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Abstrakt  

Tato diplomová práce je první biografií o novináři a spisovateli Josefu Novotném, který 

se narodil v roce 1900 Chrudimi, jež byla na sklonku 19. století považována za jedno    

z kulturně nejživějších českých měst. Psaní se věnoval již na gymnáziu, první 

novinářské zkušenosti získal v regionálním tisku, a to především v listu Středostavovský 

buditel, který vydávala Československá živnostensko-obchodnická strana 

středostavovská. V průběhu let byl redaktorem listů Nová Praha, Trn, Tramp, Úl a 

dalších. Ve 30. letech navázal spolupráci s Melantrichem, kde psal do Českého slova a 

Pražského ilustrovaného zpravodaje, ve 2. polovině 40. let následovala pozice redaktora 

Masarykova listu. V roce 1948 skončilo Josefu Novotnému členství v Syndikátu 

československých novinářů a tím v podstatě i jeho žurnalistická kariéra.   

 

Napsal desítky knih, některé z nich měly autobiografický a regionální charakter. Je 

autorem literatury pro děti a mládež, divadelních a loutkových her, detektivních románů 

a rodokapsů, zpracoval množství historických témat a literárně kritických studií. 

Největšího uznání se dočkal jeho román Piava, napsaný dle vlastních zkušeností            

z fronty v období první světové války. Většina jeho díla nikdy vydána nebyla a je 

uložena ve sbírkách Památníku národního písemnictví v Praze. 

 

Práce je vystavěna na základě pamětí, získaných z pozůstalosti autora, a materiálů 

uložených v archivech a knihovnách. Josefa Novotného představuje jako člověka, 

novináře i spisovatele. 

 

 

 



   

Abstract 

This diploma thesis is the first biography about a journalist and writer Josef Novotný, 

who was born in Chrudim of 1900, considered one of the culturally liveliest Czech 

towns at the sunset of the 19th century. He engaged in writing as early as at grammar 

school, gaining first journalist experience in regional press, above all in 

Středostavovský buditel. This periodical was published by Československá 

živnostensko-obchodnická strana středostavovská. In the following years he worked as 

a reporter in Nová Praha, Trn, Tramp, Úl and others. In the 30s he started cooperation 

with Melantrich, where he wrote for České slovo and Český ilustrovaný zpravodaj. 

Later on in the late 40s he was employed as a reporter with Masarykův list. In 1948 his 

membership in Sydnikát českých novinářů had expired and by that literally his 

journalist career, too.  

He wrote tens of books, some of which were of autobiographic and regional character. 

He is the author of literature for children and youth, theatre and puppet plays, detective 

stories and rodokaps. He elaborated many historical themes and literary criticism 

essays. The biggest acknowledgement he received for his novel Piava based on his 

experiences from the frontline during the First World War. Most of his life work has 

never been published and is archived in the collections of the Museum of Czech 

Literature in Prague.  

This thesis is built around memoirs from the author’s estate and materials stored in 

archives and libraries. It introduces Josef Novotný as a man, journalist and writer.  
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Úvod  

 

          V roce 1988 vydalo Okresní muzeum v Chrudimi publikaci „Literární Chrudim“.1 

Představuje autory, literáty a publicisty, kteří se na kulturním životě města podíleli a jejich 

jména nejsou příliš známá. Monografie má bibliografický základ a obsahuje medailony 

dvaceti významnějších spisovatelů regionálního charakteru. Pavel Kobetič, autor 

publikace, mě upozornil na osobnost Josefa Chetha Novotného, redaktora a novináře. 

Vzhledem k tomu, že se informace o Novotném objevují pouze okrajově, např. v pracích 

Pavla Janáčka věnovaných tématu rodokapsů či slovnících spisovatelů, rozhodla jsem se na 

základě doporučení zpracovat téma o Josefu Chethovi Novotném jako diplomovou práci. 

 

          Cílem této práce je přiblížit život novináře a spisovatele, který svoji kariéru zahájil 

ve 20. letech minulého století jako redaktor regionálního tisku. Měla by tedy být první 

ucelenější biografií mapující osobnost Josefa Chetha Novotného. 

 

          Hlavním zdrojem informací pro mě byl archiv Památníku národního písemnictví      

v Praze, kde je uložena neutříděná pozůstalost autora. Pro úplnost jsem navštívila i depozit 

v Duchcově, abych využila možnost projít všech 64 kartonů. Kromě korespondence či 

rukopisů a strojopisů různých děl považuji za zásadní zdroj ručně psané paměti ze 20. a 30. 

let minulého století. 

 

          Velké množství materiálu jsem získala z Regionálního muzea v Chrudimi, kde je 

uložena většina ročníků regionálních periodik (Středostavovský buditel, Chrudimské 

noviny, Chrudimský zpravodaj, Zpravodaj Chrudimska) a kde jsem pročetla i několik 

ročníků Pražského ilustrovaného zpravodaje. Masarykův list je k dispozici ve Studijní a 

vědecké knihovně v Hradci Králové. Při hledání zdrojů jsem spolupracovala i s Národním 

archivem v Praze a Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Důležitým zdrojem informací  

o regionu je také archiv Chrudimských vlastivědných listů. 

 

                                                 
1  KOBETIĆ, Literární Chrudim. Chrudim: Okresní muzeum v Chrudimi, 1988. 
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          Miroslav Bastl,2 který se dlouhodobě věnoval regionální literatuře, bohužel zemřel 

koncem roku 2013, takže jsem neměla možnost s ním o Josefu Novotném promluvit. Za 

velmi důležité ale považuji setkání se syny z druhého manželství Josefa Novotného - 

Janem (nar. 1948) a Juliem (nar. 1951). Dali mi k dispozici nejenom další část deníků, 

která nebyla součástí materiálu poskytnutého Památníku národního písemnictví v roce 

1969, ale podělili se se mnou i o osobní vzpomínky na otce v posledních necelých dvou 

desetiletích jeho života.   

 

          Pro charakteristiku doby používám knihy mapující první polovinu 20. století, ve 

které Josef Novotný prožil většinu svého života, a to z pohledu historických událostí (Malé 

dějiny československé, Velké dějiny zemí Koruny české, Svět a Československo ve        

20. století), vývoje médií (Dějiny českých médií 20. století, Dějiny českých médií. Od 

počátku do současnosti), významných osobností (Slovník odpovědných redaktorů a 

šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945, Lexikon české 

literatury. Osobnosti, díla, instituce), vývoje literatury (Česká literatura od počátků            

k dnešku, Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení) či regionálních událostí 

(Spisovatelé Chrudimska, Literární Chrudim, Osobnosti Chrudimska, Chrudim. 

Vlastivědná encyklopedie) a další.   

 

          Práce je rozdělena do tří základních celků – Josef Cheth Novotný - osobnost, Josef 

Cheth Novotný - novinář a Josef Cheth Novotný - spisovatel. Oproti tezím vypadla ze 

zpracování kapitola týkající se období po roce 1946, kdy přestal být Novotný novinářsky 

aktivní. O této části života se zmiňuji jenom krátce v kapitole 2.6. 

 

          První část je proložena kapitolami týkajícími se situace ve společnosti té které doby. 

Zařadila jsem do ní i kapitoly o příteli z mládí Vladimíru Tomšovi a poslanci Janu 

Pekárkovi. Ačkoli se synové autora shodují v názoru, že otec byl v podstatě apolitický, 

domnívám se, že Pekárek názory Novotného v mládí ovlivnil. Krátce jsem tedy 

charakterizovala i Československou živnostensko-obchodnickou stranu středostavovskou. 

                                                 
2 Bastl, Miroslav (1926–2013), vysokoškolský pedagog, literární teoretik a historik. Přispíval do 

Chrudimských vlastivědných listů a Chrudimského vlastivědného sborníku Regionálního muzea. 
Publikoval v třídílném slovníku Spisovatelé Chrudimska, vydaném v letech 1999–2003, a v knížce 
Chrudim v literatuře (2004). KOBETIČ, Pavel. Zemřel chrudimský literární historik dr. Miroslav Bastl. 
Chrudimský zpravodaj, XVII. ročník, únor 2014, s. 4. 
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Zajímavostí je kapitola věnovaná pseudonymům Josefa Novotného. Tady je důležité uvést 

– pro lepší orientaci v následujícím textu – že autor používal kromě mnoha různých značek 

několik pseudonymů, které uvádějí i slovníky spisovatelů. Pseudonym Kuzma se koncem 

40. let dokonce stal oficiálním jménem, rodina od té doby používá příjmení Novotný-

Kuzma.    

 

          Následující kapitola – Josef Cheth Novotný – novinář – je řazena chronologicky       

a vybírám v ní příspěvky z periodik, která považuji za důležitá. Také se zmiňuji o situaci   

v Syndikátu československých novinářů, jejímž členem byl Novotný v letech 1927-1948. 

 

          Josef Novotný napsal množství textů, ale vyšly jenom některé. Sám považoval za 

nejlepší období druhé světové války, kdy mu bylo vydáno několik knih. Po roce 1948 psal 

už jenom „do šuplíku“. V té době také dokončil svoje pojednání o loutkáři Matěji 

Kopeckém, v rozsahu cca sedmi tisíc stran. Připomínka divadelních aktivit není příliš 

rozsáhlá, některé materiály by se ovšem daly dohledat v Regionálním muzeu v Chrudimi. 

Této části autorova působení se věnuje kapitola Josef Cheth Novotný – spisovatel.  

 

          Jak jsem již uvedla, práce je vystavěna na základě získání materiálů z pozůstalosti 

autora, informací od rodiny a několika krátkých zmínek v lexikonech. Poměrně velký 

prostor tedy získávají citace z článků a knih, aby bylo možné posoudit, jakým tématům se 

autor věnoval. V citacích jsem zachovala původní pravopis, jakkoli neodpovídá aktuální 

jazykové normě, autentická jsou i případná zvýraznění částí textu. Pro lepší přehlednost 

používám u citací zvýraznění kurzívou.    

 

 

1. Josef Cheth Novotný – osobnost  

  

          Josef Cheth Novotný byl novinářem a publicistou, autorem mnoha románů, 

divadelních her, drobných humoristických prací a literárně kritických studií. Psal                

i detektivní romány a rodokapsy, knížky pro děti a mládež, vydal i obsáhlý výbor z našich 

pověstí a písní. Některé romány pojednávají o jeho rodné Chrudimi, pokusil se i o nový 



5 
 

 

pohled na dramatika Jana Nepomuka Štěpánka, napsal několikasetstránkové pojednání       

o loutkáři Matěji Kopeckém, které podložil rozsáhlým studiem rodinné historie.3    

 

 

1.1 Původ a rodina   

               

          Matka Pavlína Kateřina (roz. Alexová) se narodila v Chrudimi 19. května 1875 

(zemřela 11. června 1951) jako nejmladší ze tří dětí obuvnického mistra Josefa Alexy. Od 

roku 1889 chodila do Výrobního spolku, po dokončení školy se v 16 letech se dostala do 

Vídně „na zkušenou“, učila se tam šít u české švadleny. Poté šla do služby v židovské 

rodině, kde se starala o děti a pomáhala s vařením. 

 

          Otec Jan Novotný se narodil 9. května 1872 v Srchu (okres Pardubice). Z finančních 

důvodů nedostudoval reálku v Pardubicích a začal pracovat jako výpravčí vlaků v Praze. 

Aktivně se účastnil spolkového a veřejného života, což ve své době nebylo žádoucí. Byl 

propuštěn a v roce 1893 se vrátil do Srchu. Poté strávil sedm měsíců na vojně, odkud se 

vrátil v květnu 1894. Následující rok nastoupil na okresním hejtmanství v Pardubicích na 

místo okresního tajemníka. Po čtyřech letech byl propuštěn opět za aktivní účast na 

spolkovém životě (hrál divadlo, zpíval, maloval, pořádal večírky). V březnu roku 1899 

nastoupil jako kancelářský písař v advokátní kanceláři JUDr. Karla Pippicha v Chrudimi.4 

Doktor Pippich byl župním starostou Sokola, poslancem zemského sněmu, spisovatelem5. 

To znamenalo, že se Jan Novotný mohl účastnit čilého kulturního ruchu. Chrudim byla na 

sklonku 19. století považována za jedno z kulturně nejživějších českých měst (Josef Pelcl6 

zde založil svoje Rozhledy, v té době zde žili Alois Gallat7, Josef Benoni8 a další). 

                                                 
3 Pozůstalost J. Ch. Novotného, kartony č. 4 a 51. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
4 Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 60. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
5 Pippich, Karel (1849–1921). Člen obecního zastupitelstva a městské rady v Chrudimi, okresního výboru 

a od roku 1889 poslanec zemského sněmu. Významně zasáhl do rozvoje chrudimského divadelnictví jako 
herec, režisér a ředitel ochotníků. Zasloužil se o obnovu pěveckého spolku Slavoj. Čestný občan města 
Chrudimě.   

6 Pelcl, Josef (1861–1916). Nakladatel a publicista. V roce 1892 založil v Chrudimi revue Rozhledy 
národohospodářské, sociální, politické a literární. Současně vydával a redigoval Knihovnu Rozhledů, 
Bibliotéku sociálních a politických nauk, Kritickou knihovnu, Chvilky, Knihy života a Kritické studie. 

7 Gallat, Alois (1827–1901). Tajemník městského úřadu, učitel na hospodářské škole v Chrudimi. Přední 
představitel kulturního a veřejného života, člen pěveckého spolku Slavoj, herec a režisér ochotníků, 
recitátor. První starosta Sokola. Zasloužil se o vznik společnosti pro pěstování humoru a vtipu – Kosů 
chrudimských. Psal humoristické básně, výstupy a kuplety, např. Sbírka Český humor v písni a slově.  
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          Po krátké známosti se Jan Novotný a Pavlína Alexová 1. srpna 1899 vzali. V sobotu 

17. března 1900 se narodil syn Josef. 

       

 

1.2 Dětství a mládí (1901–1919)  

  

          V roce 1901 získal otec místo obecního tajemníka v Záběhlicích u Prahy, kam se 

přestěhovali. Tady u Jana propukla tuberkulóza plic, v roce 1904 o místo přišel. Matka       

s Josefem se vrátili do Chrudimi, kam za nimi otec přijel, avšak nebydlel s nimi. V dubnu 

1906 se z Josefa stal poloviční sirotek, když otec zemřel. V roce 1910 nastoupil do 

gymnázia, nižší gymnázium dokončoval, když v roce 1914 začala válka. O rok později 

napsal báseň k 6. červenci nazvanou „Již pět set let je tomu od té chvíle“, v té době už byl 

studentem chrudimské obchodní akademie. Svoje první verše nosil k posouzení kamarádce 

ze sousedství Zdence Burghauserové.9 Na obchodní akademii svoje myšlenky sděloval 

prostřednictvím školních úloh, které psal nejenom pro vlastní potěšení, ale i pro spolužáky. 

Po roce 1916 začal číst moderní autory, jako byli např. Šrámek a Neumann, a měl i malou 

knihovnu, jejímž základem byli Hugovi Bídníci a Tolstého Vojna a mír. Také se 

pohyboval ve společnosti intelektuálněji založených spolužáků a přátel starších i mladších. 

Ke konci roku 1917 onemocněl těžkým zápal pohrudnice, přesto byl v lednu následujícího 

roku odveden a jako student 4. ročníku narukoval do Jičína. Jako voják se dostal až na 

italskou frontu (první linie na Piavě), z níž se vrátil lehce raněn v listopadu téhož roku do 

Chrudimi, kde v roce 1919 dostudoval Státní obchodní akademii10. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
8 Benoni, Josef (1823–1905). Spisovatel a politik, redaktor a vydavatel novin. Člen obecního a okresního 

zastupitelstva a v letech 1861–1866 poslanec českého sněmu. V Chrudimi vydával mladočesky 
orientovaný čtrnáctideník Posel z východních Čech. 

9 Burghauserová, Zdenka (1894–1960) patřila mezi významné osobnosti českého výtvarného umění 
druhé poloviny 20. století. Vynikla ve figurální malbě, dekorativní kompozici, scénické výpravě a grafice. 
Řadí se k představitelům symbolického expresionismu. Známá je i návrhy plakátů či textilních dekorací – 
v roce 1960 navrhla oponu pro pardubické komorní divadlo. 

10 Viz příloha číslo 1. 
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1.2.1 Situace ve spole čnosti v období první sv ětové války  a po ní  

   

          Léta první světové války znamenala změnu v životě každého jednotlivce i národa. 

Válka byla nečekanou katastrofou, které předcházelo období relativního klidu. Naděje na 

rychlý konec konfliktu se rychle rozplynuly, půl milionu Čechů padlo na frontách, dalších 

asi 250 tisíc se vrátilo jako invalidé, lidé v zázemí strádali všeobecným nedostatkem. Boj  

v rakouských uniformách byl pro Čechy bojem za cizí zájmy. V letech války byla zrušena 

občanská práva, vojenská cenzura potlačovala všechny známky nespokojenosti. Ve vězení 

se kromě mnoha dalších ocitl za protirakouskou činnost i Viktor Dyk. Ve vídeňské 

vojenské trestnici vznikly slavné verše básně Země mluví ze sbírky Okno, která vyšla        

v roce 1921: 

 

„Prosím tě, matka tvá; braň si mne, synu!   

Jdi, třeba k smrti těžko jdeš. 

Opustíš-li mne, nezahynu. 

Opustíš-li mne, zahyneš.“ 

 

          Dykova Země mluví a Tomanova Balada každodenní se staly symboly, vyjadřující 

úzkost i odhodlání národa za války.11 

 

          V roce 1917 po zmírnění represí a cenzury začala ožívat kulturní a literární aktivita. 

Od března 1918 se bratři Čapkové a jejich přátelé seskupili kolem Neumannovy revue 

Červen. Ovšem už v roce 1919 se rozešli pro odlišné názory na politický vývoj                   

v Československu – Neumann se stal komunistou, bratři Čapkové obhajovali 

prvorepublikovou demokracii.12      

 

          V roce 1918 válka sice skončila, ale způsobila v celém Rakousku (i v Německu) 

hladomor. Lidé stáli hodiny ve frontách na příděl chleba. Odpor proti hladu se spojil 

s odporem proti válce a národnímu útlaku. Už od dubna 1917 se táhly demonstrace 

a hladové bouře, generální stávka proti vývozu potravin z českých zemí proběhla 14. října 

1918. Rakousko-Uhersko kapitulovalo 27. října a lidé v Praze vyšli do ulic, kde strhávali 
                                                 
11 HOLÝ; JANÁČKOVÁ; LEHÁR; STICH. Česká literatura od počátků k dnešku, s. 521. 
12 Tamtéž, s. 518–521. 
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dvouhlavé orlice a vyvěšovali červenobílé vlajky. O den později byl vyhlášen samostatný 

československý stát.13    

 

          Roku 1921 byly zrušeny centrály, které přidělovaly potraviny a stanovovaly ceny, 

a to nejen v průmyslu, ale i v zemědělství. Rozvinulo se podnikání a vše nasvědčovalo 

tomu, že země úspěšně vstupuje do mírového života. V roce 1921–1922 se dostavila další 

krize, která se projevila poklesem výroby i mezd, ve skutečnosti ale měla deprese 

v Československu ekonomicky ozdravný charakter. Překonat krizi mohly jen 

modernizované či nové továrny a provozy. Nejhlubší byla krize v lednu 1923, během roku 

však nastal prudký zlom. Poválečné hospodářské a sociální trápení skončilo a republika 

vstoupila do „zlatých let“. První republika prodělala z hlediska demografického vývoje 

určitý skok. Zvyšovala se práva žen, rodiny měly méně dětí. To zvyšovalo např. i úroveň 

zdravotní péče. Byla to nejprve společnost ve městech, jež nacházela prostředky k ochraně 

dětí před následky epidemií, např. záškrtu či černého kašle, protože zaváděla hromadné 

očkování apod. Zvyšovala se i úroveň hygienické péče. Doslova revoluci znamenalo 

zavádění vodovodu. Novým životním standardem bylo pravidelné posílání dětí do škol. 

Jenom získání kompletního základního vzdělání umožnilo vyniknout nadanějším a dávalo 

možnost ke střednímu vzdělání. Důležitá byla výuka v národním jazyce.14   

 

          Vznik samostatné republiky obohatil obzor českého kulturního života. Zřízeny byly 

dvě nové univerzity – v Brně a v Bratislavě, do českých rukou přešla některá německá 

divadla, rozšiřoval se také repertoár nakladatelů a tisku.15 

 

          Češi byli hrdí na tradičně vysokou úroveň svého školství. V Čechách, na Moravě a 

ve Slezsku bylo v roce 1921 jen 3–4% analfabetů, zatímco na Slovensku 14,71 a na 

Podkarpatské Rusi 50,03. O rok později byla uzákoněna povinná osmiletá školní 

docházka.16 Důležitým kulturním a zábavním prostředkem se stával rozhlas, pravidelné 

vysílání bylo v Praze zahájeno v květnu 1923 a zpravodajskou složku držel v rukou stát. 

                                                 
13 HÁJEK; RYŠÁNKOVÁ a kolektiv. Svět a Československo ve 20. Století,  s. 19–20. 
14 KÁRNÍK. Malé dějiny československé (1867–1939), s. 89–97.  
15 LEHÁR; STICH; JANÁČKOVÁ; HOLÝ. Česká literatura od počátků k dnešku, s. 556.  
16 KLIMEK. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XIV. 1929-1938, s. 95. 
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V roce 1931 bylo v Československé republice asi 334 000 přijímačů, hlavně ve větších 

městech. Nejmasovější zábavou se stával film, jeho ctitelem byl i prezident Masaryk.17  

 

          Po parlamentních volbách v říjnu 1929 vstoupily do nové vlády československé 

i německé, buržoazní i socialistické strany. Tato vláda nastoupila krátce po „černém 

čtvrtku“ na newyorské burze, který signalizoval počátek světové hospodářské krize, jíž 

bylo velmi těžce zasaženo i Československo. Průmyslová výroba klesala, v roce 1933 

dosáhla nezaměstnanost v průměru 738 000 osob. Teprve blížící se válka a s ní nastupující 

konjunktura, na níž se Československá republika podílela, poněkud zmírnila ekonomický 

kolaps.18 

 

 

1.2.2 Přítel Vladimír Tomš a jejich korespondence  

 

          Vladimír Tomš byl přítelem Josefa Novotného již od mládí. Narodil se 12. března 

1900, jeho otcem byl pokrokový novinář Josef Tomš, redaktor chrudimského týdeníku 

Český východ. Přes těžké sociální poměry19 se Vladimírovi podařilo vystudovat nižší 

gymnázium a obchodní akademii, kde v roce 1919 maturoval. V té době již zpíval              

v chrudimském Slavoji. V Bratislavě se začal odborně vzdělávat ve zpěvu, v roce 1925 

přesídlil do Pardubic, kde se i během úřednického povolání dál intenzivně vzdělával ve 

zpěvu. Po dvouletém studiu na pražské konzervatoři (1927–1929) se v roce 1930 stal 

sólistou Národního divadla v Praze. Tomš byl lyrický tenor, během své krátké kariéry 

vystřídal velkou spoustu rolí, přičemž největších úspěchů dosahoval v českých operách. 

Jak uvádí Václav Žemla ve svém článku ke stému výročí narození a pětašedesátiletému 

výročí úmrtí chrudimského rodáka:“Vladimír Tomš patří k té „nekonečné“ řadě umělců 

chrudimské provenience, ve které bude trvale zaujímat jedno z nejpřednějších míst.“20 

 

          S Vladimírem udržoval Josef hojnou korespondenci, část se jí zachovala v archivu 

Památníku národního písemnictví v Praze. Novotný napsal 6. srpna 1938 do Chrudimského 

                                                 
17 Tamtéž, s. 111–112. 
18 HÁJEK; RYŠÁNKOVÁ a kolektiv. Svět a Československo ve 20. století, s. 53. 
19 Otec Josef Tomš zemřel již v roce 1904. 
20 ŽEMLA, Václav. Vladimír Tomš. Chrudimské vlastivědné listy, 2000, ročník 9, č. 6, s. 1-2. 
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kraje článek nazvaný Sedm feldpostek od Vladimíra Tomše. Otevírá v něm balíček svojí 

válečné korespondence a s překvapením znovu pročítá sedm dopisů z roku 1918, kdy jeden 

voják psal druhému, a vrací se  v duchu o 20 let zpátky. 

 

          První karta od Tomše dorazila v květnu 1918 do Radymna v Haliči, kde byl Novotný             

v přípravce důstojnické školy:“Milý Pepku! Dnes dostal jsem Tvůj milý lísteček ze dne    

25. m. m. Jsem rád, že opět o sobě víme. Podivil jsem se, když jsem se o Tobě dozvěděl, 

kam jsi až zabrousil. Mordie, až do Polska! (…) My máme ráno Tagwach už ve 4 hod. a     

o ½ 6 už to valíme na execírák a tam házíme Gewehrgriffy až do ½ 12. No, a pak je menáž 

tak akorát pro prasata a pak odpoledne od ½ 2 – 6 hod. znova cvičíme.“ Z dalšího 

dopisu:“(...) vzpomínal jsem na domov, na starou Chrudim ve večerním šeru, s kvérem po 

boku sám a sám (…) A tak jsme čekali na nepřítele až do  11 hodin (…) Pak padly první 

rány od nás i od nepřítele, zasvitly rakety a útok počal (…) Přišli jsme až po 2. hodině, celí 

polámaní a udření (…) Kdyby aspoň člověku dali pode toho najíst, ale to to, dnes na př. 

jsme měli k večeři tak zv. polentu, ale nebylo to nic jiného, než spečený kukuřičný šrot.      

A tak jsem už na všechno náramně namíchnut (…) Kdybych nedostával z domu 

Chrudimský kraj, nevěděl bych ani, co je u nás nového.“ 

 

          Novotný uvádí, že Vladimír býval ve své osobní korespondenci roztomilý                 

a vtipnější, než v přímém kontaktu. Byl prý z těch statečných, kteří se na otevřeném lístku 

nebáli říct, co si myslí, ačkoli věděli, že všechny procházejí důkladnou cenzurou. Další dvě 

karty poslal Tomš 27. května z Chrudimě, kam odjel dostudovat třetí ročník obchodní 

školy:“Teď je v klase hodně vojska. Valenta, Lochman, Kvoch, Teplý, Hošek, Tlustý a 

Horák důstojně zastupují v zadních lavicích dvojí sukno. Nepodařilo by se Ti dostati také 

tak domů? Tady jsou teď pěkné časy, ti hoši, co jsou doma, ani nevědí, co mají. Zábava za 

zábavou, koncerty a divadla, každý týden něco podobného.“ Už 14. června ale Tomš 

píše:“Za 10 dní, t. j. 24. t. m. opět narukuju. Dnes jsem byl v ředitelně žádat, aby mi 

vystavili potvrzení, že potřebuji prodloužení, abych mohl skládati zkoušky (já už mám 

vysvědčení v ruce, ale to by jim přece nemusilo vadit!) a oni mne, sice galantně, ale přece 

jenom vyndali na chodbu. A tak mě to náramně namíchlo. Jinak tu není nic nového...“ 

Poslední lístek dostal Novotný krátce před odjezdem na frontu. Je ze dne 27. června 1918, 

poslaný z Levoče, které se říkalo Losoncz. 
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          V závěru článku Novotný vzpomíná:“Dvacet let uplynulo od těch dob, kdy jsme si    

s Vláďou-Voloďou dopisovali. Není již Losoncze, není Haliče a není ani přítele Tomše. Jen 

na dlani celá ta episoda, zapomínaný kus důkladného života (…) Když jsme se po válce 

sešli, řekli jsme si upřímně, že oba jsme takových chvil měli několik. Zlých, těžkých chvil. 

Ty chvíle, kdy jsme si psávali, byly, i přes to sakrování, z nejkrásnějších.“21     

 

          Další korespondence – z let 1934 a 1935 – se zachovala v pozůstalosti, která je 

uložena v Památníku národního písemnictví. Ze Smíchova píše 23. března 1934:“Milý 

Pepíku a rodinko, tak se, hochu, k Tobě už delší dobu chystám a né a né se strefit s časem. 

Měl jsem a vlastně mám zase takový pěkňoučký fofřík v tyátru /hnedle dva cykly najednou/, 

krom toho mi do toho vlezla ta oslavená Chrudim a v poslední řadě se moje maličkost 

rozhodla konečně, definitívně a zcela neodvolatelně změniti sídliště podnájemnické            

v přepychové apartment nájemnické (…) Tak teda, abych to camrání a účel tohoto psaní 

skončil, jsi, resp. jste všichni čtyři zváni, čekáni a vítáni.“ V únoru 1934 bylo slavnostně 

otevřeno v Chrudimi nové divadlo, pojmenované po Karlu Pippichovi. Vladimír Tomš zde 

při této příležitosti vystoupil ve Smetanově Libuši v roli Šťáhlava na Radbuze. Režisérem 

opery byl Rudolf Geissler, hrála Chrudimská filharmonie a vystoupily hudební spolky 

Slavoj, Smetana a Dělnické pěvecké sdružení. 

