Kácha se postavil na jeho stranu, nevěřil, že by Vohryzek byl konfidentem, o čemž 
svědčí například dopis vídeňskému anarchistovi a redaktoru Pierru Ramusovi: „Milý Ramusi, na základě mého 
pátrání v aféře ‚Vohryzkových policejních služeb‘ jsme já a pražští kamarádi přesvědčeni, že K. Vohryzek žádný 
špicl nebyl a žádný špicl není.“ (MAGINCOVÁ, Dagmar /ed./: Michael Kácha /1874–1940/. Praha, Nakladatelství 
Anarchistické federace květen 2015, s. 27–28.) Dle poznámky na dopisu, uloženém v International Institute of 
Social History v Amsterodamu, se však v roce 1918 podle policejních archivů ukázalo, že Vohryzek 
konfidentem skutečně byl.
80 WOHLGEMUTHOVÁ, Renata: Příspěvek k dějinám českého anarchistického hnutí v letech 1900–1914. Praha, 
Academia 1971, s. 49.
81 TOMEK, Václav: Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925. Praha, Filosofia 2002, s. 485.
82 Podobný nápad měl S. K. Neumann, který chtěl kolem roku 1905 vydat anarchistickou bibliografii. (Viz 
Zasláno. Práce I, 1905, č. 16, 18. 8., s. 8.)
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Rok 1910 se nesl ve znamení antimilitarismu.83 Od dubna do října vycházel časopis 

Mladý průkopník (vydavatelem a odpovědným redaktorem byl Leopold Pinkava), 

anarchistická mládež se scházela v Klubu mladých, kde působil hlavně Vlasta Borek nebo 

Sláva Herlas, jejichž články se objevovaly i v Zádruze. K antimilitaristické vlně se přidal 

i Michael Kácha, který v Zádruze uveřejnil řadu protiválečných článků. Antimilitaristické 

hnutí sílilo, a tak na sebe policejní reakce nenechala dlouho čekat. Klub mladých byl na 

podzim 1910 rozpuštěn84 a jeho představitelé pozatýkáni, po výsleších sice propuštěni, ale 

později znovu zatčeni a několik týdnů drženi ve vazbě. V květnu a červnu následujícího roku 

se konal tzv. 2. antimilitaristický proces, při němž svědčil mj. i Kácha a o němž obšírně 

informovala Zádruha (viz dále). 

Podzim 1910 se celý nesl ve znamení policejní perzekuce. Vydavatelství Zádruhy vydalo 

brožuru Charlese Alberta Vlast–Válka–Kasárna, jejíž dvoutisícový náklad byl celý zabaven.85

Stejný osud potkal i první číslo Mladého průkopníka. V říjnu se konalo několik akcí k uctění 

památky Francisca Ferrera, který byl v říjnu 1909 popraven. Jednou z nich měla být i veřejná 

schůze Politického spolku „Vilém Körber“86 spojená s přednáškou o Ferrerovi. Ta byla, stejně 

jako několik dalších událostí spojených s tímto výročím, zakázána.87

Účastníci schůze se proto přesunuli do vinohradské restaurace U Fousů v dnešní 

Lublaňské ulici, kde se měla odehrát schůze důvěrná. Policie ji přesto rozpustila. Na její 

rozkaz nikdo nereagoval, přistoupila tedy k vyklizení místnosti, Kácha se nechal vyvést. 

Soudní dohra incidentu proběhla v únoru 1910.

V roce 1910 vyvrcholil spor mezi syndikalismem a tradičním anarchismem. Hornické 

listy zastávaly syndikalistickou pozici, Zádruha se klonila spíše k tradičnímu anarchismu. 

„Pokus prosadit syndikalismus v obou listech podnikl krajinský sjezd v Nové Pace (6. – 7. 8. 

1910), kde Zádruze přidělil linii všeodborového listu (ku spokojenosti redaktora A. Řehoře 

a přes odpor M. Káchy). Ovšem i liberecký anarchistický sjezd (24.–26. 12. 1910) se zabýval 
                                                            
83 Antimilitaristické hnutí se rozšířilo už v letech předchozích, a to hlavně mezi mládeží. Po svolání prvního 
antimilitaristického sjezdu mládeže v roce 1908 do Prahy, který byl rozehnán policií, sice toto hnutí čelilo 
policejním represím, mnoho jeho představitelů bylo zatčeno, někteří i vězněni. Anarchistická mládež však na 
tuto tradici navázala a „po vzoru národně sociální mládeže založili vlastní časopis Mladý průkopník a z pražské 
karlínské skupiny Klub mladých učinili centrum bojového antimilitarismu.“ (WOHLGEMUTHOVÁ, Renata: 
Příspěvek k dějinám českého anarchistického hnutí v letech 1900–1914. Praha, Academia 1971, s. 59.)
84 Informuje o tom např. 5. číslo III. ročníku Zádruhy, které vyšlo 15. října 1910.
85 ŠTĚPÁN, Václav: Český anarchismus od začátku 90. let 19. století do roku 1914 [disertační práce]. Praha,
Ústav pro českou literaturu ČSAV 1966, s. 215.
86 Tento spolek byl založen v roce 1904 a od roku 1908 působil na Královských Vinohradech. Michael Kácha 
byl v roce 1912 jeho předsedou, v roce 1914 místopředsedou. Archiv hlavního města Prahy, Fond Magistrát 
hlavního města Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr, sign. XXI/0095, 
Politický spolek „Vilém Körber“.
87 KÁCHA, Michael: Staré zlo se vrací. Zádruha III, 1910–1912, č. 6, 22. 10. 1910, s. 2.
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vztahem anarchismu a syndikalismu a rozhodl jinak: Zádruha jako list anarchistický 

výchovný a Proletář jako list všeodborový.“88

Protože však trvalo více než měsíc, než byl návrh sjezdu odsouhlasen a uveden do praxe, 

Kácha ve 21. čísle III. ročníku Zádruhy (4. 2.) oznamuje, že se vzdává redaktorství, a „trvá na 

svém rozhodnutí, pokud změna ve vydávání nebude definitivně skoncovaná“.89 Následující 

číslo vychází pod redakčním dohledem Antonína Řehoře a oznamuje se v něm, že další číslo 

nejspíš nevyjde, „ne snad z finanční tísně – peněz máme dost!90 Ale nebude škodit, jestli 

dlužníci okamžitě nevyrovnají účty.“91

Další číslo Zádruhy nakonec vyšlo v řádném termínu, tedy 25. února 1911. Jako 

vydavatel a odpovědný redaktor je uveden Michael Kácha, který přebírá od tohoto čísla 

i administraci. 

Peripetie provázející spor Řehoře s Káchou a následnou změnu vydavatele popisují do 

detailů Kácha a Vrbenský v Zádruze: po sjezdu, kterého se neúčastnil dostatečný počet členů, 

žádal Kácha o uspořádání referenda o tiskové otázce, referendum proběhlo a návrh 

z libereckého sjezdu v něm byl potvrzen. Řehoř výsledek přijal a tvrdil, že dá Káchovi 

Zádruhu okamžitě k dispozici. Když však mělo k předání dojít, Řehoř otočil a měl prohlásit: 

„Peníze Káchovi nedám žádné a vůbec žádných peněz neodevzdám. Zádruha byla a je moje, 

a kdybyste něco na mne požadovali, tak si ji raději nechám.“92 Později sice nechal přepsat 

vydávání Zádruhy na Káchu, neodevzdal mu však všechny administrační podklady pro vedení 

listu – nechal si pokladní knihy nebo údaje k pražským obchodům prodávajícím list. Také 

vybral svůj finanční podíl a nedal novému vydavatelství ani korunu z předplatného, což 

způsobilo dlouhodobou finanční krizi, neboť tak vznikly pohledávky hlavně vůči zahraničním 

předplatitelům a nebylo na tisk.

Situace v listu se sice uklidnila (kromě nedostatku financí), tím ale pro Káchu starosti 

nekončily. Zatímco probíhaly tyto redakční rozmíšky, proběhl 23. února soud kvůli zakázané 

schůzi v hospodě U Fousů. Kácha byl v procesu „uznán vinným přečinem shluknutí 

a odsouzen na čtrnáct dní tuhého vězení, zostřeného jedním postem“.93 Uběhlo však několik 

                                                            
88 TOMEK, Václav: Český anarchismus a jeho publicistika 1880–1925. Praha, Filosofia 2002, s. 486.
89 KÁCHA, Michael: Tímto číslem vzdávám se redaktorství […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 21, 4. 2. 1911, s. 6.
90 Zádruha se do té doby vyhýbala finančním potížím, pro další anarchistické listy takřka typickým. Jak vysvitne 
dále, Řehoř měl ve vydavatelství významný finanční podíl, což mohlo být jedním z důvodů tohoto stavu. (pozn. 
B. M.)
91 ŘEHOŘ, Antonín: Oznámení. Zádruha III, 1910–1912, č. 22, 19. 2. 1911, s. 6.
92 KÁCHA, Michael, VRBENSKÝ, Bohuslav ad.: Ku změně vydavatele a redaktora Zádruhy. Zádruha III., 1910–
1912, č. 23, 25. 2. 1911, s. 5–6.
93 [Nepodepsáno]: Po rozpuštěné schůzi. Národní politika XXIX, 1911, č. 55, 24. 2., s. 8.
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měsíců, než trest nastoupil. Nejdřív se nástup odsunul kvůli odvolání, které podal. V dubnu se 

ze stránek Zádruhy dozvídáme, že Kácha byl v dubnu hospitalizován v Hořicích,94 v dalším 

čísle pak o nutné operaci, která jeho pobyt ve východočeské nemocnici ještě prodloužila.95 Po 

návratu z nemocnice hned v následujícím čísle oznamuje, že po jeho vypravení nastoupí 

dvoutýdenní trest vězení za zakázanou schůzi.96

V červnu probíhal proces s představiteli rozpuštěného Klubu mladých, při němž svědčil 

i Kácha. O soudu do podrobností informuje Zádruha,97 z Káchova svědectví se dozvídáme 

například o poměrech v redakci nebo o cenzuře, třeba to, že z 52 čísel Zádruhy bylo 

konfiskováno 41. Jedním ze souzených byl Vlasta Borek, který byl autorem mnoha článků 

v Zádruze, v níž vedl rubriku Hlídka mládeže. 

Ani v druhé polovině roku 1911 se Kácha nevyhnul policejní pozornosti. V září se se 

zákonem potýkal dokonce dvakrát – 7. září byl za přečin proti tiskovému zákonu odsouzen ke 

dvěma dnům vězení a 30 korunám pokuty, proti rozsudku se odvolal. Na konci měsíce byl 

zatčen a tři týdny držen ve vazbě.98 Podle zprávy v Národní politice byl Kácha zatčen po 

domovní prohlídce, jejímž cílem mělo být nalezení zabavených výtisků Zádruhy. Důvodem 

zadržení však nebyly tiskové přečiny, ale podezření z pašování cukerínu (jehož překupnictví 

stále narůstalo a v následujícím roce dosáhlo vrcholu).99

Aby redaktor šel z jedné radosti do druhé, postaral se vrchní zemský soud, zvýšiv mu trest 30 

K pokuty a dvou dnů vězení (za známý tiskový delikt na poč. září u senátu zemsk. soudu 

přisouzený) na 100 kor. a 7 dnů vězení. Nový rozsudek dodán redaktoru do vězení, aby mohl 

nerušeně (kdyby ovšem pochopil onu dojemnou péči slav. ochránců zákona, která ho chce 

uchrániti hluku a svodu světa, aspoň na čas) pokračovat bez přerušení, jak nevyzpytatelné jsou 

cesty Prozřetelnosti Policie a Justice.100

                                                            
94 KÁCHA, Michael: Nalézal jsem se […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 27, 21. 4. 1911, s. 8.
95 KÁCHA, Michael: Následkem nutné operace […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 28, 5. 5. 1911, s. 8.
96 [Nepodepsáno]: Redaktor „Zádruhy“ […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 29, 19. 5. 1911, s. 8.
97 Záznamy o průběhu soudního procesu byly otiskovány až do listopadu – čemuž se nelze divit, neboť rukopis 
záznamu o tomto procesu, který je uložen ve sbírce Federace českých anarchistů v Národním archivu, má 126 
listů. (Národní archiv, sbírka Federace českých anarchistů /č. 1020/, ka 5, jedn. 11.)
98 [Nepodepsáno]: Redaktor tohoto listu […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 40, 20. 10. 1911, s. 5.
99 Štěpán rok 1912 nazývá „rokem cukerínu“. Kácha byl ze stejného důvodu zatčen ještě na jaře 1912. 
Pašeráckou vlnu zpracoval Franta Sauer ve své beletristické knize Pašeráci. 
100 [Nepodepsáno]: Redaktor tohoto listu […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 40, 20. 10. 1911, s. 5.
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Hned na konci ledna se Kácha znovu ocitl ve vězení, o čemž se dozvídáme z oznámení 

v Zádruze č. 46 (26. ledna 1912), po jejímž vydání měl Kácha nastoupit šestnáctidenní trest. 

Za co jej dostal, se však neuvádí. 

1912–1914

V roce 1912 sice Kácha nečelil tak často policejní perzekuci, zato měl víc práce jako 

redaktor. Od poloviny roku se totiž vydavatelství Zádruhy nevěnovalo pouze jednomu listu, 

ale přibralo k němu titul další.101 V první polovině roku je v Zádruze zmíněna možnost 

obnovit Mladého průkopníka, a to jako měsíční přílohu Zádruhy.102 Redakce se však ještě do 

vydání dalšího čísla rozmyslela a oznámila záměr vydávat Mladého průkopníka jako 

samostatný měsíčník. U této podoby nakonec zůstalo a 13. června 1912 vychází první číslo 

Mladého průkopníka. Od 4. čísla II. ročníku se mění ve čtrnáctideník. 

V prvním čísle se časopis úvodním článkem103 hlásí k tradici svého jmenovce z roku 

1910. Hlavním tématem tohoto periodika je tedy antimilitarismus a už z názvu je zřejmé, že je 

směřován hlavně na mládež. Prostor pro její názory poskytla například anketa Zpověď 

mladých, která vycházela v průběhu II. ročníku a byla zaměřena na postoj mládeže 

k anarchismu a antimilitarismu.

I když se občas logicky Zádruha i Mladý průkopník věnují stejným tématům a oba listy 

nemuseli nutně číst stejní čtenáři, texty se neopakují. Občas je v jednom periodiku uveřejněn 

pouze kratší text s odkazem na rozpracovanější článek v časopise druhém, ale jde spíš 

o výjimky.

Podobně jako za dob Práce se vydavatelství neomezovalo jen na produkci časopisů. 

V roce 1912 vyšly nákladem Zádruhy například upomínkové dopisnice s portrétem Francisca 

Ferrera104 nebo v lednu roku 1913 podobizny obětí varšavské inkvizice na tvrdém kartonu.105

V létě 1912 vychází první svazek nové knižní edice Knihovna Zádruhy. Tuto chystanou 

řadu zahajuje soubor kratších textů Alexandra Herzena Život, Ze vzpomínek, Myšlenky,

Herzen a Nataša. Bohužel však na další svazky nedošlo, v červenci 1913 byly sice uvedeny 

ještě dvě chystané brožury, obě od Petra Kropotkina – Historická úloha státu a Moderní věda 

                                                            
101 S podobnou situací už měl Kácha ostatně zkušenosti z dob vydávání Práce, její přílohy Klíčení a později 
souběžně i Klíčení v podobě samostatných sešitků. 
102 [Nepodepsáno]: Organizační věstník. Zádruha IV, 1912–1913, č. 4, 17. 5. 1912, s. 31. 
103 KÁCHA, Michael: My znovu se hlásíme k slovu! Mladý průkopník I, 1912–1913, č. 1, 13. 6. 1912, s. 1–3.
104 Oznámení o vydání uveřejněno v Zádruze IV, 1912–1913, č. 17, 15. 11. 1912, s. 136.
105 Zádruha IV, 1912–1913, č. 22, 24. 1. 1913, s. 178.
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a anarchismus,106 zároveň se zdůrazněním, že se k vydání dalších svazků musí nejdříve 

rozprodáním svazku prvního získat finance. Podobně jako další vydavatelské plány 

anarchistických vydavatelství skončil tedy i tento kvůli nedostatku peněz. 

Pod hlavičkou Mladého průkopníka byla na konci roku 1913 v edici Maják, knižnici

Mladého průkopníka, vydána drobná brožura Aloise Adalberta Hocha Mládež a ideál. Tato 

edice byla o něco úspěšnější než Knihovna Zádruhy, podařilo se vydat ještě druhý svazek –

v dubnu 1914 vyšla životopisná studie o Michailu Bakuninovi z pera Vlasty Borka (nákladem 

České federace anarchistů komunistů).

Zádruha i Mladý průkopník také navazují na tradici májových listů, opět jde o zvláštní 

vydání s množstvím grafických prvků a obálkami od předních výtvarníků. V roce 1913 bylo 

obnoveno také vydávání kalendářů revolucionáře. Na rok 1914 jej redaktorsky připravili 

Michael Kácha a Josef Marek, který byl v těchto letech aktivní i v redakci Zádruhy a Mladého 

průkopníka.

V roce 1913 došlo k oživení České anarchistické federace, Zádruha byla zvolena za její 

publikační orgán. Úkolem stanoveným jednou z devíti rezolucí, přijatých na vánočním sjezdu 

1912, kde bylo toto obnovení aktivit federace navrženo, bylo zakládat, eventuálně 

reorganizovat její skupiny. V této době se však zároveň začínají projevovat spory mezi 

Vrbenským a Káchou.107

Vrbenský na podzim 1913 předložil anarchistické federaci svůj návrh na její reorganizaci, 

na přeměnu ve „svéráznou politickou stranu anarchistickou“. Kácha s tímto návrhem zásadně 

nesouhlasil a své výhrady formuloval v Kritice návrhu programu Strany českých anarchistů 

komunistů.108

Rok 1914 nebyl pro Káchu rozhodně rokem lehkým. Během několika měsíců zemřeli 

jeho dva blízcí spolupracovníci, v březnu Josef Marek a v květnu Kamil Berdych.109 Celé 

hnutí ovlivnilo také odhalení policejního konfidenta Karla Drzky, který úřady o dění 

v anarchistickém hnutí dlouhodobě pečlivě informoval. 

