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Anotace  

Práce se pokouší analyzovat projevy a možné dopady nacistické propagandy ve dvou 

etapách Protektorátu Čechy a Morava. Z denních listů byly analyzovány dětské přílohy  

Národní politiky (nejčtenější periodikum) a Lidových novin (za I. republiky prestižní 

nezávislý list blízký Hradu). Z periodik vycházejících v první fázi protektorátu (do 

zatčení předsedy vlády Ing. Aloise Eliáše v září 1941) byly zvoleny a analyzovány 

časopisy Mladý hlasatel a Dětská neděle, které začaly vycházet v roce 1935. Druhá fáze 

protektorátu je těsně spojena se vznikem a existencí Kuratoria pro výchovu mládeže 

v Čechách a na Moravě, tudíž byla analyzována jeho periodika, a to Zteč, Správný kluk 

a Dívčí svět. K nim přibyla ještě Kuratoriem vydávaná Knihovna pro mládež. Práce má 

ukázat způsoby nacistické propagandy zacílené na děti a mládež do 18 let.  

 

Annotation  

The work attempts to analyze manifestations and the possible impact of Nazi 

propaganda in two stages of the Protectorate of Bohemia and Moravia. As to daily press 

the children's annex of Národní politika (National Politics -the most widely read 

periodical) and Lidové noviny (People´s Press – a prestigious and independent 

newspaper close to the Castle during 1
st
 Republic) have been analyzed. As to periodicals 

published during the first phase of the protectorate (until the arrest of Prime Minister 

Alois Eliáš in September 1941) the magazine Mladý hlasatel (Young Announcer) and 

Dětská neděle (Children's Sunday Magazine) which began to be published in 1935 were 

chosen and analyzed. The second phase of the protectorate was tightly associated with 

the establishment and existence of the Curatorium for Education of Bohemian and 

Moravian Youth and therefore its periodicals Zteč (Charge), Správný kluk (Good Boy) 

and Dívčí svět (Girl's world) were analyzed together with Knihovna pro mládež (Youth 



 

 

Library) issued by the Curatorium later. The work´s objective is to display ways of Nazi 

propaganda targeted at children and teenagers under 18 years of age. 
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1. Úvod 
Nacistické propagandě zaměřené na děti a mládež, a to především 

prostřednictvím Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jeho 

tiskovin, nebyla dosud věnována větší pozornost. O to významnější se ale toto téma jeví 

s ohledem na poválečný vývoj v československé společnosti. Některé z metod 

nacistické propagandy vůči nejmladší generaci totiž využíval i komunistický režim. 

V době I. republiky nepůsobil na tamější média žádný centrálně řízený úřad, 

který by vyžadoval jednotnou propagandistickou náplň. Nebylo to ovšem tak, že média 

by byla zcela nezávislá, vyjadřovala postoje a zájmy svých majitelů, většinou 

politických stran. 

Situace se změnila po vzniku protektorátu, kdy nacisté začali protektorátní 

média centrálně řídit a vyžadovat jednotnou propagandistickou náplň. K vynucování 

svých příkazů neváhali mnohdy sáhnout k hrozbě omezení či zastavení konkrétního 

titulu, případně i k osobní perzekuci redaktorů. Zároveň cíleně omezovali počet 

vydávaných titulů, někdy i s ohledem na nedostatek novinového papíru. První vlna 

přišla na jaře 1941, následoval podzim 1942 a poslední velká vlna zastavování periodik 

přišla v září 1944 v souvislosti s totálním válečným nasazením.  

Výše uvedená situace se nevyhnula ani časopisům určeným pro děti a mládež 

včetně titulů, jejichž analýza byla pro potřeby této disertační práce použita – dětské 

přílohy Národní politiky a Lidových novin, časopisy Mladý hlasatel, Dětský svět a 

časopisy Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě – Zteč, Správný kluk a 

Dívčí svět.  K doložení některých závěrů či pro srovnání jsou využita i některá jiná 

periodika. 

Přesto se na rozdíl od denního a týdenního tisku v I. fázi vývoje protektorátu 

nacistická propaganda až na výjimky v této době v uvedených titulech neobjevuje. 

Výjimkou je Mladý hlasatel, který otiskuje články a fotografie z prostředí Hitler-

Jugend, o dětských organizacích v okolních zemích, dobrodružné povídky z války nebo 

též články o různých lidských rasách, přičemž se snaží v nich dokázat, že Češi patří k 

„arijské“ rase.  

Zásadním přelomem ve vývoji protektorátu je příchod Reinharda Heydricha do 

funkce Zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě a nástupem Emanuela 
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Moravce
1
 do funkce ministra školství a ministra lidové osvěty. Nejviditelněji je tento 

přelom vidět na analyzovaném časopisu Dětský svět. Ač by se dalo předpokládat, že 

nacistická propaganda ve spojení s aktuální politickou situaci se objeví v dětských 

přílohách deníků Národní politika a Lidové noviny, opak byl, jak bude dále uvedeno, 

pravdou. Pro srovnání obsahu obou dětských příloh byl zvolen rok 1938 v souvislosti s  

tehdejší politickou situací (ohrožení Československa nacistickým Německem) a rok 

1943. Jako oprávněnou se může jevit otázka, proč nebyl pro srovnání zvolen rok 1942, 

kdy proběhla v souvislosti s atentátem na Reinharda Heydricha jedna z nejmohutnějších 

propagandistických kampaní na české obyvatelstvo. V tomto roce ale dětská příloha 

v Národní politice mizí a objevuje se znovu právě až v roce 1943.  

Rok 1942 a rok 1943 též přinesl zastavení posledních dětských časopisů. Ještě 

v létě 1942 bylo ukončeno vydávání dosavadního Listu mladých a započato 

s vydáváním nového týdeníku jednotné dětské a mládežnické organizace Kuratorium 

pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě -  Zteč - určeným pro starší děti a mládež. 

Obsahem je téměř z 100% nezastíraná nacistická propaganda. 

Ale Moravec i ostatní si uvědomovali, že „syrová“ propaganda nemůže být nejen 

pro české děti zajímavá, ale je třeba ji předkládat prostřednictvím dobrodružných 

příběhů, reportáží apod. a nejlépe genderově odlišné. Od léta 1943 proto začaly být 

vydávány časopisy určené zvlášť chlapcům a zvlášť dívkám. Pro chlapce byl po 

zastavení brněnského Kulíška vydáván Správný kluk, pro dívky pak Dívčí svět.  

Pro zpopularizování Správného kluka byl využit Jaroslav Foglar
2
, který pomohl 

již při začátku fungování Zteče, do které přispěl několika povídkami. Pro Správného 

kluka, který měl být náhražkou Mladého hlasatele, ovšem v silně nacistickém duchu, 

použil osvědčené Čtenářské kluby a i díky tomu časopis získal skutečně množství 

                                                 
1
 Moravec, Emanuel (17. 4. 1893 – 5. 5. 1945). Za I. světové války československý legionář, účastník 

bitvy u Zborova. V období I. republiky působil v armádě a vyučoval též na Vysoké škole válečné. 

Zároveň působil jako publicista v týdeníku Přítomnost a deníku Lidové noviny, často pod svým 

pseudonymem Stanislav Yester. Byl považován za odborníka ve vojenských záležitostech. Po Mnichovu 

začal propagovat orientaci Č-SR na nacistické Německo, jehož zájmům začal dobrovolně aktivně sloužit 

po vzniku protektorátu. Od 19. 1. 1942 protektorátní ministr školství a vedoucí Úřadu lidové osvěty, který 

byl v květnu 1942 přeměněn na ministerstvo. Nejvýznamnější český nacista. Spáchal sebevraždu.  
2
 Foglar, Jaroslav (6. 7. 1907 – 23. 1. 1999).  Významný činitel českého skautského hnutí, redaktor 

časopisů pro děti, pedagog. Ve skautském hnutí znám pod přezdívkou Jestřáb. Od 30. let autor 

populárních knih především pro chlapce, tvůrce kresleného seriálu Rychlé šípy (spolu s Dr. Fischerem). 

1938-1941 redaktor týdeníku Mladý hlasatel, 1945-1946 týdeník Skaut-Junák, 1946-1948 týdeníku 

Vpřed. Po roce 1948 nemohl do počátku 60. let vydávat svoje dětské knihy, podobně byl postižen 

v období normalizace. Mezi jeho nejznámější knihy patří Hoši od Bobří řeky, Chata v jezerní kotlině, 

Přístav volá nebo Když duben přichází. 
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čtenářů. Dívky měly ve svém periodiku Dívčí svět kromě povídek či básní nalézt 

informace ke svému  budoucímu postavení ve společnosti.  

Protože se po roce 1942 kromě časopiseckého trhu výrazně zhoršila situace i na 

knižním trhu určeném pro děti a mládež, a to výrazným poklesem počtu vydávaných 

titulů, nově vzniklé Kuratorium tuto mezeru na trhu využilo tím, že začalo vydávat 

sešitovou Knihovnu pro mládež. Jednalo se o překlady nacistických dobrodružných 

příběhů určené pro německé čtenáře. Právě absence nové dobrodružné literatury vedla 

zřejmě k tomu, že o sešity byl velký zájem, dokonce některé tituly z I. nebo II. série 

byly znovu v tisícových nákladech dotištěny. Zároveň po skončení každé série (10 

sešitů) byla uspořádána soutěž vztahující se k vydaným sešitům.  

Pro potřeby této disertační práce byla zvolena výše uvedená periodika. Práce 

bude rozčleněna na několik kapitol, přičemž biografické údaje v odkazech jsou uváděny 

pouze u spisovatelů a novinářů, pominuty jsou u všeobecně známých činitelů. Po 

úvodu, přehledu relevantních pramenů a literatury následuje přiblížení hlavních událostí 

protektorátu v jeho I. i II. fázi včetně stručného přehledu hlavních změn v oblasti 

školství, které byla po vzniku Kuratoria nedílnou součástí dohledu a výchovy dětí a 

mládeže v nacistickém duchu. 

Následuje kapitola s analýzou dětských příloh v denících Národní politika a 

Lidové noviny, přičemž samotné analýze ještě předchází přehled vývoje dětských příloh 

v periodikách od 19. století a též hlavních změn v oblasti řízení tisku v období 

protektorátu. Právě nově zavedené centrální řízení a cenzura tisku byla tím, co se 

odrazilo na obsahu protektorátních médii včetně tisku. 

V další kapitole budou analyzovány dva dětské časopisy, a to katolický Dětský 

svět a ve své době velmi oblíbený Mladý hlasatel, který získal postupem desítek let 

nálepku „legendárního foglarovského časopisu“
3
, který, jak ukáže tato disertace, se 

ovšem stal nástrojem nacistické propagandy. Na základě archivních dokumentů bude 

vyvrácena i občasná spekulace, že v počátečních příbězích Foglarových Rychlých šípů 

byli Černí jezdci jinotajem pro nacistické Německo, přičemž skutečný důvod stažení 

Černých jezdců musel být pro Jaroslava Foglara velmi nepříjemný.  

V případě analýzy Mladého hlasatele, Zteče a Správného kluka se  tato disertace 

bude opakovaně věnovat Foglarově roli a působení v těchto titulech, protože sám 

spisovatel této kapitole svého života nevěnuje ve svých vzpomínkách téměř žádnou 

                                                 
3
 Viz např.: ŠVEC, Štefan: Česky psané časopisy pro děti (1850-1989). Praha: Univerzita Karlova v Praze 

– Národní muzeum, 2014, str. 395. 
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pozornost. Nabízí se oprávněná domněnka, že se tak stalo účelově.  V této souvislosti je 

nutné odpovědět na otázku, proč problematice Jaroslava Foglara nebyla věnována 

vlastní kapitola. Odpověď je taková, že by se jednalo o narušení struktury celé práce. 

Nicméně toto téma je do budoucna jedním z velmi zajímavých námětů pro zpracování. 

Další velkou kapitolou disertační práce je kapitola věnovaná Kuratoriu a jeho 

tiskovinám. Zde byl výběr analyzovaných titulů jednoznačný. Dětské časopisy kromě 

Zteče, Správného kluka a Dívčího světa nevycházely. Na toto téma byla napsána 

diplomová, posléze o několik stran rozšířená rigorózní práce.
4
, Ta se ale ve své první 

části, která se rozsahem téměř polovinou práce, věnuje vymezení problematiky 

propagandy a v druhé části se snaží nastínit propagandistická témata v uvedených 

titulech, přičemž autor uvádí obsáhlejší citáty, na úkor vlastního odborného textu. 

Opominuty budou další tisky Kuratoria, které byly určeny jako instruktážní pomůcky 

pro jednotlivé vedoucí. V této kapitole autor využívá částečně i svou rigorózní práci, 

která byla ale svým tématem zaměřena na problematiku antisemitismu v protektorátních 

médiích.  

Důležité pro pochopení fungování protektorátní nacistické propagandy je nejen 

to, jakým tématům se propaganda věnuje, ale i to, jaká popírá. Např. témata prezidenta 

Beneše a československého odboje se v Správném klukovi či Dívčím světě téměř 

nevyskytovala. To se ale netýkalo otevřeně propagandistické Zteče. Předkládaná 

disertace má nastínit témata, která nacistická propaganda využívala pro cílenou 

převýchovu české mládeže v pronacistickém duchu. Již na tomto místě je ale možné 

konstatovat, že byla neúspěšná. Nepochybně proto, že české mládeži začala být 

implantována pozdě, až v době počínající porážky nacistického Německa. Nicméně je 

nutné konstatovat, že její neznatelný vliv mohl účinkovat v období po únoru 1948.  

Např. obsah původně apolitického časopisu Mateřídouška se změnil v odpudivý nástroj 

komunistické propagandy, který některé metody z dob protektorátních bohatě využíval. 

Využívány byly jak metody z dob protektorátu, tak i obecné metody totalitních 

propagand.  

                                                 
4
 NEZDAŘIL, Mgr. Petr. Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na 

mládež prostřednictvím časopisů. Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav 

hospodářských a sociálních dějin. Praha: 2010. 



 

11 

 

 Výsledek propagandy vůči dětem na obou stranách dokumentují názorně 

dvě umělecká díla. Spisovatel Christian Geissler
5
 bral svoji roli obsluhy 

protiletadlového děla ve svých 14 letech jako dětskou hru a ve své knize Žádám 

odpověď
6
 se ptal  na základní otázky života dítěte, běloruský režisér Elem Klimov

7
 ve 

svém filmu Jdi a dívej
8
 se ukazuje jeden z nejotřesnějších důsledků dětské válečné 

propagandy.  V obou případech se jedná o čtrnáctileté chlapce, které válečné události a 

totalitní propagandy změnily. Zatímco Christian Geissler bere válku jako hru, v případě 

hrdiny filmu se jedná na počátku o nadšeného chlapce, který odchází bojovat proti 

německému nepříteli, aby se z něho na konci války stal emocionálně vyprázdněný 

člověk se stopami prožité hrůzy ve tváři. 

Pokud tato disertace ukáže alespoň v některých konkrétních případech zrůdnost 

propagandy určené pro děti a mládež, kterážto sociální skupina jen těžce dohlédne její 

účinnost, bude její cíl splněn. 

 Co se týče textu této disertační práce, kurzíva je použita pro citáty z pramenů a 

literatury, jména a názvy a též pro zdůraznění určitého důležitého momentu. Přestože 

dojde k pečlivé kontrole výsledného textu, autor se předem omlouvá za případné 

překlepy. 

2. Prameny a literatura 
 

Práce je věnována v obecné rovině problematice propagandy v médiích. Jednou 

ze základních  prací k tématu je nepochybně kniha Denise McQuaila Úvod do teorie 

masové komunikace
9
, která patří ve většině zemí mezi základní  učebnice pro studium 

médií.  V případě propagandy, resp. jejímu rozdílu oproti persvazi, již existuje řada 

studií či odborných monografií, pro tuto práci jsou ale důležité práce věnující se 

problematice propagandy a manipulace v souvislosti s válkou, resp. II. světovou válkou. 

                                                 
5
 Geissler, Christian (25. 12. 1928 – 26. 8. 2008). Od roku 1956 spisovatelem na volné noze a 

zaměstnance Norddeutscher Rundfunk. Původně protestant, který konvertoval ke katolicismu, v roce 

1962 vystoupil z katolické církve. Člen PEN klubu a nositel řady ocenění za svá literární díla.  
6
 Geissler, Christian: Žádám odpověď. Praha: Mladá fronta, 1962. 

7
 Klimov, Elem Germanovič (9. 7. 1933 – 26. 10. 2003). Sovětský filmový režisér, který se proslavil 

především v období Gorbačovovy glasnosti filmem válečným filmem Jdi a dívej se. V období po rozpadu 

Sovětského svazu již nenatočil žádný film.  
8
 Jdi a dívej se, režie Elem Klimov, scénář: Elem Klimov a Alex Adamovič, kamera: Alexej Rodionov, 

hudba Oleg Jančenko, rok výroby 1985. Produkce Mosfilm a Belarusfilm. Film odehrávající se v roce 

1943 představuje osudy čtrnáctiletého běloruského chlapce, který se přidává k partyzánům. Postupně 

ztrácí veškeré ideály, se kterými do války odešel a stává se z něho zlomený muž. Název filmu je odvozen 

ze šesté kapitoly poslední knihy Nového zákona – Zjevení svatého Jana – kde je čtenář pozván podívat se 

na zkázu způsobenou čtyřmi jezdci Apokalypsy.  
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Za všechny je možné jmenovat práci Gartha Joweta a Victorie O´Donell Propaganda 

and Persuasion
10

, a to především část pod názvem Propaganda and Psychological 

Warfare, která přináší nejen přehledbritské, německé nebo americké válečné 

propagandy, ale zvláštní část věnuje propagandě hitlerovského Německa. Studii o 

Hitlerovi a fašismu obsahuje též práce britského vědce zaměřujícího se na dějiny 

propagandy, Olivera Thomsona
11

.  

Z hlediska dopadu propagandy na dětského příjemce se tématu věnuje ve své 

práci polská pedagožka Alina Wróbel.
12

 Jedná se o jednu z mála prací na toto téma. 

Světová historiografie se v souvislosti s tématem válečné propagandy určené dětem a 

mládeži orientuje totiž především na novodobé konflikty z druhé poloviny 20. století. 

Za všechny je možné jmenovat práci amerického psychologa a specialisty na vývoj 

adolescentů v rámci politického konfliktu Adolescents and War.
13

 Aktuální 

problematice vztahu dítěte v realitě II. světové války se již v roce 1943 věnovaly ve své 

studii Válka a dítě jedny ze zakladatelek dětské psychoanalýzy Anna Freud spolu 

s Dorothy T. Burlingham.
14

 

Ale i v českém prostředí již existuje několik studií věnujících se propagandě, 

jako např. studie Hany Srpové Manipulace a persvaze – janusovské dilema
15

 či studie 

Pavla Zemana Od šíření víry k politické propagaci
16

. Bohužel jedná se pouze o kratší 

studie otištěné ve sbornících. Na tomto místě je nutné zmínit též monotematické číslo 

Historie a vojenství č. 1 z roku 2000, které bylo věnováno propagandě, jak bude ještě 

dále uvedeno. Jedním z důležitých zkoumaných témat práce propagandy v médiích je 

analýza jazyka. Zde není možné opomenout objevnou studii Viktora Klemperera o 

jazyku nacistického Německa,
17

 která by mohla sloužit jako zobecňující práce při 

                                                                                                                                               
9
 McQUAIL, Denis: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. 

10
 JOWET, Garth S. – O´DONNELL, Victoria: Propaganda and Persuasion. Fifth Edition. Los Angeles-

London-New Delhi-Singapore-Washington DC: Sage Publication Ltd. 2012.  
11

 THOMSON, Oliver: Mass Persuasion in History. An Historical Analysis of the Development of 

Propaganda Techniques. Edinburgh, Paul Harris Publishing, 1977. 
12

 WRÓBEL, Alina: Výchova a manipulace. Podstata manipulace, mechanismy a proces, vynucování a 

násilí, propaganda. Praha: Grada, 2008. 
13

 BARBER, Brian K.: Adolescents and War. How Youth Deal with Political Violence. Oxford: 

University Press, 2009. 
14

 FREUD, Anna – BURLINGHAM, Dorothy T. : War and Children. New York: Medical War Books, 

1943.  
15

 Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Sborník textů z mezinárodní vědecké 

konference Ostrava 13. – 15. 9. 2005. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 
16

 ZEMAN, Pavel: Od šíření víry k politické propagaci. IN: Sborník Národního muzea v Praze, řada C, 

Literární historie, sv. 53, č. 1-4, Praha: 2008. 
17

 KLEMPERER, Victor: Jazyk Třetí říše – LTI. Poznámky filologovy. Jinočany: H and H, 2003. 
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zkoumání jazyka jednotlivých totalitních režimů. Text navíc obsahuje bohaté příklady 

novojazyka nacistického Německa, který se uplatnil i v protektorátu.  

Problematice užívaného jazyka v různých systémech či režimech se věnuje 

polský germanista na lodžské univerzitě Dr. Jacek Makowski, který své některé studie 

publikoval v časopise Lingua ac Communitas
18

. Zkoumanému tématu se věnuje 

Makowski ve své studii Zur Sprache im Nationalsozialismus.
19

 Srovnání jazyka 

komunistické a nacistické propagandy se věnovali též Tomáš Bruner a Otakar Šoltys ve 

své práci v Pražských sociálně vědných studiích,
20

 přičemž stejně jako u výše 

zmíněných prací se jedná pouze o studie. 

 Důležitým pramenem pro poznání nacistické propagandy jsou nepochybně práce 

a projevy na uvedené téma jednoho z jejích zakladatelů – Dr. Josepha Goebbelse.21
  Je 

až překvapující, jak věcně a s jasným ideologickým záměrem pravdivě a veřejně 

Goebbels odhaluje metody své propagandy. Nejde však o odborný text, spíše o o popis 

postupů, které je třeba využít pro dosažení vytčeného cíle. Analýzou jejích metod se pak 

částečně úspěšně zabýval ve své studii Miroslav Breitfelder.
22

 O germanizaci 

protektorátu publikoval svoji studii
23

 Petr Němec v Českém časopise historickém, o 

organizaci nacistické propagandy v protektorátu
24

 pak Jaroslava Milotová v Historii a 

vojenství. Jak již bylo výše řečeno, uvedené číslo tohoto odborného časopisu bylo téměř 

monotematicky věnováno právě německé propagandě namířené proti českému prostředí 

a po 14 letech od jeho vydání je stále cenným zdrojem informací k nacistické 

propagandě. Kromě citované práce Jaroslavy Milotové je pro téma této disertace 

důležitá studie Jan Gebharta.
25

 

                                                 
18

 Polský odborný časopis věnující se problematice mluvy, jazyka a sociální komunikace. Vydává ho 

katedra filosofie Univerzity Adama Mickiewicze. Starší čísla jsou dostupná online na webových 

stránkách. 
19

 Lingua ac Communitas 13,  2003. Dostupné online na 

http://www.lingua.amu.edu.pl/lingua_articles_13.html.  
20

 ŠOLTYS, Otakar – BRUNER, Tomáš: Srovnání jazyka komunistické a nacistické propagandy 

v úvodnících a vybraných komentářových textech deníku Rudé právo (leden – červenec 1950) a deníku 

Venkov (srpen – prosinec 1941). IN: Pražské sociálně vědní studie, Mediální řada MED – 022. Praha, 

2011.  
21

 Viz např.: DUFFACK, J. J.: Dr. Joseph Goebbels. Poznání a propaganda. Komentovaný překlad 

vybraných projevů. Praha: Naše vojsko, s.r.o., 2001.  
22

 BREITFELDER, Miroslav: Metody nacistické propagandy. IN: Dějepis XVII. Sborník katedry historie. 

Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická fakulta, 1998. 
23

 NĚMEC, Petr: Český národ a nacistická teorie germanizace prostoru. IN: Český časopis historický, 88, 

č. 4/1990. 
24

 MILOTOVÁ, Jaroslava: Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a 

Morava. IN: Historie a vojenství 49, 2000, č. 1, str. 87-99.  
25

 GEBHART, Jan: Proměny válečné propagandy ve světových konfliktech 20. století. IN: Historie a 

vojenství 49, 2000, č. 1, str. 3 – 13. 

http://www.lingua.amu.edu.pl/lingua_articles_13.html
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Po roce 2000 byly vydány též dva velmi důležité prameny ve formě edice tzv. 

tiskových porad Oddělení kulturně politických záležitostí Úřadu říšského protektora, 

resp. Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu, které obsahuji konkrétní 

pokyny pro česká protektorátní periodika, o jakých tématech psát a jakým způsobem je 

čtenáři předložit. V prvním případě
26

 byly též publikovány nejen zápisy z tiskových 

porad, ale i k srovnání stenografické zápisy Antonína Fingera z let 1939-1941, 

v případě druhém
27

 pak studie o řízení protektorátní tisku doplněné soupisem všech 

dostupných tiskových porad v letech 1939-1945. Obě edice přinesly zásadní svědectví o 

metodách a způsobu, jakým nacisté od vzniku protektorátu řídili český tisk a pokoušeli 

se komentovat aktuální politickou situaci či nastolování některých témat. K dokreslení 

je nutné ale doplňovat informaci z těchto týdenních porad tzv. denními tiskovými 

pokyny, které však ještě čekají na komplexní zmapování a následné vydání. 

Ze studií věnujících se v posledních letech historii německých médii v období 

třicátých a čtyřicátých let je nutné nepochybně jmenovat práci Clemense Zimmermanna, 

především kapitolu Presse/Journalismus.
28

 Tématu je v souvislosti s německou 

literaturou věnována pozornost německou historiografií již od 60. let 20. století. Na 

tomto místě je nutné zmínit práce Petera Aleye
29

, studii Die deutsche Literatur im 

Dritten Reich
30

, která obsahuje řadu cenných dobových dokumentů, či z poslední doby 

práci Gudrun Wilcke
31

.  Problematice zobrazení násilí v německy psané literatuře se 

věnovala též Jenny Poláková.
32

 Jedná se bohužel o, svým rozsahem, nevelkou studii, 

která se období nacismu věnuje jen velmi málo.  

                                                 
26

 KONČELÍK, Jakub – KÖPPLOVÁ, Barbara – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka: Český tisk pod vládou 

Wolfganga Wolframa von Wolmara. Stenografické zápisy Antonína Fingera z protektorátních tiskových 

porad 1939-1941. Praha: Karolinum, 2003.  
27

 GEBHART, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara – KRYŠPÍNOVÁ, Jitka  a kolektiv: Řízení legálního českého 

tisku v Protektorátu Čechy a Morava. Praha: Karolinum, 2010.  
28

 ZIMMERMANN, Clemens: Medien im Nationalsozialismus. Deutschland, Italien und Spanien in den 

1930er und 1940er Jahren. Wien -Köln-Weimar: Böhlau Verlag 2007. 
29

 ALEY, Peter: Jugendliteratur im Dritten Reich. Dokumente und Kommentare. Hamburg: Verlag für 

Buchmarkt-Forschung, 1967.  
30

 Die deutsche Literatur im Dritten Reich. Themen, Traditionen, Wirkungen. Hrsg. von Horst Denkler 

und Karl Prümm. Stuttgar: Reclam, 1976. 
31

 WILCKE, Gudrun: Die Kinder-und Jugendliteratur des Nationalsozialismus als Instrument 

ideologischer Beeinflussung. Liedertexte-Erzählungen und Romane-Schulbücher-Zeitschriften-

Bühnenwerke. Frankfurt am Main-Berlin-Bern: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 

2005.  
32

 POLÁKOVÁ, Jenny: Zobrazení násilí v literatuře pro děti a mládež. Se zvláštním zřetelem na německy 

psanou literaturu. Brno: Marek Konečný, 2008. 
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V oblasti literatury v  českém prostředí není možné pominout jedno ze zásadních 

děl, a to Dějiny české literatury IV
33

 nebo práce Františka Červinky
34

 či Jiřího 

Doležala
35

.  Červinkova práce se netýká zásadně tématu této disertační práce oproti 

práci Doležalově, která vznikala za doby normalizace v disidentském prostředí bez 

možnosti autorova výzkumu mnoha relevantních archivních pramenů, které v té době 

byly většinou neodstupné. Na dlouhá léta se ale stala nepostradatelnou pro studium 

dějin protektorátního školství, kinematografie nebo literární a časopisecké produkce.  

Pro přehled vzniku dětských příloh v českých periodikách byla pak využita stále 

cenná práce V. F. Suka a Otakara Pospíšila36  z roku 1924 a nejnověji též práce Štefana 

Švece
37

, která poprvé přináší komplexní pohled na produkci českých časopisů od 

poloviny 19. století do roku 1989 a stane se nepochybně jednou ze základních prací při 

studiu vývoje této specifické problematiky. Práce přináší slovníkovou formou historii 

jednotlivých dětských periodik doplněnou studiemi  o jednotlivých etapách vývoje 

dětského časopisectví u nás. 

 Pro přehled využitých médií byly využity dva soupisy periodik vycházejících 

v období II. republiky a protektorátu. V případě prvním se jedná o soupis, který provedl 

historik Tomáš Pasák
38

, který jej obohatil též o úvodní studii o fungování cenzury 

protektorátního tisku. Na jeho práci pak navázal brněnský historik  a knihovník  Jaromír 

Kubíček se svými spolupracovníky při práci na České retrospektivní bibliografii.
39

 

Bohužel oba jmenované soupisy obsahují, co se týče alespoň periodik z období 1939-

1945, chyby. 

 K dějinám českých protektorátních médií je nutné uvést memoáry
40

 bývalého 

šéfredaktora Rudého práva, Vojtěcha Dolejšího. Přestože můžeme mít velmi silné 

                                                 
33

 Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha: Victoria Publishing, 

1995. 
34

 ČERVINKA, František: Česká kultura a okupace. Praha: Torst, 2002. 
35

 DOLEŽAL, Jiří: Česká kultura za protektorátu. Školství, písemnictví, kinematografie. Praha: Národní 

filmový archiv, 1996.  
36

 POSPÍŠIL, Ot. – SUK, V. F.: Dětská literatura česká. Příručka dějin literárních pro školu, knihovny i 

širší veřejnost. Praha: Státní nakladatelství, 1924.  
37

 .: ŠVEC, Štefan: Česky psané časopisy pro děti (1850-1989). Praha: Univerzita Karlova v Praze – 

Národní muzeum, 2014. 
38

 PASÁK, Tomáš: Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemích z let 1939-

1945. Praha: Univerzita Karlova, 1980.  
39

 KUBÍČEK, Jaromír a kol: Česká retrospektivní bibliografie. Řada 1. Noviny. Díl 2. Noviny České 

republiky 1919-1945. Brno: Sdružení knihoven, 2004; KUBÍČEK, Jaromír a kol: Česká retrospektivní 

bibliografie. Řada 2. Časopisy. Díl 2. Časopisy České republiky 1919-1945. Brno: Sdružení knihoven 

ČR, Moravská zemská knihovna, 2006-2007. 
40

 DOLEJŠÍ, Vojtěch: Noviny a novináři. Z poznámek a vzpomínek. Praha: Nakladatelství politické 

literatury, 1963.  
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výhrady k ideologizaci knihy, je nutné konstatovat, že Dolejší vycházel z archivního 

studia pramenů, a i z tohoto důvodu je kniha jedním z pramenů ke zkoumanému tématu.  

Po roce 1989 bylo vydáno několik důležitých prací zkoumajících dějiny II. 

republiky a Protektorátu Čechy a Morava. V prvním případě je možné jmenovat studii 

Jana Rataje o proměnách ideologie v české politice a českém tisku
41

 a důležitou práci 

historiků Jana Gebharta a Jana Kuklíka Druhá republika
42

, která poprvé v českém 

prostředí nabídla pohled na tuto etapu československé historie.    

 Pro dějiny let 1939-1945 v českých zemích je možné připomenout dodnes 

cennou edici Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943
43

 Libuše 

Otáhalové a Milady Červinkové, která nabídla v polovině 60. let 20. století naprosto 

nový pohled na zmíněné dějiny. Zajímavým pramenem jsou též na dobu svého vzniku 

mnohdy provokující studie Jana Tesaře
44

 popírající určité zavedené stereotypy české 

historiografie.  

 Důležitým pramenem jsou pak práce Tomáše Pasáka. Za nejkvalitnější můžeme 

považovat knihu Pod ochranou Říše
45

, která byla sice připravena do tisku už v roce 

1969, nicméně díky zásahu nastupující normalizační moci byla zakázána a vyšla až 

v roce 1998, 3 roky po autorově smrti. Pasákova knihy včetně některých jeho dalších 

dílčích studií byla pak překonána dvousvazkovými dějinami českých zemí v letech 

1939-1945
46

 výše zmíněných historiků Gebharta a Kuklíka, které nahrazují nejen 

Pasákovo dílo, ale i jejich, ve své době přínosnou monografii Dramatické i všední dny 

protektorátu
47

 stejně jako Pernesův pokus o životopis Emanuela Moravce
48

 vydaný ve 

stejné době. 

 Tématika československého, resp. českého fašismu a nacismu, které se též 

dotýká tato disertační práce, byla po roce 1989 zpracována jen částečně. Pasákova 

                                                 
41

 RATAJ, Jan: O autoritativní národní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-

1939. Praha: Karolinum, 1997.  
42

 GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Druhá republika 1938-1939. Svár demokracie a totality v politickém, 

společenském a kulturním životě. Praha-Litomyšl: Paseka, 2003.  
43

 OTÁHALOVÁ, Libuše – ČERVINKOVÁ, Milada: Dokumenty z historie československé politiky 

1939-43. II. Spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. 

protektorátní vládě a germanizační politika okupantů. Praha: Karolinum, 1966. 
44

 TESAŘ, Jan: Mnichovský komplex. Jeho příčiny a důsledky. Praha: Prostor, 2000.  Především se jedná 

o sérii Vlastenci a bojovníci, studii Emanuel Moravec aneb logika realismu nebo o Tesařovy Poznámky 

k problému okupačního režimu v tzv. Protektorátě. IN: Historie a vojenství, 1964, č. 2 a č. 3. 
45

 PASÁK, Tomáš: Pod ochranou Říše. Praha: Práh, 1998.  
46

 GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české, svazek XVa), b). Praha-Litomyšl: 

Paseka, 2006, 2007.  
47

 GEBHART, Jan – KUKLÍK, Jan. Dramatické i všední dny protektorátu. Praha: Themis, 1996. 
48

 PERNES, Jiří: Až na dno zrady. Praha: Themis, 1997.  
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kniha o českém fašismu a kolaboraci z roku 1999
49

 je evidentně nedodělána kvůli 

autorově předčasné smrti, ale přesto přínosná. Pasákova vdova, Jana Pasáková, 

k prvnímu dílu mapujícímu český fašismus do roku 1939 přidala a upravila starší 

Pasákovu studii z roku 1985
50

.  

 Ivo Pejčoch se pak na základě studia archivních materiálů z národních a 

mimořádných lidových soudů pokusil přiblížit české fašistické a nacistické organizace 

v období I. a II. republiky i protektorátu.
51

  

Zkoumané téma disertační práce má úzkou souvislost  se školní výchovou, která 

byla v Německu po roce 1933 podřízena nacistickým zájmům. Obecnou představu o 

systému nacistického školství si mohl český čtenář udělat ze studie docenta Tomáše 

Krejčího
52

 Organizace školství a cíl výchovy v Německu
53

, kteroužto studii doplnil 

v roce 1943 Výchovným řádem Velkoněmecké říše
54

. Zvláště první citovaná studie je 

psána informativním stylem bez ideologických komentářů. Jedná se o separát z knihy 

Dnešní Německo
55

, která protektorátnímu čtenáři představila základy, na kterých 

tehdejší Německo mělo oficiálně fungovat, nicméně realita byla v mnoha případech jiná.  

Téma nacistického školství je součástí dvou vynikajících monografií Petera 

Reichela
56

 a Claudie Koonzové
57

, přičemž zvláště Reichlova práce přináší reálný pohled 

na skutečné fungování nacistického systému a dopadem na německé obyvatelstvo 

v konfrontaci za výše uvedené studie docenta Krejčího. Z posledních odborných prací 

věnovaných primárně německému školství je nutné jmenovat práci Education in Nazi 

Germany
58

 Dr. Lisy Pine, anglické socioložky. 
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Německo. Praha: Orbis, 1939. 
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 KREJČÍ, Tomáš: Výchovný řád Velkoněmecké říše. Praha: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 

1943. 
55
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Problematice českého školství v období protektorátu se věnoval mj. i Tomáš 

Pasák ve své dosud cenné studii
59

 nebo Petr Němec
60

, přičemž některé reálné dopady 

přeměny českého školství dokumentují příklady dobových publikací, např. oslavný 

životopis Adolfa Hitlera
61

 od Jana Zloma nebo Stručné dějiny Říše
62

 z roku 1943, které 

byly vytvořeny v intencích nacistické propagandy. Zlomova životopisná studie přinesla 

českým čtenářům glorifikovaný pohled na osobu německého diktátora, zajímavé je, jak 

důsledně se vyhýbá v souvislosti s osobou Adolfa Hitlera užívat substantiva 

tatínek/tatíček, což by pro českého čtenáře evokovalo osobu prvního československého 

prezidenta. Totalitní propagandy většinou představují vůdce státu nejen jako ochránce 

všech dětí, většinou též jako jejich velkého otce. 

Tématice protektorátní školství se též věnuje internetový portál 

http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz/ přibližující i další aspekty života dětí 

a mládeže v protektorátu zajímavou a přitažlivou formou pro dnešního mladého 

člověka. 

Příklady pramenů k dějinám nacistického a protektorátní školství jsou využity a 

uvedeny proto, že mají úzkou souvislost s likvidací dětských a mládežnických 

organizací a dětských periodik v souvislosti se vznikem jednotné organizace 

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě a jeho časopisů. Organizace 

se pokusila být českou obdobou německé Hitlerovy mládeže
63

. Ještě před vznikem 

Kuratoria se jako budoucí ideolog české nacistické mládeže projevil bývalý komunista, 

po vzniku protektorátu vedoucí redaktor melantrišského Českého slova, Karel 

Lažnovský
64

. V jeho trilogii Hovory s dějinami
65

 najdeme ideové základy české 

kolaborace, jakéhosi českého nacismu určeného dětem a mládeži, na kterých Emanuel 

Moravec staví budoucí Kuratorium. Vzniku Kuratoria a jeho ideovému zaměření se 
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věnoval v roce 1944 Jan Nepomuk Pipota
66

 ve své stati O Kuratoriu pro výchovu 

mládeže v Čechách a na Moravě pro sborník K pátému výročí Protektorátu Čechy a 

Morava 15. března 1944.
67

  

Po roce 1945 se tomuto tématu česká historiografie nevěnovala. Jedním 

z prvních pokusů přiblížit historii Kuratoria byla v roce 1966 kniha Miloslava Moulise 

Mládež proti okupantům
68

 a částečně i kniha Františka Mainuše Totální nasazení
69

 

z roku 1970. Obě jsou samozřejmě poznamenány dobou svého vzniku při hodnocení 

dobových událostí. Normalizační historiografie se tématu téměř nevěnovala. 

Téma není podrobně zpracováno ani po roce 1989. Byly publikovány spíše jen 

dílčí studie Dalibora Státníka
70

, Leoše Nikmajera
71

, Tomáše Jelínka
72

 či Petra Skaly
73

. 

Podrobněji se tématice Kuratoria věnuje Jan Špringl
74

, spoluautor zmíněného 

internetového projektu Školákem v protektorátu. Jeho studie přináší jakýsi přehled 

vzniku a činnosti Kuratoria bez ideologického zabarvení.  

Historii Kuratoria podrobně zpracovává též publicista Lukáš Beer na svých 

internetových stránkách pod názvem Nedokončená pouť Kuratoria.
75

 Zde je ovšem 

nutné konstatovat, že se jedná o obhajobu Kuratoria, jeho tvůrců a činovníků a o 

účelové předkládání faktů bez konfrontace s realitou. Autor je evidentně oslněn dobou 

protektorátu a ve svých četných článcích užívá jak nacistickou propagandu, tak někdy 
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účelově vybraná fakta, která doloží autorův záměr, kterým je ospravedlnit německý 

okupační režim v protektorátu (k tomuto cíli ostatně slouží celý výše zmíněný 

internetový portál) a představit Kuratorium jako dobu největšího rozkvětu české 

mládeže. 

Tématika Kuratoria se objevuje jako součást některých diplomových prací. 

Nejblíže zkoumanému tématu této disertační práce se blíží rigorózní práce PhDr. Petra 

Nezdařila Propaganda a mládež za protektorátu.
76

 Autor ovšem první polovinu práce 

věnoval široké charakteristice propagandy a její druhou část pak věnoval pokusu o 

nástin historie Kuratoria a analýze některých témat v časopisech Zteč, Správný kluk a 

Dívčí svět. Autor této disertace též využil některé pasáže ze své rigorózní práce 

primárně věnované antisemitismu v protektorátních periodikách. 

 Pro napsání této disertační práce byly využity ještě dva důležité prameny. Tím 

prvním jsou archivní prameny. Jedná se převážně o archiválie uložené v Národním 

archivu v Praze na Chodovci. Vedle fondu č. 657 – Kuratorium pro výchovu mládeže 

v Čechách a na Moravě 1942-1945 (využity byly především interní tisky Kuratoria) to 

byl částečně fond č. 480 – Patzak Václav (písemnosti vztahující se k Emanuelu 

Moravcovi), fond č. 1799 – Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na 

Moravě, Praha; fond č. 1464 – Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu, Praha 

(v obou případech materiály týkající se činnosti Kuratoria). Jedním z hlavních pramenů 

k činnosti Kuratoria to byl též fond č. 925 – Národní soud, Praha; v tomto případě se 

jedná o soudní líčení s funkcionáři Kuratoria, které obsahuje řadu důležitých 

dokumentárních příloh.  

 Na závěr je nutné zmínit primární pramen k této práci, a to jsou dobová 

periodika. Téměř většina pochází buď v originálu či xerokopii z osobní sbírky autora. 

Při zkoumání nacistické propagandy určené pro české děti a mládež byla zvolena 

následující periodika: pro příklad denního tisku byly zvoleny deníky Národní politika a 

Lidové noviny z let 1938 a 1943, z ostatních časopisů prvního protektorátního období 

(do roku 1941) oblíbený titul Mladý hlasatel (léta 1938-1941) a čtrnáctideník Dětská 

neděle (1938-1943).  

                                                 
76

 NEZDAŘIL, Mgr. Petr: Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení na 

mládež prostřednictvím časopisů. Praha: Ústav hospodářských a sociálních dějin, filosofická fakulta, 

Univerzita Karlova, 2010.  



 

21 

 

Pro druhé období (po vzniku Kuratoria) byla zvolena periodika Zteč (1942-

1945), Správný kluk (1943-1945) a Dívčí svět (jen II. ročník z roku 1944
77

). Při 

zkoumání těchto tří periodik a Mladého hlasatele byla též pozornost věnována 

spisovateli Jaroslavu Foglarovi a jeho textům včetně sekundární literatury
78

. Objektem 

zkoumání se též stala edice Kuratoria Knihovna pro mládež, v níž byly publikovány 

překlady z německých edic určených českým dětem. V této souvislosti mohl též autor 

využít nejen kompletní sbírky českých překladů včetně části těch znovu vydaných 

v únoru 1945
79

, ale u některých
80

 i původní originál.  

 

 

3. Protektorát Čechy a Morava 
 

3.1 První fáze vývoje protektorátu 

 

 Po mnichovských událostech na podzim 1938 se pražská vláda snažila udržet 

společný stát i za cenu přiznání autonomie pro Slovensko a Podkarpatskou Rus. Na 

Slovensku se ovšem k moci dostala Hlinkova slovenská ľudová strana, která se po 

splynutí s dalšími slovenskými stranami od prosince 1938 přejmenovala na Hlinkovu 
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slovenskú ľudovú stranu – Stranu slovenskej národnej jednoty. Její předseda, Msgre. 

Jozef Tiso, patřil k příznivcům evolučního vytvoření samostatného státu, ovšem ve 

straně získali významný vliv i  radikální politici, kteří chtěli vyhlásit samostatnost co 

nejrychleji a z tohoto důvodu tajně jednali s nacisty.  

 Na počátku března 1939 došlo ke krizi v česko-slovenských vztazích a prezident 

Hácha odvolal Tisovu vládu.
81

 Následující události, které jsou zjednodušeně a značně 

nepřesně označovány jako tzv. Homolův
82

 puč, využil Adolf Hitler
83

, který po několika 

zprostředkovaných jednáních svých emisarů pozval 13. března 1939 do Berlína Jozefa 

Tisa k osobnímu jednání.  Následující den pak Slovenský sněm vyhlásil vznik 

samostatného Slovenského státu, od 21. 7. 1939 oficiálně nazývaného Slovenská 

republika. 

Prezident Hácha byl pozván k rozhovoru s Hitlerem 14. 3. 1939. Přestože původně 

chtěl konzultovat aktuální situaci, Hitler mu oznámil, že dne 15. 3. 1939 obsadí Čechy a 

Moravu. 16. 3. 1939 pak v pražském rozhlasu přečetl německý ministr zahraničí Výnos 

o Protektorátu Čechy a Morava
84

, o jehož vzniku Hitler rozhodl. 

Přestože v článku 3 se hovoří o tom, že protektorát „jest autonomní a spravuje se 

sám“,
85

 opak byl pravdou. To v té době ale ještě netušil ani prezident Hácha, když 

v rozhlasovém projevu české občany protektorátu uklidňoval, že „národu bude 

zabezpečena svébytnost a svéprávný vývoj národního života“
86

. 

Rozhodování nejen o zásadních věcech v protektorátu připadlo nově vybudovanému 

německému nacistickému aparátu. Hlavními úřady se staly Úřad říšského protektora 

v Čechách a na Moravě a Státní tajemník u říšského protektora v Čechách a na Moravě. 

V čele prvního úřadu stál bývalý německý ministr zahraničí Konstantin von Neurath, 

v čele druhého pak bývalý člen československé Poslanecké sněmovny za SdP,  Karl 

Hermann Frank.  
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 Adolf Hitler (20. 4. 1889 – 30. 4. 1945). Německý kancléř a „vůdce“ Německa od roku 1933 do roku 

1945. Hlavní strůjce II. světové války, na konci války spáchal sebevraždu. 
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 Tamtéž. 
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Nacisté též nepřipustili, aby protektorátní vláda vydala vlastní protižidovské 

předpisy a získala židovský majetek do českých rukou. Tyto zákony protektorátní vláda 

připravila navzdory falešnému mýtu o tom, že „protektorát bylo jediné území pod 

nacistickým vlivem, které nevydalo protižidovské zákony“
87

, který do české 

historiografie zanesl ministr Ladislav Karel Feierabend ve svých poválečných 

pamětech. Protektorátní vláda nevydala protižidovské předpisy proto, že Neurath rychle 

připravil své vlastní nařízení a vydal ho v červnu 1939.
88

 

Celá první fáze vývoje protektorátu je charakterizována jako jakési obranářství a 

pokus vymezit se proti německým okupačním úřadům a získat maximum autonomie.  