 

          V květnu se potom svěřuje:“ Člověku, mám práce, že opravdu nevím kde mi hlava 

stojí. Chci se k Tobě vypraviti na bešprech a né a né se strefit s časem. (…) Mám na krku 

téměř celý Smetanův cyklus, mezitím zájezd do Mostu s Daliborem kterého jsem už 5 let 

nepípal, tedy nové študium, přes příští neděli halekám v rádiu Lisztovu Ostřihomskou mši, 

zatraceně těžkou, – no a abych nevyšel     z routiny a zachoval tradici prvního máje, tak 

poněkud zvýšenou měrou randím – inu tak je to prachsetsakramentský. Proto odpusť, že se 

poněkud více než záhodno odmlčuji. Napraví se to automaticky jakmile napadne první sníh 

a já ochladnu!“  

 

          Další uchovaný dopis je z 9. ledna 1935:“Premilený, vezmi, prosím, do ruky tužku 

/ale tu už tam beztak máš, bo si neumím představit redaktora bez plavajzu v ruce/, najdi si 

v kalendáři datum 16. ú n o r a  1935 a poznamenej si do rubriky laskavě, že téhož večera 

                                                 
21 Novotný, J. Ch. Sedm feldpostek od Vladimíra Tomše. Chrudimský kraj, 6.8.1938, č. 16, s. 5-6. 
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koná se v zimní zahradě Národního domu na Král. Vinohradech slavný večírek absolventů 

chrudimské obchodní akademie. (…) Program nechceme mít dlouhý, jako spíš hodnotný a 

poněvadž zatím jen já znám Tvoji novou adresu, byl jsem pověřen úkolem pozvati Tě          

k účinkování, co by konferenciéra večera. Vzpomínám Tvých úspěchů v této roli před 

rokem a proto Ti nepomohou žádné, ale pražádné výmluvy a omluvy (...)“ 

 

          Poslední dopis byl odeslán 15. února 1935. Je možné, že následovala další 

korespondence, ale v archivu není uložena. Václav Žemla ve výše citovaném článku uvádí, 

že v dubnu již Vladimír pociťoval příznaky zhoubné nemoci, přesto dál zpíval. Zemřel po 

velkém utrpení 6. prosince 1935. 

 

 

1.3 Zaměstnání, region Chrudimska (1919–1926)  

 

          Po škole – v roce 1919 – nastoupil Novotný do prvního zaměstnání na berní správě                

v Chrudimi, odkud ho po několika týdnech přemístili do Ledče nad Sázavou. Potom 

propadl u praktické zkoušky, která měla rozhodnout, zda se hodí pro berní službu. Odjel 

tedy do Vysokého Mýta, aby dosloužil vojenskou povinnost.  

 

          Leden a duben až červen 1921 strávil v Ledči nad Sázavou. Dle vlastního deníku22 

se zde podílel na vzniku fotbalového klubu SK Ledeč. Byl také důvěrníkem národně 

socialistické mládeže – 5. května 1921 byla podepsána výzva k založení Klubu mladých     

v Ledči, který sloužil k šíření osvěty, divadla apod. Ustavující schůze se konala v hotelu 

Okresní dům. Dorazilo na ni 13 hochů a 8 dívek, celkem se přihlásilo 27 členů. V Ledči 

nad Sázavou také napsal svůj román „Signály svítání“, později přejmenovaný na „Březen“, 

který poslal S. K. Neumannovi.23 Neumann později projevil zájem vytisknout jej                

v Zahradě Priapově jako ukázku poválečné studentské literatury, v dopise mu píše:“N ějaký 

stručný doslov a korekturu češtiny, která jest ještě poněkud divoká, vzal bych si na starost. 

                                                 
22 Pozůstalost J. Ch. Novotného, deník 1921/III, karton č. 59. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
23 Pozůstalost J. Ch. Novotného, deníky z let 1921–1922, karton č. 59. In: Památník národního písemnictví 

v Praze.  
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Protože nemyslím, že knížka byla by již zvláštně hodnotná s hlediska slovesně uměleckého, 

ale že má svou pěknou hodnotu právě jako dokument (...)“24  

 

          V úterý 16. srpna 1921 nastoupil na stavební správu písecké posádky25. Písek 

nazýval městem v lesích, které nemá ani divadlo. „Písek se mi nelíbil, ale v Písku se mi 

líbilo“. 26 V té době se setkal se členy místní komunistické organizace. Uváděl, že je 

intelektuál jako S. K. Neumann, od kterého se dá čekat velké osobní dílo.  

 

          29. ledna 1921 se v Písku pořádal literární večer mladých autorů, mezi kterými byl   

i Jiří Wolker. Novotný litoval, že tam v tu dobu nebyl, aby ho osobně poznal. Za svého 

pobytu v Písku napsal sbírku veršů „Voják se zamiloval“: 

  

Pro koho rozkvétá rudý květ ňader tvých, 

do něhož voják se zamiloval? 

Kdo bude šťasten, by pláč tvůj i smích 

láskou svou utěšoval? 

Nevíš? 

A víš-li, že voják má divoké oči, 

které též prositi znají? 

A víš-li, že vojáka nikdo hned neochočí... 

a víš-li, že čeká jen na tvoje slova: 

„Ještě dnes budeš se mnou v ráji!“ 

Přišlas a denně mi přicházíš znova - 

a proto, že voják neumí žít 

a pro vlastní klid 

musím se ptát: 

„Pro koho rozkvétá rudý květ ňader tvých?“ 

A musím ti říci, 

že jsem jeden čekající 

                                                 
24 Pozůstalost J. Ch. Novotného,  korespondence s S. K. Neumannem ze dne 29. 4. 1928, karton č. 64.      

In: Památník národního písemnictví v Praze.  
25 Písecký pěší pluk č. 11, později Františka Palackého. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
26 Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 59. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
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a mám tě rád... 

Víš-li? A víš-li, že voják má divoké oči...? 

Sedíme v zeleném kolotoči, 

neboj se jich! 

 

          V Písku se rovněž začal věnovat divadlu, 27. listopadu 1921 v městském divadle 

Dělnické dramaticko pěvecké jednoty Máj vystoupil v roli Václava Suka ve hře Fráni 

Šrámka „Zvony“.  

 

          Od 1. ledna 1922 byl svobodníkem československé armády. V říjnu 1922 se vrátil 

domů do Chrudimi. Tady si začal hledat místo, práce v pardubickém Rolnickém družstvu 

nedopadla – v té době byla v podobných oborech vysoká nezaměstnanost. Práci neměl 

ještě v říjnu 1923, po celou dobu ho živila matka. Opakovaně se ucházel o místo ve firmě 

Salus. Nakonec získal práci u zahradního architekta Vaňka27, jednalo se o práci vedoucího 

účetního. Firma vydávala dva listy – týdeník Zahradnická Bursa a měsíčník Zahrada 

domácí a školní. Tak se dostal k novinám (v Burse začínal s inzercí) a ještě v roce 1923 se 

stal redaktorem Ranní československé zahradnické bursy. Byl to velkoformátový týdeník  

o rozsahu 4–8 stran, který dostávali zahradníci zdarma. Zde získal základy novinářské 

praxe. Zaměstnání u architekta Vaňka se mu líbilo, dostal příležitost i v novém Trnu.28 

Někdy v té době spáchal sebevraždu Anatolij Hus, který byl u Novotných v podnájmu, 

takže Josef napsal malou knížku s názvem „In memoriam A. H.“, která vzbudila jistou 

pozornost. 

 

          V Chrudimi se stal členem spolku „pippichovci“ spolu s Jaroslavem Pippichem, 

architektem Jaroslavem Geisslerem, adjunktem muzea Františkem Štěpánkem, 

knihkupcem Karlem Kohoutkem, soudním oficiálem Bohuslavem Blažkem, sochařem 

Františkem Drajerem, 

                                                 
27 Vaněk, Josef (1886–1968) Zahradní architekt, majitel zahradnického velkozávodu. Redaktor odborných 
časopisů v Praze. V roce 1910 převzal v Chrudimi redakci časopisu Zahrada (vydával jej 36 let). V jeho 
nakladatelství byly vydány desítky odborných publikací. Byl i redaktorem botanického a zahradnického 
naučného slovníku. In: KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska, s. 251.  
28 Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton 59. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
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zámečníkem Josefem Kálesem29 a dalšími.30  

 

          3. ledna 1924 zemřel Jiří Wolker. Novotný ve svých pamětech píše, že „tragická 

smrt jako by předznamenala hojnost událostí a zmaru v novém roce 1924“.31 

 

          Koncem září 1924 poprvé použil v almanachu jméno Josef Cheth Novotný, začal 

skládat Chrudimské písničky, např. Ta naše hospůdka u hradeb, Festunk.32 Texty se zřejmě 

nedochovaly, autor se o nich zmiňuje pouze ve svých pamětech. 

    

          V říjnu 1924 psal na vojenské cvičení do Vysokého Mýta redaktor Antonín Hešek, 

který redigoval živnostenský týdeník Středostavovský buditel, a nabídl Novotnému místo 

redaktora v Chrudimi. Ten se tedy rozhodl odejít po roce a půl od Vaňka a v listopadu 

nastoupil do Buditele. Živnostenská strana ho učinila župním tajemníkem a šéfredaktorem 

listu.  

 

          Na Vánoce roku 1924 se zasnoubil s Hedvikou/Hedvou Matýskovou (nar. 1. 1. 

1905), dcerou Anny a Antonína Matýskových. Svatba byla v neděli 12. dubna 1925 v 

evangelickém kostele v Chrudimi. 

 

          Manželům Novotným se 3. listopadu 1925 narodil první syn Evžen Jan, zvaný Žéňa.  

  

          V lednu 1926 zůstal Novotný bez místa, Středostavovský buditel byl v Chrudimi 

zrušen a pod názvem Vpřed byl přestěhován do Pardubic.33 Ve volbách 1925 pomohl 

Novotný s propagací poslance Jana Pekárka za Československou živnostensko-

obchodnickou stranu středostavovskou, za to získal kontakt na živnostenského magnáta 

Václava Boháče, který mu zařídil místo u Pražských Vzorkových Veletrhů (dále jen PVV). 

                                                 
29 Káles, Josef (1875–1941) Vystudoval Odbornou školu pro umělecké zámečnictví v Hradci Králové. 
Dlouholetý člen správního výboru chrudimské Občanské záložny, starosta hasičského sboru, člen pěveckého 
spolku Slavoj a Kosů chrudimských. Významně přispěl k rozvoji chrudimského průmyslového muzea. In. 
KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska, s. 99.  
30  Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 59. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
31 V roce 1933 vyšel román J. Ch. Novotného Hvězda na čele Jiřího Wolkera. 
32  Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 59. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
33 Viz kapitola 3.4 Středostavovský buditel. 
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Tam nastoupil v červnu 1926 jako úředník propagačního oddělení. V září se do Prahy 

přestěhovala i manželka se synem Evženem. 

 

 

1.3.1 Jan Pekárek a Československá živnostensko-obchodnická 

strana st ředostavovská  

 

          Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská, zvaná 

živnostenská, byla založena roku 1919. Reprezentovala zájmy živnostníků a obchodníků, 

tzv. střední stav. Stranická tištěná média byla budována na zemské bázi, ústřední tiskový 

orgán strany Reforma (1919–1932), od roku 1932 Národní střed, vycházel v tiskovém 

podniku Čechie. Rozhodující pozici v něm měl vůdce strany Josef Václav Najman. 

Živnostenský tisk měl slabou kvalitu – příliš se koncentroval na dění ve straně, kterou 

idealizoval, a ne na ekonomickou problematiku, která zajímala živnostníky                         

a obchodníky.34 

 

          Jak bylo již uvedeno, Středostavovský buditel vycházel v Chrudimi od roku 1922, 

Josef Novotný byl jeho odpovědným redaktorem v letech 1924–1926. Jeho články             

z období parlamentních voleb v roce 1925 se týkají kromě regionálních informací hlavně 

Jana Pekárka. 

 

          Buditel ze dne 4. června informuje o župní konferenci živnostenské strany                

v Pardubicích dne 1. června 1925 za přítomnosti 70 delegátů. Nejdůležitějším bodem 

jednání byl kandidát na poslanecký mandát za pardubickou župu. Jednomyslně byl zvolen 

nakladatel a redaktor Jan Pekárek, který se po volbě na jednání dostavil osobně, ujal se 

slova a schůzi proměnil v národohospodářskou přednášku, která se dobře poslouchala.35 

Nastínil také problémy, které je třeba řešit: starobní pojištění osob samostatně výdělečně 

činných, zákon o stavebním ruchu a uhelná otázka. Závěrem se Pekárek dotknul 

chystaných voleb a zdůraznil, že „dnešní politika, jež svým třením chce dosíci jedné z dvou 

                                                 
34 KONČELÍK; VEČEŘA; ORSÁG, Dějiny českých médií 20. století, 2010, s. 44–45. 
35 Jchn. Župní konference. Středostavovský buditel, 4. 6. 1925, č. 40, s. 1. 
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možností: státu socialistického nebo státu kapitalistického, jest namířena k záhubě 

středního stavu. Proto je ideou naší strany vytvořiti stát demokratický, stát národní.“36    

 

          V čísle z 13. listopadu věnuje Novotný článek Pekárkově návštěvě v Chrudimi:   

“10. listopadu o 8. hodině večerní byla zahájena předsedou místní organizace kol. 

Novotným (pozn.: jedná se o shodu jmen) naše předvolební schůze (…) sešlo se na 500 

účastníků (…) Řečník, kol. Pekárek, jehož osobní vlastnosti budou teprve doceněny, obhájil 

skvěle svou osobnost (…) Jsme šťastni, že je to naše strana a její program, kterému uvěřili 

lidé druhu Pekárkova (…) Kol. Pekárek mluvil plné tři hodiny. V těchto třech hodinách 

nepadla od něho jediná fráze (…) z něho nemluvil kandidát – z něho mluvilo 

přesvědčení.“37    

 

          Celá první strana patří nově zvolenému poslanci i v jednom z povolebních čísel:“Jan 

Pekárek se narodil 20. července 1883 v Praze (…) studoval zprvu na karlínské, později na 

staroměstské reálce v Praze a maturoval tu r. 1901. Po studiu na vysoké škole technické 

věnoval rok studiu práv a filosofie na pražské universitě, při čemž zároveň jal se pěstovati 

beletrii, hlavně však žurnalistiku. Od těch dob táhne se dodnes řada národohospodářských 

i čistě politických statí, roztroušených po různých listech.“ V roce 1906 začal vydávat 

Stavební věstník. Kromě toho vydával Živnostenskou bibliotéku a Kalendář českých 

stavebních živnostníků. „Žurnalistice, stejně jako politice, věnoval se, jak již řečeno, již 

jako student (…) jako nakladatel a vydavatel jest po dlouhou řadu let funkcionářem Sploku 

nakladatelů a vydavatelů časopisů: dnes jest jednatelem tohoto spolku. Jako novinář jest 

skutečným členem Jednoty československých novinářů (…) Kromě toho jest členem výboru 

Havlíčkova fondu.“ Článek se zaobírá také Pekárkovým životem politickým.38 

 

          Kromě článků Novotný složil a napsal Píseň středního stavu, kterou poslanci Janu 

Pekárkovi věnoval.39 

  

                                                 
36 Tamtéž, s. 1. 
37 Jonny. Kolega Pekárek v Chrudimi. Středostavovský buditel, 13. 11. 1925, č. 13, s. 1–2. 
38 J.Chrs. Poslanec Jan Pekárek. Středostavovský buditel, 4. 12. 1925, č. 16, s. 1.  
39 Novotný, J. Ch.. Píseň středního stavu. Středostavovský buditel, 11. 12. 1925, č. 17, s. 7. 
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          Jak je uvedeno v předchozí kapitole, Pekárek pomohl Josefu Novotnému získat        

v roce 1926 zaměstnání u Pražských Vzorkových Veletrhů (PVV). Z dochované 

korespondence vyplývá, že se přátelili i v pozdějších letech:“ Milý p říteli, přijmi mou 

upřímnou gratulaci k narození druhého kluka, jímž jsi dostal skutečně nejvýš vhodný 

novoroční dárek a doufám, že radost z něho dokonale překoná i trpkost z Tvého platového 

přídavku, kterou ostatně i já se budu snažit vhodnou a příležitostnou přímluvu osladit. 

Novorozenému „Mladočechu“ pak přeji skvělou životní dráhu, podepřenou dokonalým 

zdravím, které nechť slouží i Tvé paní choti a celé Tvé rodince. S přátelským pozdravem 

Jan Pekárek (vlastnoruční podpis) s chotí.“40 

 

          Jan Pekárek byl členem poslanecké sněmovny v letech 1925–1939. V červnu 1942 

byl popraven nacisty i s manželkou Valerií na vojenské střelnici v Praze 8 – Kobylisích.41  

 

 

1.4 Praha, zam ěstnání (1927–1938)  

 

          V březnu 1927 se Novotného ujal Vlastimil Louda42, redaktor Nové Prahy. 

Obrázkový list Nová Praha vydávaly PVV, od ledna 1926 list vycházel jako týdeník.        

V listu chtěl Novotný zřídit pravidelnou filmovou rubriku, ale dostal k dispozici jenom    

12 řádků. Nakonec se filmové rubrice věnoval jeho kolega František Meloun43. Jako 

redaktor pracoval Novotný v Nové Praze tři roky, až do června 1930. 

 

                                                 
40 Pozůstalost J. Ch. Novotného, korespondence, karton č. 32. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
41 MESIEREUR, Jaroslav.  Třicet pět dnů poprav na Kobyliské střelnici v Praze VIII. Kapitola VI - 

Abecední seznam popravených osob. s. 41. [on-line] [cit. 2014-04-26] Dostupné z http://www.lidice.cz.  
42  Louda, Vlastimil (1900–1971) V roce 1922 byl šéfem tiskové kanceláře PVV, redigoval týdeník Nová 
Praha a  čtrnáctideník Mezinárodní obchod a průmysl. V letech 1931–1939 působil v deníku Národní 
Politika. V prosinci 1939 byl zatčen gestapem za spolupráci s vojenskými zpravodaji, kterým dodával tiskové 
zprávy, jež neprošly vojenskou cenzurou. Byl odsouzen a až do roku 1945 vězněn v koncentračních táborech. 
Od roku 1946 pracoval ve Svobodném slově. In: BLODIGOVÁ; CEBE; JIRÁK; KÖPPLOVÁ; 
KRYŠPÍNOVÁ; ŠÁDOVÁ, Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku 
v letech 1939 až 1945, s. 77.  
43 Meloun, František (1907–1994). Od roku 1926 člen redakce Českého slova. V letech 1942–1945 

odpovědný redaktor Pražského ilustrovaného zpravodaje, od května 1945 šéfredaktor Českého slova, 
1946–1947 redaktor Svobodného slova. Po válce žil v Londýně jako zahraniční dopisovatel tiskové 
kanceláře Melantrich. Po únoru 1948 získal azyl v Anglii. Od roku 1951 pracoval v redakci Radia 
Svobodná Evropa v Mnichově. In: BLODIGOVÁ; CEBE; JIRÁK; KÖPPLOVÁ; KRYŠPÍNOVÁ; 
ŠÁDOVÁ, Slovník odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 
až 1945, s. 79 – 80.  
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          Druhý syn Břetislav se narodil 1. ledna 1928.44  

 

          Praha skýtala větší možnosti než Chrudim jenom zdánlivě. Až v roce 1928 se 

Novotnému podařilo udat první rozsáhlejší dílo, detektivku „Leon Clifton versus 

Klemzloadet“ u tiskaře Forejta ve Vysočanech.45 Stejně těžko se uplatňovala i druhá 

detektivka „Vosí hnízdo“, která v Nové Praze vycházela na pokračování v lednu až říjnu 

1929.  

   

          Do Nové Prahy nastoupil Rostislav Sekanina, syn prof. Františka Sekaniny, bratr 

advokáta a komunisty Ivana Sekaniny. Do redakce patřili ještě Edgar Theodor Havránek, 

sekretářka Podhajská a slečna Pacínová. Později se připojila Augusta Pachmayerová, která 

měla na starosti módní rubriku. Jejím manželem byl omladinář a emeritní redaktor 

Národních listů Josef Pachmayer.46 

Redaktorem listu zůstal čtyři roky, poté bylo vydávání zastaveno a Novotný byl opět bez 

práce. V tu dobu si do pamětí zapsal: „Praha, džungle, plná dravců a šelem... Plno 

nejistoty kolem.“47  

 

          Za to navázal už v roce 1930 styky s časopisem Trn,48, kam začal psát pod 

pseudonymem Kuzma, a udržoval přátelské vazby s nakladatelstvím Sfinx,49 které vydalo 

jeho román „Had“ (říjen 1930–květen 1931). Stal se lektorem v nakladatelství a ve stejné 

budově na Karlově náměstí spolupracoval s Trnem a Trampem. Od června 1930 byl osm 

měsíců bez zaměstnání a aby se zabezpečil, přemluvil vydavatele Trnu Quida Langhause   

                                                 
44  Jméno dostal po knížeti, který zemřel v Chrudimi v lednu 1055. Pozůstalost J. Ch. Novotního, deníky 
1927–1928, karton č. 63. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
45  NOVOTNÝ, J. Ch. Leon Clifton versus Klemzloadet. Praha: nakladatelství Max Forejt. 1. díl, 1929. 2. 
díl, 1930. 
46 Pozůstalost J. Ch. Novotného, deníky 1927–1928, karton č. 63. In: Památník národního písemnictví         

v Praze. 
47  Pozůstalost J. Ch. Novotného, 1930. In: Památník národního písemnictví v Praze. 
48 Více v kapitole 3.5 Nová Praha, Trn. 
49 Sfinx (1919–1949). Pražské nakladatelství zaměřené zprvu zejména na mystickou a okultní literaturu, 
později na soudobou původní i přeloženou beletrii a naučnou literaturu. Podnik celou dobu řídil Bohumil 
Janda (1900–1982). Koncem roku 1918 založil Vydavatelství Sfinx, koncem druhé poloviny 20. let se firma 
vypracovala na jedno                 z nejproduktivnějších pražských nakladatelství. Na jejím vzestupu se podíleli 
Bohumil, Alois a Ladislav Jandovi. Komerční oddělení firmy s moderními propagačními metodami, které se 
zabývalo výzkumem trhu a mělo síť vlastních obchodních zástupců a ke zvýšení odběru organizovalo soutěže 
pro knihkupce i čtenáře. Hlavním literárním spolupracovníkem byl ve 30. letech Emil Vachek. V březnu 
1948 byla na Sfinx uvalena národní správa a v následujícím roce byla firma zlikvidována. In: MERHAUT a 
kolektiv. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4/I. S–T. 1,  s. 91–96. 
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k vydávání okultistického měsíčníků Úl. Vyšlo ovšem pouze pět čísel a vydavatel 

Langhaus potom zarazil nejen Úl, ale prodal i časopisy Trn a Tramp. Jediný, kdo ho v té 

době (prosinec 1930 – prosinec 1932) držel nad vodou, byl nakladatel Švejda50, který 

vydával jeho aktovky, drobné divadelní hry a výstupy. 

 

          Novotný tedy nastoupil jako redaktor ve firmě Jos. R. Vilímek51, kde spolupracoval                

s Jaroslavem Moravcem, svým budoucím nakladatelem, a redigoval Malého čtenáře spolu 

s F. S. Procházkou. Vilímek mu nechtěl vydávat vlastní práce, jako např. román „Pán“ 

(napsaný v letech 1929–1929 ještě v Nové Praze), což na něho působilo depresivně.          

V červnu 1932 byl opět bez zaměstnání, tentokrát na téměř čtyři roky (červenec 1932 – 

leden 1936). Sám je považoval za jedny z nejlepších v životě. Sice bylo ponižující brát 

podporu v nezaměstnanosti, ale měl za to spoustu volného času na svou práci. V té době se 

zřejmě skutečně zrodil spisovatel Kuzma. Celé léto 1932 strávil zakládáním nového 

časopisu pro mládež Paleček. V té době dostával i podporu od Syndikátu novinářů. Po 

neshodách s tiskařem Vašatou z Nuslí z Palečka po osmi číslech odešel.52  

                                                 
50 Fr. Švejda. Působnost 1907–1949. Pražské nakladatelství zaměřené nejprve na původní beletrii mladých 
autorů, od 20. let 20. století na divadelní texty, zejména lidové hry pro ochotnické soubory. Zakladatel 
František Švejda se v mládí podílel na aktivitách uměleckého spolku a časopisu Salon odmítnutých. Tento 
měsíčník vycházel od března do června 1897. Základem divadelní produkce nakladatelství se stala knižnice 
Švejdův divadelní sborník (1912–1948), která zpočátku zařazovala i překlady a repertoárové hry 
významnějších českých autorů. Převážně spolupracovníci nakladatelství přeložili i několik her z němčiny, 
ruštiny, angličtiny, francouzštiny, slovinštiny, chorvatštiny, italštiny a norštiny. In: MERHAUT a kolektiv, 
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 4/I. S–T,  s. 830–834.  
51 Jos. R. Vilímek. Jeden z největších českých nakladatelských podniků, který z původního vydavatelství 
periodik vybudoval J. R. Vilímek ml., působil v letech 1872–1949. V produkci orientované na nejširší 
čtenářské vrstvy převažovala soudobá přeložená beletrie a bohatým ilustračním doprovodem, publikace pro 
děti a mládež či populárně-naučná literatura. Josef R. Vilímek (1860–1938) zahájil intenzivní nakladatelskou 
činnost v roce 1889. Od roku 1905 začal budovat síť nádražních knihkupectví v Praze i dalších městech. 
Koncem roku 1899 se Vilímek zasloužil o založení České grafické Unie, byl členem Spolku českých 
knihkupců a nakladatelů. V letech 1939–43 v podniku působil bývalý ředitel nakladatelství Melantrich B. 
Fučík, který se zasloužil o posun edičního programu ve prospěch náročné tvorby a inovaci výtvarné podoby 
publikací. J. R. Vilímek ml. uzavřel otcovy vlastenecky tendenční knižnice a postupně je nahradil atraktivní 
světovou produkcí s důrazem na módní novinky. Ke spolupráci získal kvalitní redaktory, ediční program 
formoval dlouhodobě F. S. Procházka. Na řadě beletristických knižnic se podílel F. Sekanina, časopisy a 
obrazové publikace redigoval J. Klecanda. Beletristický program nakladatelství charakterizovala nejlépe 
knižnice Vilímkova knihovna (1898–1947). Obsahovala výběr novější české i světové tvorby, historické 
příběhy, společenské romány, cestopisné črty, detektivky, romány divokého Západu i ženskou četbu. 
Udržovala kontakt i s nejmladší literaturou a zařazovala původní prvotiny. Díla Vilímkova nejúspěšnějšího 
autora J. Verna vycházela nejprve v knižnicích, později postupně v několika souborech. Do historie 
nakladatelství se zapsaly i knižnice určené dětem a mládeži – Vilímkova knihovna mládeže dospívající 
(1891–1925) a Vilímkova knihovna Malého čtenáře (1893–1925).  V roce 1930 převzalo nakladatelství 
vydávání odborného časopisu Loutkář. S nakladatelstvím výtvarně spolupracovali mj. M. Aleš, F. Kupka,    
L. Marold, A. Mucha, později i F. Tichý a J. Trnka. In: Lexikon české literatury, 4/II, U-Ž,   
s. 1339–1350.  
52 Z kroniky ve vlastnictví rodiny, psané v srpnu 1955, s. 250.  
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V říjnu 1933 došlo ke spolupráci s ilustrátorem Mílou Pašou53, kterému psal texty pro 

seriály. Ke kresleným anekdotám psal texty i pro České Slovo. Spolupráce s ilustrátorem 

vedla k tomu, že se    o Kuzmu začal zajímat redaktor Českého Slova Karel Zdeněk Klíma 

a vyzval ho k práci na fejetonových povídkách – spolupráce byla zahájena v lednu 1934. 

Klímovi se příspěvky líbily a zařazoval je stále častěji, což přispívalo i k vylepšení 

rodinného rozpočtu.54 Nešlo ale jenom o peníze, hlavní bylo, že o autora někdo stál a cenil 

si jeho práce, což zvyšovalo jeho sebevědomí. Do deníku si zapsal:“...jsem K. Z. Klímovi 

zavázán převelkým díkem, že on to byl, kdo Kuzmu objevil a kdo ho obšťastnil pocitem 

sebevědomí a sebedůvěry, bez nichž člověk nikdy nikam nedojde.“ Klíma ho přemlouval, 

aby se stal členem redakce, což odmítal s odůvodněním, že má rád volnost a vlastní čas. 

Nakonec se domluvili na externí spolupráci – redigoval Kvítka z čertovy zahrádky, na 

nichž se podílel i Josef Lada. Od prosince 1934 tedy docházel do redakce, kde měl vlastní 

místnost, ačkoli byl externista. Přispíval i do Večerního Českého slova a Pražského 

ilustrovaného zpravodaje.55 

 

          V té době už fungovalo nakladatelství Toužimský a Moravec56 ve Vršovicích, které 

vlastně bylo podnikem kolegy Jaroslava Moravce. Ten pracoval souběžně pro Vilímka        

i pro firmu, již založil společně s Toužimským. U nich zadal Novotný jako první svůj 

román Hvězda na čele Jiřího Wolkera (1933), který vyšel v roce 1934 pod jménem J. Ch. 