                                                            
106 [Nepodepsáno]: Literatura a umění. Zádruha V, 1913–1914, č. 9, 25. července 1913, s. 70.
107 ŠTĚPÁN, Václav: Český anarchismus od začátku 90. let 19. století do roku 1914 [disertační práce]. Praha,
Ústav pro českou literaturu ČSAV 1966, s. 246.
108 KÁCHA, Michael: Kritika návrhu programu Strany českých anarchistů komunistů. In Václav TOMEK (ed.),
Český anarchismus 1890–1925. Praha, Filosofia 1996, s. 637–650. Historie tohoto sporu včetně analýzy návrhu 
Vrbenského i Káchovy kritiky byla už několikrát pojednána různými autory, proto se mu v této práci nebudeme 
šíře věnovat. Viz např. TOMEK, Václav: Michaela Káchy obrana anarchismu. In Dagmar MAGINCOVÁ (ed.),
Michael Kácha (1874–1940). Praha, Nakladatelství Anarchistické federace květen 2015, s. 29–45; 
WOHLGEMUTHOVÁ, Renata: Příspěvek k dějinám českého anarchistického hnutí v letech 1900–1914. Praha, 
Academia 1971, s. 62–69.
109 Kácha oběma napsal nekrolog jak do Zádruhy, tak do Mladého průkopníka (viz Bibliografie, 1914).
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V dubnu se konal sjezd, na němž většina účastníků podpořila Vrbenského návrh. Kácha 

byl sice zvolen za zemského důvěrníka, ale v redakci Zádruhy a Mladého průkopníka jej měli 

nahradit Bohuslav Vrbenský a Vlasta Borek. 

V květnu se na stránkách Zádruhy dočítáme, že Kácha byl odveden na pět neděl do 

vězení a že Vrbenský následkem toho přebírá vedení obou listů. Od června jsou pak v záhlaví 

jako vedoucí Zádruhy uvedeni noví redaktoři. 

V případě Mladého průkopníka vydala nová redakce celý III. ročník, který ovšem čítal 

pouhá tři čísla. Stejně jako vydávání Zádruhy jej totiž přerušila první světová válka. 
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1.4. První světová válka

Tři dny po sarajevském atentátu byly zakázány anarchistické časopisy Zádruha a Mladý 

průkopník (v té době už vydávané pod jmény Vrbenského a Borka), úřady zakázaly Federaci 

českých anarchistů-komunistů a činnost ostatních anarchistických organizací a zabavily jejich 

majetek. 24. září pak byl vydán rozkaz k zatčení Káchy, Vrbenského, Čeňka Körbera a Vlasty

Borka.110

„V září 1914 převzal jsem od nakladatele Borového jednatelství a se vzorky knih jel jsem 

do Hořic k Dr. Erbanovi. Četníci na mě již čekali…“111 Michael Kácha byl převezen na 

pražské policejní ředitelství, kde spolu s ostatními vězněnými strávil několik měsíců. 

I když byli omezeni na svobodě, dokázali si podmínky pobytu zpříjemnit: „Z počátku 

byla to sice také vojna jako řemen, ale později jsme se mohli v celách navštěvovati, a protože 

v policejní budově nebylo koupelen, vymohli jsme si koupání ve starých ‚žofínských lázních‘. 

Ovšem za doprovodu c. k. tajných, kde po koupeli jsme se slízali se známými Pražáky 

v zadním pokojíčku žofínské restaurace.“112 Měli také k dispozici v té době nedostupný 

zahraniční tisk, který byl od začátku války plošně zabavován a ukládán do sklepů policejního 

ředitelství. Posluhovači policejního ředitele, kteří měli ukládání na starost, se nechali snadno 

uplatit, a tak se vězněným dostávalo čerstvějších informací, než kdyby byli na svobodě.113

V Praze bydlící věznění mohli dokonce jednou týdně navštěvovat své rodiny.114 V této 

atmosféře oslavili i Vánoce 1914 a vstup do roku 1915.115

Toto „podomácku zařízené“ vězení však museli internovaní na začátku března 1915 

opustit. Odjezd to byl vpravdě hodný nebezpečných individuí, za něž byli věznění na všech 

místech považováni. Druhého března byli odvezeni na Denisovo nádraží (dnes již zrušené 

nádraží Praha-Těšnov na pomezí Karlína a Nového Města), kde museli na odjezd vlaku čekat 

v temné polopodzemní místnosti. Při nastupování, těsně před odjezdem vlaku, si neodpustili 

                                                            
110 TŮMA, Jiří: Bohuslav Vrbenský: o životě a díle revolucionáře. Ústí nad Labem, Severočeské nakladatelství 
1980, s. 30.
111 KÁCHA, Michael: Poprašek z větrného mlýna: K šedesátce básníka Karla Tomana. Panorama XV, 1937, č. 3, 
březen 1937, s. 86.
112 KÖRBER, Čeněk: Göllersdorf. In Alois ŽIPEK (ed.), Domov za války (svědectví účastníků): 3. díl – 1916, 
Praha, Pokrok 1930, s. 308. 
113 Tamtéž.
114 HAŠEK, Augustin: Na policejním ředitelství v Praze. In Alois ŽIPEK (ed.), Domov za války (svědectví 
účastníků): 2. díl – 1915, Praha, Pokrok 1930, s. 201.
115 Tamtéž, s. 204–205.
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alespoň malou demonstraci a sborově zapěli Hola, hoši na palubu. Körber uznale vzpomíná na 

to, jak jim „řada železničářů s rukou na čapce dává poslední pozdrav“.116

Byli na cestě do internačního tábora v Göllersdorfu. Jak později zjistili, o jejich převoz 

žádal ve Vídni vyšetřovatel dr. Klíma z pražského policejního ředitelství „se sdělením, že 

policejní ředitelství není zařízeno na střežení tak nebezpečných elementů“.117 Do Göllersdorfu 

dorazili až za tmy, po příjezdu museli čekat ve vlaku, než bylo tamní nádraží vyklizeno. Fakt, 

že je c. k. policie považovala za kriminálníky, dokazovalo i označení nad internační budovou 

– „K. k. Polizeigefangenhaus“, nebo přístup komandanta tábora komisaře Sitzinského. 

Internovaným se však nekompromisním přístupem podařilo dosáhnout mnoha ústupků ze 

strany vedení tábora a i v Göllersdorfu si dokázali zajistit o trochu snesitelnější atmosféru. 

Většina z nich se nebála obětovat pohodlí a prokazovali každodenně osobní statečnost. Když 

byl trestán jeden, ostatní se za něj mnohdy postavili, čímž mu umenšili trest.118

Přestože se internovaným podařilo vymoci některé ústupky, vedoucí věznice Sitzinski si 

nenechal ujít žádnou příležitost, aby jim pobyt v Göllersdorfu znepříjemnil. Jednou jim třeba 

pod záminkou, že nikdo z internovaných nesmí u sebe mít zbraň, nechal zabavit veškeré 

jídelní příbory včetně nožíků i těch nejmenších perořízků. Internovaní také neměli přístup ke 

svým penězům, ty od příjezdu neviděli a Sitzinski jim dal později natisknout speciální 

göllerdorfské peníze, nazývané vězněnými „göllerdorfské úplavice“, ve kterých jim byly 

vypláceny případné obnosy zaslané poštou z domova. 

Přes veškerá omezení se internovaní snažili co nejsmysluplněji zaplnit volný čas, kterého 

měli víc než dost. Havelka vzpomíná, že v Göllersdorfu vznikl například pěvecký sbor, 

probíhalo několik improvizovaných jazykových kurzů, pro něž zde bylo vzhledem 

k rozmanitému národnostnímu složení ideální prostředí. V červnu dal komisař internovaným 

k dispozici místnost na vyučování italštiny, v táboře tak vznikla „göllerdorfská akademie 

                                                            
116 KÖRBER, Čeněk: Göllersdorf. In Alois ŽIPEK (ed.), Domov za války (svědectví účastníků): 3. díl – 1916, 
Praha, Pokrok 1930, s. 310. 
117 Tamtéž, s. 309.
118 Jednu z podobných historek popisuje Körber: „Poněvadž stravování bylo stále horší a horší, obzvláště místo 
masa jsme dostávali v polévce jen kosti, sebrali jsme jednoho dne ve všech našich celách všechny kosti, navlékli 
jsme je na provázek a s nápisem: ‚Hledáme psa, který by sežral kosti, které jsme dostali k obědu.‘ pověsili na 
dvoře na pumpu. Nápis proveden v češtině, němčině, ruštině a italštině.“ Původce dlouho nebyl vypátrán, až se 
přihlásil Jihoslovan Domić, načež byl zavřen na 48 hodin do „ajnclíku“. Kácha s Haškem a Havelkou (podle 
Havelky to byli Kácha, Borek, Milković a Körber, žádali, aby byli také zavřeni, protože jsou s Domičem 
solidární) okamžitě prohlásili, že jsou spolupachatelé a že si tedy zaslouží také zavřít. Domić byl ještě ten večer 
propuštěn. Podle Havelky tím navíc dosáhli příslibu zlepšení stravy.
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jazyků“, kromě italštiny se vyučovala i francouzština, angličtina a ruština, byla i možnost 

začít s kurzem srbochorvatštiny.119

Vlasta Borek vydával „psaný, neperiodický, humoristický časopis Hlasy z Čubárova“120

s kreslenými přílohami Havelkovými,121 Havelka později založil další list – Zpravodaj 

z Čubárova, „literárně-umělecký měsíčník“.122 V Hlasech z Čubárova byly mj. otištěny 

autoportréty internovaných, o něž je po příjezdu do tábora žádal komisař Sitzinski – chtěl, aby 

napsali víc o své politické činnosti a o tom, proč byli internováni. Kácha s Körberem si 

o účelu této žádosti nedělali žádné iluze na rozdíl od ostatních, kteří se po komisařově 

odchodu hned pustili do sepisování. I samotný Káchův příspěvek svědčí o jeho postoji k celé 

této akci: 

Michael Kácha, narozen, redaktor, zavřen jsem, ani nevím proč. Důvody k propuštění: mám 

v Praze ještě osm lístků do Žofínských lázní a nechci tvrdit, že mi je pražská státní policie koupila 

jen proto, aby se na ně nyní chodil koupat pan okresní hejtman Chum. Připomínám, že jsem 

zanechal doma velké aquarium a pejska Šotka. V případě mého propuštění jsem ochoten dáti 

k disposici svoji zlatou žílu.123

V táboře byly i příležitosti pro manuální práci, internovaní například opravili starou 

kašnu,124 komisař jim také povolil přeměnu dvora v zahradu (podle Havelky to komisař ve 

skutečnosti nepovolil, nejspíš protože nechtěl nebezpečným Čechům dát do ruky motyky, ale 

když byl mimo tábor, internovaní si zahradnické náčiní opatřili ve vedlejší trestnici a do jeho 

návratu udělali z dvora zahradu) a později dal internovaným k dispozici kus pole, kde „někteří 

z internovaných Pražáků pěstovali zeleninu“.125 Jak vzpomíná Havelka, „práce nám byla 

jedinou útěchou a vykupitelkou v takových chvílích [chvílích podrážděnosti z neutěšené 

situace]. Kácha dovede se zabrati do zahradnictví, až mu to mohou druzí záviděti.“126

                                                            
119 HAVELKA, František Josef: Zápisky z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914–16. Karlín: Emil Šolc, [1919], 
s. 51.
120 Čubárovem nazývali internovaní Göllersdorf. 
121 Tamtéž, s. 33.
122 Tamtéž, s. 42.
123 Cit. dle HAVELKA, František Josef: Zápisky z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914–16. Karlín: Emil Šolc, 
[1919], s. 122.
124 HAVELKA, František Josef: Státu nebezpečné včely. Alois ŽIPEK (ed.), Domov za války (svědectví účastníků): 
2. díl – 1915, Praha, Pokrok 1930, s. 275–276.
125 KÖRBER, Čeněk: Göllersdorf. In Alois ŽIPEK (ed.), Domov za války (svědectví účastníků): 3. díl – 1916, 
Praha, Pokrok 1930, s. 312.
126 HAVELKA, František Josef: Zápisky z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914–16. Karlín: Emil Šolc, [1919], 
s. 42.
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Skupina kolem Havelky a Körbera si z autority komandanta tábora moc nedělala, jeho 

rozkazy nechávala nevyslyšené nebo se mu stavěla na odpor. Na začátku července však čeští 

internovaní uspořádali oslavu pětistého výročí upálení Jana Husa, což mělo za následek 

rozbití jejich skupiny. 

Součástí oslavy byly proslovy (Vrbenského projev byl pro italské spoluinternované 

přeložen do italštiny), sborový zpěv písní, Kácha recitoval báseň od Rokyty Ejhle, kacíř, na 

jedné z cel visel velký transparent s vyobrazením Husa v plamenech. Výročí Husova upálení 

se věnoval i Zpravodaj z Čubárova, v němž byl mj. otištěn Káchův text Oslava, popisující, 

jak si představoval oficiální oslavu u příležitosti odhalení Husova památníku, k němuž mělo 

dojít v Praze. 

Následkem této oslavy přišel hned druhý den rozkaz, že Jihoslované bydlící na cele 

s Čechy se mají odstěhovat. Poté bylo na zbylé osazenstvo cely uvaleno domácí vězení127 až 

do odvolání. O den později byly Káchovi zabaveny všechny české knihy, „prý ‚kvůli 

cenzuře‘“.128 Skupina se snažila s komisařem vyjednávat a dosáhnout smíru, což k ničemu 

nevedlo, a proto 9. července vyhlásili třídenní protestní hladovku.129 Další den byli Vrbenský, 

Špatný, Kácha, Hašek a Vochoč přemístěni. První dva jeli do vězení, ostatní do jiného 

internačního tábora – do Mittergrabenu. „Odešli nejlepší zpěváci, následkem toho zpěv. 

kroužek se rozpadl. Domácí vazba zrušena,“130 vzpomíná na tyto události Havelka.

Káchu tak po několika měsících v Göllersdorfu čekala další internace. O příjezdu do 

Mittergrabenu se obšírně rozepisuje Körber: 

Po příjezdu se k nim tamější osazenstvo (Italové) chovalo odměřeně, později zjistili, že je 

předcházela veliteli šířená pověst nebezpečných individuí. Podařilo se jim však brzy získat 

sympatie ostatních internovaných, jeden z Čechů, Vochoč, se dokonce po čase stal 

„barakenkomandantem“, a do této funkce byl zvolen převážně Italy. Bydlení v Mittergrabernu 

nebylo zpočátku nijak pohodlné, nově příchozí byli nastěhováni do přeplněné sýpky plné 

prachu, blech apod.: „Ani myši nechyběly. Kolega Kácha pověsil si na zeď svůj zimník, 

                                                            
127 KÖRBER, Čeněk: Göllersdorf. In Alois ŽIPEK (ed.), Domov za války (svědectví účastníků): 3. díl – 1916, 
Praha, Pokrok 1930, s. 314. 
128 HAVELKA, František Josef: Zápisky z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914–16. Karlín: Emil Šolc, [1919], 
s. 60.
129 Ne všichni byli ochotni přestát tři dny bez jídla, několik internovaných se proto uchýlilo k různým úskokům, 
aby se odsouhlasené hladovce vyhnuli – viz KÖRBER, Čeněk: Göllersdorf. In Alois ŽIPEK (ed.), Domov za války 
(svědectví účastníků): 3. díl – 1916, Praha, Pokrok 1930, s. 314. 
130 HAVELKA, František Josef: Zápisky z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914–16. Karlín: Emil Šolc, [1919], 
s. 63.
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a když pak za několik neděl jsme se stěhovali do baráků, našel v kapse celé myší hnízdo 

i s mladými. Bylo tedy ve staré sýpce ‚božího nadělení‘ víc než dost.“131

Vedle sýpky se stavěly nové baráky k rozšíření kapacity tábora. Na stavbě pracovali 

dělníci původem z Čech, kteří českým internovaným vyšli vstříc, a ti tak mohli domů skrze 

„černou poštu“ posílat necenzurované dopisy. Tato možnost však s dokončením baráků 

skončila. Sice měli teď pohodlnější bydlení, ale museli vymyslet jiný způsob, jak ke svým 

blízkým dostat poštu bez omezení obsahu a rychleji, než kdyby procházela zdlouhavým 

cenzurním řízením. „Ovšem pro malé korespondence s našimi rodinami našli jsme záhy nový 

způsob. Já i Kácha posílali jsme pravidelně špinavé prádlo domů a z domova jsme poštou 

dostávali čisté. Prádlo domů posílané muselo se ovšem balit za dozoru ‚vachmajstra‘, který 

podle nálady prohlížel. A tu jsme vybrali nějaké hodně zapocené ponožky, zvlášť k tomu 

účelu ‚zpracované‘, které jsme pravidlem zase dostali zpět a do těch se vložil malý hustě 

popsaný lístek nebo malé psaníčko. Balíky z domova nám docházející prohlíželi vojáci 

a s těmi jsme se již za buchtu nebo za cigarety dokonale shodli tak, že zásilky prohlíželi jen 

‚per forma‘. A pošta fungovala znova.“132

Intervencemi dosáhli čeští internovaní i zřízení krejčovské a ševcovské dílny. Kromě 

toho v táboře vznikla i knihovna a fungovala zde kapela, která koncertovala v čítárně.133

I přes tyto snahy šlo pořád o internační tábor, a proto se vždy našel nějaký důvod ke 

stížnostem. Hašek vzpomíná, že stížnosti byly odbývány, a tak v červenci a srpnu 1915 

podnikli čeští internovaní rozsáhlou „akci“ – poslali řadu stížnosti na všemožné instance. 

„Vedli jsme vůbec tuhé a neustálé boje se správou tábora – hlavně čtyřlístek Hašek, Vochoč, 

Kácha, Körber – a naše stížnosti pomalu stávaly se nepříjemnými.“134 Vedení tábora 

přemýšlelo, jak čtyřku roztrhnout.135

V polovině října jeli účastníci červencové oslavy svědčit v případu Vrbenského 

a Špatného.136 Kromě Káchy, Vochoče a Körbera z Mittergrabernu přijeli k soudu i známí, 

                                                            
131 KÖRBER, Čeněk: Mittergrabern. In Alois ŽIPEK (ed.), Domov za války (svědectví účastníků): 4. díl – 1917, 
Praha, Pokrok 1931, s. 274–275.