 

3.2. Situace v českém školství 

 

Pomineme-li prozatím tisk, který se v letech 1939-1945 stal významnou 

protektorátní institucí, velmi důležitým objektem zájmu nacistických orgánů a vhodným 

nástrojem germanizace nejmladších ročníků se stala už v první fázi vývoje protektorátu 

česká škola.  

Škola měla v očích českého národa již od dob národního obrození postavení jako 

jeden z nejdůležitějších českých institutů.  Byla totiž nejen základnou, ale i oporou 

české vzdělanosti a významně posilovala i české národní vědomí prostřednictvím výuky 

českého jazyka a literatury, dějepisu a též zeměpisu. Proto bylo prvořadým cílem 

nacistů v této oblasti ovládnutí školství, jeho likvidaci jako opory českého národního 

uvědomění a jeho přeměny v poslušný orgán germanizace a výchovy v proněmeckém 

duchu. Tento cíl býval eufemisticky nazýván snahou o „odpolitizování škol“. To ostatně 

hlásal veřejně i ministr školství Emanuel Moravec, když představoval novinářům své 

názory na přeměnu českého školství v květnu 1942, kdy mj. řekl, že „mládež bude třeba 

odpolitizovat a podrobit jednotné výchově, která dá naší mládeži nový světový názor, 

která ji ukázní a učiní odolnější v boji o život a za ideály nové Evropy“
89

. 

Veškeré změny se měly dít postupně, ostatně sami nacisté svůj školský systém 

připravovali od svého nástupu k moci v roce 1933 a do praxe ho uvedli až v lednu 1938, 
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88

 K tomu viz: SUK, Pavel: Zavedení protižidovských zákonů v Protektorátu Čechy a Morava. IN: 

Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 

Bratislava 8. – 9. septembra 2011. Zostavila Martina Fiamová. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2014, str. 

86-101. 



 

24 

 

kdy se německé školství stalo jednou ze složek národně socialistického výchovného 

řadu a mělo v koordinaci s dalším výchovnými články „utvářet“ národně socialistického 

člověka.
90

 

 První viditelné změny mohli žáci a učitelé zaznamenat v oblasti učebnic, které 

spolu se žákovskými knihovnami podléhali revizi. Určitá revize nastala již v období II. 

republiky, ale plně začala po vzniku protektorátu. Některé učebnice byly vyřazovány, 

v jiných byla „závadná“ místa např. začerňována. Co se týče knih ve školských 

knihovnách, byla vyřazována díla prezidentů Masaryka a Beneše, knihy s legionářskou 

či sokolskou tématikou. U děl s národní tématikou byla situace složitější, protože sami 

nacisté prosazovali i v kultuře svoji ústřední myšlenku Blut und Boden. Vyřazeny tudíž 

byly jen knihy, ve kterých bylo možné najít projevy odporu proti Němcům. Do této 

kategorie spadali např. Zapadlí vlastenci Karla Václava Raise
91

 nebo Psohlavci Aloise 

Jiráska
92

. Po intervenci jednoho z vedoucích představitelů NSDAP v Českých 

Budějovicích byla ze všech školních knihoven v tomto městě odstraněna i Vrchlického
93

 

Legenda o sv. Prokopu pro její údajné protiněmecké zaměření.
94

 

 Změny se netýkaly jen učebnic a knih. Ze škol muselo být v první fázi 

odstraněno vše, co mohlo připomínat I. republiku. Zmizely obrazy prvních prezidentů, 

odstraněny byly školní pomůcky s tematikou české historie od roku 1914, např. tedy 

tematika legionářská, sokolská nebo taková, která byla spojena s československou 

armádou. Byly tištěny nové formuláře, změněna razítka, v průběhu další fáze též byly 

zapečetěny školní kroniky se zápisy do roku 1939. 
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 Změny nastaly i v oblasti dosavadních svátků. Z kalendářů a z programů 

školních oslav zmizely některé dosavadní svátky (7. březen nebo 28. říjen) a na jejich 

místo se dostaly svátky nové, jako např. 15. březen (který býval slaven jako vznik 

protektorátu, přičemž protektorát oficiálně vznikl až 16. 3. 1939), 20. duben 

(narozeniny Adolfa Hitlera) nebo 12. červenec (narozeniny státního prezidenta Háchy). 

Náboženské svátky zůstaly, ovšem zvýšený důraz byl kladen na svátek sv. Václava. 

 Všechny tyto svátky byly zneužívány nacistickou propagandou k její 

indoktrinaci mezi českou mládež i učitelstvo. Pravidelně byly pořádány zvláštní 

programy ve formě agitačních shromáždění či schůzí, kde učitelé předčítali předem 

připravené a schválené projevy v pronacistickém duchu. Někde k tomu posloužil i 

společný poslech Školského rozhlasu, který měl velkou tradici již za I. republiky.  

 Změny pocítili i učitelé, kteří se nově museli účastnit instruktážních kursů, kde 

byli seznamováni s novým způsobem výuky a byli též ideologicky školeni v přístupu 

k žákům. To ale nebyly všechny změny, které se jich dotkly. Od roku 1941 museli 

všichni čeští učitelé absolvovat zkoušku z německého jazyka. Kdo zkoušku nezvládl, 

tomu hrozilo propuštění ze školské služby.  

 Německý jazyk se nevyhnul ani žákům a studentům. Zde je ovšem nutné 

konstatovat, že pro některé typy škol to nebyla novinka. Již za I. republiky byla výuka 

německého jazyka povinná na úrovni středních nebo odborných škol. Nově od roku 

1939 byla pak zaváděna i na nižší stupně. 5. 10. 1939 nařídila vláda
95

, aby se němčina 

stala novým povinným učebním předmětem na českých měšťanských školách, 25. 1. 

1940 toto nařízení rozšířila
96

 i na české obecné školy, ovšem až od třetího ročníku 

s podmínkou „přihlásilo-li se pro ně aspoň 12 dětí“
97

. To samozřejmě nevyhovovalo 

nacistům, proto vláda v září 1940 toto své nařízení zrušila a nařídila, aby se na českých 

obecných školách stal německý jazyk povinným učebným předmětem pro všechny třídy 

bez výjimky.
98
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Podle Emanuela Moravce znalost německého jazyka „českému člověku otevře 

znamenité pracovní možnosti jak v Říši, tak v cizině. ...  přispěje i k těsnému sbklížení 

mládeže české s mládeží německou, jež je základním požadavkem převýchovy, kterou 

žádá jak zájem Říše, tak budoucnost českého národa.“
99

 Zajímavým se jeví pořadí, které 

Moravec uvádí. Nejdříve je zájem Říše, teprve poté až zájem českého národa.  

 Výuka němčiny nebyla jen záležitostí školní, nýbrž lekce němčiny byly 

pravidelně vysílány protektorátním rozhlasem a jako doplněk byly vydávány různé 

příručky. Pro dospělé to byl např. časopis Němčina, který vedl politický šéf 

protektorátního rozhlasu, Dr. Walter Maras
100

. Časopis začal vycházet v roce 1941 

každou druhou středu v měsíci. Již v témže roce ministerstvo školství a národní osvěty 

„schválilo ... a doporučilo jej VŠEM ŠKOLÁM s českým vyučovacím jazykem“
101

, jak 

časopis tučným písmem oznamoval svým čtenářům. V roce 1941 byly ještě německé 

texty v časopisu tištěny frakturou
102

 a v souladu s nařízenou reformou byly již od 

druhého ročníku tištěny antikvou. Časopis se již od svého vzniku snažil své čtenáře, 

resp. posluchače rozhlasových kursů němčiny, učit jazyku též prostřednictvím 

politických textů představujících nejen např. nejvýraznější osobnosti „nového“ 

německého písemnictví, ale též o vývoji a fungování nacistického Německa včetně jeho 

hlavních představitelů. 

 Pro nejmenší děti vydávalo nakladatelství Českomoravský Kompas od školního 

roku 1939-1940 postupně tři ročníky časopisu Veselá němčina
103

 s podtitulem „domácí 

učení snaživých dětí“. Časopis se snažil děti nenásilnou formou pomocí obrázků a 

jednoduchých apolitických textů učit základům německého jazyka. Odkaz na soudobou 

politickou situaci se s výjimkou letní a podzimní Akce V v roce 1941
104

 téměř 
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 Veselá němčina. Domácí učení snaživých dětí, běh druhý, sešit 9, 3. 9. 1941, obálka, str. 1.  
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nevyskytuje. Texty Elišky Frčkové
105

 doplňoval kresbami Jaroslav Lebeda ml.
106

, 

jazykového poradce vykonával Dr. Wolfgang Hauffen
107

. 

 Ještě před Moravcovým jmenováním do funkce ministra školství schválilo 

ministerstvo 12. a 14. 1. 1942 vydávání nového časopisu pro výuku němčiny – Wir 

lernen Deutsch. Byla to sešitová čítanka doplněná o cvičebnici němčiny. Určena byla 

pro žáky 5. – 8. třídy obecných škol a dále pro žáky hlavních a nižších středních škol. 

Na rozdíl od výše zmíněné Veselé němčiny se jednalo o vysoce politický časopis, jehož 

první část byla plná propagandistických textů o probíhajících válečných bojích, 

životopisů, z nacistického hlediska významných německých historických osobností. Na 

titulní straně byla vždy fotografie doprovázejících nějaký článek či výročí, časopis 

obsahoval i ilustrace. V každém čísle nechyběla píseň včetně jejího notového zápisu. 

 Časopis, který vycházel vždy jednou měsíčně a kopíroval školní rok, byl 

navázán na vysílání protektorátního rozhlasu a ve středu dopoledne v rámci Školského 

rozhlasu – Rozhlasu pro školy hlavní a nižší střední mohli žáci od 10.00 do 10.30 po 

povinné politické „Aktualitě“ a Hudební čítance poslouchat tento kurs němčiny. Časopis 

tak v podstatě nahrazoval učebnici němčiny. Zároveň byl povinně odebírán.   

Zavádění němčiny nebylo jen prostředkem ke germanizaci žáků a studentů. 

Mělo i vedlejší efekt, protože hodiny nově zaváděného povinného předmětu byly vzaty 

na úkor předmětů dalších, čímž se omezoval rozsah probírané látky a plánovitě 

docházelo k zmenšování znalostní úrovně české mládeže. 

 Nacisté se snažili české školství výrazně omezit. Již rok 1939 přinesl likvidace 

jedné, velmi důležité, části českého školství – vysokého školství. Nacisté využili 

demonstrace 28. října 1939, při které byl raněn student Jan Opletal, který na následky 

zranění zemřel. Opletalův pohřeb se změnil v poklidnou protiněmeckou manifestaci. 17. 

11. 1939 byly výnosem říšského protektora Neuratha české vysoké školy na tři roky 

uzavřeny. Byl to cílený protičeský útok, protože byla postižena i Karlova univerzita, 

nejstarší univerzita ve střední Evropě, která je dodnes chápána jako jeden z pilířů 

češství.  

V roce 1942, ve kterém mělo dojít k uplynutí tříleté lhůty se k tématu 

znovuotevření českých vysokých škol vrátil Reinhard Heydrich, který 4. února 1942  
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v Německém sále na pražském Hradě v projevu k německým funkcionářům mj. 

prohlásil,  že „česká univerzita se už sem nevrátí. ... Vysoká škola, česká univerzita, už 

neexistuje a existovat nebude“.
108

   

 Nacisté si ovšem nemohli dovolit další velkou likvidaci českého školství, jako 

tomu bylo v případě vysokých škol, a to především v souvislosti s probíhající válkou – 

Německo potřebovalo kvalifikované pracovní síly. Tomu byly podřízeny změny 

v organizaci školství.  

 Výraznější změna struktury přišla v roce 1940, kdy se doposud pětitřídní obecné 

školy změnily na čtyřtřídní a trojtřídní měšťanské školy na čtyřtřídní.
109

 Vládním 

nařízením ze dne 14. 8. 1941 se pak měšťanská škola stala školou výběrovou
110

, 

přičemž v tomto roce byly též měšťanské školy přejmenovány na tzv. školy hlavní.  

Zajímavý je v této souvislosti vývoj počtu žáků na jednotlivých typech českých 

škol od školního roku 1938/1939 do školního roku 1943/1944. V obecných školách se 

snížil počet žáků z celkového počtu 326 211 na 247 718 žáků, počet žákyň se naopak 

z počtu 328 304 přes určité snížení zvýšil na počet 332 903. 

Měšťanské, resp. Hlavní školy zaznamenaly v obou kategoriích žactva pokles 

z počtu 136 899 žáků na 113 465, resp. z počtu 121 132 žákyň na 108 652. Naopak 

vzrostl výrazně počet žáků průmyslových a odborných škol a též lidových škol 

zemědělských a především učňovských škol, kde došlo k nejvyššímu nárůstu. Zatímco 

ve školním roce 1938/39 navštěvovalo tento typ škol 68 935 žáků a 23 049 žákyň, 

v roce 1943/1944 se počet zvýšil na 113 239, resp. 38 784.
111

  

19. 1. 1942 byla jmenována nová protektorátní vláda. Heydrich ve svém 

neveřejném projevu k ministrům této vlády nastínil požadavky, jejichž splnění očekával. 

Zmínil i otázku mládeže, když prohlásil, že jedním z hlavních úkolů „wird in einer 

richtigen und klaren Erziehung der Jugend liegen“
112

.  Naplnění adjektiva „richtigen“ 

se ujal nový ministr školství – Emanuel Moravec.  

Moravcovo jmenování ministrem školství můžeme považovat za přelomovou 

událost nejen v oblasti školství, ale celého protektorátu. Moravec nejenže získal v roce 

1942 nejvyšší dohled nad mimoškolní výchovou mládeže v nově budovaném Kuratoriu, 
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nýbrž Vládním nařízením
113

 ze dne 13. srpna 1942 o změnách organizace školské 

správy
114

 získal neomezenou moc nad školstvím. V § 1 zmíněného nařízení byl totiž 

zmocněn, „aby za účelem zjednodušení správy měnil bez ohledu na dosavadní právní 

předpisy organizaci školské správy a škol nařízením“
115

, tedy bez předchozího schválení 

protektorátní vlády. České školství se tak dostalo pod naprostý vliv nejaktivnějšího 

českého kolaboranta, který dobrovolně a aktivně  koordinoval přeměnu českého školství 

a výchovu české mládeže v nacistickém duchu.  

 O tom, že své plány v oblasti školství začal úspěšně realizovat, svědčí výše 

uvedené snížené počty žáků ve školách průmyslových, odborných a zemědělství. Školní 

výchova měla být orientována na dělníky, protože dle jeho názoru „průmyslový ráz 

našich zemí v budoucnu ještě více stoupne“, přičemž „těžiště leží ve vrstvách 

pracujících“
116

. Zde můžeme vidět, že jen díky brzkému konci války a zániku 

protektorátu nedošlo ke skutečně postupné likvidaci dlouhá léta budované české 

vzdělanosti.  

 

3.3. Druhá fáze vývoje protektorátu  

 

Vzhledem k tomu, že Neurath nebyl pro nacistické vedení v Berlíně zárukou 

tvrdého kursu v protektorátu
117

 a nesouhlasil s přijetím tvrdých opatřeních vůči 

odboji
118

, byl poslán na „zdravotní dovolenou“ a vystřídán Reinhardem Heydrichem, 

který nastoupil do svého nového úřadu Zastupujícího říšského protektora v Čechách a 

na Moravě 27. září 1941. Heydrich nastolil nový kurs v protektorátní politice, a to tzv. 

kurs „cukru a biče“.  

Bič byl očividný. Byl vyhlášen výjimečný civilní stav, v rámci kterého byli 

odsouzeni a popraveni čelní představitelé domácího odboje. Mezi jinými byl ihned po 

Heydrichově příjezdu do Prahy zatčen předseda protektorátní vlády, Ing. Alois Eliáš. 
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Spolupráce se zahraničním odbojem mu byla prokázána, podíl na tzv. chlebíčkové 

aféře
119

, na jejíž následky zemřel jeden z hlavních českých aktivistických novinářů, 

šéfredaktor Karel Lažnovský, prokázán nebyl. 

 Politika cukru byla Heydrichem realizována prostřednictvím sociálních podpor a 

pomocí zvýšeného přídělového systému dělníkům a zemědělcům, kteří, jak Heydrich a 

jeho spolupracovníci předpokládali, povede ke zvýšeným pracovním výsledkům pro 

zbrojní a zásobovací cíle nacistického Německa
120

. K tomu byla určena i tzv. Zotavovací 

akce Reinharda Heydricha, která byla realizována v období po Heydrichově smrti. 

Akce, která zaváděla cílenou rekreaci pro vynikající zaměstnance pracující pro cíle 

„Říše“, byla posléze rozšířena i na mládež, což se propagandisticky odrazilo, jak bude 

níže popsáno, i pro českou mládež.
121

    

 Teror, který v protektorátu po atentátu a následné Heydrichově smrti vypukl 

v květnu a červnu 1942, byl odvetou nacistů za zřejmě nejvýznamnější čin 

československého odboje vůči okupační moci.  

Jak již bylo výše uvedeno, rok 1942 byl v české protektorátní politice jedním 

z nejdůležitějších mj. i proto, že se na scéně objevuje Emanuel Moravec. Moravce 

nařídil jmenovat ministrem při jednání s Háchou 13. 1. 1942 K. H. Frank.
122

 Moravec 

začal aktivně budovat nejen jednotnou dětskou a mládežnickou organizaci, nýbrž chtěl 

prostřednictvím dnes zapomenuté Veřejné osvětové služby využít rozhodující vliv, který 

od nacistů měl, k převýchově českého národa v kladně smýšlející nacisty.
123

 

Obě organizace oficiálně zahájily činnost v roce 1943, ale jejich účinek na české 

obyvatelstvo přes halasné propagandistické akce nebyl nikterak velký, protože obě 

organizace byly ještě při svém vzniku organizačně a personálně nedobudované. 

Protektorátní společnost ve své většině nepodlehla nejen germanizaci, ale též sociální 

demagogii a nedala se zlomit ani represáliemi, před kterými Moravec ve svých 

projevech často varoval, a to až do zániku protektorátu. 
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V letech 1942-1943 nacisté provedli správní reformu spočívající v odstranění 

dvojkolejnosti protektorátní a německé správy. Reformu zakončil v srpnu 1943 vznik 

Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu, které se místo Úřadu říšského 

protektora stalo rozhodujícím německým úřadem. Nový protektor JUDr. Wilhelm Frick 

funkci vykonával spíše formálně, pobýval v Praze velmi nepravidelně a většinou žil 

v Německu.
124

 

To se stalo v době, kdy se na východní frontě změnila rozhodujícím způsobem 

situace a německá armáda začala ustupovat. Nacistické Německo potřebovalo stále více 

potravin, zbraní a pracovních sil. Vedlo to k tzv. totálnímu válečnému nasazení, 

kterému předcházel známý Goebbelsův projev ve Sportovním paláci v Berlíně 18. 2. 

1943, ve kterém ohlásil tzv. totální válku. Jeho projev napodobil o několik dní později 

K. H. Frank při velkém shromáždění v pražské Lucerně dne 26. 2. 1943. Ve svém 

projevu v souvislosti s chystanou totální mobilizací pracovních sil mj. oznámil, že „nyní 

bude i české občanstvo  ve svém celku a tak zvané lepší kruhy přibráni a zapřaženi 

k plnému pracovnímu výkonu... Ulejváci budou přitaženi a dostanou příležitost, aby na 

jiném místě přemýšleli o své zdráhavosti k práci.“
125

  

Tuto totální mobilizaci pracovních sil ovšem nevymyslel K. H. Frank, nýbrž ji 

připravoval za svého života již Reinhard Heydrich. Od roku 1943 začínají být tzv. 

totálně nasazení čeští dělníci a dělnice umisťováni do německého válečného průmyslu 

nebo k odstraňování následků bombardování. Dále byli přidělováni též do Lufschutzu 

nebo Technische Nothilfe. Zemědělci pak od roku 1942 se na svých hospodářstvích 

účastnili tzv. Výrobní bitvy, při které byli nuceni k co nejvyšším odvodům plodin a 

zvířat. 

V souvislosti s vypuknutím Slovenského národního povstání bylo jasné, že se 

válka zvolna blíží ke konci. K. H. Frank se snažil tvrdými represemi odradit 

protektorátní obyvatelstvo od podpory povstání. Snažil se též tvrdě potlačovat 

partyzánské hnutí, které se aktivizovalo především od roku 1943 a působilo nacistům 

velké problémy. 

V lednu 1945 Frank vyměnil Dr. Jaroslava Krejčího za Richarda Bienerta ve 

funkci předsedy protektorátní vlády. Personální změna ve vládě neměla na aktuální 

situaci v protektorátu žádný vliv, Frank se ještě v poslední fázi pokusil vyslat 
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protektorátní delegaci, která by jednala s Američany o případném separátním míru. 

Delegace se ovšem vzhledem k aktuální vojenské situaci k Američanům vůbec 

nedostala a vrátila se zpět do protektorátu.
126

  

Situace se blížila do závěrečné fáze. 5. května 1945 vypuklo v Praze povstání, 

které znamenalo zánik protektorátu. Tentýž den Frank opustil Prahu a následně byl 

zatčen americkou armádou v Rokycanech. Emanuel Moravec, nejaktivnější český 

spolupracovník nacistů v českých zemích, spáchal sebevraždu.    

 

 

4. Přílohy denních listů pro děti a mládež 
 

4.1. Vývoj příloh denních listů pro děti a mládež 

 

 Rozvoj tohoto specifického čtiva souvisí se vznikem pozdějších hlavních deníků 

v období I. a II. republiky a protektorátu. Pomineme-li první masový deník v českých 

zemích, kterým byly Národní listy od roku 1861 (zastavené v roce 1941), ty ostatní ho 

následovaly s výjimkou Národní politiky (vycházela od roku 1883 původně jako česká 

příloha německého listu Politik) až na přelomu 19. a 20. století. 

 O 10 let později oproti Národní politice to byly Lidové noviny a na konci 19. 

století, v roce 1897, ještě sociálně demokratické Právo lidu, které se k 1. lednu 1939 

změnilo na Národní práci, která přebrala i dosavadní redakci. V roce 1906 začíná 

vycházet agrární Venkov, kterého o rok později následuje národně socialistické České 

slovo. Až v roce 1921 začíná nově vzniklá Komunistická strana Československa 

vydávat Rudé právo a o rok později poprvé vycházejí lidovecké Lidové listy. 

S výjimkou Rudého práva (zastaveno na konci roku 1938) všechny zmíněné deníky 

vycházejí až do zániku protektorátu, tedy do konce zkoumaného období. 

  Dětským přílohám v denním tisku předcházely či je následně i doplňovaly 

dětské časopisy a dětské přílohy v různě zaměřených časopisech, ať už náboženských či 

školských organizací, nebo přílohy v časopisech pro ženy
127

. Zpočátku se jednalo spíše 

o tzv. koutky, sloupky nebo hlídky.  
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 Velký rozvoj dětských příloh v denním tisku nastává po vzniku Československa 

v roce 1918. V první polovině 20. let začínají všechny hlavní deníky zařazovat dětské 

přílohy většinou do nedělních vydání spolu s dalšími typy příloh – literárními nebo 

zaměřenými na ženy. Vydavatelé totiž zjistili, že potenciál dětských čtenářů může vést 

ke zvýšení odběru jednotlivých titulů. Proto byly do dětských příloh zařazovány i různé 

soutěže o ceny. Dětské přílohy byly většinou tištěny tak, aby po skončení ročníku 

mohly být vystřiženy a svázány do knihy formátu A4 nebo A5. Některá vydavatelství 

tiskla pro čtenáře i pevné knižní desky.  

 Většině tvůrců bylo jasné, že se jedná o specifickou tvorbu. Na rozdíl od 

literatury určené dospělým čtenářům musí autoři tohoto typu literaturu psát již 

s ohledem na tzv. dětský aspekt a musí s ohledem na mentální a psychickou vyspělost 

malých čtenářů o to účelověji volit téma, postavy, obsah a především jazykové 

prostředky.  

Autoři si začínají čím dál tím více uvědomovat, že oproti typu dětské četby 19. 

století musí být tvorba ve 20. – 40. letech 20. století žánrově velmi pestrá, aby 

uspokojila co nejvíce věkových skupin. Zatímco nejmenší děti preferují krátké básničky 

a jednoduché příběhy, děti mladšího školního věku pak již pohádky, pověsti, ale též 

kratší tzv. příběhovou prózy neboli povídky ze života dětí odehrávající se nejen 

v současnosti, ale i v historii a v různých lokalitách včetně přírody. Tady před autorem 

ležel úkol napsat povídku či příběh tak, aby k nim čtenář mohl přistupovat jako ke 

skutečným, přičemž významné místo připadá genderovému zaměření příběhu – na 

chlapce či na dívky. Mládež staršího školního věku pak začíná preferovat dobrodružné 

příběhy nebo dětské detektivky včetně delší příběhové prózy. Dětské přílohy jsou ke 

zvýšení atraktivity doprovázeny též ilustracemi, mnohdy renomovaných autorů.  

Tvůrci dětských příloh jsou kromě výše zmíněných důležitých faktorů týkajících 

se vhodnosti jazykových a literárních prostředků od roku 1939 konfrontováni s dosud 

nepoznanou situací, a to s cíleným nacistickým řízením protektorátních médií. 

 

 

 

                                                                                                                                               
vzniku tzv. List našich dětí, ve kterém se v polovině 30. let poprvé objevuje kreslená postavička psa 

Punti, jak bude dále popsáno. 
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4.2.  Řízení médií 

 

 Určitá korekce médií prostřednictvím cenzury
128

 existovala i v období I. 

republiky. Jednalo se ovšem o cenzuru následnou. Nejednalo se ale o nějaké 

systematické a cílené řízení médií v tehdejším Československu. Změna nastala až 26. 9. 

1938 v souvislosti s aktuální politickou situací, kdy byla zřízena Ústřední cenzurní 

komise
 129

 a zavedena cenzura předběžná. 6. 12. 1938 Beranova vláda zřídila Ústředí 

tiskové dozorčí služby, které bylo podřízeno Předsednictvu ministerské rady a jeho 

Tiskovému odboru. Umožnila to změna Ústavy, kterou schválila vláda, a podle které na 

3 měsíce vyhlásila „mimořádná opatření, obmezující nebo rušící dočasně svobody 

zaručené“
130

.   

 Díky tomu byli do všech koncernů denních listů dosazeni úředníci státní tiskové 

dozorčí služby, kteří cenzurovali obsah novin. Vedle toho dostávali šéfredaktoři všeho 

tisku pokyny, o kterých tématech a událostech a jakým způsobem referovat a 

komentovat, či, naopak, která témata a události vůbec nezmiňovat. Současně byly též 

vydávány soubory obecných pokynů pro šéfredaktory, kterými se měl tisk II. republiky 

řídit.  

 Během existence II. republiky zaniklo téměř 1 900 titulů periodického tisku, 

zastaveny byly některé tradiční deníky jako Prager Presse na konci roku 1938 či 

v lednu 1939 legionářské Národní osvobození. Právo lidu ukončilo vydávání k 31. 12. 

1938, ale od 1. 1. 1939 bylo nahrazeno Národní prací s původní redakcí. Novým 

tématem, které se začalo v období II. republiky výrazně objevovat na stránkách tisku, 

byl antisemitismus. 

 Po okupaci Čech a Moravy nacisté převzali dosud fungující cenzurní aparát a 

začali jej předělávat pro své potřeby.
131

 Měli v tom již zkušenosti z třicátých let
132

, které 

chtěli využít v protektorátu, samozřejmě s určitými modifikacemi. 
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 K problematice cenzury nejnověji viz: PAVLÍČEK, Tomáš – PÍŠA, Petr – WÖGERBAUER, Michael 

(eds.): Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Brno: Host, 2012. 
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 K tomu blíže viz: PAVLÍČEK, Tomáš: Cenzurní systém, cenzurní zásah a literatura za Druhé 
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2006, str. 259-291. 
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 Vládní nařízení ze dne 12. 12. 1938 č. 317/1938, kterým se činí mimořádná opatření pro obvod celého 

státu. Sbírka zákonů a nařízení státu česko-slovenského, ročník 1938, částka 106, 12. 12. 1938, str. 1187. 
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 K tomu blíže viz: KONČELÍK, Jakub: Řízení a kontrola českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava. 

In: Média Dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého nebo 

MILOTOVÁ, Jaroslava: Organizace nacistické propagandy a její působení v Protektorátu Čechy a 

Morava. Historie a vojenství, 200, č. 1. 
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 V českém prostředí samozřejmě nepředpokládali, že pomocí protektorátního 

tisku nadšené nacisty vychovají z Čechů. Byl si toho vědom i Reinhard Heydrich, když 

2. 10. 1941 řekl v projevu k představitelům okupační správy na pražském Hradě: 

„Budeme muset propagandou a opatřeními jen prakticky všem objasnit, že je pro Čecha 

nejvýhodnější, když v této chvíli hojně pracuje, i když si v tichosti myslí, že bude mít 

svobodu, jestliže se stane situace pro Říši povážlivou. To nám může být úplně jedno, 

hlavní věc je, že je klidný, neboť my tento klid a pokoj potřebujeme pro konečné 

sjednocení tohoto prostoru.“
133

 

 To mělo zajistit především Oddělení kulturně politických záležitostí Úřadu 

říšského protektora, které bylo budováno ihned po vzniku protektorátu. Do jeho čela 

byl postaven Karl Alex von Gregory
134

, bývalý tiskový atašé německého vyslanectví 

v Praze. Součástí tohoto oddělení byla i Skupina Tisk, do jejíhož čela byl jmenován 

Wolfgang Wolfram von Wolmar
135

. Právě tato skupina přímo řídila protektorátní tisk. 

Gregory byl v roce 1942 vystřídán Martinem Paulem Wolfem
136

 a von Wolmar v roce 

1943 Arthurem Söhnelem
137

. 

 Po celou dobu protektorátu patřilo toto oddělení „mezi tzv. silně obsazené složky 

centrální instituce okupační správy.“
138

 Bylo hlavním a jedním z rozhodujících úřadů 

prosazujících nacistickou propagandu v protektorátu. Jeho význam můžeme doložit i 

tím, že ani v době totálního válečného nasazení nebyl snížen počet zaměstnanců. Po 

Heydrichově správní reformě v roce 1942-1943, po odstranění tzv. dvojkolejnosti, byli 

s výjimkou II. sekce jmenováni někteří zaměstnanci Skupiny Tisk do čela všech sekcí 

Ministerstva lidové osvěty.  
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 Tehdy po Hitlerově převzetí moci v lednu 1933 začali vytvářet vlastní centralizovaný aparát řízení 
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Měšťánková, Jaroslava Milotová. Praha: Český svaz protifašistických bojovníků, 1987, str. 45 – 46. 
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Z ČSR byl vypovězen. 1939 se stal vedoucím Skupiny Tisk v Oddělení kulturně politických záležitostí 

Úřadu říšského protektora. Po skončení války pracoval ve Spolkové republice Německo jako novinář.  
136

 Wolf, Martin Paul (22. 5. 1908 - ?). Člen NSDAP, od jara 1942 vedoucí Oddělení kulturně politických 

záležitostí Úřadu říšského protektora, resp. Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu.  
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 Söhnel, Arthur. Od října 1943 vedoucí Skupiny Tisk Oddělení kulturně politických záležitostí Úřadu 
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 Jaroslava Milotová: Organizace nacistické propagandy, c. d., str. str. 92.  
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 Oddělení kulturně politických záležitostí ovšem nevytvářelo vlastní propagandu, 

všechna zásadní rozhodnutí o obsahu protektorátní propagandy konzultovalo 

s berlínským ministerstvem propagandy. To se stalo i v říjnu 1941, tedy na počátku II. 

fáze protektorátu, kdy Reinhard Heydrich jednal o svých zamýšlených 

propagandistických opatřeních. Jedním z výsledků bylo, že všechna zásadní rozhodnutí 

půjdou přes jeho osobu, přičemž bylo „dohodnuto, že výhradní zodpovědnost za situaci 

v protektorátu nese říšský protektor v Čechách a na Moravě“
139

. 

 Heydrich byl jedním z několika německých politiků v protektorátu, který přímo 

zasahoval do oblasti propagandy, a který nestrpěl odporu. Jak řekl ve zmíněném projevu 

2. 10. 1941, „vydám-li např. tiskové nařízení, má tisk bez hlesnutí psát věci, které 

potřebuji.“
140

 

  Informován o všem podstatném, „co má být publikováno“
141

, chtěl být  i 

Heydrichův nástupce, Kurt Daluege. Dalším z německých politiků zasahujících do 

řízení propagandy byl i K. H. Frank, když v reakci na atentát na Reinharda Heydricha 

při jednání s Hitlerem 28. 5. 1942 navrhl uspořádat „nejostřejší propagandu, se 

zvláštním zřetelem k české mentalitě. (Kletba české matky, kletba české rodiny, prokletí 

celého českého národa stihne zločince, kteří zbaběle uprchli a nyní z pohodlných křesel 

v Londýně přivolávají zkázu na svou vlast!)“
142

 Právě tato propagandistická akce se též 

odrazila ve sledovaných titulech této práce.  

 Byla jednou z několika velkých propagandistických akcí, které v době 

protektorátu cílily na jeho obyvatelstvo. Z dalších můžeme jmenovat tzv. Akci V v létě 

1941, na jaře 1943 kampaň k prvnímu výročí úmrtí Reinharda Heydricha
143

 nebo na 

jaře 1945 kampaň tiskovou kampaň s využitím výslechů zajatých vedoucích 

představitelů poraženého Slovenského národního povstání
144

. 

 Nacistické úřady měly i částečnou zpětnou vazbu, jakým způsobem je řízená 

propaganda přijímána protektorátním obyvatelstvem. Dělo se tak z různých hlášení 
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 Heydrichova okupační politika, c. d., str. 144. 
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okupačních nebo protektorátních úřadů a též z tzv. Denních zpráv SD. Mohli si 

například ověřit „dobrovolnost“ účasti na velkých shromážděních v období II. 

Heydrichiády v červnu – červenci 1942. V případě manifestace v Hradci Králové 23. 6. 

1942 sdělila Bezpečnostní služba Úřadu říšského protektora, že shromáždění působilo 

tak, „že účastníci na něj byli více méně nakomandování. Účastníci se skládali hlavně 

z dělníků a školních dětí; příslušníci inteligence byli zastoupeni poměrně slabě“
145

. 

 Jako svůj nástroj využili nacisté české protektorátní novináře, kteří měli po celou 

dobu vytvářet obraz protektorátu „jako území, kde většina jeho obyvatelstva je nejen 

srozuměna s novou politickou realitou, ale dokonce s ní souhlasí a podporuje ji“
146

. Byl 

to cíl, kterého chtěla propaganda dosáhnout, protože by to nepochybně komplikovalo 

situaci nejen domácímu, ale i zahraničnímu odboji.  

 Čeští novináři stáli po vzniku protektorátu před velkým problémem. V případě, 

že chtěli nadále pokračovat ve svém povolání a nedali se k aktivistickému proudu, 

museli „manévrovat tak, aby si nezadali osobní a národní ctí a zároveň jakž takž 

přijatelně uspokojili požadavky nacistických krotitelů tisku“
147

. Na jedné straně museli 

plnit pokyny nacistů, na druhé straně vzhledem k tomu, že většina českých obyvatel 

protektorátu předpokládala, že německá okupace nebude mít dlouhého trvání, se tito 

novináři nechtěli dostat za pohyblivou hranici mezi tolerovatelnou kolaborací a 

kolaborací již aktivistickou, přerůstající případně i ve zradu národa
148

. Nacistům ovšem 

nestačila jejich pasivní loajalita, protože ta podle nich „znamenala prý jen chování a 

činy nezbytné k životu“
149

. Chtěli vlastní iniciativu protektorátních novinářů v intencích 

jejich pokynů. 

V počátcích protektorátu nacisté téměř nezasahovali do personálního složení 

jednotlivých redakcí. Nabízí se zde vysvětlení v tom, že chtěli ukázat jakousi normalitu 

a kontinuitu s prvorepublikovým, resp. druhorepublikovým tiskem. K tomu v I. fázi 

protektorátu „každodenně vycházejí a alespoň v titulech přece jenom přiměřeně pestře 
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vyhlížející denní tisk protektorátu jim k tomu vydatně pomáhal.“
150

 Protektorátní vláda 

v počátcích existence protektorátu usilovala o to, aby protektorátní tisk tlumočil 

obyvatelstvu její názory. To byla ale diametrálně odlišné od představ nacistů, což oni 

nehodlali připustit. 

Řízení tisku se dělo několikerým způsobem. Kromě zmíněných cenzorů 

v jednotlivých tiskových koncernech či redakcích byly pořádány pro všechen tisk 

včetně týdeníků a měsíčníků měsíční tiskové konference, pro deníky pak jednou týdně 

tzv. týdenní tiskové konference, po jejichž skončení přijímal k soukromému slyšení 

ještě Wolfram von Wolmar vybrané šéfredaktory.
151

 Na těchto konferencích byly 

většinou formou monologu sdělovány pokyny, jaká témata a jakým způsobem zpracovat 

a následně též zhodnocení toho, zda protektorátní novináři zadání splnili. Pokyny 

nacistů byly jednoznačné a nebyla připuštěna žádná diskuse o jejich správnosti či 

vhodnosti. Kromě těchto tiskových konferencí byly ještě vydávány i denní pokyny, 

kterými nacisté mohli rychle reagovat na aktuální situaci. 

Protektorátní tisk postupně dostával nový směr, normálním se staly hrubé až 

urážlivé útoky proti zahraničnímu odboji, především proti prezidentu Benešovi, začala 

být ve zvýšené míře využívána politická karikatura, která byla dosud spojená jen 

s Vlajkou a jejími tiskovinami, politika proniká do všech rubrik včetně sportu. 

V roce 1941 se utvořila skupina otevřených kolaborantských šéfredaktorů – tzv. 

aktivistická sedmička.
152

 Tito novináři aktivně podporovali nacistický okupační režim 

ve svých denících, přičemž v I. fázi existence protektorátu předpokládali, že 

protektorátní tisk má být „morálním a intelektuálním předvojem převýchovy českého 

obyvatelstva v intencích „říšské myšlenky“, „socialismus činu“ a budování tzv. nové 

Evropy“
153

. Ale i oni si byli dobře vědomi, že ve většině jsou obyvatelstvem za svoji 

kolaboraci odmítání, ba nenáviděni. Proto si neustále zdůvodňovali svoji kolaboraci a 

prezentovali se jako lidé, kteří správně odhadují budoucí vývoj a národu radí, jak 

správně postupovat. Ve skutečnosti se jednalo „o společenství individualit sledujících 

vlastní, především egoistické cíle“
154

. Sledovali sice vlastní cíle, ale vědomě či 
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151

 Jakub Končelík – Barbara Köpplová – Jitka Kryšpínová, c. d., str. 20. 
152

 Patřili sem Václav Crha, Vladimír Krychtálek, Jaroslav Křemen, Karel Lažnovský, Vladimír Ryba, 

Emanuel Vajtauer a Karel Werner. Zemřelého Lažnovského pak vystřídal Antonín Jaromil Kožíšek. 
153

 Večeřa, Pavel: „Hleďme si podle nových hodnot zařizovat život.“, c. d., str. 269. 
154

 Večeřa, Pavel: Ošemetné Scylly a zrádné Charybdy, c. d., str. 256. 
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nevědomě se včlenili do úzké skupiny těch Čechů, kteří se stali „nejen domácími pilíři, 

ale i jakýmisi „spolutvůrci“ okupace“
155

.  

Od většiny protektorátních novinářů se totiž lišili tím, že úkoly zadané nacisty 

nejenže dobrovolně plnili, ale sami rozvíjeli a navrhovali ještě další opatření k využití 

českým tiskem. Mezi aktivisty rozhodně nemůžeme řadit níže uvedené tvůrce dětských 

příloh v protektorátním denním tisku. 

 Při vzniku protektorátu deníky zachovaly své dětské přílohy z doby I. i II. 

republiky, jak dokládá následující tabulka, která přináší především obraz restriktů nejen 

samotných deníků, nýbrž i dětských příloh.  

 

 

Dětské přílohy v hlavních denních listech v období 

 

I. republiky 

 

protektorátu 

 

České slovo 

 

Našim dětem 

Klíčení 

Slovíčko  

Kvítko z čertovy zahrádky 

 

Slovíčko 

Kvítko z čertovy zahrádky 

 – pražské vydání zastaveno k 1. 9. 

1944 

 

Lidové listy 

 

Malým čtenářům 

 

Malým čtenářům 

 

Lidové noviny 

 

Dětský koutek Lidových 

novin 

Lidové noviny dětem 

 

Lidové noviny dětem 

 

Národní listy 

 

Národní listy dětem 

Neděle našich dětí 

 

Neděle našich dětí  

– deník zastaven v květnu 1941 

 

Národní politika 

 

Našim dětem 

 

Našim dětem 

 

Národní obrození 

 

Svítání 

 

nevycházelo – deník zastaven 
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 Tamtéž, str. 268. 
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v lednu 1939 

 

Národní práce  

 

deník nevycházel   

 

Dětské noviny 

- od 1. 1. 1939 nástupce Práva lidu 

 

Národní střed 

 

Našim dětem 

 

Našim dětem  

- deník zastaven k 1. 9. 1944 

 

Právo lidu 

 

Dětský svět 

O dětech a pro děti 

 

nevycházelo  

- deník přestal vycházet k 31. 12. 

1938 

 

Rudé právo  

 

Dětská besídka 

 

nevycházelo 

– deník zastaven v říjnu 1938 

 

Venkov 

 

Dětská zahrádka 

 

Dětská zahrádka 

 

V převážné většině ovšem dětské přílohy z protektorátních deníků vzhledem 

k neustálému zmenšování počtu stran mizí. Proto pro potřeby této práce byly pro 

analýzu zvoleny tituly, které dětskou přílohu zachovaly až do konce své existence, i 

když se v roce 1945 nedá hovořit o dětských přílohách, ale spíše o dětských rubrikách. 

Zvolena byla Národní politika jako jeden z nejčtenějších deníků a Lidové noviny jako 

jeden z nejprestižnějších deníků I. republiky. 

 

4. 3. Dětská příloha v deníku Národní politika 

 

 Národní politika začala vycházet v roce 1883 jako příloha německého listu 

Politik. Samostatnou českou mutaci vydával, Tiskařský a vydavatelský závod Politika, 

který v roce 1938 zaměstnával  téměř 1000 osob
156

 . V období Rakousko-Uherska  list 

vyjadřoval názory staročeské strany, v době I. republiky, kdy se Národní politika 

etablovala oficiálně jako „nepolitický list“, vyjadřovala pak často názory blízké národně 

demokratické straně.  



 

41 

 

 Díky své inzertní příloze, která tvořila mnohdy až polovinu obsahu deníku, se 

stala jedním z nejprodávanějších deníků předválečného Československa. Redakce a 

administrace sídlila na Václavském náměstí č. 21 v Praze. Do května 1940 vycházela 

každý den v týdnu až pětkrát denně v několika regionálních mutacích (venkovské, 

moravské a východočeské) včetně Vydání pro Prahu. Od roku 1940 vycházela až do 

svého zániku 4x denně. Pondělník vycházel pod názvem Pondělní Polední Národní 

politika. Kromě těchto vydání vycházela kromě neděle a svátků ještě Polední Národní 

politika ve dvojím vydání. Od druhé poloviny roku 1934 až do roku 1945 nakladatelství 

Politika ještě vydávala obrázkový týdeník Ozvěny domova i světa. 

 Obliba Národní politiky nepramenila jen z inzertní přílohy. Jak v hlavním vydání 

listu, tak v poledníku vycházely na pokračování atraktivní romány. Byly tištěny tak, aby 

je bylo možné vystřihnout a následně nechat svázat. To se změnilo k 1. 12. 1939, kdy 

deník oznámil, že bude nadále „jak v ranním vydání, tak i v „Polední Národní politice“ 

otiskovat romány jen na jedné straně listu, ne tedy jako dosud ve formě na 

vystřihování.“
157

 Údajně se tak dělo z technických důvodů, nicméně v souvislosti 

s postupným snižováním rozsahu protektorátních deníků román na pokračování úplně 

vymizel, navíc od května 1941, kdy došlo k první vlně zastavování periodik, přestala 

Polední Národní politika vycházet. Od září 1944 pak v důsledku totálního válečného 

nasazení přestala vycházet i Pondělní Národní politika. 

 Ve sledovaném období, tedy v roce 1938 a 1943 stál v čele redakce Václav 

Crha
158

, který do funkce dostává již v létě 1937, kdy začal zastupovat dosavadního 

šéfredaktora Dr. Josefa Jandu
159

, který vážně onemocněl. Crha zůstal šéfredaktorem až 

do 30. 4. 1943, kdy byl na pokyn nacistů vystřídán Janem Scheinostem
160

. 

 V době, kdy začal Václav Crha řídit redakci, došlo k několika viditelným 

změnám. Neměnila se politická linie, změny přišly v grafice a způsobu tisku. Na 
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 Novinářský průmysl.  Tisk a novináři, ročník XII, č. 9, str. 296. 
157

 Romány „Národní politiky“ a „Polední Národní politiky“. Národní politika, č. 334, 1. 12. 1939, str. 5, 

IV. vydání. 
158

 Crha, Václav (27. 5. 1901 – 14. 4. 1964). Absolvent filosofické a právnické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. 1929-1932 šéfredaktor agrárního Lidového deníku, 1932-1934 redaktor Večera. Od 

března 1937 do 30. 4. 1940 vedoucí redaktor Polední Národní politiky, 1938 – 30. 4. 1943 šéfredaktor 

Národní politiky. 1. 5. 1943 – 31. 8. 1944 šéfredaktor pražského Českého slova, následně šéfredaktor 

Večerního Českého slova do února 1945. 1. 2. – 5. 5. 1945 šéfredaktor a tiskový dozorce Zteče. Po válce 

odsouzen Národním soudem k 20 letům odnětí svobody, v roce 1956 propuštěn. 
159

 Janda, Josef (23. 1. 1886 - ?). Významný český národohospodář, advokát. Vrchní ředitel České banky. 