                                                 
53 Paša, Bohumil (1902–1976), novinář, publicista, karikaturista. Autor knih pro mládež, které sám 

ilustroval. V letech 1948–1950 šéfredaktor časopisu Stráž myslivosti. Janajau. Životopis: Míla Paša. [on-
line] [cit. 2014-04-20]. Dostupné z: http://www.knihovnicka.net/autor/12996-pasa-mila/zivotopis-
biografie/ 

54 Z kroniky ve vlastnictví rodiny, psané v srpnu 1955, s. 251:“V únoru jsem si na řádcích vydělal pouhých 
90 Kč, ale už v červenci to bylo přes 300 Kč a v prosinci na 700 Kč...takže v roce 1935 jsem si na 
pouhých řádcích vydělala  v Českém slově průměrně 600 až 900 Kč měsíčně.“   

55 Z kroniky ve vlastnictví rodiny, psané v srpnu 1955, s. 253. 
56 Toužimský a Moravec. Nakladatelství zaměřené zprvu na oddechovou beletrii, později zejména na 
dobrodružnou literaturu pro mládež a cestopisy, od 2. světové války i na původní poezii a prózu působilo v 
letech 1919-1949, potom od roku 1990. Původní firmu založil na své jméno Jan Toužimský, nakladatelskou 
činnost zahájil v březnu 1919. Do jeho firmy vstoupil v roce 1929 Jaroslav Moravec. V témže roce odkoupili 
od nakladatele V. Šeby vydavatelská práva na díla K. Maye. Moravec byl tichým společníkem firmy do 
konce roku 1933, kdy se stal odpovědným zástupcem nově utvořené veřejné obchodní společnosti 
Toužimský a Moravec. V polovině roku 1939 se k firmě připojilo i knihkupectví Jan Toužimský, které do té 
doby působilo samostatně. K likvidaci firmy došlo v roce 1949. Edice Saturn se orientovala na přeloženou 
dobrodružnou literaturu, vyšly zde např. Povídky R. L. Stevensona. Nakladatelská činnost byla zahájena 
Knihovnou světových mistrů (1919–22), v níž převažovala přeložená prozaická tvorba klasických i módních 
autorů (E. A. Poe, J. W. Goethe, J. London a další). Od roku 1929 formovalo ediční profil dílo K. Maye. 
Soubory českých autorů zahájily Cesty a dobrodružství E. S. Vráze (1938–48), na ně navázaly Cesty Emila 
Holuba (1948). Od počátku 30. let byly pro produkci nakladatelství typické obálky a ilustrace Z. Buriana.    
In: Lexikon české literatury, 4/I, S–T, s. 986–988. 
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Novotný. Na jaře 1936 vyšla v nakladatelství velká kniha Junák kralevic Marko.57 Tu 

opatřil ilustracemi Zdeněk Burian, ilustrátor Karla Maye. 

 

          Léta volné spolupráce skončila v červenci 1936, kdy nastoupil jako řádný člen 

redakce Českého slova. V té době se narodil třetí syn, kterého na počest šéfredaktora 

Klímy pojmenovali Karel. Svou náležitost k Melantrichu58 – vydavateli Českého slova – 

dokladoval tím, že se v lednu 1938 přestěhoval ze Strašnic do firemního domu v Praze II. 

V redakci prožil téměř tři roky, kdy pracoval jako noční redaktor, a to většinou pod 

vedením šéfredaktora Klímy, který koncem roku 1938 přešel do Lidových novin.59 

 

 

1.4.1 Situace ve spole čnosti p řed 2. světovou válkou  

 

          Československá republika měla na konci roku 1937 více než 15 milionů obyvatel, 

což ji vyřazovalo z kategorie malých evropských států. Pro vývoj poměru měst k venkovu 

byla příznačná stabilita, v zásadě proto, že pozemková reforma umožnila rolníkům uživit 

se na půdě, takže neutíkali do měst. Politika plula v proudu mírových iluzí, protože 

předpokládala, že rezoluce Spojených národů budou schopny zajistit klid. Vývoj                

v Německu ale ukázal, že zbrojící Hitlerovo Německo je potencionálním agresorem. Bylo 

                                                 
57 Novotný, Josef Cheth. Junák kralevic Marko. Praha: Toužimský a Moravec, 1936. In: Moravská zemská 

knihovna Brno.  
58 Melantrich . Pražské nakladatelství domácí i cizí beletrie a naučné literatury, součást tiskařského, 
nakladatelského a vydavatelského koncernu spjatého s národně socialistickou stranou, působilo od roku 
1898. V roce 1907 zde začal vycházet deník České slovo. Již v roce 1910 přijala firma název Melantrich, 
knihtiskárna a umělecký litografický ústav národně sociální. V roce 1914 firma instalovala ofsetový 
rychlolis, čímž se podnik stal polygraficky soběstačným. Financován byl zejména výtěžky z provozu 
biografu Hvězda. Stálé zdokonalování tisku přispělo k popularitě nově zakládaných obrázkových časopisů 
Pražský ilustrovaný zpravodaj (od 1920), Hvězda československých paní a dívek (od 1925) a dalších. V roce 
1945 po návratu vlády z exilu převzala Melantrich pod přímé řízení národně socialistická strana. V únoru 
1950 vznikl Melantrich, vydavatelský, nakladatelský a knihkupecký podnik jako účelové zařízení 
Československé strany socialistické., od roku 1953 působil pod názvem Svobodné slovo – Melantrich. Po 
vnitrostranické krizi byl v roce 1960 přejmenován na Svobodné slovo. Program naučných knižnic koncipoval 
zejména P. Zenkl. V roce 1929 se stal ředitelem B. Fučík. Nový ediční program zahrnoval jak původní a 
přeloženou beletrii, tak odbornou a vědeckou literaturu. Počátkem 50. let zanikly knižnice, trvale klesal počet 
vydávaných titulů a produkce se přesunovala do politických brožur. Od roku 1960 se produkce začala opět 
rozšiřovat a soustředila se na společenskovědní knižnice, od roku 1968 se do programu vracela původní 
beletrie, obnovena byla       i knižnice Poezie. Kmenovým autorem byl Z. Nejedlý. Obrat ke koncepční 
nakladatelské tvorbě zahájila Melantrichova knižnice (1928–4), která se věnovala klasické přeložené i 
původní tvorbě. Jako její protějšek vznikla Sbírka krásné prózy Úroda (1928–1938), zaměřená na současnou 
českou a světovou literaturu. Postupně se proměnila v reprezentační knižnici české próz. In: OPELÍK a 
kolektiv. Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/I, M–O, s. 203–212.   
59 Z kroniky ve vlastnictví rodiny, psané v srpnu 1955, s. 254. 
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vyhodnoceno, že obrana může být efektivní jenom tehdy, když se do ní zapojí celá země. 

Jednou z příprav na obranu byla výstavba pevností, vyrostla generace mladých pilotů, byly 

vycvičeny elitní hraničářské pluky, armáda byla přezbrojena. Novým prvkem získávání 

občanů pro obranu státu se stal Československý rozhlas, ve vysílání byla zřízena 

pravidelná rubrika věnovaná armádě. Podobně si počínal i tisk, takže se vztah obyvatel      

k armádě začal měnit. Tělovýchovné, turistické a junácké organizace (především Sokol) 

zařazovaly do svých programů branné prvky, soutěže a závody. Vrcholem se stal Desátý 

všesokolský slet a oslavy, které probíhaly v červenci 1938.60   

 

          Nastupující totalita se projevovala i na duchovním, kulturním a morálním klimatu 

společnosti. Kontinuitu demokratické orientace vyjadřovala nadále Obec československých 

spisovatelů, vedle ní formovala své stanovisko i Umělecká beseda.61 Součástí kampaně 

skandalizace první republiky se staly permanentní útoky na její představitele. Stupňovaly 

se útoky na T. G. Masaryka, terčem se stal i Karel Čapek, který byl napadán nejenom za 

své „nenárodní literární a dramatické dílo“, ale i za svou činnost novinářskou a kulturně 

politickou. Když o Vánocích 1938 zemřel, odsoudili ho extrémističtí publicisté jako muže, 

který spolu s Masarykem nejvíc přispěl k nesprávné orientaci národa. Dělnická osvěta 

ovšem Čapkův osud označila za memento pro celou demokratickou kulturu.62 

 

 

1.5 Období 2. sv ětové války (1938–1945)  

 

          V září 1938 proběhla mobilizace, v té době Novotný pobýval ve Vysokém Mýtě. Byl 

cítit tlak na způsob psaní a po 15. březnu 1939 dostali všichni redaktoři Českého slova 

výpověď. Následně sice byla vzata zpět, ale definitivní konec nastal v dubnu 1939.           

V květnu tedy Novotný přešel do Pražského ilustrovaného zpravodaje, kde byl 

šéfredaktorem Jan Morávek. Ten nechal list v rukou Josefa Novotného a O. Bulávka, kteří 

také řešili všechny problémy, jež v době okupace hrozily. Přesto se v redakci udržel téměř 

čtyři roky (květen 1939 – říjen 1942). Potom ovšem nastoupil jako šéfredaktor František 

                                                 
60 KÁRNÍK, Zdeněk. Malé dějiny československé (1867–1939). 1. vyd. Praha: Dokořán, s. r. o., 2008, s. 

317–335. 
61 GEBHART; KUKLÍK, Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XV.a. (1938–1945 , s. 131–132.  
62 Tamtéž, s. 140–141. 
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Meloun63, a protože pro tři redaktory v listu práce nebyla, rozhodl se v říjnu 1942 

dobrovolně Zpravodaj opustit. 

 

          Přes všechny krize bylo výše uvedené období jedno z nejúspěšnějších. Finančně 

pomáhala výroba laciných rodokapsů pro Rozruch – pod pseudonymem Gil March jich     

v letech 1939–1941 napsal sedm. V roce 1937 vyšel u Toužimského a Moravce román 

„Piava“, ze kterého také plynul určitý příjem. Nakladatelství se za okupace rozhodlo 

vydávat moderní českou literaturu, takže v roce 1942 vydalo „Strakonického dudáka 

Švandu“ a o dva roky později i „D ům u tuplovaného jelena“. Za okupace tedy dosáhl velmi 

slušných literárních úspěchů. 

 

          V září 1942 se zamiloval do Evy Kinské, sekretářky z Pražského ilustrovaného 

zpravodaje.  V březnu 1943 si jej Ladislav Moravec, redaktor Českého dělníka, vybral jako 

spolupracovníka. Zároveň opustil Novotný rodinu a přestěhoval se k Evě Kinské na 

Vinohrady. Manželka Hedvika nechtěla přistoupit na rozvod, přesto definitivně odešel        

v lednu 1944. Současně dostal okamžitou výpověď z Českého dělníka. V tu chvíli se 

rozhodl, že už nikdy nepůjde do redakčního svazku a bude pracovat jako volný novinář      

a spisovatel. Aby se zabezpečil, přihlásil se do Syndikátu českých spisovatelů. Tento 

spolek dal potom většinu svých členů k dispozici pracovnímu úřadu, který Josefa 

Novotného nasadil v říjnu 1944 jako pomocného dělníka u firmy Štys v Libni. Zaměstnán 

zde byl až do března 1945.  

 

          V roce 1944 také přerušil svoji dosavadní spolupráci s firmou Toužimský a 

Moravec, protože ho nutili pouze upravovat cizí díla a nechtěli přijmout od Novotného nic 

původního, až na úpravu Špalíčků.64 Roli hrála i ta okolnost, že se Moravec postavil na 

stranu jeho ženy Hedviky a odsoudil ho, že rodinu opustil.  

 

                                                 
63 Meloun, František (1907–1994). Od roku 1926 člen redakce Českého slova, v letech 1942–45 
odpovědný redaktor Pražského ilustrovaného zpravodaje, od května 1945 šéfredaktor Českého slova, 1946–
1947 redaktor Svobodného slova. Po válce žil v Londýně jako zahraniční dopisovatel tiskové kanceláře 
Melantrich, po únoru 1948 získal v Anglii azyl. Od roku 1951 pracoval v redakci Rádia Svobodná Evropa     
v Mnichově. In: BLODIGOVÁ; CEBE; JIRÁK; KÖPPLOVÁ; KRYŠPÍNOVÁ; ŠÁDOVÁ, Slovník 
odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945,  s. 79–80. 
64 Špalíček pohádek (1940), Špalíček báchorek (1940), Špalíček pověstí (1941), Špalíček bajek (1941). 

Špalíček legend a Špalíček říkadel nikdy vydány nebyly. 
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          Mezitím navázal spolupráci s nakladatelstvím Ladislav Mazáč (redaktor Ladislav 

Pešek), kde mu v září 1944 vyšel román „Ten starý pán“, do té doby největší literární         

i finanční úspěch. Zároveň mu byl do Poledního listu zadán seriál nedělních fejetonů         

o pražských domech. Knižně byl vydán v roce 1946 s názvem „Pod střechami Prahy“.65  

 

 

1.6 Období po 2. sv ětové válce (1945–1967)  

 

          V květnu 1945 zašel Novotný do Melantrichu, kde České slovo stále řídil František 

Meloun. Tam mu sdělili, že se nemá kam vrátit, protože časopis vycházet nebude. Rozhodl 

se tedy nikomu nevnucovat. V létě toho roku Eva Kinská onemocněla, což dalo 

Melantrichu důvod k jejímu propuštění po třiceti letech práce. Doma tedy byli dva 

nezaměstnaní a živobytí jim zajišťovaly jenom honoráře od Mazače. Malé příjmy plynuly   

i z „Ježíška na Šilbochu“, který vyšel v srpnu 1945, a „Slunovratu“, vydaného u Vovsy      

o rok později. Rozhodli se tedy odstěhovat z Prahy na venkov. 

 

          V listopadu 1945 dostal Novotný vzkaz od Josefa Vondráčka, zda by nechtěl dělat 

sekretáře Ústřední školy dělnické. Protože s tím byla spojena i funkce redaktora 

Masarykova lidu, místo přijal a v prosinci nastoupil. Týdeník byl jeden z mála, jejichž 

vydávání bylo povolené. Práce ho zaneprazdňovala natolik, že musel na literaturu skoro 

rok úplně zapomenout. Vydal ale některé starší věci: „Kačenku Markytánku“ a „Střechy“. 

V roce 1946 je vydala Nová Osvěta, nakladatelství vzniklé na základě nakladatelství 

Mazáčova. Ve škole pracoval necelý rok, bylo to poslední období, kdy se intenzivněji 

věnoval novinařině. 

 

          Eva Kinská podlehla 28. září 1946 nevyléčitelné chorobě. 

 

          Od té chvíle žil z honorářů za knihy a hodlal si vydělávat i dopisováním do novin.   

V roce 1948 byl po dvacetiletém členství vyřazen ze Syndikátu československých 

novinářů. Psal tedy doma, např. Knížku o Malvazinkách. V lednu 1947, kdy dopsal první 

                                                 
65 Kuzma. Pod střechami Prahy, aneb: Co pražské domy vyprávějí. Praha: Nová osvěta, 1946. In: 

Regionální muzeum Chrudim. 
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díl románu o Matěji Kopeckém „Bohatýr Matěj“ a kdy byl tento přijat do Slibu, se             

v kavárně Valdek seznámil s Helenou Gráfovou66. V létě toho roku spolu dokonce strávili 

dovolenou na Vysočině. První žena Hedvika po čtyřech letech souhlasila s rozvodem, který 

proběhl 1. října 1947. Svatba s Helenou se konala v listopadu. V této době přijal oficiálně 

jméno Novotný-Kuzma, které jeho potomci používají dodnes. 

 

          Tehdy se také Novotný-Kuzma naposledy pokusil o návrat k redaktorské práci – 

Syndikát ho poslal do Tyršova domu, aby redigoval Sokolský věstník. Odešel odtud ve 

zkušební době a ve 47 letech se zařekl, že už se nikdy o nic pokoušet nebude. Manželka 

vydělávala jako švadlena, Josef bral dodatečné honoráře od Toužimského a Moravce i od 

Vovsy a psal. Napsal román „Ilja Muromec“, který vycházel v Junáku.  

 

          Junák – stejně jako další nakladatelství – za čas skončil, rychle zanikala i družstva, 

jako např. Nová osvěta, a Novotný-Kuzma tak ztrácel naději na uplatnění čehokoli ze své 

tvorby. Koncem roku 1948 tedy začalo nejhorší období nezaměstnanosti. Za této situace se 

v listopadu narodil čtvrtý syn Jan a druhá manželka Helena zůstala v domácnosti. Od 

června 1948 do února 1950 přispíval drobnými pracemi do Světa práce, z čehož plynul 

příjem do rodinné kasy. Divadlo Akropolis mu od května 1949 do června 1950 vyplácelo 

tantiémy za provozování Štěpánkovy upravené hry Tintili Vantili.67 

 

          Rozhodl se tedy hledat stálé zaměstnání a 1. listopadu 1950 nastoupil jako mzdový 

účetní do komunálního podniku Fotozávody ve Vodičkově ulici. Přitom doma psal, dělal 

dramatizace pro rozhlas, např. Frygickou čapku podle Jiráskova F. L. Věka, ale dalších pět 

let neudal jedinou knihu. Naposledy napsal do Svobodného slova fejetonový seriál Ve 

stopách Jaroslava Haška (únor až září 1950). Ani ve Fotozávodech ho práce netěšila, 

vyjednal si tedy místo v investičním oddělení Propagu.68 Po půl roce zjistili na lékařské 

prohlídce, že má tuberkulózu, od září 1951 byl práce neschopen. Několik týdnů se léčil na 

Jedličkově klinice, od října 1951 do ledna 1952 v sanatoriu na Pleši. 

 

                                                 
66  Narodila se 8. února 1919 v Košicích, absolvovala obchodní školu. Se sestrou přežila koncentrační tábor  
v Osvětimi, rodiče zemřeli ještě před deportací. Jan Novotný-Kuzma. 14.3.2014. Osobní komunikace. 
67 Z kroniky ve vlastnictví rodiny, psané v srpnu 1955, s. 263. In: Památník národního písemnictví v Praze, 

karton č. 34. Úprava hry z roku 1942. 
68 Propag, později národní podnik Výzdoba. Sídlil v Praze I, na Ovocném trhu.  
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          V té době se narodil pátý syn Julius. 

 

          Po návratu ze sanatoria zůstal doma a v září 1952 se stal invalidním důchodcem. 

Kromě podpory a invalidního důchodu neměla rodina žádné příjmy až do září 1954, kdy se 

Helena vrátila do práce – získala místo v kanceláři Výzbrojen požární ochrany. S ohledem 

na nemoc dostali větší byt na Pankráci.  

 

          V letech 1947–1956 nevydal NovotnýKuzma ani jednu knihu, desítky nabídek se 

vracely s odmítnutím. Neuplatnilo se ani čtení o Matěji Kopeckém. Rodinu tedy živila 

manželka a jeho invalidní důchod ve výši několika stokorun. V říjnu 1958 dostala Helena 

výpověď z důvodu likvidace podniku. Pod dojmem této situace napsal Novotný-Kuzma     

v srpnu 1958 román „Nov“.69 V dalších čtyřech letech pak psal „do šuplíku“. Od 13. února 

1952 do 7. ledna 1953 napsal 52 sešitů svých pamětí. Po čtyřech měsících – v květnu 1953 

– se ke psaní vrátil.70 

 

          V květnu 1964 začal externě pracovat jako nápověda v Hudebním divadle v Karlíně 

(Varieté) a v Nuslích (Fidlovačka). Spolupráce byla ukončena v říjnu téhož roku. Poté se 

Novotný-Kuzma ucházel o místo vrátného v Melantrichu a Divadle Jiřího Wolkera, 

archiváře v Mléčném průmyslu, skladníka, úředníka i redaktora. Vše bylo marné. Tak 

napsal dva díly Slepce z Jericha.71 

 

          Josef Cheth Novotný zemřel 20. května 1967 v necelých 68 letech. Pohřben je na 

Vyšehradě v Praze spolu s druhou ženou Helenou a nejstarším synem Evženem. 

 

 

1.7 Vznik pseudonym ů 

 

          Novotný se poprvé podepsal jako Kuzma v únoru 1929, když potřeboval značku do 

Trnu (4. číslo, 15. 2. 1929). Původně neměl na mysli nic jiného, než nadávku, kterou mu za 

                                                 
69 Pozůstalost J. Ch. Novotného, strojopis románu Nov, karton č. 21. In: Památník národního písemnictví    

v Praze. 
70 Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 52. In: Památník národního písemnictví v Praze. 
71 Pozůstalost J. Ch. Novotného, strojopis Slepec z Jericha (1965), karton č. 14. In: Památník národního 

písemnictví v Praze. 
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mlada (v letech 1912–1913) dal bratranec Josef Blažek. Bylo to pro něho lepší, než 

„hloupý Honza“ či „pitomec“. Snad při tom trochu myslel na to, jaký pseudonym použít. 

Snad mu tu nadávku připomněla knížka Viktora Dyka Holoubek Kuzma, která vyšla v roce 

1929. Rozhodně nic nevěděl o pohádkovém Kuzmovi ze starých čítanek, jak mu to později 

často připomínali. A už vůbec nevěděl, že v Chrudimi existovala celá rodina Kuzmů, o tom 

se dočetl daleko později.72  

 

          Pseudonym Kuzma nebyl určen jenom pro Trn. V té době se autor začal věnovat 

větší satiře, která líčila příchod dobrého vojáka Švejka do nebe. Jmenovala se Švejk v nebi. 

Nebyla dopsána, a tak byla později přejmenována na První dny Jardy Haška v nebi. Byla to 

první větší věc napsaná pod pseudonymem Kuzma.  

 

          Také psal jako Hedva Novotná. Zdeněk Ančík reagoval dopisem 18. 2. 1929 

takto:“Milej Hedvo Novotná! Nemysli si, že bych neodkryl Tvoje pseudo, kdybych chtěl. 

Konrád o tom Durchovi říkal, že je z Chrudimě a jmenuje tak nějak na Š nebo Novák, či 

Novotný. Já Letnou znám, anžto dlím právě v Bubenečské třídě a do Kamenické chodím na 

tah. Šternberkova je kousek níž, že jo, a teda kdybych zašel k domovnici, tak bych Tě našel. 

Heleď se, podívej se, nedělej fóry a napiš do Trnu svoji adresu, abych se mohl domluvit     

s Tebou osobně o spolupráci.“ 

 

          Pseudonym Cheth použil poprvé u článku Tedy Drážďany v Nové Praze.73 Tato 

značka se potom objevovala ve všech slovnících jako vysvětlení Ch. ve jméně (Josef Cheth 

Novotný či J. Ch. Novotný). Patřilo to snad k autorově zálibě v okultismu: Cheth je           

v kabale číslo 8 a reprezentuje pojem spravedlnost. Tato symbolika se Novotnému zalíbila 

a udělal si ze slova další pseudonym.74  

 

          „Osmička je Nekonečno (∞) postavené na hlavu, a musím při té příležitosti 

zaznamenat, že se nepamatuji, že by mi osmička měla v životě nějak důležitou roli. Mým 

oblíbeným číslem byla dlouho devítka (9) – a mým dnem čtvrtek. Vlivem toho čtvrtka jsem 

                                                 
72 Pozůstalost J. Ch. Novotného, kapitola pamětí Moje decenium (1918–1928), karton č. 59. In: Památník 

národního písemnictví v Praze.  
73  Nová Praha, 20. 6. 1929, č. 25. 
74 Uveden je např. v Kuncově Slovníku soudobých spisovatelů z roku 1945 i v jeho druhém Slovníku 
českých spisovatelů beletristů z roku 1957. 
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později pokládal za své číslo čtyřku (4), což je v kabale symbol hmotnosti, stabilisace 

světa.“     

 

          V jiném svém deníku ovšem uvádí, že prostřední Ch. ve jméně začal užívat              

v Chrudimi v roce 1924, když pracoval pro Středostavovský Buditel, jako památku na 

Annu Chráskovou, která byla jeho velkou láskou předtím, než se oženil. Píše v něm: 

„Ani čko, dnes vám to mohu povědět. Prohrál jsem. Měl jsem vás rád, ani si nedovedete 

představit, jak: a ponesu si váš obrázek dál, jako obrázek své poslední lásky, abyste pak 

věřila, že památka na vás je ve mně trvalá, oznamuji vám, že ode dneška je mrtev veselý 

Pepek Novotný, jenž se psal Jonny, a že nadále bude existovat už jen J. Ch. Novotný – je to 

po americkém zvyku, že si totiž mužové ke svému příjmení přidávají monogram příjmení 

své manželky... Vy, ačkoli se nikdy mou ženou nestanete, půjdete se mnou životem alespoň 

takhle, abych mohl sám v sebe věřit, že jsem kdysi pěkně, i když ne šťastně, prožil své 

mládí... A že nic nebylo plané. J. Ch. N.“  

 

          Pod jménem Jonny začal Novotný psát v roce 1924 v Buditeli. Vznikl ze jména: 

Jo(sef)n(ovotný)ny. Pod ním také začal skládat kabaretní písničky a prology a propagovat               

v Chrudimi moderní kabaret. Alexu použil poprvé ve článku Vosí hnízdo v Nové Praze. 

Další pseudonymy a značky – Jiří Chn, Jeen Ch., V. Alexa, Vlasta Alexa, Fyjen, H.N., -

zma, ZMA či Hanna – nikoho nezaujaly.75 

 

          V roce 1940 – 17. března – oslavil Novotný svoje čtyřicáté narozeniny. K tomuto 

výročí dostal od Františka Bulánka76  Baladu o věčnosti: 

 

„Loď odrazila. Kralevic Marko na Piavě. 

Levicí buřta s cibulí uzma, 

                                                 
75 Pozůstalost J. Ch. Novotného, kapitola Moje decenium (1918–1928), karton č. 59. In: Památník 

národního písemnictví v Praze. 
76 Bulánek, František (1906–1979), novinář, básník, dramatik, prozaik, literární historik se specializací na 
literaturu pro mládež. Od roku 1925 spolupracoval s redakcemi listů Československá republika, Národní 
politika, Zvon, Úhor. Od března 1941 do února 1942 byl odpovědným redaktorem časopisu Pražský 
ilustrovaný zpravodaj. V letech 1945 – 1959 vedoucí redaktor nakladatelství Brázda. Postupně řídil i řadu 
dalších periodik, mj. Besedu venkovské rodiny, Spirálu, Zemědělské noviny. Do řady dalších periodik 
přispíval, např. Právo lidu, Národní osvobození, České slovo, Lidová demokracie, Květy, Literární noviny, 
Svět v obrazech. In: BLODIGOVÁ; CEBE; JIRÁK; KÖPPLOVÁ; KRYŠPÍNOVÁ; ŠÁDOVÁ, Slovník 
odpovědných redaktorů a šéfredaktorů legálního českého denního tisku v letech 1939 až 1945,  s. 21–22.  
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pravicí ťuká své romány hravě 

zarostlý praotec Kuzma. 

V tom za ním přízrak vstal, 

Kuzma se propadá za věčné stíny... 

Leč hle, s cibulí buřta vzal 

zarostlý Jonny, ťukaje truchlohry, psiny. 

 

Však běda zas! Jonny též mizí... 

V tom buřta s cibulí v levici skryl, 

pravicí ťukaje cowboyské romány cizí, 

zarostlý otec March Gill! 

 

Proklatě! Věčnosti stíny víří, 

Gill už je pryč – stroj však dál spěchá... 

S buřtem a cibulí k puse si míří, 

romány ťukaje, Novotný J. Ch. 

 

Zarostlý praotec k dílu si odkládá vestu, 

nad hrncem kafe má úsměv potutelný. 

Kampak s tím, pánové! Ve čtyřicítce i ve stu 

jsem nezmar nesmrtelný.“  

 

  

2. Josef Cheth Novotný – noviná ř 

 

          Novotný začal svoje myšlenky sdělovat prostřednictvím školních úloh už na střední 

škole. Sám považoval za začátek své žurnalistické kariéry působení v Zahradnické burse 

architekta Josefa Vaňka v Chrudimi. Během dalších několika desítek let působil v mnoha 

periodikách jak regionálních, tak celorepublikových. Z regionálních se jedná zejména        

o Středostavovský buditel, Chrudimský kraj, Chrudimské noviny a Zpravodaj Chrudimska, 

kam přispíval i poté, co se ze svého rodného města odstěhoval. Na republikové úrovni je 
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třeba zmínit Novou Prahu, Trn, Tramp, České slovo, Pražský ilustrovaný zpravodaj a 

Masarykův lid.  

 

 

2.1 Československý tisk v letech 1918–1938  

 

          Ve struktuře československého tisku v letech mezi světovými válkami měl silnou 

pozici stranický tisk, kromě ústředního tisku vydávaly strany řadu regionálních listů. 

Vznikaly i nové deníky, a to nejenom stranické, např. Tribuna (1919–1928), Lidové listy 

(1922), Národní osvobození (1924–1939). Na trhu vládla značná konkurence, v níž 

sehrávaly významnou roli vydavatelské domy. K výrazným prvorepublikovým časopisům 

patřil např. Pražský ilustrovaný zpravodaj, vycházející od roku 1920 v koncernu 

Melantrich, který se orientoval na střední čtenářské vrstvy. Zpravodaj se významně podílel 

na rozvoji české novinářské fotografie. Řada titulů vycházela i mimo velké koncerny. 

Hodnotným edičním plánem se vyznačovalo nakladatelství Aventinum Otakara Štorcha- 

Mariena,77 které nabízelo domácí i překladovou literaturu.  