132 Tamtéž, s. 255–256.
133 Tamtéž, s. 254.
134 HAŠEK, Augustin, ČERVINKA, Vincenc: Náš dolnorakouský exil. In Za právo a stát: sborník dokladů 
o československé společné vůli k svobodě 1848–1918. Praha, Státní nakladatelství 1928, s. 225.
135 O tom, jak se vedení tábora snažilo zbavit Vochoče, píše např. sám Vochoč ve vzpomínkové knize V drápech
(VOCHOČ, Otakar: V drápech: historie pravděnepodobné. Praha, Mělník, Grosman a Svoboda 1923.).
136 Podrobnější popis průběhu soudního jednání i seznam svědků viz HAVELKA, František Josef: Zápisky 
z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914–16. Karlín: Emil Šolc, [1919], s. 99–101. 
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kteří zůstali v Göllersdorfu, bývalí spoluvězni spolu jeli od soudu, takže si po dlouhé době 

mohli znovu promluvit.137

Na konci října se rakouské úřady rozhodly, že internovaní musí také k odvodům. „28. 

října šli jsme všichni, kterým nebylo přes 50, k odvodu do Weyerburku, 18 km vzdáleného, 

s nutným doprovodem vojáků pěšky tam i zpět. Odvody se pak konaly každý rok. Hned 

napoprvé z našich odvedeni: dr. Čížka, Kácha, Fárek a Goldšmíd a ovšem řada Italů. 

Odvedení museli ihned 16. listopadu narukovat, ovšem za doprovodu vojáků. Tedy přece se 

podařilo rozbít rebelantskou čtyřku.“138

Od podzimu 1915 byl Kácha na frontě, informace o těchto jeho válečných letech jsou jen 

kusé. Karel Nový v nekrologu Vlasty Borka zmiňuje, že „Kácha byl rovněž v trestním oddílu 

v Albánii“, v olomouckém deníku Našinec se v článku z 28. 7. 1917 dozvídáme, že je 

„redaktor Zádruhy M. K. na Žižkově nyní na frontě“. Michal Mareš na Káchovy válečné 

útrapy vzpomíná ve svých pamětech: 

Za první světové války byl jako voják s označením p. p. – politicky podezřelý – to znamená 

návrat nežádoucí, odvelen na nejhorší úseky fronty […]. Ani jedinkrát nevystřelil na bratry na 

druhé straně, takzvané nepřátele. A navzdory všemu byl antimilitarista a anarchista opravdovým 

válečným hrdinou. Za nejstrašnějších podmínek zachraňoval kamarády, zraněné je nosil 

k ošetření a zachránil tak i svého poručíka, který by jinak podlehl těžkému zranění. To vše vedlo 

k tomu, že neunikl, jak říkal, hanbě vysokého válečného vyznamenání. Byl vyznamenán před 

nastoupenou čestnou jednotkou, c. a k. pěším plukem. Nakonec však byl na italské frontě 

zmrzačen a dostal se do lazaretu v Salcburku. Jednomu vojákovi polské národnosti, který tam 

také ležel, ukradli vyznamenání, kříže a medaile. Haličan je trpce oplakával a Kácha ho utěšoval: 

‚Pšakreve, co řveš? Na tady si vem moje, Dám ti velkou i malou stříbrnou medaili, nejen tu za 

odvahu, ale i tu, která vynáší sedmdesát pět korun měsíčně.‘ Pochopitelně se za to Kácha musel 

zodpovídat před soudem, takřka válečným. Proběhlo to hladce, dostal napomenutí, aby příště nic 

takového nedělal.139

                                                            
137 Tamtéž, s. 101.
138 KÖRBER, Čeněk: Mittergrabern. In Alois ŽIPEK (ed.), Domov za války (svědectví účastníků): 4. díl – 1917, 
Praha, Pokrok 1931, s. 259.
139 MAREŠ, Michal: Ze vzpomínek anarchisty, reportéra a válečného zločince. Praha, Prostor 1999, s. 78.
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1.5. Poválečná doba

Návrat z války a Sdružení internovaných a vězněných

„Internát, zákopy, zranění, nemocnice a tak teprve za čtyři léta vrátil jsem se jako 

invalida znovu do závodu Borového. Účinkoval jsem tam jako účetní a později jako talmi-

redaktor Června, vedeného S. K. Neumannem.“140 Tak Kácha vzpomíná na svůj návrat 

z první světové války. 

Po válce se Michael Kácha účastnil založení Sdružení internovaných a vězněných.141

O historii sdružení informuje brožurka Augustina Haška,142 jediná tiskovina vydaná pod 

hlavičkou tohoto spolku. Augustin Hašek se o Michaelu Káchovi zmiňuje jen v souvislosti 

s odbory, které byly po založení sdružení ustanoveny, mj. odbor finanční nebo tiskový, kde 

Kácha působil (nespecifikuje se v jakém), několik let také zastával funkci jednatele 

sdružení.143

Spolek měl výsledky hlavně v prvních dvou letech po svém založení. Byl jediným 

sdružením pomáhajícím vězněným a internovaným, a proto měl „zastoupení v komisi pro 

přiznávání náhrady obětem politické perzekuce při Zemské správě politické v Praze. Střídali 

se předseda Augustin Hašek a tajemník Č. Körber.“144 Mezi činnosti sdružení patřilo 

dotazníkové šetření o osobách dotčených perzekucí, podali také návrh zákona na zabezpečení 

náhrady škody obětem perzekuce za války nebo návrh na zabavení majetku bývalému 

arcivévodovi Bedřichovi (markýz Gero), z nějž by se kryly náklady spojené s odškodněním 

perzekvovaných. Snažili se také nepustit na politickou scénu postavy známé z minulého 

režimu, podle Haška „internovaní a věznění trvají na tom, aby při obsazování úřednických 

míst dána jim přednost před lidmi kompromitovanými starým rakušáckým režimem“.145 Ve 

spojení se sdružením se objevují hlavně jména Augustina Haška a Čeňka Körbera.146

                                                            
140 KÁCHA, Michael: Poprašek z větrného mlýna: K šedesátce básníka Karla Tomana. Panorama XV, 1937, č. 3, 
březen, s. 86.
141 K účasti na ustavující schůzi této organizace konané 21. 11. 1918 vyzýval např. inzerát v Národní politice
nebo v Národních listech z 19. 11. 1918, v němž je Kácha chybně uveden jako J. Kácha. 
142 HAŠEK, Augustin: Oběti rakouské persekuce v mírových smlouvách, zákonech a nařízeních Českoslov. 
republiky: příručka pro politické úřady a jednotl. poškozence s kritickými úvahami. Praha, Nákladem Sdružení 
internovaných a vězněných 1920, 142 s.
143 Archiv hlavního města Prahy, Fond Magistrát hlavního města Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 
vnitřních věcí, spolkový katastr, sign. XXII/0695, Sdružení internovaných a vězněných v Praze.
144 HAŠEK, Augustin. Oběti rakouské persekuce v mírových smlouvách, zákonech a nařízeních Českoslov. 
republiky: příručka pro politické úřady a jednotl. poškozence s kritickými úvahami. Praha, Nákladem Sdružení 
internovaných a vězněných 1920, s. 8. 
145 Tamtéž.
146 Káchovo jméno se v souvislosti se sdružením objevuje ještě jednou, a to při sporu mezi sdružením a městem 
Prahou. Sdružení si totiž v roce 1924 pronajalo pohyblivý chodník na Letné a výtěžek z jeho provozu chtělo 
využívat na podporu vězněných a internovaných. Mezi oběma stranami však došlo k neshodám. Přesto mělo 
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Ve stejném roce vznikl i Politický klub Omladinářů devadesátníků v Praze,147 jehož 

cílem bylo mj. „pracovati k umírněnosti stranických štvanic dnešního českého života v zájmu 

drahé nám republiky Československé“. Ve víceméně všeobecném nadšení ze změny režimu 

slavil klub dvacet pět let od soudního procesu s Omladinou. U té příležitosti sestavili Bořivoj 

Weigert a Jan Ziegloser sborník vzpomínek Omladina. 25 let po procesu. Jedním z příspěvků 

je i vzpomínka Michaela Káchy na druhou polovinu devadesátých let s názvem Úlomek 

vzpomínek. Knihu v duchu příležitostí politického konjunkturalismu zahajuje Projev 

oddanosti Republice, oslavné provolání účastníků vzpomínkového večera směřované 

Masarykovi (jehož poděkování je zde také otištěno). Podobným nadšením ze změny režimu je 

protknuta většina příspěvků, mezi autory najdeme například několik tehdejších poslanců 

Národního shromáždění (Alois Rašín, Antonín Hajn nebo F. V. Krejčí). Kácha se ovacím na 

novou republiku vyhýbá a zdůrazňuje roli omladinářského hnutí pro budoucí události, „dobu 

kvasu“, který „vždy předcházel důležité děje. Hnutí let podevadesátých nebylo pouhou 

episodou, byl to vzruch, dávající podklad nové epoše.“148

Anarchistická federace po válce, časopis Červen

Nejen válečná zkušenost, ale i změna režimu znamenala přelom. S politickým 

uspořádáním se změnil i postoj některých anarchistů, kteří teď plnili politické funkce (např. 

Neumann nebo Vrbenský). Když Káchu jeho soudruzi zvali ke spolupráci ve vysoké politice, 

odpověděl jim podle Mareše na své způsoby nečekaně ostře.149 Stejnou situaci ostatně 

připomíná v nekrologu Michaela Káchy i Václav Hlaváček.150 Jak vzpomíná sám Kácha: 

„Nastal převrat. Nejdříve padaly orlíčky a emblemy starého Rakouska, později, hodně později 

padaly iluse. Já ilusemi netrpěl, jen přivřenýma očima se díval. Měl jsem proti jiným výhodu, 

                                                                                                                                                                                             
sdružení zařízení na Letné v pronájmu až do roku 1935, kdy Praha smlouvu vypověděla. V denním tisku se o rok 
dříve píše, že se Káchovo jméno mezi podpisy smlouvy objevuje, ale že byl v době podpisu dohody v nemocnici 
a že jej podepsal Augustin Hašek. Více o sporu viz FOJTÍK, Pavel: O trampotách prvního pražského eskalátoru.
DP kont@kt. Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy XVI, 2011, č. 4, duben, s. 24–25; -oš-: 
Jak to dopadá, když se spolek řádně neschází. Národní listy LXXCIV, 1934, č. 166, 18. 6., s. 2. 
147 Archiv hlavního města Prahy, Fond Magistrát hlavního města Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 
vnitřních věcí, spolkový katastr, sign. XXI/0148, Politický klub Omladinářů devadesátníků v Praze.
148 KÁCHA, Michael: Úlomek vzpomínek. In Bořivoj WEIGERT a Jan ZIEGLOSER (eds.), Omladina. 25 let po 
procesu. Vzpomínky. Praha, Nakladatelství Jana Zieglosera 1919, s. 82.
149 MAREŠ, Michal: Ze vzpomínek anarchisty, reportéra a válečného zločince. Praha, Prostor 1999, s. 79. 
150 „Po válce dvě politické strany neostyšně nabídly mu zvolitelný poslanecký mandát, prý za odměnu za práci 
pro dělníka. Mohl tehdy prasknouti hněvem, studem i lítostí. Nikdy nevzal od nikoho ani krejcar za odměnu 
a lidská neomalenost dotkla se ho tentokráte nejbolestněji“ (HLAVÁČEK, Václav: Za Míšou. Panorama XVIII, 
1940, č. 6, červen, s. 94).
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že jsem si musil více než rok poležeti, upoután na nemocniční lůžko. Výhoda nedocenitelná, 

zejména ke studiu relativity.“151

Situace se změnila i v anarchistickém hnutí, v němž se po světové válce dovršily změny 

započaté v roce 1914. Po Vrbenského návratu z internace na začátku roku 1918 se na jeho 

popud zintenzivnila jednání o vzniku jednotné socialistické strany, která probíhala už od roku 

1917. Mezi zástupci anarchokomunistických skupin, kteří se měli podílet na vyjednávání se 

stranou, byl také Michael Kácha. Výsledkem jednání bylo sjednocení Federace českých 

anarchistů-komunistů s národně sociální stranou a na dubnovém sjezdu národně sociální 

strany roku 1918 došlo ke vzniku České strany socialistické. 

Vzhledem k tomu, že ke sloučení anarchistů s národními socialisty došlo v době, kdy řada 

anarchistů byla ještě na frontě, rozhodli se zejména severočeští anarchisté-horníci, že sloučení, 

jež bylo dojednáno vedoucími představiteli, musí být projednáno také na širší bázi, na 

anarchistickém sjezdu. Michael Kácha, tehdy již jako redaktor časopisu Červen, byl pověřen 

přípravou sjezdu. Obeslal přes osmdesát míst v Čechách, na Moravě a ve Vídni, a dostalo se mu 

řady reakcí od jednotlivých anarchistů, od dotazů až po nesouhlasné reakce.152 V dopisech se 

anarchisté vyjadřovali ke sloučení s nesouhlasem, s výhradami a varovali před rozplynutím se 

anarchismu v socialistické straně.153

I když souhlas se sloučením nebyl rozhodně všeobecný, únorový sjezd,154 tzv. 

likvidační, splynutí potvrdil. Kácha na něm vystoupil s referátem shrnujícím dosavadní 

anarchistické hnutí v Čechách a vzpomněl na kamarády, kteří zahynuli během války. „Za sebe 

uvedl, že setrvává na anarchistických idejích. ‚My můžeme přenést činnost do jiných 

organizací, ale lidé s anarchismem v srdci nemohou se státi jinými, ledaže by se stali plytkými 

pleticháři, nebo neznali zásady anarchismu.‘“155

Časopis Červen, který v nakladatelství František Borový vydával Neumann 

(odpovědným redaktorem II. a III. ročníku byl Michael Kácha), se po sjezdu stal prostorem 

„pro radikální křídlo anarchistů v socialistické straně a měl se věnovat vedle umění 

                                                            
151 KÁCHA, Michael: Poprašek z větrného mlýna. Panorama XV, 1937, č. 3, březen, s. 86. 
152 Korespondence ke sjezdu vyjadřující stanovisko anarchistů ke sloučení: Národní archiv, sbírka Federace 
českých anarchistů (č. 1020), ka 3, jedn. 5. (pozn. B. M.)
153 TOMEK, Václav: Michaela Káchy obrana anarchismu. In Dagmar MAGINCOVÁ (ed.), Michael Kácha (1874–
1940). Praha, Nakladatelství Anarchistické federace květen 2015, s. 39.
154 Zevrubný popis průběhu sjezdu viz tamtéž, s. 40–41. 
155 Tamtéž, s. 41.
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a literatury zejména otázkám soudobého politického života. Zároveň si však ponechal 

nezávislost vůči socialistické straně.“156

Přestože byl Kácha odpovědným redaktorem, na obsahu časopisu se zřejmě nijak 

významně nepodílel. Svědčí o tom nejen jeho vzpomínka, kde se nazývá talmi-redaktorem, 

ale i minimum jeho (podepsaných)157 textů na stránkách Června. Za tři roky se v tomto listu 

pod jeho jménem neobjevil ani jeden rozsáhlejší článek, najdeme zde jen několik oznámení 

a krátkých noticek a dvě kratší glosy. 

Poprvé Káchu k publikování v Červnu donutily okolnosti, neboť se po Praze šířil 

komunistický leták, o němž se tvrdilo, že je jeho dílem. Šlo o leták Českým komunistům! 

(podepsaný Veleobec československých komunistů v hlavním městě Praze), který nechala 

v polovině února tisknout skupina kolem J. Bartoše. Na začátku března se o ilegální tisk 

začalo zajímat Prezidium zemské správy a mezi kroky proti jeho vydavatelům patřily 

i domovní prohlídky u Bartoše a zřejmě i u některých dalších lidí v Praze158 (o tom, zda 

proběhla prohlídka i u Káchy, nemáme další zprávy). 

Kácha se proti autorství letáku vymezuje krátkým prohlášením, podle jeho slov 

určeným jen lidem, kteří ho neznají, neboť ostatní nemohli mít podle obsahu pochyby, že 

autorem není.159

Politické směřování Června se od anarchismu odklání stejně jako celé hnutí, „je 

názornou ukázkou korigování anarchistických názorů“. Podíl Michaela Káchy na celém 

časopisu je sporný, sice k obsahu nepřispívá autorsky, „většina článků zůstává bez podpisu, 

ale musíme vzít v úvahu, že Michael Kácha jako zodpovědný redaktor po celou dobu druhého 

(a třetího) ročníku Června byl svědkem, tedy redaktorem publikovaných názorů, tedy i oněch 

přibývajících korektur na úkor anarchistických zásad, že se mu jím obhajovaný anarchismus 

měnil, respektive mizel před očima“.160

Kromě redaktorské pozice byl v této době Kácha členem Svazu komunistických skupin, 

v němž hrál výraznou roli S. K. Neumann. Kácha zde působil jako pokladník. Svaz byl 

v červnu 1921 rozpuštěn, protože vedle komunistické strany, jež z něj vznikla, už nemělo jeho 

                                                            
156 Tamtéž.
157 Viz např. nejednoznačnou formulaci J. Langa o lidech okolo Června: „Byl tu Fráňa Šrámek s několika 
dobrými ‚válečnými povídkami‘, nabitými vlastními zkušenostmi. Byla tu Helena Malířová. Byla tu Luisa 
Landová-Štychová, byl tu Vlasta Borek. A také ti, kteří se v druhém ročníku Června nepodepisovali, Michal 
Kácha, další.“ LANG, Jaromír: Neumannův Červen. Praha, Melantrich 1974, s. 72.
158 KÁRNÍK, Zdeněk: První pokusy o založení komunistické strany v Čechách,.Praha, Academia 1966, s. 33.
159 KÁCHA, Michael: Upozornění. Červen II, 1919–1920, č. 3, 20. 3. 1919, s. 31.
160 TOMEK, Václav: Michaela Káchy obrana anarchismu. In Dagmar MAGINCOVÁ (ed.), Michael Kácha (1874–
1940). Praha, Nakladatelství Anarchistické federace květen 2015s. 42.



40

fungování smysl. „Stranická struktura a program se nyní zcela podřizovaly dominující 

ortodoxii ruských bolševiků ve III. internacionále a Kácha tiše tuto trajektorii opustil. 

V Červnu zůstával už jen jako vydavatel, odpovědným redaktorem byl Neumann.“161

V následujícím roce si Michael Kácha opatřil nakladatelskou koncesi a při Sdružení 

internovaných založil Družstvo Kniha.