1. 1. 1927 – 31. 12. 1937 šéfredaktor Národní politiky. Autor odborných prací z oboru peněžnictví.  
160

 Scheinost, Jan (23. 2. 1896 – 22. 5. 1964). Od roku 1923 novinář z povolání. 1928-1929 člen Národní 

obce fašistické, přispíval do krajně pravicového až fašistického tisku. 1933-1943 šéfredaktor Lidových 
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přelomu roku 1937/38 začala být Národní politika výrazněji lámána, došlo k používání 

nových typů a v obsahu začal být větší důraz kladen na zpravodajství, informace a 

reportáže. Ke grafické změně došlo v roce 1940 též u Nedělní Národní politiky (nedělní 

příloha listu), kdy začaly být v názvech používány velké typy, mezi sloupci se začala 

užívat měrná jednotka cicero a došlo k lepšímu využití fotografií a textů. Povídkovou 

část této nedělní přílohy řídil již od 20. let spisovatel Josef Hais-Týnecký
161

. Kromě 

beletristické přílohy zde byla strana vyhrazena nejnovější literární produkci včetně 

recenzí, příloha pro ženy a příloha pro děti.  

Nápad na dětskou přílohu vzešel na počátku roku 1923. Dne 29. 4. 1923 obdržel 

učitel Jan Vavřík
162

 dopis od šéfredaktora Národní politiky Václava Beneše 

Šumavského
163

, ve kterém ho Beneš požádal o návštěvu v redakci listu. „Zamýšlíme 

uspořádati v našem listě „Dětský koutek“, rád bych se s Vámi poradil a zvěděl, zdali 

byste jej nechtěl redigovati.“
164

 Jednání se dle Vavříkových vzpomínek konala ve dnech 

17. 5. a 18. 7. 1923 a s prvním číslem se mohli dětští čtenáři seznámit v neděli 30. 9. 

1923, kdy vyšlo první číslo dětské přílohy Našim dětem.  

Zpočátku vycházela příloha jednou za 14 dní, od 23. 11. 1924 pak vycházela 

týdně.  Již první číslo předznamenalo strukturu přílohy, která přetrvala až do roku 1938. 

V prvním čísle byla otištěna úvodní báseň Josefa Kubičky
165

 Našim dětem
166

, dále mj. 

báseň Josefa Václava Sládka
167

 Svatý Václave
168

, lidová pověst z Chodska
169

 od 

                                                                                                                                               
listů. 1. 5. 1943 – 5. 5. 1943 šéfredaktor Národní politiky. 1947 odsouzen Národním soudem k 22 

měsícům žaláře, 1950 odsouzen k 8 letům vězení, 1955 podmínečně propuštěn.  
161

 Hais-Týnecký, Josef (2. 3. 1885 – 24. 4. 1964). Od roku 1910 člen redakce časopisu Vlast, od roku 

1924 člen redakce Národní politiky, kde vedl nedělní beletristickou přílohu. Člen spolku spisovatelů Máj. 

Z jeho děl je nejznámější povídka Batalion, která byla několikrát zfilmována, nebo román Antikrist, který 

se odehrává v dobách husitských válek.  
162

 Vavřík, Jan (3. 5. 1874 - ?). Původním povoláním učitel, v letech 1895 – 1921 působil jako učitel 

v Plzni, nejdříve na obecné, pak na měšťanské škole. Zároveň zde spoluzaložil Spolek ku pěstování her 

české mládeže, ve kterém s dětmi hrál ochotnické letadlo. Spoluzaložil též Okresní péči o mládež v Plzni. 

Již od roku 1913 začal spolupracovat s místním tiskem, většinou se jednalo o články týkající se učitelství 

nebo výchovy mládeže. Od srpna 1921 odborný učitel na měšťanské škole v Michli. Nadále 

spolupracoval s různými periodiky, od roku 1923 s Národní politikou, kde měl na starosti dětskou 

přílohu. Často užíval pseudonymu Strýček Václav. 
163

 Beneš Šumavský, Václav (16. 2. 1850 – 26. 4. 1934). Novinář, beletrista a překladatel z angličtiny, 

francouzštiny, němčiny, ruštiny a polštiny. Do roku 1925 šéfredaktor Národní politiky.  
164

 Hovorna. Našim dětem, ročník XV, č. 50, 28. 8. 1938, str. 204. 
165

 Kubička, Josef (1887 – 1953). Původním povoláním učitel. Věnoval se literární tvorbě, autor 

loutkových her pro děti a mládež. 
166

 Kubička, Josef: Našim dětem. Našim dětem, ročník I, č. 1, 30. 9. 1923, str. 1. 
167

 Sládek, Josef Václav (27. 10. 1845 – 28. 6. 1912). Český básník, redaktor, překladatel. 1870-1875 

redaktor Národní listů. Své verše publikoval též na stránkách Květů nebo Světozoru. Je považován za 

zakladatele české poezie pro děti (mj. sbírky Zvony a zvonky; Zlatý máj). Člen Akademie českých věd. 
168

 Sládek, Josef Václav: Svatý Václave. Našim dětem, ročník I, č. 1, 30. 9. 1923, str. 2. 
169

 Baar, Jindřich Šimon: Vo dvouch bochníkách. Našim dětem, ročník I, č. 1, 30. 9. 1923, str. 2-3. 
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Jindřicha Šimona Baara
170

 a taktéž byla zařazena rubrika Hovorna, ve které Jan Vavřík 

coby strýček Václav oznámil dětským čtenářům smysl nové přílohy, „po které sáhnete 

jistě s radostí, abyste se pobavily, potěšily, zušlechtily i poučily“
171

. Zároveň nastínil 

směr přílohy jako výchovný, protože dle jeho představ měla příloha poučovat, 

zušlechťovat a vychovávat „v duchu vlastenecké a křesťanské lásky i vzájemné 

pomoci.“
172

 Hovorna byla v dalších ročnících zařazována nepravidelně a Vavřík v ní 

odpovídal na dopisy čtenářů. 

Příloha byla od založení až do září 1938 tištěna tak, aby ji bylo možné 

vystřihovat a po skončení ročníku (který kopíroval školní rok) ji bylo možné svázat 

v knihu formátu A5. Na podzim 1939 změnila formát a byla jí vyhrazena jedna strana 

A3. Postupně byl rozsah omezován, až na počátku roku 1942 bez vysvětlení příloha 

vymizela bez udání důvodu. Objevila se, opět bez udání důvodu, až na konci května 

1943, ovšem jako jeden sloupek a v této podobě přetrvala až do zániku listu.  

Měnila se též grafika názvu dětské přílohy. K velké změně došlo v v XV. 

ročníku. Název obsahoval původně ještě kresbu skupiny dětí s malým psem, které drží 

stránku, na které byl název rubriky. Od 17. čísla
173

 se v titulku objevila na levé straně 

dívka, která se dívá na chlapce, který byl nakreslen na pravé straně, aby od č. 22
174

 

odpadla kresba úplně a zůstal jen název rubriky – Našim dětem. V tomto ročníku se 

objevila též série kreslených veršovaných příběhů s Veveráčkem, jejímž autorem byl 

Josef Štembera
175

.  

Dětská příloha neobsahovala jen básničky, pohádky či krátké povídky. Jan 

Vavřík zařazoval i články na aktuální téma.
176

 Pravidelně se příloha připojovala 

k adoraci prezidenta Masaryka, k jehož výročí uveřejňovala různé oslavné články či 

básně
177

. Rovněž tak výrazně akcentovala československé legionáře, které nejmenším 

čtenářům představovala jako dobré Čechy, „kteří měli svoji vlast raději než svůj 

                                                 
170

 Baar, Jindřich Šimon (7. 2. 1869 – 24. 10. 1925). Český římskokatolický kněz se silným vztahem 

k Chodsku. Kromě toho básník a prozaik, představitel českého realismu a především tzv. české 

venkovské prózy. Z jeho děl je nejznámější román Jan Cimbura a Chodská trilogie (Paní komisarka, 

Osmačtyřicátníci, Lůsy), ze které byly uměle vyčleněny pasáže, které byly následně poskládány do 

samostatné dětské knihy Hanýžka a Martínek. 
171

 Hovorna. Našim dětem, ročník I, č. 1, 30. 9. 1923, str. 4. 
172

 Hovorna. Našim dětem, ročník X, č. 52, 27. 8. 1933, str. 200. 
173

 Viz Našim dětem, ročník XV, č. 17, 25. 12. 1937. 
174

 Viz Našim dětem, ročník XV, č. 22, 30. 1. 1938.  
175

 Zřejmě se jedná o Josefa Štemberu (1915 – 1996). Původním povoláním středoškolský učitel, který se 

věnoval též literární činnosti. Proslul především jako autor textů z Litoměřicka. 
176

 Viz např.: Vavřík, Jan: Mír Československého červeného kříže. Našim dětem, ročník XV, č. 32, 10. 4. 

1938, str. 129-130. 
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život“
178

. Ojediněle se objevovaly texty věnované Slovensku, jedním z příkladů byl 

příběh o tom, jak se 16letá Slovenska učila česky.
179

  

 Vavřík si uvědomoval důležitost kontaktu se čtenáři. Několikrát uspořádal 

soutěže o nejlepší článek na vypsané téma, např. „Na co se nejvíc těšíš a proč“; „O 

mamince“; „Čeho si máme všímati při přechodu ulice“; „Co děláš denně pro své zdraví“ 

nebo „Jak se chcete připraviti a jak žíti jako dospělí občané, aby naše Československá 

republika dále vzkvétala, žila a mohutněla ve své samostatnosti“.
180

 Již z názvů je jasné, 

že nadále sledoval výchovnou funkci přílohy, jak to deklaroval při jejím založení. 

Nejlepší články či příběhy od dětských čtenářů pak byly na stránkách přílohy otištěny. 

Na základě úspěchu soutěže na téma „O lásce ke zvířatům“ dokonce následně vydal 

vlastním nákladem knihu „Co psaly děti strýčku Václavovi o lásce ke zvířatům“.
181

 

 Další kontakt se čtenáři se děl prostřednictvím soutěží v hádankách. Zde mohli 

soutěžící vyhrát zajímavé ceny. Kromě fotografií prezidenta TGM získávali stavebnice 

Edison nebo Archimedes od firmy Ladislav Veselý z Roudnice nad Labem, barvy, tužky 

nebo knihy. Vyhlášení soutěže bylo též podepisováno strýčkem Václavem.
182

 Do srpna 

1938 bylo uspořádáno 32 soutěží s celkovým počtem soutěžících 60 830, přičemž 

odměněno bylo 4 465, z nichž 464 získalo stavebnici Edison a Archimédes.
183

  

 Kromě výchovné funkce přílohy sledoval učitel Vavřík i funkci sociální. Před 

Vánoci 1932 inicioval mezi dětskými čtenáři akci „Srdce, ať mluví“.
184

 Dle svých slov 

ho k tomu inspiroval neznámý muž, který mu před Velikonocemi 1932 přinesl krásný 

chlapecký oblek s tím, aby ho daroval některému sirotkovi. O několik dní, u příležitosti 

Svátku matek dostal prý balíček od Elišky K, která o Svátku matek cítí „to velké štěstí, že 

mám maminku, že je zdráva. Abych svoji mamičku uctila, posílám tyto dva dárky. 

Prosím tě, dej přiložené věci dětem, které jsou bez maminky“
185

. V zásilce byla látka na 

blůzu a nové boty pro chlapce.  

Čtenáři byli v prosinci 1932 vyzváni k zaslání finančního dárku ve formě korun 

s tím, že výsledek sbírky bude následně rozdělen potřebným dětem. První charitativní 
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 Viz např. Vobořil, J. M.: Přání maličkých prezidentovi republiky k 83. narozeninám. Našim dětem, 

ročník X, č. 27, 5. 3. 1933.  
178

 Průša, Rudolf: Naše legie. Našim dětem, ročník X, č. 18, 1. 1. 1933, str. 71.  
179

 Mačenka, Ferdinand: Elenka se učí česky! Našim dětem, ročník XIII, č. 27, 1. 3. 1936, str. 105-106. 
180

 Hovorna. Našim dětem, ročník XV, č. 50, 28. 8. 1938, str. 204. 
181

 Vavřík, Jan: Co psaly děti strýčku Václavovi o lásce ke zvířatům. Praha: Jan Vavřík, 1926. 
182

 K tomu viz např. XXIX. soutěž hádanek. Našim dětem, ročník XV, č. 14, 5. 12. 1937, str. 55-56. 
183

 Hovorna. Našim dětem, ročník XV, č. 50, 28. 8. 1938, str. 204. 
184

 K vzniku akce viz: Srdce ať mluví! Našim dětem, ročník X, č. 14, 4. 12. 1932, str. 55-56. 
185

 Tamtéž. 
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akce vynesla 1 120,40 Kč a 4 zásilky obnošených i nových šatů.
186

 Od této doby 

Národní politika prostřednictvím své dětské přílohy akci pravidelně pořádala, přičemž 

v roce 1938 mohl Jan Vavřík spokojeně konstatovat, že dosavadní sbírky vynesly 

celkem 18.755 Kč a mnoho zásilek šatstva, prádla, obuvi, hraček a knih.
187

 Po vyhlášení 

sbírky byl v každém čísle přílohy otiskován seznam dárců.  

Aktuální politická situace se na stránkách dětské přílohy Národní politiky 

objevila v létě 1938, kdy došlo k nárůstu článků reagujících na probíhající politickou 

krizi. Dělo se tak většinou nenásilně vzhledem k věku malých čtenářů, např. 

prostřednictvím vyprávění „babičky svým vnukům“, ve kterém babička vyprávěla o 

českém rázu území kolem Ústí nad Labem. Jak fiktivní babička dětem říkala, „tyto 

vesnice byly kdysi ryze české, jak tomu nasvědčují české názvy mnohých obcí a česká 

jména většiny obyvatelstva“. Dětem bylo též vysvětlováno, že vnukové českých sedláků 

v této oblasti „se však již poněmčili, odrodili“. V souvislosti se vzpomínkou na bitvu 

s francouzskou napoleonskou armádou v roce 1813 byly děti slovy údajné babičky 

Štětinové uklidňovány pohledem na hory: „Vidíte ty hory? Kolikrát se zde srazila cizí 

vojska a kolikrát byla odražena,“ přičemž babička na závěr vyzvala dětské čtenáře 

zvoláním: „Musíte mít ty naše hory rádi.“
188

 

Situace po Mnichovu 1938 se na stránkách přílohy téměř neodrazila. Příloha se 

věnuje především beletrii, básním nebo různým křížovkám a hádankám. Politická 

situace na rozdíl od roku 1938 úplně vymizela. Národní politika vzhledem k tomu, že 

potlačila od jara 1942 do jara 1943 dětskou přílohu, nemusela tak reagovat na období II. 

Heydrichiády. 

Poprvé vyšla „obnovená“ příloha v neděli 30. 5. 1943.
189

 Název Našim dětem 

byl zařazen až na konci června 1943.
190

  V této době se již nejedná o přílohu v našem 

chápání (možné vystřihnout a případně svázat), ale o rubriku. S několikerou 

výjimkou
191

 byla umístěna na 4. straně nedělního vydání. První tři rubriky bez výše 

uvedeného názvu byly uvozeny kresbou spolu s rozpočítadlem. Následovala krátká 

povídka podepsaná neidentifikovanou šifrou a hádanka či citát pod názvem Naučení. 

                                                 
186

 Srdce promluvilo. Našim dětem, ročník X, č. 18, 1. 1. 1933, str. 71-72. 
187

 Hovorna. Našim dětem, ročník XV, č. 50, 28. 8. 1938, str. 204. 
188

 Bejsta, Karel: Co vypravovala babička svým vnukům. Našim dětem, ročník XV, č. 48, 14. 8. 1938, str. 

194 - . 195. 
189

 Národní politika, ročník LXI, č. 140, 30. 5. 1943, str. 4, IV. vydání. 
190

 Našim dětem. Národní politika, ročník LXI, č. 173, 27. 6. 1943, str. 4, II. vydání. 
191

 Našim dětem. Národní politika, ročník LXI, č. 208, 1. 8. 1943, str. 5, IV. vydání; Našim dětem. 

Národní politika, ročník LXI, č. 215, 8. 8. 1943, str. 5, I. vydání;  Našim dětem. Národní politika, ročník 

LXI, č. 354, 25. 12. 1943, str. 3, I. vydání. 
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Žádné texty neodkazují na nějaké současné události či realitu, neobjevují se ani 

texty o hrdinství či významných úspěších německých postav. Pouze v jednom případě 

jsou zmíněni básník Goethe
192

 a filosof Schopenhauer
193

 v souvislosti s jejich oblibou 

dlouhého spánku.
194

 

Dětská příloha Národní politiky již od svého vzniku trpěla absencí známých 

nebo oblíbených autorů. Nebylo tomu jinak ani v roce 1943. Většina publikovaných 

textů je podepsaná šiframi, jejichž autory se zatím nepodařilo identifikovat. 

Z přiznaných textů jich nejvíce publikoval spisovatel Antonín Kábele
195

, v jednom 

případě byla otištěna píseň Vlaštovičky, jejíž text napsal Franta Dlouhán
196

, hudbu pak 

Jiří Pomahač
197

. Od srpna 1943 tato dětská rubrika dala prostor mladým a později 

uznávaným spisovatelům, jako byli básník Josef Hiršal
198

 a prozaik Zdeněk Urbánek
199

.  

Celkově je ale možné konstatovat naprostou apolitičnost celé rubriky na rozdíl 

od srovnávaného roku 1938, kdy i dětská příloha Národní politiky zvýšenou měrou 

reagovala na aktuální politickou situaci. 

 

4.4. Dětská příloha v Lidových novinách 

 

 První číslo Lidových novin vyšlo v sobotu 16. 12. 1893 v Brně spojením 

původním Moravských listů a časopisu Pozor. Od roku 1898 je vlastnila rodina 
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 Goethe, Johann Wolfgang von (28. 8. 1749 – 1832). Významný německý básník, dramatik a prozaik. 

Z jeho děl je možné za nejvýznamnější považovat v oblasti dramatu Faust nebo Götz z Berlichingen se 

železnou rukou, v případě próz pak román Utrpení mladého Werthera. 
193

 Schopenhauer, Arthur (22. 2. 1788 – 21. 9. 1860). Významný německý filosof, který ovlivnil mj. 

Friedricha Nietzscheho. Prosazoval tzv. pesimistickou poezii a metafyziku pohlavní lásky. Často 

využíván nacisty ve 30. letech 20. století.  
194

 Spáči. Národní politika, ročník LXI, č. 160, 13. 6. 1943, str. 4, III. vydání. 
195

 Kábele, Antonín (13. 1. 1918 – 20. 7. 1998). Autor zemědělských publikací a knih pro děti a mládež. 
196

 Bulánek, František (21. 3. 1906 – 4. 9. 1979). Původním povoláním středoškolský profesor. Dlouhá 

léta působil jako redaktor v nakladatelství Melantrich. 1941-1942 odpovědný redaktor týdeníku Pražský 

ilustrovaný zpravodaj. 1945-1959 vedoucí redaktor nakladatelství Brázda. Dramatik a prozaik, ve své 

tvorbě se věnoval též mládeži. Používal pseudonym Franta Dlouhán.  
197

 Pomahač, Jiří (29. 2. 1904 – 5. 10. 1981). Původním povoláním učitel. Působil též jako hudební 

skladatel a prozaik. 
198

 Hiršal, Josef (24. 7. 1920 – 15. 9. 2003). Básník a prozaik, autor dětských knih. Působil též jako 

překladatel a redaktor. Některé práce publikoval společně se svou životní partnerkou Bohumilou 

Grögerovou. 
199

 Urbánek, Zdeněk (12. 10. 1917 – 12. 6. 2008). Básník, prozaik a překladatel z angličtiny. Po roce 1945 

působil jako redaktor. V období normalizace měl zákaz publikování. Signatář Charty 77. 
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Stránských, Adolf Stránský
200

 a následně jeho syn, Jaroslav Stránský
201

. V období I. 

republiky se jednalo o velmi prestižní deník, který odrážel názory blízké Hradu.  

 Vycházely v Brně, v roce 1920 otevřely filiální redakci v Praze a následovaly 

pobočky v Liberci, Plzni, Českém Těšíně, Znojmě a též v Bratislavě, Košicích a 

Užhorodu. To zaručovalo celorepublikový dosah a zároveň pokrytí. Pro pražskou 

redakci koupil ve 30. let Jaroslav Stránský Topičovo nakladatelství na Národní třídě.  

Redakce a administrace sídlila v Brně na adrese Česká 6  a v Praze na Národní třídě 11.  

Lidové noviny vycházely 2x za den (ráno a v poledne) v několika vydáních. Od 

roku 1933 působil ve funkci šéfredaktora spisovatel Eduard Bass
202

, pod jehož vedením 

došlo od počátku roku 1938 k technickým změnám, které spočívaly v zavedení nových 

a jasnějších typů písma. Ke změně došlo i v obsahu, když byl  v odpoledních vydáních 

zaveden na první stranu čtvrtý sloupec s přehledy pražských novinek
203

. K 1. 12. 1939 

podal Eduard Bass výpověď a vedení deníku „převzal Dr. Jaroslav Stránský, jenž 

provedl reorganizaci listu“
204

. Stránský, který v době I. republiky určoval ideový obsah 

a náplň deníku, ovšem zanedlouho odchází do exilu. Šéfredaktor K. Z. Klíma
205

, který 

nastoupil do funkce v roce 1939, byl pro spolupráci s odbojem zatčen a popraven a na 

jeho místo nacisté prosadili aktivistického Leopolda Zemana
206

, který ve funkci setrval 

od svého jmenování v červenci 1941 až do zániku deníku 11. 5. 1945. Jelikož 

v osvobozené republice nemohly protektorátní deníky vycházet pod původním názvem, 

byly Lidové noviny přejmenovány na Svobodné noviny a začaly být vydávány od 23. 5. 

1945.  
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 Stránský, Adolf (8. 4. 1855 – 18. 12. 1931).  Žurnalista a politik. Dlouholetý poslanec rakousko-

uherské Říšské rady a československého Národního shromáždění. Ve 20. letech 20. století ministr 

obchodu.   
201

 Stránský, Jaroslav (15. 1. 1884 – 13. 8. 1973). Politik a právník. Majitel Lidových novin. Za II. 

světové války člen exilové vlády v Londýně, 1945-1948 náměstek předsedy československé vlády. Po 

únoru 1948 odešel do exilu. 
202

 Bass, Eduard (1. 1. 1888 – 2. 10. 1946). Od roku 1913 člen Červené sedmy, 1918-1920 její ředitel. Od 

roku 1917 působil jako žurnalista, od roku 1920 redaktor Lidových novin. 1933-1938 šéfredaktor 

brněnských Lidových novin, 1938-1939 vedoucí pražské redakce. V roce 1942 penzionován. Psal 

humoristické romány, nejznámější je Klapzubova jedenáctka či román Cirkus Humberto. 
203

 Novináři spisovatelé. Tisk a novináři, ročník XII, č. 5, str. 155. 
204

 Denní tisk. Tisk a novináři, ročník XII, č. 10, str. 313. 
205

 Klíma, Karel Zdeněk (3. 10. 1883 – 23. 8. 1942). Novinář, od roku 1920 vedoucí filiální redakce 

Lidových novin v Praze. 1927-1929 šéfredaktor Lidových novin, 1930-1938 šéfredaktor Českého slova, 

od roku 1938 opět člen redakce Lidových novin, kde zastával 1939-1941 opět funkci šéfredaktora. Člen 

protifašistického odboje, zatčen a popraven. Nazývám „Kázetkou“ podle své šifry u novinových článků. 
206

 Zeman, Leopold (10. 1. 1901 - ?). 1926-1928 sportovní a soudní redaktor Lidových novin. 1934-1940 

redaktor Moravské orlice a Moravských novin. Od 1. 7. 1941 šéfredaktor Lidových novin. Po skončení 

války Národní soudem odsouzen na dva a půl roku vězení. 
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 Již od počátku své existence spolupracovaly Lidové noviny s výraznými 

osobnostmi české žurnalistiky a kultury. Tak se stalo, že tito lidé byli nejen úspěšní 

autoři prózy či poezie určené dětem a mládeži nebo dospělým, ale zároveň se stali i 

úspěšnými novináři nebo politickými komentátory. Spolupracovníky nebo členy 

redakce se tak stali spisovatelé Jiří Mahen
207

, Oldřich Mikulášek
208

  nebo Rudolf 

Těsnohlídek
209

, ale též Karel Čapek
210

, Jan Drda
211

, Eduard Bass či Karel Poláček
212

 a 

Milena Jesenská
213

. 

I mezi ilustrátory se objevila známá jména. Jednalo se o Hugo Beottingera
214

, 

Ondřeje Sekoru
215

 nebo Josefa Čapka
216

, který se podílel na několika literárních pracích 

s bratrem Karlem.  

 Mezi komentátory se objevila taktéž řada respektovaných novinářů, od známého 

„Kázetky“ (K. Z. Klímy) přes Ivana Herbena
217

 po hlavního úvodníkář Ferdinanda 

Peroutku
218

, který s redakcí spolupracoval již od roku 1924.  
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 Mahen, Jiří – vl. jm. Antonín Vančura (12. 12. 1882 – 22. 5. 1939). Básník, knihovník a novinář. 1909 

– 1919 redaktor Lidových novin. Od roku 1937 ředitel Městské knihovny v Brně. V reakci na vznik 

protektorátu spáchal sebevraždu.  
208

 Mikulášek, Oldřich (26. 5. 1910 – 13. 7. 1985). Moravský básník,  člen redakce Lidových novin. Člen 

literární skupiny Host do domu. V období normalizace mu bylo do roku 1980 znemožněno publikovat, 

proto vydával v samizdatu. 
209

 Těsnohlídek, Rudolf (7. 6. 1882 – 12. 1. 1928). Básník, dramatik a překladatel. Působil též jako 

novinář, spolupracovník Lidových novin. Z jeho děl jsou nejznámější příhody lišky Bystroušky. 
210

 Čapek, Karel (9. 1. 1895 – 25. 12. 1938). Významný český spisovatel, překladatel, dramatik a novinář. 

Člen redakce Lidových novin. Autor mnoha próz, z nichž nejznámější jsou Hovory s TGM, Hordubal a 

Povětroň, z divadelních her pak R.U.R., Válka s mloky, Matka a Bílá nemoc. Pro děti napsal Dášeňku 

aneb život štěněte nebo spolu s bratrem Josef Devatero pohádek. Manžel herečky Olgy Scheinpflugové. 
211

 Drda, Jan (4. 4. 1915 – 28. 11. 1970). Od roku 1932 přispíval svými texty do časopisů a novin. Od 

roku 1937 redaktor Lidových novin, kde publikoval své fejetony a reportáže. Od roku 1948 šéfredaktor 

Lidových novin, spolupracoval i s deníkem Práce. Po roce 1945 člen KSČ a poslanec. 1949-1956 

předseda Svazu československých spisovatelů. Z jeho tvorby je nejznámější román Městečko na dlani, 

soubor povídek Němá barikáda nebo České pohádky. 
212

 Poláček, Karel (22. 3. 1892 – 21. 1. 1945). Spisovatel, humorista a filmový scénárista. Člen redakce 

Lidových novin. Z jeho děl je nejznámější dětská kniha Bylo nás pět nebo humoristický román Hostinec u 

Kamenného stolu, který za války byl vydán pod jménem ilustrátora knihy Vlastimila Rady. 
213

 Jesenská, Milena (10. 8. 1896 – 17. 5. 1944). Česká spisovatelka, překladatelka a žurnalistka. 

Přítelkyně spisovatele Franze Kafky. Jako novinářka spolupracovala s Tribunou, Národními listy a 

především s Lidovými novinami. 1938-1939 stála v čele Peroutkovy Přítomnosti. Členka 

protifašistického odboje, vězněna v koncentračním táboře, kde zemřela. 
214

 Boettinger, Hugo (30. 4. 1880 – 9. 12. 1934). Významný český malíř, grafik a karikaturista. Některá 

svá díla podepisoval pseudonemym Dr. Desiderius. 
215

 Sekora, Ondřej (25. 9. 1899 – 4. 7. 1967). Významný český spisovatel, ilustrátor a novinář. Člen 

redakce Lidových novin. Proslul zejména figurkou Ferdy Mravence, která se poprvé objevila na stránkách 

Lidových novin.  Autor knih pro děti. 
216

 Čapek, Josef (23. 3. 1887 – duben 1945). Český malíř, spisovatel a ilustrátor. Člen redakce Lidových 

novin, spolupracoval též jako jevištní výtvarník s pražským Národním divadlem, Městským divadlem na 

Vinohradech nebo brněnským Státním divadlem. Několik knih napsal spolu se svým bratrem Karlem. 

Autor slova robot. Za války zatčen, vězněn v koncentračním táboře, kde zemřel. 
217

 Herben, Ivan (26. 2. 1900 – 25. 10. 1968). Novinář a politik. Člen redakce Českého slova a šéfredaktor 

brněnské redakce Lidových novin. Za II. světové války vězněn v koncentračním táboře. Po jejím skončení 

šéfredaktor Svobodného slova. Po únoru 1948 odešel do exilu. 
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Lidové noviny od počátku kladly kromě vnitropolitického zpravodajství velký 

důraz na kvalitní zpravodajství z kultury a ze zahraničí, pro které využívaly své vlastní 

zahraniční zpravodaje. Zaměstnávaly tak např. Huberta Ripku
219

 nebo Ivo Ducháčka
220

, 

ale i jednoho z pozdějších největších aktivistických novinářů, Vladimíra Krychtálka
221

, 

který pro Lidové noviny několik let zastával funkci zpravodaj v Moskvě a Bělehradě, 

přičemž spolupráci s redakcí ukončil v roce 1937.  

  Situace v redakci se změnila po Mnichově 1938 a vzniku protektorátu. Někteří 

dosavadní spolupracovníci jako Hubert Ripka či Ivo Ducháček odešli do exilu, někteří 

jako Ferdinand Peroutka byli vězněni nacisty a někteří zemřeli v koncentračních 

táborech, jako byla např. Milena Jesenská, Karel Poláček nebo Josef Čapek. 

  Přestože deník zařazoval do svých vydání Dětský koutek Lidových novin, 

samostatnou přílohu, kterou by bylo možné vyjmout a následně svázat, začal vydávat 

poměrně pozdě, a to až od roku 1936. První číslo vyšlo 2. 2. 1936 a redakce oznámila 

svým dětským čtenářům, že už mají „také svoje Lidovky“
222

, ve kterých najdou „všecko, 

co vás baví a zajímá“
223

. Příloha byla sešitového formátu A3, oboustranná, po jejím 

vyjmutí a přeložení obsahovala 4 strany formátu A4. Následně mohla být knižně 

svázána, číslování stránek bylo postupné.  

Obsah přílohy zůstal od prvního vydaného čísla i ve sledovaných letech 1938 a 

1943 podobná. Obsahovala povídky, pohádky, básně nebo román na pokračování na 

poslední straně čísla. Součástí byl i kreslený příběh, od prvního čísla to byly příhody 

pana Fousálka
224

, které psal a ilustroval Ondřej Sekora. Kromě něho nejen do prvního 
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 Peroutka, Ferdinand (6. 2. 1895 – 20. 4. 1978). Český novinář, dramatik a spisovatel. Člen redakce 

Lidových novin, 1924-1939 založil a jako šéfredaktor vedl týdeník Přítomnost. Za války vězněn 

v koncentračních táborech. Po jejím skončení šéfredaktor Svobodných novin a týdeníku Dnešek. Po 

únoru 1948 odešel do exilu. Jeden z iniciátorů rozhlasu Svobodná Evropa. 
219

 Ripka, Hubert (26. 7. 1895 – 7. 1. 1958). Politik a novinář. Za I. republiky člen redakce Lidových 

novin. Od roku 1939 v exilu, státní tajemník ministerstva zahraničí československé exilové vlády. 1945-

1948 ministr zahraničního obchodu. Po únoru 1948 odešel do exilu.  
220

 Ducháček, Ivo (27. 2. 1913 – 2. 3. 1988). Novinář a politik. Od roku 1936 dopisovatel Lidových novin 

v Paříži. Po roce 1939 působil v exilu. Po skončení války výrazný politik Československé strany lidové. 

Vedl protikomunistický týdeník Obzory. Po únoru 1948 odešel do exilu. Spolupracoval s Hlasem 

Ameriky, kde vystupoval jako Martin Čermák. 
221

 Krychtálek, Vladimír (27. 1. 1903 – 22. 4. 1947). Novinář a spisovatel. 1931-1933 člen redakce 

Lidových novin, 1934-1936 zahraniční dopisovatel Lidových novin v Moskvě, poté v Bělehradu. K 1. 10. 

1937 z redakce Lidových novin vypovězen. 1937-1939 zahraničně-politický redaktor Venkova. 1939-

1944 šéfredaktor Večera, následně šéfredaktor Venkova. Po válce Národním soudem odsouzen k trestu 

smrti a popraven. 
222

 Lidové noviny dětem, 1936, č. 1, 2. 2. 1936, str. 2. 
223

 Tamtéž. 
224

 Sekora, O. (Ondřej): Malí robinsoni. Tamtéž, str. 3. 
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čísla svými ilustracemi přispíval i známý malíř a ilustrátor Cyril Bouda
225

.  Na rozdíl od 

Národní politiky přispívali do dětské přílohy v Lidových novinách známí básníci a 

spisovatelé, z nichž můžeme jmenovat nejen zmíněného Ondřeje Sekoru, ale Václava 

Řezáče
226

, Jana Aldu
227

, Hermínu Týrlovou
228

, Josefa Hiršala, ale též Ivana Blatného
229

 

či Františka Hrubína.
230

 

Srovnáme-li obsah dětské přílohy Lidových novin v roce 1938 a 1943, dojdeme 

k podobnému závěru jako v případě výše uvedené dětské přílohy Národní politiky. 

Kvůli mnichovským událostem vyšlo v roce pouze 49 čísel přílohy Lidové noviny dětem. 

V průběhu roku 1938 byly ve zvýšené míře zařazovány příběhy reagující nejen na 

hrozící nebezpečí ze strany nacistického Německa, ale např. i příběhy reagující na 

občanskou válku ve Španělsku. Na první stranu tak byla např. zařazena upravená 

povídka španělské ilustrátorky Piti Bartolozzi
231

 „Jak Pepín přemohl válku“
232

 

doprovázena ilustracemi malířky Vilmy Vrbové
233

, která vyprávěla naivní příběh o tom, 

jak malý chlapec zachránil rotu vojáků.  

Od června 1938 byl do aktuální politické situace využit i Sekorův Ferda 

Mravenec, jehož krátké kreslené příběhy na stránkách přílohy pravidelně vycházely. 

Ferda Mravenec se tak chtěl stát vojákem
234

 a na vojně se chtěl naučit dobře střílet
235

, 

                                                 
225

 Bouda, Cyril (14. 11. 1901 – 29. 8. 1984). Profesor na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Ve své 

výtvarné tvorbě se věnoval grafice a knižním ilustracím, díky nimž získal velkou oblibu. Spolupracoval 

též s animovaným filmem (viz pohádka Hrnečku, vař!).  
226

 Řezáč, Václav – vl. jm. Václav Voňavka (5. 5. 1901 – 22. 6. 1956). Autor psychologických románů a 

dětské literatury. 1940-1945 člen redakce Lidových novin. Od roku 1949 ředitel nakladatelství 

Československý spisovatel. Po roce 1948 tvůrce angažovaných románů v duchu socialistického realismu, 

přičemž jedním z nejznámějších je román Nástup. 
227

 Alda, Jan – vl. jm. Alexandr Hořejší (26. 2. 1901 – 30. 10. 1970). Autor především literatury určené 

dětem a mládeži. Bratr básníka Jindřicha Hořejšího. 1945-1948 vedl dětskou přílohu v deníku Národní 

osvobození a v letech 1948-1952 pionýrskou přílohu Lidových novin. Následně vedoucí redaktor Státního 

nakladatelství dětské knihy.  
228

 Týrlová, Hermína (11. 12. 1900 – 3. 5. 1993). Scénáristka, režisérka, jedna ze zakladatelek 

československého animovaného filmu. Po celou dobu spolupracovala s Filmovým studiem Zlín, resp. 

Gottwaldov. Mezi její nejznámější animované filmy patří Vzpoura hraček, Ferda Mravenec nebo příběhy 

kocoura Modroočka. 
229

 Blatný, Ivan (21. 12. 1919 – 5. 8. 1990). Překladatel a básník, syn spisovatele Lva Blatného. Od roku 

1948 žil v exilu ve Velké Británii, často v kvůli svým psychickým problémům v psychiatrické léčebně. 

Autor několika básnických sbírek a próz, které napsal spolu s Jiřím Ortenem. 
230

 Hrubín, František (17. 9. 1910 – 1. 3. 1971). Básník, dramatik a překladatel. Jeden z nejvýznamnějších 

představitelů literatury pro děti. Z jeho děl jsou nejznámější sbírky Říkejte si se mnou nebo Špalíček 

veršů a pohádek, z tvorby pro dospělé pak Romance pro křídlovku, Srpnová neděle nebo Zlatá reneta. 
231

 Bartolozzi, Piti (1908 – 2004). Ilustrátorka a spisovatelka, dcera spisovatele a ilustrátora Salvadora 

Rubia Bartolozziho. 
232

 Bartolozzi, Piti: Jak Pepín přemohl válku. Lidové noviny dětem, 1938, č. 4, 23. 1. 1938, str. 13-14. 
233

 Vrbová-Kotrbová, Vilma (14. 10. 1905 – 22. 12. 1993). Česká malířka specializující se na dětské 

portréty. Autorka návrhu nové stokoruny v roce 1947. Vyznamenána titulem národní umělkyně.  
234

 Sekora, Ondřej: Ferda na vojně. Lidové noviny dětem, 1938, č. 24, 12. 6. 1938, str. 95. 
235

 Sekora, Ondřej: Ferda cvičí střelbu. Lidové noviny dětem, 1938, č. 25, 19. 6. 1938, str. 99. 
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pochodovat
236

, obsluhovat protiletadlové dělo
237

 nebo správně vykopat zákop
238

. Je ale 

třeba zdůraznit, že  příběhy jsou apolitické, směřují k oslavě armády jako ochránce dětí. 

Nebylo to naposledy, kdy Sekora oblíbenou postavičku využil pro aktuální politickou 

situaci.  Opět se tak stalo po únoru 1948, kdy se stal Ferda Mravenec aktivním 

budovatelem pro potřeby KSČ v dětském časopisu Mateřídouška. V září 1938 pak 

Sekora  ještě vytvořil postavičku Dobrého vojáka Vendelína
239

, jehož veselé příhody na 

stránkách dětské přílohy též otiskoval.  

Dětská příloha Lidových novin velmi sporadicky otiskovala inzerci na jiná 

konkurenční periodika. Jednou z výjimek byl inzerát na níže analyzovanou Dětskou 

neděli, která je, jak inzerát uváděl, „nejrozšířenějším dětským časopisem v republice“
240

. 

Kromě některých výše uvedených příkladů se příloha Lidové noviny dětem 

zaměřovala na svůj původní obsah, naznačený již při svém vzniku. V roce 1938 nadále 

vycházejí básně, příběhy či pohádky doprovázené množstvím ilustrací, na poslední 

straně pak vychází román na pokračování. Stejně jako v případě dětské přílohy Národní 

politiky se reakce na mnichovské události v příloze žádná neobjevila, výjimkou byla 

báseň „Dej jim všecko dobro nebe...“
241

 reagující na potřeby tzv. hraničářů, kteří po 1. 

10. 1938 opustili své domovy v zabraném území. 

Výrazná apolitičnost a nechuť reagovat na aktuální situaci je možné spatřit 

v dětské příloze Lidových novin především v období protektorátu. Ani v období II. 

Heydrichiády v příloze Lidové noviny dětem, jejíž formát je již poloviční – A5) žádné 

odkazy na aktuální situaci nenajdeme. Obsah přitom zůstává stále stejný – básničky, 

povídky, nově se objevuje jen rubrika Malé Lidové noviny obsahující různé zajímavosti 

a Sportovní okénko obsahující zprávy a rady z oblasti sportu. Tento obsah přetrval i do 

roku 1943.  

Na konci května1943 se ovšem čtyřstranná příloha změnila na dvoustrannou
242

  

a v prosinci 1943 na jednostrannou
243

, přičemž stránky již nebyly číslovány. V průběhu 

roku 1944 byla pak redukována na jeden sloupec v nedělním vydání Lidových novin. 

                                                 
236

 Sekora, Ondřej: Ferda na pochodu. Lidové noviny dětem, 1938, č. 26, 26. 6. 1938, str. 103. 
237

 Sekora, Ondřej: Ferda u protiletadlových děl. Lidové noviny dětem, 1938, č. 27, 3. 7. 1938, str. 107. 
238

 Sekora, Ondřej: Co Ferda vykopal místo zákopů. Lidové noviny dětem, 1938, č. 28, 10. 7. 1938, str. 

111. 
239

 Viz např.: Sekora, Ondřej: Dobrý voják Vendelín. Lidové noviny dětem, 1938, č. 38, 18. 9. 1938, str. 

151. 
240

 Lidové noviny dětem, 1938, č. 38, 18. 9. 1938, str. 152. 
241

 Vykypělová-Rufferová, Zdena: Bej jim všecko dobro nebe... Lidové noviny dětem, 1938, č. 46, 4. 12. 

1938, str. 181. 
242

 Poprvé viz Lidové noviny dětem, 1943, č. 22, 30. 5. 1943, str. 85-86. 
243

 Poprvé viz Lidové noviny dětem, 1943, č. 50, 12. 12. 1943, nestránkováno. 
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Ročník 1943 byl poslední, který bylo možné nechat svázat, ovšem původní plátěné 

desky již Lidové noviny pro své dětské čtenáře nevydávaly.  

Budeme-li analyzovat obsah dětské přílohy Lidových novin v roce 1943, 

najdeme pouze dva případy, které je možné zařadit mezi propagandistické. V obou 

případech se jedná o články v rubrice Sportovní okénko. V prvním případě
244

 je to úvaha 

o potřebě správného sportovního vyžití mládeže a v případě druhém
245

 pak o potřebě 

zapojení děvčat do sportovních činností. Přestože oba články vysloveně Kuratorium pro 

výchovu mládeže v Čechách a na Moravě nezmiňují, obsah je pobídkou pro aktivní 

sport v Kuratoriu. Žádné další podobné články se již v celém ročníku nevyskytují. 

 

4.5. Dětské přílohy jako nástroj nacistické propagandy 

 

Jak bylo výše uvedeno, oba hlavní deníky na svých stránkách neotiskovaly 

s naprosto ojedinělými výjimkami jakékoliv ideologické texty určené dětem a mládeži. 

Tato absence takovýchto textů je zarážející a nepochybně svědčí o úmyslu. Zajímavé je 

to rozhodně v případě Lidových novin, se kterým v období II. fáze protektorátu velmi 

úzce spolupracoval Emanuel Moravec.  

Ale tato apolitičnost nebyla ale samozřejmostí u všech deníků či časopisů 

s dětskou přílohou. Z časopisů je možné jako příklad uvést populární ženský časopis 

List paní a dívek, kde se ideologické texty objevují po nástupu nové protektorátní vlády 

19. 1. 1942. Od svého založení měl týdeník dětskou přílohu nazvanou List našich dětí. 

Podobně jako Lidové noviny se jednalo o přílohu formátu A3, jejímž přeložením čtenář 

získal 4 strany formátu A4, které si mohl nechat svázat. V roce 1942 je však List našich 

dětí zařazován 1x za 14 dní a jedná se o formát A6, který je včleněn většinou na stranu 

5-6.  

Autorem ideologických textů je novinář Pavel Křepela, který v období 

protektorátu působil ve Stříbrného
246

 Poledním listu. Kromě textů pro děti též psal 

propagandistické články určené čtenářkám Listu paní a dívek. Poté, co se šifra Empé 

pokusila dětem vysvětlit, že Adolfu Hitlerovi, který je líčen jako největší ochránce dětí, 

                                                 
244

 or: Mládež a národ. Lidové noviny dětem, 1943, č. 14, 4. 4. 1943, str. 56. 
245

 or.: Děvčata a sport. Lidové noviny dětem, 1943, č. 15, 11. 4. 1943, str. 60. 
246

 Stříbrný, Jiří (14. 1. 1880 – 21. 1. 1955). Účastní protirakouského odboje, jeden z „Mužů 28. října“ 

1918. Jeden z představitelů národně socialistické strany, z níž po sporech s Edvardem Benešem byl nucen 

odejít. Se svým bratrem Františkem založil tiskový koncern Tempo, který vydával kromě deníku Polední, 

resp. Nedělní list převážně bulvární tisk. 
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jde v probíhající válce odvrátit nástup „bolševismu, který chtěl zpustošit vaše 

domácnosti, ožebračit vaše rodiče, rozehnat vás do světa jako divoké žebráky“
 247

, 

Křepela se o několik týdnů později rozhořčuje nad následky atentátu na Reinharda 

Heydricha a snaží se dojemnými slovy zapůsobit na dětské čtenáře lítostí nad „hroznou 

vraždou, kterou přišly tři děti, plavovlasí synkové a dceruška, o vzorného a pečlivého 

otce.
248

  

 Podobně reagovala na Heydrichovo úmrtí „teta Julka“ na stránkách dětské 

rubriky Nedělního listu – Lísteček. Opětně označuje provedený atentát a následné úmrtí 

jako vraždu, zákeřnou vraždu, „při níž vyhlédnutá oběť nemá ani tušení, že se jedná o 

její život, není ji dána možnost, aby se bránila. Tak jednají jen nejhorší vyvrhelové 

lidstva, to býval způsob obávaných pirátů a loupežníků“
 249

. Autorka či autor textu 

ovšem nepřipomínají vlnu represálií po Heydrichově nástupu do Prahy v září 1941. 

Redakce Nedělního listu otiskla též údajný dopis devítileté dívky Drahušky, 

která popisovala svoji návštěvu u Heydrichova katafalku, kam měla položit květiny. 