 

          Fungování periodického tisku v tomto období podléhalo silným omezením. Ústava 

Československa z roku 1920 sice zaručovala svobodu tisku, ovšem v mezích platných 

zákonů. Mezi nejdůležitější patřil rakouský tiskový zákon č. 6/1863, který převzala             

i samostatná republika. Přes naléhání novinářů na vytvoření nového zákona platila tato 

právní norma po celé období první republiky. Tiskový zákon určoval, co musí být uvedeno 

v tiráži každého periodika, kromě jiného zakládal také institut tzv. odpovědného redaktora, 

který nesl trestně-právní odpovědnost za veškeré prohřešky tisku proti platným zákonům.78 

 

                                                 
77 Aventinum (1919–1934, 1945–1949). Nakladatelství zaměřené na vydávání hodnotné soudobé moderní 

literatury domácí a překladové. Zakladatelem a majitelem byl Otakar Štorch-Marien. Vydával mj. Knihy 
F. X. Šaldy, J. Karáska ze Lvovic, Antonína Sovy, všestranně spolupracoval s bratry Čapky. Původně 
vykonával profesi Otakar Štorch-Marien sám, po deseti letech působilo v nakladatelství téměř 30 lidí, 
např. I Vilém Závada. Z knižnic např. Knihy dneška, Románová knihovna Aventina, Aventinská knihovna 
klasiků, Nejpestřejší byla Lidová knihovna Aventina, úspěšná byla i knihovna životopisů Plutarchos. 
Knihovnu životní moudrosti řídil Karel Čapek. In: FORST a kolektiv. Lexikon české literatury. Osobnosti, 
díla, instituce. 1. A–G,  s. 98–101.   

78 BEDNAŘÍK; JIRÁK; KÖPPLOVÁ, Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti,  s. 159–165. 
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          Jak již bylo řečeno, největším tiskovým koncernem v Československu bylo 

vydavatelství Melantrich, které vydávalo zejména tisk Čs. strany národně socialistické. 

Vedle deníku České slovo zde vycházely i další denní listy, nejčtenějším bylo Večerní 

České slovo. Vedle deníků vycházelo i množství časopisů – kromě Pražského 

ilustrovaného zpravodaje oblíbená Hvězda československých paní a dívek a sportovní 

časopis Start. Pro děti vydával Melantrich od roku 1935 Mladého hlasatele, pro moderní 

ženy byl určen čtrnáctideník Eva. Tiskly se zde i odborné časopisy Naše věda a Slovo a 

slovesnost.79  

 

          Listy Československé sociálně demokratické strany dělnické vydávala Lidová 

tiskárna Antonína Němce a spol., ústředním tiskovým orgánem strany byl deník Právo 

lidu. Hlavním tiskovým orgánem KSČ bylo od počátku 20. let Rudé právo. Tisk 

Československé národní demokracie vycházel v Pražské akciové tiskárně patřící 

Živnobance. Vedle Národních listů tady vycházel např. večerník Národ. Velmi rozšířená 

Národní politika, ve které vycházela oblíbená inzertní rubrika Malý oznamovatel, patřila 

do podniku Politika.80  

 

 

2.2 Chrudimský kraj  

 

          Novotný přispíval často do regionálních listů i po svém odchodu do Prahy. Jedním z 

nich byl např. šestistránkový čtrnáctideník Chrudimský kraj. Jeho vydavatelem a 

odpovědným redaktorem byl Antonín Kiesl81, list vycházel každou druhou sobotu. Kromě  

Novotného do něho přispívali Jaromír John, Dr. Josef Petrtyl82, František Vacek83, arch. 

Josef Vaněk, Čeněk Florián84, arch. Rudolf Geissler, Zdenka Burghauserová a další. 

                                                 
79 Tamtéž s. 166–167. 
80 Tamtéž s. 168–171. 
81 Kiesl, Antonín (1884–1973), majitel knihtiskárny a nakladatel. Kromě týdeníku Chrudimský kraj (až do 

jeho zákazu v roce 1940) vydal řadu regionálních publikací. In: KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska,  s. 
104. 

82 Petrtyl, Josef (1914–1970), středoškolský a vysokoškolský pedagog, odborný spisovatel a vlastivědný 
pracovník. Autor literárně historických studií dlouhodobě spolupracoval s chrudimským muzeem. In: 
KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska,  s. 164. 

83 Vacek, František (1858–1940), katolický kněz, středoškolský pedagog a odborný spisovatel. Psal menší 
místopisné studie, později se věnoval studiu českých selských dějin. In: KOBETIČ, Osobnosti 
Chrudimska,  s. 250.  
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          Můžeme se podívat na výtisky z let 1938–1940. Už v prvním čísle Novotný píše      

o dvanácti letech Salvátorků. Vychází ze zkušenosti z dětství, kdy dostával každé Vánoce 

10 korun od spolku v Záběhlicích, když  jeho otec zemřel. Také v Chrudimi byl podobný 

spolek pojmenovaný Ressel:“V ěru, nemohl mít krásnějšího jména, než jméno slavného 

vynálezce, který v bídě žil a v bídě zemřel (…) Po válce se nějak nedaří těm pěkným 

spolkům „vzájemně se podporujících“ dělníků, živnostníků nebo úředníků. Teď máme 

příliš mnoho spolků pro parádu, pro pěstování sportu a vůbec takové spolky, kam se jen 

peníze cpou a člověk nakonec dobře ani nevidí, kam to všechno plyne. Je dnes příliš 

sobeckosti. I v těch politických organisacích je každý skoro jen za tím účelem, aby zaplatil 

roční příspěvek a aby mu organisace k něčemu dopomohla. To není zdravé.“ Dobročinnou 

společností, podobnou té z dětství, byli v Chrudimi Salvátorci. Celý rok spořili drobné 

částky, aby jednorázově rozdělili tisíc korun mezi humanitní organizace. Nikdo je přitom 

nepodporoval, dělali to jenom pro dobrou věc.85 

 

          O článku z „kraje“ Sedm feldpostek od Vladimíra Tomše se zmiňujeme v kapitole 

2.2.2. Do tří dílů rozdělil informace o rodině svojí matky86   

 

          Z historického hlediska je přínosný článek Hrst studentských přezdívek. „Ve 

študáckém městě, jako je Chrudim, by bylo vhodno vždy aspoň jednou za patnáct let sebrat 

a zaznamenat všechny studentské přezdívky, jež si dávali studenti mezi sebou, i ty, kterými 

„poctili“ kantory. Neboť přezdívka, toť pěna na bujném víně studentského života a jenom 

škarohlíd by se mohl domnívati, že má smysl – urážlivý (…) Přezdívka je součástí slangu 

(hantýrky) a jako zářný příklad stůjž, že za našich mladých let byl každý bližní, blízký 

kamarád prostě v ů l.“  Následuje výčet různých přezdívek, které získali kamarádi              

z gymnázia:“Tak například Vladimír Tomš byl už od gymnázia Bago a třebaže to nemile 

nesl jako urážku na své tělesné vnady, táhla se ta přezdívka s ním, co studoval. Mladý 

                                                                                                                                                    
84 Florián, Čeněk (1884–1959), středoškolský pedagog, archivář a regionální historik. Absolvent 

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze napsal desítky historických článků do regionálního tisku, 
v Okresním archivu v Chrudimi je uložen cenný rukopis práce Topografie Chrudimě. In: KOBETIČ, 
Osobnosti Chrudimska, s. 51.  

85 Novotný, J. Ch. Dvanáct let Salvátorků. Chrudimský kraj, 8. 1. 1938, č. 1, s. 1. 
86 Novotný, J. Ch. Chrudimští Alexové I-III. Chrudimský kraj, č. 18, 20, 21, s. 1–2. 
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Josef Poslt se zase jmenoval Anička, případně Anka, pro svůj dívčí úsměv a kolébavý 

krok.“87 

 

          Na téže straně vyšla Zdravice doktoru Kobzovi k narozeninám: 

 

„Zkrátka, 

je tu ta padesátka, 

jako když bouchne šampaňského zátka 

a réva sladká 

nám teče do bot života. 

Vem kobzu, chlapče můj, a hrej! 

Je valčík to či gavota? 

Čert ví! 

Vám, Fauste doktore, což vám je hej 

z té žertvy – 

jste vzhledem mlád i bez Mefista. 

Kdo vinen tím? Markétka čistá? 

Či že by spíše alchémie? 

Gratulant tímto ruce sobě myje.88  

 

          V listopadu 1939 se vyznává ze své lásky k rodnému městu:“Krásná, překrásná 

Chrudimi starých věků! (…) Proč chodí tebou málo, ach, tak málo lidí, kteří by dovedli snít 

v bdění, aby tě dobře viděli, stará Chrudimi, aby tě pochopili a zlaskali alespoň jednou 

delší chvíli...“  V článku si stěžuje na způsob, jakým se město rozvíjí, na moderní stavby 

vyrůstající v historických částech města i na lidi, kteří nectí jeho krásu:“Krásná, překrásná 

Chrudimi, chtěl bych být dost mocný, abych všechny ty paskvilníky vyhnal aspoň dolů do 

předměstí, a zachránil tebe, srdce města, kdysi bušící v náručí starých hradeb! (…) 

Krásná, překrásná Chrudimi starých věků, lkám nad tebou melancholickou, jak tě utrácejí, 

zvolna a trýznivě, jako pohané kdysi mučedníky.“89  

 

                                                 
87 Kuzma. Hrst studentských přezdívek. Chrudimský kraj, 3. 9. 1939, č. 18, s. 3. 
88 Kuzma. Zdravice dr. Kobzovi. Chrudimský kraj, 3. 9. 1939, č. 18, s. 3. 
89 Kuzma. Chrudimský žalm. Chrudimský kraj, 26. 11. 1939, č. 24, s. 2–3. 
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2.3 Středostavovský buditel   

 

          Středostavovský Buditel byl týdeníkem Československé živnostensko-obchodnické 

strany středostavovské pro župu pardubickou. Vycházel v Chrudimi každý čtvrtek 

zpravidla na čtyřech stranách. Roční předplatné činilo 30 Kč, půlroční 15 Kč. 

 

          Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská byla liberální 

středopravicová politická strana působící v letech 1908–1938. Jejím tiskovým orgánem byl 

deník Reforma, od roku 1931 Národní střed. V počátečních letech patřila mezi velmi malé 

politické subjekty, v průběhu času se její pozice zlepšila – po parlamentních volbách v roce 

1925 se zařadila mezi koaliční strany. Hájila zájmy živnostníků a obchodníků, vystupovala 

proti socialismu a komunismu, rovněž proti velkokapitálu.90  

 

          Josef Novotný nastoupil do Středostavovského Buditele na místo redaktora Antonína 

Hoška ml., a to v říjnu roku 1924 (viz Středostavovský buditel, č. 6, 10. 10. 1924, tiráž). 

Na úvod svého působení v listu napsal:“Píši-li t ěchto několik řádek, abych oficielně 

oznámil převzetí redakce tohoto listu, nechci jich využíti k nějakým slibům, které bývají 

obligátní v podobných případech. Hezkými sliby dovedou oplývati v první řadě špatné 

časopisy a mým jediným přáním jest, aby „Středostavovský Buditel“ byl časopisem 

kladným. A opětně ne proto, že tím získá nové odběratele a nové nepřátele, nýbrž pro 

zadostiučinění sobě samému. Přebírám všechny přátelské i nepřátelské závazky ve snaze, 

oboje pokud možno zvětšiti. Tisknu ruku na uvítanou všem svým přátelům a táži se po 

jejich heslu. Tisknu před zápasem také ruku nepřátel a těším se na boj s rovnocenným 

protivníkem. To je vše, co jsem chtěl pro začátek říci. jchn“   

 

          Ve svém „prvním“ čísle se uvedl také fejetonem Chvála kabaretu. Vzpomíná v něm 

na dobu, kdy trávil roku 1918 čas v Haliči, a na písničky. „Písnička je něco, co člověk 

pochopí na křižovatkách svého života, v nejradostnějších a v nejtěžších chvílích... 

Kamenná srdce promění se    v zlatá... A tak počínám svou chválu kabaretu! (…) Kabaret 

je nejen součást, nýbrž dokonce jeden z prvorozenců Moderny – a tím těžší jest jeho 

postavení...(...) Že jsou z kabaretních písniček odrhovačky? Ale, můj bože, ze všech písní 

                                                 
90  BARTOŠ; TRAPL, Československo 1918–1938,  s. 110. 
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nemohou být národní hymny, že ano? (…) Odrhovačka je nevyčerpatelným majetkem 

srdce, ovšem srdce prostého, nenáročného a proto neceněného.“  

 

          Následoval článek Být tak redaktorem. Hned v úvodní větě říká:“Myslím, že býti 

redaktorem znamená, býti dobrým člověkem. (…) Provinciální list snad ještě dlouho bude 

podceňován kapitálami tisku jen proto, že je krajinský či dokonce místní. Proč? Právě 

proto, že se redaktoři těchto časopisů nesnaží býti dobrými lidmi a dobrými redaktory.“91 

 

          Novotný psal v Buditeli převážně úvodníky a fejetony, věnoval se také rubrice 

Chrudim, v rámci které často komentoval činnost místního Sokola. 

 

          V říjnu 1924 napsal článek Chrudimské elegie, ve kterém hodnotí stav divadla (nová 

budova bude slavnostně otevřena o deset let později). V pokračování o týden později 

kritizuje práci Ochotnického sboru a Spolku pro postavení divadla:“Sbor pro ideu tu dosud 

nehnul prstem a Spolek hnul prstem jediným, tím, kterým kýval na občany, aby se do něho 

zapsali. Že je oboje málo, vidí každý, jen tyto dvě vysoce ctěné korporace ne. Spolek nad 

prací klimbá, Sbor spí. (…) A přistoupí-li ještě k těmto dvěma oficielním korporacím ještě 

nějaká menší, civilní, abych tak řekl – proč by to nešlo plnou parou? Toho z mrtvýchvstání 

je Chrudimi třeba jako soli. Chrudim divadelní tradici již má, dík osobě dra. Karla 

Pippicha, člověka dosud nenahraženého; stačí ji uvésti opět v život. Musí to jít a půjde to 

už z piety ke Karlu Pippichovi. Jeho zásluhy ocenil již Sokol – máme Pippichovu župu – 

jeho zásluhy ocenilo město – máme Pippichovu ulici – proč jsme ho dosud neocenili v tom, 

čemu nejvíce ze všeho žil, a on žil divadlu... Chápejte konečně: Pippichova župa! 

Pippichova ulice!! P i p p i c h o v o   d i v a d l o!!!“  

 

          Novotný 28. listopadu odpovídá na výzvu listu Východ („jchn si vzal na cestu boty, 

ve kterých se chodí na kopanou,“ píše Východ): 

„ Čeština vaše je bez vady,  

leč logikou svou byste propad´ –  

vždyť přece u staveb základy 

musí se nejdříve kopat!! jchn“ 

                                                 
91 Jchn, Být tak redaktorem. Středostavovský buditel, 17. 10. 1924, č. 7, s. 1. 
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          V lednu následujícího roku vychází první díl románu – v nové rubrice Knihy 

Středostavovského Buditele – Jiřího Kaila Legenda legend.92 Jednotlivé příspěvky             

o formátu cca A5 bylo možné z listu vystřihnout a svázat. 

 

          V čísle 32 ze dne 10. dubna je v tiráži naposledy uveden jako majitel a vydavatel     

J. Ch. Novotný v Chrudimi; knihtiskárna Rudolf Bauer v Chrudimi. O týden později 

potom: Za župní výk. výbor Živnost.-obchod. strany středost. J. Ch. Novotný v Chrudimi...  

 

          V chrudimské rubrice se 25. června píše:“Páni soudruzi mne pletou do rodiny. 

Říkají, že „nepíši články proti všemu socialistickému podle svého nazírání, ale proto, že 

jsem placenou silou zpátečnické strany středostavovské, s kterou nemám nic společného 

krom toho redaktorství“. Ergo, „že jinak píši a jinak myslím“. (…) Ať mi najdou j e d i n ý 

článek, který jsem psal proti socialismu, pak budou míti pravdu. (…) Ostatně, v těch 

šestnácti řádcích si odporujete ve dvou místech. 1. Jsem-li proti všemu socialistickému, 

jsem i proti komunismu. 2. Nejsem-li proti všemu socialistickému, nemohl jsem býti proti 

vám. Buď a nebo, soudruzi, neboť doufám, že jste také socialisté (...)“   

          Na manifestačním župním sjezdu Čsl. živnostensko-obchodnické strany 

středostavovské 26. července v Žamberku vystoupil Novotný v programu s tiskovou 

zprávou.93 

  

          Usilovně také propagoval myšlenku na zbudování chrudimského divadla. Ve svém 

článku píše: „P ři poslední schůzi rodáků a přátel města Chrudimě v Praze, proslovil       

Dr. Jaroslav Pippich nadšenou výzvu ku podpoře této věci a přednáška byla velmi četným 

shromážděním přátelsky přijata a slíbena nejúčinnější pomoc morální i finanční. (…) 

Dramatický odbor spolku pro stavbu nového divadla zahájí v brzku svou činnost. Spolek     

v prvé řadě chce ušlechtilou, kulturní zábavou, jako jest pořádání občasných divadelních 

představení šířiti lásku k divadlu a získati hmotný výtěžek a bude tedy v saisoně jarní a 

letní hráti několik představení. Připravuje a studuje na únor „Soud“ od Šrámka, později 

Langrova „Periferie“ dvě nové české činohry, které právě připravuje scéna 

                                                 
92 KAIL, Jiří. Legenda legend. Středostavovský buditel, 9. 1. 1925, č. 19, s. 3-4.  
93 Příloha číslo 2. 
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Vinohradského divadla..“ O těchto dvou hrách píše pod pseudonymem Jonny i ve svých 

fejetonech v březnových vydáních.94 

 

          V srpnu je již znát, že volby se blíží. J. Ch. Novotný píše Úvahu předvolební...95 

 

          Od 3. září se mění formát listu i jeho layout.96 

 

          V témže vydání začíná vycházet v rubrice Knihy Středostavovského Buditele román 

na pokračování J. Ch. Novotného Trať97. Celkem bylo vydáno dílo o 88 stranách, román 

skončil v čísle 25 dne 21. 1. 1926. 

 

          Téměř celé číslo 15 z 19. listopadu 1925 je věnováno výsledkům voleb. Úvodník 

nazvaný Těm, kdož došli s námi k první metě vyjadřuje poděkování všem, kteří přispěli    

k solidnímu výsledku strany:“(...) Nelze najíti v celém bohatství slov slovo takové, jež by 

vyjadřovalo to pravé, co chceme upřímně říci. Pokládáme za závažnou a radostnou poctu, 

jestliže věnujeme první svůj úvodník ve svém „Buditeli“ Vám, přátelé, kteří jste chodili po 

našich vesničkách od muže k muži a pomáhali nám malými ciframi docíliti těch našich 

17.000, representujících Vaši práci, Vaše nadšení, Vaše porozumění pro vše. A tu jmenuji  

v první řadě našeho milého župního předsedu D o l e č k a  z České Třebové, který byl 

Pavlem naší víry v tom svém koutě východních Čech, burcoval tam sebevědomí drobných 

živnostníků, kteří o naší straně ani nevěděli a kteří doplnili naše řady u volebního osudí. 

Druhým apoštolem byl kolega S t r á n s k ý  z Ústí n. Orl., výborný kazatel a nadšený 

průkopník strany v jejich prvních červáncích. On to byl, jenž vroucími slovy dovedl 

uchvátiti prostá srdce všech našich příslušníků a přesvědčiti neinformované odpůrce a 

vlažné. On byl Petrem naší strany v župě východočeské. (...)“98    

 

                                                 
94 Jonny. Šrámek: Soud. Středostavovský Buditel, 13. 3. 1925, č. 28, s. 1. Jonny. Langer: Periferie. 
Středostavovský buditel. 27. 3. 1925, č. 30, s. 1. 
95  Novotný, J. Ch. Úvaha předvolební. Středostavovský Buditel, 13. 8. 1925, č. 51, s. 1–2. 
96 Základní koncepční rozvržení tiskoviny z hlediska obsahové struktury a vizuálně výtvarné jednoty od 

zákresu jednotlivé strany až po celou maketu publikace či periodika. OSVALDOVÁ; HALADA a 
kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace, s. 110. 

97 Novotný, Josef Ch. Trať. Středostavovský buditel, 3. 9. 1926, č. 1, s. 2–3. 
98  J. Chrs. Těm, kdož došli s námi k první metě. Středostavovský buditel, 19. 11. 1925, č. 15, s. 1. 
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          Ve druhém prosincovém čísle vyšla Píseň středního stavu, hudbu i slova napsal J. 

Ch. Novotný a věnoval ji poslanci Janu Pekárkovi.99  

 

          V posledním čísle ze dne 25. února 1926 vychází fejeton A přece, kde Novotný 

sděluje čtenářům, že  Středostavovský Buditel přestane v Chrudimi vycházet, aby jako 

Buditel začal vycházet v Pardubicích. Z textu:“Středostavovský Buditel si těžce získával 

půdu. Několik nadšenců nemohlo přesvědčiti tu řadu druhých, že krajinský list není 

zbytečný, umí-li se číst a nepočítá-li se pouze se 60 haléři, které stojí. Když jakž takž půdy 

získal, změna redaktora vykolejila jeho program a obsah listu pro nedostatek stálých 

přispěvatelů, ba možno říci  d o p i s o v a t e l ů   v ů b e c, zazdil se většině odběratelů 

jednostranným (chrudimským) a co ipso pro větší část čtenářů zbytečným. (…) V takovém 

stadiu přejal Středostavovského Buditele dnešní redaktor. Přejal redakci za   p ř í s l i b u, 

že nastane náprava, pokud se týče dopisovatelů, poněvadž viděl, že obsah listu musí být 

pestrý, aby vyhověl všem čtenářům, a to nejen čtenářům z Chrudimě (…) Tak se stávalo, že 

slyšel stálou výtku: Není tam o d b o r n ý c h  článků. Vysvětliti ovšem někomu, že nemůže-

li pekař psáti o výrobě obuvi a truhlář o pěstování zákrsků, nemůže tím spíše ze stejných 

důvodů psáti redaktor odborné články ze všech odvětví (…) A tak se stalo, že ty odborné 

články se neobjevovaly (…) Nynější redaktor převzal list, který byl ze všech stran přísně 

kritisován v touze, aby naše strana měla to nejlepší, čeho lze dosíci. Ale... Ale zapomínalo 

se na to, že hlavní požadavek – kapitál – tu nebyl (…) Tedy: Středostavovský Buditel          

z e m ř e. O mrtvých nic než dobré (…) A těm živým bych ad hoc rád řekl, že 

Středostavovský Buditel m o h l  být dobrým listem, kdyby se byly všechny výtky domýšlely 

a kdyby byli pro nápravu pracovali právě všichni ti, kterým se list nelíbil...“100      

 

          Jako Jonny v rubrice Chrudim dodává:“Buditel se loučí s Chrudimí a děkuje srdečně 

všem příznivcům i odběratelům za to, že byl upřímně podporován (...)  Budiž ke konci 

konstatováno znovu, že zásadou listu nebylo štvaní proti osobám, nýbrž smysl pro 

správnost pod zorným úhlem celku, dobra tohoto celku a uvážený názor o věcech. 

Pokládáme za svou svatou povinnost pokračovati podle možností v těchto směrnicích také 

                                                 
99  Viz příloha č. číslo 3. 
100 Jonny. A přece! Středostavovský buditel, 25. 2. 1926, č. 30, s. 1–2. 
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v chrudimské rubrice nového župního týdeníku, který bude vycházeti v Pardubicích pod 

názvem Buditel.“101 

 

 

2.4 Nová Praha, Trn  

 

          Propagační příloha v Nové Praze o Chrudimi vyšla v Praze 17. března 1927 pod 

záštitou chrudimské městské rady, Josef Ch. Novotný je uveden jako redaktor. Svoje rodné 

město nazývá „Athénami českého východu“ a prvním příspěvkem je oslavná báseň na 

Josefa Ressela s názvem Výzva: 

 

„Dnes, 

námořníci, zvedněte vesla, 

a, piloti, vzlétněte do nebes, 

na počest Josefa Ressla, 

rodáka chrudimského, 

vynálezce lodního šroubu a tedy i stvořitele 

všech krásných věcí, jež povstaly z něho, 

aby dobyly vodu a vzduch a dokonaly dílo 

                                                                  smělé, 

jimž člověk opanuje svět --- 

Dnes dejte písni nadoblačné znět, 

i modlitbě hlubin, modlitbě nejtišší. 

Oslavte díla Ikarova. 

Nechť perem stříbrným dějiny vepíší 

na bránu Evropy jenom tři slova: 

J o s e f  R e s s e l 

Č e c h.“102 

 

                                                 
101  Jonny. Buditel se loučí s Chrudimí. Středostavovský buditel, 25. 2. 1926, č. 30, s. 3. 
102  Novotný, Josef Ch. Výzva. Nová Praha, 17. 3. 1927, příloha Chrudim-Athény českého východu, s. 16.   



41 
 

 

          Kromě Novotného přispěli články mj. starosta města Vilém Sýkora, profesor 

obchodní akademie Jan Zítek103, ředitel průmyslové školy Jindřich Souček104, místoředitel 

Chrudimské spořitelny Josef Velebný105 či architekt Rudolf Geissler106. 

 

          Příloha Nové Prahy se rozepisuje o známých rodácích, novinách, vydávaných na 

Chrudimsku, spisovatelích, jako byli např. Viktorin Kornel ze Všehrd107, Jan Nepomuk 

Štěpánek108, Karel Pippich, František Dymeš, Alois109 a Jaroslav110 Gallatovi a další.        

V seznamu žurnalistů se kromě J. Ch. Novotného objevuje i redaktor Tribuny Jan 

Münzer111, Zdeněk Schmoranz112, Míla Pachnerová113 či František Modráček114, zakladatel  

                                                 
103 Zítek, Jan (1865–1946), středoškolský pedagog a odborný spisovatel, bratranec stavitele Národního 

divadla v Praze architekta Josefa Zítka. Člen obecního zastupitelstva a okresní památkové komise, autor 
řady učebnic, turistických příruček a map. In: KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska, s. 271. 

104 Souček, Jindřich (1863–1940), středoškolský pedagog, hudební skladatel, dirigent a organizátor 
hudebního života, sbormistr a předseda hudebního spolku Slavoj. Autor článků do odborných 
strojírenských časopisů. KOBETIČ, Pavel. Osobnosti Chrudimska. Vyd. 1. Chrudim: Okresní muzeum 
Chrudim, 2002, s. 215. 

105 Velebný, Josef  (1882–1935), vrchní ředitel Chrudimské spořitelny. Z jeho iniciativy bylo od města 
zakoupeno staré divadlo, čímž byla umožněna stavba nového. Člen župního spořitelního výboru, komisař 
obchodního grémia, předseda Spolku absolventů chrudimské obchodní akademie. In: KOBETIČ, 
Osobnosti Chrudimska, s. 253. 

106 Geissler, Rudolf (1875–1955), středoškolský pedagog, muzejní pracovník a představitel regionálního 
kulturního života. Praxe v architektonických firmách, např. v Brně u Dušana Jurkoviče. V letech 1931-
1948 ředitel vlastivědného a průmyslového muzea v Chrudimi, autor článků z oboru uměleckého 
průmyslu, divadelnictví, knihovnictví a vlastivědy. In: KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska, s. 56. 

107 Kornel ze Všehrd, Viktorin (1460–1520), humanista a právník. Profesor a děkan artistické fakulty 
pražské univerzity, úředník zemského soudu. Autor knihy O práviech, súdiech i dskách země České knihy 
devatery (1499). KOBETIČ, Pavel. Osobnosti Chrudimska. Vyd. 1. Chrudim: Okresní muzeum Chrudim, 
2002, s. 263. 

108 Štěpánek, Jan Nepomuk (1783–1844), dramatik a organizátor divadelního života. V letech 1824-1834 
spoluředitel Stavovského divadla v Praze, napsal a přeložil desítky divadelních her. Jeho jméno nese        
v Chrudimi od roku 1984 ochotnický divadelní soubor. In: KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska, s. 232. 

109 Gallat, Alois (1827–1901), úředník, spisovatel a významný představitel regionálního kulturního života. 
Zakladatel chrudimských Kosů, vydavatel novin Sůva a Klapačka, režisér a ředitel divadelních ochotníků, 
zakladatel pěveckého spolku Slavoj. Autor humoresek a deklamovánek. In: KOBETIČ, Osobnosti 
Chrudimska, s. 55. 

110 Gallat, Jaroslav (1855–1932), hodinář a spisovatel. Člen Měšťanské besedy a Prahnízda Kosů 
chrudimských, vynikající loutkoherec. Autor humoristických básní, výstupů a kupletů, libret k operám. 
Publikoval v různých novinách a časopisech (např. Paleček, Humoristické listy). In: KOBETIČ, 
Osobnosti Chrudimska, s. 56. 

111 Münzer, Jan (1898–1950). Literární kritik, novinář a publicista, překladatel. Po absolvování 
chrudimského gymnázia pokračoval ve studiích na právnické, později na filozofické fakultě UK. Ještě 
před dokončením studií začal působit žurnalisticky. V roce 1929 nastoupil do redakce Českého Slova, kde 
se stal šéfem zahraničně politické rubriky listu. Současně psal literární kritiky, fejetony a povídky.           
V r. 1935 přešel do redakce Lidových novin. Na začátku r. 1939 emigroval do USA. Na československém 
konzulátu vedl s vyslancem Dr. Jánem Papánkem informační službu 2. čs. zahraničního odboje. Ve 
službách konzulátu zůstal do r. 1948, kdy po komunistickém převratu v ČSR rezignoval. V letech 1948-
1950 působil v redakci Hlasu Ameriky. Působil i jako překladatel. Městská knihovna Chrudim. Osobnosti 
Chrudimska. [On-line], dostupné z: http://www.knihovna-cr.cz/osobnosti-chrudimska/muenzer-jan, 
[2014-04-25] 

112 Schmoranz, Zdeněk (1896–1942), úředník, novinář a spisovatel. Od roku 1931 přednosta tiskového 
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zaniklého „28. října“.     