                                                            
161 Tamtéž, s. 44.
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1.6. Nakladatelská činnost Michaela Káchy

Káchova nakladatelská činnost nezačíná až po první světové válce. Teprve v roce 1922 

sice založil nakladatelské Družstvo Kniha (při Sdružení na podporu internovaných 

a vězněných), ale už předtím se v rámci redigování anarchistických časopisů podílel na 

vydání mnoha knih. Jak už bylo několikrát zmíněno, mnoho zamýšlených publikací zůstalo 

především z finančních důvodů jen ve fázi plánování. Jedním z takových případů byla epická 

báseň Dcera Jairova od Kamila Berdycha, kterou měl Kácha už od roku 1910 připravenou 

k vydání. „Nedocílil však toho, aby je mohl uskutečniti; před světovou válkou pro hmotný 

nedostatek, za války a po válce pak pro nedostatek zájmu o díla, která doba z konce století 

a z doby před světovou válkou označovala jako ‚dělnickou poezii‘. I to byl podnik, který 

Kácha po celý život usiloval uskutečniti, když nemohl dílo vydati sám, pokoušel se najít 

jiného nakladatele, ale ani to se nezdařilo.“162

Dílo vyšlo nakonec až v roce 2000 jako příloha časopisu Tvar. Součástí vydání je 

předmluva Michaela Káchy z roku 1939, v níž autor popisuje, jak se s Berdychem seznámil 

a čím prošel dotyčný rukopis163 – Kácha jej zapůjčil příteli Erbanovi, lékaři z hořické 

nemocnice, který se o vydání díla zajímal. Usnul však při jeho četbě ve vlaku a začátek 

rukopisu odnesl vítr oknem vagonu. Kácha se pak pokusil báseň dohledat v textech, které mu 

za léta spolupráce Berdych přinášel, ale nepodařilo se mu to. Na začátku 30. let Kácha poskytl 

torzo rukopisu manželovi básnířky Běly Vičarové, „který nemohl uskutečnit vydání, protože 

zemřel, rukopis po naléhání [podle Reslera dokonce za podpory právního zástupce – pozn. 

B. M.] byl mi vrácen až za šest let – ochuzený opět o jeden list (tři sloky)“.164

Podobně jako další zmíněné redakce anarchistických periodik ani ta kolem Června

nesoustředila svou pozornost jen na vydávání listu samotného. V nakladatelství Fr. Borový 

vycházela Edice Června, v níž mezi lety 1919 a 1924 vyšly skoro čtyři desítky svazků. Stejně 

jako v otázce časopisu Červen i v ediční činnosti s ním spojené je Káchova role nejasná 

a těžko vymezitelná. Předpokládáme, že se do přípravy knih nějakou měrou zapojoval, ale 

protože nelze určit do jaké míry a na jakých publikacích, omezíme se na seznam titulů165

vydaných v této edici v letech, kdy Kácha působil v redakci.

                                                            
162 RESLER, Kamill: Michael Kácha, průkopník krásné české knihy, Praha, vl. nákl. 1941, s. 27. 
163 Viz také RESLER, Kamill: Z básnických osudů. Kritický měsíčník III, 1940, č. 8, 30. října, zejm. s. 360–361.
164 KÁCHA, Michael: O rukopisu Vzkříšení dcery Jairovy. In Kamil BERDYCH, Dcera Jairova. Praha, Klub přátel 
Tvaru 2000, s. 30.
165 Viz oddíl Seznam vydaných publikací.



42

Družstvo Kniha

Po odchodu z redakce Června Kácha založil nakladatelské Družstvo Kniha, zpočátku 

vedené při Sdružení na podporu vězněných a internovaných. V průběhu několika let vydal 

přes dvě desítky titulů, které řadil do několika edic – Knihovna socialistické kultury (1922–

1923), Socialistické epištoly (1922–1926) a Knihovna socialistických epištol (1923–1924).

Jak připomíná Resler a jak vysvítá i z označení jednotlivých titulů, nevěnoval Kácha velkou 

pozornost značení svazků nebo jejich zařazování do edic.166 Kromě toho vydal také několik 

knih, které stály zcela mimo tyto řady.

První knihou vydanou pod hlavičkou Družstva Kniha bylo pojednání Williama 

Montgomeryho Browna Komunismus a křesťanství. Zároveň šlo o jedinou tiskovinu, v níž

bylo Družstvo Kniha spojováno se Sdružením na podporu vězněných a internovaných.

Záběr nakladatelství byl široký – mezi vydanými tituly najdeme prózu, poezii, drama, 

korespondenci nebo odborná pojednání. Vycházely zde jak původní práce, tak překlady. Při 

jejich vydání mohl Kácha využít široké spektrum svých přátel z dřívějška, mezi něž patřili 

nejen literáti, ale i výtvarníci. Ti pro publikace vytvářeli jak obálky, tak často i ilustrace.167

Na knihy vydávané za dob Práce a plány redakce Zádruhy Kácha nepřímo navázal 

v roce 1922 textem anarchistického teoretika Petra Kropotkina Pospolitost: vzájemná pomoc. 

„V listopadu 1922 oznámil (na obálce spisku Václav Hlaváček: Peníze a práce, který vydal ve 

sbírce Socialistické epištoly jako sv. 2–3), že vydá poslední dílo Petra Kropotkina Etika, které 

vydala v roce 1921 skupina Golos Truda v Moskvě, a poznamenává, že toto dílo je 

v západní Evropě neznámo. K vydání knihy nedošlo.“168

Nejvíc knih vydalo Družstvo Kniha spisovateli Václavu Hlaváčkovi (který podle všeho 

s Káchou spolupracoval dlouhodobě169, pod šifrou V. Hl. nejspíš psal do Zádruhy – viz 

                                                            
166 I podobné názvy edic nebo skutečnost, že do Knihovny socialistických epištol spadají jen dva svazky vydané 
navíc v době, která se kryje s vydáváním Socialistických epištol, by mohly vést k domněnce, že název Knihovny 
Socialistických epištol vznikl zkomolením názvu edice druhé. (Ostatně ani samotný název nakladatelství není 
uveden ve všech publikacích shodně.)
167 Např. NEUMANN, Stanislav Kostka: Elbasan: válečné vzpomínky. Praha, Kniha 1922, 157 s. Knihu doplnil 
kresbami podle Neumannových náčrtků Václav Fiala. Obálku a ilustrace pro knihu Mary Edua Marcyové 
Povídky o jeskynním lidu (vydanou v prosinci 1922) vytvořil Jan Konůpek. Z doby před Družstvem Kniha 
připomeňme Dolánku, již výtvarně připravil V. H. Brunner.
168 RESLER, Kamill: Michael Kácha, průkopník krásné české knihy, Praha, vl. nákl. 1941, s. 31.
169 O jejich přátelství svědčí například nekrolog Václava Hlaváčka uveřejněný v Rudém právu: „Poutem 
nejvřelejšího přátelství [V. Hlaváček – pozn. B. M.] byl spjat s otcem české anarchie, Michaelem Káchou, který 
mu také vydal jeho počáteční beletristické práce social. zaměření […].“ D. B.: Vzpomínkou za Václavem 
Hlaváčkem. Rudé právo XXVI, 1946, č. 300, 31. 12., s. 2.
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Bibliografii, 1913). Mezi autory najdeme také například Uptona Sinclaira (Kácha vydal jeho 

hru Jim Faraday /1926/ nebo pojednání Náboženská živnost170 /1926/). 

Jedním z autorů, jehož dílo bylo součástí edičního plánu Družstva Kniha, byl Vladislav 

Vančura. Soubor jeho povídek pod názvem Dlouhý, Široký, Bystrozraký171 vyšel v roce 1924 

jako druhý svazek Knihovny Socialistických epištol.172 Karel Nový ve stati Panorama 

padesátiletá vzpomíná, jaký byl Vančura za studií plachý člověk a že za něj z toho důvodu 

nesl nakladateli některé jeho rukopisy, mj. povídkovou knihu Amazonský proud, která 

předcházela Dlouhému, Širokému, Bystrozrakému. 

V pořadí druhou knížku Dlouhý, Široký, Bystrozraký zadal si sám do družstevního 

nakladatelství Kniha, které vedl bývalý redaktor anarchistického týdeníku Zádruha Michael 

Kácha. Znali jsme se s ním, tuším, ještě z předválečných časů. Ano, Káchovi si Vančura troufl 

dát rukopis přímo, bez prostředníka. Michael Kácha spěchal s vydáním Dlouhého, Širokého, 

Bystrozrakého, ne však Číňané, jak se nakladatelství Čin říkalo, s Amazonským proudem.173

Poslední knihou vydanou v rámci nakladatelského Družstva Kniha byla Lyrika čistého 

srdce Běly Vičarové (1927) v úpravě V. H. Brunnera. O nakladatelské práci Michaela Káchy 

pak několik let nejsou žádné zmínky. Je možné, že se v těchto letech věnoval prodeji knih, 

neboť měl knihkupeckou koncesi: 

Výsledky Káchovy práce uznaly i úřady bývalého Československa, když jednaly o jeho žádosti 

o živnostenské oprávnění knihkupecké; musily mu, povoláním kdysi dělníku a řemeslníku, 

třebas až v řízení odvolacím, přiznati všeobecné vzdělání a zvláštní spolehlivost, kterou zákon 

pro knihkupeckou živnost požaduje, a udělily mu knihkupeckou koncesi.174

                                                            
170 Knihu vydal Svaz socialistických bezvěrců, kterému podle Reslera Kácha propůjčil své vydavatelské jméno. 
Šlo o spolek, který vznikl na začátku 20. let a jehož členem byl i Kácha, viz [Nepodepsáno]: Svaz socialistických 
bezvěrců ustaven. Červen II, 1919, č. 17, 26. 6., s. 160. 
171 Obsahuje povídky Cesta do světa, F. C. Ball a Dlouhý, Široký, Bystrozraký.
172 Který titul byl prvním svazkem této edice, nelze určit, podle Reslera buď Ideál harmonického člověka od 
Karla Nešedy (květen 1923), nebo Továrna na slovanské cítění a jiné psiny (1923) Václava Hlaváčka. Edice 
Vančurovými povídkami skončila. (Jako třetí svazek Knihovny Socialistických epištol bychom však mohli 
chápat titul Náboženská živnost od Uptona Sinclaira /1926/, který je sice řazen mezi Socialistické epištoly, ale 
vročením tomu neodpovídá, srov. oddíl Seznam vydaných publikací).
173 Cit. dle POHORSKÝ, Miloš: Ediční poznámka. Vladislav VANČURA, První prózy a první pokusy, Praha, 
Československý spisovatel 1984, s. 289–290. 
174 RESLER, Kamill: Michael Kácha, průkopník krásné české knihy, Praha, vl. nákl. 1941, s. 49.
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Knihy vydané pod Káchovým jménem a nakladatelství Kacha Verlag

Když Kácha nevydával knihy sám, poskytoval pod svou koncesí prostor pro ediční 

činnost jiným. V roce 1929 to byl Pavel Prokop, který se následkem krize na knižním trhu 

dostává do konkurzu, a proto je mu podle platných obchodních zákonů zakázána veškerá 

činnost.175 Pod Káchovým jménem tedy vyšlo několik titulů Knihovny levé fronty, např. 

Pohled do nové země (1932) od Marie Pujmanové.

Podobným způsobem fungovalo zřejmě i nakladatelství Kacha Verlag, založené v roce 

1933.176 Kácha jeho prostřednictvím poskytoval jednak nakladatelský prostor exulantům 

z hitlerovského Německa (z iniciativy Hanse Adlera u něj vycházela třeba díla Julia Epsteina, 

Bruno Adlera, Fritze Waltera Nielsense nebo Wernera Türka), jednak pomáhal jako 

distributor šířit tituly zahraničních vydavatelů podobného ražení – několik knih vyšlo pod 

společnou hlavičkou Editions du Carrefour Paris a Kacha Verlag. 

Pozornost zasluhuje hned první kniha, zmíněná již v oné krátké zprávě o vzniku 

nakladatelství. Pod vedením Julia Epsteina vyšel v Kacha Verlag sborník textů Weltgericht 

über den Judenhass. Eine internationale Rundfrage über das Wesen des Antisemitism, 

(Světový soud nad nenávistí k židům. Mezinárodní anketa o podstatě antisemitismu). Kniha 

složená ze tří částí, nejprve výběr (Querschnitt – doslova průřez) názorů autorit (T. G. 

Masaryk, Oswald Spengler, Max Nordau, V. I. Lenin, F. Nietzsche a další), uprostřed 48 

odpovědí současníků v mezinárodní anketě (kromě tří světoznámých jmen, ohlášených ve 

zmíněném článku v Lidových novinách, Georgese Duhamela, Romaina Rolanda a Uptona 

Sinclaira,177 například ještě Heinrich Mann, Henri Barbusse, z českých autorů F. X. Šalda 

a Přemysl Pitter, z anarchistů Jean Grave a Augustin Hamon a mnoho dalších. Ve třetí části je 

opět průřez názory tentokrát běžných zástupců „masy“ (podepsáni jsou pouze iniciálami 

a uvedením profese, kterou mají reprezentovat). Káchova spolupráce je patrná v pomoci 

s oslovováním možných přispěvatelů. Dokladem je dopis Julia Epsteina jménem Kacha 

Verlag jednomu z největších znalců anarchismu té doby, historikovi Maxi Nettlauovi.178

                                                            
175 ZACH, Aleš, POLÁČEK, Václav (eds.): Kniha a národ 1939–1945: rekonstrukce nevydaného pamětního 
sborníku Svazu českých knihkupců a nakladatelů z roku 1947. Praha, Paseka 2004, s. 32.
176 Viz krátké oznámení o založení nového nakladatelství a o jeho první knize: (ma): Nové německé 
nakladatelství […]. Lidové noviny XLI, 1933, č. 436, 31. 8., s. 9.
177 V Lidových novinách mylně uvedeno Sinclair Lewis.
178 International Institute of Social History, Amsterdam, Fond Max Nettlau Papers, složka 390 (digitalizováno 
jako ARCH01001.390.pdf, s. 2). Dopis Julia Epsteina jménem Michal Kacha Verlag Maxi Nettlauovi do Vídně, 
14. července 1933, ve věci připravované publikace „Weltgericht über den Judenhass. Eine internationale 
Rundfrage über das Wesen des Antisemitism“, Michal Kacha Verlag, Prag 1933.
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Julius Epstein coby editor druhé, anketní části knihy (pod celým vydáním jsou jako 

spolueditoři podepsáni ještě Heinrich Mann a Artur Seehof) oslovil dopisem zhruba 200 

potenciálních respondentů se dvěma otázkami: „V čem spočívá podstata antisemitismu?“ 

a „Jaký politický postoj vůči němu zaujímáte?“ Z plánovaného vícejazyčného sborníku sice 

sešlo (Epstein předpokládal, že všechny texty vyjdou jak německy, tak v originálním znění 

u neněmeckých autorů), přesto si celý sborník zachoval původní záměr, v němž je také do 

jisté míry čitelný Káchův rukopis: „Nakladatelství, stejně jako já jakožto editor této ankety 

klademe největší důraz na to, aby bylo zachováno nezávislé a otevřené mínění lidí, v této 

anketě zúčastněných. Takové mínění může, zvláště při odpovědi na onu druhou, politickou 

otázku, přispět k prodiskutování nynějších poměrů v Německu.“179 Kácha zde v duchu své 

předchozí práce poskytl prostor ohroženým a utlačovaným autorům k vyjádření 

nejnaléhavějších myšlenek doby.

Za zmínku stojí ještě přinejmenším dvě knihy vydané v nakladatelství Kacha Verlag. 

V roce 1934 vzbudila pozornost kniha Bruno Adlera Kampf um Polna (Boj o Polnou), 

„reportážní román“ o procesu s Leopoldem Hilsnerem, údajným vrahem Anežky Hrůzové. 

Toto aktuální připomenutí tzv. hilsneriády bylo dalším varovným signálem proti znovu

nastupujícímu antisemitismu nejen v sousedním Německu.180

Třetí nezanedbatelnou knihou vydanou v Káchově nakladatelství je útlý svazek úvah 

Theodora Hartwiga Die Krise der Philosophie. Jde o vydání Hartwigových kritických 

poznámek k VIII. mezinárodnímu filozofickému kongresu v Praze, konanému 2. až 7. září 

1934. Kongres, na jehož organizaci se velkou měrou podílel a předsedal mu Emanuel Rádl, se 

konal rok po vítězství fašismu v Německu a stal se nejen manifestací různých filozofických 

stanovisek, směrů a názorů, ale především projevem vůle filozofů přispět k obraně 

demokracie, humanismu a míru. Hartwigova kniha je strukturována jako poznámky 

k jednotlivým tematickým okruhům kongresu.181

Co se týče Káchova podílu na činnosti nakladatelství, lze předpokládat, že ho poskytl 

německým, resp. židovským emigrantům a fungoval v něm především jako organizátor 

                                                            
179 Tamtéž, přeložil Čestmír Pelikán.
180 Viz např. recenzi m. n.: Reportáž o polenském procesu. Lidové noviny XLII, 1934, č. 363, 22. 7., s. 9–10. 
Kniha vyšla vzápětí i v českém překladu: ADLER, Bruno: Boj o Polnou, přel. Josef Falta, Nakladatelství Volná 
myšlenka, Praha 1936, 192 stran.
181 Z jednání kongresu vyšel sborník Actes du 8. Congrès International de Philosophie à Prague 2.–7. Septembre 
1934, Praha 1936. Přehledný referát o kongresu napsal například PATOČKA, Jan: Osmý mezinárodní kongres 
v Praze. In tentýž, Češi I, OIKOYMENH, Praha 2006, s. 487–494.
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a administrátor. Michael Kácha ostatně nejspíš neuměl německy.182 Z uvedených důvodů se 

proto dále omezíme jen na seznam knih vydaných v tomto nakladatelství nebo ve spolupráci 

s ním.183

Knihkupectví

Pavel Prokop nebyl jediným, komu Kácha s využitím své koncese pomohl. V druhé 

polovině 30. let spolupracoval s Liesl Deutschovou.184 Bývalá učitelka měla do května 1935 

podíl v knihkupectví Knižnice a zbytek knih měla poté v prodeji právě u Michaela Káchy. 

Ten měl v té době knihkupectví Na Příkopech 14. Deutschová v Káchově krámku později 

i pracovala,185 podle Mareše jej vedla.186 Jiří Wehle o Deutschové, kterou zmiňuje 

v souvislosti s emigrantským kroužkem, který se kolem ní utvořil, hovoří dokonce jako 

o majitelce „převážně německého antifašistického knihkupectví umístěného v průchodu Černá 

růže Na Příkopech. Deutschová sama knihkupeckou licenci neměla, ale tu jí ochotně propůjčil 

český anarchista Michael Kácha – proto říkali Deutschové Kachnička“.187 O její důležité roli 

v knihkupectví by do jisté míry mohl svědčit i inzerát na knihkupectví se jménem Michael 

Kácha, který byl otištěn v Židovských listech několik měsíců po Káchově smrti.188

Na Deutschovou vzpomíná i Michal Mareš: „Knihkupectví Káchovi vedla Židovka. 