Závěr dopisu tvoří v intencích výše uvedených textů razantní odsouzení atentátníků, 

když údajná autorka píše, že „všichni jsme litovali, že se v naší krásné Praze nalezl 

člověk, který udělal něco tak ošklivého.“
250

 V této souvislosti je adjektivum „údajný“ 

použito záměrně, protože pravost čtenářských dopisů je vždy velmi těžké ověřit a nabízí 

se oprávněná domněnka, že především dopisy obsahující propagandistické pasáže, byly 

vytvořeny přímo v redakci. Nedělní, resp. Polední list dětskou rubriku postupně zrušil a 

od roku 1943 zavedl pravidelnou rubriku obsahující texty a informace z dění 

v Kuratoriu. 

 Kontrast mezi obsahem dětských příloh v Lidových novinách a Národní politice 

oproti Nedělnímu listu dokazuje, že nacistické úřady nezadaly pokyn, dle kterého 

všechny dětské přílohy musely propagandistické články např. v souvislosti 

s Heydrichovou smrtí otisknout. Záleželo tedy na redakci, zda a jakým způsobem se 

chce nacistům zavděčit. 
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 Empé: Vůdcova cesta. List našich dětí, č. 912, List paní a dívek, ročník 1942, č. 912 (16), 18. 4. 1942, 

str. 7. 
248

 -kř- (Pavel Křepela):Padl hrdina. List našich dětí, č. 921. List paní a dívek, ročník 1942, č. 921 (25), 

20. 6. 1942, str. 9. 
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 Lísteček, dětská část Nedělního listu. Nedělní list, ročník XVI, č. 154, 7. 6. 1942, I. vydání , str. 9. 
250

 Co nám děti píší. Lísteček, dětská část Nedělního listu. Nedělní list, ročník XVI, č. 161, 14. 6. 1942,  I. 

vydání, str. 9.  
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5. Dětské časopisy a nacistická propaganda 
 

Prvopočátky časopisů určených dětem a mládeži můžeme najít v  19. století.
251

 

Původně se jednalo spíše o časopisy zábavně naučné či výchovné, které nerozlišovaly 

věk svého čtenáře. Za I. dětský časopis je považována Bibliotéka mládeže.
252

 K většímu 

rozvoji dochází až v druhé polovině 19. století
253

, v roce 1882 začíná vycházet jeden 

z nejpopulárnějších dětských časopisů – Malý čtenář
254

, který vycházel do svého 

zastavení v roce 1941 rekordních 60 let. Štefan Švec periodizuje dětské časopisy 

v jednotlivých etapách zpočátku na časopisy jako školní pomůcky (50. – 70. léta 19. 

století) splňující funkci alternativní školní čítanky, na dětské časopisy jako umění, 

zábavu a zdroj zisku (od 80. let 19. století do I. světové války, na dětské časopisy jako 

výchovné ke skupinové příslušnosti (1915-1935) a konečně na dětské časopisy jako 

tvůrce autonomního dětského světa (1935-1948).
255

 

 Podíváme-li se na níže analyzované časopisy, všechny je možno zařadit do, dle 

již výše zmíněné, kategorie dětských časopisů jako tvůrce autonomního dětského světa. 

Všechny vznikají v tomto období. První dva časopisy (Mladý hlasatel a Dětská neděle) 

vznikají v roce 1935. Aktuální politická a společenská situace je charakterizována 

ohrožením samostatnosti I. Československé republiky ze strany nacistického Německa. 

Oba časopisy je možno charakterizovat jako výchovné (v případě Dětské neděle 

v křesťanském duchu) s převažujícím zábavným obsahem co možno nejvíce 

nepolitickým.  V případě Mladého hlasatele tato apolitičnost přetrvala jen do roku 1939, 

v případě Dětské neděle pak do roku 1941, tedy konce I. fáze protektorátu.  

 Skutečnost, aby byl určitý titul primárně založen k šíření konkrétní ideologie, je 

možné objevit až v době I. republiky v případě komunistického časopisu Kohoutek
256

 a 

pak především v období protektorátu v souvislosti se zřízením Kuratoria pro výchovu 

mládeže v Čechách a na Moravě, jak bude dále podrobně uvedeno. 
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 Pospíšil, Otakar – Suk, V. F.: Dětská literatura česká. Příručka dějin literárních pro školu, knihovny i 

širší veřejnost. Praha: Státní nakladatelství, 1924, str. 259.  
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 Bibliotéka mládeže. Časopis obsahující drobnou prózu a poezii vycházel v letech 1843-1846 v redakci 

učitele a autora naučných spisů Josefa Věnceslava Vlasáka. 
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 K historii časopisů pro děti viz Otakar Pospíšil – V. F. Suk, c. d., str. 259-266 Nebo Švec, Štefan: 

Česky psané časopisy pro děti (1850-1989). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Národní muzeum, 2014, 

str. 65-144. 
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 K němu blíže Štefan Švec, str. 356-361.  
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 Štefan Švec, c. d., str. 67-143. 
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 Kohoutek. Časopis proletářských dětí.  byl vydáván KSČ v letech 1922-1931 a byl určen nejmenším 

dětem. Blíže k němu viz: Štefan Šfec, c. d., str. 314-317. 
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 Do poloviny 30. let 20. století převažoval v oblasti tohoto druhu periodik přístup 

z hlediska dospělých, nikoliv přístup z hlediska dětí, tedy specifické sociální skupiny. 

Jedním z prvních, kdo tento přístup radikálně změnil, byl Jaroslav Foglar s časopisem 

Mladý hlasatel, do jehož obsahu mohly děti zasahovat např. prostřednictvím 

čtenářských klubů, jak bude dále uvedeno. Rozdíl v přístupu k obsahu dětských periodik 

byl tedy prostřednictvím nového „oslovování čtenářů, komunikace s nimi, způsobu 

předávání idejí“
257

. Samozřejmě dále vychází i primárně oddechové časopisy zaměřující 

svoji úpravu, obsah a ilustraci na vnějškovou líbivost předkládající svým čtenářům 

nenáročné texty, veselé básničky a hádanky. Za příklad může posloužit časopis 

Srdíčko
258

 pro nejmenší čtenáře. 

 Ovšem rok 1938, resp. 1939 přinesl změnu do autonomie práce redakce časopisů 

a jejích zaměstnanců. Kromě ohledů na majitele či vydavatele časopisu a jeho názory 

začíná do obsahu periodika zasahovat cenzura a po vzniku protektorátu cílené řízení 

médií. Jedním z nástrojů řízení bylo i zastavování konkrétních titulů. To se nevyhnulo 

ani dětským časopisům včetně těch níže analyzovaných. Přestože z obsahového 

hlediska nemohly být vůči Mladému hlasateli výhrady, zřejmě kvůli nedostatku papíru 

byl zastaven v první velké vlně na jaře 1941. Dětská neděle přežila jako jeden 

z posledních dětských periodik do léta 1943 stejně tak jako brněnský Kulíšek
259

, ze 

kterého posléze vzniká kuratorní Správný kluk. 

 Zlom v obsahové části protektorátních periodik určených pro děti a mládež 

nastává na počátku II. období fáze protektorátu, které souvisí s příchodem Reinharda 

Heydricha do Prahy. Nacistická propaganda se od této doby začíná v protektorátních 

médiích ve zvýšené míře objevovat. U některých periodik to souvisí s výměnou 

šéfredaktora. Jako příklad může posloužit původní týdeník Školního nakladatelství 

Mladý svět
260

. Po příchodu do redakce v dubnu 1942 změnil nový šéfredaktor Vratislav 

Lány
261

 časopis v dobrovolný nástroj nacistické ideologie. Kromě své spolupráce s SD 
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 Štefan Švec, c. d., str. 131.  
258

 Srdíčko. Kniha krásného čtení československých, resp. českých dětí. Vycházelo v letech 1932-1942. 

Úspěšně se mu, s několika výjimkami, podařilo udržet nepolitický obsah. Blíže viz Štefan Švec, c. d., str. 

548 – 550. 
259

 Blíže viz Štefan Švec, c. d., str. 328-330. 
260

 Mladý svět vycházel od roku 1929 do dubna 1945. Původně týdeník Státního nakladatelství v Praze, 

posléze Školního nakladatelství pro Čechy a Moravu. Periodicita kopírovala školní rok.  Původní týdeník 

se ve školních letech 1941-1942 – 1943-1944 stal čtrnáctideníkem a od školního roku 1944-1945 

měsíčníkem. 
261

 Vratislav Lány (5. 9. 1914 – 30. 11. 1946). Původním povoláním profesor a středoškolský učitel. Od 

dubna 1942 šéfredaktor Mladého světa. Spolupracovník SD, kvůli jehož udáním bylo popraveno několik 
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je alarmující, že byl původním povoláním učitel, který se tak touto svou činností 

zpronevěřil zásadám československého učitelstva z doby I. republiky. Ovšem byl 

jedním z  mála této profese, kteří se k dobrovolné spolupráci s nacistickými úřady 

propůjčili. 

 Pro potřeby této práce byly jako příklady zvoleny dva tituly – Mladý hlasatel a 

Dětská neděle, které zastupují tituly vzniknuvší v polovině 30. let a přetrvávající až do 

protektorátu a které nebyly primárně určeny k hlásání nacistické ideologie. Naopak ty, 

které k tomu určeny byly,  pak představují hlavní tituly Kuratoria pro výchovu mládeže 

v Čechách a na Moravě – Zteč, Správný kluk a Dívčí svět, které jsou analyzovány 

v další kapitole této práce. 

  

5.1. Mladý hlasatel 

 

Tiskový koncern Melantrich oznámil Policejnímu ředitelství v Praze dne 15. 6. 

1935, že v týdnu od 16. do 22. 6. 1935 vydá první číslo nového časopisu, a to Malého 

hlasatele.
262

 Jeho plánované vydání se zpozdilo o 2 dny, bylo vydáno až 24. 6. 1935 

jako tzv. nulté, ukázkové číslo, které bylo rozdáváno zdarma, aby nalákalo budoucí 

čtenáře. První řádné číslo vyšlo pak 7. 9. 1935 pod avizovaným názvem – Malý 

hlasatel. Časopis měl v podtitulu „obrázkový, zábavný časopis pro chlapce a děvčata“.  

Název časopisu byl od II. ročníku změněn na Mladý hlasatel a došlo též ke 

změně ve funkci odpovědného redaktora. Zatímco první ročník vedl Vladimír 

Peroutka
263

, od II. ročníku ho vystřídal Dr. Břetislav Mencák
264

. 

Časopis od svého prvního ročníku vycházel pravidelně jednou týdně, v pátek, a 

kopíroval školní rok, tj. vycházel od září do července či srpna. Výjimku v historii 

Malého, resp. Mladého hlasatele tvořil začátek IV. ročníku, když v září 1938 vyšlo 1. 

(3. 9. 1938) – 4. číslo (24. 9. 1938) a následující, 5. číslo, až 3. 12. 1938. Přerušení 

                                                                                                                                               
osob. Nositel tzv. Svatováclavské orlice. Mimořádným lidovým soudem odsouzen k trestu smrti a 

popraven. 
262

  Viz NA, fond Policejní ředitelství II – ODD, sg. 5924, K 34. 
263

 Peroutka, Vladimír (29. 5. 1902 – 18. 5. 1956). Od roku 1932 působil v tiskovém koncernu 

Melantrich. 1933-1943 odpovědný redaktor týdeníku Na neděli, resp. Ahoj na neděli. 1940-1941 

odpovědný redaktor ilustrované přílohy Českého slova Kvítko. 1935-1936 odpovědný redaktor Mladého 

hlasatele. 1943-1945 odpovědný redaktor Světového zdroje zábavy a poučení, 1945-1948 Světového 

pramene zábavy. 
264

 Mencák, Břetislav (19. 4. 1903 – 12. 3. 1981). 1935-1938 redaktor v nakladatelství Melantrich. 1936-

1938 vedoucí redaktor Mladého hlasatele. 1938-1939 vydavatel a redaktor vlastní tiskové kanceláře 
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vydávání způsobila zářijová mobilizace československého vojska, díky níž i odpovědný 

redaktor Mencák musel narukovat. Po mnichovských událostech se ovšem do redakce 

už nevrátil, přešel do redakce nejstaršího českého dětského časopisu – Malého čtenáře. 

Na Mencákovo místo byl pak jmenován Dr. Karel Bureš
265

, původní redaktor 

sportovního týdeníku Star.  

Hlasatel se již od počátku lišil od většiny soudobých časopisů pro mládež svým 

nekonvenčním pojetím obsahu, kterým se dostával do kontrastu s jinými periodiky. 

Čtenáře chtěl nejen vzdělávat a vychovávat, což chtěla převážná většina soudobých 

časopisů pro děti a mládež, ale především také bavit a inspirovat k různým sportovním 

nebo zábavným aktivitám. V prvních třech ročnících převažuje zábavná beletrie včetně 

veselých obrázkových příběhů. 

Do prvních třech ročníků přispívali soudobí známí spisovatelé a žurnalisté, např. 

Fráňa Velkoborský
266

 nebo Karel Bejsta
267

, kteří byli především dospělým čtenářům 

známí ze stránek melantrišského Pražského ilustrovaného zpravodaje, dále spisovatelky 

Marie Majerová
268

 nebo Helena Malířová
269

, ale též spisovatelé sentimentálních 

románů jako byl Vilém Neubauer
270

 nebo spisovatelé jako Adolf Wenig
271

 či J. V. 

                                                                                                                                               
NORDIPRESS. 1940-1946 redaktor překladů v nakladatelství J. R. Vilímek. 1939-1944 pracovník 

Tiskového odboru Předsednictva ministerské rady.  
265

 Bureš, RNDr. Karel (1. 4. 1909 – 9. 1. 2000). V letech 1932-43 pracoval v nakladatelství Melantrich 

jako redaktor. Od 3. 12. 1938 řídil redakci časopisu Mladý hlasatel. Po zastavení týdeníku přešel do 

Večerního Českého slova a následně do redakce čtrnáctideníku Zdroj. Květen 1943 – leden 1941 

politický redaktor A-Zet. 9. 3. 1944 z nakladatelství Melantrich propuštěn. 1946-1948 řídil časopis 

Vpřed. 
266

 Velkoborský, Fráňa (6. 1. 1900 – 8. 11. 1958). Básník a dramatik, autor knih pro děti a mládež. Úzce 

spolupracoval s koncernem Melantrich a jeho Pražským ilustrovaným zpravodajem. Z jeho děl jsou 

nejznámější sbírka básní pro děti Naše zvířátka a pověsti a pohádky amerických Indiánů Ze světa rudých 

tváří.. Viz např.: Velkoborský, Fráňa: Jeníkův Vánoční dar. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 8, 24. 12. 1938, 

str. 6. 
267

Bejsta Karel (29. 9. 1896 - ?). Původním povoláním četník. Ve své literární tvorbě psal převážně 

povídky orientované na Podkarpatskou Rus.. Viz např,: Bejsta, Karel: Vánoční hvězda Ivánka Petruka. 

Mladý hlasatel, ročník IV, č. 8, 24. 12. 1938, str. 8-10. Bejsta též přispěl povídkou do posledního 

vydaného čísla Mladého hlasatele. Viz: Bejsta, K.: Rysice pod poloninou Prelukou. Mladý hlasatel, 

ročník VI, č. 38, 17. 5. 1941, str. 619. 
268

 Majerová, Marie (1. 2. 1882 – 16. 1. 1967). Původně členka KSČ, ze strany vystoupila v roce 1929. 

V období I. republiky spolupracovala jako redaktorka a autorka s tiskovým koncernem Melantrich. 1947 

jmenována národní umělkyní. Z jejích děl je nejznámější romány Siréna a Panenství. Psala též prózu pro 

děti, nejznámější je Robinsonka nebo Bruno, čili dobrodružství německého hocha na české vesnici. 
269

 Malířová, Helena (31. 10. 1877 – 17. 2. 1940). Novinářka, spisovatelka a překladatelka. Sestra 

herečky Růženy Naskové, partnerka spisovatele Ivana Olbrachta. Působila převážně v komunistickém 

tisku. Z jejího díla je nejznámější román Mariola. 
270

 Neubauer, Vilém (30. 11. 1892 – 10. 2. 1965). Původním povoláním celní úředník. Autor 

sentimentální prózy určené dívkám a ženám. Z jeho díla je nejznámější román Sextánka.  
271

 Wenig, Adolf (13. 8. 1874 – 19. 3. 1940). Původním povoláním učitel. Autor především historické a 

vlastivědné prózy a literatury pro děti. Autor libreta Dvořákovy opery Čert a Káča. Z jeho děl jsou 

nejznámější Staré pověsti Pražské. 
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Pleva
272

. Jako strýček Tomy v hádankářské rubrice vystupoval Erik Sterzinger
273

. 

Několik povídek publikoval i ilustrátor a karikaturista Dobroslav Haut
274

, který na 

stránkách Hlasatele uveřejňoval komiks Strýček Zázvorka. Občas se objevily i povídky 

J. K. Čemuse.
275

 

 

5.1.1. Změny v časopise od roku 1938 

 

Rozhodující přelom v historii časopisu nastává s výše zmíněným Burešovým 

příchodem do redakce. Vedle Bureše se pak důležitým členem redakce stal spisovatel a 

významný představitel skautského hnutí, Jaroslav Foglar. Spojení těchto dvou mužů, 

kteří změnili dosavadní obsah časopisu, vedlo k jeho  nebývalé oblibě.  Za důkaz může 

posloužit náklad Mladého hlasatele. Zatímco III. ročník vycházel v nákladu 50 tisíc, na 

konci roku 1939 dosáhl již 100 000 výtisků
276

 a před svým zastavením pak vycházel 

v nákladu 207 tis. výtisků. 

Čím byl způsoben tento raketový vzestup obliby časopisu? Plnobarevný, 

ofsetově tištěný (umožňující tisk např. i malých detailů na nekvalitní papír) týdeník se 

začíná díky Foglarovi stávat čím dál tím více interaktivní, což bylo způsobeno 

především Čtenářskými kluby Mladého hlasatele. Výzvu k jejich založení otiskl Foglar 

v 36. čísle II. ročníku, přičemž do 14 dnů jich vzniklo 100, do konce ročníku pak 

celkem 300. Na konci IV. ročníku pak existovalo již 2700 čtenářských klubů a v době 

zastavení časopisu dokonce 18 tisíc klubů
277

. Z tohoto důvodu dokonce redakce žádala 

čtenáře, aby na odeslání legitimací zasílali známky na jejich odeslání, „neboť poštovné 

na tyto zásilky činí několik set korun týdně“
278

. 
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 Pleva, Josef Věromír (12. 8. 1899 – 7. 9. 1985). Původním povoláním učitel. Autor děl pro děti a 

mládež, z nichž nejznámější je dvoudílný román Malý Bobeš. Autor populárního převyprávění osudů 

Robinsona Crusoe. 
273

 Sterzinger, Erik (1909 – květen 1980 v Českém Krumlově). Propagátor turistiky, autor hádankářských 

příloh. Původním povoláním poštovní úředník. 
274

 Haut, Dobroslav (29. 12. 1906 – 9. 5. 1945). Český karikaturista a ilustrátor. Viz např.: Haut, D.: 

Frickovy Vánoce. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 9, 31. 12. 1938, str. 5.  
275

 Čemus, Jan Karel (28. 1. 1895 – 11. 11. 1969). Původním povoláním elektroinženýr. Od roku 1925 

působí v žurnalistice, později začíná překládat z angličtiny, francouzštiny, italštiny a němčiny a následně 

začíná psát i beletrii. Na počátku protektorátu vězněn gestapem. Po skončení II. světové války se 

odstěhoval do Liberce, kde působil jako učitel jazyků. Psal knihy především pro chlapce. Pod svým 

pseudonymem Vladimír Jenka psal povídky a detektivní a dobrodružné romány.  Viz např.: Čemus, J. K.: 

Včasná výstraha. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 34, 24. 6. 1939, str. 12. 
276

 Dnes vyšlo 100.000 Hlasatelů. Mladý hlasatel, ročník V, č. 13, 25. 11. 1939, str. 194. 
277

 Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 30, 22. 3. 1941, str. 487. 
278

 Tamtéž.  
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Úspěch čtenářských klubů Hlasatele pak začaly napodobovat i další dětské 

časopisy, např. i Kulíšek, jak je dále uvedeno. Redakce na to reagovala slovy, že ji těší, 

že“ jsme my, v Mladém hlasateli, byli prvními, kdo s myšlenkou čtenářských klubů ke 

svému čtenářstvu přišli a toto naše prvenství jistě náležitě ocení zejména členové našich 

klubů. Mladý hlasatel vede.“
279

 

Tím, že Foglar na dopisy odpovídal a některé i zveřejňoval na stránkách 

Hlasatele, dosáhl toho, že čtenáři získávali pocit, že se podílejí na obsahu a směřování 

časopisu. Nový obsah od IV. ročníku tak ještě více způsobil, že týdeník pro čtenáře 

nebyl jakýmsi učitelem nebo vychovatelem, ale partnerem, který sdílí stejné hodnoty, 

jako je např. čestné a statečné chování. Ukazoval příklady, které je možné následovat. 

Tak se tomu mj. stalo i v případě kresleného seriálu Rychlé šípy. 

Další novinkou, kterou Bureš s Foglarem zavedli, byla rubrika Práce našich 

čtenářů, která umocnila pocit provázanosti mezi čtenáři a časopisem. Redakce při 

vzniku rubriky oznámila, že „občas uveřejníme nejlepší práce, které dostaneme“
280

. 

Zároveň specifikovala, že zaslané příspěvky nemají být dlouhé, pouze na jedné straně 

s černobílými kresbami a čtenář měl též napsat, jakou třídu navštěvuje a kolik je mu let. 

Od prvního lednového čísla 1939 se tak tato rubrika stala nedílnou součástí časopisu. 

Vzhledem k velkému ohlasu u čtenářů redakce na konci dubna 1939 oznámila, že 

„příspěvků máme od vás mnoho a velmi pěkných, a proto jsme se v redakci rozhodli, že 

pracím čtenářů vyhradíme ještě jednu stránku“
281

.  

Redakce průběžně odhalovala pokusy o plagiátorství malých čtenářů a také o 

tom čtenáře informovala, nepochybně ve snaze odradit. Tak např. oznámila např. že „M. 

Jurča, žák 3. měšť. šk. ve Zlíně, naučil se ve škole podvádět. Opsal povídku „Ve vlaku“ 

z čítanky. Ostatní čtenáři M. h. mu vyslovují své pohrdání.“
282

 Pohrdání zřejmě na 

čtenáře nepůsobilo, protože množství plagiátů či opisů se stupňovalo. Např. v říjnu 1940 

redakce přiznala, že „většina zaslaných prací nemůže být otisknuta. Mnozí přispěvatelé 

jsou málo sebekritičtí a domnívají se, že jejich výtvor je už tak dokonalý, že jej může 

shlédnout, nebo číst 140.000 čtenářů M. h.“
283

 S tímto stavem se redakce potýkala až do 

zastavení časopisu.  
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 Klubovní záležitosti. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 7, 12. 10. 1940, str. 110. 
280

 Práce našich čtenářů. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 9, 31. 1. 1938, str. 10. 
281

 Práce našich čtenářů. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 25, 22. 4. 1939, str. 11.  
282

 Připomínky pisatelům. Práce našich čtenářů. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 3, 13. 9. 1940, str. 42.  
283

 Práce našich čtenářů. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 6, 5. 10. 1940, str. 90. 
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Nová redakce zavedla i články z přírody nebo toulky z různých zemí celého 

světa, Domácí dílnu pro kutily nebo Kurs radiotelegrafie, který řídil Otakar Batlička
284

. 

Přáním redakce bylo, aby ke čtenářům časopis „přichází jako starý známý, jako věrný 

přítel, který nemá jiného přání, než abyste jej přijali mezi sebe jako svého“
285

. Od V. 

ročníku také zavedla průběžné číslování, nikoliv dosud uplatňovaného číslování 

každého výtisku.  

 

5.1.2. Kmenoví členové redakce  

 

 Novou redakci kromě zmíněného Jaroslava Foglara tvořili 4 kmenoví 

spolupracovníci, které redakce u při příležitosti 100 tisícového nákladu představila 

svým čtenářům včetně jejich fotografií.
286

 Jednalo se o Otakara Batličku, konstruktéra 

Mirko Musila
287

, autora kursů němčiny Josefa Novotného
288

 a vedoucího hádankářské 

rubriky – Strýčka Tomyho (již zmíněného Erika Sterzingera). Důležitou součástí 

redakce byli též fotografové Sláva Štochl
289

 a Svatopluk Sova
290

.  O tom, jak je jejich 

časopis připravován se mohli čtenáři nejen dočíst v  16. – 18. čísle VI. ročníku,
291

 ale na 

fotografiích mohli též spatřit mj. nejen spisovatele Batličku, redaktora Bureše, ale i 

Jaroslava Foglara při psaní Rychlých šípů a další technické pracovníky. 21. číslo VI. 

ročníku pak přineslo i 3 fotografie z redakční klubovny.
292

 

                                                 
284

 Batlička, Otakar (12. 3. 1895 – 13. 2. 1942). Spisovatel a radioamatér. Psal převážně dobrodružné 

povídky pro chlapce. Po německé okupaci člen Obrany národa. Za svou odbojovou činnost zatčen a 

vězněn v koncentračním táboře, kde zahynul. 
285

 Naše největší soutěž. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 1, 30. 8. 1940, str. 2. 
286

 Naši přátelé a spolupracovníci. Mladý hlasatel, ročník V, č. 13, 25. 11. 1939, str. 194.  
287

 Musil, Mirko. Autor modelů letadel. V roce 1935 se zúčastnil výstavy v Paříži, na které 

československé modely získaly první cenu. V létě 1938 se zúčastnil v Lublani závodu o pohár krále 

Petara II. 1939 maturoval. 
288

 Novotný, Josef (narozen 1885). Studoval na univerzitě v Jeně a Greifswaldu. V 19 letech se stal 

učitelem, ve 43 letech pak ředitelem měšťanské školy v Libni. V době psaní pro Hlasatelele  byl již 

v důchodu a žil v Kobylisích. 
289

 Štochl, Jaroslav – Sláva (12. 1. 1913 – 28. 12. 1990). Od mládí se věnoval fotografování. 

Spolupracoval s týdeníkem Mladý hlasatel. V květnu 1945 pořídil dokumentární fotografie z průběhu 

Pražského povstání. Po roce 1945 se věnoval především fotografování z oblasti rybářství a myslivectví. 
290

 Sova, Svatopluk (18. 1. 1913 – 8. 8. 1984). Český fotograf, který mj. zachytil též průběh Pražského 

povstání. Autor knihy Fotografujeme pro noviny. Praha: Orbis, 1960.  
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 Jak děláme Mladý hlasatel. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 16, 14. 12. 1940, str. 248-249; Mladý 

hlasatel, ročník VI, č. 17, 21. 12. 1940, str. 266-267; Mladý hlasatel, ročník VI, č. 18, 28. 12. 1940, str. 

283. 
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 V redakční klubovně. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 21, 18. 1. 1941, str. 330. 
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Zajímavým spolupracovníkem redakce byl Vladimír Güttner
293

, který od 1. do 

23. čísla IV. ročníku na stránkách časopisu publikoval na pokračování seriál Jarka 

Nerad. Čtenářům představil ve 14. čísle IV. ročníku nejen svůj život, ale i svoji 

fotografii.
294

  Podle zveřejněných informací se mělo jednat o čtenáře časopisu, který 

seriál napsal ve věku 16 let. V dostupných databázích Národní knihovny České 

republiky o takovémto spisovateli není zmínky. Mohlo by se ale s největší 

pravděpodobností jednat o budoucího příslušníka československé zahraniční armády, 

který padl v roce 1944 ve Francii.
295

  

 

5.1.3. Jaroslav Foglar 

 

Nepochybně hlavním a nejoblíbenějším autorem Hlasatele byl Jaroslav Foglar. 

Přestože nebo právě proto, že jeho příběhy jsou založeny na schematickém ději, 

důsledném dělení postav na kladné a záporné a vyústěním příběhu v souladu 

s čtenářským očekáváním. Vzhledem k obrovskému úspěchu jeho tvorby se nabízí 

oprávněná domněnka, že schematičnost příběhů byla vlastně autorovým záměrem. 

Důležitým momentem Foglarovy tvorby je jeho pojetí chlapectví jako fenomén, 

který jakoby stál mimo širších společenských vztahů, což je možná tím, co též čtenáře a 

také čtenářky (přestože jim jeho texty nebyly primárně určeny) dále přitahovalo.  

Foglar uměl velmi dobře fabulovat a dokázal v příběhu vytvořit dějové napětí 

tajemstvím, záhadami, nebezpečím, ale i smrtí, což umocňovalo přitažlivost jeho textů, 

kam vkládal i různé návody na hry nebo hlavolamy jako v případě známého ježka 

v kleci. Jeho texty jsou sice oddychové, ale zároveň i výchovné, což bylo autorovým 

úmyslem. Toho dosahoval i výše zmíněným čtenářskými kluby.  

 Výchovné a moralistní  apely obsahují i Foglarovy texty z konce roku 1938 a 

začátku roku 1939. Po vzniku II. republiky nabádal čtenáře „milovat a vážit si své vlasti, 

být na ni nehorázně pyšný, dívat se na ni jako na něco svého, k čemu patřím a čemu 

nesmím nikdy ublížit nebo udělat hanbu“
296

.  
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 Güttner, Vladimír (narozen 1922). Studoval na gymnáziu v Rychnově nad Kněžnou. Od školního roku 

1938/39 začal studovat na státní stipendium v Dijonu. Autor několika povídek v krajinských listech.  
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 Kdo napsal „Jarku Nerada?“ Mladý hlasatel, ročník IV, č. 14, 4. 2. 1939, str. 3.  
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 Viz: http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=74212889,  6. 8. 2013.  
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 Foglar: Lásce k vlasti se musíme učit. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 6, 10. 12. 1938, str. 3. 
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Foglar se také na počátku roku 1939 pokusil vytvořit nový ideál „česko-

slovenských“ hochů a dívek v souvislosti s přizpůsobením se „změněným poměrům“
297

 

v republice. Na závěr 10 „zákonů“ apeloval na čtenáře, že každý z nich „stane se 

šiřitelem vzorného občanství. A uvidíte, jak zakrátko nebude ani jediného špatného 

hocha a děvčete mezi vámi“
298

. Dále se pokusil zlepšit poměry ve školních třídách 

vyhlášením „debaty“ „Jak to vypadá ve vaší třídě?“
299

, v níž vyzval čtenáře, aby se staly 

ve třídě „moderními rytíři čistého ducha i srdce“
300

, tedy ideál, který se vine celým 

Foglarovým dílem.   

 

5.1.4. Rychlé šípy a jejich propagandistické využití 

 

Ovšem do dějin české literatury pro děti se zapsalo 7. číslo IV. ročníku Mladého 

hlasatele, které můžeme z níže uvedeného důvodu označit i za jedno ze zásadních v celé 

historii časopisu. Jaroslav Foglar zde totiž publikoval s kresbami Dr. Jana Fischera
301

 

na zadní straně první příběh Rychlých šípů pod názvem Černí jezdci řádí ...
302

 

Zajímavostí může být výraz pro budoucí partu Rychlých šípů, Foglar v druhém 

pokračování užívá termín „tlupa“
303

, což zrovna nepůsobí v případě kladné chlapecké 

skupiny nejlépe. Příběhy vycházely s jednou výjimkou
304

 vždy na zadní, 16. straně 

časopisu. 

První příběhy vyprávěly o soupeření Rychlých šípů a skupiny Černých jezdců. 

Jejich soupeření  bylo ukončeno příběhem Černí jezdci se smiřují
305

, přičemž v 15. čísle 

příběh Rychlých šípů chyběl. Jak redakce v následujícím čísle uvedla, „to bylo 

poprasku, když v předchozím Ml. hlasateli nebylo pokračování příběhů ušlechtilých 

„Rychlých šípů“, věčně znepokojovaných „Černými jezdci“, kteří jsou výlupky všech 

špatností. Dotazy ústní i dokonce telefonické (o písemných ani nemluvě) na nás pršely 
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 F. (Jaroslav Foglar): Noví česko-slovenští hoši a děvčata. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 9, 31. 12. 1938, 

str. 2. 
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 Tamtéž.  
299

 Foglar, J.: Mladý hlasatel začíná novou debatu svých čtenářů: Jak to vypadá ve vaší třídě? Mladý 

hlasatel, ročník IV, č. 10, 7. 1. 1939, str. 10. 
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 Tamtéž.  
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 Fischer, JUDr. Jan (22. 1. 1907 – 8. 1. 1960). Český ilustrátor. Absolvent Právnické fakulty UK Praha. 

První ilustrátor Foglarových Rychlých šípů.  
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 Černí jezdci řádí. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 7, 17. 12. 1938, str. 16. 
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 Černí jezdci se mstí. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 8, 24. 12. 1938, str. 16. 
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 Výjimkou bylo 14. číslo, kdy příběh vyšel přímo na titulní straně. Viz: „Černí jezdci“ opět poraženi. 

Mladý hlasatel, ročník IV, č. 14, 4. 2. 1939, str. 1. 
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 Černí jezdci se smiřují. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 17, 25. 2. 1939, str. 16.  
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ze všech stran: „Proč nebylo v tomto Ml. hlasateli o „Rychlých šípech“? – „Bude 

příště?“ – „Těšíme se až zase „Černí jezdi“ dostanou na frak.“ 

 Redakce čtenářům odpověděla „na všechny ty dotazy hromadně: Ano, „Rychlé 

šípy“ budou opět na zadní straně Ml. hlasatele.“ Čtenáři ovšem netušili, že s členy 

party Černých jezdců se sejdou už jen jednou. „Dobro vždycky musí nakonec zvítězit 

nad zlem, tak jako „Rychlé šípy“ vždycky vyzrají přes všechny úklady a nepřízně osudu 

na „Černé jezdce“. Toto konstatování bylo přece čtenáři předpokládáno. Redakce 

ovšem šla ještě dál, když uvedla, že „hoši „Rychlých šípů“ jsou obdivováni a 

napodobováni od vás v celém jejich hrdinském a ušlechtilém počínání, „Černí jezdci“ 

jsou v opovržení pro svou špatnost“. Zároveň vyzvala čtenáře, aby si zachovali „pro 

všechny časy obdiv ke všemu dobrému a odpor k hrubosti, násilí a špatnému 

počínání.“
306

  

Ovšem oproti očekáváním v dalším čísle se Černí jezdci natrvalo s příběhy 

Rychlých šípů rozloučili, a to ve zmíněném příběhu Černí jezdci se smiřují, ve kterém 

vystupuje i sám Jaroslav Foglar, který v závěru příběhu říká Dr. Burešovi: „Černí 

jezdci se smířili s Rychlými šípy. Konečně!“
307

 poté, co mezi oběma skupinami chlapců 

byl uzavřen „věčný mír a přátelství“. Ovšem důvod skutečného odstranění 

postav Černých jezdců byl ve skutečnosti jiný a závažnější. 

 Případ se řešil na policejním ředitelství. Jak do protokolu uvedl odpovědný 

redaktor Dr. Bureš, ve Foglarových příbězích „skupina „Rychlých šípů“ konala dobro a 

druhá skupina darebácké kousky. V každém příběhu vždy zvítězila skupina „Rychlých 

šípů“, čímž byl sledován morální účel, že nakonec vždy zvítězí dobrá věc.“
308 

 Ovšem 

tento Foglarův úmysl se u některých čtenářů minul účinkem, protože se našli tací, 

kterým za příklad sloužili Černí jezdci. Redakci na to upozornilo vedení několika škol.  

 Např. četnická stanice v Nových Dvorech na Kutnohorsku oznámila 6. 4. 1939 

Okresnímu úřadu v Kutné Hoře, že seriál Rychlé šípy „svádí mládež k nepředloženým 

činům, čehož dokladem jest, že v Malíně se svého času utvořil z chlapců školou 

povinných spolek banditů. Chlapci, kteří byli náruživými čtenáři shora uvedeného 

časopisu, přepadli dvakrát jiného chlapce“
309

 Z tohoto důvodu nařídilo Prezidium 
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 Něco o „Rychlých šípech“ a „Černých jezdcích“. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 16, 18. 2. 1939, str. 2.  
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 Záznam ze dne 27. 4. 1939. NA, fond PŘ II – ODD, sg. 164/50, Mladý hlasatel, K 248.  
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 Ručně psaná poznámka na dopisu Prezidia zemského úřadu v Praze ze dne 14. 4. 1939. NA, fond PŘ 

II – ODD, sg. 164/50, Mladý hlasatel, K 248. 
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zemského úřadu v Praze Policejnímu ředitelství v Praze, aby věc prošetřilo 

s odpovědným redaktorem.  

 Dr. Bureš při podání vysvětlení uvedl, že poté, co redakce „obdržela upozornění 

od „několika školních vrstev“, proto od č. 156 z 19. 2. 1939 byli Černí jezdci z Rychlých 

šípů vyřazeni.  Nadále se jednalo o „příběhy chlapců veselého rázu a dobrodružné 

příběhy s morálkou vyjadřující konání dobra“. Zároveň uvedl, že došlo i k určitým 

obsahovým změnám a doložil to na tom, že časopis „přináší vždy 1 fotografii 

význačných mužů z kulturního nebo politického života“. Jednalo se o životopisy různých 

politiků, umělců nebo monarchů, jak je podrobněji níže uvedeno.  

 Policejní ředitelství tak mohlo prezídiu zemského úřadu odpovědět v tom 

smyslu, že záležitost byla uzavřena, Černí jezdci se již dále v časopisu nevyskytují a 

redakce seriál pozměnila „na příběhy chlapců veselého rázu a poutavé dobrodružné 

příběhy s morálkou vyjadřující konání dobra. Rovně ostatní obsah časopisu byl 

v důsledku toho pozměněn a obsahuje nyní články poučné, zábavné, hádankářský 

koutek, kursy němčiny a radiotelegrafie a značné články ze života“
 310

.  

Dokladem toho, že se někteří čtenáři Hlasatele dále inspirovali Černými jezdci, 

je to, že minimálně jeden Klub Mladého hlasatele z Třeboratic byl takto pojmenován. 

Jeho fotografii přineslo 40. číslo
311

 V. ročníku Mladého hlasatele.  

 Obliba členů Rychlých šípů byla využita i propagandisticky. V 19. – 30. čísle IV. 

ročníku pomáhaly vyučovat němčině, jak níže uvedeno. V následujícím, V. ročníku, pak 

Mirek Dušín vystupuje ve třech částech
312

 jako doprovod k tělovýchovným cvikům 

v seriálu Cesta ke zdraví a síle. Nebyl sice pojmenován, ale kresba nenechala nikoho na 

pochybách, že je to Mirek Dušín od Dr. Fischera. 

 Foglar jako dobrý obchodník využil časopis k propagaci své nové knihy Hoši od 

Bobří řeky. V upoutávce na zakoupení knihy umně manipuluje s čtenářem, když ho mj. 

vyzývá: „čti knihu „Hoši od Bobří řeky“. Ona ti odpoví na všechny tyto i jiné otázky. 

Otevře ti nový krásný svět. S ní teprve budeš prožívat správně svůj chlapecký věk. Až 

dosud jsi spal! Až dosud jsi nevěděl, že jsi HOCHEM!. Ano, ještě nikdy jsi nečetl 

takovou knihu, jako jsou „Hoši od Bobří řeky“, ještě nikdy žádná kniha tak 

nepromluvila k tvému srdci.“
313

  

                                                 
310
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 Mladý hlasatel, ročník V, č. 40, 1. 6. 1940, str. 626. 
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 Mladý hlasatel, ročník V, č. 15, 9. 12. 1939, str. 236. 
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5.1.5 Otakar Batlička 

 

 Kromě Foglara byl hlavním autorem povídek IV. – VI. ročníku Hlasatele 

Otakar Batlička, jehož příběhy často ilustroval Bimba
314

 (Bohumil Konečný). Batlička 

do redakce nastoupil spolu s Burešem,  jeho první povídka – Voláme Hurst - se 

v Hlasateli objevila na konci ledna 1939 a vyprávěla o pomoci prostřednictvím 

radiostanice.
315

 Vzbudila velký ohlas a především velký zájem o radiotelegrafii. 

Redakce na to ihned zareagovala tím, že Otakar Batlička čtenářům slíbil
316

 uspořádat 

pro ně pravidelný kurs radiotelegrafie. Slib splnil a hned od následujícího čísla začal 

vycházet.
317

 

Batlička je také autorem tří povídek, které bychom mohli označit za 

pronacistické. Povídku Kavalíři vzduchu
318

 situoval do prostředí I. světové války, 

konkrétně do roku 1916. Vyprávěl v ní příběh anglického letce Jiřího Holowa a 

německého letce Hanse Roedera, kteří, přestože jsou protivníci, se po vzájemném 

sestřelu  jako ranění sejdou v jedné nemocnici.  

Druhou povídku
319

 opět zařadil do prostředí  I. světové války. V ní se český 

námořník Jirát v srpnu 1914 plaví na norské lodi Olaf, která veze měděnou rudu pro 

Německo. Když se kapitán lodi ptá, kdo z posádky „jest německý neb rakouský 

příslušník“, aby zjistil, kolik námořníků je ze zemí, které vedou válku, „vystoupil mladík 

vysoké postavy. „Já, pane kapitáne, jsem Čech!“ Tento mladý muž byl skutečně jediným 

z posádky, který náležel k válčícím mocnostem “
320

. Námořník v povídce přežije v noci 

na 12. 1. 1915 potopení lodi anglickým křižníkem.  

Třetí povídku, Kamarádi
321

, situoval Batlička do prostředí italských letců v Libyi 

a vypráví v ní o hrdinství letce, který pomohl svým bojovníkům a byl za to vyznamenán 

velkým válečným křížem, přičemž hned v úvodu se čtenář dozví, že dotyčný letec se 
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 Konečný, Bohumil (19. 4. 1918 – 14. 1. 1990). Populární český malíř a ilustrátor, známý pod 

přezdívkou Bimba. Ilustroval některé knihy Jaroslava Foglara. Po roce 1948 se uplatnil především 

v reklamě. 
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 Batlička, Otakar: Kamarádi. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 36, 28. 7. 1939, str. 8 -9. 
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zúčastnil „okupace Habeše“
322

. Na druhou stranu substantivum „okupace“ v době 

existujícího protektorátu bylo celkem odvážné, a to i ze strany cenzury, která povídku 

nechala otisknout.
323

  

Batličkovi též cenzura ještě v září 1940 dovolila oslavit svobodu, ač ji uvádí 

v souvislosti s říší zvířat. Na závěr povídky Velký Mombo tak napsal: „Daleko v džungli 

ozvalo se táhlé dlouhé troubení. Bylo to šťastné a spokojené volání tvora, který opět 

nabyl to, po čem každé utiskované a týrané zvíře touží – svobody!“
324

  

 

5.1.6. Odraz mnichovských událostí 1938 na stránkách Mladého 
hlasatele 

 

Aktuální politická situace se na stránky Mladého hlasatele dostala hned na 

počátku IV. ročníku, v září 1938. Titulní strana 1. čísla přinesla fotografii pochodujících 

členů Masarykovy letecké ligy, kterým byla věnována reportáž
325

 z jejich letního tábora.  

Redakce stejně jako ostatní tehdejší média reagovala na aktuální politickou krizi 

v česko-německých vztazích. Časopis přinesl zhodnocení
326

 srpnových událostí v ČSR i 

ve světě a popřál zároveň čtenářům „šťastný a klidný školní rok 1938-1939“. Aktuální 

situace byla připomenuta též dvoustránkovým článkem Za slavnými předky...
327

, ve 

kterém představila důležité postavy české historie  a vyzvala mládež, aby při každé 

příležitosti v sobě probouzela a vychovávala rytířskost, protože je momentálně potřeba 

generace statečné, „která se nebojí smrti, boje ani nebezpečí, jako ji znal Hus a husité.... 

Náš národ potřebuje muže ze žuly a ze želena, novou generaci, která se nebude spoléhat 

na nikoho a uhájí svou svobodnou zemi sama.“ 

 Zářijová čísla 1938 jsou plná aktuálních informací
328

, výzev ke klidu a rozvaze, 

ale též i politických komentářů. V jednom z komentářů redakce mj. deklarovala, že „ve 

skutečnosti jsou však sudetští Němci jen pouhou záminkou, aby Německo ve svých cílech 

                                                 
322

 Tamtéž. 
323

 Zároveň je nutné zdůraznit, že se Otakar Batlička aktivně zapojil do protifašistického odboje v rámci 

odbojové organizace Obrana národa a obstarával též radiotelegrafické spojení, přičemž jeho výše uvedené 

povídky absolutně nesnižují hodnotu jeho osobnosti. Otakar Batlička zemřel v koncentračním táboře 

Mauthausen v únoru 1942.  
324

 Batlička, Otakar: Velký Mombo. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 2, 6. 9. 1940, str. 21.  
325

 F. Ne.: Osada radostné práce. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 1, 3. 9. 1938, str. 14-15. 
326

 P: Rušný vývoj událostí v srpnu. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 1, 3. 9. 1938, str. 2.  
327

 J. V.: Za slavnými předky. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 1, 3. 9. 1938, str. 7-8.  
328

 Viz: Prezidentovo poselství míru. Měníme tempo, neopouštíme však ducha. Mladý hlasatel, ročník IV, 

č. 3, 17. 9. 1938, str. 2; Prožíváme osudové chvíle. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 4, 24. 9. 1938, str. 2. 
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postoupilo přes nejtvrdší oříšek, jímž jsme my, blíže ke svým záměrným plánům.“
329

 

Kromě komentářů
330

 jsou dále v týdeníku otiskovány články o armádě
331

, o 

uprchlících
332

 ze Sudet apod. Na obálce posledního zářijového čísla byla otištěna 

fotografie dvou československých vojáků s kulometem a pod nimi citát „Nepřátel se 

nelekejte – na množství nehleďte“.
333

  

Aktuálně působila i povídka Bitva u Chlumce od tehdy 34letého Miloše Václava 

Kratochvíla
334

 z jeho knihy Památné bitvy našich dějin
335

, kterou autor zakončil slovy 

výstrahy proti Německu: „Poučení, kterého se dostalo německému vojsku v Čechách, 

nebylo poslední a záhy přesvědčilo německé panovníky o síle a odolnosti českého státu. 

Meč útočníkův, na jehož ostří naskočily na českých hranicích ošklivé zuby, byl zastrčen 

do pochvy a německá říše si odvykla tasiti jej proti českému sousedu. Mnohem raději a 

častěji s ním žila v míru a pohodě.“ Bohužel realita září 1938 a března 1939 měla nejen 

čtenáře Mladého hlasatele přesvědčit o opaku Kratochvílových slov. Ještě v novoročním 

čísle 1939 je otištěna povídka ze zářijové mobilizace Takoví jsou čeští vojáci!
336

 

popisující hrdinství československých vojáků. 