 

          K prvnímu kontaktu s časopisem Trn115 zřejmě došlo poprvé v únoru 1929, kdy 

Zdena Ančík napsal Novotnému dopis.116 Jak uvádí ve svých denících117, vycházel Trn 

vždy 1. a 15. v měsíci a redaktory byli např. Antonín Pelc, František Tichý, František 

Sauer, Géza Včelička, Norbert Fried, Karel Melíšek a další.  

 

 

2.5 Pražský ilustrovaný zpravodaj  

 

          Josef Novotný přispíval do Pražského ilustrovaného zpravodaje v letech 1936–1943. 

Věnoval se převážně divadlu a filmu, vzpomínkám na významné osobnosti, cestopisným 

článkům apod. 

 

                                                                                                                                                    
odboru předsednictva vlády. Za účast na protifašistickém odboji byl zatčen a popraven. Literárně činný 
byl již v době studia, psal obrázky, črty a básně, loutkové hry a jednoaktovky. In: KOBETIČ, Osobnosti 
Chrudimska, s. 204. 

113 Pachnerová, Milada (1904–1997),  publicistka, překladatelka, autorka románů a povídek pro ženy. 
Absolventka Vysoké školy sociální a politické v Paříži. Přispívala mj. Do Chrudimského kraje, Pestrého 
týdne, Pražského ilustrovaného zpravodaje, Českého slova, Lidových novin a Tribuny.                            
In: DRAŠNAROVÁ, Životní osud a dílo spisovatelky Míly Pachnerové, s. 16.   

114 Modráček, František (1871–1960), politik, odborný spisovatel a novinář. Redaktor socialistické revue 
Akademie (1898–1916). V mládí anarchista (1894 odsouzen v tzv. procesu s Omladinou), později 
sociálně demokratický politik, poslanec a senátor. In: KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska, s. 142.  

115 Trn . Levicový humoristický a satirický časopis vycházel v letech 1924–1933. Redakci a okruh 
spolupracovníků tvořili studenti, ubytovaní na koleji, která sídlila v kapucínském klášteře na Hradčanech 
(později Masarykova kolej), a Trn pojali jako konkurenci oficiálního časopisu studentské samosprávy Vidle. 
Od roku 1930 časopis redigoval Karel Konrád, který stvrdil jeho levicové ukotvení. Obsah Trnu byl 
programově provokativní, po celou dobu existence byl průběžně konfiskován z mravnostních i politických 
důvodů. Spojoval humor a satiru založené na parodii, mystifikaci a recesi s antimilitarismem, sociálně 
angažovanými postoji a kritikou první republiky z komunistických pozic. Obracel se proti nacionalismu a 
panslovanství, silně i proti fašismu, kritizoval hodnotový konzervatismus a nepřiměřené uplatňování státní 
moci. Ambicí časopisu byl i boj s byrokracií, korupcí a měšťáctvím. Karikovány byly osobnosti politického a 
kulturního života, často i literární díla. Rubriky Trnu parodovaly konvenční rubriky novin a společenských 
časopisů. S masovým rozvojem trampského hnutí ve 20. letech se v časopisu postupně prosazoval trampský 
humor, značný prostor měly anekdoty o známých lidech (např. o Karlu Čapkovi, V. Dykovi, J. S. 
Macharovi). Často byly publikovány aforismy a myšlenky zahraničních autorů. Poezii zastupovaly nejčastěji 
satirické verše, epigramy a žertovné říkanky, občas i básně v duchu proletářské poezie. Vyskytovaly se zde 
mystifikace, smyšlené reportáže a výzvy k absurdním podnikům. Proklamovaným emblémem časopisu byl 
Haškův Švejk, zdůrazňována byla tradice švejkovin. In: MERHAUT, Lexikon české literatury. Osobnosti, 
díla, instituce. 4/I. S–T,  s. 1002–1004. 
116 Viz kapitola 1.7 Vznik pseudonymů.  
117 Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 62. In: Památník národního písemnictví v Praze. 
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          Jedná například o krátkou povídku Hrrr – mobilisace, situovanou do Chocně, která 

popisuje tři kamarády – vojína Bondyho, rotného Piesena a četaře Hellera – při odchodu    

z vojny:“Písaři psali a chlapci se převlékali do civilu a nosili v mantlech celou vojanskou 

výstroj a výzbroj ke stodole.“118 Spiritismu se věnuje povídka Duchové v prostěradlech 

nechodí119, o Johannu Nepomukovi Štěpánkovi a vánočním stromečkům dílko Kryšpán     

l. p. 1809.120  

 

          Divadelní tematika se objevuje v článku Proč nemají Vršovice divadlo? Je                

o dramatické skupině Vlast, původně ochotnickém spolku, který zahájil svoji činnost 21. 

srpna 1925 s původními 15 členy. Jmenuje ceny, které soubor získal na soutěžích, které 

ochotníci získali např. na tradičním Jiráskově Hronově. Článek vyšel k patnáctému výročí 

souboru.121 

 

          Když uspořádal hudební klub mládeže v Praze anketu, ve které mladší středoškoláci 

odpovídali na dotaz o opeře, která je nejvíce zaujala, napsal Kuzma článek Děti našly 

nejkrásnější operu. On sám seděl v porotě, která vybírala nejlepší odpovědi. V oblibě 

zvítězila Prodaná nevěsta před Hubičkou, Libuší, Rusalkou a Psohlavci.122 

 

          Citovat můžeme i z článku Divadlo začali čarodějové:“Válečné a náboženské tance 

divokých národů jsou kolébkou všeho, čemu se dnes říká ceremonie, kultus a divadelní 

umění (…) Primitivní národové tancem a mimickými výstupy dávali najevo radost i strach, 

úctu i nenávist – bohům i lidem.“123 

 

          V článku Chrudimské děti zpívají Kuzma lituje, že máme v republice málo dětských 

pěveckých sborů, které chrání „vzácný český poklad: českou píseň, český zpěv“. Jako 

dobrý příklad uvádí chrudimský spolek Slavoj, který kromě mužského a ženského sboru 

zorganizoval i pěveckou školu pro děti. Z ní staví dětský sbor, tzv. chrudimské zpěváčky. 

Škola má dvě oddělení a vychovává děti od 8 do 15 let. Učí je nejen zpěvu, ale i to, co by 

                                                 
118  Kuzma. Hrrr – demobilizace. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1938, č. 42 (934), s. 24. 
119  Kuzma. Duchové v prostěradlech nechodí. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 48 (991), s. 9. 
120  Kuzma. Kryšpán l. p. 1809. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 52 (995), s. 4–5. 
121  Kuzma. Proč nemají Vršovice divadlo? Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 17 (1012), s. 13. 
122  Kuzma. Děti našly nejkrásnější operu. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 26 (1021), s. 13. 
123  Kuzma. Divadlo začali čarodějové. Pražský ilustrovaný zpravodaj,1941, č. 24 (1071), s. 10–11.  
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mohly učinit pro vlast a její kulturu. Článek provázejí fotografie, na jedné z nich jsou 

učitelé – dirigenti oddělení: Vl. Bříza,    M. Minátová-Červenková, J. Gallatová-Jeníková a 

M. Šáfr.124 

 

          Loutky a prosťáčci boží jsou o oblíbeném loutkovém divadle. O loutkářích, kterým 

se často říkalo komedianti po vzoru kočovných hereckých společností. O Matěji 

Kopeckém, který byl z českých loutkářů nejpopulárnější, ale i rodu Majznerů – vzpomíná 

tu 150. výročí Majznerova loutkářského rodu. „(...) to víme všichni, že sebe víc umění 

nenahradí v loutkách to, proč byly původně určeny: božím prosťáčkům dáti divadlo, které 

jim živí herci dát nedovedou.“125 

 

          V krátkém článku Zpiti rytmem kritizuje jazz:“Hudebníci z jazzu si usmyslili, že dají 

najevo svou lásku k hudbě, když budou při ní sami křepčit. To je jejich základní omyl. 

Hlásají jej jako objevenou pravdu. Opíjí se rytmem. Vnucují všem ostatním lidem rytmus. 

Nic než rytmus. Na melodii jim už docela nic nezáleží. Jaká škoda! Jaká bláhovost! Jaký 

nesmysl!“126 

 

          Novotný celý život obdivoval Karla Hašlera. K jeho šedesátým narozeninám napsal 

článek Táta české písničky:“Karel Hašler znamená v naší hudbě totéž, co Mikuláš Aleš     

v našem malířství. Aleš kreslil obrázky pro lid, ne pro výstavy, ceny a za rámy. Hašler 

skládal své písničky také pro lid, ne pro koncertní síně (…) Tři věci neměl však v životě 

Hašler snad nikdy: hlas, vlasy a špatnou náladu. A poněvadž neměl hlas, zpíval.                

A poněvadž neměl vlasy, často si je rval. Ale poněvadž nikdy neměl špatnou náladu, 

nezlobí se (…) Jinak se nezlobí. Na nikoho. Je člověk citu. Jako pravý český člověk.“ 127  

 

          Přispíval i do rubriky Návštěvou u zapomínaných. Poprvé se věnoval Karlu 

Moorovi:“Sedím v malém vršovickém bytě Karla Moora. Před několika týdny,                 

26. prosince, mu bylo šestašedesát. Vysoký, herecká tvář, bohémská grandezza v gestu, 

trochu reumatismu v kloubovitých prstech a oči pohaslé únavným bojem o život. Karel 

                                                 
124  Kuzma. Chrudimské děti zpívají. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 27 (970), s. 15.  
125  Kuzma. Loutky a prosťáčci boží. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 9 (1004), s. 5.  
126  Kuzma. Zpiti rytmem. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 38 (1033), s. 4.  
127  Kuzma. Táta české písničky. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 44 (987), s. 14.  
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Moor. Takové pěkné, výrazné jméno! Skladatel, ale už dobrých třicet let o něm nikdo 

jakoby neví (…) Koho jste zklamal, Karle Moore? Muzikální znalce? Svoje svědomí? 

Umění? (…) Kdo ví dnes něco o Karlu Moorovi?“128  

 

          Další vzpomínka patřila F. A. Tichému, kapelníkovi Švandova divadla na Smíchově 

v článku Jeden opravdu příliš tichý:“Když je teď najednou v módě Kmoch, můžeme se snad 

při tom letmo vrátit ke „chrudimskému Kmochovi“ kapelníku Františku Tichému, který 

složil ten Lísteček dubový a ještě několik kdysi velmi populárních popěvků.“ 129 

 

          O profesích otců známých osobností, jako byli např. T. G. Masaryk, Jan Hus a Jan 

Žižka, Josef Jungmann, Karel Havlíček Borovský, Josef Lada, bratři Mrštíkové, František 

Palacký, Bedřich Smetana a mnoho dalších, je článek Čím byl jejich otec?130   

 

          K šedesátým narozeninám Václava Vačkáře, člena orchestru České filharmonie a 

Vinohradské zpěvohry, vznikl článek Jeden český muzikant.131 Vzpomínkou na spisovatele 

a redaktora rozhlasové rubriky v Českém slovu F. A. Šamana, který zemřel v 53 letech, je 

Opuštěná židle v kavárně Rokoko132. Zdeňku Matějovi Kudějovi k šedesátým narozeninám 

je připsán příspěvek Jediný český tramp – Sid.133 A Třicet let zpívá Vilém Zítek, člen 

Národního divadla.134 

 

          Hodně prostoru je v listu věnováno článkům o cizích zemích. V jednom z nich se 

vrací k Jiřímu Wolkerovi, který v roce 1922 odjel svoji nemoc léčit do Bašky na ostrov 

Krk. Nevěděl, že lidé s tuberkulózou nesmějí k moři a na slunce. Přivezl odtud motiv ke 

své nejkrásnější básni: 

 

„Bez konců širé moře je, 

jde vlna za vlnou, 

                                                 
128  Kuzma. Návštěvou u zapomínaných, Karel Moor. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 8 (1003), s. 3.  
129  Kuzma. Návštěvou u zapomínaných: Jeden opravdu příliš tichý. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941,   
č. 17 (1064), s. 19.  

130  Kuzma. Čím byl jejich otec. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 14 (1009), s. 19.  
131  Kuzma. Jeden český muzikant, Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 34, (1081), s. 17. 
132  Zma. Opuštěná židle v kavárně Rokoko. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 5 (1104), s. 4. 
133  Kuzma. Jediný český tramp – Sid. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 48 (1095), s. 13. 
134  Kuzma. Třicet let zpívá. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 22 (1121), s. 13. 
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hrob jedné vlny druhé je 

zelenou kolébkou.“     

 

Autor popisuje Bašku, romantický hřbitov, rozeklané skály i vilu Ivku, ve které Wolker 

bydlel. „A lidé jezdí do Bašky stále, kdo z nich však vzpomene Wolkera? Jak by bylo jiné 

město vděčno, kdyby je byl básník zvěčnil tak, jak to učinil ji ří Wolker ve své Baladě          

o námořníku té malé, nevděčné Bašce!“135 

 

          O ostrově Walcheren na jižním pobřeží Holandska a tradičním trhu je Máslo                           

z Middelburgu.136 Hrad barbarů137 je o Nalutu na hranicích Tripolisu, o klášteru                 

v Makedonii pojednává článek U posledních dervišů.138  

 

 

2.6 Masaryk ův lid  

 

          Jedná se o kulturní čtrnáctideník, který vydávala Ústřední škola dělnická v Praze.     

V letech 1945–1946, v období, kdy pro list psal i Josef Novotný, jej řídil Josef Vondráček 

s redakčním kruhem. Tisklo nakladatelství Melantrich, Praha.  

 

          Nejprve se budeme věnovat těm kontroverznějším článkům, o kterých hovoří Pavel 

Bojar níže v kapitole 4.4.1, týkající se Svazu československých spisovatelů. 

 

          Tak například 1. března 1946 vyšel v rubrice Poznámky na okraj doby článek 

Brněnský případ, kde se mj. uvádí:“ Činíme zdvořilý dotaz, jaké důsledky vyvodil Svaz 

českých novinářů z brněnského případu, jehož hlavním vinníkem docela zřetelně je mladý 

člen redakce „Rovnosti“, který se domníval, že poslouží komunistické myšlence, když 

myšlenky jiných bude skreslovat. – Brněnský případ je pouze dokladem, že zatím co Svaz 

velmi přísně držel na uzdě staré, zkušené novináře, (…) vloudili se do redakce 

                                                 
135  Kuzma. Místo, kde vznikla „Balada o námořníku“. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 31 (1026),  
        s. 13. 
136  Jonny. Máslo z Middelburgu. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 46 (1041), s. 8-9.   
137  Jonny. Hrad barbarů. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 3 (1050), s. 8. 
138  Jonny. U posledních dervišů v Evropě. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 16 (1063), s. 10-11.  
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neodpovědní neopeřenci (…) Věříme, že i tady nastane očista a že při tom ÚRO 

nepřispěchá se zásadami, že revoluční omyly a chyby není třeba napravovat.“139    

 

          Podobným typem článku je Pozor!-Pozor!!-Pozor!!!-Urodilo se nám 

panstvo!:“Všichni novináři zajisté se značným nadšením vzali na vědomí prohlášení 

soudruha B l a ž k a, učiněné za zaměstnance průmyslu tiskárenského na velikonočním      

I. Všeodborovém sjezdu v Praze. Podle referátu „Práce“ z 23. dubna „zdůraznil Blažek, že 

oni již více než 30 let tvořili jednotnou, nadstranickou organizaci“ a „prohlásil, že vždy 

budou pro svobodu tisku, avšak že o d m í t l i   z h o t o v e n í   k a ž d é h o   t i s k o p i s 

u, obsahujícího záměrné útoky proti vládnímu programu, lidové demokracii nebo jednotě 

Revolučního odborového hnutí“. – Toto prohlášení je krásné jen na pohled, v podstatě je 

to s k o k    a ž   d o   d o b y   T e m n a, kdy panstvo také považovalo nebo smělo 

považovat sebe spravedlivější kritiku za útok. Tento diktát ÚRA zavání tudíž feudalismem, 

jenž je vlastním bratrem totalismu. U typografů je totiž tiskopisem vše, co se tiskne, ať 

leták, či plakát – anebo k n i h a   a   n o v i n y. Jestliže má místo censury nastoupit vládu 

docela osobní „úvaha“ jedenkaždého typografa, jestliže kterýkoliv sazeč bude moci 

rozhodnout o tom, co je a není útokem na vládu, demokracii a   h l a v n ě   o v š e m  ROH, 

pak, prosím, novináři a spisovatelé, sbalte fidlátka, neboť politiku a kulturu právě začla 

dělat „nadstranická odborová organisace“. – Nezdá se vám opravdu nic o stmívání, 

soudruzi?“140    

 

          Josef Novotný se i v Masarykově lidu věnoval recenzím knih, divadel i filmů. Je 

autorem mj. Kantáty o Stalingradu (Stalingrad, kantáta Václava Dobiáše složená na text     

J. M. Nováka: „Za tento Stalingrad můžeme být tedy Nové osvětě vděční a doufáme, že 

nastoupenou ediční linii udrží a nedá svému nástupnímu elánu uvadnout.“141), Čekání na 

dobré filmy (francouzské filmy Modrý šátek a Děti ráje – oproti nim „Film český, původní, 

se zmohl na jednu mátožnou „dokonalost“ ala mode [Řeka čaruje], na jeden hysterický 

film [Rozina sebranec] a na jednu neslanou detektivku [13. revír], ostatek byla žeň chudší, 

než bylo milo, a plytší, než dychtivé diváctvo očekávalo.“142), Nad královnou Dagmarou 

                                                 
139  Zma. Brněnský případ. Masarykův lid. 1. 3. 1946, č. 10, s. 166. 
140  Zm, Pozor!-Pozor!!-Pozor!!!-Urodilo se nám panstvo! Masarykův lid. 15. 5. 1946, č. 15, s. 258. 
141  Zma, Kantáta o Stalingradu. Masarykův lid. 1. 2. 1946, č. 8, s. 126. 
142  Kuzma, Čekání na dobré filmy. Masarykův lid. 15. 4. 1946, č. 13, s. 238. 
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(„Je až s podivem, jak se mohlo stát, že Královna Dagmar Václava Beneše Třebízského již 

dávno neparaduje ve výčtu nejkrásnějších českých knih – vedle Babičky Boženy Němcové a 

starých pověstí českých Jiráskových – snad jediná, která si zaslouží být základním 

klenotem četby pro mládež a lid.“)143, Nebylo od časů světovky144 (o nové knižnici Kdo je 

vydavatelství Orbis) nebo Po delší době film145 (o Cowardově filmu Rozmarný duch). 

 

          V devátém čísle – 14. února 1946 – začala vycházet na pokračování studie o Matěji 

Kopeckém a jeho době s názvem Čeští komedianti. Autor v úvodu uvádí:“Letos tedy 

opravdu poprvé můžeme právodatně vzpomenout výročí narození patrona českých 

komediantů Matěje Kopeckého (…) Matěj Kopecký se narodil na den svatého Matěje      

24. února 1775 v Libčanech u Hradce Králové (…) Tento objev stornuje dosavadní chybné 

(žel, ve všech případech a slovnících uváděné) datum (…) Tento objev způsobil, že jsem se 

rozhodl jít po stopách Matěje Kopeckého důkladněji a napsati o něm knihu Patron 

komediantů. K této knize je další text úvodem.“146 Poslední část studie vyšla v čísle 

devatenáctém dne 15. července téhož roku. 

 

          Další vyprávění na pokračování vycházelo od čísla 20 pod názvem Otec českého 

divadla a pojednávalo o Janu Nepomuku Štěpánkovi.147 Poslední díl se objevuje 15. října. 

Od té doby se – kromě jediného článku Kdybych byl dramaturgem148 – v Masarykově lidu 

až do konce roku 1946 nevyskytuje článek jediný. 

 

 

2.6.1 Přítel Jan Havlasa a Masaryk ův lid    

 

          Jan Havlasa byl přítelem Josefa Novotného-Kuzmy a dle vzpomínek syna Jana 

rodinu v horších časech podporoval i finančně. Památkou je část dochované korespondence 

z roku 1946.149  

                                                 
143  Kuzma, Nad královnou Dagmarou. Masarykův lid. 15. 5. 1946, č. 15, s. 258. 
144  Kuzma, Nebylo od časů světovky... Masarykův lid. 29. 5. 1946, č. 16, s. 298. 
145  Kuzma, Po delší době film. Masarykův lid . 1. 9. 1946, č. 22, s. 418. 
146  Kuzma, Čeští komedianti. Masarykův lid. 14. 2. 1946, č. 9, s. 131. 
147  Kuzma, Otec českého divadla. Masarykův lid, 1. 8. 1946, č. 20, s. 372–375. 
148  Kuzma, Kdybych byl dramaturgem. Masarykův lid. 15. 11. 1946, č. 27, s. 527. 
149  Korespondence ve vlastnictví rodiny: „Všemu jinému teď pozornost svou uzma,přesně zodpovím, co 

píše bratr Kuzma:Předně poznamenávám, že je dnes 30. prosince, a že právě došel Tvůj dopis z 21. t. m. 
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          Ve stejném období jako Kuzma přispíval Havlasa do listu Masarykův lid. Na 

základě svých cestovatelských zkušeností již na přelomu 19. a 20. století přispěl svými 

cestopisy a přednáškami     k osvětě Čechů. Narodil se v Teplicích 22. prosince 1883 jako 

Jan Klecanda. Pseudonym Havlasa si zvolil poté, co na gymnáziu začal publikovat své 

povídky, aby se odlišil od svého rovněž literárně činného otce. Od mládí toužil poznávat 

nové krajiny, lidi a kulturu. Cestoval po Slovensku, Itálii i Spojených státech amerických, 

kde se účastnil kulturního a politického života amerických Čechů. Podíval se rovněž do 

východní Asie a zvlášť návštěva Japonska byla pro něho osudovou. Po návratu do vlasti    

v roce 1913 se věnoval publicistické a literární činnosti, psal romány a cestopisy, vzniklo 

množství článků, fejetonů a povídek. Roku 1918 se stal členem československé delegace 

na mírové konferenci v Paříži. Jeho dosavadní zkušenosti ho předurčovaly k diplomatické 

službě – stal se velvyslancem Československé republiky v Brazílii, kde byl i s americkou 

manželkou velmi vřele přivítán. Zasloužil se o navázání dobrých vztahů a o podepsání 

mnoha smluv. Kromě Brazílie pomohl navázat výborné vztahy i s Argentinou, Peru či 

Uruguayí. Díky němu mělo mladé Československo dobré jméno a výhodnou pozici pro 

budoucí vyjednávání a obchody. 

Ve svém díle se věnoval hlavně líčení života a přírody v exotických krajinách. Jeho díla 

byla velmi čtivá, kvalitní a zajímavá. Havlasova životní dráha je téměř totožná s dráhou 

literární. Zemřel 13. srpna 1964 v Los Angeles.150     

 

          V Masarykově lidu Havlasovi vyšly např. články Chvála živého jazyka151 či 

Bezejmenná mula.152 Především pak psal články z cest, např. do Japonska, El Salvadoru, 

Mexika. 

                                                                                                                                                    
Dopisy odtud, pokud jsou letecké, nezdržují se zde, než vyletí, nýbrž někde cestou, kde asi nálada vůči 
ČSR chronicky trpí zácpou, anebo ještě spíše, zvídavost na Čile je příjemně rozčilena spatřením čilských 
známek i pátrá se po známkách jiného rázu (…) Zasmáli jsme se s naší paní představě bratra Vondráčka, 
an lopatou nakládá Havlasu do Masarakova lidu (…) Díky za zlomek obalu Tvé Kačenky, těším se už, až 
si knihu přečtu (…) Že paní Pevná dostala už, jak se říká anglicky, „studené nohy“ z vyhlídky na hromadu 
mých románů, ani mne valně nepřekvapilo. Z toho si nic nedělej. Však on někdo někdy tu mou Terasu       
u nebe vydá. Tvé úryvky mravoličné o přecpaném hledišti Národního atd. Jsou okouzlující a zvyšují 
kouzlo dálky. (…) Dobrá, beru na vědomí, že do novinařiny jít nazpět nijak tě neláká, a chápu to. Takto 
uděláš své vlastní literatury víc a líp, a s trochou štěstí vyděláš víc a líp. Sám jsem to tak dělal důsledně, 
první pány nad sebou jsem měl až v tomhle vyslaneckém kšeftě (…) El i já Tě srdečně zdravíme,Tvůj 
Havlasa (vlastnoruční podpis).“ 

150  KEILOVÁ; PELÍŠEK; KRATOCHVÍLOVÁ, Jan Havlasa, první československý velvyslanec v Brazílii. 
[on-line], dostupné z: http://sias.ff.cuni.cz/SIAS-210-version1-PH.pdf, [2014-04-08]. 

151  Havlasa, Jan. Chvála českého jazyka. Masarykův lid. 1. 2. 1946, č. 8, s. 113–114. 
152  Havlasa, Jan. Bezejmenná mula.  Masarykův lid. 15. 8. 1946, č. 21, s. 381–382. 
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2.7  Syndikát československých noviná řů (1918–1945) 

 

          Josef Novotný byl členem Syndikátu československých novinářů od 1. prosince 

1927 do 29. července 1948.153 

 

          Klíčovými cíli novinářských organizací v meziválečném období bylo vytváření 

přijatelných pracovních a životních podmínek, ochrana zájmů vůči vydavatelům i státu, 

důraz na odborné vzdělávání novinářů i podpora spolkového společenského života. Jedním 

z nejvýznamnějších spolků, který se ustavil po vzniku Československa, byl Syndikát 

československých novinářů, založený v květnu 1926. Významnou roli měly pro novináře    

i odborně zaměřené novinářské časopisy, které mnohdy představovaly i odbornou 

platformu uvažování o médiích. Mezi nejvýznamnější patřil V ěstník československých 

novinářů (1927–1934), orgán Syndikátu.154  

 

          V období od října 1938 do ledna 1939 zaniklo 1 900 titulů periodického tisku. 

Přestala vycházet řada významných listů, jako např. Národní osvobození, došlo ke zrušení 

mnoha stranických titulů, zvláště regionálních.155 

 

          Pro mediální situaci v období protektorátu Čechy a Morava byla příznačná 

systematická snaha nacistické moci dostat pod kontrolu veškerou produkci, která by mohla 

ovlivnit veřejné mínění. 

 

          Postavení legálního tisku ilustruje vývoj novinářské organizace: V meziválečném 

Československu působilo několik novinářských spolků, k pokusům o jejich sjednocení 

došlo několikrát už v období první republiky. Ustavující schůze, během které se nakonec 

sloučily čtyři nejvýznamnější spolky, se konala 11. června 1939. Podle přijatých stanov 

měl Národní svaz novinářů být především odborovou organizací a hájit měl zájmy členů 

při výkonu novinářského povolání. 

 

                                                 
153  Evidence Syndikátu československých novinářů. In: Národní archiv Praha.   
154  BEDNAŘÍK; JIRÁK; KÖPPLOVÁ, Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti, s. 176–177. 
155  Tamtéž s. 194–195. 
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          Německým úřadům nevyhovoval charakter novinářské organizace, a tak se ji snažili 

podřídit autoritativnímu vedení. Definitivně se to podařilo po příchodu Reinharda 

Heydricha v září 1941, kdy všeobecně došlo k výraznému utužení poměrů. Do vedení 

Národního svazu novinářů byl v únoru 1942 jmenován aktivistický novinář Vladimír 

Krychtálek a i ostatní místa obsadili čelní kolaboranti z řad českých novinářů. Členem 

Svazu mohl být nadále uznán pouze novinář s árijským původem, prokázaným do třetí 

generace, se znalostí německého jazyka. Kdo neprokázal dostatečnou novinářskou činnost, 

byl vyškrtnut z členského seznamu a nemohl povolání vykonávat. Takový člověk se potom 

ocitl v evidenci pracovního úřadu a vystavil se nebezpečí, že bude nasazen na nucené práce 

v Říši. Politika aktivní kolaborace přetrvávala ve Svazu až do konce války.156    

 

 

2.8 Vzpomínky na p řátele a nekrology v regionálním tisku  

 

          Josef Novotný psal často různé nekrology významných osobností, velkou pozornost 

věnoval svým přátelům z mládí a spolužákům z Chrudimi.  