Když musela začít nosit žlutou hvězdu, odešla.189 Kácha ji jednou večer, ještě než odjela 

                                                            
182 O tom svědčí mj. poznámka pod dopisem Pierru Ramusovi (Bibliografie, 2015), že byl dopis přeložen 
z češtiny nebo zmíněná korespondence v rámci Kacha Verlag. Viz také MAREŠ, Michal: Ze vzpomínek 
anarchisty, reportéra a válečného zločince. Praha, Prostor 1999 s. 76; VOCHOČ, Otakar: V drápech. Historie 
pravděnepodobné. Grosman & Svoboda, Praha 1923, s. 209.
183 Viz oddíl Seznam vydaných publikací.
184 Elisabeta (Liesl) Deutschová (roz. Schüková), nar. 1901 v Červených Janovicích, byla v letech 1920–1924 
učitelkou na české menšinové škole ve Vídni, kde se provdala za lékaře Augustina Deutsche. Po rozvodu v roce 
1932 přesídlila do Prahy. (Žádost o vystavení vysvědčení zachovalosti, 26. 7. 1935. Národní archiv Praha, 
Policejní ředitelství v Praze, signatura D 453/4. Digitalizovaný dokument: http://www.holocaust.cz/databaze-
dokumentu/dokument/99988-deutschova-elisabeta-zadost-o-vystaveni-vysvedceni-zachovalosti/)
185 Viz žádost Michaela Káchy policejnímu ředitelství o schválení Liesl Deutschové jako náměstka 
k provozování živnosti, 11. 5. 1938, Národní archiv Praha, Policejní ředitelství v Praze, signatura D 453/4. 
Digitalizovaný dokument: http://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/99991-deutschova-elisabeta-
schvaleni-namestka-k-provozovani-zivnosti/. 
186 MAREŠ, Michal: Ze vzpomínek anarchisty, reportéra a válečného zločince. Praha, Prostor 1999, s. 79.
187 WEHLE, Jiří: Učitelka. Židovská ročenka 5744, 1983–84, s. 117.
188 [Nepodepsáno]: Doporučujeme. Jüdisches Nachrichtenblatt II, 1940, č. 34, 10. 8., s. 10
189 Jak poznamenává Dagmar Magincová, detaily v Marešových pamětech jsou místy nepřesné, uzpůsobené 
atmosféře vyprávění – nařízení nosit viditelné označení vešlo v protektorátu pro Židy v platnost až 1. září 1941. 
(MAGINCOVÁ, Dagmar: Knihy, které budou čteny. K nakladatelstvím Družstevní práce a Družstvo Kniha. 
Knihovna – knihovnická revue XXIII, 2012, č. 1, s. 44.) Kácha už v té době nežil, Deutschová však v Praze 
podle všeho stále pobývala. V lednu žádala o vysvědčení způsobilosti za účelem vystěhování do Šanghaje, odjet 
se jí však už nepodařilo. Poslední zpráva o Liesl Deutschové pochází z 26. 10. 1941, kdy byla v rámci transportu 
C deportována do Lodže. 
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transportem, přišel navštívit. Vyšel po čtyřech schodech, zazvonil, žena otevřela. Kácha šel 

k prostřenému stolu a beze slova položil hlavu na stůl. Tak ho zastihla smrt.“ 

Michael Kácha zemřel 12. května 1940 při záchvatu anginy pectoris.190 Po pohřbu, 

který proběhl 18. května ve strašnickém krematoriu,191 byla jeho urna uložena na olšanských 

hřbitovech v hrobu rodiny jeho životní družky Marie Müllerové.

                                                            
190 HLAVÁČEK, Václav: Za Míšou. Panorama XVIII, 1940, č. 6, červen, s. 94. Hlaváček uvádí, že Kácha zemřel 
11. května v 10 hodin večer. Datum se různí i v několika dalších nekrolozích.
191 [Nepodepsáno]: Michal Kácha bude pohřben […]. Lidové noviny XLVIII, 1940, č. 245, 17. 5., s. 2.



48

2. Bibliografie prací Michaela Káchy

Soupis je pokusem o kompletní shrnutí původních prací Michaela Káchy, jeho časopiseckých 
příspěvků, textů v knihách dalších autorů, sbornících atd. (vybrané reakce na Káchovy texty zachycují 
předchozí kapitoly této diplomové práce). 
Soupis je členěn chronologicky a je anotovaný; je doplněn seznamy časopisů, sborníků a knih jiných 
autorů s příspěvky Michaela Káchy. Anotace vyznačujeme na začátku a na konci grafickým 
symbolem •. Pokud byla některá práce otištěna vícekrát, sdružujeme veškeré otisky pod jeden záznam 
(v jehož rámci signalizujeme každý další přetisk znakem ►) a na původní zveřejnění odkazujeme 
zpětně vždy na konci příslušných roků pokynem „Viz:“ (číslice odkazuje k roku, kdy byla položka 
publikována poprvé).
Na konci první části záznamu za středník vypisujeme, jak byl text signován; pokud podpis zahrnuje 
funkci, z které autor promlouvá, ponecháváme ji jako součást podpisu. Do soupisu nezařazujeme 
články pod šifrou M. M., kterou Káchovi připisuje Pavel Koukal v Lexikonu české literatury a kterou 
je podepsáno několik článků v Komuně. Do Nové Omladiny, na níž Komuna navazuje, píše Marcel 
Marek, některé z textů podepsaných celým jménem se věnují stejné stávce textilníků jako ty pod šifrou 
M. M. I vzhledem k tomu, že Kácha tuto šifru nikdy jindy nepoužil, předpokládáme, že došlo k jejímu 
chybnému přiřazení. Proto nejsou v soupisu žádné texty z Komuny, byť se ve výše zmíněném hesle 
píše, že do ní Kácha přispíval. V soupisu chybí i Chuďas, v němž jsme taktéž neidentifikovali žádné 
články, které by se Káchovi daly připsat.
Do soupisu zahrnujeme pouze podepsané články. I když je jasné, nejen podle Langovy poznámky 
v pojednání o Červnu – viz pozn. č. 157 –, ale například i podle tematické návaznosti na podepsané 
články, že mezi nepodepsanými texty v časopisech, které Kácha redigoval, bude značná část z jeho 
pera, nelze je všechny jednoznačně určit, a proto je (prozatím) ponecháváme stranou našeho zájmu. 
V soupisu nezaznamenáváme, které články byly konfiskovány. Tuto informaci jednak pro potřeby 
tohoto soupisu nepovažujeme za relevantní, jednak v knihovních fondech ÚČL, z nichž jsme primárně 
vycházeli, jsou u různých čísel dostupné jak zabavené výtisky, tak ty, které se po zabavení většiny 
nákladu zachovaly v původní podobě (někdy i oba najednou), takže by informace o konfiskacích byly 
neúplné. 
Případy, kdy je text bez nadpisu, řešíme incipitem následovaným symbolem […], vyskytuje-li se 
v soupisu za názvem trojtečka neohraničená hranatými závorkami, je součástí originálního titulku. 
V časopisech byly v některých případech incipity zvýrazněny, tyto případy neodlišujeme od článků 
bez zvýraznění.

Původní práce

1900

Za kamarádem. Omladina VI, 1900–1901, č. 12, 21. 9., s. 6–7; Míša. • Nekrolog mladého anarchisty. •

1905

K hrůzám carského samodržaví. Práce I, 1905, č. 2, 3. 2., s. 1–2; Míša K. • Článek odsuzující krvavé 
reakce elit na nepokoje v Rusku. •

Krásný tulák, jenž zapomněl […]. Práce I, 1905, 1. máj revolucionářů, květen, s. 1; Míša. • Úvodní 
text ke zvláštnímu májovému vydání Práce. •

Česká anarchistická federace. Práce I, 1905, 1. máj revolucionářů, květen, s. 10–11; Kácha. • Úvaha 
nad stavem České anarchistické federace a odmítnutí návrhů na spojení ČAF s Českou federací všech 
odborů. •
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1. máj v Lomnici nad Popelkou. Práce I, 1905, č. 10, 26. 5., s. 6; M. • Ocenění dělníků z Lomnice nad 
Popelkou, kteří prvního května stávkovali. •

Kamarádům na uváženou. Práce I, 1905, č. 16, 18. 6., s. 6–7, Míša. • Bilanční úvaha po druhém 
čtvrtletí vycházení Práce, účetní bilance za druhé čtvrtletí. •

Proti stávkám – výluky. Práce I, 1905, č. 17, 1. 9., s. 6; M. • O taktice stávky na pozadí současných 
stávek kovodělníků v Praze. •

Našim kamarádům a české veřejnosti! Práce I, 1905, č. 18, 15. 9., s. 1; za redakci Práce Kácha M. • 
Prohlášení k zatčení F. Šrámka za antimilitaristický text v Práci. • ► (s tit. Důslednosti) Volné listy
XIV, 1905, č. 166, listopad, s. 9–10; Kácha, M. 

CHCE-ME VŠE-O-BEC-NÉ, ROV-NÉ, PŘÍ-MÉ PRÁ-VO HLA-SO-VA-CÍ! Práce I, 1905, č. 19, 28. 
9., s. 1–2; Kácha. • O nesmyslnosti požadavku hlasovacího práva a nutnosti upozorňovat na ni. •

Byla jednou válka… a bude? Práce I, 1905, č. 19, 28. 9., s. 2–3; Míša. • Antimilitaristický fejeton. •

Následkem odbývání policejního 8denního trestu […]. Práce I, 1905, č. 21, 29. 10., s. 5; Kácha. • 
Krátké oznámení o zdržení korespondence a dalších redakčních záležitostí z důvodu Káchova 
zatčení. •

V příštím čísle přinesu glosy […]. Práce I, 1905, č. 23, 24. 11., s. 6; Kácha. • Poznámka doplňující 
referát ze sjezdu ČFVO o plánu vydat v příštím čísle k tomuto sjezdu glosy polemického rázu. •

1906

Sjezd ČAF […]. Práce I, 1905, č. 26, 6. 1., s. 6; Kácha. • Úvaha nad výsledky sjezdu České 
anarchistické federace a nad úkoly, které má ČAF před sebou. •

Persekuce konfiskacemi. Práce II, 1906–1907, č. 4, 8. 3., s. 6; Míša. • O konfiskaci velké části 
minulého čísla a odhodlání čelit represím cenzorů. • 

Prohlášení. Práce II, 1906–1907, č. 6, 5. 4., s. 7; Kácha Michal. • Krátké prohlášení k výrokům 
redaktora Matice svobody Opletala a dalších osob o Káchovi. •

Vděčně vzpomínáme odstouplého ministra […]. Práce II, 1906–1907, č. 9, 10. 5., s. 7–8; Míša. • 
Glosa k výměně ministerského předsedy. • 

Z kroniky černých. Práce II, 1906–1907, č. 13, 5. 7., s. 5; Míša. • Protiklerikální úvaha obsahující 
dopis učitele, který se zastřelil pro konflikty s kněžími. •

Vydavatel t. l. Kácha […]. Práce II, 1906–1907, č. 13, 5. 7., s. 6–7; Kácha. • Zpráva o Káchově 
obžalobě a poděkování za úsilí kamarádů pokračovat ve vydávání Práce. •

Žádáme kamarády kolportéry […]. Práce II, 1906–1907, č. 13, 5. 7., s. 8; M. K. • Žádost o trpělivost 
ohledně kvitování peněz za kolportáž a o řádné placení za tiskoviny. •

Trest mám nastoupiti 27. t. m. […]. Práce II, 1906–1907, č. 14, 19. 7., s. 7; Míša. • Odpověď na 
redakční poštu. •

Otiskujeme toto „zasláno“ […]. Práce II, 1906–1907, č. 14, 19. 7., s. 8; Za Red.: Míša. • Poznámka 
odůvodňující otištění textu. •
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Následkem okamžitého nastoupení trestu […]. Práce II, 1906–1907, č. 15, 2. 8., s. 8; Kácha Mich. • 
Oznámení o zdržení reakcí na zaslané žádosti v důsledku Káchova okamžitého nastoupení do vězení. •

Žádám spolupracovníky Práce […]. Práce II, 1906–1907, č. 15, 2. 8., s. 8; Míša. • Prosba směřovaná 
ke kamarádům, aby pokračovali ve vydávání Práce. •

Do Řečkovic! Práce II, 1906–1907, č. 16, 16. 8., s. 1; M. Kácha, redaktor. • Podpis pod prohlášením 
k představitelům Řečkovic kvůli jejich snahám S. K. Neumanna z Řečkovic vyhostit; 21 podpisů. •

Trestnice zemského soudu v Praze, nezná politických vězňů. Práce II, 1906–1907, č. 18, 20. 9., s. 7; 
Kácha. • O Káchově pobytu ve vězení a jeho snahách o uznání za politického vězně. •

Laicht: Neotiskuji Vaše prohlášení […]. Práce II, 1906–1907, č. 18, 20. 9., s. 8; K. M. • Redakční 
odpověď na zaslaný příspěvek. •

Kvitujeme za kolportáž. Práce II, 1906–1907, č. 21, 2. 11., s. 8; K. • Potvrzení přijetí plateb 
a oznámení o využití první části peněz původně určených na nevydaný antimilitaristický leták. •

Poslední argumenty. Práce II, 1906–1907, č. 21, 2. 11., s. 4–5; M. • Zpráva o procesu 
s anarchisty K. Vohryzkem a B. Kalinou. •

Rozvoj o nás píše… Práce II, 1906–1907, č. 23, 29. 11., s. 6; M. • Reakce na kritiku sbírky básní 
Josefa Rosenzweiga-Moira Když zpívá mládí v Rozvoji. •

Následkem klesnutí a zejména neplacení kolportáže […]. Práce II, 1906–1907, č. 24, 15. 12., s. 8; 
Kácha. • Oznámení o špatné finanční situaci listu a s tím souvisejícím možném zrušení vydávání 
přílohy Klíčení. •

1907

Mezi námi. Práce II, 1906–1907, č. 25, 4. 1., s. 7; Kácha. • Reakce na články v Nové Omladině, na 
něž v Práci reagovali další autoři už v minulém čísle. • 

Naše bilance. Práce II, 1906–1907, č. 26, 24. 1., s. 6; Kácha. • Bilanční článek na konec druhého 
ročníku Práce. • 

Volná myšlenka? Práce II, 1906–1907, č. 26, 24. 1., s. 6–7; M. • Glosa k pražské schůzi Volné 
myšlenky. •

K sjezdu. Práce II, 1906–1907, č. 26, 24. 1., s. 7–8; Míša. • Úvaha nad výsledky sjezdu anarchistů, 
nad prací v organizaci a nad vystěhovalectvím ze severních Čech. •

Bestia triumphans. Práce III, 1907–1908, č. 2, 11. 4., s. 3–4; M. • Úvaha nad případem učitele Kavky, 
který byl vyhozen ze školy kvůli svému vystoupení z církve, nad solidární reakcí rodičů a stávkou dětí 
jako metodou protestu. •

Dne 21. května odpoledne zemřel v Žižkově […]. Práce III, 1907–1908, č. 5, 24. 5., s. 3; Kácha. • 
Nekrolog redaktora Komuny Václava Nikláska. •

Octave Mirbeau: Špatní pastýři. Klíčení, měsíční příloha časopisu Práce II, 1907–1908, č. 2 (12),
[24. 5.], s. 3–4; M. • Kritický článek o stejnojmenné divadelní hře O. Mirbeaua hrané v divadle Urania 
jako 3. večerní hra cyklu Kruh českých spisovatelů. •
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Volby. Práce III, 1907–1908, č. 5, 24. 5., s. 3–4; M. • Úvaha nad volbami, nadějí, která do nich byla 
vkládána, jejím nenaplnění a roli sociální demokracie v parlamentu. •

Mravný – Nemrava. Práce III, 1907–1908, č. 8, 13. 7., s. 8; K. • Zpráva o vojínovi, který strávil dva 
roky ve vězení za odpírání vojenské služby a poté, co vyšel z vězení, byl pro opakování výroků, kvůli 
kterým byl uvězněn, shledán duševně chorým a umístěn do blázince. •

František Pravoslav Čejp. Práce III, 1907–1908, č. 12, 24. 9., s. 7; Míša. • Nekrolog 
severovýchodočeského anarchisty. •

Sjezd bezvěrců v Praze. Práce III, 1907–1908, č. 12, 24. 9., s. 7; K. M. • Zpráva o průběhu sjezdu 
bezvěrců v Praze a shrnutí jeho závěrů. •

Kulturní boj. Práce III, 1907–1908, č. 13–14, 29. 10., s. 2–4; Míša. • Článek k situaci na českých 
školách, k protestům a tzv. dětským stávkám a k případu učitele Kavky, který byl pro „podezření ze 
styku s anarchisty“ suspendován. •

K masakru v Černové. Práce III, 1907–1908, č. 15, 26. 11., s. 2–4; M. • Úvaha nad postavením 
Slováků na pozadí krvavého potlačení vzpoury v Černové poté, co místní slovenští obyvatelé chtěli, 
aby byl kostel vystavěný za jejich peníze vysvěcen jejich knězem. •

1908

Prohlášení. Zádruha I, 1908–1909, č. 7, 17. 10., s. 1; Michael Kácha, redaktor revue Práce, Praha-
Žižkov. • Podpis pod prohlášením protestujícím proti policejnímu zneužití krádeže šperků k perzekuci 
anarchistů; 5 podpisů [M. Kácha podepsán jako jediná osoba, ostatní podpisy jsou za redakce 
anarchistických nebo dělnických listů]. • 

1909

Sjezd českých anarchistů. Volné listy XVIII, 1909, č. 14, 17. 7., s. 1–3; M. • Referát z anarchistického 
sjezdu, který se konal v květnu v Praze. •

Klid v Barceloně – Klid v Maroku. Zádruha I, 1908–1909, č. 48, 7. 8., s. 1–2; M. • Článek 
o událostech spojených se španělskými obyvateli – mučení v montjuichské věznici, nepokoje po 
mobilizaci kvůli konfliktu v Maroku a související perzekuci a bídě místních. •

Ukazují růžky. Zádruha I, 1908–1909, č. 49, 14. 8., s. 6; mk. • Antiklerikální glosa k odůvodnění 
zákazu schůze Volné myšlenky. •

Odměna za nadvýrobu dětí. Zádruha I, 1908–1909, č. 49, 14. 8., s. 7; m. • Glosa k odměňování 
francouzských občanů, kteří se prokážou vysokým počtem potomků. •