 V září 1938 vyšla, jak už bylo výše uvedeno, jen 4 čísla, protože díky mobilizaci 

musel narukovat Dr. Břetislav Mencák. 5. číslo tak vyšlo až 3. prosince 1938. Redakce 

se omluvila za přerušení vydávání a zároveň konstatovala, že „teď je zase již vše 

v pořádku, máme dost papíru a tak Mladý hlasatel bude již zase pravidelně 

vycházet.“
337

 Současně ale nadále reagovala na své druhé straně na aktuální politickou 

situaci.
338

 Tato strana pak byla až do zastavení časopisu této problematice trvale 

věnována. 

                                                 
329

 Celý svět stojí za námi... Mladý hlasatel, ročník IV, č. 2, 10. 9. 1938, str. 2; Vzrušující události 

minulého týdne. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 3, 17. 9. 1938, str. 3. 
330

 Viz Prožíváme osudové chvíle, c.d. 
331

 Viz: J. V.: Brandejšsští dragouni mají koně... Mladý hlasatel, ročník IV, č. 2, 10. 9. 1938, str. 6-7.  
332

 Praha, milosrdná hostitelka. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 4, 24. 9. 1938, str. 3. 
333

 Mladý hlasatel, ročník IV, č. 4, 24. 9. 1938, str. 1. 
334

 Kratochvíl, Miloš Václav (6. 1. 1904 – 9. 7. 1988). Autor historických románů, filmový scénárista a 

pedagog. Z jeho tvorby jsou nejznámější román Život Jana Amose nebo cyklus románů odehrávající se 

v dobách husitských válek. 
335

 Kratochvíl, Miloš Václav: Památné bitvy našich dějin. S úvodem Františka Langra s kresbami 

Mikuláše Alše s dokumentárními fotografiemi. Praha: Josef Hokr, 1936.  
336

 Bory: Takoví jsou čeští vojáci! Skutečný příběh z mobilizace. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 9, 31. 12. 

1938, str. 11.  
337

 Dopis našim čtenářům. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 5, 3. 12. 1938, str. 2. 
338

 Viz: Slzy nad státní vlajkou. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 5, 3. 12. 1938, str. 2; P.: Důvěřujme své síle! 

Mladý hlasatel, ročník IV, č. 5, 3. 12. 1938, str. 2; Rudolf Beran: Volám vás mladé! Mladý hlasatel, 

ročník IV, č. 6, 10. 12. 1938, str. 2; Skauti do Národní jednoty. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 7, 17. 12. 

1938, str. 2; Mladá Národní jednota. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 7, 17. 12. 1938, str. 2; Chamberlain 

opět zachraňuje mír. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 12, 21. 1. 1939, str. 2; První slovenský sněm se sešel. 
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Kromě ojedinělých povídek reagujících na novou situaci
339

 začal časopis 

přinášet životopisy významných politiků česko-slovenské i světové politiky doplněné 

fotografií. Začal životopisem nově zvoleného prezidenta Emila Háchy
340

 a pokračoval 

profily členů Beranovy vlády, evropských politiků, umělců až po panovníky, jejichž 

profily v časopise vycházely od dubna 1939.  

 Časopis též přinášel reportáže ze stavby první dálnice
341

 – „Národní silnice“, na 

které pracovali členové pracovních táborů, na podzim 1938 nově vzniknuvších. 

Poslední, a to 36., číslo IV. ročníku bylo vydáno 28. 7. 1939. Redakce 

zhodnotila, že „neměl tak klidný průběh jako ročníky před ním, ba dokonce v pohnutých 

říjnových a listopadových dnech r. 1938 nemohl vycházeti“
342

. Zároveň ale s viditelnou 

radostí oznámila, že na konci tohoto ročníku „už 70.000 českých chlapců a děvčat 

odbírá Hlasatele“
343

. 

 Před tímto posledním číslem bylo ještě 14. července 1939 vydáno zvláštní číslo 

Mladého hlasatele, které bylo rozšiřováno zdarma. Týkalo se především prázdninové 

soutěže časopisu, ale nechyběla ani Batličkova povídka Otrávený šíp
344

, rubrika Práce 

našich čtenářů
345

 nebo příběh Rychlé šípy plaší pytláky
346

. Zároveň obsahovalo i apel
347

 

na zakládání čtenářských kroužků Mladého hlasatele.  

 

5.1.7. Druhá světová válka na stránkách Mladého hlasatele 

 

Za jednoho z nejproblematičtějších spolupracovníků redakce časopisu můžeme 

považovat novináře Gustava Evžena Pergla
348

. Pergl se dlouhodobě specializoval na 

                                                                                                                                               
Mladý hlasatel, ročník IV, č. 13, 28. 1. 1939, str. 2.; Barcelona je nové hlavní město Španělska. Mladý 

hlasatel, ročník IV, č. 14, 4. 2. 1939, str. 2; P: Papež Pius XI. zemřel. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 16, 18. 

2. 1939, str. 2. 
339

 Viz např. Haut, D.: Emigrant. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 5, 3. 12. 1938, str. 4. 
340

 Třetí prezident republiky. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 5, 3. 12. 1938, str. 2. 
341

 Na stavbě národní silnice. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 6, 10. 12. 1938, str. 7; Vzory pro Národní 

silnici. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 7, 17. 12. 1938, str. 3. 
342

 Na rozloučenou se 4. ročníkem. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 36, 28. 7. 1939, str. 2. 
343

 Tamtéž.  
344

 Batlička, O.: Otrávený šíp. Mladý hlasatel, ročník IV, zvláštní vydání, 14. 7. 1939, str. 5. 
345

 Práce našich čtenářů. Mladý hlasatel, ročník IV, zvláštní vydání, 14. 7. 1939, str. 6. 
346

 Rychlé šípy plaší pytláky. Mladý hlasatel, ročník IV, zvláštní vydání, 14. 7. 1939, str. 8. 
347

 Založte si čtenářský kroužek Mladého hlasatele. Mladý hlasatel, ročník IV, zvláštní vydání, 14. 7. 

1939, str. 7. 
348

 Pergl, Gustav Evžen (31. 5. 1913 - ?). Po reálném gymnáziu absolvoval dva roky vojenské akademie 

v Hranicích u Vyškova. 1. 8. 1939 – 1943 politický redaktor melantrišského A-Zetu. Od roku 1943 

redaktor Českého slova, od 1. 5. 1943 zástupce šéfredaktora Crhy. Po zastavení Českého slova od září 

1944 redaktor Národní práce. V lednu 1945 se spolu s Karlem Wernerem účastnil zájezdu novinářů na 
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problematiku historie zbraní a pro různá protektorátní periodika připravoval buď seriály 

o vývoji zbraní a techniky nebo jednotlivé články. Můžeme je najít např. v Pestrém 

týdnu, zlínském Světě nebo i v níže uvedené Zteči či Správném klukovi.  

 Na téma Vývoj válečných zbraní publikoval Pergl od září 1939 sérii článků i na 

stránkách Hlasatele. Zpočátku jeho autorství nebylo zmíněno, byl podepsán jen pod 

doprovodnými kresbami. Proklamovaným účelem článků mělo být, aby se čtenáři 

poučili „jak se dříve bojovalo, jaké zbraně se nosily před dávnými časy a jaké obrané 

prostředky používali bojovníci všech dob.“
349

  Skutečný cíl – utvrzování ve vítězství a 

síle německé armády – nebyl čtenářům Hlasatele samozřejmě zmíněn, mělo ho být 

dosaženo skrytě. Na závěr osmého pokračování Pergl ukončil „přehled výzbroje a 

výstroje vojáků všech dob“
350

 a oznámil, že od příštího čísla začne „přinášeti pohledy 

na výzbroj, která nechybí v žádné armádě: tanky a dělostřelectvo, ... od katapult starých 

Římanů až k dělům dnešní doby.“
351

 To se stalo od 12. čísla
352

 V. ročníku.  

V následujícím, tedy VI. ročníku, se věnoval soudobým zbraním a články série 

pod názvem Dnešní válečné zbraně opětně sám ilustroval, jak uváděl textem „kreslí a 

píše Pergl“
353

. Posledním část seriálu Dnešní válečné zbraně vyšla naposledy ve 23. 

čísle.
354

  

 Pergl je též autorem článku Zastírání na moři ve službách válečné lsti
355

, který 

byl nepochybně napsán jako reakce na začátek války na moři. I tento článek doplnil 

svou kresbou. Zdánlivě neškodným tématem svých článků ovšem Pergl dokonale 

posloužil nacistické propagandě. Jeho práce jsou psány v jednotném duchu 

zdůrazňování hrdinství německé armády v minulosti i v současnosti, což mělo utvrzovat 

čtenáře ve víře v  německé vítězství a utvrzovat o velikosti a síle nacistického vojska. 

V době, kdy články Pergl v Hlasateli publikoval, mohly mít tuto odezvu, neboť tehdy 

německá armáda skutečně dosahovala jednoho vítězství za druhým.  Ostatně redakce se 

tímto cílem netajila, čtenářům sdělila, že tak dělá proto, aby „poznali, v čem spočívá 

velikost německé letecké zbraně“
356

. 

                                                                                                                                               
dočasně dobitá území nacisty v Maďarsku. Většinou se věnoval vojensko-politické publicistice a dějinám 

vojenství a zbraní. Po válce odsouzen na 17, později 10 let, 5. 5. 1955 propuštěn.  
349

 Vývoj válečných zbraní. Mladý hlasatel, ročník V, č. 4, 23. 9. 1939, str. 50. 
350

 Vývoj válečných zbraní. Mladý hlasatel, ročník V, č. 11, 11. 11. 1939, str. 1162. 
351

 Tamtéž.  
352

 Vývoj válečných zbraní. Mladý hlasatel, ročník V, č. 12, 18. 11. 1939, str. 178. 
353

 Pergl, Gustav: Dnešní válečné zbraně. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 2, 6. 9. 1940, str. 23.  
354

 Pergl, (Gustav): Dnešní válečné zbraně. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 23, 1. 2. 1941, str. 373.  
355

 Zastírání na moři ve službách válečné lsti. Mladý hlasatel, ročník V, č. 4, 23. 9. 1939, str. 54. 
356

 Letadla Německé Říše. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 1, 30. 8. 1940, str. 10; Mladý hlasatel, ročník VI, 

č. 2, 6. 9. 1940, str. 19;  
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 Témata bojových akcí, zbraní či vojáků, která byla nepochybně pro chlapce 

zajímavá, provázala čtenáře Mladého hlasatele pravidelně od 1. čísla V. ročníku až do 

zániku časopisu. Ještě před vstupem Velké Británie a Francie do války proti Německu 

mohli čtenáři vidět anglický Obojživelný tank
357

. Poté byl v nové rubrice Stroje, které 

nás zajímají představen letoun Messerschmitt-Taifun
358

 a popis jeho nasazení v boji
359

 

nebo nejmodernější křižník
360

 či a stíhačka Messerschmitt Me 109
361

. 

 Situace vedoucí k začátku světové války byla v Hlasateli uvozena otištěním 

mapy a krátkého článku o Gdaňsku (stejně tak tomu bylo i v denících) s tím, že „je nyní 

k Gdansku soustředěn zájem celého světa“
362

 poté, co „v dubnu t. r. oznámil Vůdce a 

říšský kancléř Adolf Hitler světu, že Německo žádá, aby Gdansko bylo znovu připojeno 

k říši“
363

. V této souvislosti je zajímavé, že slovo „říše“ je psáno ještě s malým 

písmenem. Ve stejném čísle pak časopis přinesl čtenářům též nákres Maginotovy linie 

s konstatováním, že „německá říše postavila proti této linii také svoje opevnění, nazvané 

Siegfriedovou linií“
364

. 

 Aktuální válka proti Polsku stejně jako proti dalším zemím byla časopisem 

připomínána spíše minimálně. Po dobytí Krakova časopis přinesl fotografii Wavelu a 

zdůraznil, že na něm „je pochován polský maršál Pilsudský. Důstojníci říšské armády 

přišli ke hrobu vzdát čest maršálově památce.“
365

 Z německo-polské války pak Hlasatel 

přinesl ještě fotografii vojáků s protiletadlovým dělem a foto torpédového motorového 

člunu
366

, fotografii kanonu říšské armády na pokraji lesa
367

 a konečně fotografii 

bombardovacího letounu, „který se vrací z útoku na anglické lodě a těžká houfnice při 

obléhání Varšavy“
368

. 

 Stejně tak byla fotografická propaganda využívána i v dalších válečných 

konfliktech nacistického Německa. Absentují zprávy o dění v Sovětském svazu, se 

kterým Německo mělo uzavřeno tajné smlouvy. Objevují se výjimečně, a to např. 
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 Stroje, které nás zajímají. Obojživelný tank. Mladý hlasatel, ročník V, č. 1, 2. 9. 1939, str. 4.  
358

 Stroje, které nás zajímají. Letoun „Messerschmitt-Taifun“. Mladý hlasatel, ročník V, č. 2, 9. 9. 1939, 

str. 19. 
359

 Jak útočí bombardovací letadla? Mladý hlasatel, ročník V, č. 3, 16. 9. 1939, str. 40-41. 
360

 Stroje, které nás zajímají. Jak vypadá nejmodernější křižník. Mladý hlasatel, ročník V, č. 7, 14. 10. 

1939, str. 104-105. 
361

 Mladý hlasatel, ročník V, č. 24, 10. 2. 1940, str. 371. 
362

 Komu patří Gdansko? Mladý hlasatel, ročník IV, č. 33, 17. 6. 1939, str. 2. 
363

 Tamtéž. 
364

 Maginotova linie. Mladý hlasatel, ročník IV, č. 33, 17. 6. 1939, str. 3.  
365

 Mladý hlasatel, ročník V, č. 3, 16. 9. 1939, str. 34. 
366

 Stroje, které nás zajímají. Mladý hlasatel, ročník V, č. 8, 21. 10. 1939, str. 115. 
367

 Mladý hlasatel, ročník V, č. 9, 28. 10. 1939, str. 131. 
368

 Mladý hlasatel, ročník V, č. 10, 4. 11. 1939, str. 147.  
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v souvislosti se zahájením letecké přepravy mezi Sovětským svazem a Německem, kdy 

byla otištěna fotografie, na které byl zachycen „první ruský 21místný letoun, který 

přistál v Berlíně.“
369

 Velmi obezřetně byla též komentována sovětsko-finská, tzv. zimní 

válka. Fotografie z finské školy byla doprovázena popisem, ve kterém redakce mj. 

uvedla, že „Finsko vede s Ruskem válku, ve které Říše zachovává přísnou neutralitu.“
370

 

Naposledy byl Sovětský svaz zmíněn v souvislosti s vydáním nové série pamětních 

známek
371

, která představovala jednotlivá sovětská území. 

Boje na Balkáně a průchod německé armády Bulharskem byly ilustrovány např. 

fotografií, na které němečtí vojáci krmí veselé bulharské chlapce jídlem z jejich polní 

kuchyně
372

. Po obsazení Jugoslávie pak Hlasatel na počátku května 1940 publikoval 

fotografii z dobývání německých vojáků „opevnění na býv. jugoslávských hranicích“
373

. 

Válka proti Francii byla připomenuta pouze jedinou fotografií, a to rozstříleného 

obytného domu na německo-francouzských hranicích
374

. Oproti tomu byli čtenáři lákáni 

na zhlédnutí dokumentárního filmu Vítězství na západě, protože se jedná o „úžasný film 

z nynější války, natáčený přímo na frontě. Při shlédnutí tohoto jedinečného filmu si 

uvědomíte obrovskou sílu a nejdokonalejší výzbroj německé armády, která za necelý rok 

porazila Polsko, Norsko, Holandsko, Belgii a Francii!“
375

 

 

5.1.8. Protibritská propaganda 

 

Protibritská propaganda byla uplatňována taktéž především pomocí fotografií 

německých či anglických zbraní a strojů. Ať už to byla fotografie anglického 

bombardéru Bristol Blenheim, jehož tři stroje „byly německými stíhačkami 

sestřeleny“
376

, kresba podle T. Matejky z boje proti Anglii
377

 nebo fotografie německého 

důstojníka, jak teleobjektivem pozoruje a fotí z flanderského pobřeží anglické břehy na 

druhé straně Lamanšského kanáluí
378

.  
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 Mladý hlasatel, ročník V, č. 23, 3. 2. 1940, str. 355. 
370

 Mladý hlasatel, ročník V, č. 27, 2. 3. 1940, str. 418. 
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 Něco pro známkaře. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 24, 8. 2. 1941, str. 385.  
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 Mladý hlasatel, ročník VI, č. 31, 29. 3. 1941, str. 494. 
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 Mladý hlasatel, ročník VI, č. 38, 17. 5. 1941, str. 608. 
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Pro účely protibritské propagandy byl využit i údajný letec Hans Plotz, který 

zaslal do redakce Mladého hlasatele článek popisující funkci a význam padáků
379

. 

Zároveň slíbil, „že pošle další články z fronty, které budou čtenáře M. h. zajímat“
380

. 

V dalších číslech Hlasatele byl pak publikován pouze jeden článek tohoto letce zaslaný 

„polní poštou“ – Letadla a typ, ve kterém oslavoval německá letadla jako „stroje 

budoucnosti“
381

, jejichž náporu „anglická letadla nemohou odolati“
382

. Následovaly na 

pokračování otiskované „vzpomínky starého, šedovlasého letce, který byl rakousko-

uherským válečným pilotem“
383

. Nesignovaný seriál s Bimbovými ilustracemi naprosto 

posloužil protibritské propagandě.  

 

5.1.9. Odraz aktuální politické situace na stránkách časopisu 

 

Aktuální politická situace se na stránkách časopisu objevovala pravidelně od 

obsazení Čech a Moravy německou armádou. Přestože 20. číslo časopisu bylo vydáno 

18. 3. 1939, na obsazení a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava reagoval časopis až 

v čísle 21. Čtenářům byl představen přehled německých ozbrojených sil včetně 

označení německých automobilů
384

 a mohli se podívat též na fotografii z vojenské 

přehlídky na Václavském náměstí. Čtenáři se mohli následně též podívat na fotografii 

nově jmenovaného říšského protektora Konstantina von Neurath ve slavnostní 

uniformě
385

 nebo na velkou fotografii Adolfa Hitlera u příležitosti jeho 50. narozenin
386

. 

Fotografie byly ale doplněny několika větami, zcela zatím chybí oslavné články. 

Výročí vzniku protektorátu a Hitlerovy narozeniny jsou témata, která se 

stereotypně objevují i v následujících ročnících. Stejně jako v ostatních médiích, i 

čtenáři Mladého hlasatele byli přesvědčováni o výhodách vzniku protektorátu, protože 

si „připadáme u nás v Protektorátě skutečně jako v závětří, cítíme se klidni a bezpečni 

pod záštitou německé branné moci a pod zárukami, danými nám Vůdcem a říšským 

kancléřem Adolfem Hitlerem.“
387

 Takže „nastává doba radostné spolupráce vzájemně 
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se doplňujících našich dvou národů, doba klidného soužití.“
388

 Klid a bezpečí jsou 

motivy objevující se v mnoha propagandistických textech v obou fázích vývoje 

protektorátu.  

 

5.1.10 Zobrazení Hitler-Jugend 

 

Oč menší pozornost byla věnována protektoru Neurathovi, Adolfu Hitlerovi či 

prezidentu Háchovi, o  to více byla věnována velká pozornost činnosti Hitler-Jugend .  

Začíná až od VI. ročníku, přičemž poslední číslo V. ročníku Mladého hlasatele na své 

druhé straně přineslo reprodukci známého nacistického propagandistického plakátu, na 

němž stojí desetiletý chlapec HJ a za ním je fotografie Adolfa Hitlera. Plakát „Jugend 

dienst dem Führer. Alle zehnjährigen in die HJ“ doprovodilo informací o tom, že každý 

desetiletý chlapec se stává členem HJ, přičemž „o tom, jak němečtí chlapci a děvčata 

v HJ žijí, jakými novými cestami se ubírá jejich výchova“
389

, o tom se čtenáři dozví 

v VI. ročníku.  

 Svůj slib redakce splnila doslova. Téměř v každém vydání VI. ročníku časopis 

obsahuje fotografie nejen z armádního prostředí, ale především z činnosti Hitler-

Jugend, ať už to bylo z   venkova, kde pomáhají chlapci a dívky
390

, nebo vůbec pomoci 

členů HJ svým spoluobčanům např. při natírání chodníků
391

. Časopis přenesl též 

fotografie z  lehkoatletických závodů HJ v Praze 14. – 16. 9. 1940
392

, foto z říšské 

námořní školy III. HJ
393

, z nástupu členů HJ
394

, berlínské HJ při zápisu na říšské závody 

modelů letadel
395

 a nebo  člena HJ, který vytvořil papírový model
396

. Velká pozornost 

byla věnována mládežnickým organizacím v dalších Německu spřátelených státech. 

Opět se jednalo převážně o otiskování zajímavých fotografií.  

Publikovány byly i fotografie ze vzorného tábora HJ, na kterém je zachyceno 

shromáždění chlapců s vlajkami s hákovými kříži
397

, záběry z letních táborů německých 
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dívek
398

 nebo plakát Jugend im Luftschutz! s doprovodným textem „V Říši pomáhají 

také chlapci z HJ při protiletecké ochraně. Na obrázku je plakát, který nabádá chlapce 

k této činnosti. Text na plakátu zní: Mládež v protiletecké ochraně!“
399

 

 Mladý hlasatel přibližoval svým čtenářům též strukturu Hitler-Jugend. 

Nepodepsaný článek o nejmladších členech HJ –  tzv. Pimpfech popisoval  vstup do 

Hitler-Jugend a poznamenal mj., že „nejkrásnější dobou takového „nováčka“ jsou 

školní prázdniny. Tu odchází se svými kamarády na výlety a do táborů. S tornou na 

zádech, stanem, kuchařským náčiním putuje pěšky, na kole nebo vlakem lesy a údolími, 

přes pole a louky, podél řek a jezer i podél zaprášených silnic své vlasti. Radostně 

pochoduje v sevřeném útvaru, stejným krokem, s veselou písní na rtech. Tam, kde je 

nejkrásněji, postaví pak hoši stany a žijí tu několik dní na čerstvém vzduchu, daleko od 

města jen pro sebe. Učí se plavat, hrají Handball (podobný naší házené) a provádějí hry 

v přírodě. ... Učí se tu soudržnosti a společenství.“
 
Článek zároveň uvedl důvody 

povinného členství (povinnost nebyla samozřejmě v článku zmíněna) v HJ slovy, že 

„mladý Němec blíží se tu prvními kroky k tomu, čím má být, blíží se k ideálu německého 

chlapce, od něhož Vůdce žádá, aby byl: tvrdý jako ocel, houževnatý jako kůže a hbitý 

jako ohař.“
400

 

 Aby čtenáři pochopili rozdíly mezi HJ a DJ (Deutsches Jungvolk), následoval na 

počátku dubna 1941 další informativní článek.
401

 Zkratka ROKO v následujících číslech 

publikovala článek Chlapci v HJ., který dále rozebíral jednotlivé části Hitler-Jugend. 

Snažil se čtenářům vnutit údajný zájem německých chlapců o „všemožné obory 

vojenské činnosti“, přičemž zdůrazňoval přitažlivé zájmy, které jsou oblíbené obecně 

mezi chlapci jakéhokoliv národa – automobilismus, pilotování letadel apod. Zároveň 

článek zdůrazňoval obecnou rovnost všech chlapců bez sociálních rozdílů, když 

„motorová, námořní a letecká HJ není snad pouze pro chlapce, kteří mají zámožné 

rodiče. Říšské vedení mládeže, kterému HJ podléhá, bere co nejdalekosáhlejší ohled na 

schopnosti všech chlapců“. Článek se v závěru netajil hlavním účelem Hitlerovy 

mládeže – „snaží se z nich vychovat plnocenné německé muže, německé vojáky. A že se 

mu to daří, to dokazují denně úspěchy německé branné moci.“
402

 Článek byl v 25. čísle 

doplněn fotografií německých HJ z výuky bezmotorového létání v Letecké HJ – Flieger 
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HJ
403

 a ve 36. čísle pak malého chlapce, „který se učí držet lehký protiletadlový 

kulomet“
404

. 

V posledním čísle existence časopisu pak vyšel nepodepsaný článek popisující 

výcvik vojáků z dětí, které opustily ve 14 letech školu, z nichž „přísná disciplina od 

mládí vytváří tvrdé vojáky budoucnosti, kteří se tak budou bít za Říši nejméně tak 

skvěle, jako se bijí dnešní němečtí vojáci“
405

. Bohužel tyto děti skutečně patřily na konci 

války k nejfanatičtějším bojovníkům i v době, kdy ostatní Němci věděli, že válka je pro 

Německo prohraná. 

Sérií takovýchto propagandistických článků a fotografií měl v mládeži vzniknout 

pocit, že tento způsob života dětí a mládeže v Německu a dalších státech patří mezi 

samozřejmost a bude zaveden i v prostředí protektorátu, což se za několik měsíců 

skutečně stalo. Oproti ostatním tehdy vycházejícím dětským časopisům se jednalo o 

ojedinělou věc, články výše uvedené začaly být ve zvýšené míře publikovány až 

v souvislosti se vznikem Kuratoria. 

 

5.1.11 Rasismus a antisemitismus na stránkách časopisu 

 

Mladý hlasatel se bohužel propůjčil též k hlásání rasismu a antisemitismu, 

přičemž náznak najdeme již v prosinci 1938 v souvislosti s publikovanou fotografií 

arabského náčelníka  s doprovodným textem: „V Palestině bojují Arabové proti Židům a 

Angličanům. Nechtějí vydati svou zemi židovským přistěhovalcům, které posílá do 

Palestiny Anglie i jiné státy.“
406

 Zajímavé je, že ve slově „Židům“ je již uvedeno velké 

písmeno, zatímco stávající československá, resp. česká pravopisná norma v případě 

slova žid kodifikovala písmeno malé.  

V případě rasismu se ale rozhodně nejedná o náznak. Německý nacismus svoji 

ideologii založil na spojení rasového antisemitismu a sociálního darwinismu. Vycházel 

z pokusu Francouze Joseph-Arthura Gobineaua
407

 o vědeckou teorii rasismu, kterou 

promítl do svého díla
408

, které bylo částečně v průběhu protektorátu přeloženo do 
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češtiny. Jak uvedl Andrew Heywood ve své charakteristice fašismu a jeho vztahu 

k rasismu, „sepětí mezi rasou a fašismem nebylo nikde zjevnější než v nacistickém 

Německu, kde oficiální ideologie byla občas sotva víc než hysterickým pseudovědeckým 

antisemitismem“
409

. 

Rasismus se v Mladém hlasateli objevil od počátku roku 1941 v sérii článků 

v rámci nové rubriky Škola čtenářů Mladého hlasatele. Její tvůrci uvedli, že je určena 

pro čtenáře, „kteří začínáte žít svůj život a k tomu, abyste jej žili správně, musíte 

nezbytně znát nejen svou zem a svůj národ, ale i země a národy ostatní.“
410

 Rozhodně se 

ale nejednalo o pouhé informační nebo popularizační články. Jedním z problémů, které 

před autory ale stály, byly ty, jakým způsobem a kam zařadit Čechy, kteří byli Němci 

zařazováni do nižší rasy, než arijské.  

Autoři se o to pokusili ve stati O nadvládě bílé rasy nad ostatní světem, která 

čtenářům přinesla základní rozčlenění lidských ras podle názorů německého nacismu. 

Bílá rasa se „dělí se ve tři mohutné kmeny: Teutony, Latiny a Slovany. K teutonskému 

kmeni náležejí Germáni, Anglosasové, Dánové, Švédové a Norové. Skupinu Latinů tvoří 

Italové, Španělé, Francouzi a Rumuni. Ke Slovanům patří Čechové, Slováci, Rusové, 

Jihoslované, Bulhaři a Poláci.“  

Čím je bílá rasa podle autorů nadřazena ostatním. Způsobuje to mj. nejen „její 

energie, která ji odlišuje od ras východních (asijských)“, ale i to, že „běloch jedná 

ihned, kdežto orientálec odkládá na zítřek to, co má činit dnes“. Dále je to usilovná píle, 

která „získala jí největší bohatství a moc“ a autoři též konstatovali, že to byli běloši, 

kteří „vytvořili také nejlepší díla v malířství (Italové), literatuře a hudbě (Němci a 

Češi)“.  

Dalším úskalím bylo postavení Němců a Angličanů v „teutonském kmeni“. 

Autoři snížili Angličany tím, že se stali „dík svému bohatství příliš materialistickými a 

sobeckými“, přičemž ho využívají „jenom k svému prospěchu, nedovolujíc vůbec 

ostatním národům bílé rasy, aby měla také z bohatství, které kolonie poskytují, užitek.“ 

Po zdůvodnění vztahu Němců a Angličanů bylo problematické, jak představit 

Slovany. Autoři na to šli eufemisticky a konstatovali, že „ve svém celku není slovanská 

rasa tak pokročilá, jako druhé dva velké kmeny“. Zdůvodnili to mj. tím, že jí chybí 

„iniciativa rasy germánské“. Protože stať vyšla ještě v době před napadením Sovětského 

svazu nacistickým Německem, příkré odsouzení Slovanů a především Rusů nebylo 
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možné. Proto tu menší pokročilost slovanské rasy dále zdůvodnili tím, že „má v sobě 

hodně východní krve a tvoří přechod mezi západním a východním světem“
411

, což 

odpovídá nacistické rasové teorii.  

Po skončení tohoto seriálu, jehož články měly vést „k objevení neznámých  krajů 

a k poznání světa“, rozhodla redakce, že začne otiskovat články o jednotlivých národech 

a státech,  takové, v nichž se čtenáři přenesou „do současné doby a začneme si všímat 

lidí kolem nás, jejich života a práce“
412

.   

První článek byl samozřejmě věnován národu, „který je nám nejbližší“
413

, 

„mocnému“ národu německému. V článku byla zmíněna též Francie a dále Švýcarsko. 

Následovaly články idylicky popisující krásy Itálie, Španělska a Portugalska.
414

, Persie 

a Tibetu
415

, Tibetu a Indie
416

, přičemž v této souvislosti článek neopomněl připomenout 

indickou Burmu  jako jednu z největších koloniálních území, „které trpí pod vládou 

Angličanů“
417

.  

Vyloženě rasistický jazyk byl použit i v případě afrických oblastí a států – 

Egypta, Habeše a jihu Afriky, kde „mezi obrovským počtem negrů a ostatních 

černošských ras, které obývají tento světadíl, jsou Anatabelové v Jižní Rhodésii velmi 

bojovným národem“
418

. 

 

5.1.12 Vánoční soutěž branné moci pro čtenáře Mladého hlasatele 

 

Výše uvedená analýza Školy čtenářů Mladého hlasatele dokládá, že časopis se 

v závěru své existence plně propůjčil nacistické propagandě pro šíření jejích tezí. 

Ovšem za největší propagandistickou akci můžeme označit Vánoční soutěž branné moci 

pro čtenáře Mladého hlasatele ve věku do 14 let (mohli se zúčastnit jak chlapci, tak i 

dívky). 

Podmínky soutěže byly otištěny v 15. čísle VI. ročníku Mladého hlasatele 7. 12. 

1940.  Účastníci měli odpovědět na dvě otázky, a to: „Jakou vojenskou hodnost mají 

vojáci branné moci, kteří jsou na obrázcích 1., 2., 3.? Setkali jste se někdy s německými 
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vojáky nebo mluvili jste s nimi? Vypravujte nám něco o tom.“
419

 Výsledky měli zaslat 

přímo na Štáb zplnomocněnce branné moci v Praze.  

Německá armáda soutěž vyhlásila údajně proto, že si povšimla „velmi brzy toho, 

že česká mládež prokazovala a prokazuje německému vojsku drobné přátelské služby a 

že ve školním rozhlase s mimořádnou pozorností sleduje vysílání branné moci“
420

. 

Spolu s odpověďmi měl každý účastník ovšem dále napsat: své jméno a stáří, 

povolání otce, počet sourozenců a spolu s přesnou adresou i školu, kterou navštěvuje. 

Nabízí se otázka, proč tyto údaje chtěla německá armáda vědět. 

Ceny v soutěži byly pro děti nepochybně lákavé: 1. a 2. cena – radiový přijímač 

jednomu chlapci a jedné dívce, 3. a 4. cena – lidový radiový přijímač jednomu chlapci a 

jedné dívce, 5. – 14. cena fotografie přístroje, 15. – 34. cena – kapesní hodinky pro 

chlapce, 35. – 44. cena náramkové hodinky pro děvčata a konečně 500 dalších cen ve 

formě knih a praktických potřeb.  

 Soutěže se zúčastnilo přes 27 tisíc dětí, přičemž nacisté byli překvapeni 

především tím, že „tři čtvrtiny dětí odpověděly na položenou dodatečnou otázku a 

vylíčily své drobné příhody, prožité s německými vojáky a důstojníky“
421

. Následně byly 

některé ukázky z došlých dopisů přečteny v protektorátním rozhlase a údajně vzbudily 

tak velkou pozornost, že nakladatelství Orbis přistoupilo k vydání knihy Slovo mají děti.  

Tu sestavilo z některých došlých příspěvků. Kniha byla určena nejen dětem, ale i 

dospělým a měla se stát „důležitým dokumentem k poznání duše českého dítěte a 

německého vojáka“
422

. 

 Ve skutečnosti se jedná o propagandistickou knihu, která měla veřejnost 

přesvědčit o přátelském vztahu německých vojáků a českých dětí. Kniha má představit 

německého vojáka jako laskavého člověka, tělesně zdatného, sociálně smýšlejícího, 

který v protektorátu žije v přátelství s místním obyvatelstvem. Zároveň ho chce 

vykreslit jako ochotného, dobrotivého a veselého člověka.  

 To se má stát prostřednictvím kapitol, ve kterých jsou dětské práce shromážděny 

právě podle výše uvedených témat. Každé kapitole předchází vždy ještě jakýsi krátký 

úvod, který manipulativně předkládá už samotný výsledek, jaký chce příslušná kapitola 

v čtenáři vzbudit. Na závěr pak nakladatelství otisklo dovětek s poselstvím, které má 

kniha přinést, a to že česká mládež „chová k německým vojákům, jak nesporně ukazují 

                                                 
419

 Vánoční soutěž branné moci pro čtenáře M. h. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 15, 7. 12. 1940, str. 229. 
420

 Slovo mají děti. Praha: Orbis, 1941, str. 7. 
421

 Tamtéž. 
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tyto dopisy, největší důvěru, protože němečtí vojáci se denně duchem i činem osvědčují 

jako praví následovníci svého velkého vojevůdce Adolfa Hitlera, na jehož slovech, že 

každá pravá národnost je mu svatá a nedotknutelná, pevně stavějí.“
423

.  

 Německá armáda se pokusila zopakovat úspěch z Vánoc 1941 na počátku roku 

1943. České děti měly vybrat z novin článek, který je nejvíce upoutal a přeložit ho do 

němčiny. Mohlo se to týkat i zprávy z bojiště, kterou by „pokládaly za významnou“
424

. 

 Podle oficiálně publikovaných zpráv došlo přes 10 tisíc odpovědí, z nichž 2 

tisíce bylo odměněno a 16 „nejlepších“ účastníků ve věku 9 – 18 let (mezi nimi i 5 

dívek) bylo pozváno 22. 5. 1943 do Prahy do budovy úřadu Zmocněnce branné moci u 

říšského protektora. Zde byli za přítomnosti učitelů a rodičů odměněni knihami, 

stavebnicemi, rysovadly nebo houslemi. K přítomným promluvil generálmajor Dr. 

Ziervogel a za protektorátní ministerstvo školství vrchní vládní rada Saurbier. Celá akce 

byla propagandisticky využita, byla vysílána rozhlasem, do svého týdeníku ji filmovala 

Aktualita a za tisk byli přítomni zástupci ČTK, Mladého světa a Zteče.  

 Veřejnost měla podobně jako v případě výše zmíněné první soutěže být utvrzena 

o přátelství české mládeže a německého okupačního vojska, přičemž vojáci chtěli 

českým dětem „dát najevo svou radost ze soutěže a jejich uznání neplatilo snad jen 

skupince poctěných dětí, ale všem dětem, které projevily tolik zájmu o život a boj 

německého vojáka v zákopech“
425

. 

 Další podobné soutěže již vzhledem nejen k soudobým událostem německá 

armáda pro české děti neorganizovala. Zastoupilo ji Kuratorium pro výchovu mládeže 

v Čechách a na Moravě svými třemi soutěžemi čtenářů Knihovny pro mládež, jak je 

podrobně dále uvedeno. 

 

5.1.13. Zastavení Mladého hlasatele 

 

Poslední, 38. číslo (251.) Mladého hlasatele vyšlo 17. 5. 1941. Nic 

nenasvědčovalo, že další číslo již nevyjde, ač bylo samozřejmě připravováno. 

Dobrodružství  Rychlých šípů – Rychlé šípy s bednou provazů
426

 – zůstalo nedokončeno. 

Ovšem i poslední číslo posloužilo nacistické propagandě. Na druhé straně byly 

                                                                                                                                               
422

 Tamtéž. 
423

 Tamtéž, str. 169. 
424

 Němečtí vojáci uspořádali pro české děti slavnost. Mladý svět, ročník 14, č. 17, 2. 6. 1943, str. 1. 
425

 Tamtéž. 



 

80 

 

publikovány fotografie z probíhající války
427

 a na další straně článek o výcviku vojáků 

z mladíků starších 14 let
428

.  Tiskový odbor Předsednictva ministerské rady zastavil 

podle nového vládního nařízení ze dne 7. 5. 1941 O úpravě poměrů v českém tisku 

s platností od 15. 5. 1941 vydávání časopisu.
429

 A to přesto, že časopis minimálně svými 

posledními dvěma ročníky sloužil plně propagandě k propagování nacistické ideologie  

české mládeží.  

 

5. 2. Dětská neděle 

 

 První číslo nového týdeníku Dětská neděle s podtitulem zábavný a poučný 

týdeník bylo vydáno 8. 9. 1935. Páter Alois se na celé druhé straně obrátil na čtenáře 

s apelem, v němž mj. napsal: „Zvěstuji vám radost velkou, tak řekl anděl pastýřům, když 

se narodil Spasitel náš Ježíš Kristus. Tuto nebeskou radost vám chce přinésti každý 

týden „Dětská neděle“.
430

 Vydavatelem byly Českomoravské akciové tiskařské a 

vydavatelské podniky. Redakce sídlila v Praze na Václavském náměstí 12. Od dubna 

1941 vydavatel zřídil v Brně svoji pobočku (administraci), a to nejen pro Dětskou 

neděli, ale též pro svůj ostatní vydávaný tisk (Lidové listy, Nedělní Lidové listy, Neděli, 

Venkovana a Katolickou ženu) z důvodu úspor na pojistném  a snahou rychleji dostat 

výše zmíněná periodika určená brněnským odběratelům.
431

  

 Časopis, který stejně jako Mladý hlasatel kopíroval školní rok, vycházel první tři 

ročníky jako týdeník, od svého IV. ročníku, od 1. 9. 1938, změnil periodicitu a vycházel 

vždy každou druhou neděli jako dvojčíslo o 16 stranách a nově se 4 stranami barevné 

ofsetové obálky. Pro čtenáře změna periodicity až takovou novinkou nebyla, jelikož bez 

jakéhokoliv vysvětlení čtenářům bylo poslední samostatné číslo III. ročníku číslem 44 

z 3. 7. 1938 a zbytek již vyšel jako dvojčísla. Důvod změny čtenářům sdělen nebyl, 

pouze redakce ujistila, že přestože bude časopis vycházet „jen jednou za čtrnáct dní, ale 

její bohatství zůstane nadále nepřeberné, zase krásný román na pokračování, zase 

hojnost povídek a zajímavých poučných článků, zase plno obrázků“
432

.  

                                                                                                                                               
426

 „Rychlé šípy“ s bednou provazů. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 38, 17. 5. 1941, str. 622. 
427

 Mladý hlasatel, ročník VI, č. 38, 17. 5. 1941, str. 608. 
428

 Výcvik vojáků Říše od 14 let. Mladý hlasatel, ročník VI, č. 38, 17. 5. 1941, str. 608. 
429

 Kopii tohoto nařízení viz NA, fond Policejní ředitelství II – ODD, sg. 5924, K 34. 
430

 Milé děti! Dětská neděle, ročník I, č. 1, 8. 9. 1935, str. 2.  
431

 NA, fond Policejní ředitelství II – ODD, sg. 5970, K 34. 
432

 Dětská neděle, vaše kamarádka, má nové šatičky. Dětská neděle, ročník IV, č. 1-2, 4. 9. 1938, str. 12.  
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Po celou dobu existence byla jednotlivá čísla časopisu včetně obálek číslována 

průběžně. O tom, jak časopis vzniká, se mohli čtenáři dozvědět ve dvojčísle na konci 

října 1938.
433

 

Jak bylo zvykem i u některých dalších dětských soudobých časopisů či dětských 

příloh v denním tisku, pro své čtenáře každý rok vydával časopis celoplátěné modré 

desky s obrázkem a vročením, do kterých bylo možné celý ročník časopisu svázat.
434

 

 Redakce se ihned po vzniku časopisu obracela na čtenáře, aby jí pomohli získat 

předplatitele. Již v 1. čísle I. ročníku zmíněný Páter Alois vyzval k tomu, aby stávající 

čtenáři ukázali těm, kteří ještě časopis neznají, aktuální číslo a získali tak „nové čtenáře 

a odběratele. Čím více vás bude, tím krásnější bude „Dětská neděle“
435

. Zároveň slíbil, 

že „Ti, kteří nejvíce odběratelů získají, dostanou odměnu.“
436

 První tři ročníky ale 

rozhodně nesvědčí o tom, že by se kvalita časopisu nějak zvyšovala a ani žádní 

odměnění čtenáři, kteří by nové získali, nebyli zveřejněni.   

 Zvýšený počet odběratelů, jak redakce sama přiznala, nastal „zabráním 

území“
437

 po mnichovských událostech. Proto požádala čtenáře, aby o to více 

vyhledávali další potenciální odběratele s tím, že „výsledky hlaste dp. katechetovi, 

svému kolportérovi, nebo přímo administraci“
438

. Z tohoto konstatování je vidět, že do 

kolportace časopisu byli zapojeni i římskokatoličtí faráři. K zvýšení počtu předplatitelů 

pak byly využity i nadcházející Vánoce, kdy následovala další výzva čtenářům, aby si 

každý dal „na Vánoce jeden úkol. Svému milému časopisu dá k Ježíšku malý skromný 

dárek – jednoho nového odběratele.“
439

 V lednu 1939 byla výzva k získávání nových 

odběratelů Dětské neděle rozšířena i na další vydávaná periodika. „Snad dosud vaši 

rodiče, příbuzní a známí neodebírají uvedené časopisy. Přimluvte se, poproste je, aby 

„Neděli“ a „Katolickou ženu“ odebírali.“
440

 

Tyto apely na čtenářstvo byla zřejmě úspěšné, protože v závěrečném dvojčísle 

IV. ročníku se mohli čtenáři dozvědět, že „přes nepřízeň doby „Dětská neděle“ 

                                                 
433

 Gajdoš, František: Jak vzniká Dětská neděle. Dětská neděle, ročník IV, č. 9-10, 30. 10. 1938, str. 85-

87. 
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 Některé ročníky v originálních deskách jsou uloženy v osobním archivu autora. 
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 Milé děti! Dětská neděle, ročník I, č. 1, 8. 9. 1935, str. 2.  
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 Tamtéž. 
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 Děti, vzhůru do práce! Dětská neděle, ročník IV, č. 9-10, 30. 10. 1938, str. 87. 
438

 Tamtéž. 
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 Dětská neděle, ročník IV, č. 17-18, 25. 12. 1938, str. 170. 
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 Dětská neděle, ročník IV, č. 21-22, 22. 1. 1939,  str. 214.  
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zaznamenala vzestup. Zásluhu o to má naše obětavé veledůstojné duchovenstvo i všichni 

ostatní šiřitelé, a vy, naši drazí čtenáři, že jste zůstali věrni svému časopisu.“
441

 

 Přesto se v pátém ročníku na čtenáře obrátil s výzvou dokonce i pražský 

arcibiskup, kardinál Karel Kašpar
442

. Fotokopie jeho dopisu datovaného 15. 8. 1939 

byla otištěna hned v prvním čísle nového ročníku. Kardinál doporučil „rodičům 

„Dětskou neděli“! Zvláště za naší doby, kdy duše mládeže – a tím i národ sám – 

v tolikerém nebezpečí, je nutno, aby útlá srdce dětská živena byla četbou nejen jim 

přístupnou, ale i je zušlechťující. Kéž by počet odběratelů co nejvíce se rozmnožil! 

Vždyť se jedná o dítě, naději našeho národa!“
443

 

 O pár měsíců později se připojil i brněnský biskup Dr. Josef Kupka
444

, který 

napsal, že Dětská neděle si „zaslouží, abych vám ji doporučil, a činím tak s tím větší 

radostí, když vidím, jak „Dětská neděle“ vám názorně ukazuje, jak si máte počínati, 

abyste odložily různé špatné náklonnosti, když pozoruji, jak na příkladech vám ukazuje, 

jak máte odpouštěti a zlé dobrým spláceti.“ V závěru zopakoval redakční výzvu 

k Vánocům 1939, ať se každý ze čtenářů „snaží, aby jí získalo aspoň jednoho nového 

čtenáře. Jako záruku zdaru tohoto vašeho snažení uděluji vám své biskupské 

požehnání.“
445

  

Jedním z pokusů, jak též přispět ke zvýšení odběru, bylo zavedení rubriky Práce 

malých čtenářů. Na tomto místě se můžeme oprávněně domnívat, že se tak stalo po 

vzoru podobné rubriky v Mladém hlasateli. Odpovídá tomu i časová podobnost. 