 

          Ještě v Chrudimi píše do Středostavovského buditele:“Ze scény života odešel 

nadšený divadelník a dobrý hoch. Vypracoval se na nejnadanějšího režiséra mezi mladými 

a uplatňoval svůj talent jak na jevištích menších, tak i na jevišti městského divadla. Byl 

výborný organisátor a kdož se s ním stýkali, milovali jeho přímou, neústupnou povahu (…) 

Ale – už s námi Pepek Kuželů hráti nebude. Nikdy! (…) V poctivém přátelství všichni 

říkáme: S bohem!“157 

 

          S jedním ze starých „pippichovců“, Františkem Drajerem158, se rozloučil 

slovy:“Ještě tak před deseti lety se představoval ve společnosti:“Já jsem Dranta Frajér!“ 

(…) Nechci nijak Chrudimi ubližovati, řeknu-li z vlastní zkušenosti, že sochař Drajer, starý 

Drajer od Sv. Kříže, byl jednou z mála opravdových chrudimských osobností, o jejichž 

charakteru se v novinářských zprávách razí termín: ryzí. (…) Franta Drajer byl vlastně 
                                                 
156  Tamtéž s. 195–207. 
157  Kuzma. Kamarád Jožka Kužel mrtev. Středostavovský buditel, 1925, č. 14, s. 2. 
158 Drajer, František (1874–1935), sochař a kameník, předseda Řemesl.-živnostenské besedy, 

místopředseda Vzájemně dobročinného spolku Svépomoc v Chrudimi, župní vedoucí žactva a náčelník 
TJ Sokol v Chrudimi.  In: Zpravodaj Chrudimska, 17. 1. 1935, č. 3, s. 10. 
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něco jako kamarád mé matky, když byla ještě holčičkou a chodívala s jeho sestrou do školy 

(…) Snad proto byl o mnoho let později také upřímným kamarádem mým, třebas jsem byl 

proti němu frocek mladý a byl si mohl spíš činiti nárok na to, aby byl vůči mně otcovsky 

rozšafným starým pánem. Na štěstí takovéhle salvátorské povahy (a je jich v Chrudimi 

ještě několik) nečiní nároků podle svého stáří a moudrosti a dovedly vždycky jít i s těmi 

nejmladšími docela pevným, junáckým krokem. Drajer byl prototypem takových starých 

kamarádů. Lišil se od těch ostatních jen tím, že byl daleko intimnější a dovedl své srdce 

otvírat jenom v ústraní, kde ho nebylo moc slyšet. (…) Frajeřina Drajerova byla vždycky 

těm druhým zcela neškodná. Ukojoval v ní pouze některé neuhasitelné žízně po tom, aby se 

taky nějak „projevil“, aby ukázal, že co Káles hromosvody, co Pippich spory a co Dr. 

Jirouch léčbou – to Franta Drajer dlátem dokáže. (…) S Bohem, Franto Drajere, sochaři, 

s Bohem buď! Bude ti s ním jistě líp než s lidmi.“159 

 

          1935, to byl rok, kdy zemřel i Josef Poslt160. Pro něho složil Novotný báseň Ticho 

smrti: 

„Odejde-li dobrý člověk, 

přichází k nám smutné ticho, 

žádná řeč a žádná píseň 

nezacelí tuto ránu, 

každé slovo mrtvé padá 

jako kámen na hladinu, 

na hladinu toho ticha, 

které rozvlní se jenom 

a pak v dlouhých, velkých kruzích 

mizí v stínu toho břehu, 

kterým kdysi plynul život. 

Dnes odchází dobrý člověk. 

(...)“ 161 

 

                                                 
159  Novotný, J. Ch.. Dranta Frajér. Zpravodaj Chrudimska, 25. 1. 1935. 
160 Poslt, Josef (1861–1935), ředitel chrudimského Průmyslového muzea, definitivně jmenován v roce 

1897. Vynikal v oboru numismatiky, heraldiky, porcelánu, kameniny, skla a textilií. Autor odborných 
článků a statí v časopisech. In: KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska,  s. 177. 

161 Novotný, J. Ch. Ticho smrti. Zpravodaj Chrudimska, 15. 8. 1935, č. 33, s. 3. 
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          Takto píše o spolužákovi z chrudimského gymnázia, Miroslavu Eliášovi:“Za necelé 

tři roky po Vladimíru Tomšovi, člověku krásného jména a statné postavy, odchází druhý 

kamarád z mládí Mirko Eliáš, člověk neméně krásného jména a postavy ještě statnější. 

První v 36, druhý v 39 letech, s osudy zdánlivě různými, s životem naprosto různým, ale se 

zcela stejně tragickým koncem: náhlá, záludná, nevyléčitelná choroba je odsoudila na 

smrt.“ Miroslav Eliáš vystudoval uměleckou akademii, byl malířem a filmovým umělcem, 

hrál např. ve filmu Hordubalové. „Knihy básníků něžně rozkvétaly v jeho rukou, 

nahrazovaly mu potulky v lesním šeru a vůni vzdálených hor. Jako všichni mladí té doby, 

byl i on stržen vírem Przybyszevského satanismu, Chestertonova posměváčství a 

Neumannova anarchismu, načechraného jarním Šrámkem. Ratkin! Všichni jsme bývali 

tehdy Ratkiny, nebo je hráli a Mirko Eliáš byl ztělesněním krásného bouřliváka, který 

zmocňoval všechno silné tam, kde druzí frajeři si nasazovali jen masky.“ 162 

 

          V roce 1941 vzpomněl na Josefa Kálese:“Tak je vyprovázíme jednoho po druhém. 

Pomalu celá stará Chrudim bude už na pravdě boží; řídnou řady pippichovských 

vrstevníků a současníků.   A teď tedy Pepík Káles. Vzal to, jak říkáme, zkrátka... Pláč, to 

nikdy neměl Káles rád (…) Jistě by se hodně zlobil, kdybych ve vzpomínce na něho lomil 

rukama a jal se vyjmenovávat jeho zásluhy (…) Nenáviděl vznešenost, důstojnost, slavnost 

(…) Leč Josef Káles, rozšafný Káles, velmi rád a celý život dělával věci, které druhým 

nešly pod nos (…) Josef Káles byl všude (…) Viděls ho napakovaného v hasičské haleně     

s přenáramnými harasy na prsou, ale nikdy jsi na něm nepoznal, že je to vlastně vysoký 

funkcionář, protože kde šlo o parádu, tam on vždycky už měl svá tichá zadní dvířka. A znali 

jsme ho z ochotnických her, kde nikdy netoužil po hlavní roli (…) Byl i Kosem (…)             

A přece se obvykle snažil být všude první, když šlo o to, že se něco  u d ě l á. Dovedl dělat. 

Legraci právě tak, jako vážnou práci (…) „ostří hoši“ to byli, kdo Chrudim dělali 

Chrudimí, kdo ji  v y b u d o v a l i. Ti „ostří hoši“ dělali v Chrudimi slavné kulturní 

prostředí, nikoliv knihomolové a smutní „páni od kultury“ (…) Josef Káles byl jeden z těch 

„ostrých hochů“. Je škoda, že odešel. Je škoda, že odcházejí.“163 

 

                                                 
162  Kuzma. Smrt junáka Mirka. Chrudimský kraj, 25. 6. 1938, č. 13, s. 1–2. 
163  Novotný, J. Ch. Josef Káles. Chrudimské noviny, 2. 8. 1941, č. 29–30, s. 1–2. 
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          Ve stejné době vznikla i báseň Hudba osvobozující na památku primáře chrudimské 

nemocnice Dr. Roberta Musila164: 

 

„Z onoho domu, jímž bloudila Smrtka 

v omamných parách karbolina 

z těch jeho nor a chodeb krtka, 

v nichž naděj života dohasíná, 

z onoho domu, kterým znělo 

úpění, stony, pláč a kvil – kolikrát se ti prchnout chtělo 

a vždycky ses zase navrátil... 

(…) 

A tu v těch chvílích, jak ti zněly 

ty lidské slzy od všech stěn, 

podivnou hudbou tou rozněžnělý, 

podivnou hudbou tou přesycen, 

do ruky vzal jsi housle doma, 

a – přepodivný Dalibor - 

počal jsi hráti z podvědoma: 

sám lékař všem a sám tak chor...“165 

 

          Nakonec se budeme věnovat Bohumilu Benonimu166, rovněž chrudimskému 

rodákovi:“(...) krásný, mohutný barytonový hlas, neobyčejně lehké a zvučné výšky, 

dokonalé vyškolení, překvapující herecké nadání, vzácná inteligence, jež prozařuje všechny 

jeho výkony (…) tak ocenil kritik práci Bohumila Benoniho před 50 lety (…) jen výčet rolí, 

které tenkrát hrál (a výborně hrál!) na národním divadle pražském, je úctyhodný (…) 

Učitelem mu byl chrudimský regenschori Horálek a pak Hnilička; jeho mecenáši, starosta 

Klimeš a dr. Karel Pippich, jej pak dostali do Prahy (…) Benoni je pamětníkem veliké 

slávy Národního divadla, slávy, kdy být členem Zlaté kapličky znamenalo zároveň mít 

                                                 
164 Musil, Robert (1862–1941), lékař, manžel zpěvačky Marie Musilové. V letech 1892–1924 primář 

chrudimské  všeobecné veřejné nemocnice, externí učitel na zdravotnické škole. Místopředseda 
Chrudimské filharmonie, kde hrál 2. housle, čestný člen spolku Ressel v Chrudimi. In: KOBETIČ, 
Osobnosti Chrudimska, s. 145.  

165  Kuzma. Hudba osvobozující. Chrudimské noviny, 2. 8. 1941, č. 29–30, s. 3. 
166 Benoni, Bohumil (1862–1942), operní pěvec a hudební pedagog, člen Národního divadla v Praze.         

In: KOBETIČ,  Osobnosti Chrudimska, s. 19. 
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obecnou úctu a ne pouze popularitu (…) Ve středu 11. února, pouhých čtrnáct dní před 

svým krásným životním jubileem zemřel. Nevím, připadl-li každý rok jeho života na jednu 

roli, kterou vytvořil, ale věřím, že jeho požehnaný věk mu zajišťovali právě ti, které kdysi 

tak dobře prožíval: Oněgin, Tell, Jago, Přemysl, jakobín, Falstaff, Almaviva,... Kdo 

tolikrát uměl žít, musil žít dlouho. Osmdesát let je věk požehnaný. A jen té jedné krásné 

role se tedy Benoni nedočkal: role osmdesátníka.“167   

 

 

3. Josef Cheth Novotný – spisovatel  

 

          Jak uvádí Novotný ve svých denících, uložených v neutříděné pozůstalosti                

v Památníku národního písemnictví, psal už v dětství, kdy trávil hodně času se svým 

dědečkem Josefem Alexou. V roce 1915 jako student obchodní akademie složil báseň k    

6. červenci „Již pětset let je tomu od té chvíle“, která se nedochovala. V Památníku 

národního písemnictví je uložen rukopis prvního románu „Zápisky devatenáctiletého“ 

(1919).168    

 

 

3.1 Literární činnost   

 

          Josef Novotný je autorem mnoha próz. Po prvotinách „Trať“ (1925), „Vosí hnízdo“ 

(1928) a „Leon Clifton versus Klemzloadet“ (1929)169 vydal román „Had“ (1931), v němž 

vylíčil milostný a manželský život kabaretního umělce v nerovném sňatku s všední a 

lhostejnou ženou. Úspěšnější byl až v historickém románu „Junák kralevic Marko“ 

(1936),170 ve kterém na pozadí srbských dějin 14. století vykreslil osudy skutečné 

historické osobnosti. Osudy českých vojáků za první světové války na italské frontě 

                                                 
167 Kuzma. Poslední Mohykán ze Zlaté kapličky Bohumil Benoni zemřel. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 

1942, č. 8, s. 7. 
168  Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 17. In: Památník národního písemnictví v Praze. 
169 Novotný, Josef Cheth. Leon Clifton versus Klemzloadet. Vysočany: Max Forejt, 1929, 1930.                  

In: Regionální muzeum Chrudim. 
170  Novotný, Josef Cheth. Junák kralevic Marko. Praha: Toužimský a Moravec, 1936. In. Moravská zemská 

knihovna Brno.  



56 
 

 

zobrazil v románu „Piava“ (1937).171 Zaujala ho také pověstmi opředená romantická 

postava švýcarského hrdiny, kterou využil k napsání povídky pro mládež „Vilém Tell“ 

(1940).172 V románu „Strakonický dudák Švanda“ (1941)173 zobrazil podle vlastní 

představivosti postavu, která se v jeho pojetí zásadně odlišovala od pojetí Josefa Kajetána 

Tyla. 

 

          Další postavou, která ho zaujala, byl lidový typ šprýmaře – Kacafírek, žijící na 

Chrudimsku  v 16. století. Román se stejnojmenným názvem vyšel v roce 1941174 a poskytl 

autorovi značné fabulační možnosti. Do časů vlastních studií se vrací vyprávění „Pánbůh 

na jaře“ (1942).175 V centru vyprávění románu „Ten starý pán“ (1944)176 stojí zapomenutý 

skladatel Karel Moor, umělecky zneuznaný v nepříznivém domácím prostředí před první 

světovou válkou. Autor s citlivostí přibližuje osudy člověka, který se uchýlil do 

anonymního úřednického soukromí. V románu „Dům U tuplovaného jelena“ (1944)177 

Novotný vylíčil život svých prarodičů a dalších obyvatel rodného města v letech 1845–

1846. 

 

          Do období 40. let spadá zvýšený zájem spisovatele o tvorbu pro mládež. Pro děti 

připravil několik souborů domácích lidových látek: „Špalíček našich nejkrásnějších 

pohádek“ (1940), „Špalíček našich nejkrásnějších báchorek“ (1941) a „Špalíček našich 

nejkrásnějších bajek“ (1942). 178  

 

          Pro děti napsal i další knihy, např. Kytici pohádek pro mé syny (1935–1937)179, 

pohádku Zelený Karkul, knížku pro mládež Divotvorná ruka, prázdninové čtení pro ty 

nejmladší Palečkova kašička, Báje a pověsti bůrských junákův či Tajemnou ruku (1946), 

kterou věnoval „našemu Kájíkovi“.180 

                                                 
171 Kuzma. Piava. Praha: Toužimský a Moravec, 1937. In: Regionální muzeum Chrudim. 
172  Kuzma. Vilém Tell. Praha, Česká grafická unie, 1940. In: Regionální muzeum Chrudim. 
173 Kuzma. Strakonický dudák Švanda. Praha: Toužimský a Moravec, 1941. In: Regionální muzeum  

Chrudim. 
174  Kuzma. Kacafírek. Praha: Česká grafická unie, 1941. In: Regionální muzeum Chrudim. 
175  Kuzma. Pánbůh na jaře. Praha: Vlad. Štěpán, 1942. In: Regionální muzeum Chrudim. 
176  Kuzma. Ten starý pán. 1. vyd. Praha: L. Mazáč, 1944. In: Regionální muzeum Chrudim. 
177  Kuzma. Dům U tuplovaného jelena. 1. vyd. Praha: Toužimský a Moravec, 1944. In: Regionální muzeum 

Chrudim. 
178  KUČERA; ZEMAN, Spisovatelé Chrudimska. 2. díl: J–R, s. 54–56 
179  Pozůstalost J. Ch. Novotného, strojopis, karton č. 39. In: Památník národního písemnictví v Praze 
180 Pozůstalost J. Ch. Novotného, strojopisy, rukopisy, karton č. 40. In: Památník národního písemnictví       



57 
 

 

          O „Špalíčku našich nejkrásnějších pohádek“ se zmiňuje Marie Majerová v Lidových 

novinách, rubrice Nové knihy pro děti:“Kuzma vybral ze čtyřiceti českých autorů padesát 

pohádek a seřadil je (…) podle stupně složitosti: na první místo dal prostinkou perličku 

Ludmily Tesařové a pak postupoval před klasiky, z nichž je tu nejvíce zastoupen Erben       

a Němcová, k odvozeným pohádkám umělým, jak je psali vychovatelé a učitelé, konečně 

pak k nedostižnému napodobiteli klasiků Václavu Říhovi a k slovesně výpravnějším            

a rozmanitějším, také ovšem osobitějším pohádkám moderních prozaiků (…) Kuzma dbal, 

aby se motivy neopakovaly, ale aby se jich vyskytlo v knize co nejvíc a 

nejrozmanitějších.“181 

 

          Marie Majerová – se kterou byl Novotný v kontaktu, jak dokazuje korespondence182  

– napsala i další recenze knih, například „Junák kralevic Marko“:“V hrdinských zpěvech 

nehledáme přesných historických dat. Jen zaměření touhy, jen dramatické napětí (…) 

splývá svět víl a obrů se světem junáků, báje s legendou a ta opět s dějinami (…) Někde 

cituje zpěv doslova, jinde zachovává jen dikci v próze, jinde zas promluví novinář sám se 

svým sklonem pro humor. Z junáků se nejvíc vydařuje syn mořské víly Marko (mar od 

mare, moře), nejdřív pasák sviní, pak junák a kralevic (…) V tom ději rozmáchlém           

do širošíra se mnohá věc opakuje, ale zato se najde v popise ustavičných mejdanů s 

dostatek krásných úsloví, a svět junáckého štěstí, harambašů, hrdlořezů, krčmářek a 

vojnoviček, rozjiskřený byzantskými vezíry, cařihrady, delibaši odškodní tedy za 

odstrašující povrchnost úvodu.“183   

 

          Podrobněji se budeme věnovat několika následujícím románům. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
v Praze. 

181  Majerová, Marie. Nové knihy pro děti. Lidové noviny, 7. 12. 1940, č. 623, s. 7. 
182  Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 4. In: Památník národního písemnictví v Praze. 
183  Majerová, Marie. Letošní dětské knihy. Lidové noviny, 6. 12. 1936, č. 612, s. 9. 
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3.1.1 Hvězda na čele Ji řího Wolkera (1933) 184 

 

          Publikace má kompilační charakter, vychází z děl Vítězslava Nezvala a Zdeňka 

Kalisty. Ten se v roce 1934 ozval, když napsal v Lumíru článek Z literatury 

wolkerovské:“Desáté výročí smrti Jiřího Wolkera, o kterém zmiňuje se Lumír na jiném 

místě, přineslo celou řadu studií, článků a vzpomínkových statí psaných na okraj života       

i díla tohoto mladého básníka. Na prvním místě z nich uvedl bych (…) Zdena Wolkerová: 

Jiří Wolker (…) Na zcela jiný pól Wolkerova života uvádí čtenáře vzpomínková studie      

A. M. Píši Poslední akt (…) Prosím za prominutí, že k těmto dvěma věcem skutečně 

závažným přiřazuji ještě román J. Ch. Novotného „Hvězda na čele Jiřího Wolkera“, ale 

cítím tak trochu povinnost říci pár slov o této nechutné knize: Jeť tento „román“ dějově     

z valné části kompilativním zcizením mých vzpomínek na Jiřího Wolkera, o kterých zmiňuje 

se Lumír na jiném místě. Autor ovšem pojal Wolkera „po svém“, vylíčil ho jako „Fausta“ 

a položil důraz na domnělý „magický“ základ jeho básnické tvorby – a také z doslechů, 

posbíraných kdesi mezi literárními klevetníky, místy doplnil svoje prameny, nanášeje do 

nich, pokud možná, křiklavější barvy nad prostou skutečnost – v podstatě však nepřináší 

jeho kniha pro poznání Wolkera nad dosavadní literaturu zhola nic. Naopak: ve většině 

případů úplně skresluje jeho portret vyloženými nepravdami (neznaje autora, nemohu říci 

lžemi) a máte čtenáře, který by chtěl proniknout – třeba románovou cestou – do nitra 

mladého poety. Celkem nejvíc mne na knize zajímala osoba autorova: Zdá se mi, že za      

J. Ch. Novotným se skrývá nějaký pseudonym, který neměl dost odvahy vystoupit se svým 

románem a traktátem otevřeně na světlo a snad chtěl také použít příležitosti, aby ze své 

skrýše poslal nějakou malou provinciální pomstu za různými lidmi z bývalého okolí 

Wolkerova, Buď však jak buď – jeho „román“ třeba odmítnouti jako věc zcela špatnou a 

mizernou – a to jak se stanoviska literárně-estetického, kde jeví se nám jako ubohá 

slátanina z cizích a jen povrchově přejímaných údajů, tak se stanoviska literárně 

historického, kde opět špatným, doslechy skresleným a „románovým“ pojetím, dokonale 

zbabraným studiem objektu mění se takřka v karikaturu skutečnosti. „Hvězda na čele iřího 

Wolkera“ znamená nejhorší uctění památky Jiřího, jaké si bylo možné představit.“185   

 

                                                 
184 Novotný, Josef Cheth. Hvězda na čele Jiřího Wolkera, 1933. In. Studijní a vědecká knihovna Hradec 

Králové. 
185 KALISTA, Zdeněk. Z literatury wolkerovské. Lumír, ročník 60, 1934, s. 177–178. 
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          V lednu 1934 dorazil nakladateli Janu Toužimskému dopis od JUDr. Jana 

Löwenbacha, který zastupoval Václava Petra, pražského nakladatele. Zjistili, že kniha 

vyšla a že obsahuje v textu množství přetisků Wolkerových básní, ke kterým mají autorská 

právě Václav Petr a Zdenka Wolkerová. Domnívají se, že byla porušena autorská práva a 

dožadují se nápravy. V souvislosti s touto žádostí – zřejmě jako reakce na informaci          

o aktivitách JUDr. Löwenbacha – byl Novotnému během krátké doby doručen dopis Zdeny 

Wolkerové, básníkovy matky, ve kterém píše, že je velmi překvapena a že o žádném 

právním zásahu nic neví. Naopak:“D ěkuji Vám za tuto knihu, vždyť je jen zbožněním a 

láskou k básníku Wolkerovi. Přečtla jsem ji s velkým zájmem a divila se místy velmi 

podrobné informaci spisovatelově o různých detailech z života svého syna. Proč bych tedy 

proti Vám vystupovala?“186      

 

          Názory na román se tedy zásadně rozcházejí, s velkou pravděpodobností Zdena 

Wolkerová vyjadřuje spíše svůj subjektivní pocit z románu o synovi Jiřím. 

 

 

3.1.2 Piava (1937)  

 

          Román zachycuje osudy českých vojáků za první světové války na italské frontě. 

Sám autor prožil část roku 1918 na Piavě. Hlavním hrdinou je Jiří Lom, osmnáctiletý 

student obchodní akademie. S kamarádem Václavem Sýkorou přijíždějí na frontu, kde se 

potkávají s dalšími Čechy, Poláky, Maďary, Chorvaty,... Jirka myslí na Zdeňku, dívku, se 

kterou nikdy pořádně nemluvil, a píše jí dopisy, které zůstávají bez odpovědi. Potkává se 

rovněž s Kleinem a diskutuje s ním o Masarykovi a sokolském hnutí:“A ty jsi sokol?“ 

„Já?“, zalekl se Jirka a silně zčervenal. „Jak to...?“ Klein se usmívá dál. Pak pokročí 

blíže k Jirkovi. „Až budeš mít chvilku čas, přijď do mého dekunku. Ukážu ti zajímavou věc. 

Já jsem sokol. Mám takový sešit a do toho si zapisuji – no, však uvidíš!“187   

  

          Václav Sýkora i Klein umírají, Jiří se z fronty vrací se zraněním. 

 

                                                 
186  Pozůstalost Josefa Chetha Novotného. In. Památník národního písemnictví v Praze. Viz příloha číslo 4.  
187  KUZMA. Piava. Praha: Toužimský a Moravec, 1937, s. 80. 
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          „V pondělí 28. října vyšel Jirka Lom prvně ven. Bylo slunné odpoledne. Procházel se 

po náměstí. Byl malátný a trochu pokulhával. Ti, co kulhali nejzřetelněji, byli obyčejně 

simulanti. Jirka přemáhal malátnost i žíravý tlak v koleně. Nechtěl, aby viděli, že je 

nemocen. Vždyť byl živ, Pane Bože, byl živ! Zde bylo zcela jinak než u Piavy. Zde byli žijící 

lidé. Byl zase mezi lidmi.“188    

 

          Recenze románu vyšla v Dělnické osvětě v roce 1938:“Chvíle, prožité na italské 

frontě za světové války, zejména v jejím posledním roce, přiměly asi autora, aby se pokusil 

o válečný román. Je nutno říci, že se mu to tak docela nepodařilo, neboť – pravda životní a 

prožitá není ještě zárukou pravdy umělecké. Různé ty scény zákopového života apod. Jsou 

jistě pravdivé, skutečnosti odpozorované, ale na umělecké dílo, román, ještě nestačí. Musí 

k tomu přistoupit umělecká kázeň a smysl pro strukturu děje. Takto je to vlastně více méně 

hromada materiálu, z kterého by se ovšem dalo leccos udělat.“ 189 

  

 

3.1.3 Pánbůh na ja ře (1942) 

 

          Tento román je možné označit jako studentský román z počátku 20. století, který má 

zčásti autobiografický základ, ale mnohé je i pozměněno. Skutečnosti odpovídá hlavně 

vylíčení života v Chrudimi té doby, vystižení mentality a zájmů studentů, prostředí školy. 

Respektuje dokonce i některá skutečná jména profesorů. Realitě odpovídají i místní názvy 

(např. Široká ulice, Široké schody, Myší díra, Jánsko). 

 

          Román se člení do tří celků. První – nazvaný Jubileum – vypráví o sjezdu absolventů 

chrudimské obchodní akademie v roce 1942, kdy se připomínalo 60. výročí jejího založení. 

Po dvaceti letech se potkávají i dva kdysi blízcí kamarádi, František Svoboda, úředník,      

a Ludva Frank, spisovatel. Ve školních dobách spolu bydleli v domku paní Lexové 

stojícího u náhonu pod Myší dírou: „Zde, u paní Lexové, bydlili tedy ti dva, Svoboda a 

Frank. Denně ráno se vždycky vyřítili před osmou (obvykle příliš těsně před osmou) a 

pádili buď do strohých schůdků, které trčely hned naproti domku, aby se Myší dírou a přes 

                                                 
188  Tamtéž, s. 180.  
189  V. T. (Tichý). Kuzma: Piava. Dělnická osvěta, 1938, s. 31. 
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podsíň a na rynk dostali do obchodní akademie na Michalském plácku. Nebo se dali 

zablácenou cestou vpravo, podél řeky a špinavých podměstských barabizen k chrudimským 

Benátkám pod Mydlářovským domem a pak vzhůru pohodlnými Širokými schody kolem 

dívčí školy v parčíku u sochy Jana Nepomuckého na Michalský plácek.“190 

 

          Na sjezdu se Frank dozvídá zdrcující zprávu: Pavla, v níž oba studenti našli zalíbení, 

se stala po maturitě Svobodovou manželkou, ale po několika letech zemřela. Zůstala po ní 

dcera stejného jména. 

 

          Druhý díl – Vzpomínka 1922 – je rozsáhlejší, vrací se v čase o 20 let a tvoří jádro 

studentského románu. Autor zde vylíčil život v prvních poválečných letech, kdy moderní 

doba ovlivnila atmosféru maloměsta. Přesto však ve zvycích studentů leccos přetrvalo, 

např. taneční hodiny s tanečním mistrem, výlety na Monako a chrudimské korzo:“Monako 

je výletní restaurace  u Slatiňan, z Chrudimě se tam musí jít dobrou hodinu. A pěšky. Do 

Slatiňan sice Chrudimáci jezdí, ale na Monako zásadně chodívají pěšky. To je takový 

východočeský zvyk.“191 Beze změny pokračuje tradice chrudimského korza:“Korzo šumělo 

lidskými hlasy. Jako vždy stál před muzeem pod Resslovým pomníkem veliký jako inkoust 

černý a rozlévající se Ostrov klacků, cosi, co se sem dostalo z tanečních hodin a večírků a 

z tanečních zábav. Ostrov klacků obvykle netančil a jen zasypával taneční páry štiplavými 

poznámkami. I zde na korze vykonával Ostrov klacků svůj vědecký úkol. Nepřešlo děvče, 

aby nějaký študák nepronesl více méně duchaplnou poznámku. Holky byly už na to zvyklé 

(…) Chrudimské korso mělo své dějiny. Tisíce študáckých nohou šlapaly tento chodník, od 

rohu proti Bídě kolem divadla a musea nahoru Širokou ulicí kolem Krátkého cukrářství a 

Kosinova knihkupectví až na roh lékárny na náměstí. Málokteré korso je takové, jako zde, 

nahoru do kopce, pak zas dolů s kopce.“192 Korzo navštěvují také oba studenti i Pavla 

Matoušková, sedmnáctiletá studentka, dcera majitele dřevařského podniku. Chlapci oba 

usilují o její přízeň. Svoboda je pilný student a cílevědomý člověk, Frank je spíš jeho 

opakem. Je literárně činný, má za sebou prvotinu Pánbůh na jaře... Novotný vidí Franka a 

Pavlu jako přecitlivělé mladé lidi, kteří se nevyznají ve svých citech. Pavla se musí 

                                                 
190  KUZMA. Pánbůh na jaře. Praha: nakladatelství Vlad. Štěpán, 1942, s. 77. 
191 Tamtéž s. 50. 
192 Tamtéž s. 94–95. 
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rozhodnout a přednost dostane Svoboda, který je příslibem zajištěné existence. Frank 

opouští Chrudim hned po maturitě... 

 

          Třetí kapitola – Rozednění – se vrací dějem do roku 1942. Bývalí přátelé cítí, že se 

odcizili. Frank se zpovídá ze svých literárních neúspěchů. Svobodova dcera Pavla chce 

poznat otcova dávného přítele. Jejich setkání způsobí Frankovi šok – Pavla se podobá své 

matce, jeho bývalé studentské lásce. Oslní ho svým půvabem a jejich vztah spěje ke 

šťastnému konci. I přes nesouhlas otce přijímá Pavla Frankovu nabídku k sňatku... 