Žádám všechny dlužníky […]. Zádruha I, 1908–1909, č. 49, 14. 8., s. 7; Kácha Mich. • Stručná žádost, 
aby dlužníci vyrovnali své účty. •

Stávka ve Švédsku. Zádruha I, 1908–1909, č. 50, 21. 8., s. 1–2; mk. • Zpráva o průběhu stávky ve 
Švédsku. •

Tímto článkem zahajujeme diskusi […]. Zádruha I, 1908–1909, č. 50, 21. 8., s. 2; Kácha. • Poznámka 
pod článkem A. Řehoře Česká anarchistická kolonie. •

Jelikož dosud nebylo nic určitého sděleno […]. Zádruha I, 1908–1909, č. 52, 4. 9., s. 7; Kácha M., 
náhr. důvěrník. • Výzva ke schůzi Federační komise. •
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Devátý sjezd českých demokratů. Zádruha II, 1909–1910, č. 1, 11. 9., s. 1–2; č. 2, 18. 9., s. 3–4; č. 3, 
25. 9., s. 3 (Glosy); č. 4, 2. 10., s. 1–2; č. 6, 16. 10., s. 2–3; č. 9, 6. 11., s. 2–3; mk. • Obšírný článek 
popisující a komentující průběh sjezdu českých demokratů. •

To věnujeme všem lidem dobré i špatné vůle […]. Zádruha II, 1909–1910, č. 1, 11. 9., s. 2; mk. • 
Poznámka za článkem A. Prav. Veselého Do památníku všem, kdož se budou cítit dotčeni. •

Výpady a nápady. Zádruha II, 1909–1910, č. 1, 11. 9., s. 3; mk. • Úvaha o cenzuře, žádném trestu za 
zrušení školy ve srovnání s vězením za malý úplatek a o španělských vojácích. •

Rozpuštění českých spolků. Zádruha II, 1909–1910, č. 2, 18. 9., s. 5–6; Mk. • Glosa k důvodům 
rozpuštění českého spolku v Petrohradě. •

Kam. Šířek, redaktor Proletáře, dává určitý návrh […]. Zádruha II, 1909–1910, č. 2, 18. 9., s. 7; Kácha 
M. dopisovatel F. K. • Návrh na svolání schůze Federační komise. •

K účelům dorozumívacím […]. Zádruha II, 1909–1910, č. 3, 25. 9., s. 7; Kácha M. • Žádost o adresy
důvěrníků jednotlivých skupin. •

Nově ukázali svou pravou podstatu. Zádruha II, 1909–1910, č. 4, 2. 10., s. 2–3; Mk. • Zpráva 
o klerikálním sjezdu v Hradci Králové. •

Proti klerikálnímu režimu. Zádruha II, 1909–1910, č. 6, 16. 10., s. 3–4; mk. • Zpráva o průběhu 
manifestační schůze Volné myšlenky konané 9. října 1909. •

Glosy k procesu Boček, Vohryzek a spol. Zádruha II, 1909–1910, č. 8, 30. 10., s. 2–4; Mk. • Glosy 
k procesu s Bočkem a známým anarchistou Vohryzkem odsouzenými za krádež. •

Politická „krize“. Zádruha II, 1909–1910, č. 9, 6. 11., s. 1; K. M. • Kritika zastupitelské demokracie na 
pozadí současné situace v parlamentu. •

Nezoufal si a klidně ohlásil […]. Zádruha II, 1909–1910, č. 9, 6. 11., s. 4; KM. • Úvaha o tom, jak lze 
relativizovat zločin jeho pojmenováním. • 

Ze života nemravného člověka. Zádruha II, 1909–1910, č. 11, 27. 11., s. 2–3; Km. • Dopis Káchova 
kamaráda popisující jeho odsouzení za podvod doplněný úvahou na úvod a závěr. •

Velké sny – malá skutečnost. Zádruha II, 1909–1910, č. 12, 27. 11., s. 1; č. 13, 4. 12., s. 1–2; č. 14, 11. 
12., s. 1–2; Km. • Na srovnání situace před francouzskou revolucí a současností založená úvaha 
o malém potenciálu dnešního politického boje. •

O nás pro nás. Zádruha II, 1909–1910, č. 13, 4. 12., s. 5–6; č. 14, 11. 12., s. 5–6; Km. • Úvaha 
o tiskových záležitostech hnutí, agitaci, o nutnosti vnitřní kritiky hnutí a způsobu práce v něm. •

Výpady a nápady. Zádruha II, 1909–1910, č. 14, 11. 12., s. 3; Km. • Povídka o majiteli krávy, o tom, 
jak o ni přišel v exekuci, a o jejích vykonavatelích. •

Za Vilémem Körbrem. Zádruha II, 1909–1910, č. 15, 18. 12., s. 1; č. 16, 25. 12., s. 1–3; Kácha. • 
Vzpomínka na anarchistu Viléma Körbera u příležitosti desátého výročí jeho smrti. •

Se stupně – k stupni. Zádruha II, 1909–1910, č. 16, 25. 12., s. 1; KM. • Zpráva o aktuálních 
událostech v rakouském parlamentu, zvláště o obstrukcích s důrazem na kritiku sociální demokracie. •
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1910

K železniční katastrofě v Uhersku u Pardubic. Zádruha II, 1909–1910, č. 17, 1. 1., s. 1–2; Km. • 
Kritika pracovních podmínek na zestátněné železnici na pozadí popisu vlakového neštěstí. •

Příkladný a poučný rozsudek kasačního soudu nad nár. sociálními antimilitaristy. Zádruha II, 1909–
1910, č. 22, 5. 2., s. 1; Km. • Kritika nedostatečné reakce na rozsudek nad odsouzenými národně 
sociálními antimilitaristy. •

Následkem nedostatečného počtu přihlášek […]. Zádruha II, 1909–1910, č. 22, 5. 2., s. 6; Kácha M. • 
Oznámení, že vydávání druhého dílu Dějin socialismu se odkládá. •

Profesor T. G. Masaryk šedesátníkem. Zádruha II, 1909–1910, č. 27, 12. 3., s. 7; č. 28, 19. 3., s. 4; M. 
• Upozornění jak na silné, tak na slabé stránky Masarykova myšlení. •

Rozsudek kasačního soudu nad nár. soc. antimilitaristy. Zádruha II, 1909–1910, č. 28, 19. 3., s. 1; 
Kácha. • U příležitosti nového rozsudku v kauze antimilitaristů se autor pozastavuje nad tím, že 
veřejnost souzené nijak nepodpořila. •

Výpady a nápady. Zádruha II, 1909–1910, č. 31, 16. 4., s. 3; Míša. • Soudnička o dvou mladících 
odsouzených za několikaleté vězení za krádež necelých dvou korun. •

K naší májové manifestaci. Zádruha II, 1909–1910, č. 32, 23. 4., s. 1; M. • Výzva k uspořádání 
májových schůzí s uvedením vhodných témat, kterým by mohly být věnovány. •

Boj soc. dem centralistů s autonomisty. Zádruha II, 1909–1910, č. 32, 23. 4., s. 1–2; č. 34, 7. 5. 1910, 
s. 3–4; č. 35, 14. 5. 1910, s. 1–2; Km. • Článek popisující jak současné spory sociálnědemokratických 
centralistů (převážně vídeňských) s autonomisty, tak jejich historické pozadí. •

K zemské konferenci soc. dem. důvěrníků. Zádruha II, 1909–1910, č. 36, 21. 5., s. 1–3; č. 37, 28. 5. 
1910, s. 2–4; K. M. • Referát o konferenci. •

Zasláno. Zádruha II, 1909–1910, č. 37, 28. 5., s. 4; Kácha Michael. • Polemika s Hornickými listy. • 

Výpady a nápady. Zádruha II, 1909–1910, č. 38, 4. 6., s. 4; Km. • Odsouzení špatných životních 
podmínek v jednom z žižkovských chudobinců. •

Čína před revolucí. Zádruha II, 1909–1910, č. 39, 11. 6., s. 3–4; Míša. • O současné situaci v Číně 
a proměně vztahu čínských dělníků ke svému vykořisťování. •

Úvahy. Zádruha II, 1909–1910, č. 40, 18. 6., s. 1–3; č. 41, 25. 6., s. 1–2; Míša. • Článek o špatné
situaci dělnických rodin, jejich bydlení, stravě a ošacení, o skutečnosti, že chudí žijí nejdráž a že je 
obtížné v nich při jejich situaci a její neutěšenosti vzbudit zájem o boj za společenskou změnu. •

Po volbách v Uhrách. Zádruha II, 1909–1910, č. 41, 25. 6., s. 2; M. • Glosa k podobě voleb v Uhrách 
s důrazem na (ne)možnost úspěchu Slováků. •

Poláci porobení a Poláci vládnoucí. Zádruha II, 1909–1910, č. 43, 9. 7., s. 1–2; Míša. • O dvojí úloze 
Poláků – utlačovaných (v ruském Polsku nebo Německu), ale i utlačujících (v Haliči, kde stojí proti 
Rusínům). •

O čem se nesmí u nás psáti. Zádruha II, 1909–1910, č. 44, 16. 7., s. 1–2; Míša. • Reportáž o schůzích 
svolaných po popravě Liabeufa, odsouzeného za vraždu policejního agenta, líčí průběh druhé z nich, 
která byla rozehnána policií a skončila hlučnou demonstrací. •
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Pán svým dělníkům. Zádruha II, 1909–1910, č. 45, 23. 7., s. 1–2, Míša. • Článek o otevření dělnického 
domu v plzeňské Škodovce, úvaha o jeho významu pro dělníky a o jejich podřízenosti majiteli 
závodu. •

Persekuce našich kamarádů v Olomouci. Zádruha II, 1909–1910, č. 45, 23. 7., s. 2; M. • Zpráva 
o zatčení olomouckých anarchistů s citací z olomouckého časopisu Pozor a dopisem od anarchisty. •

Kamarád Josef Kleiner – mrtev! Zádruha II, 1909–1910, č. 47, 6. 8., s. 5; K. M. • Nekrolog anarchisty 
z Hrádku u Liberce a Káchova přítele. •

Zodpovědnost za tuto zprávu přenechávám zpravodaji […]. Zádruha II, 1909–1910, č. 48, 13. 8., s. 3; 
Kácha. • Poznámka ke zprávě z krajinského sjezdu severovýchodních anarchistických organizací 
v Nové Pace 6. a 7. srpna. •

Národní obzor ve článku […]. Zádruha II, 1909–1910, č. 49, 20. 8., s. 4–5; M. • Reakce na článek 
v Národním obzoru obhajující americký zákon umožňující sterilizaci „sociálně nebezpečných“ 
jedinců. •

Dne 18. srpna zemřel […]. Zádruha II, 1909–1910, č. 50, 27. 8., s. 1; Míša. • Nekrolog severočeského 
anarchisty Tomeše Kašeho. •

Mezinárodní sjezd soc. demokratické Internacionály v Kodani. Zádruha II, 1909–1910, č. 51, 3. 9., 
s. 1; č. 52, 10. 9., s. 2–3; K. M. • Zpráva o sjezdu soc. dem. internacionály, zamyšlení nad různými 
půtkami uvnitř organizací a situací českých soc. demokratů, kteří mají konflikt s vídeňskými 
centralisty, a zhodnocení užitečnosti přijatých rezolucí a výsledků sjezdu. • 

K stávce tkalců u fy B. a J. Prokop v Semilech. Zádruha II, 1909–1910, č. 51, 3. 9., s. 4; M. • Reakce 
na lokálku v Lidových proudech, která polemizuje mj. se Zádruhou. •

Po úradě s kamarády svolávám […]. Zádruha II, 1909–1910, č. 51, 3. 9., s. 8; Kácha. • Oznámení 
o svolání schůze agitační komise a vydavatelství Zádruhy. •

Bez názvu. Zádruha II, 1909–1910, č. 52, 10. 9., s. 7; Kácha. • Reakce na článek z Hornických listů, 
který kritizuje recenzi od Louise Hocha otištěnou v Zádruze č. 48, ohrazující se proti výpadům proti 
autorovi L. H. a proti způsobu argumentace v Hornických listech. •

Na odchodnou. Zádruha III, 1910–1912, č. 1, 17. 9., s. 3; K. M. • Ironické poděkování cenzorovi 
Morstadtovi, taktéž žalobci v procesu s Omladinou, za jeho práci, kterou nyní už díky odchodu do 
penze nebude vykonávat, a ujištění cenzora na penzi, že jej nový dostatečně nahradí, jak je dokázáno 
na konfiskaci minulého čísla Zádruhy. •

Poslední číslo Zádruhy se opozdilo […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 1, 17. 9., s. 7; Kácha M. • 
Oznámení o opoždění posledního čísla Zádruhy z důvodu svátku a Káchova náhlého onemocnění. •

Republikánská revoluce v Portugalsku. Zádruha III, 1910–1912, č. 4, 8. 10., s. 1; M. • Zpráva 
o vyhlášení republiky v Portugalsku a zamyšlení nad jejími důsledky. •

Kladno. Zádruha III, 1910–1912, č. 4, 8. 10., s. 1–2; M. • Zpráva o nepokojích na Kladensku 
a o reakci moci. •

Cholera. Zádruha III, 1910–1912, č. 4, 8. 10., s. 2; M. • Článek o vlně cholery, šířící se z Ruska 
Evropou, a zdůraznění jejího původu především v sociální situaci chudých, kteří kvůli hladu 
a nekvalitnímu bydlení snadněji podléhají epidemii. •
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Staré zlo se vrací. Zádruha III, 1910–1912, č. 6, 22. 10., s. 1–2; M. • Zpráva o zákazu veřejné 
přednášky o Franciscu Ferrerovi s přetištěným úředním odůvodněním a popis průběhu důvěrné schůze 
svolané na tentýž den a jejích následků. Obsahuje i popis dalších zakázaných akcí k uctění Ferrerovy 
památky. •

K situaci. Zádruha III, 1910–1912, č. 8, 5. 11., s. 1–2; K. M. • Shrnutí a zhodnocení probíhající šikany 
anarchistů ze strany policie a jejích důsledků. •

Čemu nás učí Francie. Zádruha III, 1910–1912, č. 10, 19. 11., s. 1–2; K. M. • Článek o neúspěšné 
francouzské stávce a s ní souvisejícím prosazovaným zákonem zakazujícím státním zaměstnancům 
stávkovat, o proměně některých politiků při vstupu do politiky a o nesmyslnosti zastupitelské 
demokracie vůbec. •

Z Ruska. Zádruha III, 1910–1912, č. 10, 19. 11., s. 4–5; km. • O novém školském zákoně, který by 
měl z dětí odmala dělat správné Rusy. •

Jménem pražských kamarádů žádám […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 10, 19. 11., s. 5; Kácha 
Michael, dopisující člen F. K. v Žižkově 1164. • Žádost o svolení členů Federační komise k použití 
peněz z vězeňského fondu na právní ochranu vyšetřovaných pražských kamarádů. • 

Myslbekův obrovitý sv. Václav […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 10, 19. 11., s. 7; mk. • Glosa 
k umístění sochy sv. Václava a k problémům s umístěním sochy Jana Husa. •

Doposud jsem já […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 11, 26. 11., s. 5; Kácha. • Upozornění, že dosud 
nikdo nereagoval na výzvu z minulého čísla k vyjádření názoru na použití peněz z vězeňského fondu 
na podporu pražských zadržených. •

K naší persekuci. Zádruha III, 1910–1912, č. 13, 10. 12., s. 3–4 ; K. U. [Jde s největší 
pravděpodobností o chybně napsanou Káchovu šifru K. M.] • O policejní šikaně, kterou v posledních 
měsících trpí pražští anarchisté. •

Již přes čtyři neděle jsou naši kamarádi […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 15, 24. 12., s. 1; Kácha. • 
K situaci vězněných pražských anarchistů Borka, Sojky a Kupra. •

Náš sjezd. Zádruha III, 1910–1912, č. 16, 31. 12., s. 1–2; K. M. • Referát z anarchistického sjezdu. •

1911

Puritánští pokrytci v Americe. Zádruha III, 1910–1912, č. 17, 7. 1., s. 6; mk. • Glosa k zařazení E. A. 
Poea do galerie spisovatelů newyorské univerzity. •

K novému roku. Zádruha III, 1910–1912, č. 17, 7. 1., s. 7; Kácha. • Glosa k prospěchářům 
a přeběhlíkům mezi anarchisty a ke korunovému návrhu – každý z hnutí by měsíčně dal korunu do 
fondu. •

Sjezd anarchistů Čech na Liberecku. […] Volné listy XX, 1911, č. 2, 21. 1., s. 5; M. K. • Referát 
z celoanarchistického sjezdu konaného v Liberci o Vánocích 1910. •

K návrhu dobrovolného korunového měsíčního příspěvku […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 19, 21. 1., 
s. 5–6; Kácha. • Zamyšlení nad financováním tisku v rámci anarchistického hnutí. •

Jen více pevné vůle. Zádruha III, 1910–1912, č. 20, 28. 1., s. 3–4; K. M. • O státní taktice obvinění 
z velezrady a jeho důsledcích. •
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Trvaje na svém prohlášení […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 20, 28. 1., s. 6; Kácha. • Oznámení, že 
pokud nedojde k dohodnutým změnám v redakci listu, příští číslo je poslední, které Kácha rediguje. • 

Kalendář revolucionářů na rok 1912. Zádruha III, 1910–1912, č. 21, 4. 2., s. 6; Kácha M. • Oznámení 
o úmyslu vydat kalendář na rok 1912 a výzva k zasílání literárních příspěvků. •

Tímto číslem vzdávám se redaktorství […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 21, 4. 2., s. 6; Kácha. • 
Oznámení, že pokud nedojde k dohodnutým změnám v redakci listu, toto číslo je poslední, které 
Kácha rediguje. •

Ku změně vydavatele a redaktora Zádruhy. Zádruha III, 1910–1912, č. 23, 25. 2., s. 5–6; Mich. 
Kácha. • Vyjádření k událostem souvisejícím se změnami v redakci Zádruhy; 5 podpisů. •

Na všechny nesoudné výpady […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 24, 11. 3., s. 7–8; Kácha. • Stručné 
vyjádření k letáku obviňujícímu Káchu, že se ve sporu okolo Zádruhy snažil časopis převzít kvůli 
svému osobnímu zájmu. •

Žaloba došla… Zádruha III, 1910–1912, č. 25, 25. 3., s. 1–2; M. K. • Reakce na žalobu proti několika 
členům rozpuštěného Klubu mladých kvůli antimilitarismu. •