Zatímco Mladý hlasatel, jak je výše uvedeno, zavedl rubriku Práce našich čtenářů na 

konci ledna 1939, Dětská neděle pak svojí rubriku, Práce malých čtenářů,  zavedla od 

35. - 36. dvojčísla IV. ročníku na konci dubna 1939.
446

  

Na rozdíl od Mladého hlasatele se ale nová rubrika nestala pravidelnou součástí 

časopisu, jednalo se spíše o sporadické zařazování došlých příspěvků, možná kvůli 

                                                 
441

 Na rozloučenou a na shledanou. Dětská neděle, ročník IV, č. 51-52, 20. 8. 1939, str. 499. 
442

 Kašpar, Karel kardinál (16. 5. 1870 – 21. 4. 1941). Římskokatolický teolog. 1921-193 

královéhradecký biskup, od roku 1931 pražský arcibiskup a primas český. 16. 12. 1935 byl papežem Piem 

XI. jmenován kardinálem.  
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 Dopis Jeho Eminence Nejdůstoj. pana kardinála Dr. K. Kašpara o Dětské neděli. Dětská neděle, ročník 

V, č. 1-2, 3. 9. 1939, str. 11.  
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 Kupka, Josef (7. 5. 1862 – 20. 6. 1941). V roce 1884 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1913 sídelní 

kanovník brněnské kapituly. Od roku 1924 pomocný biskup brněnský, od roku 1931 sídelní biskup 

brněnský. 
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 Milé dítky! Dětská neděle, ročník V, č. 31-32, 31. 3. 1940, str. 299.  
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 Práce malých čtenářů. Dětská neděle, ročník IV, č. 35-36, 30. 4. 1939, str. 352. 
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menšímu ohlasu u čtenářů. Většinou byly otiskovány práce žáků obecné školy
447

, 

dvakrát byly např. otištěny povídky žákyně Marie Stejskalové
448

.   

Fotografie čtenářů byly též otiskovány na vnitřní obálce časopisu. Časopis též 

ojediněle přinesl o svých čtenářích i reportáž. Stalo se tak na počátku ledna 1940, kdy 

na celé straně otiskl reportáž
449

 o čtenářích z valašské vesnice Dolní Bečva u Rožnova 

pod Radhoštěm. Důvodem otištění reportáže byl meziroční nárůst předplatitelů z 10 

čtenářů na 45. Reportáž ale nepochybně vycházela z dopisu tamějšího faráře E. 

Hurníka, který pořídil i tři fotografie svých dětských farníků, na kterých je zachytil 

jednou ve skupince a dvakrát při „čtení“ časopisu na schodech před kostelem.  

 Redakce si totiž velmi dobře uvědomovala, že nejdůležitější pro finanční 

zajištění vydávání časopisů jsou pravidelní odběratelé. Co nemohla ovšem v průběhu 

existence protektorátu ovlivnit, to byla výše nákladu časopisu. 

Po vzniku protektorátu byl totiž náklad jednotlivých periodik určován 

Oddělením kulturně politických záležitostí Úřadu říšského protektora. Velké snížení 

nejen rozsahu, ale i nákladu nastalo díky příkazům Wolframa von Wolmar na jaře 1941. 

Některé tituly (jako např. výše zmíněný Mladý hlasatel) byly zastaveny, u některých byl 

snížen rozsah a náklad. Nejdříve byly postiženy sešitové romány
450

, následovalo snížení  

„rozsahu a nákladu českých obrázkových časopisů“
451

. Dětské neděli tak byl od10. 6. 

1941 snížen rozsah na 12 stránek a náklad ze 74 000 ks na 50 000 ks.
452

 

 

5.2.1. Spolupracovníci redakce 

 

 V 1. čísle I. ročníku byl „za redakci“ uveden v tiráži P. R. Schikora
453

 C. Ss. R., 

až od 52. čísla pak jako odpovědný redaktor Jan Jůza
454

, který byl od prvních čísel IV. 
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 Viz např.: Hlavničková, Jarmila: Pověst o heráleckém rybníku. Dětská neděle, ročník IV, č. 19-20, 8. 

1. 1939, str. 192.  
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 Stejskalová, Marie: Pověst o čertově kamenu. Práce malých čtenářů. Dětská neděle, ročník IV, č. 35-
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 Schikora, Rudolf (25. 9. 1890 – 27. 8. 1962). Římskokatolický kněz, člen řádu redemptoristů. Autor 

náboženských děl.  
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 Jan Jůza (1907 - ?). Bližší údaje se nepodařilo zatím dohledat. 
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ročníku vystřídán Josefem Papicou
455

, který od prosince 1938 zároveň redakci i řídil. 

Od 21. 1. 1941 se pak vedoucím a odpovědným redaktorem stal Dr. Rudolf Voříšek
456

, 

který v redakci vydržel až do zastavení časopisu. 

 Zmíněný František Gajdoš byl členem řádu Kongregace Nejsvětějšího 

Vykupitele – Redemptoristé - Congregatio Sanctissime Redemptoris. V prvních třech 

ročnících do časopisu i psal některé komentáře nebo krátko povídky. I touto osobou byl 

jasně určen směr dětského časopisu pro nejmenší čtenáře, který nahradil časopis Dětský 

svět. Směřování časopisu bylo ostatně jasné již z výše citovaného apelu Pátera Aloise 

v 1. čísle I. ročníku časopisu, který chtěl především vychovávat v duchu římsko-

katolické církve a zároveň přinášet i dětskou kvalitnější prózu. 

V časopisu se objevovala výchovná příloha Děti svatováclavské, která byla 

jakousi katolickou napodobeninou foglarovských ideálů. Čtenáři si na zvláštní formuláře 

měli zaznamenávat splnění svých denních povinností. O výchovném účelu časopisu 

svědčí pak to, že většinu literárních prací zde publikovali autoři, kteří byli původní 

povoláním pedagogové, jak je uvedeno dále. 

Přestože byl časopis silně nábožensky založen, příspěvky pražského arcibiskupa 

či českého a moravského episkopátu se na stránkách Dětské neděle (s výjimkou výše 

uvedených výzev) téměř neobjevují, jednou z mála výjimek je Pastýřský list arcibiskupa 

pražského, Karla kardinála Kašpara, kterým poděkoval čtenářům za účast v překonání 

jeho těžké nemoci
457

. 

 Obsahem časopisu nebyly jen básně, povídky či další literární útvary. Již od 

prvních čísel se objevovaly černobílé fotografie a obrázky. Situace k lepšímu se obrátila 

od IV. ročníku v souvislosti s výše zmíněným ofsetovým tiskem, kdy titulní a zadní 

strana byla tištěna barevně. Na obálce byla vždy barevná kresba či kolorovaná 

fotografie dokreslující aktuální církevní či státní svátek, na vnitřní straně obálky byly 

pak publikovány různé aktuality či zajímavosti světského nebo církevního charakteru.
458

  

                                                 
455

 Papica, Josef (12. 9. 1903 – 26. 2. 1970). Autor náboženské literatury. Překládal též z francouzské 

literatury.  
456

 Voříšek, Rudolf (3. 2. 1909 – 1. 11. 1953). Původním povoláním středoškolský učitel. Od 1. 9. 1939 

redaktor časopisu Malý čtenář a do roku 1940 jeho odpovědný redaktor. Od roku 1940 zaměstnanec 

nakladatelství Vyšehrad. 
457

 Pastýřský list Jeho Eminence nejdůstojnějšího pana kardinála Dr. Karla Kašpara, knížete, arcibiskupa 

pražského a primasa českého, českým katolickým dětem. Dětská neděle, ročník V, č. 41-42, 9. 6. 1940, 

str. 399-400. 
458

 Viz např.: Sestry sv. Voršily české katolické mládeži postavily nové dívčí reálné gymnázium v Praze. 

Dětská neděle, ročník IV, č. 13-14, 27. 11. 1938, str. 118. 
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Na dalších stranách časopis přinášel pravidelně články k různým církevním 

svátkům
459

, což odpovídalo jeho orientaci. Vnitřek Dětské neděle pak kromě literárních 

prací obsahoval více či méně pravidelné rubriky. Filatelistickou rubriku řídil A. V. 

Bárta
460

, skautský koutek řídil Dr. J. O Martinovský
461

. V rámci skautského koutku 

začal být např. ve 2. čísle IV. ročníku otiskován na pokračování didaktický seriál pro 

skauty – Úryvky z deníku Jeníka, rádce Ostřížů.
462

 Pravidelně byly otiskovány hádanky 

pro malé čtenáře nebo náměty pro chlapecké hry.  

 Rubrika pod názvem Shrabky z celého světa přinášela krátké zajímavosti 

z různých zemí světa
463

. Dr. Blažena Ullrichová
464

 přispívala články na aktuální témata 

nebo zajímavosti, např. o vynálezu telefonu
465

nebo o plachtění letadlem
466

. Marie 

Dvorská
467

 začala do nově založené rubriky Čtení pro tichou chvíli
468

 psát úvahy o tom, 

jak se mají čtenáři časopisu chovat ve svém životě.  

 Inzeráty, pokud se v časopisu objevily, byly spojeny téměř výhradně s firmou 

Baťa, která na celé stránce nabízela dětskou klasickou obuv
469

 nebo Baťovy dřeváčky
470

, 

případně baťovskou pedikúru (Pro zdraví dětských nožek
471

).  

 Co se týče literární části časopisu, byly otiskovány básničky, povídky, romány 

na pokračování a kreslené seriály. Poezie byla publikována nepravidelně, jednalo se 

většinou o jednoduché básničky, které často měly náboženský charakter. Mezi jejich 

autory se objevuje např. Karel Hroch
472

 (který někdy své básničky publikoval v jednom 

                                                 
459

 Viz např.: Gajdoš, František: U svatého Václava. K svátku sv. Václava. Dětská neděle, ročník IV, č. 3-

4, 18. 9. 1938, str.34; Všem tvorům poroučí, hle ten, jenž svého Tvůrce poslušen. K Svátku sv. Františka 

z Assisi. Dětská neděle, ročník IV, č. 5-6, 2. 10. 1938, str. 39-40; 
460

 Nepodařilo se zjistit bližší údaje. 
461

 Martinovský, Jan Otakar (24. 6. 1903 – 2. 4. 1980). Středoškolský profesor a významný činitel 

českého skautského hnutí. Autor publikací o skautingu a přírodě. 
462

 Úryvky z deníku Jeníka, rádce Ostřížů. Skautský koutek. Dětská neděle, ročník IV, č. 3-4, 18. 9. 1938, 

str. 32 - 
463

 Viz např.: Shrabky z celého světa. Dětská neděle, ročník IV, č. 17-18, 25. 12. 1938, str. 166.  
464

 Jirsová, Blažena (6. 6. 1901 – 3. 9. 1979). Zaměstnankyně Československého červeného kříže, která 

založila časopis Zdraví lidu. Překládala z ruštiny. Při své žurnalistické práci užívala pseudonym Dr. 

Blažena Ullrichová. 
465

 Ullrichová, Dr. B.: Když náhoda pomůže. Dětská neděle, ročník IV, č. 13-14, 27. 11. 1938, str. 124-

125. 
466

 Ullrichová, Dr. B.: O plachtění letadlem. Dětská neděle, ročník IV, č. 19-20, 8. 1. 1939, str. 184-185. 
467

 Nepodařilo se zjistit bližší údaje. 
468

 Viz např.: Dvorská, Marie: Čtení pro tichou chvíli. Dětská neděle, ročník IV, č. 41-42, 11. 6. 1939, str. 

399. 
469

 Viz např.: Choulostivým dětským nožkám dobrou obuv. Dětská neděle, ročník V, č. 43-44, 23. 6. 

1940, str. 434. 
470

 Ať žijí Baťovy dřeváčky! Dětská neděle, ročník V, č. 47-48, 21. 7. 1940, str. 466-467. 
471

 Baťa. Zlín: Pro zdraví dětských nožek. Dětská neděle, ročník V, č. 17-18, 24. 12. 1939, str. 165. 
472

 Hroch, Karel (3. 11. 1906 – 15. 10. 1982). Původním povoláním profesor zemědělské školy. Zároveň 

působil i jako žurnalista a autor prací pro nejmenší děti. Užíval pseudonym Karel Doubravský, zřejmě 

podle své rodné obce Ronov nad Doubravkou. 
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dvojčísle nejen pod svým vlastním jménem
473

, ale i pod pseudonymem Karel 

Doubravský
474

), Vladimír Watzke
475

 (viz níže samostatná podkapitola), Dobroslav 

Skala
476

 či Josef Žemla
477

. 

 Mezi autory povídek se objevil opět výše zmíněný Karel Hroch otiskující je 

rovněž pod pseudonymem Karel Doubravský. Námětem mu byly často povídky o 

zvířatech
478

 ale též výchovné pohádky
479

 či příběhy
480

. 

Od prvního čísla nového časopisu spolupracoval s redakcí O. F. Babler
481

, který 

kromě svých povídek též překládal, a to např. srbské lidové bajky
482

 nebo černošská, 

malajská, polská či arabská přísloví
483

, ale napsal pro malé čtenáře i hru pro stínové 

divadlo
484

.  

Loutkovou hru pod názvem Kašpárek a kmotr Šetřil
485

napsala pro časopis i 

Marie Holková
486

, autorka několika publikovaných povídek
487

. Mezi dalšími autory se 

objevují dále F. S. Kovář
488

, který se též věnoval příběhům z české historie
489

; Jaroslav 

                                                 
473

 Hroch, Karel: Hra s pískem. Vzpomínka na léto. Dětská neděle, ročník IV, č. 7-8, 16. 10. 1938, str. 62. 
474

 Doubravský, Karel: Klanění. Dětská neděle, ročník IV, č. 7-8, 16. 10. 1938, str. 62. 
475

 Watzke, Vladimír (21. 7. 1900 – 6. 10. 1971). Autor triviální literatury pro chlapce, dívky a ženy. 

1920-1935 korespondent ve firmě svého otce (komisionář zemskými plodinami), následně se věnoval 

výhradně psaní až do zániku protektorátu. Po skončení války obviněn z kolaborace, nebylo mu již 

umožněno publikovat.  
476

 Skala, Dobroslav(1912 – 20. 9. 1976). Učitel a autor básní a povídek pro děti.  
477

 Žemla, Josef (5. 5. 1884 – 19. 2. 1954). Původním povoláním učitel, autor básní, povídek, pohádek a 

loutkových her pro děti. Kromě toho překládal z němčiny a angličtiny a hudební skladatel. Užíval 

pseudonymy Jos. Z. Malge, Vítězslav Roj či J. Villa. 
478

 Viz např: Hroch, Karel: Sysel a krtek. Dětská neděle, ročník V, č. 13-14, 26. 11. 1939, str. 125. 
479

 Viz např.: Hroch, Karel: O lavičce, která nikoho nepustila. Dětská neděle, ročník IV, č. 7-8, 16. 10. 

1938, str. 60 – 61. 
480

 Viz např.: Hroch, Karel: Štědrovečerní vycházka. Dětská neděle, ročník VII, č. 17-18, 21. 12. 1941, 

str. 99-101. 
481

 Babler, Otto František (26. 1. 1901 – 24. 2. 1984). Pocházel z bosenské vesnice Zenica. Původním 

povoláním úředník a knihovník v Olomoucí. Věnoval se překladům, mj. překládal též Dantovy práce. 

Zároveň otiskoval své básně a působil jako ilustrátor. 
482

 Viz např.: Válka myší a komárů. Srbská lidová bajka. Přeložil O. F. Babler. Dětská neděle, ročník V, 

č. 11-12, 12. 11. 1939, str. 113. 
483

 Viz např. v V. ročníku: Černošská pořekadla. Přeložil O. F. Babler. Dětská neděle, ročník V, č. 39-40, 

26. 5. 1940,  str, 386. 
484

 Babler, O. F.: Mlynářova Mařena. Hra pro stínové divadlo o dvou scénách. Dětská neděle, ročník IV, 

č. 15-16, 11. 12. 1938, str 141-142. 
485

 Holková, M.: Kašpárek a kmotr Šetřil. Dětská neděle, ročník IV, č. 35-36, 30. 4. 1939, str. 343-344. 
486

 Holková, Marie (21. 5. 1908 – 6. 12. 2002). Původním povoláním učitelka, autorka povídek a 

divadelních her pro nejmenší děti a mládež. 
487

 Viz např. Holková, Marie: Děvče z tichého městečka. Dětská neděle, ročník VII, č. 13-14, 23. 11. 

1941, str. 76-78. 
488

 S největší pravděpodobností se jedná o učitele a prozaika Josefa Kováře (22. 11. 1907 – 26. 4. 1981), 

který užíval pseudonym František S. Kovář.  
489

 Kovář, F. S.: Nový král. Dětská neděle, ročník IV, č. 13-14, 27. 11. 1938, str. 126-127; Dětská neděle, 

ročník IV, č. 15-16, 11. 12. 1938, str. 142-143. 
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Janouch
490

 nebo Václav Mejstřík
491

. Občas byly otiskovány překlady krátkých legend
492

 

či pohádky z esperanta
493

. 

 Na stránkách Dětské neděle bylo publikováno několik románů na pokračování. 

Jedním z prvních byl román populární polské autorky dětské literatury Marji Buyno-

Arctowy
494

 Statná Kazia
495

, který přeložil Jindřich Harapat-Jizerský
496

. Román se 

odehrával v bývalém ruském Polsku před I. světovou válkou a líčil osudy tří malých 

sourozenců v čele s nejstarší Kaziou – Kačenkou, která nejenže se stará o své mladší 

bratry, ale též zachrání malého opuštěného chlapce jménem Vlk.  

 Po románu Cesta malého Li od Vladimíra Watzkeho si čtenáři mohli na podzim 

1942 přečíst román Jarmily Havlíčkové pod názvem Jolana, komediantské děvče
497

 

s podtitulem Román opuštěného děvčete nebo příběh Jarkův útěk
498

 od Heleny Hessové. 

U obou autorek se nepodařilo dohledat bližší údaje. Na pokračování též bylo 

publikováno zábavné vyprávění výše zmíněného Jaroslava Janoucha Šoule Machoule a 

jeho kozel
499

, které redakce označila za pohádku „o hrbatém dobrosrdečném ševci“
500

. 

 Výjimečným pro časopis bylo  otiskování dobrodružství českého chlapce Franty 

Jeřábka – „snad ho některý z vás znal ze školy -  vychodil čtvrtou měšťanku“
501

, který se 

údajně vydal „se svým strýčkem, který je profesorem na univerzitě, na cesty po světě. Se 

strýcem doprovází bohatého Američana Harry Burtona, jenž chce viděti svět s jeho 

divy.“ Dobrodružství byla podepisována „Franta Jeřábek“ a vycházela na obou stranách 

                                                 
490

 Janouch, Jaroslav (22. 10. 1903 – 7. 9. 1970). Původním povoláním učitel. Žurnalista a překladatel 

z několika evropských jazyků. Užíval též pseudonym Vojtěch Vlk. Z jeho tvorby viz např.: Janouch, 

Jaroslav: Oživlé preclíčky. Dětská neděle, ročník VII, č. 11-12, 9. 11. 1941, str. 63-65; Dětská neděle, 

ročník VII, č. 13-14, 23. 11. 1941, str. 75 – 76. 
491

 Zřejmě se jedná o učitele a prozaika narozeného v roce 1907. Z jeho tvorby viz např.:  Mejstřík, 

Václav: Dětská neděle, ročník VII, č. 11-12, 9. 11. 1941, str. 66-67.  
492

 Viz např. Loupežník a jeho kmotřenec. Bretoňská lidová legenda. Přeložil O. F. Babler. Dětská neděle, 

ročník IV, č. 11-12, 13. 1. 1938, str. 105-106. 
493

 Viz např. Proč medvědi nemají ohonu. Z esperanta přeložil K. Danihelka. Dětská neděle, ročník IV, č. 

11-12, 13. 11. 1938, str. 112. 
494

 Buyno-Arctowa, Marja (1877 – 1952). Polská spisovatelka, v letech 1915-1935 redaktorka dětského 

časopisu Mojego Pisemka. Autorka populárních knih pro děti a mládež. 
495

 První díl viz: Buyno-Arctowa, Marja: Statná Kazia. Dětská neděle, ročník III, č. 23, 6. 2. 1938, str. 

292-293, poslední pak viz: Buyno-Arctowa, Marja: Statná Kazia. Dětská neděle, ročník IV, č. 37-38, 14. 

5. 1939, str. 368-369. 
496

 Harapát, Jindřich (3. 6. 1859 – 21. 1. 1944). Ředitel školy, autor povídek pro mládež. Překladatel 

z polštiny. Užíval uměleckého jména Jindřich Harapat-Jizerský či pseudonymu Mošna-Benešovský. 
497

 Viz např.: Havlíčková, Jarmila: Jolana, komediantské děvče. Dětská neděle ročník VIII, č. 13-14, 23. 

11. 1942, str. 88-89. 
498

 Viz např.: Hessová, Hela: Jarkův útěk. Dětská neděle, ročník VIII, č. 13-14, 23. 11. 1942, str. 85-87. 
499

 Janouch, Jaroslav: Šoule Machoule a jeho kozel. Dětská neděle, ročník IV, č. 39-40, 28. 5. 1939, str. 

388-390. 
500

 Janouch, Jaroslav: Šoule Machoule a jeho kozel. Dětská neděle, ročník V, č. 1-2, 3. 9. 1939, str. 7.  
501

 Dobrodružství malého reportéra. Text a foto S. D. – L., Praha. Dětská neděle, ročník V, č. 3-4, 17. 9. 

1939, str. 21, 35, 28. 
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vnitřní obálky, přičemž některá pokračování občas končila na některé z vnitřních stran 

časopisu.  Otiskovaná dobrodružství se odehrávala v Indii a Africe. Autor byl ve 29. -30. 

dvojčíslu V. ročníku už podepsán jako „Dr. Frant. Jeřábek“
502

. V této souvislosti by se 

mohlo jednat o skutečného autora, který podle Databáze národních autorit Národní 

knihovny České republiky žil v Tichomoří.
503

 

 Poměrně později začaly být otiskovány kreslené příběhy, resp. kreslené seriály. 

Ty první se objevily až v souvislosti se změnou tisku časopisu od začátku IV. ročníku a 

jednalo se o samostatné příběhy pod názvem Petříkovy hříčky
504

 podepsané šifrou FaN, 

které občas, jak níže uvedeno, reagovaly na aktuální situaci, jako např. na pomoc dětem 

hraničářů
505

. Byly ukončeny ve dvojčísle 23-24 IV. ročníku. Byl to jakýsi první pokus o 

souvislejší kreslený seriál v Dětské neděli. Zadní strana následujícího, V. ročníku, pak 

byla většinou věnována kresleným dobrodružstvím lišáka Feriny
506

 akademického 

malíře Adolfa Zábranského
507

, který patřil k velmi častým ilustrátorům časopisu. VII. 

ročník přinášel na pokračování ilustrovaný příběh o objevení Ameriky Kryštofem 

Kolumbem pod názvem Plavba Santa Marie, který napsal a nakreslil Mariquita, což byl 

pseudonym ilustrátora Myroslava Hryhorijiva
508

. Následovaly kreslené veršované 

příběhy J. J. Holuba pod názvem Broučci a Vojta, které kreslila  Hela Bůblová
509

. 

V posledním ročníku Dětské neděle se pak čtenáři mohli mj. setkat s příběhem na 

pokračování O Jaroslavovi a krásné princezně
510

, jehož autorem byl s největší 

pravděpodobností úředník a autor historických románů Bohumír Bonhard
511

. 

 

5.2.2. Antisemitismus a rasismus na stránkách Dětské neděle 

 

Oproti výše zmíněnému Mladému hlasateli je možné na tomto místě 

konstatovat, že antisemitismus a rasismus se naštěstí Dětské neděli, časopisu pro 

nejmenší děti, vyhnul. Židovské téma  se po celou dobu existence téměř neobjevilo. 

                                                 
502

 Dobrodružství malého reportéra. Dětská neděle, ročník V, č. 29-30, 17. 3. 1940, str. 85. 
503

 František Jeřábek (11. 9. 1886 – 12. 4. 1965).  
504

 První příběh viz: Dětská neděle, ročník IV, č. 1-2, 4. 9. 1939, str. 14. 
505

 Viz např. Petříkovy hříčky. Dětská neděle, ročník IV, č. 17-18, 25. 12. 1938, str. 176. 
506

 První příhody viz: Lišák Ferina. Dětská neděle, ročník V, č. 1-2, 3. 9. 1939, str. 20.  
507

 Adolf Zábranský (29. 11. 1909 – 9. 8. 1981). Malíř a ilustrátor, autor dětské literatury. 
508

 Myroslav Hryhorijiv (1911 – 2000). Původem z Ukrajiny. Autor a především ilustrátor dětské 

literatury. Publikoval též pod pseudonymy M. Mariguita nebo H. Mariguita. Poslední díl zmíněného 

seriálu viz: Mariquita: Plavba Santa Marie. Dětská neděle, ročník VII, č. 23-24, 1. 2. 1942, str. 142.  
509

 Nepodařilo se zjistit bližší údaje. 
510

 Bonhard, B.: O Jaroslavovi a krásné princezně. Dětská neděle, ročník VIII, č. 1-2, 30. 8. 1942, str. 12. 
511

 Dle Databáze národních autorit narozen 20. 7. 1901.  
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Jedna z mála zmínek o židech pochází již z I. ročníku Dětské neděle, ve kterém 

vycházel pravidelně Program tohoto týdne, kde byla dětem předkládána témata 

modliteb na každý den. Na pátek 24. 1. 1936 to bylo téma „Za obrácení židů“ a bylo 

doplněno textem, ve kterém se na závěr pravilo „Nepohrdejte židy a neposmívejte se 

jim!“
512

 V dalších letech se pak problematice židovství časopis nevěnoval. Zároveň také 

neobsahoval texty vykazující rasismus. 

 

5.2.3. Odraz  II. republiky na stránkách časopisu 

 

 Aktuální politická situace se výrazně objevila na stránkách časopisu na konci III. 

ročníku v závěrečném dvojčísle, ve kterém redakce konstatovala, že „Dětská neděle 

vede každého čtenáře k dobrému a náš národ, ohrožovaný a hanobený německou říší, 

potřebuje, aby již samotná mládež byla zdatná a nebojácná.“
 513

 Zároveň  spoléhalal na 

čtenáře,  že z lásky pro církev a pro národ  podniknou „jistě vše.“
514

 Toto spojení církve 

a národa bylo pro různé apelační texty v časopisu velmi typické. 

 Situace se zradikalizovala v září 1938, kdy začal vycházet IV. ročník časopisu. 

Ani Dětská neděle nezůstala v reakcích na aktuální situaci stranou. Znovu nabádá své 

čtenáře, že nejlépe učiní pro svou vlast a národ, když budou „dobrým školákem, dobrou 

školačkou, dobrým studentem, dobrou studentkou“
 515

 Zároveň vyzývala k poslušnosti, 

protože „Bůh chce po nás poslušnost z lásky.“
516

 Protože časopis od nového ročníku 

vycházel jen jako dvojčíslo, události šly tak rychle, že na ně nestihl téměř reagovat.  

V první reakci na mnichovské události přinesl na barevné obálce 7. – 8. 

dvojčísla fotografii sochy Svatého kříže – Kalvárie na Karlově mostu. Uvnitř dvojčísla 

pak nepodepsaný článek vyjádřil aktuální pocity především českého obyvatelstva, když 

napsal: „V srdcích všeho československého lidu jest hořko až k zalknutí – bolestí nad 

zločinem, který byl spáchán na naší svatováclavské vlasti. Marně stáli Vaši tatíčkové 

nebo i bratři v plné zbroji na hranicích, marně je chránili svými těly. Bylo nám uloženo 

čtyřmi největšími mocnostmi Evropy, že musí naše statečné vojsko zpět a v naše 

                                                 
512

 Program tohoto týdne. Dětská neděle, ročník I, č. 20, 19. 1. 1936, str. 257. 
513

 Dejte si pozor na 1. číslo „Dětské neděle“, abyste ji poznaly – jak se změnila! Dětská neděle, ročník 

III, č. 51-52, 21. 8. 1938, str. 598. 
514

 Tamtéž. 
515

 Kudy, kudy cestička... Dětská neděle, ročník IV, č. 1-2, 4. 9. 1938, str. 1.  
516

 Tamtéž.  
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posvátné pohraniční hory, kterými Bůh sám nás opevnil, valí se cizí vojska. Byli jsme 

zrazeni a pokořeni.“
 517

  

Zároveň se objevila i kritika dosavadního vývoje republiky a její zahraniční 

politiky. „Spoléhali jsme na mocné spojence a oni nás zradili, zapomínali jsme však na 

Pána Boha, který nikdy věřícího národa neopustí. Musíme se vrátit všichni k Pánu 

Bohu!“
 518

 Redakce tak přijala teze, které byly typické pro II. republiku – ke katastrofě 

došlo proto, že se Československo spoléhalo na cizí státy a odvrátilo se od katolické 

víry. Zde nepřímo zaznívá kritika nejen prezidenta Beneše, ale i prvního prezidenta T. 

G. Masaryka. 

Několika komentáři k aktuální politické situaci přispěl do časopisu i kněz Václav 

Vajs
519

. Ve svých komentářích nejen opakoval výše uvedené teze včetně té o republice 

„malé, ale naší“. Zároveň se u příležitosti 28. 10. 1938 pokusil dětem vysvětlit důvody, 

že Československo závěry Mnichovské konference přijalo z důvodu možných obětí na 

životech v okamžiku, kdy „nás všichni spojenci opustili a že jsme byli sami a proti 

přesile bychom se neubránili. Vlast naše byla by zpustošena, tisíce vašich otců 

pobito“
520

. Východisko pro republiku, která „bude menší a chudá“
521

, viděl v tom, že je 

nutné ji „ještě více milovati, pro ni pracovati, trpěti a doufati, že s pomocí Boží navrátí 

se zase její štěstí, a jednou i její hranice“
522

. Ostatně tato teze o budování nové 

republiky s Boží pomocí se vyskytuje v několika dalších komentářích.
 523

 

Nové hranice republiky se pokusila redakce představit čtenářům spolu s básní 

Karla Hrocha Nové hnízdečko
524

, kterou doprovodila obrysy nové republiky a ptáčetem 

nesoucím něco v zobáčku. Karel Hroch je také autorem Koledy českých dětí roku 1938, 

ve které děti prosí Ježíška mj. „aby rostla, mohutněla poraněná vlast, pro níž pracovat a 

trpět dětem jejím slast“
525

. Vyjádřený patos ale není ničím výjimečným v dobovém 

tisku.  

                                                 
517

 Kdo má Boha za pevný hrad, nemusí se zlého bát! Dětská neděle, ročník IV, č. 7-8, 16. 10. 1938, str. 

59. 
518

 Tamtéž. 
519

 Vajs, Václav (3. 6. 1882 – 25. 10. 1948). Římskokatolický kněz, žurnalista, dramatik, překladatel. 

Užíval pseudonymy Štírek nebo P. Albík. 
520

 Vajs, Václav: Sto tisícům dětí českého národa! Dětská neděle, ročník IV, č. 9-10, 30. 10. 1938, str. 79. 
521

 Tamtéž. 
522

 Tamtéž. 
523

 Viz např.: Dějinné události posledních dnů. Dětská neděle, ročník IV, č. 7-8, 16. 10. 1938, str. 66.  
524

 Hroch, Karel: Nové hnízdečko. Dětská neděle, ročník IV, č. 15-16, 11. 12. 1938, str 141.  
525

 Hroch, Karel: Koleda českých dětí roku 1938. Dětská neděle, ročník IV, č. 15-16, 11. 12. 1938, str 

153. 
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Důležitým tématem podzimních a zimních čísel roku 1938 v Dětské neděli byla 

pak pomoc českým dětem a jejich rodičům, kteří opustili zabrané území. Články 

apelovaly na dětský a obecně lidský soucit popisem jejich těžké životní situace, kdy 

„musili se svými maminkami opustiti všecko v zabraném území. Přinesli si snad jen 

ranečky a holé životy, protože tam na jejich tatínky snad i stříleli, ale oni tam vytrvali, 

aby ukázali, že tam patříme.“
526

  Z tohoto důvodu články apelovaly na děti, aby je měly 

rády a rozdělily „se s nimi o každou lepší skývu, kterou máte a kterou oni nemají“
527

. 

Do pomoci uprchlíkům byl zapojen i výše uvedený kreslený seriál Petříkovy 

hříčky
528

 – učitel vypráví žákům ve škole o tom, jak uprchlíci v důsledku toho, že přišli 

o domov, nemají peníze ani na zakoupení stromečku: Malý Petřík spolu s kamarády 

sbírá staré železo a za získané peníze přispějí na nadílku pro uprchlíky a společně koupí 

velký vánoční strom a celou akci obklopuje velký nápis Našim dětem hraničářů. 

Redakce též přinesla ve vánočním čísle obrázkovou reportáž z charitního útulku pro děti 

uprchlíků
529

 a v novoročním čísle pak reportáž o zabraném Chodsku.
530

 

V období II. republiky byli čtenáři Dětské neděle často vyzývání k modlitbě za 

„děti uprchlíků, za své drahé rodiče a zejména za svůj drahý národ český“
 531

, ve kterém 

„nebude nevěry a svárů, ale láska všech ke všem, a především láska k Ježíškovi!“
532

. 

Obsáhle časopis informoval o novém prezidentu Dr. Emilu Háchovi.
533

 Články 

především zdůraznily Háchovu návštěvu v katedrále sv. Víta, kde sloužil kardinál 

Kašpar na počest nového prezidenta mši v kapli sv. Václava, a připomínaly, že „několik 

set let byla tato cesta zarostlá, císařové sídlili ve Vídni, a po převratu jsme se u nás 

mylně domnívali, že na všechno stačíme svými silami“
534

. Zároveň zdůraznily, že 

prezident šel „za celý národ, za celou zemi  prositi Boha o pomoc a posilu.“
535

 

 Pochopitelně více než ostatní dětské časopisy se Dětská neděle zabývala úmrtím 

papeže Pia XI.
536

 a volbou nového papeže Pia XII.
537

 Kvůli své periodicitě oznámil 

                                                 
526

 Vajs, Václav: Sto tisícům dětí českého národa! Dětská neděle, ročník IV, č. 9-10, 30. 10. 1938, str. 80. 
527

 Vajs, Václav: Sto tisícům dětí českého národa! Dětská neděle, ročník IV, č. 9-10, 30. 10. 1938, str. 80. 
528

 Petříkovy hříčky. Dětská neděle, ročník IV, č. 17-18, 25. 12. 1938, str. 76.  
529

 Pomozte českým dětem ze zabraného pohraničí. Návštěvou v útulku Svazu Charity v Praze. Dětská 

neděle, ročník IV, č. 17-18, 25. 12. 1938, str. 158 a 175. 
530

 Chodsko krvácí.... Dětská neděle, ročník IV, č. 19-20, 8. 1. 1939, str. 178 a 195.   
531

 Vajs, Václav: Co vám vzkazují rodiče. Dětská neděle, ročník IV, č. 15-16, 11. 12. 1938, str 139. 
532

 Tamtéž.  
533

 Naše republika má nového prezidenta. Dětská neděle, ročník IV, č. 15-16, 11. 12. 1938, str. 146-147; 

Dětská neděle, ročník IV, č. 17-18, 25. 12. 1938, str 173. 
534

 Tamtéž, str. 147. 
535

 Tamtéž.  
536

 Pius XI. – vl. jm. Ambrogio Damiano Achille Ratti (31. 5. 1857 – 10. 2. 1939). 1921-1922 milánský 

arcibiskup, od roku 1922 papež. V roce 1931 založil Rádio Vatikán a v roce 1936 pak Papežskou 
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časopis úmrtí Pia XI. až na počátku března 1939, přičemž k této příležitosti otiskla 

redakce báseň
538

 Vladimíra Hornova
539

. Obsáhleji se životu zemřelého papeže věnovala 

v následujícím dvojčísle, ve kterém přinesla na dvou vnitřních stranách obálky papežův 

životopis
540

 doplněný fotografiemi včetně fotografie z podepsání Lateránských dohod. 

Zároveň přinesla i fotografii nového papeže Pia XII.
541

a obsáhlou reportáž
542

 z jeho 

volby.  

 Zatímco ještě v srpnu 1938 píše redakce o československém národě, který je 

„ohrožovaný a hanobený německou říší“
543

 a v listopadu 1938 o tom, že „v září 1938 

byly tisíce vašich kamarádů moci zbaveny příslušnosti ke svobodnému národu a ke 

svobodné naší vlasti“
544

, protože „pro chtivost velikých trpí právo malých!“
545

, 

rozhodně nic takového nenajdeme od března 1939, kdy se situace v Čechách a na 

Moravě radikálně změnila. Původně proklamovanou naději, že „kdo v Hospodinu má 

pevný hrad, ten nemusí ničeho se obávat!“
546

, změnila realita. 

 Na rozpad republiky a obsazení jejího zbytku německou armádou reagoval 

časopis až 2. 4. 1939. V nepodepsaném článku měl čtenář nabýt dojmu, že se vlastně nic 

zvláštního nestalo, protože „přičlenění našich zemí k Říši německé bylo i v minulosti; 

vzpomenete si z dějepisu, že např. sv. Václav přijal podobné řešení, když chtěl svou zemi 

ušetřiti nejisté války.“
547

 Úkolem „českého katolického dítěte“ mělo být „každým 

coulem dobrým dítětem a školákem: na slovo poslouchat doma i ve škole,do puntíčku 

splnit všecky úkoly, které uložili rodiče nebo pan učitel; se sourozenci a spolužáky 

vždycky v upřímné lásce, k cizím a starším lidem vždy ochotně a uctivě. Tak můžete 

                                                                                                                                               
akademii věd. Za jeho vlády byly podepsány tzv. Lateránské smlouvy, kterými fašistická Itálie uznala 

existenci a svrchovanost Vatikánu.  
537

 Pius XII. – vl. jm. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli (2. 3. 1876 – 9. 10. 1958). Sekretář 

Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti. Od roku 1917 papežský nuncius v Bavorsku, 1920-1929 

papežský nuncius v Berlíně. 1929 jmenován kardinálem, od roku 1939 papež.  
538

 Hornov, Vladimír: Za Svatým Otcem Piem XI. Dětská neděle, ročník IV, č. 27-28, 5. 3 . 1939, str.261.   
539

 Hornof, Vladimír (10. 5. 1870 – 26. 7. 1942). Katolický kněz, pedagog, žurnalista, autor písňových 

náboženských textů a literárních prací. Užíval pseudonymy Jiří Bílý, Václav Hradecký, V. H. Hradecký, 

V. H. Poličský. 
540

 Za papežem Piem XI. svaté a slavné paměti. Dětská neděle, ročník IV, č. 29-30,  19. 3.  1939, str. 278 

a 295. 
541

 Papežství neumírá! Dětská neděle, ročník IV, č. 29-30,  19. 3.  1939, str. 279.  
542

 Máme papeže Pia XII. Dětská neděle, ročník IV, č. 29-30,  19. 3.  1939, str. 286 – 287.  
543

 Dejte si pozor na 1. číslo „Dětské neděle“, abyste ji poznaly – jak se změnila! Dětská neděle, ročník 

III, č. 51-52, 21. 8. 1938, str. 598. 
544

 Dětská neděle, ročník IV, č. 11-12, 13. 11. 1938, str. 106. 
545

 Dětská neděle, ročník IV, č. 11-12, 13. 11. 1938, str. 106. 
546

 Dětská neděle, ročník IV, č. 11-12, 13. 11. 1938, str. 106.  
547

 Země koruny svatováclavské ve svazku Říše německé. Dětská neděle, ročník IV, č. 31-32,  2. 4.  1939, 

str. 299. 
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snadno dokázat, že opravdu milujete svou víru, svou vlast, svůj národ.“
548

 Tedy 

obdobné rady, které časopis přinášel po celou dobu II. republiky. Článek se v žádném 

případě nesnaží hodnotit novou situaci včetně nových vztahů k Němcům. 

 

5.2.4 Aktivismus na stránkách Dětské neděle 

 

50. narozeninám Adolfa Hitlera časopis oproti např. protektorátnímu dennímu 

tisku nevěnoval velkou pozornost. Nepřinesl ani samostatnou Hitlerovu fotografii, 

nýbrž jeho fotografii s děvčaty, kterou doprovodil popiskem: „Setkání na silnici: Vůdce 

a Říšský kancléř Adolf Hitler dal zastaviti svůj vůz, aby stiskl ruce děvčátkům, které ho 

pozdravovaly. V pozadí klášter Melk nad Dunajem“
549

. O Hitlerových narozeninách se 

přitom vůbec nezmínil. V příštím dvojčísle pak přinesl fotografii malých gratulujících 

dětí Hitlerovi s popiskem „Německá mládež blahopřála Vůdci a říšskému kancléři 

Adolfu Hitlerovi.“
550

 Více se Hitlerovými narozeninami časopis v tomto ročníku 

nezabýval. 

V létě 1939 Dětská neděle přinesla informativní článek o různých typech lodí 

v různých dobách, přičemž v závěru autor článku mj. zmínil, že „roku 1939 byly 

zkoušeny nové typy těchto podmořských zbraní a tři se nevynořily nad hladinu. Byly to 

americká „Squalus“, anglická „Thetis“ a francouzská „Phénix“
551

. Čtenář měl být 

přesvědčen o výborné kvalitě německých lodí, které nepatří k těm, co by se „nevynořily 

nad hladinu“. Článek zřejmě souvisel se zhoršující se politickou situací v Evropě, na 

kterou časopis dále reagoval popisným článkem o Gdaňsku
552

. Tento článek dokazuje, 

že tiskové pokyny existovaly i pro dětské časopisy, i když v dostupných materiálech 

nebyly přímo zmiňovány. Článek o Gdaňsku, jak bylo výše uvedeno, byl otištěn i na 

stránkách Mladého hlasatele. 

Celkově je ale možné konstatovat, že se v případě IV. ročníku v časopise 

nevyskytuje žádná propaganda, vyloučíme-li tu československou na podzim 1938. 

Rozhodně tomu ale nebylo v dalších ročnících Dětské neděle. Redakce se zřejmě snažila 

pronacistickou orientaci časopisu oddálit co možná nejdéle, ale stejně jako pro ostatní 

periodika protektorátu se situace radikálně změnila v létě 1941. 

                                                 
548

 Tamtéž. 
549

 Dětská neděle, ročník IV, č. 35-36, 30. 4. 1939, str. 350. 
550

 Dětská neděle, ročník IV, č. 39-40, 28. 5. 1939, str. 390.  
551

 Klíma, Stanislav ml.: Lodi dříve a dnes. Dětská neděle, ročník IV, č. 47-48, 23. 7. 1939, str. 466.  
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 Dětská neděle ve svých dvou posledních ročnících stále vychází s barevnou 

obálkou o 12 stranách. Na vnitřní straně obálky přibyla nová rubrika – Okénko do světa, 

resp. Díváme se do světa – která přinášela fotografie převážně z frontových operací 

německé armády doplněné fotografiemi z důležité vnitropolitické události. Uvnitř 

časopisu byla zavedena další nová rubrika – Drobné zprávy z Říše, která přinášela 

kratičké různé zajímavosti či události týkající se nacistického Německa nebo informace 

z činnosti Hitler-Jugend. Nechyběly ani články z německé historie zdůrazňující 

německou velikost, jako v článku o prvním telegrafu v Prusku
553

.  

 Přeměnu časopisu v nástroj nacistické propagandy signalizovalo připojení se 

k obrovské propagandistické Akci V, přičemž, jak bylo zdůrazňováno i čtenářům Dětské 

neděle  - „V je symbolem Víry Ve Vítězství Velkoněmecké Říše!“
554

 V časopise se 

začínají nadále objevovat i i oznámení s apelem, aby i nejmenší děti přispívaly na 

Německý Červený kříž, protože „sbírka na Německý Červený kříž je novou možností 

osvědčit říšské smýšlení. Přispějte proto nejhojnější měrou na tento ušlechtilý účel.“
555

 

Přímé politické články se začínají na stránkách Dětské neděle objevovat až na 

jaře 1942. K druhému výročí okupace Čech a Moravy byl otištěn článek podepsaný 

šifrou V., kterou užíval zřejmě šéfredaktor časopisu, Dr. Rudolf Voříšek. Článek byl 

napsán v intencích dobového tisku oslavujícího Háchův „moudrý čin“, který mohou 

všichni „téměř denně poznávat“
,
 a zároveň ocenit, „čeho všeho jsme byli tímto 

rozhodnutím ušetřeni“ – tedy „válečných hrůz ušetřen vaši otcové a vaši bratři nemuseli 

krvácet za zájmy anglických plutokratů“.  

Článek dále doporučoval svým čtenářům návštěvu probíhající výstavy Sovětský 

ráj na pražském výstavišti, z níž přinesl i fotografii ukořistěného sovětského 

pancéřového vozu. Čtenáře se snažil přesvědčit o tom, že díky rozpoutání války, 

v časopise eufemisticky nazvaném „včasnému zákroku německých vojsk“, se daří 

„uchránit Evropu od bolševické krutovlády a nelidskosti“. I malé děti v článku byly 

vyzývány k pomoci „každý na svém místě ke konečnému vítězství německých vojsk nad 

bolševiky“
556

. 

 Ke změně došlo i v případě Hitlerových narozenin. Jak již bylo výše uvedeno, 

v roce 1939 u příležitosti jeho 50. narozenin mu na stránkách Dětské neděle věnovány 
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 Gdansko. Ze všech koutů. Dětská neděle, ročník IV, č. 47-48, 23. 7. 1939, str. 458. 
553

 -k: První telegraf v Prusku (Preussen). Dětská neděle, ročník VII, č. 39-40, 24. 5. 1942, str. 237.  
554

 Dětská neděle, ročník VII, č. 5-6, 28. 9. 1941, str. 32. 
555

 Dětská neděle, ročník VII, č. 43-44, 21. 6. 1942, str. 255.  
556

 V.: Významné výročí. Dětská neděle, ročník VII, č. 29-30, 15. 3. 1942, str. 169. 
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pouze 2 fotografie. Radikální rozdíl nastal v roce 1942, kdy Hitler slavil 53. narozeniny. 

Na rozdíl od roku 1939 mu byl věnován celostránkový článek. V něm autor vyzdvihuje 

Hitlerovu „genialitu“ a jeho údajný vztah k německé mládeži včetně toho, že Hitler 

„vědom si toho, že jedině v mladých nalezne ono živé, činorodé porozumění pro úkoly, 

kterými jej pověřila Prozřetelnost, a že právě mladí budou jeho nejvěrnějšími stoupenci 

a následovníky“
557

. Nebylo v roce 1942 a dalších třech letech ojedinělostí, že se různí 

aktivisté snažili dětem a mládeži vnutit myšlenku, že se „i české mládeži se stal Adolf 

Hitler myšlenkovým Vůdcem.“
558

  

 Ovšem jedna z nejhorších propagandistických kampaní nejmenších čtenářů 

Dětské neděle nastala v období II Heydrichiády v květnu – červenci 1942. Kvůli již 

zmíněné opožděné reakci na aktuální události způsobené vydáváním dvojčísel, se malí 

čtenáři o atentátu a následné Heydrichově smrti mohli dozvědět až 21. 6. 1942.  