 

          V kontextu české literatury je možné román zařadit k Šrámkovým dílům. K Měsíci 

nad řekou atmosférou abiturientského sjezdu, při němž si abiturienti naléhavě uvědomují 

prchající čas, konfrontují mladé ideály se skutečností a připomínají životní vítězství a 

prohry. A také k Stříbrnému větru s omyly a zmatky dospívání i se silou citů. Kuzma však 

zdaleka nedosáhl stylistické a jazykové kvality Šrámkova textu, impresionistického 

pohledu na svět, jeho lyrismu a bohaté obraznosti. Pro chrudimské čtenáře má Kuzmův 

román cenu hlavně v tom, že zrcadlí život ve městě v poválečných letech s jeho typickými 

rysy, zvláštnostmi a pronikáním tendencí moderní doby.193    

 

          Korzo bylo vůbec oblíbeným autorovým tématem, použil jej i ve svém článku pro 

Pražský ilustrovaný zpravodaj s názvem Korso zase oživlo. Uvádí v něm, že korso je něco 

jiného, než promenáda, která je mnohem vznešenější. Slovo korso je italského původu a 

znamená místo hlavní procházky po městě. Popisuje také korza různých měst, kromě Prahy 

i Písku, Pardubic, Plzně, Chrudimi, Jindřichova Hradce a dalších. Článek doprovázejí 

zajímavé fotografie.194  

 

          Román byl oceněn porotou Melantrichu již v roce 1940. Citujeme z dopisu:“Vážený 

pane redaktore, dovolujeme si Vám oznámiti, že porota, rozhodující v soutěži Melantricha 

na novinový román, usnesla se odměniti Vaši práci „Pán Bůh na jaře“ cenou K 3000,-. 

Obnos si, prosím, vyzvedněte na Václavském náměstí. Upřímně Vám blahopřejeme a 

poroučíme se Vám s úctou Melantrich a. s.“195  

                                                 
193  BASTL, Miroslav. Studentský román v Chrudimi. Vlastivědné listy, 2007, č. 6, s. 9.  
194  Kuzma. Korso zase oživlo. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 39, s. 23. 
195  Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 32. In: Památník národního písemnictví v Praze.  
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3.1.4 Dům U tuplovaného jelena (1944)  

 

          Autor situoval děj románu do let 1844–1846 a zobrazil v něm mládí svých prarodičů. 

Významné místo zaujímá v knize osobnost obrozeneckého buditele a chrudimského 

děkana Josefa Liboslava Zieglera196 v posledních dvou letech jeho života. V popředí není 

jeho obrozenecké působení, ale soukromý život. Větší důraz než na Zieglera položil autor 

na milostné city několika mladých lidí. Zaujala ho postava Johana Alexy a jeho vztah         

k dceři koželuha Cvetlera z domu U tuplovaného jelena, o kterou se marně ucházel. 

 

          Kuzma vložil do románu různé zkazky o minulosti rodného města, např. vyprávění  

o obrazu sv. Salvátora:“Ten velký kostel – tam je ten zázračný obraz svatého Salvátora, 

však jej uvidíš! Vedle vpravo je branka, za níž Žižkova věž, ale teď už se bourá, zrovna tam 

vzadu začali stavět novou školu – nad brankou vedle kostela ten vysoký dům vzadu, to je 

děkanství...Tady vpravo, jak stojí ti tři policajti, je radnice, tou fortnou v ní se chodí na 

hradby a na vale a taky dolů do Putrkas, kde krásné vonívají zahrady. Když je deštivo, 

procházíme se na podsíni, vidíš, tady na druhé straně táhne se od Mydlářovského domu 

přes celý rynk a dál kolem kotců až k Dolní bráně, která už je taky zbořená...A tady je 

Keraušova hospoda, tam chodíme na bály.“197   

 

          Popis většinou odpovídá situaci v první polovině 19. století. Kromě chrudimských 

reálií, jako jsou ulice, jména hostinců či názvy společenských institucí, román popisuje 

také známé osobnosti – purkmistra Václava Skopce, vinárníka Saláška, kupce Jirouta, 

knihaře Košinu a další. Jejich osudy nejsou rozváděny, v ději jsou o nich jenom zmínky. 

Výjimkou je epizodní příběh mladého Aloise Gallata, jemuž Ziegler radí, aby se dal na 

kněžskou dráhu, a podporuje jeho literární sklony. Z dopisu redaktorovi časopisu Českého 

Musea Janu Erazimu Vocelovi:“Chrudim, 15. X. 1845. Vzácný vlastenče! Odpusťte, že 

píšu ve spěchu, ale stojí tu poselák nade mnou, abych už ten dopis poslal. Přikládám Vám 

několik aršíků deklamací, které sepsal jeden z mých žáků, zdejšího krčmáře syn, Alois 

                                                 
196 Ziegler, Josef Liboslav (1872–1846) vystudoval bohosloveckou fakultu v Praze, jako kněz působil v 
Dobrušce, v Meziříčí u Opočna, Dobřanech, v letech 1817–1825 byl profesorem české řeči a literatury v 
Hradci Králové. Od roku 1826 až do své smrti děkan (a současně dozorce základních škol) v Chrudimi. 
Redigoval časopis Dobroslav, přeložil Komenského Umění kazatelské (1823). V Chrudimi vyvrcholilo jeho 
dílo pedagogické, redigoval první pedagogický časopis Přítel mládeže (1823–1835) a vydal Mluvnici českou 
(1842). In: KOBETIČ, Osobnosti Chrudimska,  s. 269. 
197 KUZMA. Dům U tuplovaného jelena. Praha: Toužimský a Moravec, 1944, s. 247–250. 
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Gallat. Prohlédněte si je vlídně, co by se s nimi dalo dělat, něco by snad mohl p. Týl 

upotřebit ve „Květech“. Musíme těm mladým nějak pomáhat! Odpusťte, že Vás tím 

obtěžuju. A poroučím se Vám zdvořile, Jos. Lib. Ziegler, děkan chrudimský.“198  

 

          Kuzma beletrizuje události, kterými město žilo. Jednou z nich bylo např. zahájení 

železniční dopravy v Pardubicích:“Na ten dvacátý srpen se chystala do Pardubic celá 

Chrudim. Však to stálo za podívanou. Toho dne pojede po železné dráze první parovůz, 

řízený samotným váženým Pernerem, synem pardubického mlynáře, kvůli kterému šla celá 

ta železná dráha z Vídně do Prahy přes Pardubice a ne, jak bylo původně slíbeno, přes 

Chrudim. Salvátorci si to nemohli dát ujít. Očekávali, že z toho bude zase nějaká ostuda, 

jako byla ostatně až dosud se všemi těmi technickými vymoženostmi. A Salvátorci ovšem 

chtěli být při tom, aby se mohli první tomu panu inženýrovi Pernerovi vysmát.“199  

 

          Josef Novotný se, jak již bylo řečeno, celý život vyjadřoval k regionálním tématům 

ze svého rodného města. Zmínka o železnici připomíná výstavbu tratě z Olomouce do 

Prahy v polovině 19. století. V té době údajně odmítli představitelé Chrudimi návrh trasy 

vedoucí přes město.200  

 

          „Kuzma (Josef Novotný) shrnul své svěže a vtipně psané staropražské obrázky           

v knižní celek a dal je ozdobiti přiléhavě načrtanými ilustracemi akad. malíře Frant. 

Čiháka, mezi nimiž nalezneme neznámé a nepovšimnuté kouty pražské. Kniha zaujme 

všechny milovníky staré Prahy, z jejíhož života autor vytěžil a objevil, často na základě 

samostatného, pracného studia archivního, mnoho nového, neopominuv žádné vrstvy 

staropražské v průběhu minulého století. Tato pestrá směsice lidí žije tu svým osobitým 

životem v staropražských domech a ulicích, jejichž tajemstvím, často divoce romantickým, 

dovede autor přijíti na kloub“, napsal František Krčma v roce 1947 o knize Pod střechami 

Prahy.201  

 

 

                                                 
198  Tamtéž, s. 104.  
199  Tamtéž, s. 71. 
200  KOBETIČ; PAVLÍK; ŠULC, Chrudim. Vlastivědná encyklopedie, s. 221. 
201  Krčma, František. O Hynkovi Kommovi z Máchova „Máje“ a o Bělohradu v Praze. Beseda, 1947, s. 64. 
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3.2 Divadlo  

 

          Josef Novotný měl – co se týká divadelnictví – inspiraci ve svém otci Janovi, který 

se aktivně účastnil spolkového života, hrál divadlo, zpíval i maloval. Podle vlastních 

pamětí se Josef začal věnovat divadlu během svého pobytu v Písku v roce 1921, kdy 

vystoupil ve hře Fráni Šrámka Zvony (viz kapitola 2.3). 

 

          Nezapomínal ani na divadelní ochotníky, pro které napsal víc než dvacet dramat. 

Zůstaly většinou ve strojopise. Je autorem statě Omyly kolem Jana Nepomuka Štěpánka 

(1941). Tomu mj. věnoval také vyprávění, které na pokračování vyšlo v Masarykově lidu   

v roce 1946, s názvem Otec českého divadla.202 Pro divadlo také upravil původní veselohru 

se zpěvy J. N. Štěpánka, kterou odehrálo Divadlo S. K.Neumanna pod názvem Ať se to 

nikdo nedoví aneb Tintili Vantili. V rodinném archivu je k této hře uchován plakát, který je 

nedatován. 

 

          V Regionálním muzeu v Chrudimi jsou uloženy některé loutkové hry pro děti, např. 

„C. k. Polní maršálek Kašpárek“203 nebo „Kašpárek nikdy neztratí hlavu“.204 

 

          V roce 1947 si dopisoval s Josefem Skupou, kterému nabízel spolupráci – zřejmě 

hru, původní korespondence se nezachovala. V dopise ze dne 22. března 1947 Skupa 

píše:“Vážený a milý pane Kuzmo, Váš námět jsem ve kvapu přečetl – topím se                    

v korespondenci /a to jen osobní!/ Nikdy neodmítáme spolupráci, zejména V a š i – ale bylo 

by dobře dříve si pohovořit o technické stránce provozování našeho divadélka (…) Snad se 

nám naskytne příležitost sejít se na kus řeči a hlavně s Malíkem, jenž jest naším 

dramaturgem a jehož bych nerad přehlédl v této záležitosti.“   

 

          Jan Malík (1904–1980) byl jedním z čelních představitelů našeho loutkářství a stál     

u zrodu Loutkářské Chrudimi, nejstarší nepřetržitě trvající přehlídky amatérského 

loutkářství. Podnět k jejímu vzniku byl podán na setkání loutkářů v Chrudimi v roce 

                                                 
202  Kuzma. Otec českého divadla. Masarykův lid, 1946, č. 20, 1.8., s. 372–375. 
203  Kuzma. C. k. polní maršálek Kašpárek. Praha: A Storch syn, 1931. In: Regionální muzeum Chrudim.  
204  Kuzma. Kašpárek nikdy neztratí hlavu. Praha: A. Storch syn, 1934. In: Regionální muzeum Chrudim. 
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1950.205 Ze vzpomínek syna Jana Novotného-Kuzmy vyplývá, že otec stál rovněž u zrodu 

chrudimské přehlídky.206  

 

          Spolupráce s divadélkem Spejbla a Hurvínka se zřejmě nevyvíjela dobrým směrem, 

protože v dubnu 1956 píše Josef Skupa:“Milý pane Kuzmo, přes neděli vyřizuji zbytky 

korespondence a tak pro začátek zodpovídám i Váš dopis, ze dne 16. m.m. Nemám dost 

zdraví, abych se stačil s Vámi potýkati v polemických dopisech. Krátce – asi si nerozumíme 

navzájem (...)“207  

 

          Dá se říci, že celoživotní zájem projevoval Novotný o loutkové divadlo a zvlášť       

o osobu Matěje Kopeckého. V Památníku národního písemnictví v Praze je zachován 

strojopis Žebravý bohatýr – Báseň a pravda života Matěje Kopeckého, který byl dokončen 

roku 1961.208 Strojopis byl velmi obsáhlý, jedná se o několik dílů, celkový počet stran 

dosahuje téměř sedmi tisíc. První díl napsal od března 1954 do října 1955 a věnoval jej 

Josefu Skupovi.209 Přípravě na pojednání věnoval hodně času, studoval matriky a kroniky, 

cestoval po místech, kde rodina Kopeckých žila a působila. V pozůstalosti je uložen 

pohled, který poslal svojí manželce Heleně z Přečína v okrese Vimperk:“Pozdravuji          

z potulek ve stopách Matěje Kopeckého. 10.VII.58. Pepa“.210 

 

          Už 29. dubna 1958 uskutečnil přednášku o loutkáři pro Jihočech ve Štěpánské na 

Šumavě. Jak sám poznamenal – s naprostým neúspěchem.   

 

          Z Československého spisovatele, vydavatelství Svazu československých spisovatelů 

dostal 28. ledna 1960 dopis:“Vážený soudruhu, přehlédli jsme Váš rukopis Bohatýr Matěj, 

který jste nabídl našemu nakladatelství k vydání. Jeho první část, byť v trochu jiné podobě, 

jsme už znali – přinesl jste nám ji v r. 1954. Škoda, že jste tehdy odmítl vyslechnout 

redakční připomínky a počkat si na lektorský posudek; snad by se nám podařilo Vás 

                                                 
205 Bastl, Miroslav. Půlstoletí Loutkářské Chrudimi. Chrudimské vlastivědné listy, 2004, č. 3, s. 15–16.  
206 V archivu Muzea loutkářských kultur v Chrudimi se ovšem nepodařilo objevit žádné doklady k tomuto 

tvrzení. 
207 Pozůstalost J. Ch. Novotného. In: Památník národního písemnictví v Praze. Viz příloha číslo 5.  
208 Pozůstalost J. Ch. Novotného, kartony 51–57. In: Památník národního písemnictví v Praze. 
209 Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 52. In: Památník národního písemnictví v Praze. Viz příloha 
číslo 6.  

210 Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 51. In: Památník národního písemnictví v Praze. 
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přesvědčit, abyste své téma zpracoval sevřeněji a hutněji. Takto vzniklo dílo nesmírně 

široké – 1790 stran – a už takovýto rozsah nutně uvede při dnešním hospodaření papírem 

každé nakladatelství do značných rozpaků (…) Je to vlastně beletrizovaný historický 

materiál, promíšený fantazií. Jeho zpracování je příliš rozvleklé, kronikářsky 

nedramatické, nebeletristické, aby upoutalo běžného čtenáře (…) Nadto je řada materiálů, 

které uvádíte, opravdu velmi detailní, zajímavá spíše pro vyhraněně specializovaného 

archivního badatele než pro širší okruh čtenářů, na který se zaměřuje činnost našeho 

nakladatelství.“211  

 

          S Československým spisovatelem vede autor polemiku v dopise ze dne 2. února 

1960:“(...) Pokud jde o tvrzení, že nevíte, k jakému druhu literatury tuto práci zařadit, pak 

– promiňte! - mám silný dojem, že ten půl roku, co jste tam k lektorování román měli, 

rukopis n i k d o  nečetl a jestliže četl, tedy rozhodně nemůže tvrdit, že jde o nějakou 

kulturně historickou studii! To si někdo vzpomněl, že jsem s ním o něčem takovém mluvil, 

ale to jde o práci zcela jinou, reportáž vskutku kulturně historickou. A nakonec – co se 

hospodaření papírem týká, které jediné mohu uznat jako důvod, proč raději nikdo si ani 

práci nedal, aby to přečetl a proč se mně to v rukavičkách zbytečně glacírovaných vrací... 

A abych vás potěšil, dovolte, sděliti vám, že to dílo, podle vás nesmírně široké (1790 stran) 

je i při té nesmírnosti pouhých pěti dílů ještě necelé, protože dnes píšu již XIV. díl (str. 

5500!) a ještě není konec! Můžete si o mně klidně pomysliti, že jsem zešílel. Ale abych 14 

dílů kvůli komukoliv zhušťoval na 14 stránek, takového bláznovství se přece jen 

nedopustím. Pak vydávejte školní obsahy knih, nikoliv romány.“212  

 

          K podobným výměnám názorů docházelo celé tři roky (1957–1960), jak dokazuje 

korespondence uložená v Památníku národního písemnictví. V roce 1959 rukopis odmítlo                

i vydavatelství a nakladatelství Lidová demokracie, protože „svým námětem nezapadá do 

našeho edičního plánu.“213 

 

                                                 
211  Tamtéž, karton č. 51. 
212  Tamtéž, karton č. 51. 
213  Pozůstalost J. Ch. Novotného, korespondence, karton 53. In: Památník národního písemnictví v Praze. 



68 
 

 

          V seznamu rukopisů a literární pozůstalosti v Památníku národního písemnictví jsou 

uvedeny na straně 2 až 3 divadelní hry, které Novotný přeložil, upravil či sám napsal.214 

 

 

3.3 Josef Novotný-Kuzma a jeho kontakty se Svazem 

československých spisovatel ů 

 

          Syndikát československých spisovatelů sdružoval v roce 1946 asi 1200 členů a byl 

pojat jako odborová profesní organizace. Po komunistickém převratu se stal základem 

jednotného spisovatelského svazu, koncipovaného jako organizace ideová a výběrová. Na 

prvním sjezdu českých spisovatelů v červnu 1946 se spisovatelé přihlásili                           

k socialistickému humanismu, národním tradicím a podpoře budovatelského plánu.  

 

          Všeobecně přijímaným znakem „nové literatury“ bylo její odříznutí od populární 

literatury. Nepanovala jednota v tom, co to vlastně literární brak je a proč má být tato část 

produkce potlačena. Postupně se vyhranily dva výklady: „První vycházel z přesvědčení, že 

četba populární literatury nepříznivě ovlivňuje mravní zdraví jednotlivce i národa, snižuje 

jeho vkus a intelektuální úroveň a poškozuje českou kulturu tím, že literární publikum 

odvádí od četby náročných děl a od děl národních klasiků (…) Druhý přístup vycházel       

z marxistického pojetí třídně uspořádané společnosti a kultury.“215 

 

          Pavel Janáček uvádí, že na ideu vyloučení populární literatury navázala po únoru 

1948 opatření komunistické kulturní politiky. Likvidací literárního braku se měl 

proletariátu konečně otevřít přístup k „pravé“ literatuře. Vyloučení literárního braku se 

stalo jedním z cílů znárodňovacího nakladatelského zákona z roku 1949.216 

 

          Z publikovaných výkazů pokvětnové cenzury se např. dozvídáme, že do září 1945 

publikační odbor povolil 1189 knih, dalších 3620 žádostí odložil. V roce 1946 nebylo 

povoleno zhruba 1400–2000 titulů, tedy dvacet až dvacet pět procent ze všech, o které 
                                                 
214  Pozůstalost J. Ch. Novotného, karton č. 64. In: Památník národního písemnictví v Praze. Viz příloha 
číslo 8. 

215 JANOUŠEK; BROŽOVÁ; ČORNEJ; DOKOUPIL; JANÁČEK; KŘIVÁNEK; TÁBORSKÁ, Dějiny 
české literatury 1945–1989. II. 1948–1958, s. 88. 
216  JANÁČEK, Literární brak, Operace vyloučení, operace nahrazení 1938–1951, s. 59. 
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nakladatelé zažádali. Seznam publikací dosud neschválených z listopadu 1948 uvádí přes 

tisíc titulů pro dětské a dospívající publikum. Větší část z nich už nikdy nevyšla, některé 

tituly potom se zpožděním deseti i více let. Jedním a více nevydanými tituly figuruje na 

seznamu i Kuzma.217 

 

          Legitimizací literární existence se stalo především členství autora ve Svazu            

čs. spisovatelů. Můžeme při tom pozorovat, že při transformaci předúnorového Syndikátu 

na početně několikanásobně menší, přísně výběrový Svaz, provedené na přelomu let 1948–

1949, byli stranou ponecháni jak spisovatelé nepřijatelní politicky, tak i „kvalitativně“. 

Mezi autory, kteří nebyli do Svazu připuštěni, tak nalézáme mnohé známé spisovatele 

dřívější kriminální, dobrodružné, fantastické, sentimentální, humoristické, dívčí a 

chlapecké četby. Byli to kupříkladu Edvard Cenek, Jaroslav Danda, Eduard Fiker, Josef 

Cheth Novotný (= Kuzma), Míla Pachnerová a další.218 

 

          V dochované korespondenci ze dne 25. 7. 1949 se píše:“Sdělujeme Vám zdvořile, že 

výnosem ze dne 8. 7. 1949 (…) schválil generální sekretariát ÚAVNF k 4. 3. 1949 zpětně 

usnesení akčního výboru Syndikátu českých spisovatelů, aby se Syndikát přeměnil ve Svaz 

čs. Spisovatelů. Tímto usnesením zaniká SČS. Prosíme Vás, abyste nám vrátil legitimaci a 

odznak SČS (…) Svaz čs. spisovatelů organizuje pouze spisovatele beletristiky a literární 

vědce na základě výběrovém. Členové Syndikátu nejsou převedeni automaticky, nýbrž musí 

– přejí-li si státi se jeho členy a dosud tak neučinili – o členství zažádat (…) Za akční výbor 

SČS Karel Nový, v. r. předseda“.219  

 

          Na dopis údajně reagoval Josef Novotný-Kuzma mj. slovy, že o rozpuštění 

syndikátu měla rozhodnout valná hromada. V roce 1971 publikoval v časopise Proměny 

Antonín Kratochvíl článek Kulturní scéna v Československu, kde píše o stavu kultury na 

počátku sedmdesátých let. Uvádí:“(...) je jasně vidět, že konflikt mezi českými spisovateli a 

ministerstvy vnitra (federálního a českého) a kultury, došel již do závěrečné fáze. Není 

sporu o tom, že na konci bude jen hrubý administrativní zásah a že veškeré právní 

argumenty, kterými se Svaz brání po zabavení finančních fondů a zastavení všech tiskových 

                                                 
217  Tamtéž s. 178–180. 
218  JANÁČEK, Literární brak, Operace vyloučení, operace nahrazení 1938–1951, s. 206.     
219  Korespondence ve vlastnictví rodiny. 
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orgánů, nebudou brány v úvahu. K tomuto tvrzení opravňuje i ta skutečnost, že stejnou 

cestou byl v roce 1949 zlikvidován Syndikát českých spisovatelů, který byl rovněž 

dobrovolnou společenskou organizací a který podle svých stanov mohl zaniknout „pouze 

rozhodnutím dvoutřetinové většiny a jen na zvláštní valné schůzi k tomu účelu svolané“. 

Obdoba je až otřesná: zákaz časopisů, zabavení majetku atd. Do nové organizace Svazu 

československých spisovatelů, která byla tenkrát, v roce 1949, na příkaz strany založena, 

nebyla řada členů Syndikátu českých spisovatelů přijata a s mnohými spisovateli pak byly 

zinscenovány procesy.“220  

 

          Na připomínku Novotného-Kuzmy pak dorazily další dvě odpovědi. 

 

          První ze dne 1. 9. 1949: „(...) usnesení akčního výboru Syndikátu o ukončení činnosti 

tohoto spolku je zcela v duchu lidově demokratickém (…) Nepochybujeme, že spisovatelství 

je Vaším zaměstnáním a že platíte daně. Ale ani jedno, ani druhé ještě neopravňuje k tomu 

být členem Svazu československých spisovatelů, spisovatelem opravdu hodným tohoto 

názvu v lidové demokracii (…) Pavel Bojar, ústřední tajemník.“ 

 

          Druhý z 5. 10. 1949: „(...) Členové široké komise, která podle seznamu někdejšího 

Syndikátu uvažovala o základním členském kádru Svazu čs. spisovatelů, znali poměrně 

dobře například Vaši činnost v tak zvaném „Masarykově lidu“, kde jste po r. 1945 působil. 

Nemůžete se podivovat, jestliže Vás po přečtení Vašich negativních článků o nových, 

porevolučních poměrech nepokládala za takového spisovatele, o jakém mluví stanovy 

Svazu. Pavel Bojar, ústřední tajemník.“221      

 

 

Závěr  

 

          Tato diplomová práce je první ucelenou biografií Josefa Novotného. Zahrnuje 

informace o životních osudech novináře, spisovatele a autora divadelních her, který           

v průběhu života používal několik pseudonymů. Za nejpodstatnější z nich považuji 

                                                 
220  KRATOCHVÍL, Antonín. Kulturní scéna v Československu. Proměny, 1971, ročník 8, č. 2, s. 35. 
221  Korespondence ve vlastnictví rodiny. 
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pseudonymy Cheth a Kuzma, které autor používal od 20. let minulého století, druhý z nich 

koncem 40. let zvolil jako součást oficiálního příjmení, které jeho potomci užívají dodnes. 

 

          Kapitola týkající se osobnosti Josefa Novotného vychází převážně z pamětí              

v neutříděné pozůstalosti z roku 1969, která je uložena v Památníku národního písemnictví 

v Praze, resp. Duchcově, a části rodinné kroniky v majetku Jana Novotného-Kuzmy.         

V Národním archivu se nenacházejí téměř žádné materiály s výjimkou žádosti o vydání 

cestovního pasu z roku 1931, občanské legitimace (1948) a záznamu v evidence Syndikátu 

československých spisovatelů.  

 

          Z osobních vzpomínek synů Jana a Julia vyplývá, že otec byl apolitický a názorově 

tíhl spíš k národním socialistům. Byl ctitelem Karla Hašlera, o kterém napsal biografii, a 

přátelil se s Rudolfem Frimlem. V polemikách se údajně potýkal i s Karlem Čapkem, k 

tomuto tvrzení se mi však nepodařilo dohledat žádné články. 

 

          Kapitola o práci novináře je postavena na ukázkách z článků z různých období 

autorova působení. První roky ve Středostavovském buditeli byly ovlivněny živnostenskou 

stranou, která týdeník vydávala, a množství článků se týká voleb do poslanecké sněmovny 

v roce 1925 a osoby budoucího poslance Jana Pekárka. Zajímavé jsou hlavně Novotného 

příspěvky do Pražského ilustrovaného zpravodaje, kdy se věnoval cestopisným článkům, 

významným osobnostem, divadlu, filmu, architektuře. V Masarykově lidu psal často 

recenze knih, divadelních her a filmů. V tomto listu se poměrně často vyjadřoval kriticky 

se stávajícímu zřízení, což bylo nakonec použito jako důvod pro nepřijetí do nově 

ustaveného Svazu československých spisovatelů.  

 

          Z množství prací, které napsal, jich byla vydána jenom malá část. Zřejmě nejlepším 

obdobím jeho spisovatelské dráhy byla paradoxně druhá světová válka, kdy vyšlo největší 

množství knih. Poté, jakkoli oslovoval různá nakladatelství, se setkával pouze s odmítáním 

své práce. Osobně si myslím – a částečně to vyplývá i z korespondence – že nejhůře nesl 

odmítnutí svého nejrozsáhlejšího díla „Žebravý bohatýr – Báseň a pravda života Matěje 

Kopeckého“, které dokončil v roce 1961 a věnoval Josefu Skupovi. 
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          Josef Novotný byl dle mého názoru komplikovanou osobností. Poměrně často vedl 

polemiky s autoritami, v některých případech došlo na veřejné omluvy, případně i soudy. 

V životě ho ovlivnila skutečnost, že vyrůstal bez otce, i zážitky z první světové války, kdy 

prošel frontou. Následně měl problém získat zaměstnání a musel se spolehnout na pomoc 

matky. V pamětech uvádí, že peníze v jeho životě byly nebo nebyly a začátkem 20. let 

bylo jeho životním heslem „Ono to nějak dopadne“. V různých obdobích svého života pak 

odmítal práci, která ho prostě nebavila, ačkoli byl živitelem rodiny. Konečně – v 

posledních asi 15 letech života ho omezovala těžká nemoc, kdy trávil většinu času doma 

jako invalidní důchodce a v podstatě psal „do šuplíku“. 

 

          Na závěr je třeba říct, že z regionálního pohledu má Josef Novotný velkou zásluhu 

na propagaci svého rodného města – jeho krásy, významných osobností i „obyčejných“ 

lidí. 

 

 

Summary  

  

          This diploma work is the first comprehensive biography of Josef Novotný. It 

includes the information about the fortunes and life story of a journalist, writer and 

playwright, creating under several pseudonyms, the best-known of which are Cheth and 

Kuzma. In the late 1940s he officially started using the latter as part of his surname and it 

has been used by his descendants until today.  

          The chapter dealing with the personality of Jan Novotný draws primarily on 

memoirs from the unsorted estate of 1969, which is archived at the Museum of Czech 

Literature in Prague (PNP), and on a part of family chronicle curently in the ownership of 

Jan Novotný-Kuzma.  

          The part built around his career as a journalist is based on excerpts from newspaper 

articles from various periods of his career. Of particular interest are contributions to 

Pražský ilustrovaný zpravodaj (PIZ) , where he dealt with travelogues, distinguished 

presons of the time, theatre, film and architecture. After the World War Two in Masarykův 

lid he often critically commented on the political status quo, which was later used against 
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him and as a reason for denying him admission to the newly established Svaz českých 

spisovatelů.  

          Out of the plentiful works that Josef Novák authored, only a small portion has been 

published. Paradoxically enough, the best era of his career as a writer was arguably the 

World War Two when the largest amount of books got published. Later he only saw the 

red light on the part of publishers. From their mutual correspondence it can be implied that 

he found it hard to bear with the rejection of his most voluminous work Žebrák bohatýr – 

báseň a pravda o životě Matěje Kopeckého, which he completed in 1961 and dedicated to 

Josef Skupa.  