Březen. Zádruha III, 1910–1912, č. 25, 25. 3., s. 2–3; K. M. • Úvaha nad březnem jako měsícem 
změny na pozadí výročí března 1848 a Pařížské komuny. •

Po vypravení tohoto listu nastoupím […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 25, 25. 3., s. 5; Kácha. • 
Oznámení o Káchově nástupu dvoutýdenního trestu odnětí svobody. • 

Vzhledem k výše uvedenému zasedání […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 25, 25. 3., s. 7; Kácha M. • 
Poznámka ke zprávě ze zasedání syndikátní komise. • 

Rozpuštění parlamentu. Zádruha III, 1910–1912, č. 26, 7. 4., s. 1; M. K. • O rozpuštění parlamentu, 
souvisejících nadcházejících volbách a zbytečnosti voleb vůbec. •

Kamarád Vlasta Borek […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 27, 21. 4., s. 6–7; K. M. • Úvaha 
o oprávněnosti chování soudu k V. Borkovi a zpráva o soudním procesu s členy Klubu mladých. •

K volební kampani. Zádruha III, 1910–1912, č. 27, 21. 4., s. 7; M. • Úvaha, jak by měla vypadat 
anarchistická protivolební činnost. •

Nalézal jsem se […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 27, 21. 4., s. 8; Kácha. • Omluva za nereagování na 
korespondenci z důvodu pobytu v hořické nemocnici. •

Před volbami. Zádruha III, 1910–1912, č. 28, 5. 5., s. 1; K. M. • O voličích a politicích a jejich 
schopnosti kompromisu. •

Následkem nutné operace […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 28, 5. 5., s. 8; Kácha M. • Oznámení 
o prodloužení pobytu v nemocnici a s tím související omluva za nereagování na korespondenci 
a neúčast na poradní schůzi delegátů. •

Výpady a nápady. Zádruha III, 1910–1912, č. 29, 19. 5., s. 3–4; M-K. • Kritika současného stavu 
dělnického hnutí na příkladech oslav Prvního máje. •

Od redakce. Zádruha III, 1910–1912, č. 29, 19. 5., s. 8; Kácha Michael. • Odpověď na dotazy, jaký je 
redakční názor na texty Vítězslava Herlase. •
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Anarchističtí antimilitaristé před soudem. Zádruha III, 1910–1912, č. 31, 16. 6., s. 1–2; K. M. • Úvaha 
o spravedlnosti a zpráva o soudu s členy Klubu mladých. •

Otázka marocká […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 33, 7. 7., s. 4; Km. • Ze zahraničního tisku 
o konfliktu v Maroku a o účasti Francie a Španělska v něm. •

Výpady a nápady. Zádruha III, 1910–1912, č. 33, 7. 7., s. 5; M. • Kritika tisku, hlavně nár. sociálního, 
kvůli způsobu referování o procesu s pražskými anarchisty. •

Všem dotazům po velkém kalendáři […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 33, 7. 7., s. 8; Kácha Michael. • 
Oznámení o postupu ve vydání kalendáře na příští rok. •

Při závěrce listu dochází nás dopis […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 34, 21. 7., s. 8; M. K. • Poznámka 
k dopisu od anarchistů ze Dvora Králové nad Labem o jejich souhlasném stanovisku k vydávání 
Mladého průkopníka. •

Zbývající hotovost sebraných peněz […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 34, 21. 7., s. 8; Kácha Mich., 
redaktor. • Výzva k dalším příspěvkům na vězeňský fond a informace o jeho spravování; 2 podpisy. • 
► Zádruha III, 1911–1912, č. 35, 4. 8., s. 8. ► Zádruha III, 1911–1912, č. 37, 1. 9., s. 8.

Posledně vyzýváme naše kolportéry […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 36, 18. 8., s. 8; Za 
vydavatelstvo: Kácha • Upozornění na nutnost vyrovnat účty vůči redakci Zádruhy, jinak nebude moci 
dál vycházet. •

Výhledy. Zádruha III, 1910–1912, č. 38, 15. 9., s. 2–3; M. • K vystěhovávání hornických rodin ze 
severních Čech a o důvodech situace horníků, včetně klerikalismu. •

Žádáme všechny naše spolupracovníky […]. Zádruha III, 1910–1911, č. 38, 15. 9., s. 8; Za redakční 
komitét: Kácha M. • Žádost o spolupráci při plánování Mladého průkopníka. •

Ještě o drahotě. Zádruha III, 1910–1912, č. 41, 3. 11., s. 1–2; K. M. • Článek o vysokých cenách 
potravin a dalšího zboží, o kartelech a státní nečinnosti. •

Od redakce. Zádruha III, 1910–1912, č. 41, 3. 11., s. 8; nepodepsáno. • O malé odezvě na podporu 
vydávání Mladého průkopníka a o komplikacích provázejících vydávání Zádruhy v posledních 
týdnech. •

Toto číslo vyšlo opozděně prostě proto […]. Zádruha III, 1910–1912, č. 42, 24. 11., s. 7; 
[nepodepsáno]. • Upozornění, že finanční situace listu je natolik neutěšená, že toto číslo je poslední do 
té doby, než se sejde tolik peněz, aby mohl list fungovat a redakce dostala „skrovný díl za svoji 
práci“. •

Zmateční stížnost zamítnuta. Zádruha III, 1910–1912, č. 43, 8. 12., s. 1–2; K. M. • O paragrafu 222, 9,
na jehož základě byli odsouzeni pražští antimilitaristé. •

Od redakce. Zádruha III, 1910–1912, č. 43, 8. 12., s. 8; Kácha. • Odpověď na dopisy redakci. • 

Náš sjezd a valná hromada všeodborového spolku „Ochrana“. Zádruha III, 1910–1912, č. 44, 29. 12., 
s. 2–3; K. M. • Zpráva z valné hromady Ochrany. •

1912

Náš sjezd. Zádruha III, 1910–1912, č. 45, 12. 1., s. 1–2; K. M. • Zpráva ze sjezdu. •
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Kamarád Borek na svobodě. Zádruha III, 1910–1912, č. 48, 1. 3., s. 2–3; K. M. • O propuštění 
V. Borka z pankrácké trestnice, o jeho stavu a o dalších, stále vězněných antimilitaristech. •

Vzhledem k událostem […]. Zádruha IV, 1912, č. 1, 12. 4., s. 8; Kácha M., dop. č. F. K. • Návrh na 
konání schůzky Federační komise. •

K prvnímu Máji. Zádruha IV, 1912–1913, č. 2–3 (První máj revolucionářů 1912), 27. 4., s. 22–23; 
Míša. • Zamyšlení nad uplynulým rokem. •

My znovu se hlásíme k slovu! Mladý průkopník I, 1912–1913, č. 1, 13. 6., s. 1–3; K. M. • Prohlášení 
k prvnímu číslu nového listu, které se přihlašuje k tradici stejnojmenného časopisu vycházejícího 
v roce 1910 a mládeži z antimilitaristického hnutí. •

Právo a moc. Zádruha IV, 1912–1913, č. 6, 14. 6., s. 41–42; K. M. • Článek o situaci v maďarském 
parlamentu a tamních nepokojích kvůli hlasovacímu právu. •

Komedie se opakuje. Zádruha IV, 1912–1913, č. 7, 28. 6., s. 49; M. K. • Glosa k současným 
událostem v parlamentu a k sokolské inscenaci bitvy u Marathonu. •

Opět jeden zmařený život. Mladý průkopník I, 1912–1913, č. 3, 8. 8., s. 17; M. • Úvaha nad smrtí 
mladíka, který spáchal sebevraždu poté, co propadl u maturity. •

Živelní katastrofa? Zádruha IV, 1912–1913, č. 11, 23. 8., s. 81–82; K. M. • Úvaha nad rolí majitelů 
dolu při nehodě na pozadí podobné události v obci Gerthe. •

Nápady a výpady. Mladý průkopník I, 1912–1913, č. 4, 5. 9., s. 26–27; K. M. • Glosa k odvodům 
a prospěšnosti státu pro občana. • 

Válka. Zádruha IV, 1912–1913, č. 15, 18. 10., s. 115–116; K. M. • Úvaha nad válkou u příležitosti 
války na Balkáně. •

Vzhledem k uspořádání letošního anarchistického sjezdu […]. Zádruha IV, 1912–1913, č. 16, 1. 11., 
s. 128; Za Č.A.F. Kácha M., dopisující člen Č.A.F., Žižkov 1164. • Organizační žádost o oznámení 
adres důvěrníků. •

11. listopad 1887. Mladý průkopník I, 1912–1913, č. 6, 7. 11., s. 42–43; K. M. • Vzpomínka na proces 
s dělníky nespravedlivě popravenými v roce 1887 a připomenutí probíhajících soudů podobného 
typu. •

Válka. Mladý průkopník I, 1912–1913, č. 6, 7. 11., s. 43–44; K. M. • Úvaha nad postojem měšťáků 
a žurnalistů k hrůzám války na pozadí války na Balkáně. •

Vzhledem k uspořádání letošního anarchistického sjezdu […]. Zádruha IV, 1912–1913, č. 17, 15. 11., 
s. 136; Kácha M., dopisující člen Č. A. F., Žižkov 1164. • Organizační oznámení ohledně chystaného 
anarchistického sjezdu. •

Válka. Zádruha IV, 1912–1913, č. 18, 29. 11., s. 141–142; č. 20, 24. 12., s. 156–157; Míša. •
Polemika reagující na článek o povaze současných válečných konfliktů a postojích anarchistů nejen 
k tématu militarismu. •

Konflikt Rakouska se Srbskem. Zádruha IV, 1912–1913, č. 20, 24. 12., s. 158; Km. • Glosa 
k zahraniční politice Rakouska a reakci voličů. •
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1913

Sjezd Č. A. F. spojený s poradou zástupců naší mládeže. Mladý průkopník I, 1912–1913, č. 8, 9. 1., s. 
63–[64] [V listu značeno jako strana 62.]; Míša. • Zpráva ze sjezdu ČAF konaného o Vánocích 1912, 
především o tématech týkajících se mládeže. •

Oběti inkvisice varšavské z r. 1906. Zádruha IV, 1912–1913, č. 21, 10. 1., s. 166–167; Míša. • Krátká 
úvaha o ruské revoluci doplňující text N. Rogdajeva o šestnácti ruských anarchistech mučených 
a popravených v roce 1906. •

Tímto končíme IV. ročník Zádruhy […]. Zádruha IV, 1912–1913, č. 26, 21. 3., s. 208–209; K. M. • 
Úvaha nad končícím ročníkem a nad plány do ročníku nového. • 

Dostali jsme referát […]. Mladý průkopník I, 1912–1913, č. 11–12, 3. 4., s. 92–93; Kácha. • Reakce na 
výtky k obsahu Mladého průkopníka. •

Březen, měsíc revolucí minul […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 1, 3. 4., s. 211[První číslo nového
ročníku číslováno 211–218, májové vydání (č. 2) číslováno už jako pokračování v řádné paginaci 
ročníku od prvního čísla.]; Km. • Úvaha o zvyšování požadavků válčících vlád a o vyčerpání taktiky 
generální stávky. •

Boj o domovské právo. Zádruha V, 1913–1914, č. 4, 14. 5., s. 29–30; M. • Zpráva o případu Adolfa 
Charváta, který se domáhal přijetí do domovské obce a jehož jednání s úřady se zkomplikovalo 
a protáhlo na několik let. •

Úvahy. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 2, 29. 5., s. 12–13; K. M. • Antimilitaristická úvaha na 
pozadí situace ve Francii, kde probíhají antimilitaristické akce. • 

Mnohonásobný milionář, vídeňská vlivná osobnost […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 5, 30. 5., s. 38–39; 
Km. • Krátké zprávy o událostech ve světě – o financích milionáře, státních útratách za balkánský 
konflikt nebo o perzekuci za antimilitarismus. •

Poslední konfiskace Zádruhy. Zádruha V, 1913–1914, č. 5, 30. 5., s. 39; Km. • O částech, které 
zabavila cenzura v minulém čísle Zádruhy. •

Rodiče dětí jsoucích bez vyznání […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 5, 30. 5., s. 40; M. K. • O případu 
postihů rodičů bezkonfesijních dětí a rada jak reagovat na příkaz vyučovat dítě podle určitého 
náboženství. •

Připomínám organizacím […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 6, 13. 6., s. 48; Kácha. • Výzva organizacím 
k vykonání slíbených úkolů. •

Buďte pozorni, proletáři! Zádruha V, 1913–1914, č. 8, 11. 7., s. 63; Km. • Stručné provolání 
k proletářům. •

Dne 29. června konala se v Praze […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 8, 11. 7., s. 63–64; Kácha. • Zpráva 
z porady zástupců odborových organizací a zástupců ČAF. • 

Kvitujeme. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 4, 31. 7., s. 32; Mk. • Podpis Mk. za výčtem přijatých 
plateb. •

Ze země zlata. Zádruha V, 1913–1914, č. 10, 8. 8., s. 79; mk. • O situaci v jihoafrických zlatých 
dolech. •
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Ukončení generální stávky v Itálii a Právo Lidu. Zádruha V, 1913–1914, č. 11, 22. 8., s. 87–88; Km. • 
Glosa k článku v Právu lidu o syndikalistické stávce v Itálii. •

Z konference severské mládeže. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 7, 11. 9., s. 54–55; K. M. • Zpráva 
o konferenci mládežnických organizací ze severních Čech. •

Když se národ přestal bát své vlády. Zádruha V, 1913–1914, č. 14, 3. 10., s. 105–107; V. Hl. + Km. • 
Úvaha nad současným stavem společnosti ve srovnání s dobou Omladiny u příležitosti dvacátého 
výročí procesu s Omladinou, kterou Kácha napsal spolu s V. Hl. [Mohlo by jít o Václava Hlaváčka.] •

13. říjen 1909. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 9, 9. 10., s. 65–66; K. M. • Připomínka Francisca 

Ferrera u příležitosti výročí jeho popravy. •

Ven z politické vřavy. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 11, 6. 11., s. 88; K. m. • Glosa k článku 

o politikaření. •

Konference Č. A. F. Zádruha V, 1913–1914, č. 17, 14. 11., s. 134–135; K. M. • Zpráva z krajské 
konference ČAF konané 9. listopadu v Duchcově. • 

Úřady projevují velkou starost […]. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 12, 20. 11., s. 94–95; Km. • 

Zpráva o policejních výsleších v době výročí popravy Francisca Ferrera. •

První útok klerikálů byl zahájen […]. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 12, 20. 11., s. 95; Km. • 

Zpráva o perzekuci redakce a členů Volné myšlenky a výzva k protestům proti podobnému jednání 

policie. •

Spolek Volných Myslitelů v Žižkově […]. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 12, 20. 11., s. 95; Km. •

Zpráva o domovní prohlídce u funkcionáře žižkovského spolku. •

Vtip. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 12, 20. 11., s. 95; K. M. • Glosa k vtipu ze 

sociálnědemokratického satirického listu Kopřivy. •

Z vydavatelstva. Zádruha V, 1913–1914, č. 18, 28. 11., s. 140; Za vydavatelstvo „Zádruhy“ Kácha. • 
Oznámení o rozhodnutí vydávat přílohu vyplněnou organizačními zprávami jednotlivých organizací 
(ČAF, Odborového sdružení Ochrana, Dělnické textilní jednoty ve Dvoře Králové a jednotlivých 
kooperativních sdružení). • 

Profesorská moudrost promluvila […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 18, 28. 11., s. 145; Km. • Glosa 
k výkladu hesla „anarchismus“ v příručce profesora Macháčka Historicko-politický ukazovatel. •

Poznámky k XI. sjezdu soc. demokratů. Zádruha V, 1913–1914, č. 20, 24. 12., s. 157–158; K. m. • 
Kritické zhodnocení sjezdu sociální demokracie. •

S vydáváním přílohy projevily souhlas […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 20, 24. 12., s. 161; Za 
vydavatelstvo Zádruhy: Kácha. • Seznam organizací, které podpořily vydávání organizační přílohy, 
a výzva k další podpoře. •

1914

Vánoce i s celou vybájenou poesií […]. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 15, 3. 1., s. 122; Km. • 

Úvaha o bezobsažnosti oslav konce roku a o úkolech anarchistů nejen v roce novém. •
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Dosud nedošlo nás rozhodnutí […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 21, 9. 1., s. 168; Za vydavatelstvo 
Zádruhy Kácha. • Oznámení o zdražení tisku v důsledku navýšení typografického ceníku a o zavedení 
opaření k zajištění financí pro vydávání Zádruhy; o minimálním ohlasu organizací na plánovanou 
organizační přílohu Zádruhy. • 

Otiskujeme z minulého čísla vyzvání […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 22, 23. 1., s. 176; Za 
vydavatelstvo Kácha. • Oznámení o zdražení tisku v důsledku navýšení typografického ceníku 
a o zavedení opatření k zajištění financí pro vydávání Zádruhy; o minimálním ohlasu organizací na 
plánovanou organizační přílohu Zádruhy. •

Co je zapotřebí hned činiti? Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 17, 30. 1., s. 137; M. K. • Výzva 

k zaslání informací o místních skupinách anarchistické mládeže kvůli připravované konferenci 

mládeže. •

Volná Myšlenka před pražským okr. soudem. Zádruha V, 1913–1914, č. 24, 20. 2., s. 193; m. • Zpráva 
o soudním procesu s členy Volné myšlenky obžalovanými pro tajné spolčování. •

Za Josefem Markem. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 19, 27. 2., s. 147–148; K. M. • Nekrolog 
člena redakce, který ve 30 letech zemřel na tuberkulózu. • 

Stávka novinářských sazečů skončena […]. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 19, 27. 2., s. 153–154; 
K. m. • O výsledcích stávky, jejích důsledcích pro sazeče a stávkokazeckých metodách. •

Josef Marek. Zádruha V, 1913–1914, č. 25, 6. 3., s. 201; K. • Nekrolog člena redakce, který ve 30 
letech zemřel na tuberkulózu. • 

Sděluji s dotazovateli […]. Zádruha V, 1913–1914, č. 26, 20. 3., s. 208; Kácha. • Organizační 
sdělení. •

Májová úvaha. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 23, 1. 5., s. 180–181; K. • Úvaha o anarchistické 
etice a životním postoji odpovídajícím zásadám anarchismu. •

Tři výročí. Zádruha VI, 1914, č. 1–2 (První máj revolucionářů), [1. 5.], s. 4–6; Míša. • Článek 
u příležitosti kulatých výročí narození Michaila Bakunina, založení Internacionály a první oslavy 
Prvního máje. •

Kamil V. Berdych. Zádruha VI, 1914, č. 3, 8. 5., s. 17–18; Míša. • Nekrolog básníka. •

Kamil V. Berdych. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 24, 14. 5., s. 187; M. K. • Nekrolog básníka. •

Koaliční svoboda v Německu v nebezpečí. Zádruha VI, 1914, č. 4, 20. 5., s. 25–27; F. Halb a Míša. • 
Článek o německých legislativních změnách s účelem „ochrany k práci ochotných“, které 
zaměstnavatelé mohou využít v případě stávky, jehož autorem je kromě Káchy i F. Halb [pseudonym 
Josefa Bláhy]. •

Když se čistí… Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 25, 2. 5., s. 195–196; K. M. • Úvaha nad 
současnými politickými událostmi okolo odhalení nár. soc. poslance dr. Švihy jako policejního 
udavače. •

Sdělení. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 25, 28. 5., s. 202; M. Kácha. • Oznámení, že byl Kácha po 
osmi dnech ve vězení propuštěn ze zdravotních důvodů. •

Úvodník. Zádruha VI, 1914, č. 5, 4. 6., s. 33–34; Km. • O interpelacích týkajících se tajných policistů 
v politických spolcích. •
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Michal Bakunin a pražská policie. Zádruha VI, 1914, č. 5, 4. 6., s. 37; m. • Zpráva o policejním 
zákazu výlepu plakátů k přednášce k výročí stých narozenin M. Bakunina. • 

Upozorňuji kamarády, že funkce zemského důvěrníka […]. Zádruha VI, 1914, č. 5, 4. 6., s. 39; Michal 
Kácha. • Organizační oznámení o vzdání se funkce důvěrníka a redaktora Zádruhy. •

Karel Půlpán – zemřel. Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 26, 11. 6., s. 208; Míša. • Nekrolog. •

Kamarádi! Mladý průkopník II, 1913–1914, č. 26, 11. 6., s. 209; Kácha Michael. • Oznámení, že toto 
číslo je poslední pod redaktorským vedením M. Káchy. •

1919

Oslava. In František Josef HAVELKA: Zápisky z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914–16. Praha-
Karlín, Emil Šolc [1919], s. 128–132. • Popis fiktivní oslavy pětistého výročí upálení Jana Husa 
konané na Staroměstském náměstí v Praze. Původně v Zpravodaj z Čubárova [časopis vydávaný 
internovanými v Göllersdorfu, vedl jej František J. Havelka], 5. 7. 1915. • ► In Alois ŽIPEK (ed.),
Domov za války: svědectví účastníků, díl 2. – rok 1915. Praha, Pokrok 1930, s. 272–274.