 Nekrolog za zemřelého Reinharda Heydricha napsal v intencích nacistických 

pokynů šéfredaktor, Rudolf Voříšek. Využívá dobový slovník odsuzující především 

prezidenta Beneše a popisující život mrtvého. Děti byly přesvědčovány, že v případě 

provedeného atentátu se jedná o neodpustitelný zločin a „vyslaní agenti“ byli „právem 

celým naším národem odsouzeni“
559

. V závěru článku vyzývá Voříšek, aby děti 

odsoudily „tento podlý a zákeřný zločin, který vrhl celý náš národ na pokraj katastrofy. 

I my si dnes slíbíme, že se ze všech sil vynasnažíme, aby byla v našich zemích navždy 

zamezena činnost cizích živlů, neboť jen tehdy budeme moci klidně chodit do škol a 

připravovat se tak na úkoly, které nás čekají“.
560

 Časopis též otiskl rozhlasový projev 

Emanuela Moravce ze 4. 6. 1942
561

. 

 Aktuální politické situaci bylo věnováno i další dvojčíslo Dětské neděle. Byl 

otištěn Háchův táborský manifest z 19. 6. 1942
562

, ale  především  úvodník autora 

skrytého za šifru J. J. pod názvem Vážné připomenutí! V něm autor malé čtenáře 

nabádá, aby „žádnou nerozvážností a žádným uličnictvím neuvalili neštěstí na sebe, na 

své rodiče a na své kamarády.“ Zároveň si děti měly odvyknout „zbytečnému mluvení“ 
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 Šulc, František: Vůdce a mládež. Dětská neděle, ročník VII, č. 35-36, 26. 4. 1942, str. 205. 
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 Tamtéž. 
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 Voříšek, R. (Rudolf): Zemřel veliký muž nového Německa a přítel Čechů. Dětská neděle, ročník VII., 

č. 43-44, 21. 6. 1942, str. 252. 
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 Tamtéž. 
561

 Generál Heydrich byl naším přítelem. Projev ministra Emanuela Moravce. Dětská neděle, ročník VII, 

č. 43-44, 21. 6. 1942, str. 235-254. 
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 Manifest státního prezidenta Dr. Emila Háchy. Dětská neděle, ročník VII, č. 45-46, 5. 7. 1942, str. 

265-266. 
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a spíše se zaměřit na pomoc rodičům, přičemž výsledným efektem mělo být, že je „bude 

hřát v duši myšlenka, že jste právě tím sloužili nejenom rodičům, ale i národu a Říši“
563

. 

 Začátek VIII. ročníku Dětské neděle nenasvědčoval, že se jedná o poslední 

ročník existence časopisu, který pokračoval v aktivistické linii pokoušející se 

vychovávat své čtenáře v duchu „Nové Evropy“ nacistického Německa a informovat o 

aktivitách nově vzniklého Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. 

 Politickými komentáři přispíval do posledního ročníku především budoucí 

šéfredaktor Správného kluka, František Smrček
564

. V nich zdůvodňoval nezbytné 

zapojení českých dětí do nově budovaného Kuratoria, které se, jak se snažil  dokázat, 

má stát zásadním pro jejich život.
565

 

 Rubrika Drobné zprávy z Říše byla nahrazena rubrikou Stručný zpravodaj Nové 

Evropy. Např. 1. číslo obsahovalo zprávu o vyznamenání 16letého člena Hitler-Jugend 

a též informaci o hrdinství italského chlapce na východní frontě.
566

  

Mirko (Miroslav) Potužník
567

, informoval o průběhu prvního výcvikového tábora 

na Slapech 11. – 16. 7. 1942 a zdůraznil, že „od toho dne dostává česká mládež do 

svého cela vedoucí ze svého prostředí, vedoucí svého věku, přestává býti přisluhovačem 

starých bonzů, starého režimu.“ Jak konstatoval, účastníci výcvikového tábora „byli 

spojeni vůlí ministra E. Moravce v jediný šik úderného oddílu, který má zbořiti poslední 

hradby předsudků a který má strhnouti poslední slupku z očí české mládeže“. Potužník 

se stejně jako ostatní protektorátní periodika v souvislosti se vznikem Kuratoria 

pokoušel indoktrinovat myšlenku, že „Německo u nás nechce a nebude germanizovat. 

Německo nám dnes, národu téměř rozdrcenému, podává pomocnou ruku, jako nám ji 

kdysi podávali němečtí učenci doby romantické.“ 
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 J. J.: Vážné připomenutí! Dětská neděle, ročník VII, č. 45-46, 5. 7. 1942, str. 265-266.  
564

 Smrček, František (narozen 9. 9. 1923). Působil jako redaktor krajské přílohy týdeníku List mladých 

pro oblast Mladoboleslavska. V letech 1942-1943 spolupracoval s listem Zteč a zároveň byl i 

zaměstnancem Tiskového oddělení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě.. 3. 7. 1943 – 

4. 4. 1945 vedoucí a odpovědný redaktor týdeníku Správný kluk. Po únoru 1948 emigroval. 

V uprchlickém táboře v západoněmeckém Murnau vedl v letech 1949-1950 časopis Obroda, který byl 

určen mládeži Československé strany lidové v exilu. 
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 Viz např. Smrček, František: Nová mládež věří budoucnosti! Dětská neděle, ročník VIII, č. 9-10, 25. 

10. 1942, str. 51; nebo Smrček, František: Česká mládež staví mosty k Nové Evropě. Dětská neděle, 

ročník VIII, č. 11-12, 9. 11. 1942, str. 63. 
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 Stručný zpravodaj Nové Evropy. Dětská neděle, ročník VIII, č. 1-2, 30. 8. 1942, str. 8.  
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 Potužník, Miroslav (24. 8. 1919 - ?). Po ukončení akademického gymnázia v Praze studoval od roku 

1938 Právnickou fakultu UK. Od počátku 40. let přispívá do pravicových a krajně pravicových periodik 

typu Lidové listy, Večer, Nedělní list, Nástup červenobílých nebo Vlajka. Od 17. 6. 1942 pracovník 

Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. 1942-1943 vedoucí IV. pracovní skupiny, 

vedoucí sociálně-výchovného odboru. 1944-1945 odpovědný redaktor tiskové korespondence Tisková 

služba mládeže. 7. 12. 1944 – 1945 odpovědný redaktor Zteče. 1947 před mimořádným lidovým soudem 

osvobozen, 1948 odsouzen ke 2,5 roku vězení. 
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Zároveň nejmenším čtenářům nastoloval další důležitou složku propagandy 

Kuratoria, a to sportovní, protože, „býti mladým neznamená jen býti fyzicky mladým. 

Znamená to býti nositelem nových mladých ideí. A proto k pochodu české mládeže se 

musí připojiti všichni ti, kdo mají srdce naplněné vírou ve velkou myšlenku nové 

Evropy, a kdo ve své víře jsou ochotni obětovat vše, neboť není nic krásnějšího, nic 

světějšího v životě mladého člověka, než okamžik, kdy může nastoupiti do boje o 

budoucnost svého národa.“
568

 

Dětská neděle jako jeden z posledních dětských časopisů byla úředně výnosem 

Ministerstva lidové osvěty ze dne 17. 6. 1943 s platností od 1. 7. 1943 zastavena. 

Poslední dvojčíslo 43. – 44. tedy vyšlo 20. 6. 1943.  

 

6. Kuratorium  pro výchovu mládeže v Čechách a na 
Moravě a jeho periodika 

 

6.1. Vznik a vývoj Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a 
na Moravě 

6.1.1. Role Emanuela Moravce 

 

Rozhodující odklon protektorátní vlády od politiky zmírňování nacifikace 

společnosti a hospodářství a skryté spolupráce s odbojem, kteroužto linii zastával 

generál Eliáš, k politice   naprosté kolaborace s nacistickým režimem a snaze  

převychovat českou  mládež i všechno české obyvatelstvo protektorátu v nacistické 

ideologii souvisí a je symbolizováno s nástupem Emanuela Rudolfa Moravce do funkce 

ministra školství a vedoucího Úřadu lidového osvěty dne 19. 1. 1942.  

Moravec nebyl nacistům neznámou osobou, sledovali jeho publicistickou 

činnost především ve 30. letech v Lidových novinách a Peroutkově Přítomnosti, 

případně jeho vydané publikace, jako např. Třetí říše nastupuje
569

 nebo Úkoly naší 

obrany
570

.  Označili ho za „Exponent der links-intelektuell orientierten tschechischcen 

Armee-Kreise. Er hat als Militär-Schriftsteller viele seinerzeit sehr beachtete Schriften 
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 Potužník, Mirko: Mládež. Dětská neděle, ročník VIII, č. 3-4, 13. 9. 1942, str. 15.  
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 Yester, Stanislav: Třetí říše nastupuje. Praha: Svaz československého důstojnictva, 1937.  
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 Yester, Stanislav: Úkoly naší obrany. Politik a armáda. Praha: Svaz československého důstojnictva, 

1936. 
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herausgegeben, bei entscheidenden Fragen (Abessinien-Konflikt, Spanien-Krieg usw.) 

jedoch falsche Voraussagungen getroffen.“
571

 

 Po Mnichovských událostech nastal u Moravce  zřetelný vnitřní přelom a 

z původně protiněmeckého publicisty se stává propagátorem podřízení se německé říši a 

její ideologii. Poprvé se tak vyjádřil pod svým známým pseudonymem Stanislav Yester 

v úvodníku Lidových novin 5. 10. 1938 pod názvem Účtování a co dále.
572

 Ideologický 

přechod na německou stranu vyjádřil i ve své knize Rozhovor se skutečností,
573

 v jejímž 

závěru napsal: „Nám nikdo nic nedá nikde na světě. Co získáme, můžeme získat jen 

dohodou s Němci, jako bojem s Němci můžeme všechno ztratit.“
574

 

 Po okupaci Čech a Moravy nacistickým Německem se dal plně do služeb nového 

režimu. Proto již v létě 1939 navštívil těsně před začátkem II. světové války Gdaňsk.  

Moravec v té době také začíná pravidelně komentovat v protektorátním rozhlase 

aktuální politickou či vojenskou situaci, na rozdíl od svého publicistického působení 

v době I. republiky. Výbor svých projevů z let 1939-40 vydal pod názvem Rok u 

mikrofonu,
575

 obsáhlejší výbor rozhlasových úvah pak v roce 1942 pod názvem Tři roky 

před mikrofonem.
576

 Vzhledem k tomu, že druhý zmiňovaný výbor byl vydán již v době 

války proti Sovětskému svazu, některé projevy z prvního výboru již v tom druhém čtenář 

nenašel. Moravec dále kromě svého působení v protektorátním rozhlase a spolupráce 

s některými periodiky občas publikuje články i v německé tiskové korespondenci 

Prager Zeitungsdienst – PZD, která byla vydávána v německé a české mutaci. Již v roce 

1941 ale v protektorátu „er gilt auch als tschechischer Vertrauensträger deutscher 

Wehrmachtkreise“.
577

 

 Ne všichni obyvatelé protektorátu četli v době I. republiky Přítomnost či Lidové 

noviny nebo poslouchali rozhlasové politické úvahy. Moravec se tak do povědomí 

široké veřejnosti dostal až svým projevem při pohřbu šéfredaktora Českého slova Karla 

Lažnovského v říjnu 1941. V projevu mluvil mj. o obrýlených mandarínech, jejichž svět 

již končí.
578

 Byla to průhledná narážka na státního prezidenta Emila Háchu.  
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 NA, fond ÚŘP, sign. 109-5-133/23-25. 
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573

 Yester, Stanislav: Rozhovor se skutečností. Praha: nákladem vlastním, 1940, II. vydání.  
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 Moravec, Emanuel: Ve službách nové Evropy. Rok před mikrofonem. Praha: Orbis, 1940. 
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Nacisté věděli o Moravcově plánu likvidovat Národní souručenství a jeho 

nahrazení novou, plně aktivistickou organizaci, kterou se v roce 1943 stala Veřejná 

osvětová služba
579

. Tyto plány zřejmě tušili i v Národním součenství a Háchově 

Kanceláři státního prezidenta. Zřejmě i kvůli tomu a k celkovému vyjasnění situace 

inicioval předseda Výboru Národního souručenství jednání, které se konalo 25. 11. 1941 

na Hradě v kanceláři doc. Klimenta.
580

 Při tomto jednání byla Moravcovi s největší 

pravděpodobností nabídnuta účast v oficiálním politickém protektorátním životě. 

Moravec následným dopisem docentu Klimentovi nabídku odmítl a mj. uvedl, že 

nehodlá „opustit svou práci jako vojenský publicista a vyměnit ji za činnost politickou“ 

s tím, že pokud by se „věnoval současně vojenství i politice, pak by ani jedno ani druhé 

za mnoho nestálo“
581

.  V další části dopisu prohlásil, že se „rozhodl vůbec se neúčastnit 

žádných porad o praktické české politice, nepřijímat žádnou funkci v politické oficiální 

nebo oficiózní instituci a zůstat tím, čím jsem byl dosud: svobodným vojenským 

publicistou, který tu a tam zabrousí do politiky“.
582

  

Již za několik dnů po tomto prohlášení donutili nacisté prezidenta Háchu 

jmenovat Moravce do zmíněné funkce ministra školství a vedoucího Úřadu lidové 

osvěty, kterýžto Úřad byl následně v květnu 1942 přeměněn v samostatné ministerstvo. 

Hácha se snažil Moravcovu jmenování zabránit, zpočátku argumentoval tím, že nemůže 

jmenovat ministrem někoho, kdo ho urazil
583

. Ale Heydrich a Frank trvali na svém, 

protože v Moravcovi nalezli člověka, který zná české prostředí, je velmi ostře 

vyhraněný nejen proti prezidentu Benešovi, ale i představitelům I. republiky, navíc 

dobrovolně a iniciativně vystupoval v pronacistickém duchu a bylo jasné, že se brzy 

stane vůdčí aktivistickou osobností.
584

 

Již od počátku svého oficiálního vstupu do ministerské funkce se Moravec 

neustále vymezoval proti politice předcházející Eliášovy vlády přesto, že někteří z jejích 

členů pokračovali i ve vládě z 19. 1. 1942. Svými cíli se netajil, naopak naprosto 
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otevřeně je deklaroval. „V době, kdy český národ už všemi silami pracoval pro Říši, jeho 

mysl nebyla ještě převychována... Tomuto nedostatku hledí vláda Protektorátu z 19. 

ledna odpomoci tím, že nově zřízený Úřad lidové osvěty dohlíží na ony složky veřejného 

a kulturního života, které mají vliv na výchovu národa. Dnešní vláda Protektorátu stojí 

tedy před úkolem, začlenit český národ do Říše také politicky.“
585

 . 

 Za hlavní cíl své politiky si zvolil vychovávat především mládež „pro nový řád, 

věnovat všechny své síly pro Velkoněmecko a konečné evropské vítězství a tvrdě se 

bránit všem vnitřním a vnějším pokusům o rozklad a ničení až do posledních 

důsledků.“
586

 Současně varoval všechny odpůrce této nové aktivistické politiky, protože 

bude nahlíženo „na každého, kdo v této otázce nemá jasno nebo úmyslně jasno nechce 

mít, jako na nepřítele české budoucnosti, a podle toho také s ním naložit.“
587

 Zde 

nápadně připomíná Heydrichovy projevy po jeho nástupu do funkce Zastupujícího 

říšského protektora.  

Emanuel Moravec byl jediný z protektorátní vlády, který měl na starosti dvě 

ministerstva, i když v období leden – květen 1942 bylo Ministerstvo lidové osvěty toliko 

Úřadem lidové osvěty. Pro Moravce nebylo toto nové ministerstvo rozhodně nedůležité, 

protože jeho úkolem bude „vésti výchovu národa tak, aby byla zajištěna jeho 

budoucnost“. Zacíleno bylo především na mládež, „která je předurčena, aby zajišťovala 

a rozvíjela tuto budoucnost. Proto byl ministr lidové osvěty současně také jmenován 

ministrem školství.“ Ve školách vzdělání české mládeže „pokračovalo podle starých 

tradic, přizpůsobených novým poměrům“, neřešeným problémem dle Moravce byla 

mimoškolní výchova, která musela být „ze základů přebudována a toto přebudování je 

právě v proudu“.
 588

 

 Ve svých rukou tak spojil dohled nad mládeží při školním vyučování a následný 

dohled nad veškerým obyvatelstvem protektorátu prostřednictvím Ministerstva lidové 

osvěty. Spojení kontroly výchovy dětí ve škole i po škole – nebylo Moravcovým 

nápadem, tento model převzal z nacistického Německa. Jedním z velkých úkolů byla 

postupná likvidace přirozené individuality
589

 a nepřetržitý „dohled“ nad výchovou 
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 Moravec, Emanuel: Úvod. Tři roky v Říši. Protektorát Čechy a Morava. Praha: Orbis,, 1942, str. 6. 
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 Tamtéž, str. 13.  
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 Tamtéž, str. 99. 
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 Problém výchovy české mládeže. Rozhovor s ministrem Emanuelem Moravcem. Lidové noviny, 

ročník 50, č. 444, ranní vydání, 1. 9. 1942, str. 3.. 
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 „Vychovávejme německý národ už od mládí k rozhodnému uznávání práv vlastního národa a 

neotravujme už dětská srdce kletbou „objektivity a to i ve věcech svého vlastního „já“.  HITLER, Adolf: 

Můj boj. Praha: Otakar II., 2000, str. 82. 
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mládeže
590

, přičemž, „jakou formou povede stát tuto výchovu, může být dnes lhostejné, 

podstatné je to, že to dělá a hledá cesty, jež tomu prospívají.“
591

 Němečtí i čeští nacisté 

si velice dobře uvědomovali, že právě děti a mladí lidé by se mohli v budoucnu stát 

oporou režimu.  

 

6.1.2. Přípravy a vznik Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a 
na Moravě 

 

Svůj cíl - totální převýchovu české mládeže prostřednictvím jednotné  

organizace  - Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě - začal Moravec 

zatím v tajnosti naplňovat již od jara 1941, což dokládá Moravcova charakteristika od 

Horsta Böhmeho adresovaná Heydrichovi a Frankovi ze dne 29. 10. 1941. Jak dále 

Böhme uvedl, „M. ist ein Mann ohne grösseren Anhang im tschechischen Lager“
592

. Jak 

již bylo výše zmíněno, Moravcovi se podařilo ke spolupráci získat některé vedoucí 

funkcionáře Mládeže Vlajky v čele s MUDr.  Františkem Teunerem
593

. Ideově bylo 

Kuratorium v podstatě pokračovatelem Mládeže Vlajky. Ačkoliv by se mohlo zdát, že 

by Vlajka měla Moravce v tomto úsilí podporovat, opak byl pravdou. Výše zmínění 

Vlajkaři totiž z hnutí vystoupili, čímž způsobili jeho postupný zánik. Na přestoupení 

k Moravcovi reagoval „vůdce“ Vlajky, Jan Rys
594

, jejich vyloučením a následnou 

trvalou a ostrou kritikou Emanuela Moravce v interním tisku hnutí a opatrnou kritikou 

v oficiálním vlajkařském tisku. Na výše zmíněnou Moravcovu listopadovou schůzku 

v roce 1941 u docenta Klimenta byl též pozván mj. i Rys-Rozsévač, a to zřejmě i z toho 

důvodu, aby byl sjednán smír mezi Moravcem a Vlajkou. Nepodařilo se tehdy, ani 

v následujícím období. Protože ale nacisté v čele s Heydrichem a Frankem vsadili na 

Moravce, Rysa a  Vlajku  několikrát upozornili  na nutnost přestat s útoky na Moravce. 

                                                 
590

 „Je nesmysl domnívat se, že po skončení školní docházky končí právo státu dohlížet na své mladé 

občany a začíná nanovo teprve v době jejich vojenské služby. Toto právo je povinnost, která existuje 

nepřetržitě.“ Adolf Hitler, c.d., str. 302.  
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 Tamtéž. 
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 NA, fond ÚŘP, sign. 109-5-133/23-25. 
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 Teuner, František (6. 3. 1911 – červen 1978). Absolvent lékařské fakulty Karlovy univerzity, poté 

působil jako sekundář na klinice prof. Pelnáře. 1938 vstoupil do Vlajky a byl vůdcem její mládeže. Od 

roku 1941 spolupracoval s Emanuelem Moravcem a byl z Vlajky vyloučen. 1942-1945 generální referent 

Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Po válce odsouzen k doživotnímu žaláři, 1960 

amnestován. Poté působil jako lékař, v roce 1968 emigroval do Spolkové republiky Německo.  
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 Rys-Rozsévač, Jan – vl. jm. Josef Rozsévač (1. 11. 1901 – 27. 6. 1946). Nedokončil studia na lékařské 

fakultě Karlovy univerzity. Od roku 1936 člen Vlajky, od roku 1939 její „vůdce“. Zároveň působil i jako 

novinář. 1943 byla Vlajka rozpouštěna a Rys vězněn. Po válce odsouzen Národním soudem k trestu smrti 

a popraven.  
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Vzhledem k tomu že to nerespektovali, staly se vlajkařské útoky na Moravce jedním 

z důvodů, proč byla Vlajka rozpuštěna a zlikvidována a někteří z vedoucích 

představitelů umístěni jako tzv. „čestní vězňové“ do koncentračních táborů.  

Vytvoření Kuratoria považoval Moravec za svůj zásadní úkol a viděl to jako 

podstatnou součást „duchovního a politického zařadění zemí Čech a Moravy do 

Velkoněmecké říše.“
595

 Zároveň v nové organizaci též viděl příležitost z výchovy 

„vyřazení všech říšsky nepřátelských a jiných nevhodných vlivů“
596

. 

 Jeho příprava začala, jak bylo výše uvedeno, na jaře 1941 a naplno se rozběhla 

po jmenování Reinharda Heydricha do funkce Zastupujícího říšského protektora 

v Čechách a na Moravě. Oficiálně Heydrich oznámil vznik Kuratoria na tiskové 

konferenci pro české a německé novináře dne 27. 5. 1942.
597

 Následující den bylo pak 

ve Sbírce zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava pod č. 187/1942 Sb., 

publikováno Vládní nařízení ze dne 28. května 1942 o povinné službě mládeže, ve 

kterém bylo oznámeno zřízení Kuratoria jako ústředního úřadu pro tělesnou, duševní a 

mravní výchovu mládeže celého protektorátu. K tomuto nařízení bylo od 30. 5. 1942 do 

26. 2. 1944 vydáno předsedou Kuratoria, Emanuelem Moravcem, celkem pět 

prováděcích předpisů.
598

  

 Dohledem nad přípravou, ale i následnou činností byli pověřeni jakožto zástupci 

říšského protektora, resp. německého státního ministra pro Čechy a Moravu němečtí 

poradci. Hlavním dohlížitelem se stal SS-Obersturmbannführer Vincenc/Winzenz 

Fischer , do funkce vedoucího německých poradců byl jmenován Oberbannführer Ernst 

Schaschek a od poloviny roku 1944 ho pak vystřídal Kurt Hora
599

. Každá skupina 

Kuratoria měla svého poradce, dívčí sekce ho dostala až v  září 1943 (kdy byla činnost 

dívčího referátu zahájena), do funkce německé poradkyně byla Oberbannführerem 

Schaschekem přidělena Hauptmädelführerin Traudel Scholz.
600
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 Problém výchovy české mládeže. Rozhovor s ministrem Emanuelem Moravcem. Lidové noviny, 

ročník 50, č. 444, ranní vydání, 1. 9. 1942, str. 3. 
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 Body pro řeč pana ministra na I. školním táboře Kuratoria pro výchovu mládeže. NA, fond Moravec-

AMV39, K 73. 
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 Jeho projev viz Heydrichova okupační politika v dokumentech, c. d., str. 130-132. 
598

 Nařízení č. 1882/1942 Sb ze dne 30.5. 1942, kterým se stanoví zásady pro povinnou službu mládeže; 
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 K těmto poradcům se zatím nepodařilo dohledat bližší údaje. 
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 Zpráva Gebietsführera Knoopa o činnosti Kuratoria v roce 1943 pro K. H. Franka. NA, fond NST, inv. 

č. 176, sg. 110-4/22, K 13, str. 8. 
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Němečtí poradci ovšem nebyli mnohdy vhodně vybráni a způsobovali 

nacistickým úřadům i dost problémů. Tyto problémy mladých německých poradců 

zřejmě plynuly i z toho, že předpokládali, že v českém prostředí si mohou dělat vše, co  

budou chtít. Jako příklad slouží Bannführer Hitlerjugend Hugo Wellems
601

, který byl při 

vzniku Kuratoria jmenován německým poradcem v sekci Politické výchovy, a o kterém 

napsal Walter Jacobi
602

: „In seiner Selbstüberheblichkeit glaubte er, sich nicht in den 

allgemeinen Rahmen des Kuratoriums einfügen zu müssen, sondern eigene Wege gehen 

zu können, ohne sie mit den übrigen Sektionen des Kuratoriums abzustimmen.“
603

 

 Citát pochází ze zprávy, kterou 9. 11. 1942 obdržel K. H. Frank od  SS-

Sturmbannführera Waltera Jacobiho a byla datována 6. 11. 1942. Zpráva obsáhle 

popisovala Wellemsovu činnost v Kuratoriu. Končila Jacobiho konstatováním, že 

„Wellems erscheint für jegliche weitere Tätigkeit in einem Raum wie Böhmen und 

Mähren als völlig ungeeignet.“
604

 Čím se stal Wellems nevhodným pro další činnost 

poradce v Kuratoriu? Jeho největší chybou byl  milostný vztah s Češkou Toclovou, 

které nechal vyplácet mzdu rovnající se platu vysokoškoláka. Z milostného vztahu se 

stala v Kuratoriu aféra takového rozměru, že „dieses Verhalten trug massgeblich dazu 

bei, dass das Kuratorium unter der tschechischen Bevölkerung als „Kurvatorium“ (= 

Hurengemeinschaft) bezeichnet wurde.“
605

 Wellems byl následně funkce německého 

poradce Kuratoria zbaven.  

 Jacobiho zprávě předcházel 6. 11. 1942 Moravcův rozhovor s K. H. Frankem, ve 

kterém uvedl, že došlo k „selhání německých poradců. Ti jsou příliš mladí a mají příliš 

málo vážného poměru k práci. Jeden jezdí celé dny po honech, jiný zapřede v Kuratoriu 

ostudné milostné pletky (míněn právě Wellems), jiní vůbec do úřadu nedocházejí“.
606

 Na 

Frankovi požadoval jejich výměnu a nahrazení staršími a „svědomitějšími“ poradci. Při 

schůzce byly též projednány problémy při budování Kuratoria. 
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6.1.3. Struktura organizace a počátky činnosti 

 

Ústřední sídlo nové organizace bylo v šestipatrovém nárožním domu 

Senovážného náměstí čp. 24 a Sedmihradské ulice. Kuratorium se dělilo do zpočátku 4 

skupin – I. organizační, II. tělovýchovná, III. duchovní výchova, IV. sociální výchova. 

Následně přibyla ještě V. skupina – pracovní zasazení české mládeže-. 

Pražskému ústředí bylo podřízeno 11 oblastních organizací s hlavními pověřenci 

a 80 okresní okresů s okresními pověřenci. V roce 1944 došlo k vytvoření tzv. pospolů 

(jednotka složená ze 4 oddílů Kuratoria v počtu 600 – 940 chlapců v čele s pospolným). 

Do funkce Generálního referenta Kuratoria byl Moravcem jmenován MUDr. 

František Teuner. Další vedoucí funkcionáři ale rozhodně nebyli stejně smýšlející. 

Vedle Vlajkařů typu Pipoty
607

 zde působil např. známý a vynikající hokejový útočník 

Josef Maleček
608

. V Kuratoriu probíhaly ovšem i velmi tvrdé osobní spory některých 

funkcionářů, např. snaha Jana Nepomuka Pipoty  nahradit Teunera ve funkci 

generálního referenta. Paradoxně se některým funkcionářům nevyhnula ani cenzurní 

opatření a to dokonce včetně osobního tajemníka generálního referenta Teunera, Josefa 

Victorina
609

, jehož články od 30. 6. 1944 bylo „nutno předkládati k předběžné 

cenzuře“.
610

 

Přestože byl vznik Kuratoria oznámen 27. 5. 1942, fakticky začalo fungovat až 

od 13. 3. 1943 velkou manifestací ve Slaném. Do té doby byla nová organizace 

budována. Samo Kuratorium přiznávalo ještě na konci roku 1943, že je „organizace 

mládeže v Kuratoriu stále ještě ve stavbě a nedokončena“.
611

 Výstavba byla dokončena 

až v průběhu roku 1944 a tudíž činnost této české nacistické organizace nikdy nezačala 

fungovat tak, jak si Moravec představoval. 

Ovšem ihned po Heydrichově oznámení vzniku Kuratoria začala zvýšenou 

měrou působit ve prospěch této organizace nacistická propaganda. Zapojil se naplno i 
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 Pipota, Jan Nepomuk (16. 5. 1928 - ?). Od roku 1937 studoval Právnickou fakultu UK Praha. Od roku 

1940 novinář z povolání. Od června 1942 jeden z vedoucích činitelů Kuratoria pro výchovu mládeže 

v Čechách a na Moravě. Odpovědný redaktor časopisu Unser Weg-Náš směr. Po zániku protektorátu 
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 Žižka, Jan: Svátky lásky a mládeže. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 24, 22. 12. 1943, str. 1. 



 

105 

 

Moravec, který např. v létě 1942 kromě konkrétních podrobností výstavby Kuratoria 

prohlásil, že při jeho budování „Hitlerova mládež bude zářivým příkladem, ačkoliv 

česká mládež s mládeží německou má společného velkého Vůdce v Adolfu Hitlerovi“. 

Moravec si dobře uvědomoval, že je v naprosto jiné situaci a bude se v českém prostředí 

„ubírat ke společnému cíli poněkud jinými cestami“. Oproti  Hitler-Jugend,  které mělo 

vybudovanou organizační strukturu, v protektorátu byl nucen k „převýchově“  použít 

„všech existujících sportovních a tělovýchovných organizací, které se přihlásí a jimž 

Kuratorium vychová nebo přidělí instruktory.“
 
Celkem se do konce roku 1942 přihlásilo 

3 277 organizací, z nichž bylo schváleno 2 260. 

Instruktoři Kuratoria museli projít čtrnáctidenními výcvikovými kursy ve třech 

výcvikových střediskách: na Čeperce u Unhoště, v Protivíně a v Prachovský skalách. 

V roce 1943 přibyli další tři – Světlá nad Sázavou, Stříbrná Skalice a Habrovany. Do 

poloviny roku 1943 se konalo 27 kursů, kterých se zúčastnilo na 2000 instruktorů. 

Podmínkou bylo, aby se jednalo o instruktora, „který má pevný světový názor, který je 

nadšeným a absolutně oddán myšlenkám nového řádu.“    

Aby byla zajištěna „správná výchova“ v protektorátních mládežnických 

organizacích, bylo rozhodnuto „provádět přísnou kontrolu práce spolků a sdružení, jež 

se přihlásily k povinné službě mládeže“.
 
Sdružení, která se ke Kuratoriu nepřipojila, 

byla rozpuštěna. Zároveň byli varováni všichni, kteří by se pokusili práci v Kuratoriu 

sabotovat. „Vládní nařízení ustanovuje přísné tresty pro ty, kdož by rušili povinnou 

službu mládeže nebo ji zaváděli na bludné cesty.“
612

 

Teuner  věděl, že není možné získat mládež okamžitě, nýbrž na ni chtěli cílenou 

výchovou působit, protože „vnitřní obsah tohoto přetváření naší mladé generace bude 

patrný široké veřejnosti teprve s odstupem let“
613

. To bylo hlavní nebezpečí celého 

systému výchovy, které si exilová vláda v Londýně nepochybně velmi dobře 

uvědomovala. 

Nacisté odhadli, že prostřednictvím nové jednotné organizace bude možné 

převychovat zhruba milion dětí, a to tak, „jak to Říše potřebuje a jak to bude prospěšné 

Nové Evropě“.
614 

K převýchově v Kuratoriu byla zvolena tzv. povinná služba mládeže, 

která „bude totiž spočívat ve správném využití a řízení určité části volného času 
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mládeže. Dostane se jí potřebné duchovní výchovy a sportovní i tělovýchovné činnosti, 

aby se na hřištích tělesně osvěžila, aby se podporoval její správný růst a ovšem také, 

aby se účelně řídila její výchova duchovní.“
 615

  

 

6.1.4. Duchovní výchova 

 

Aby byla převýchova jednotně zajištěna pro všechny věkové kategorie, byly   

vydávány od roku 1943 tiskoviny pro vnitřní potřeby instruktorů, jako např. Unser Weg-

Náš směr (samostatné řady pro chlapce a od října 1943 i pro dívky). Obsahovaly návody 

a předpisy, jak provádět povinnou službu v jednotlivých věkových kategoriích. 

Oficiálně bylo deklarováno, že „jde tedy v podstatě o osvěžení i zábavu, nikoliv o 

pracovní službu“.
616

  

V případě směrnic pro činnost jednotlivých instruktorů došlo k pokusům 

„výchovu“ sabotovat, a to ztrátami zásilek na konci roku 1944, což přiznalo i vedení 

Kuratoria v interním Služebním listu, když sdělilo, že pro tento případ musí mít zajištěn 

větší počet školících časopisů a snížilo jejich příděly. „Okolnost, že poslední dobou se 

ztratilo několik zásilek „Našich směrů“, nás přiměla k tomu, abychom měli větší zásobu 

každého čísla. Proto se sníží příděl „Našeho směru“ pro chlapce u každého okresu o 5 

čísel. Nedostane-li OP
617

 do 30. každého měsíce zásilku „Našich směrů“, může žádat o 

náhradní zásilku“.
618

  Toto rozhodnutí začalo platit od 30. 1. 1945 a netýkalo se řady 

určené pro dívky, „protože u tohoto zbývá dostačující zásoba.“
619

 

 Rodiče dětí byli ubezpečováni, že se při povinné službě svých dětí nemusí 

ničeho obávat, protože se „vždycky na několik hodin v týdnu sejde mládež na hřišti, kde 

bude pod vedením zkušených instruktorů pěstovat sport, tělovýchovné hry a jiné cviky 

podle soustavy, odpovídající tělovýchovným a zdravotnickým zásadám. V určitou 

hodinu pak se sejde vyslechnout přednášku, výchovný film, učit se sborovému zpěvu, 

navštívit společně vhodné divadelní představení apod.“
620

  

Ovšem rozhodující částí byla tzv. Duchovní výchova, „která bude položena do 

středu služební hodiny, bude rovněž rozlišena na dva věkové stupně.“  Jejím úkolem 
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 Povinná služba mládeže. Lidové noviny, ročník 51, č.  35, 6. 2. 1943, str. 2. 
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617
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totiž bylo „dát mládeži správný obraz okolního světa, ukázat přednosti a chyby 

minulosti, velikost přítomné doby, v níž naše mládeže vyrůstá a výhled do budoucnosti, 

která bude otevřena všem mladým národům nové Evropy.“  Jedním z důležitých témat 

pak byly výklady z českých dějin, aby byl české mládeži „dán jejich jasný obraz, aby 

všechny pochybné názory, které by snad vznikly pod vlivem starší generace, byly 

uvedeny na správnou míru.“ 

Duchovní výchova byla rozdělena na dva věkové stupně. „Na stupni nižším bude 

školení prováděno převážně ve formě vypravování, kdežto na vyšším stupni bude mít 

duchovní výchova již vážnější charakter.“ Termín „duchovní výchova“ je eufemismem 

pro výuku nacistické ideologie. Cílem bylo, aby česká mládež byla „úplně zbavena 

starého světa, bude plně zaměstnána, takže se sama odvrátí od různých „výstřelků“, 

kterých jsme ještě dnes svědky.“
621

 Těmi „výstřelky“ byly míněny tehdejší tzv. 

potápky.
622

  

Pro duchovní výchovu vytvořilo ústředí tzv. Okresní knihovnu pro mládež. Byl to 

soubor 61 knih z nakladatelství Orbis, který obdržel v létě 1943 každý okresní 

pověřenec.  Každou knihu měl za povinnost zapsat do seznamu knihovny a zabalit. 

Následně byly knihy využívány při schůzkách jednotlivých skupin, aby jejich členům 

byl vštípen „politický obraz přítomnosti“ a zesílen „tak jeho světový názor.“
623

 Jednalo 

se především o soudobou nacistickou politickou literaturu v němčině (některé knihy 

nebylo povoleno přeložit do češtiny), v překladech či o původní českou nacistickou 

politickou literaturu. Nepostradatelnou knihou v této knihovně byl Mein Kampf Adolfa 

Hitlera a Albrechtův Zrazený socialismus. Pokud se stalo, že někteří okresní pověřenci 

v základním souboru knihu neměli, ústředí Kuratoria, konkrétně skupina III (duchovní 

výchova), knihu dodalo. Knihovna pak byla pravidelně doplňována nově vydanou 

politickou literaturou, jako v případě publikace Cesta do ráje či Vajtauerova Českého 
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mythu
624

, kteréžto bylo nutno do souboru „zařadit a dáti přečíst všem spolupracovníkům 

Kuratoria.“
625

 Ostatně okresní pověřenci měli povinně přečíst všechny knihy ze 

souboru a následně je předat všem instruktorům.
626

  Zda tomu tak bylo, je otázkou.   

Středobodem nacistické propagandy pro děti a mládež, stejně jako pro ostatní 

sociální skupiny, bylo velebení Adolfa Hitlera, který byl představován atributy 

dřívějších absolutistických vládců či svatých ve spojitosti s Prozřetelností, díky níž má 

právo vést.
627

 Úkolem všech vrstev společnosti včetně mládeže je víra v jeho 

rozhodnutí, která přinese v rámci tzv. Nové Evropy lepší společnost a zbaví ji 

nepřátel.
628

 Neustálý důraz byl kladen na to, že vůdce má vždy pravdu. Mládež byla 

stále přesvědčována, že děti a mládež svého vůdce mají rády, ba ho přímo zbožňují. 

K tomu byly propagandou vydávány i fotografické publikace
629

 nebo publikovány 

Hitlerovy fotografie  ve středu usmívající se mládeže
630

 nebo malinkých dětí, které 

spontánně blahopřejí Hitlerovi k narozeninám
631

. „Život Vůdcův je jako pohádka, která 

je plna pravdy a ukazuje, co zmůže i jednotlivcova pevná vůle a vytrvalost na cestě ve 

snahách pro dobro a sílu národa.“
632

 Stále se opakující stereotypní floskule se tak měly 

dostat do podvědomí těch, kterým byly určeny, v tomto případě do podvědomí českých 

dětí a mládeže, kteří měli být stále přesvědčováni o vzájemné lásce Hitlera a dětí, 

protože on je mužem, „který chrání své děti, neboť ochrana německého vojáka nad 

tímto prostorem je též ochranou nad českým mládím“.
633
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6.1.5. Propagandistické aktivity Kuratoria 

 

Kvůli zvýšení propagace Kuratoria začalo jeho ústředí od 18. dubna 1944 

vydávat Tiskovou službu české mládeže, která byla v podstatě další tzv. korespondencí. 

Přinášela nejen aktuální informace o dění v Kuratoriu, ale též komentáře a politické 

úvahy, a obsah byl určen k využití pro ostatní protektorátní tisk. Ten články přebíral 

s označením „tsm“.  TSM byla vydávána cyklostylem, od 23. 1. 1945 pak tištěnou 

formou. Poslední číslo vyšlo 19. 4. 1945.
634

 Existovala tak tedy téměř přesně jeden rok.  

Zpočátku byl vedoucím a odpovědným redaktorem Mirko Potužník, jenž byl již 

v průběhu roku 1944 vystřídán Jindřichem (Jindrou) Toroněm
635

, aby pak Potužník opět 

od března 1945 periodikum v Toroňově zastoupení řídil.  

Aby bylo zabráněno otiskování „předčasných, nevěcných a špatně 

stylizovaných“ zpráv v protektorátním tisku o Kuratoriu, byla zřízena v jednotlivých 

okresech funkce tzv. stálých zpravodajů TSM. Zároveň museli být povinně na okresní a 

krajské sportovní soutěže zváni zástupci nejen místního tisku, ale i „zástupci filiálek 

tisku pražského“
636

, v případě krajských soutěží pak „zástupci všeho tisku“
637

. 

 Nacisté se pokusili od podzimu 1942 nasadit v protektorátu stálou mohutnou 

propagandistickou kampaň o Kuratoriu ve všech médiích a různými způsoby. Mediálně 

byla mnoha články připomínána Zotavovací akce Reinharda Heydricha, která se v roce 

1943 rozšířila po dělnících i na mládež. V 11 táborech v 8 čtrnáctidenních cyklech se 

„zotavilo“ 10 481 mladých Čechů, z toho 7 893 chlapců a 2 588 dívek. Na rok 1944 

bylo naplánováno akci rozšířit na 15 tisíc mladých Čechů.
638

  

Dále byly zorganizovány i dvě velké sportovní akce. První byl Den mládeže 11. 

9. 1943, který byl zahájen propagandistickým pochodem, ve kterém 2 tisíce členů 

Kuratoria „wurde unter den Fahnen des Reiches und des Landes angeführt“.
639

 V létě 

1944 pak následoval již Týden mládeže. V obou případech se jednalo o převážně velké 
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sportovní soutěže na strahovském stadionu doprovázené výše zmíněnými vlajkovými 

pochody Prahou, při jejichž průběhu zdravila česká mládež nacistickým pozdravem. 

K tomu Moravec dodával, že „říšský prapor, který na pražských ulicích svorně zdravil 

Čech s Němcem, není jen praporem naší společné Říše. To je také symbol naší společné 

víry, víry v konstruktivní evropsko-socialistickou revoluci.“
640

 Zároveň si v září 1943 po 

úspěšném Dnu mládeže pochvaloval, že touto akcí „česká mládež odmítla odumírající 

zpátečnictví. Připojila se k revoluci. Stala se upřímně socialistickou.“
641

 To bylo spíše 

ale Moravcovo zbožné přání, které nijak nemohl potvrdit. 

Zapojil se i protektorátní rozhlas, který např. v roce 1943 vysílal 14 reportáží o 

činnosti Kuratoria a 4 reportáže o jeho veřejných akcích.
642

 

Využity byly dále plakáty, které byly v protektorátu vylepovány v různých 

městech či obcích. Jedním z nejznámějších plakátů, který měl podpořit povinný vstup 

mládeže do Kuratoria, byl plakát „Mládeži česká, voláme tě!“, který začal být 

distribuován v létě 1943. Okresní pověřenci dostali příkaz vylepit plakát v největších 

městech (v Praze, Plzni, Brně a Moravské Ostravě) a kromě nich „i v ostatních okresech 

na viditelných místech“
643

. Minimálně měsíc měl dále být vyvěšen v místnostech 

Kuratoria a ve školách. Podobně se to týkalo dalších propagandistických plakátů, např. 

na Den mládeže v září 1943. 

 Příkaz pro okresní pověřence vylepovat plakáty Kuratoria ale nebyl zřejmě 

ochotně plněn.  Protože mnozí je, možná úmyslně, vylepovali jen ve velkých či 

okresních městech, upozornilo ústředí „ještě jednou na to, že plakáty Kuratoria nesmějí 

býti vyvyšeny všechny pouze v jednom městě, nýbrž musí býti rozděleny i do menších 

míst, aby i tam působila propaganda Kuratoria“
644

. 

 Kromě vyvěšování plakátů byl vydán příkaz o vyvěšování oficiálních časopisů 

Zteč, Dívčí svět a Správný kluk v každém větším místě v jednotlivých okresech. 

„V každém městě jsou obchody, které jsou po dobu války uzavřeny. Bylo by možno 

povoliti, aby ve výkladních skříních těchto obchodů byly naše časopisy vyvěšeny. Je při 

tom nutno dbáti, aby výkladní skříně byly na takových místech, které jsou od 

obyvatelstva silně navštěvována.“
645

 Příkaz měl být splněn do 20. 4. 1944, tedy do 
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začátku oslav Hitlerových 55. narozenin, aby činnost Kuratoria byla pro veřejnost více 

viditelná.  

Od března 1943, oficiálního zahájení činnosti, do března 1944 vyvinulo ústředí 

Kuratoria velkou aktivitu v rámci propagandistického působení na veřejnost. K výročí 

této roční činnosti připravil vedoucí protektorátní pobočky Říšského vedení mládeže 

zprávu o činnosti Kuratoria v roce 1943
646

 pro Německého státního ministra pro Čechy 

a Moravu K. H. Franka. Moravec byl podrobně o činnosti Kuratoria informován 

samotným Teunerem,
647

 který se snažil veřejnosti informace o práci a idejích Kuratoria 

předkládat prostřednictvím českého, ale i německého tisku v protektorátu včetně 

Frankova měsíčníků Böhmen und Mähren.
648

    

Frank se rozhodl dosavadní práci vybraných funkcionářů ocenit a dne 17. 4. 

1944 je přijal v Černínském paláci v Moravcově přítomnosti. V projevu, jehož znění 

bylo „zatím dovoleno jen pro časopis Zteč“,
649

 mj. ocenil dosavadní práci a zdůraznil, 

že „úsilí české mládeže v uplynulých dvou letech dokázalo úspěchy, které jsou hodny 

uznání a které jsou příslibem radostného nasazení k příští plodné spolupráci.“
650

 Za to 

předal Moravcovi i  Teunerovi čestný kordík.  

Mediálně se Kuratorium veřejnosti představilo uspořádáním velkolepých oslav 

Hitlerových 55. narozenin v celém protektorátu. V  Praze se konaly 20. 4. 1944 večer 

ve Smetanově síni Obecního domu hlavního města Prahy. Při této příležitosti vstoupil 

druhý ročník českých dětí (narozených v roce 1934) do čestné služby mládeže.  Výše 

zmíněné oslavy Hitlerových 55. narozenin měly být „náležitě propagandisticky“
651

 

využity. Ještě před samotnou akcí měl být její průběh projednán s místními tiskovými 

zpravodaji Kuratoria, kteří se slavnosti měli zúčastnit a pořídit dokumentaci, kterou 

následně měli předat místnímu tisku a případně „nejlepší obrázky“ zaslat do ústředí 

Kuratoria,
652

 které je následně poskytlo protektorátnímu tisku.  