          Josef Novotný was a complicated personality, influenced by both world wars. He 

often polemised with other authors and in some cases this led to public apologies or even 

court trials. It is necessary to say, however, that at regional scale he deserves great credit 

for the promotion of his hometown Chrudim – its beauty, luminaries and “ordinary” folk 

likewise.  
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J. Ch. Novotný. Bůh mrtvých. Středostavovský buditel, 13. 2. 1925, č. 24, s. 2 
 
Jonny. Šrámek: Soud. Středostavovský buditel, 13. 3. 1925, č. 28, s. 1 
 
Jonny. Langer: Periferie. Středostavovský buditel, 27. 3. 1925, č. 30, s. 1 
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Jonny. Rubrika Chrudim: Smutné proměny v Chrudimském zastupitelstvu. 
Středostavovský buditel, 27. 3. 1925, č. 30, s. 1  
 
Jonny. Dvě proroctví. Středostavovský buditel, 3. 4. 1925, č. 31, s. 1 
 
Jonny. Dvě proroctví II, Proroctví Lva N. Tolstého. Středostavovský buditel, 10. 4. 
1925, č. 32, s. 1 
  
J. Ch. Novotný. Svornost. Středostavovský buditel, 23. 4. 1925, č. 34, s. 1 
 
Vlasta Alexa. 1. V. 1925. Středostavovský buditel, 30. 4. 1925, č. 35, s. 1 
 
V. Alexa. Středostavovský buditel, 14. 5. 1925, č. 37, s. 1 
 
jchn. Župní konference. Středostavovský buditel, 4. 6. 1925, č. 40, s. 1 
 
Alexa. Budoucí kultura kulturou demokracie. Středostavovský buditel, 10. 6. 1925,       
č. 41, s. 2  
 
jchn. Sokolská hlídka. Středostavovský buditel, 18. 6. 1925, č. 42, s. 2 
 
J. Ch. Novotný. Kdo zrazuje v menšinách? Středostavovský buditel, 19. 7. 1925, č. 46,  
s. 1 
 
Chrudim. Středostavovský buditel, 13. 8. 1925, č. 50, s. 2–3 
 
J. Ch. Novotný. Úvaha předvolební. Středostavovský buditel, 20. 8. 1925, č. 51, s.1–2 
 
J. N. Reforma živnostenského řádu. Středostavovský buditel, 27. 8. 1925, č. 52, s. 1 
 
IV. ročník 
 
J. Ch. Novotný. Trať (román na pokračování). Středostavovský buditel, 3. 9. 1925– 21. 
1. 1926,  č. 1–25 
 
Jonny. Chrudim – bytová nouze. Středostavovský buditel, 24. 9. 1925, č. 4, s. 2 
 
J. Ch. Novotný. Kolem rozpočtu na rok 1926. Středostavovský buditel, 1. 10. 1925, č. 5, 
s. 1 
 
Aleš Alexa. Srdce na nábřeží. Středostavovský buditel, 4. 11. 1925, č. 11, s. 3 
 
Jonny. Kol. Pekárek v Chrudimi. Středostavovský buditel, 13. 11. 1925, č. 13, s. 1–2 
 
J. Chrs.  Těm, kdož došli s námi k první metě. Středostavovský buditel, 19. 11. 1925,    
č. 15,  s. 1  
 
jchn. První skrutinium. Středostavovský buditel, 19. 11. 1925, č. 15, s. 1  
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J. Chrs. Poslanec Jan Pekárek. Středostavovský buditel, 4. 12. 1925, č. 16, s. 1 
 
J. Chrs. Žvýkací guma povolební. Středostavovský buditel, 11. 12. 1925, č. 17, s. 1  
 
jchn. Co se stalo pět dní po volbách. Středostavovský buditel, 11. 12. 1925, č. 17, s. 2   
 
J. Ch. Novotný. Píseň středního stavu. Středostavovský buditel, 11. 12. 1925, č. 17, s. 7   
 
J. Ch. Novotný. Vánoční rozjímání. Středostavovský buditel, 18. 12. 1925, č. 18, s. 1 
 
J. Ch. Novotný. Co přinese rok 1926 aneb Čechoslováci uvažujte! Středostavovský 
buditel, 8. 1. 1926, č. 20, s. 1 
  
Jonny. Divadelní společnost sdružených měst východočeských. Středostavovský buditel, 
8. 1. 1926, č. 20, s. 3–4 
 
Jchn. Ministr Mlčoch u nás. Středostavovský buditel, 14. 1. 1926, č. 21–24, s. 1 
 
J. Ch. Novotný. Dno socialismu. Středostavovský buditel, 14. 1. 1926, č. 21–24, s. 4 a 7 
 
Jonny. Chrudim je městem škol a úřadů. Středostavovský buditel, 28. 1. 1926, č. 26, s. 4  
 
jchn. Prakse jest mělčinou socialismu. Středostavovský buditel, 28. 1. 1926, č. 26, s. 4 
 
J. Ch. Novotný. Fašism. Středostavovský buditel, 11. 2. 1926, č. 28, s.1–2 
 
J. Ch. Novotný. Jedno velice potřebné. Středostavovský buditel, 18. 2. 1926, č. 29, s. 1  
 
Jonny. A přece... Středostavovský buditel, 25. 2. 1926, č. 30, s. 1–2 
 
Jonny. Buditel se loučí s Chrudimí. Středostavovský buditel, 25. 2. 1926, č. 30, s. 3  
 
 
 
Zpravodaj Chrudimska (1935) 
 
 
J. Ch. Novotný. Dranta Frajér. Zpravodaj Chrudimska, 24. 1. 1935, č. 4, s.4–5 
 
J. Ch. Novotný. Předkové chrudimských filharmoniků. Zpravodaj Chrudimska, 11. 4. 
1935, č. 15, s. 5–6 
 
J. Ch. Novotný. Třicetšest hlasů. Zpravodaj Chrudimska, 25. 5. 1935, č. 21, s. 4 
 
J. Ch. Novotný. Jsem špatný prorok a informátor. Zpravodaj Chrudimska, 1. 8. 1935,   
č. 31, s. 6–7 
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J. Ch. Novotný.  Ticho smrti (nad rakví J. Poslta). Zpravodaj Chrudimska, 15. 8. 1935, 
č. 33, s. 3 
 
J. Ch. Novotný. Taky pozdě začal... Zpravodaj Chrudimska, 5. 9. 1935, č. 36, s. 4–5 
 
J. Ch. Novotný. Můj první anděl strážný. Zpravodaj Chrudimska, 17. 10. 1935, č. 42,   
s. 4–5 
 
J. Ch. Novotný. Ročník nula nula. Zpravodaj Chrudimska, 12. 12. 1935, č. 50, s. 5 
 
J. Ch. Novotný. Ježíšek mezi pippichovci (dr. Jaroslav Pippich 24. prosince 
padesátníkem). Zpravodaj Chrudimska, 19. 12. 1935, č. 51–52, s. 4–5 
 
 
 
Chrudimský kraj (1938–1940) 
 
 
J. Ch. Novotný. Dvanáct let Salvátorků. Chrudimský kraj, 8. 1. 1938, č. 1, s. 1 
 
Kuzma. Smrt junáka Mirka. Chrudimský kraj, 25. 6. 1938, č. 13, s. 1–2 
 
Kuzma. V Chrudimi rostou stromy. Chrudimský kraj, 23. 7. 1938, č. 15, s. 6 
 
jchn. Místo pro pomník. Chrudimský kraj, 25. 6. 1938, č. 16, s. 1–2 
 
Kuzma. Rozjímání nad ulicemi. Chrudimský kraj, 25. 6. 1938. č. 16, s. 2–3 
 
J. Ch. Novotný. Sedm feldpostek od Vladimíra Tomši. Chrudimský kraj, 25. 6. 1938,    
č. 16, s. 5–6 
  
Kuzma. Starý sen Tomáše Bati. Chrudimský kraj, 20. 8. 1938, č. 17, s. 1–2 
 
J. Ch. Novotný. O těch chrudimských památkách. Chrudimský kraj, 20. 8. 1938, č. 17, 
s. 2 
 
J. Ch. Novotný. Chrudimští Alexové. Chrudimský kraj, 3. 9. 1938, č. 18, s. 1–2 
 
Kuzma. Hrst studentských přezdívek. Chrudimský kraj, 3. 9. 1938, č. 18, s. 3 
 
Kuzma. Zdravice Dr. Kobzovi. Chrudimský kraj, 3. 9. 1938, č. 18, s. 3 
 
Kuzma. Chrudimští Alexové II, Chrudimský kraj, 1. 10. 1938, č. 20, s. 1–2 
 
Kuzma. Chrudimští Alexové III. Chrudimský kraj, 15. 10. 1938, č. 21, s. 1–2  
 
Kuzma. Chrudimský žalm. Chrudimský kraj, 26. 11. 1938, č. 24, s. 2–3 
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Kuzma. Chrudimští podivíni. Chrudimský kraj, 24. 12. 1938, č. 26, s. 5 
 
Tajemství slova Chrudim I. Chrudimský kraj, 7. 1. 1939, č. 1, s. 3  
 
Tajemství slova Chrudim II. Chrudimský kraj, 21. 1. 1939, č. 2, s. 3–4 
 
Tajemství slova Chrudim III. Chrudimský kraj, 4. 2. 1939, č. 3, s. 3–4  
 
J. Ch. Novotný. Vzpomínka na doktora Pippicha. Chrudimský kraj, 29. 4. 1939, č. 9,    
s. 3 
 
Kuzma. Kdo dostane pětku z češtiny? Chrudimský kraj, 24. 6. 1939, č. 13, s. 3 
 
jchn. Starý milenec. Chrudimský kraj, 8. 7. 1939, č. 14, s. 3 
 
Kuzma. Chrudim-Praha. Chrudimský kraj, 22. 7. 1939, č. 15, s. 1 
 
J. Ch. Novotný. Pan Johanes. Chrudimský kraj, 22. 7. 1939, č. 15, s. 5 
 
J. Ch. Novotný. Pracovat aspoň pro pěknou vzpomínku. Chrudimský kraj, 25. 5. 1940, 
č. 11, s. 3  
 
 
 
Chrudimské noviny (1941) 
 
 
J. Ch. Novotný. Jakou vzpomínku na Chrudim má Zdeněk Štěpánek? Chrudimské 
noviny, 25. 1. 1941, č. 4, s. 1 
 
J. Ch. Novotný. Josef Káles. Chrudimské noviny, 2. 8. 1941, č. 29-30, s. 1–2 
 
Kuzma. Hudba osvobozující (památce dr. R. Musila). Chrudimské noviny, 2. 8. 1941,    
č. 29–30, s. 3 
 
Kuzma. Chrudimské víno. Chrudimské noviny, 9. 8. 1941, č. 31–32, s. 2 
 
Kuzma. Omyly kolem Jana Nepomuka Štěpánka. Chrudimské noviny, 16. 8. 1941, č. 33, 
s. 2–3  
 
Kuzma. Omyly kolem Jana Nepomuka Štěpánka II. Chrudimské noviny, 23. 8. 1941,    
č. 34, s. 1–2 
 
Kuzma. Omyly kolem Jana Nepomuka Štěpánka III. Chrudimské noviny, 30. 8. 1941,   
č. 35, s. 1–2 
 
Kuzma. Omyly kolem Jana Nepomuka Štěpánka IV. Chrudimské noviny, 6. 9. 1941,    
č. 36, s. 1–2 
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Kuzma. Omyly kolem Jana Nepomuka Štěpánka V. Chrudimské noviny, 13. 9. 1941,    
č. 37, s. 2–3  
 
Kuzma. Omyly kolem Jana Nepomuka Štěpánka VI. Chrudimské noviny, 20. 9. 1941,  
č. 38, s. 1–2 
 
J. Ch. Novotný. K osmdesátce vynálezce zásmahy (Karel Kudrna). Chrudimské noviny, 
25. 10. 1941, č. 43, s. 1–2 
 
J. Ch. Novotný. Chrudimský F. L. Věk (Josef Jan Jirout). Chrudimské noviny, 1. 11. 
1941, č. 44, s. 1–2 
  
Kuzma. Román o „tuplovaném jelenu“. Chrudimský kraj, 15. 11. 1941, č. 46, s. 2–3 
 
Kuzma. Lacinův případ. Chrudimský kraj, 31. 12. 1941, č. 52, s. 1–2 
 
J. Ch. Novotný. Záhadný Bobeš. Chrudimský kraj, 31. 12. 1941, č. 52, s. 3 
 
 
 
Pražský ilustrovaný zpravodaj 1938–1942 
 
 
Kuzma. Anděl nebo husa. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1938, č.2 (894), s. 21 
 
Kuzma. Šero v pokoji. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1938, č. 14 (906), s. 24 
 
Kuzma. Nemusí do školy. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1938, č. 35 (927), s. 24 
 
Kuzma.Hrrr – demobilizace. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1938, č. 42 (934) 
 
Kuzma. Chrudimské děti zpívají. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 27 (970), s. 15 
 
Kuzma. Ještě jeden Václav, přízvím svatý. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 39 
(982), s. 4 
 
Kuzma. Korso zase oživlo. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 39 (982), s. 23  
 
Kuzma. Cirkus, kolébka biografu. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 43 (986),     
s. 11 
  
Kuzma. Táta české písničky. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 44 (987), s. 14 
 
Kuzma. Hančino nebe a dudy. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 46 (989), s. 3 
 
Kuzma. Duchové v prostěradlech nechodí. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 48 
(991), s. 9  
Kuzma. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 51 (994), s. 14  
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Kuzma. Nocleh Panny Marie. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 52 (995), s. 3 
  
Kuzma. Kryšpán l. p. 1809. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1939, č. 52 (995), s. 4–5 
 
Kuzma. Návštěvou u zapomínaných, Karel Moor. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, 
č. 8 (1003), s. 3 
 
Kuzma. Loutky a prosťáčci boží. Pražský ilustrovaný zpravodaj,1940, č. 9 (1004), s. 5  
 
Kuzma. Čí dítě jsem? Pražský ilustrovaný zpravodaj, ,1940, č. 9 (1004), s. 13  
 
Kuzma. Balada o dlouhé chvíli na věčnosti. Pražský ilustrovaný zpravodaj,1940, č. 10 
(1005), s. 3  
 
Kuzma. Gruntujeme. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 12 (1007), s. 7  
 
Kuzma. Čím byl jejich otec. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 14 (1009), s. 19  
 
Kuzma. Proč nemají Vršovice divadlo? Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 17 
(1012), s. 13  
 
Kuzma. Loď odrazila... (román na pokračování). Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, 
č. 18–30 (1013-1025)  
 
Kuzma. Chrám vydává svá tajemství. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 20 
(1015), s. 4  
 
Kuzma. Jak stolničit v lidových jídelnách. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 24 
(1019), s. 13  
 
Kuzma. Děti našly nejkrásnější operu. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 26 
(1021), s. 13  
 
Kuzma. Srnka a medvěd v pražském parku. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 28 
(1023), s. 12  
 
Kuzma. Daruma. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 29 (1024), s. 8–9 
 
Kuzma. Kapsy – to je celý muž. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 29 (1024),      
s. 17 
 
Kuzma. Místo, kde vznikla „Balada o námořníku“. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 
1940, č. 31 (1026), s. 13  
Kuzma. Varieté, Škola požadavků. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 32 (1027),  
s. 4  
 
Kuzma. Dělejme užitečné věci. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 32 (1027), s. 14  
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Kuzma. Vinnetou žije. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 33 (1028), s. 8–9  
 
Kuzma. Když maminky sportovaly. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 36 (1031), 
s. 14  
 
Kuzma. Zpiti rytmem. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 38 (1033), s. 4  
 
Kuzma. Šviháci z Filipia. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 39 (1034), s. 10 
 
Kuzma. Pražské zábavy před 150 lety. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 43 
(1038), s. 12  
 
Kuzma. Výročí jedné písně. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 44 (1039), s. 17  
 
Kuzma. Sokol – rytířský bojovník. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 45 (1040),  
s. 8–9  
 
Jonny. Máslo z Middelburgu. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 46 (1041), s. 8–9  
 
Kuzma. Stoletá koleda. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 52 (1047), s. 21  
 
Kuzma. Šťastné a veselé vánoce přeje. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1940, č. 52 
(1047), s. 24  
 
Jonny. Valašky příbuzné tatínkových juchet. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 1 
(1048), s. 5  
 
Kuzma. Starý mládenec – leklá ryba. Pražský ilustrovaný zpravodaj,  1941, č. 1 (1048), 
s. 8 
 
Kuzma. Čas jsou peníze. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 2 (1049), s. 9 
 
Kuzma. Píšete si rodinnou kroniku? Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 3 (1050),  
s. 4  
 
Jonny. Hrad barbarů. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 3 (1050), s. 8  
 
Kuzma. Smutno je v Chelčicích. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 7 (1054), s. 14  
 
Kuzma. Všichni svatí tancovali. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 9 (1056), s. 20  
 
Kuzma. Varhaník od svatého Vojtěcha. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 12 
(1059), s. 8  
Jonny. Pták z ráje. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 13 (1060), s. 5 
 
Kuzma. Eva, abychom tak řekli – levá. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 13 
(1060), s. 8 
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Jonny. U posledních dervišů v Evropě. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 16 
(1063), s. 10–11  
 
Jonny. Kolem dokola. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 17 (1064), s. 19  
 
Kuzma. Havlíček jako divadelník. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 18 (1065),    
s. 2  
 
zma. Propagační velkofilm „Život je náš“. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 19 
(1066), s. 4  
 
Kuzma. Rozumem psa trvá svět. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 23 (1070),      
s. 11  
 
zma.„Slovanské tance“ na deskách. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 24 (1071), 
s. 10  
 
Kuzma. Divadlo začali čarodějové. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 24 (1071), 
s. 10–11  
 
Jonny. Do Chuchle je cesta dlouhá. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 25 (1072), 
s. 12  
 
Kuzma. Babička Pehelová z Husince. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 27 
(1074), s. 2  
 
Kuzma. Mladí, kteří se jistě dostanou vpřed. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 27 
(1074), s. 12–13  
 
Kuzma. Komtesa Zita. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 28 (1075), s. 8–9 
 
Kuzma. Kovárna a kavárna. Pražský ilustrovaný zpravodaj,1941, č. 30 (1077), s. 17  
 
Jonny. Malby na tvářích brasilských Indiánek. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941,     
č. 32 (1079), s. 7 
 
Jonny. Úroda druhých filmových žní ve Zlíně. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941,     
č. 33 (1080), s. 12  
 
Kuzma. Umění být kouzelníkem. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 34, (1081),    
s. 8  
 
Kuzma. Jeden český muzikant. Pražský ilustrovaný zpravodaj,1941, č. 34, (1081), s. 17  
 
Zma. Japonec jde do biografu. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 36, (1083), s. 12  
Kuzma. Kolik jazyků umíš, tolikrát žiješ. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 38 
(1085), s. 2 
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zma. Polykači mečů. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 40 (1087), s. 12–13  
 
Kuzma. Všechny dny živé. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 43 (1090), s. 2  
 
Kuzma. Kůň na známce. Pražský ilustrovaný zpravodaj,1941, č. 43 (1090), s. 12–13  
 
Kuzma. Podzim v parku. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 44 (1091), s. 8  
 
zma. Osvícený písmák. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 44 (1091), s. 17  
 
Jonny. Panoptika za výklady. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 46 (1093),           
s. 12–13  
 
Kuzma. Dům U tuplovaného jelena (román na pokračování). Pražský ilustrovaný 
zpravodaj, 1941, č. 47–52,  
 
Kuzma. Jediný český tramp – Sid. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 48 (1095),    
s. 13  
 
Kuzma. Městečko. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1941, č. 49 (1096), s. 2  
 
Kuzma. Nejkrásnější jesličky v nejkrásnějším pražském kostele. Pražský ilustrovaný 
zpravodaj, 1941, č. 52 (1099), s. 7 
 
Zma. Letopočet 1142 na malostranském domku. Pražský ilustrovaný zpravodaj,1942,  
č. 1 (1100), s. 4 
 
Kuzma. Dům u tuplovaného jelena (román na pokračování). Pražský ilustrovaný 
zpravodaj, 1942, č. 1–44  
 
Zma. Tanec pod dalekým modrým nebem. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 4 
(1103), s. 8–9  
 
Zma. Opuštěná židle v kavárně Rokoko. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 5 
(1104), s. 4  
 
Kuzma. Stačí na ně vidoule. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 6 (1105), s. 2  
 
Kuzma. Bohumil Benoni zemřel. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 8 (1107), s. 7  
 
Zma. Masopustní defilé, masky. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 8 (1107), s. 8  
 
Kuzma. Praha II Krakovská. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 13 (1112), s. 8-9  
 
Jonny. Království temné Punkvy. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 18 (1117),    
s. 8–9  
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Kuzma. Divná ptačí perspektiva. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 18 (1117),     
s. 13  
 
Zma. Čínské houby v Praze. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 19 (1118), s. 8  
 
Kuzma. Třicet let zpívá. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 22 (1121), s. 13  
 
Kuzma. Poslední sensualista. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 24 (1123), s. 13  
 
Kuzma. Proč do zoo? Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 26 (1125), s. 8–9  
 
Kuzma. Lichnice – nejstarší české hradiště. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1942, č. 34 
(1133), s. 14  
 
 
 
Masarykův lid (1946), ročník XIV-XV  
 
 
zma. Nové poměry. Masarykův lid, 10. 1. 1946, č. 6, s. 84 
 
Kuzma. Od legie k měsíčku. Masarykův lid, 19. 1. 1946, č. 7, s. 101 
 
Zma. Kantáta o Stalingradu. Masarykův lid, 1. 2. 1946, č. 8, s. 126 
 
Kuzma. Čeští komedianti..., Masarykův lid , 14. 2. 1946, č. 9, s. 131 
 
Zma. Kde se tomu Němci učili? Masarykův lid, 1. 3. 1946, č. 10, s. 156 
 
Kuzma. Čeští komedianti... Masarykův lid, 1. 3. 1946, č. 10, s. 159 
 
Zma. Poznámky na okraj doby: projevy starosty amerického Sokolstva. Masarykův lid, 
1. 3. 1946, č. 10, s. 165 
 
Zma. Brněnský případ. Masarykův lid, 1. 3. 1946, č. 10, s. 166 
 
zma. Márinka Snížková se již nedívá. Masarykův lid, 14. 3. 1946, č. 11, s. 169–170 
 
Kuzma. Čeští komedianti. Masarykův lid, 14. 3. 1946, č. 11, s. 176–179 
  
zma. Poznámky na okraj doby: Sborník Pichl, Politika do kultury. Masarykův lid, 14. 3. 
1946, č. 11, s. 189 
 
Kuzma. Čeští komedianti. Masarykův lid, 1. 4. 1946, č. 12, s. 208–211 
 
zm. Svaz českých novinářů. Masarykův lid, 1. 4. 1946, č. 12, s. 212 
 
zm. Znárodnění přineslo. Masarykův lid, 1. 4. 1946, č. 12, s. 213 
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Kuzma. Čeští komedianti. Masarykův lid, 15. 4. 1946, č. 13, s. 230–231  
 
zma. Nesouhlasíme! Masarykův lid, 15. 4. 1946, č. 13, s. 237  
 
Kuzma. Čekání na dobré filmy. Masarykův lid, 15. 4. 1946, č. 13, s. 238 
 
zm. Pozor! Pozor! Pozor! Masarykův lid, 1. 5. 1946, č. 14, s. 258 
 
zm. Nešlo by to méněkrouceněji? Masarykův lid, 1. 5. 1946, č. 14, s. 258 
 
Kuzma. Nad královnou Dagmarou. Masarykův lid, 15. 5. 1946, č. 15, s. 258 
 
Z.M.A. Vzpomínka na jednoho z posledních starých kantorů (Václav Mladý). 
Masarykův lid, 15. 5. 1946, č. 15, s. 267–268  
 
Kuzma. Čeští komedianti. Masarykův lid, 15. 5. 1946, č. 15, s. 272–275  
 
Novotný, Josef. Forma vše – nebo nic? Masarykův lid, 15. 5. 1946, č. 15, s. 276–277  
 
Kuzma. Čeští komedianti. Masarykův lid, 29. 5. 1946, č. 16, s. 293–295 
 
Kuzma. Nebylo od časů světovky. Masarykův lid, 29. 5. 1946, č. 16, s. 298 
 
Zma. Dnešní poezie! Masarykův lid, 29. 5. 1946, č. 16, s. 298 
 
Kuzma. Krajanovi do české Ameriky. Masarykův lid, 20. 6. 1946, č. 17, s. 301–304 
 
Kuzma. Čeští komedianti. Masarykův lid, 20. 6. 1946, č. 17, s. 312–314 
 
Novotný, Josef. List lékaři. Masarykův lid, 1. 7. 1946, č. 18, s. 325 
 
Kuzma. Čeští komedianti. Masarykův lid, 1. 7. 1946, č. 18, s. 334–336 
 
Kuzma. Čeští komedianti... (dokončení). Masarykův lid, 15. 7. 1946, č. 19, s. 351–355 
  
Jonny. A tak tedy – kápl božskou. Masarykův lid, 15. 7. 1946, č. 19, s. 356–357  
 
zma. Nový vzduch do našich knihoven. Masarykův lid, 15. 7. 1946, č. 19, s. 358 
 
Kuzma. Havlíček bez svatozáře. Masarykův lid, 1. 8. 1946, č. 20, s. 364–366 
 
Kuzma. Otec českého divadla (na pokračování). Masarykův lid, 1. 8. 1946, č. 20,          
s. 372–375  
 
zma. Chmurný sociální jev.  Masarykův lid, 1. 8. 1946, č. 20, s. 377 
 
Kuzma. Otec českého divadla... Masarykův lid, 15. 8. 1946, č. 21, s. 392–394 
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Kuzma. A co blanické zásuvky? Masarykův lid, 15. 8. 1946, č. 21, s. 398 
 
Kuzma. Špatná visitka hlavního města. Masarykův lid, 1. 9. 1946, č. 22, s. 407–408 
 
Kuzma. Otec českého divadla... Masarykův lid, 1. 9. 1946, č. 22, s. 411–414 
 
Kuzma. Po delší době film. Masarykův lid, 1. 9. 1946, č. 22, s. 418 
 
zma. Zoščenko na indexu. Masarykův lid, 15. 9. 1946, č. 23, s. 424 
 
Kuzma. Otec českého divadla... Masarykův lid, 15. 9. 1946, č. 23, s. 433–436 
 
zma. K úrovni krajanských listů. Masarykův lid, 15. 9. 1946, č. 23, s. 437 
 
zma. Štěpánkův „Nezbedný bakalář“. Masarykův lid, 15. 9. 1946, č. 23, s. 438 
 
Kuzma. Otec českého divadla. Masarykův lid, 1. 10. 1946, č. 24, s. 458–462 
 
Kuzma. Otec českého divadla (dokončení). Masarykův lid, 15. 10. 1946, č. 25, s. 485–
487 
 
Kuzma. Kdybych byl dramaturgem. Masarykův lid, 15. 11. 1946, č. 27, s. 527 
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Příloha č. 1: Vysvědčení na odchodnou (fotokopie) 
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Zdroj: Památník národního písemnictví Praha 
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Příloha č. 2: Program župní konference dne 26, července 1925 (fotokopie) 
 

 
 
Zdroj: Regionální muzeum Chrudim 
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Příloha č. 3: Píseň středního stavu (fotokopie) 
 

 

Zdroj: Regionální muzeum Chrudim 
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Příloha č. 4: Dopis Zdeny Wolkerové Josefu Novotnému (fotokopie) 

 

 

Zdroj: Památník národního písemnictví Praha 
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Příloha č. 5: Dopis Josefa Skupy Josefu Novotnému (fotokopie) 
 

 

Zdroj: Památník národního písemnictví Praha 
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Příloha č. 6: Pohled Josefa Novotného-Kuzmy manželce Heleně ze dne 10. 8. 1958         
(fotokopie) 
 

 
 

 
 
Zdroj: Památník národního písemnictví Praha 
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Příloha č. 7: Titulní strana díla o Matěji Kopeckém s věnováním Josefu Skupovi 
(fotokopie) 
 

 

 

Zdroj: Památník národního písemnictví Praha 
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Příloha č. 8: Seznam pozůstalosti v Památníku národního písemnictví v Praze 
(fotokopie) 
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Zdroj: Památník národního písemnictví Praha 
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Příloha č. 9: Fotografie Josefa Novotného, z pozůstalosti v majetku rodiny (kopie) 
 

 
 
Zdroj: Jan Novotný-Kuzma 
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Příloha č. 10: Žádost o cestovní pas ze dne 11. 6. 1931 (kopie) 
 

 
 
Zdroj: Národní archiv Praha 
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Příloha č. 11: Žádost o občanský průkaz ze dne 12. 3. 1948 (kopie) 
 

 
 
Zdroj: Národní archiv Praha 
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Příloha č. 12: Parte Josefa Novotného-Kuzmy (kopie)  
 

 
 
Zdroj: Jan Novotný-Kuzma 
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Příloha č. 13: Fotografie rodiny pořízená v den pohřbu Josefa Novotného-Kuzmy 

(kopie). Druhý zleva nahoře syn Karel, syn Evžen (jeho dcera Blanka a manželka 
Jarmila),  syn Břetislav. Dole druhý zleva syn Julius, manželka Helena a syn Jan, vpravo 
Květa (manželka Břetislava).   
 

 
 
Zdroj: Jan Novotný-Kuzma 
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Příloha č. 14: Hrob na Vyšehradě dne 14. března 2014 (fotografie)  
 

 
 
Zdroj: Sylva Drašnarová 