Správě c. k. internační stanice v Göllersdorfu […]. In František Josef HAVELKA: Zápisky z vyhnanství: 
ilustrované dokumenty 1914–16. Praha-Karlín, Emil Šolc [1919], s. 60–61; Michael Kácha. • Protestní 
dopis proti uvalení neodůvodněného disciplinárního trestu v souvislosti s plánovanými oslavami 
výročí Jana Husa v červenci 1915; 23 podpisů. •

Úlomek vzpomínek. In Bohuslav WEIGERT, Jan ZIEGLOSER (eds.), Omladina. 25 let po procesu. 
Vzpomínky. Praha, Nakladatelství Jana Zieglosera [1919], s. 82–84; Kácha Michael. • Vzpomínkový 
text k výročí procesu s Omladináři. •

Upozornění. Červen II, 1919–1920, č. 3, 20. 3., s. 31; Michal Kácha. • Krátké prohlášení, kterým se 
Kácha distancuje od komunistického letáku toho času distribuovaného po Praze. •

1920

Americkým kamarádům. Červen II, 1919–1920, č. 49, 12. 2., s. 436; M. Kácha. • Redakční oznámení, 
že peněžní zásilky za Červen a Edici Června se mají zasílat na adresu redakce, a ne na Káchovu adresu 
soukromou. •

Pracujícímu lidu a dobrým lidem! Červen III, 1920–1921, č. 20, 29. 7., s. 229; Michal Kácha, redaktor 
Června. • Podpis pod prohlášením solidarity s oběťmi „bílého teroru“ v Maďarsku; 18 podpisů. • 

1921

Lístek z Chudeřína. Červen IV, 1921, č. 7, 20. 5., s. 111; M. K. • Článek o situaci některých 
chudeřínských obyvatel, jejichž životy negativně ovlivnila válka. •

Jiráskovy oslavy. Červen IV, 1921, č. 20, 15. 9., s. 279–280; K. • Glosa k oslavám Aloise Jiráska 
a zneužívání jeho díla k propagaci národní myšlenky. •

1922

K mládeži – o mládeži. In Emil ŠPATNÝ (ed.), Český antimilitarism. Praha, Mladé Proudy 1922, 
s. 140–145. • O roli mládeže v antimilitaristickém hnutí a její důležitosti v dějinných událostech 
obecně. • ► Klíčení. Čtení od dětí II, 2013, č. 6, červenec, s. 23–25. 
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1928

Za V. H. Brunnerem. Panorama VI, 1928–1929, č. 5, říjen, s. 117; M. Kácha. • Nekrolog. •

1930

Viz: 1919.

1933

Špetka poprašku z větrného mlýna. In Mahenovi: sborník k padesátinám. Praha, Družstevní práce 
1933, s. 13–19; Michael Kácha. • Vzpomínkový text u příležitosti jubilea Jiřího Mahena. •

1937

Poprašek z větrného mlýna: K šedesátce básníka Karla Tomana. Panorama XV, 1937, č. 3, březen,
s. 85–86; Michael Kácha. • Vzpomínkový text u příležitosti jubilea Karla Tomana. •

Šrámek buřič. Lidové noviny XLV, 1937, č. 32, 19. 1., s. 9; Michal Kácha. • Vzpomínkový text 
u příležitosti Šrámkových šedesátin. •

1948

Dopis F. Halasovi po smrti H. Malířové. In Božena PAŠKOVÁ, Růžena NASKOVÁ (eds.), Jeden život: 
hrst vzpomínek na Helenu Malířovou. Praha, Svoboda 1948, s. 120–121; Michael Kácha. 
• Kondolenční dopis. • 

1996

Kritika návrhu programu Strany českých anarchistů komunistů. In Václav TOMEK (ed.), Český 
anarchismus 1890–1925. Praha, Filosofia 1996, s. 637–650. • Kritika návrhu B. Vrbenského na změnu 
anarchistické federace v politickou stranu. Cyklostylovaný strojopis z roku 1914 uložen v Národním 
archivu, sbírka Federace českých anarchistů (č. 1020), ka 2, jedn. 4. •

2000

O rukopisu vzkříšení dcery Jairovy. In Kamil BERDYCH: Dcera Jairova, Praha, Klub přátel Tvaru
2000, s. 29–30; Michael Kácha. • Doslov k básni Kamila Berdycha. •

2013

Viz: 1922.

2015

Dopis Pierru Ramusovi. In Dagmar MAGINCOVÁ (ed.), Michael Kácha (1874–1940). Praha,
Nakladatelství Anarchistické federace květen 2015, s. 27–28; Kácha Michael. • Dopis (přel. Čestmír 
Pelikán) rakouskému anarchistovi ohledně Karla Vohryzka a jeho domnělého (později potvrzeného) 
konfidentství. •
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Časopisy s příspěvky Michaela Káchy

Červen (1919–1921)

Klíčení (1908)

Klíčení. Čtení pro děti (2013)

Lidové noviny (1937)

Mladý průkopník (1912–1914)

Omladina (1900)

Panorama (1928–1937)

Práce (1905–1908)

Volné listy (1905–1911)

Zádruha (1908–1914)

Sborníky a knihy jiných autorů s příspěvky Michaela Káchy

Český anarchismus 1890–1925 (1996)

Český antimilitarism (1922)

Dcera Jairova (2000)

Jeden život (1948)

Mahenovi. Sborník k padesátinám (1933)

Michael Kácha (1874–1940) (2015)

Omladina. 25 let po procesu. Vzpomínky (1919)

Zápisky z vyhnanství: ilustrované dokumenty 1914–16 (1919)
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3. Seznam vydaných publikací

1905–1914, publikace vydané redakcemi anarchistických listů

KROPOTKIN, Petr Aleksejevič: Vyvlastnění (1905, nákl. Práce)

ŠRÁMEK, Fráňa: Života bído, přec tě mám rád…! (1905, nákl. Práce)

NEUMANN, Stanislav Kostka, KNOTEK, Ladislav: Epištoly k římským; V kulturní boj (1906, 

nákl. Práce) 

SULA, Pavel: Dolánka. Knížka pro velké i malé děti (1908, nákl. Klíčení)

ALBERT, Charles: Vlast–Válka–Kasárna (1910, Knihovna Zádruhy, zkonfiskováno) 

HERZEN, Alexander: Život. Ze vzpomínek. Myšlenky. Herzen a Nataša (1912, Knihovna 

Zádruhy)

HOCH, Alois Adalbert: Mládež a ideál (1913, Maják. Knižnice Mladého průkopníka)

Kalendář anarchistických socialistů na rok 1914 (1913, nákl. Zádruhy)

BOREK, Vlasta: Michael Bakunin (1914, nákl. Federace českých anarchistů)
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Edice Června

1 – PHILLIPE, Charles Louis: Bubu z Montparnasu (1919)

2 – GELLNER, František: Nové verše [1919]

3 – POLAN, Bohumil: Se Stanislavem K. Neumannem: literární studie (1919)

4 – ŠRÁMEK, Fráňa: Slávy života: první prózy (1919)

5 – KROPOTKIN, Petr Aleksejevič: Anarchistická morálka (1919)

6 – ŠRÁMEK, Fráňa: Tělo (1920)

7 – VAJTAUER, Emanuel: Socialistický stát: úvaha časová a populární (1920)

8 – NEUMANN, Stanislav Kostka: Ať žije život!: volné úvahy o novém umění (1920)

9 – LENIN, Vladimír Iljič: Stát a revoluce (1920)

10 – ŠRÁMEK, Fráňa: Klavír a housle: 4 povídky (1920)

11 – NEJEDLÝ, Zdeněk: Dr. Kramář: rozbor politického zjevu (1920)

12 – SONNENSCHEIN, Hugo: Slovakische Heimat (1920) 

13 – VAJTAUER, Emanuel: Kališníky a českými bratry socialismu: časová úvaha (1920)

10 [14] – KROPOTKIN, Petr Aleksejevič: Mladým lidem. Sto let čekání (1920)

15 – NĚMEC, František: Sebe i vás: první verše (1920)

16 – OLBRACHT, Ivan: Obrazy ze soudobého Ruska I. (1920)

17 – OLBRACHT, Ivan: Obrazy ze soudobého Ruska II. (1920)

18 – VAJTAUER, Emanuel: Revoluce a diktatura proletariátu (1920)

19 – NEUMANN, Stanislav Kostka: Básně: výbor (1920)

20 – OLBRACHT, Ivan: Obrazy ze soudobého Ruska III. (1920)

21 – GORKIJ, Maxim: Vzpomínky na Lva Nikolajeviče Tolstého (1921)

22 – ŠRÁMEK, Fráňa: Stříbrný vítr (1920)

23 – MALÍŘOVÁ, Helena: Rudé besídky (1922)

24 – HORA, Josef: Srdce a vřava světa (1922)

25 – ŠRÁMEK, Fráňa: Sedmibolestní (1922)

26 – ŠRÁMEK, Fráňa: Splav (1922)
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27 – HORA, Josef: Pracující den (1922)

28 – DURYCH, Jaroslav: Tři troníčky (1922)

29 – HORA, Josef: Bouřlivé jaro: pátá kniha básní (1923)

30 – VERHAEREN, Emile: Vzpoura (1923)

31 – HEINE, Heinrich: Německo (1923)

32 – Nové ruské povídky (1923)

33 – ŠRÁMEK, Fráňa: Osyka (1923)

34 – LAICHTER, Jan: Berlín a jiné básně (1924)

35 – ROPŠIN, V.: Kůň vraný (1924)

36 – ŠRÁMEK, Fráňa: Žasnoucí voják: povídky z vojny (1924)

37 – HORA, Josef: První kniha básní (1924)
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Družstvo Kniha

Knihovna socialistické kultury

1 – BROWN, William Montgomery: Komunismus a křesťanství (1922)

2 – KROPOTKIN, Petr Aleksejevič: Pospolitost (vzájemná pomoc) (1922)

3 – NEUMANN, Stanislav Kostka: Elbasan: válečné vzpomínky (1922)

4 – SINCLAIR, Upton: Pohlaví – láska – manželství (1923)

4 – MARCYOVÁ, Mary Edua: Povídky o jeskynním lidu (1922)

5 – SANDOMIRSKY, German Borisovič: Fašisté (1923)

Socialistické epištoly
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Závěr

Jak ze životopisného nástinu, tak z bibliografického soupisu textů a vydaných knih 

Michaela Káchy je zřejmé, že šlo o postavu, která výrazně vstupovala do kulturního dění své 

doby. Michael Kácha měl kolem sebe širokou škálu přátel-literátů, s nimiž spolupracoval na 

tvorbě anarchistických časopisů a jimž poskytoval prostor pro jejich díla, ať už právě 

v periodikách, která vedl, nebo v knihách, které hlavně v poválečné době vydával. Jeho život 

zatím nebyl soustavněji zpracován, věnuje se mu jen několik stručných článků a brožura 

Kamilla Reslera, která je zaměřená spíše na výzdobu knih vydaných za Káchovy redakce. 

Tato práce je tak prvním krokem k zevrubnějšímu studiu osobnosti a působení Michaela 

Káchy. 

Činnost Michaela Káchy byla úzce propojena s jeho anarchistickým přesvědčením, od 

mládí působil v dělnických a anarchistických skupinách a později jako redaktor několika 

anarchistických časopisů, které pod jeho vedením nebyly jen tiskem politickým, ale díky 

zapojení řady spisovatelů nebo výtvarníků i uměleckým. Zkušenosti s vydáváním brožur, 

které získal už před válkou, naplno zúročil na začátku dvacátých let, kdy založil družstevní 

nakladatelství. Ve svém Družstvu Kniha vydal na dvě desítky publikací, mj. povídky 

Vladislava Vančury nebo válečné vzpomínky S. K. Neumanna. Dosud nezmapovanou etapou 

jeho života byla třicátá léta. Kácha v té době pod hlavičkou nakladatelství Kacha Verlag 

pomáhal vydávat knihy emigrantům z nacistického Německa nebo distribuoval knihy dalších 

podobných nakladatelů. Poskytl svůj knihkupecký obchod Židovce Liesl Deutschové, kolem 

níž se vytvořil emigrantský antifašistický kroužek. Kácha po první světové válce nepůsobil 

v žádných periodikách (s výjimkou Června, v němž ale publikoval jen minimálně, a několika 

jednotlivých, převážně vzpomínkových článků). Oproti předchozím částem jsou tak kapitoly 

o meziválečném období méně detailní, neboť dobový tisk byl základním zdrojem pro náš 

výklad. Vzhledem k poválečné proměně a následujícímu útlumu anarchistického hnutí ubylo 

také archivních materiálů, převážně spojených s jednotlivými organizacemi.

Východiskem k sestavení soupisu textů Michaela Káchy bylo studium dobových 

časopisů, především těch, v jejichž redakci působil. Předmětem našeho zájmu byly pouze 

podepsané texty, byť časopisy obsahovaly velkou část textů nesignovaných nebo 

podepsaných redakcí. Články z anarchistických časopisů doplňují vzpomínkové texty 

publikované po válce v různých sbornících nebo třeba ve zpravodaji Družstevní práce 

Panorama. I přes naléhání Káchových přátel, aby napsal paměti, jsou to jeho jediné podobné 

dochované texty. Anotovaný soupis a seznam vydaných knih se může stát základem 
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budoucího zkoumání Káchova odkazu a jeho vlivu na společenské dění, do něhož vstupoval 

jednak v předválečné době jako redaktor, jednak v meziválečném období jako nakladatel, ať 

už by se odborná pozornost zaměřila na zkoumání Káchovy osobnosti z hlediska 

literárněhistorického nebo například textologického (což by umožnilo rozšířit bibliografický 

soupis jeho textů).

Tato práce si vytkla za cíl představit osobnost ševce, anarchisty, redaktora a nakladatele 

Michaela Káchy. Měla by být chápána jako první krok k ucelenému zpracování Káchova 

odkazu. Jako taková ani nemohla usilovat o úplnost a coby úvodní krok by měla vyvolat 

zájem o další prohloubení poznatků o tomto tématu. S ohledem na žánr biografie některá 

témata spíše načrtává a i vzhledem k literárněhistorickému zaměření, které vedlo k omezení 

popisu dějin anarchistických skupin jen na nejnutnější informace, vyžaduje na mnoha místech 

zpřesnění a doplnění dalším studiem, které může být orientováno jak čistě monograficky, tak 

na širší obecně kulturní témata. Dějiny anarchistického hnutí a jeho publicistiky jsou zatím 

jen málo prozkoumanou oblastí s mnoha nepopsanými podobně inspirativními osobnostmi, 

a proto tuto práci považujeme rovněž za výzvu k systematičtějšímu zpracování daného výseku 

historie.

Michael Kácha není zapomenut ani současným anarchistickým hnutím. Přátelé 

Anarchistické federace, která se mimo jiné odvolává na tradici České anarchistické federace, 

u jejíhož založení Kácha stál, se snaží udržet jeho odkaz živý. U příležitosti 70 let od jeho 

smrti vydali v květnu 2015 benefiční brožuru představující Michaela Káchu z různých 

pohledů (součástí je mj. upravená kapitola o represích z let 1905 a 1906 z této práce). Výtěžek 

z prodeje této brožury je určen na úpravu náhrobku Michaela Káchy a Marie Müllerové. 

Jejich hrob na Olšanských hřbitovech byl součástí kolumbária, které v současné době 

prochází rekonstrukcí. Přátelům Anarchistické federace se na poslední chvíli podařilo uzavřít 

se správou Olšanských hřbitovů smlouvu o tzv. adopci hrobu Michaela Káchy a Marie 

Müllerové192 a jejich urny tak byly přeloženy na jiné místo. Zájemci o historii anarchistického 

hnutí z Anarchistické federace s Káchovým životem seznamují i veřejnost, například formou 

přednášky nebo tematické vycházky po Žižkově a okolí. Mají také v plánu vydat monografii 

o jeho osobnosti. 

                                                            
192 Informace o adoptovaném hrobu: http://www.hrbitovy.cz/?p=1439.
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