Aby byli rodiče přesvědčeni o naplňování proklamací, že v případě povinné 

služby mládeže jedná o „osvěžení“ a „zábavu“, byl učiněn pokus v pořádání veřejných 

                                                 
646

 Zpráva Gebietsführera Knoopa o činnosti Kuratoria v roce 1943, c. d. str. 3. 
647

 Teuner předával svá podrobná hlášení o činnosti Moravcovi. Viz např. NA, fond Moravec – AMV39, 

K 73. 
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 Teuner, Fr.: Die Tschechische Jugend auf neuen Wegen. Böhmen und Mähren, ročník IV, 1943, č. 7/8, 

str. 113-115 
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 Vedoucí české mládeže u Německého státního ministra. Tisková služba české mládeže. Ročník I, č. 1, 

18. 4. 1944, str. 2. 
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 Tamtéž. 
651

 Služební příkaz Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě  Nr. 23, Praha 8. 4. 1943, str. 

3. 
652

 Tamtéž, str. 4. 
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tzv. vzorných hodinek mládeže. Zde měli členové Kuratoria rodičům i veřejnosti ukázat 

„řádný obraz o výchovné práci Kuratoria“. Ovšem mnozí instruktoři  si  obsah těchto 

hodinek přes různá „doporučení“ vnitřních směrnic, které vycházely např. ve zmíněných 

interních tiskovinách typu Unser Weg – Náš směr, vykládali po svém a vzorné hodinky 

pořádali pouze v podobě sportovních soutěží a bez duchovní výchovy a celý pokus 

skončil fiaskem. Ústředí Kuratoria pak eufemisticky oznámilo, že „většina okr. 

pověřenců pochopila špatně význam těchto hodinek“ , a proto vydalo příkaz, „že musí 

býti od nich až na další upuštěno.“
653

 

 

6.1.6. Zvláštní oddíly Kuratoria 

 

Kuratorium kromě své určené struktury zřizovalo ještě zvláštní útvary složené 

z vybraných chlapců a dívek. Pro chlapce z čestné služby mládeže byly vytvořeny 

(užíván byl termín znovuvýstavba) tzv. vzorné roje.
654

 I zde bylo jejich školení 

prováděno podle periodika Unser Weg-Náš směr a mělo být prováděno „vzorně a každý 

příslušník vzorného roje má býti ponenáhlu připraven na to, aby mohl samostatně vésti 

čestnou službu“,
655

 tedy stát se budoucím instruktorem. Na počátku října 1944 již 

existovalo 120 vzorných rojů, přičemž v každém bylo až 20 chlapců od 13 do 15 let.
656

 

Došlo zároveň k rozšíření jejich úkolů včetně rozšíření povinné služby z jedné 

dvouhodiny na dvě, přičemž tím nejdůležitějším byla pomoc při odklízecích a s tím 

spojených pracích po náletech.  Po náletech na Prahu v únoru 1945 byly vytvořeny ještě 

tzv. Pomocné jednotky Kuratoria, „jejichž úkolem bude pomáhat v péči o letecky 

postižené a o uprchlíky. Tyto jednotky jsou pěší a cyklistické. Kdyby Praha byla letecky 

napadena, nastoupily by pomocné jednotky svou službu k zajištění zásobování a 

přístřeší poškozených náletem.“
657

 Pro dívky byly zřízeny tzv. Dívčí pomocné 

jednotky.
658

  

Právě chlapci a dívky z těchto zvláštních oddílů byli pak na stránkách 

protektorátního tisku především představováni, přičemž nebylo vždy akcentováno, že se 
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658

 Dívčí pomocné jednotky. Tisková služba české mládeže, ročník II, č. 13, 15. 3. 1945, str. . 
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jedná o členy vzorných rojů Kuratoria nebo pomocných jednotek, proto čtenář, který 

neznal strukturu Kuratoria a stejnokroj vzorných rojů, mohl nabýt dojmu, že se jedná o 

všechny příslušníky Kuratoria. Objevovali se v tisku především v souvislosti s následky 

náletů. Redakcím byly nabízeny „informace a materiál, resp. seznámí je s příslušnými 

odpovědnými vedoucími Kuratoria. Fotografie jsou k dispozici k námětům: vzorné roje, 

život v Domovinách mládeže, nasazení mužů oddílu ZZ o pražském náletu.“
659

 

Vzhledem k omezenému rozsahu protektorátního tisku od února 1945 (v případě 

denního tisku v pondělí až pátek 1 list A3, v neděli dvojlist A3) nebyla tato nabídka 

téměř využívána.  

Kromě těchto zvláštních oddílů, jejichž funkce byla především pomocná, byly 

zřízeny dva zvláštní útvary vojenského typu. V polovině roku 1944 byly ustaveny tzv. 

jednotky ZZ (zvláštního zasazení), jejichž zkratka účelově a nápadně připomínala 

zkratku nacistických oddílů SS. Do těchto jednotek byli vybíráni elitní členové 

Kuratoria starší 15 – 16 let, přičemž v případě zmíněných vzorných rojů se mělo jednat 

o jejich automatické převedení do jednotek ZZ, ale nikdo neměl být žádný ke vstupu 

nucen. Jednotky měly vykonávat zvláštní válečně důležité úkoly. Stejně jako příslušníci 

vzorných rojů měli vykonávat především funkci záložních jednotek protiletecké obrany 

a záložních jednotek požární policie, odklízecí práce po náletech a pomocnou službu po 

náletech, případně zasazení při přírodních katastrofách. 

 Z vybraných členů jednotek ZZ byla na jaře 1945 tvořena tzv. Dobrovolnická 

Svatováclavská rota, která měla být nasazena po boku německé armády do bojových 

akcí. Příprava začala v druhé polovině roku 1944 v čele s Eduardem Chalupou
660

 

jakožto vedoucím vzorných rojů a oddílů ZZ
661

, který byl v dubnu 1945 „na vlastní 

přání odkomandován ke službě mimo Kuratorium pro výchovu mládeže“
662

, ve 

skutečnosti jako velitel Dobrovolnické Svatováclavské roty. Do projektu se přihlásilo 

cca 120 dobrovolníků a 77 se zúčastnilo výcviku na Čeperce v Unhošti u Kladna 

                                                 
659
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v prostorách kuratorního výcvikového tábora. Zajati byli 5. 5. 1945 a do bojů nikdy 

nezasáhli.
663

  

 Někteří členové Kuratoria byli pak na konci roku 1944 nasazeni na tzv. 

zákopové práce na Moravě při budování v té době již nesmyslného východního valu. 

Tzv. zákopníci, pro které byl v prvních měsících roku 1945 vydáván časopis 

Krumpáč,
664

   zde ale žili v mnohdy velmi špatných podmínkách, což popularitě 

Kuratoria rozhodně nepřispělo, spíše naopak. Ostatně výše uvedená propagandistická 

činnost neúčinkovala na českou mládež tak, jak si nacisté představovali. V Kuratoriu 

navíc působily též odbojové skupiny, jako např. Odboj české mládeže nebo Vojenská 

skupina.  

 To, že se masových akcí stejně jako činnosti Kuratoria povinně účastnila 

masově česká mládež, neznamená automatický souhlas s aktivitami nacistické 

organizace. Kromě toho se celou dobu své existence potýkala s organizačními, lidskými 

a materiálními problémy. A bylo zřejmé, že si o realitě nedělali iluze ani sami 

funkcionáři. 

 

6.1.7. Zánik Kuratoria 

 

 Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě zaniklo jako celý 

protektorát 5. května 1945. Jeho prostory a majetek převzal nově budovaný 

Československý svaz mládeže
665

 a vedoucí funkcionáři Kuratoria byli postaveni před 

Národní soud a odsouzeni k mnohaletému trestu vězení. Někteří se po roce 1945 stali  

agenty StB.
666

 Dopadli relativně lépe, než vedoucí funkcionáři Vlajky, kteří byli 

Národním soudem odsouzeni k trestu smrti.  
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6.2. Zteč 

 

6.2.1. Předchůdce Zteče – List mladých 

 

Tento týdeník začalo vydávat od července 1939 Mladé Národní souručenství  

jako svůj  tiskový orgán.
667

  Již od počátku existence časopisu je z jeho obsahu nápadné, 

že na jeho stránkách téměř chybí nacistická propaganda. Za příklad může posloužit 12. 

číslo z roku 1939. Na první straně byl otištěn téměř celostránkový článek, ve kterém 

autor řeší otázku vstupu „mladých“ do politiky.
668

 Článek na druhé straně
669

 pak vybízel 

mladé lidi k dosažení co nejvyššího vzdělání učňů, které jim následně přinese výhody. 

Na dalších stranách si čtenář mohl přečíst např. celostránkové pojednání o sběru 

cukrové řepy
670

, dozvěděl se, Jak vznikla opera
671

, redakce připomněla důležité události 

z české historie
672

 a pro sportovního fanouška byla určena celostránková příloha
673

. Ani 

jeden článek nemůžeme označit za pronacistický. To svědčí o tom, že se nejednalo o 

náhodu, nýbrž o úmysl.   

Toho si byly dobře vědomy nacistické orgány, několikrát za dobu své existence 

za to byl list kritizován. Např. při pravidelné týdenní poradě šéfredaktorů denního tisku 

31. 5. 1940, Wolfram von Wolmar k obsahu Listu mladých mj. řekl: „Není v něm ani 

jeden obrázek, který by české mládeži osvětlil události na bojišti, a také žádný článek ba 

ani slovo, které by mluvilo o přeorientaci mládeže a o jejích úkolech v nových 

poměrech. Takové časopisy nemají žádný praktický význam a nebudou v budoucnosti 

povolovány..... Bude proto nutno uvažovati o existenčním oprávnění tohoto listu.“
674

  

List nebyl zastaven, k částečné změně došlo v roce 1941, kdy na stránkách listu 

pravidelně publikuje své úvodníky aktivistický šéfredaktor Poledního listu, Karel 
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Werner
675

. Pronacisticky psaných článků přibylo, ale psal je většinou jen zmíněný 

Werner, Jan Macura
676

 nebo Vladimír Dejmek
677

, který např. zdůvodňoval napadení 

Sovětského svazu nacistickým Německem „předejitím snahy bolševických Židů o 

zanesení rozvratu do zemí západní kultury.
678

“ Přibylo též fotografií z různých bojišť.  

Antisemitismus se na stránkách Listu mladých vyskytoval  jen sporadicky.  

Po Moravcově nástupu do vedení Kuratoria bylo rozhodnuto o zániku tohoto 

„týdeníku české mládeže“, jak zněl podtitul listu, a přetvořit ho v důsledný nástroj 

nacistické propagandy. Jak nechal Moravec napsat do úvodu svého teoretického listu 

pro výchovu dětí a mládeže – Vychovatel v Čechách a na Moravě, „nový svět, který se 

v Evropě rodí pod vedením nacionálně-socialistické revoluce, žádá si nového člověka. 

Vlastnosti krve tu zušlechtí a vytříbí nová výchova, která přirozeně žádá nový typ 

vychovatele.“
679

 

Poslední číslo Listu mladých vyšlo 25. 9. 1942. Vladimír Dejmek se pokusil 

vysvětlit důvody zániku listu, který „měl velikou možnost stát se jediným a vedoucím 

listem české mládeže a být jí vodítkem na nových cestách. Jak však následovala čísla za 

sebou, stávala se pomalu více a více jasnější skutečnost, že list veškeré české mládeže 

jde cestami, které nevyvedou českou mládež a český národ z onoho úpadku, do kterého 

jsme se v minulých letech dostali. … 

Po letní krisi MNS v roce 1940 zdálo se, že podzimem vejde List mladých do 

nové éry. Změnilo se na něm již hodně,… na jeho stránkách se počaly stále větší měrou 

objevovat články zahraničně politického obsahu a zároveň také úvahy o úloze české 

mládeže v Říši a Evropě…. Vytčeným úkolem Listu mladých bylo, jak často se 

zdůrazňovalo v roce 1939, být ukazatelem směru českým mladým lidem a vést je k jejich 
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novým povinnostem. Jeho funkci převezme dnes nový časopis české mládeže „Zteč“, list 

nové generace.“
680

 

Dejmek zároveň nastínil oproti končícímu periodiku rozdílnou orientaci 

budoucího časopisu, který se „bude zajímat nejen o věci čistě naše, ale i o věci celé naší 

pevniny, a bude vést české mladé lidi k tomu, aby byli věrnými občany Říše a dobrými 

příslušníky nové Evropy.“
681

 

Poslední číslo Listu mladých též vyzvalo čtenáře k předplacení nového časopisu, 

protože redakce byla přesvědčena, „že jako příslušníci mladé generace budete jeviti i 

nadále zvýšený zájem o její život a výchovu v rámci nového řádu.“
682

 

Kuratorium se pro své potřeby pokusilo ovládnout už tak úzký trh s časopisy pro 

děti a mládež. Postupně zanikala všechna ještě existující dětská a mládežnická 

periodika, jako např. výše zmíněný časopis Dětská neděle a níže zmíněný Kulíšek. Dělo 

se tak především v polovině roku 1943. Byl tak získán potřebný novinový papír a 

Kuratorium mohlo přistoupit k vydávání tří nových periodik, která obsahově splňovala 

úkol „převýchovy“ české mládeže v intencích nacistické ideologie. 

 

6.2.2. Přípravy a vznik Zteče 

 

Příprava budoucího čtrnáctideníku začala na jaře a létě 1942. Dne 10. 8. 1942 

oznámil německý poradce Kuratoria, Hugo Wellems pražskému policejnímu ředitelství, 

že Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě začne od 15. 9. 1942 

vydávat čtrnáctideník určený české mládeži pod názvem Zteč, přičemž jeho 

odpovědným redaktorem byl jmenován Vladimír Dejmek, „wohnhaft Prag III., 

Kolowrat-Palais“.
683

 Kolovratský palác přitom bylo sídlo Moravcova úřadu a Dejmkovo 

„bydliště“ zde trvalo jen 2 měsíce, následně bylo policejnímu ředitelství oznámena 

Dejmkova příslušnost do Clausewitzovy ulice 549.  

Dejmek od začátku vykonával i funkci šéfredaktora (oficiálně byl uváděn jako 

vedoucí a odpovědný redaktor
684

), od 15. 7. 1943 ho ve funkci šéfredaktora vystřídal 

                                                 
680

 Dejmek, Vladimír: Tři léta vývoje. List mladých, ročník IV, č. 39, 25. 9. 1942, str. 1-2. 
681

 Tamtéž.  
682

 Odběratelům a předplatitelům Listu mladých. List mladých, ročník IV, č. 39, 25. 9. 1942, str. 2. p 
683

 Dopis Hugo Wellemse skupině Tisk Úřadu říšského protektora a Policejnímu ředitelství v Praze z 10. 

8. 1942. .NA, fond PŘ II – ODD, signatura 242/14, karton 311.  
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 Dopis koncernu Melantrich Policejnímu ředitelství v Praze ze dne 21. 10. 1942. .NA, fond PŘ II – 

ODD, signatura 242/14, karton 311. Žižka, Jan (12. 4. 1910 - ?). Po maturitě na reálném gymnáziu 



 

118 

 

Jan Žižka
685

, který byl také takto uveden v tiráži. Dokumentace pražského policejního 

ředitelství je v této složce nepřehledná a zřejmě i neúplná. Zachovalo se oznámení 

koncernu Melantrich pražskému policejnímu ředitelství z 31. 5. 1944, ve kterém 

koncern oznámil „zdvořile, že dnem 31. května přestává býti pan Evžen Rejmánek 

odpovědným redaktorem časopisu „Zteč“ a na jeho místo nastupuje jako odpovědný 

redaktor časopisu Zteč pan Rudolf Nevařil“.
686

 Posledním odpovědným redaktorem se 

stal od 20. 11. 1944 místo Rudolfa Nevařila Miroslav (Mirko) Potužník
687

, který byl 

takto též uváděn v tiráži listu.  

 První číslo čtrnáctideníku Zteč – list nové generace vyšlo 1. 10. 1942, zdrželo se 

tedy o 14 dní oproti datu, který původně nahlásil Wellems.  Časopis při svém vzniku 

vycházel ve formátu A3 v nákladu 60 tisíc kusů v rozsahu 16 stran a v prvním ročníku 

též s přílohou Obrázková Zteč, ve které byly na 4 stranách otiskovány fotografie 

z aktuálního dění. Od 1. 5. 1943 došlo ke snížení počtu stran z 12 na 8. K akci Týden 

české mládeže vyšlo speciální číslo
688

 plné fotografií z různých akcí Kuratoria a články 

hodnotící dvouletou existenci organizace od Moravce,
689

 Teunera
690

 a dalších 

činovníků
691

, přičemž na titulní straně byla otištěna celostránková fotografie 

pochodujících členů Kuratoria před pražskou kavárnou Slavia v čele s Teunerem a 

Chalupou.  

Od 8. 2. 1945 změnila Zteč formát, a to z A3 na A4. Zároveň došlo ke změně 

periodicity, jak redakce napsala, stalo se tak proto, „abychom mohli častěji informovat 

naši čtenářskou obec, jak to vyžaduje doba, budeme nyní vydávati „Zteč“ každý týden a 

volili jsme též nový formát, jehož výhody ocení čtenář sám.“
692

 

 

 

                                                                                                                                               
absolvoval Filosofickou fakultu UK Praha. Od června 1941 vedl filiální redakci A-Zetu a Večerního 

Českého slova v Pardubicích a Havlíčkově Brodě. Květen 1943 – leden 1945 šéfredaktor Zteče.  
685

 Oznámení Vladimíra Dejmka Policejnímu prezidentovi v Praze ze dne 26. 7. 1943. .NA, fond PŘ II – 

ODD, signatura 242/14, karton 311. 
686

 Dopis koncernu Melantrich Policejnímu ředitelství v Praze ze dne 31. 5. 1944. .NA, fond PŘ II – 

ODD, signatura 242/14, karton 311. Nevařil, Rudolf (1919 – 1947). Za I. republiky redaktor Práva lidu. 

19. 6. – 7. 12. 1944 odpovědný redaktor Zteče.  
687

 Dopis koncernu Melantrich Policejnímu ředitelství v Praze ze dne 22. 11. 1944. .NA, fond PŘ II – 

ODD, signatura 242/14, karton 311. 
688

 Zteč. List české mládeže. Ročník III, č. 13, 1. 7. 1942. 
689

 Moravec, Emanuel: Smysl naší práce. Zteč. List české mládeže. Ročník III, č. 13, 1. 7. 1942, str. 2. 
690

 Teuner, Dr. František: Smysl naší práce. Zteč. List české mládeže. Ročník III, č. 13, 1. 7. 1942, str. 3. 
691

 Např. Sláma, Zdeněk: Tělovýchova. Zteč. List české mládeže. Ročník III, č. 13, 1. 7. 1942, str. 2; 

Krigar, Václav: Dva roky organizace. Zteč. List české mládeže. Ročník III, č. 13, 1. 7. 1942, str. 2 nebo 

Valášková, Lída (Ludmila): Rok dívčí práce. Zteč. List české mládeže. Ročník III, č. 13, 1. 7. 1942, str. 3. 
692

 Proč nový formát? Zteč, ročník IV, č. 4, 8. 2. 1945, str. 2.  
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6.2.3. Složení redakce 

 

Složení redakce se zřejmě dost měnilo, avšak hlavně do listu přispívali 

funkcionáři Kuratoria. Známe složení redakce před zánikem listu, a to z února 1945.
693

  

Kromě tiskového dozorce Dr. Václava Crhy
694

 (bývalého šéfredaktora Národní politiky 

a Českého slova) měla ještě 3 redaktory, a to Miroslava (Mirka) Potužníka, fotografa 

Svatopluka Sovu (který spolupracoval už se zastaveným Mladým hlasatelem) a Rudolfa 

Nevařila.
695

 Po náletu na Prahu 14. 2. 1945 byla redakce přestěhována do Šporkovy 

ulice 10 v Praze III.
696

  

Co se týče externích přispěvatelů časopisu, četné byly články šéfredaktora 

Poledního listu a od 1. 5. 1943 šéfredaktora Večerního Českého slova Karla Wernera,
697

 

spíše ojedinělé pak příspěvky šéfredaktorů dalších protektorátních listů, jako např. Ing. 

Jana Vrby,
698

 nebo Antonína Jaromila Kožíška.
699

 Od Kožíška, který byl též známým 

fotografem, otiskl časopis např. i fotografie z následků náletu na Prahu 14. 2. 1945.
700
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 Viz dopis šéfredaktory Dr. Václava Crhy Svazu  novinářů  z 27. 2. 1945. Národní archiv, fond ASYN, 

syg. NSN, Korespondence 1944-1945, K. 123.  
694

 Crha, Václav (27. 5. 1901 – 14. 4. 1964). Absolvent filosofické a právnické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze. 1929-1932 šéfredaktor agrárního Lidového deníku, 1932-1934 redaktor Večera. Od 

března 1937 do 30. 4. 1940 vedoucí redaktor Polední Národní politiky, 1938 – 30. 4. 1943 šéfredaktor 

Národní politiky. 1. 5. 1943 – 31. 8. 1944 šéfredaktor pražského Českého slova, následně šéfredaktor 

Večerního Českého slova do února 1945. 1. 2. – 5. 5. 1945 šéfredaktor a tiskový dozorce Zteče. Po válce 

odsouzen Národním soudem k 20 letům odnětí svobody, v roce 1956 propuštěn.  
695

 Viz dopis šéfredaktory Dr. Václava Crhy Svazu  novinářů  z 27. 2. 1945. Národní archiv, fond ASYN, 

syg. NSN, Korespondence 1944-1945, K. 123. 
696

 Viz dopis Národního svazu novinářů šéfredaktoru Dr. Václavu Crhovi ze dne 1. 3. 1945. Národní 

archiv, fond ASYN, syg. NSN, Korespondence 1944-1945, K. 123. 
697

 Např.: Werner, Karel: Charkov. Jak vypadá dnes. Zteč, list nové generace, ročník I, č. 2, 15. 10. 1942, 

str. 3 , 11; W. (Karel Werner): Rozmluvy na Loiře. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 15, 3. 8. 1943, 

str. 2. 
698

 Vrba, Ing. J. : Mládí v národním hospodářství. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 12, 18. 6. 1943, 

str. 5. Vrba, Jan (27. 8. 1898 – 3. 4. 1956). Původně zaměstnanec finančních institucí v Praze i 

v zahraničí, dopisovatel Lidových listů. 1935 národohospodářský redaktor Venkova. Od roku 1936 člen 

redakce Národního středu, od 21. 2. 1941 do zastavení listu šéfredaktor všedního vydání a Nedělního 

Národního středu. Po válce odsouzen Národním soudem k 3 letům vězení, o několik měsíců propuštěn na 

svobodu.  
699

 Kožíšek, Antonín Jaromil: Slovenská cesta. Zteč, list české mládeže, ročník III, č. 18, 9. 1944, str. 1. 

Kožíšek, Antonín Jaromil (28. 8. 1905 – 26. 3. 1947). Od roku 1923 spolupracuje s různými novinami 

v Brně a okolí. 1934 – 1935 zpravodaj Moravských novin a Moravské orlice v Paříži. Od roku 1935 

zaměstnanec tiskových podniků Globus. V roce 1936-1937 uskutečnil reportážní cestu ve Španělsku. 

1937-1938 odpovědný redaktor Moravské orlice. 26. 9. 1939 – 30. 4. 1943 šéfredaktor vydavatelství 

Globus a jeho listů. 1. 5. 1943 – 5. 5. 1945 šéfredaktor Poledního listu. Věnoval se též fotografování. Po 

válce Národním soudem odsouzen k smrti a popraven.  
700

 Viz Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 8, 8. 3. 1945, str. 5.  
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Ve Zteči též publikoval své články šéfredaktor Správného kluka, František 

Smrček.
701

 Jednalo se nejen o politické články
 702

, ale např. i o reportáže.
703

 Články o 

vojenské taktice, historii a soudobých zbraních na stránkách Zteče publikoval redaktor  

Gustav Pergl
704

, který podobné články spolu s vlastními ilustracemi publikoval již na 

stránkách zastaveného populárního chlapeckého časopisu Mladý hlasatel, jak již bylo 

výše uvedeno.  

 Z německých poradců Kuratoria s redakcí krátce spolupracoval i Hugo Wellems, 

který přispěl reportáží z návštěvy dobytého Charkova.
705

 Uveden byl jako „válečný 

zpravodaj“. 

 

6.2.4. Spolupráce s Jaroslavem Foglarem 

 

 Nepochybně z dnešního pohledu se zdá velmi zajímavým spolupráce spisovatele 

Jaroslava Foglara
706

. Ten přispíval do čtrnáctideníku svým povídkami (s rozdílnou 

mírou kvality), které měly typický foglarovský obsah, pouze do prvního ročníku 

časopisu. Následně pak spolupracoval s níže analyzovaným časopisem Správný kluk. Ve 

Foglarových povídkách ve Zteči převažuje především  motiv kamarádství
707

 (např. 

v povídce Vteřiny hrůzy
708

 chlapec Ruda zachrání svého kamaráda, který nešťastnou 

náhodou spadne ze střešní lávky na střechu). Při analýze obsahu ale rozhodně 

nemůžeme Foglara stavět na úroveň ostatních přispěvatelů, jedná se opravdu o 

nepolitická témata. 
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 Smrček, František (narozen 9. 9. 1923). Působil jako redaktor krajské přílohy týdeníku List mladých 

pro oblast Mladoboleslavska. V letech 1942-1943 spolupracoval s listem Zteč a zároveň byl i 
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 Viz např.: Probuzení mládeže. Zteč, list nové generace, ročník I, č. 7, 23. 12. 1942, str. 1;  
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 Viz např. reportáž ze železnobrodské sklárny Skleněný chléb požehnáním. Zteč, list nové generace, 
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 Pergl, Gustav: Moderní letadlové lodi. Zteč, ročník II, č. 18, 17. 9. 1943, str. 5; Pancéře. Zteč, ročník 
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 Wellems, Hugo: Byli jsme první v Charkově. Zteč, list nové generace, ročník I, č. 2, 15. 10. 1942, str. 

3. 
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 Foglar, Jaroslav: Vteřiny hrůzy. Zteč, ročník I, č. 4, 13. 11. 1942, str. 9; J.F.: Pes Žulina. Zteč, ročník I, 
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 Foglar, Jaroslav: Vteřiny hrůzy. Zteč, ročník I, č. 4, 13. 11. 1942, str. 9. 
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6.2.5. Odběr časopisu 

 

Problém nového listu byl od počátku v tom, že, jak Jacobi K. H. Frankovi 

v listopadu 1942 napsal, „diese Zeitung wird von den Tschechen überwiegend als eine 

ins Tschechische übertragene deutsche Zeitschrift angesehen und mit den 

entsprechenden Vorbehalten aufgenommen.“
709

 To, že Jacobi svou informaci zakládal 

na skutečnosti, je možné doložit záznamem manětínského děkana Františka Wonky, 

který si do svého deníku v sobotu 25. 10. 1942 mj. zapsal v souvislosti s osobou 

Emanuela Moravce: „To chlapisko, které chce předělat do roka mládež naši 

k nepoznání ... vydává pro ni i časopis „Zteč“, asi svinstvo, jako mají hitleři pro svou 

hitlerjugendbandu,“ přičemž si dále poznamenal, že „vyšší třídy to musí odbírat“.
710

  

 Oficiálně byl nový list určen pro mládeže ve věku 15 – 18 let.
711

 To, že bylo 

školní mládeži nařízeno Zteč odebírat, můžeme považovat za nepřiznanou obavu, že o 

časopis s tímto obsahem by nebyl zájem. Školní mládež ale nebyla jediná, která měla 

nařízení povinný odběr. Ústředí to nařídilo i některým funkcionářům. 

 List musel povinně odebírat  každý okresní pověřenec, přičemž jeho odebírání 

bylo hrazeno z peněz, které na svou činnost pověřenci dostávali.
712

 „Bezplatná zásilka 

časopisu přichází v úvahu jen při náborech.“
713

 Situace se změnila od srpna 1943, kdy 

nejen 2 výtisky Zteče, nýbrž i 1 výtisk Dívčího světa a 1 výtisk Správného kluka 

dostávali „bezplatně pro úřední potřebu“
714

 

Již v dubnu 1943 ale začali být s úrovní časopisu nespokojeni někteří okresní 

pověřenci, jak dali najevo na sjezdu okresních pověřenců v Brně 5. – 6. 4. 1943. Tuto 

kritiku přítomní vedoucí funkcionáři Kuratoria odmítli s tím, že „okresní pověřenci 

nemají jednotné představy o tom, jak má Zteč vypadat“ a vyzvali pověřence, aby 

„potvrdili svůj zájem o Zteč intenzivní spoluprací“.
715

 Nepřímo tak vedení Kuratoria 

potvrdilo nezájem jednotlivých pověřenců o spolupráci s redakcí. Samozřejmě zprávy o 
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 NA, fond NSM, inv. č. 205, sg. 110-4/51, poř. č. 96,  K 15.  
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 Doba zkoušek a naděje. Deník děkana Františka Wonky z let 1938-1945. K vydání připravil Pavel 

Suk. Manětín: Město Manětín, 2010, str. 463.. 
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 Pokyny a sdělení Kuratoria pro výchovu mládeže. Unser Weg – Náš směr, ročník 1943, č. 1, březen, 

str. 14. 
712

 Služební příkaz Kuratoria pro výchovu  mládeže v Čechách a na Moravě Nr. 37, str. 3. 
713

 Tamtéž.  
714

 Služební příkaz Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě  Nr. 46, 12. 8. 1943, str. 2. 
715

 Služebný pokyn Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě  č. 26, Praha 12. 4. 1943, str. 

1. 



 

122 

 

potížích Zteče se v oficiálních protektorátních médiích neobjevily. Ostatně je známo, že 

problémy se zajištěním obsahu měla i Moravcem obnovená Přítomnost.  

Navzdory výše zmíněným problémům Zteč zavedla v druhé polovině roku 1943 

také regionální mutace. K tomu skupina III ústředí Kuratoria zřídila tzv. Zpravodajskou 

službu, do které měl každý okresní pověřenec, případně „referent pro duševní výchovu“ 

dvakrát měsíčně zasílat do tiskového odboru zprávy ze své činnosti. Mělo se jednat 

především o zprávy nejen ze školení, ale především o sportovních a kulturních akcích, o 

provedeném sběru papíru, materiálu, léčivých rostlin nebo slavnostech.
716

 Údajně na 

základě žádostí samotných okresních pověřenců byly lokálním zprávám vyčleněny 4 

strany.  

Ale přesto se od vzniku regionálních mutací redakce potýkala s nedostatkem 

potřebného materiálu. Již na konci roku si funkcionáři Kuratoria v interním periodiku 

stěžovali, že „těmto oblastním stránkám věnují pozornost jen ti okresní pověřenci, 

v jejichž okrese je sídlo filiálky. Ostatní okresní pověřenci nezasílají zprávy vůbec.“
717

 

Proto byli pověřenci opět upozorněni na povinnost, že 5. a 20. dne v měsíci musí zasílat 

zprávy do tiskového oddělení Kuratoria. V těch okresech, které mutační stránku 

zavedli, měli pověřenci nebo „duchovní“ referenti zaslat „jen průklep vedoucímu 

oblastní stránky, druhý oddělení tisk v Kuratoriu v Praze a třetí si ponechá okr. 

pověřenec.“
718

 

Pokud už mutační stránky byly v některých částech protektorátu vydávány, 

docházelo i k tomu, že je místní funkcionáři Kuratoria využívali ke své propagaci, jak 

muselo oficiálně vedení Kuratoria přiznat. „V poslední době se stalo zvykem, že okresní 

a hlavní pověřenci jsou oslavováni v mutačních stránkách „Zteče“ svými tiskovými 

spolupracovníky. Protože tento způsob propagandy je nedůstojný vedoucích české 

mládeže, nebude „Zteč“ napříště podobné příspěvky otiskovat.“
719

 

V listopadu 1944 znovu vedení Kuratoria apelovalo na okresní pověřence, že 

potřebuje „nutně články, kritiky a reportáže o provádění kulturních podniků Kuratoria 

v okresech. Materiálu může být použito buď v mutačních stránkách „Zteče“ nebo 

v Tiskové službě mládeže.“
720
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 K tomu viz např. Služební příkaz Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě  Nr. 48, 23. 
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 Služební list Ústředního vedení Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, č. 1, 25. 11. 

1944, str. 6.  
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Ani tato výzva nefungovala, o čemž svědčí mizivé množství zpráv z regionů 

nejen ve Zteči či Správném klukovi, ale i v Tiskové službě české mládeže. Pokus přiblížit 

se čtenářům tímto způsobem tedy skončila fiaskem.  

 Ústředí Kuratoria podniklo další pokus o přiblížení Zteče široké veřejnosti. 

Stejně jako v případě Správného kluka a Dívčího světa měla být i Zteč od jara 1944 

veřejně vyvěšována „v každém větším místě v okrese“
721

. Ale vzhledem k realitě 

v případě zasílání zpráv regionů do ústředí můžeme analogicky předpokládat, že ani 

v této nařízené aktivitě nepostupovali okresní pověřenci jinak.  

 

6.2.6. První číslo a struktura časopisu 

 

 První číslo, které též zaslal Wellems na ukázku Frankovu tajemníkovi Giesovi, 

připomíná grafikou a úpravou zaniklý List mladých. Tak tomu bylo i v další existenci 

listu až do počátku roku 1945, kdy byl změněn formát a periodicita. 

Jak se dalo očekávat, do prvního čísla napsal velký článek ministr Emanuel 

Moravec, ve kterém mj. konstatoval, že on už „před dvěma lety … českému národu 

připomínal, že Čechy a Morava jsou naší drahou domovinou, ale že Velkoněmecká říše 

je naším silným a mohutným státem a naší novou krásnou vlastí… Vpřed, moji přátelé! 

Jste předvojem našeho národa. Říše vám dává možnost k spolupráci.“
 
Na závěr si 

neodpustil zvolání: „Ať žije velký Vůdce Adolf Hitler!“
722

 

 Trochu archaický název nového časopisu vysvětlil čtenářům odpovědný redaktor 

Dejmek. “Užijeme-li v naší době slovo zteč, vstane z hrobu kus starodávného hrdinství. 

Zteč je symbolem vítězství v nejčistší a nejvýraznější jeho formě. Stane-li na hradbách 

bojovník, třímající korouhev, pak už není pochyby o tom, komu náleží dobyté město.“  A 

vyslovil své přání, že časopisem chce „oživit svoji národní postatu – to, čemu říkají 

Volkstum, a svoje tradiční češství.“
723

 

 V době vzniku Zteče ještě nevycházel časopis Dívčí svět, proto pro dívky byla 

zavedena vlastní, zpočátku celostránková, rubrika. Vedoucí dívek Kuratoria podobně 

jako ministr Moravec vybídla dívky k aktivní spolupráci s nacistickým Německem. „Je 

bezpodmínečně nutno, abychom všecky kráčely v pevném, sevřeném šiku a za jediným 

cílem, za službou národu, Říši, a pomohly tak, pokud to je v našich silách, při tvoření 
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 Služební příkaz Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě  Nr. 80, 29. 3. 1944, str. 2. 
722

 Moravec, Emanuel: Mladí přátelé – kamarádi a kamarádky! Zteč, ročník I, č. 1, 1. 10. 1942, str. 1..  
723

 -vl- (Vladimír Dejmek?): Proč právě „Zteč“. Zteč, ročník I, č. 1, 1. 10. 1942, str. 2. 
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šťastné budoucnosti Nové Evropy!“
724

 Po vzniku Dívčího světa tato rubrika mizí a vrací 

se opět v  souvislosti se zastavením časopisu v září 1944, kdy bylo nařízeno, že „dívčí 

práci bude však pravidelně věnována 1 – 2 stránky ve „Zteči“.“
725

 

Co se týče obsahu a zaměření, od počátku bylo jasno. Zteč měla udávat „cestu, 

kterou musí jít česká mládež“.
726

 Jak informovalo ústředí Kuratoria své funkcionáře, 

„redakce časopisu „ZTEČ“ se snaží dát české mládeži nejlepší výchovný materiál, je to 

ve formě zpráv, líčení, povídek nebo ve formě zásadních článků a ukáže české mládeži 

vedle starých kulturních statků také nově vznikající kulturní díla.“
727

 

 Vizuálně a obsahově byla Zteč unifikována až do doby změny svého formátu a 

periodicity. Podobala se posledním dvěma ročníkům zmíněného Listu mladých. První 

strana byla věnována politickým úvodníkům a článkům, uprostřed strany byla zpravidla 

velká fotografie. Obdobně byla strukturována druhá strana, která obsahovala několik 

článků na aktuální politická témata. Třetí strana byla monotematická s doprovodem 

fotografií. Další strany byly věnovány článkům např. o dětských organizacích v zemích 

spolupracujících s Německem nebo historickým tématům. V tomto případě články 

z české historie dokazovaly údajné mnohosetleté spojení Čech s Německem. Zvláštní 

strana byla věnována sociálním zprávám, např. z učňovského prostředí, pravidelně se 

objevovaly kulturní zprávy, mj. recenze na aktuální literaturu nebo filmové premiéry. 

Časopis přinášel též recenze aktuálně vydaných politických publikací, které dle mínění 

Kuratoria byly vhodné pro četbu mládeží.
728

 Velmi ojediněle přinášela Zteč i poezii.
729

 

Poslední strany byly zpravidla věnovány sportu, kterému Kuratorium přikládalo, jak už 

bylo výše zmíněno, velký význam. 

 

6.2.6. Propagandistická témata na stránkách časopisu 

 

 Co se týče politických témat, časopis přinášel celostránkové články u příležitosti 

„významných“ událostí pro protektorát a Kuratorium, jako bylo např. výročí Háchovy 

                                                 
724

 Valášková, Ludmila: Do dívčích duší. Zteč, ročník I, č. 1, 1. 10. 1942, str. 9. 
725

 Služební příkaz Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě  Nr. 98, 21. 9. 1944, str. 2. 
726

 Pokyny a sdělení Kuratoria pro výchovu mládeže. Unser Weg – Náš směr, ročník 1943, č. 1, březen, 

str. 14. 
727

 Tamtéž. 
728

 Viz např.: Adolf Hitler – jeho život a dílo. Zteč, list nové generace, ročník I, č. 4, 13. 11. 1942, str. 3; 

Dejmek, Vladimír: Jihočech Emil Hácha. Zteč, list nové generace, ročník I, č. 6, 11. 12. 1942, str. 3, 

Duchovní tvář Evropy. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 4, 8. 2. 1945, str. 3. 
729

 Viz např.: A ještě mi povídej. Zteč, list nové generace, ročník I, č. 2, 15. 10. 1942, str. 11. 
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volby prezidentem v roce 1938
730

. Stejně jako ostatní protektorátní média Zteč často 

připomínala a adorovala Adolfa Hitlera, příležitost k tomu byla především při jeho 

narozeninách. Články byly plné patosu a obdivu k tomuto muži. „Světlá postava Vůdce 

Adolfa Hitlera, tvůrce tohoto nového řádu, prozařuje celou tuto naši práci, vždyť jeho 

duch nám dal možnost, abychom nalezli sami sebe a splnili naše poslání 

v pospolitosti.“
731

 Celostránkové oslavné články vyšly k Hitlerovým narozeninám 

poprvé v dubnu 1943, kdy jej česká mládež poprvé ho měla spatřit „jako muže, který 

trpěl, bojoval a vítězil pro nás, pro mládí“.
732

 

Situaci na frontě se list věnoval zřídka, od roku 1943 navíc nastal na východní 

frontě obrat a nacistická armáda se dostala do defenzívy. Pokud se ve Zteči články na 

toto téma objevily, pak německý ústup byl vydáván za „pohybovou válku“
733

 s vírou 

v konečné vítězství. V roce 1943 byla aktuální situace na frontě námětem jen několika 

článků
734

.  

Realitu blížící se německé porážky nemohl na konci války zastírat ani Emanuel 

Moravec, když ve svém projevu na shromáždění okresních pověřenců a dívčích 

referentek Kuratoria 13. 2. 1945 mj. kritizoval ty, kteří „ještě před dvěma lety stáli za 

Německem, na Říši přísahali, ale na přechodný ústup připraveni nebyli“. Ač Moravec 

tvrdil, že „válka není rozhodnuta“,
735

 realita ho usvědčovala každý den z úmyslné lži. 

Absenci potřebných vojáků už na konci války nahrazovali i mladí členové Hitler-

Jugend, o jejichž „hrdinství“ Zteč přinesla též několik článků.
736

 Ale ti pouze posunuli 

neodvratnou německou porážku.  

Představováni byli též významní představitelé německé armády jako Ernst 

Udet,
737

 admirál Karl Dönitz
738

 nebo Hans-Ulrich Rudel.
739

 Na pokračování pak časopis 
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 Žižka, Jan: Pět let státním prezidentem. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 23, 1. 12. 1943, str. 1.  
731

 Victorin, Dr. Josef: Vůdce. Zteč, list české mládeže, ročník III, č. 8, 19. 4. 1944, str. 1. 
732

 Pipota, Jan Nepomuk: Adolf Hitler, vůdce mládí. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 8, 15. 4. 1943, 

str. 1.  
733

 Viz např: Pohybová válka na východní frontě. Zteč, list české mládeže, ročník III, č. 8, 19. 4. 1944, str. 

2. 
734

 Kaisler, Theodor: Stabilizace německé obrany na východní frontě. Zteč, list nové generace, ročník II, 

č. 20, 18. 10. 1943, str. 2; Obrovská bitva na východě. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 21, 1. 11. 

1943, str. 2; Válečná situace z ptačí perspektivy. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 22, 16. 11. 1943, 

str. 2; Hřbitov amerických lodí v Pacifiku. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 23, 1. 12. 1943, str. 2; Na 

rozmezí starého a nového roku. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 24, 22. 12. 1943, str. 2. 
735

 Moravec, Emanuel: Kázeň a znovu kázeň. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 13, 12. 4. 1945, str. 1.  
736

 Viz např. Vratislavštví chlapci bojují. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 13, 12. 4. 1945, str. 2 

nebo Německá mládež středem odporu. Tamtéž, str. 4.  
737

 Ernst Udet – voják a hrdina. Zteč, list nové generace, ročník I, č. 4, 13. 11. 1942, str. 7. Udet, 

gnerálplukovník Ernst (26. 4. 1896 – 17. 11. 1941). Jeden z nejznámějších stíhacích pilotů I. i II. světové 

války. Po von Richthofenovi dosáhl nejvíce vítězství ve vzdušných bitvách. Držitel řady německých 

vyznamenání, mj. Pour le Mérite. Spáchal sebevraždu.  
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přinesl román Prien útočí
740

, který čtenářům přibližoval válečné úspěchy velitele 

ponorky U47, která 7. 3. 1941 zmizela v severním Atlantiku. Údajně byl sepsán „podle 

spisovatelských záznamů na palubě a podle služebních válečných deníků korvetního 

kapitána Günthera Priena
741

, uložených u velitele ponorkové zbraně“.
742

 Úvodní slovo 

k románu napsal sám šéf německého námořnictva, admirál Dönitz.
743

 Román byl 

ukončen ve 23. čísle II. ročníku, celkem měl 14 pokračování.  

Od roku 1943 se stále intenzivněji stával protektorát cíleným útokem anglického 

nebo amerického letectva. Tuto realitu nemohla protektorátní propaganda zastírat. Ve 

Zteči, stejně jako v o ostatních tiskovinách Kuratoria, byly nálety a s tím spojené lidské 

a materiální oběti využívány k apelům na českou mládež a její pomoc při odstraňování 

následků náletů. Texty označovaly letce za zbabělce, kteří se ve své „krvelačnosti“ 

„nespokojili tím, že shazovali pumy na dělnickou čtvrť, na sportovní hřiště a do parku, 

kam se uchylovalo civilní obyvatelstvo před zkázou ocelových těles, ale stříleli 

z palubních zbraní na lidi, prchající do krytů.“
744

 Je ovšem třeba přiznat, že takovýto 

typ propagandy na protektorátní obyvatelstvo nepochybně působil. Články byly navíc 

většinou doprovázeny fotografiemi zničených domů nebo fotografiemi z pohřbů 

zahynulých. Propagandisticky byly využity především oba nálety na Prahu v únoru a 

březnu 1945 a ještě v závěru existence Zteče list přetiskl z Arijského boje seznam 

dětských obětí anglických „netvorů“.
745

 

 

 

 

                                                                                                                                               
738

 Frank, dr. W.: „Velký lev“ Dönitz. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 5, 3. 3. 1943, str. 3. Dönitz, 

admirál Karl (16. 9. 1891 – 24. 12. 1980). 1939-1945 vrchní velitel německého ponorkového loďstva, od 

roku 1943 vrchní velitel německého válečného námořnictva. 30. 4. 1945 se po smrti Adolfa Hitlera stal 

německým prezidentem. V Norimberském procesu odsouzen na 10 let vězení.  
739

 První letec světa. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 2, 18. 1. 1945, str. 3. Rudel, Hans-Ulrich (2. 7. 

1916 – 18. 12. 1982). Známý německý bombardovací pilot, úspěchy získal především při likvidování 

tanků na východní frontě. Jediný nositel Rytířského kříže se zlatými dubovými ratolestmi, meči a 

brilianty.  
740

 Frank, Wolfgang: Prien útočí. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 9, 1. 5. 1943, str. 8. 
741

 Prien, Günther (16. 1. 1908 – 7. 3. 1941). Velitel německé ponory U-47 v období II. světové války. 14. 

10. 1939 se svou ponorkou pronikl do kotviště britské flotily ve Scapa Flow, kde potopil anglickou 

bitevní loď HMS Royal Oak. Tento čin využila nacistická propaganda a nechala jej zpracovat do knižní 

podoby. Kniha dosahovala s úspěchem velkých vydání.  
742

  Frank, Wolfgang: Prien útočí. Zteč, list nové generace, ročník II, č. 9, 1. 5. 1943, str. 8.. 
743

 „Jsem rád, že byla tato kniha sepsána. Svou věrností a velkou názorností se výborně hodí, aby 

přiblížila německému čtenáři osobnost našeho nezapomenutelného Priena.“ Tamtéž. 
744

 Peřina, Emil: Stíny nad městem. Zteč, list české mládeže, ročník III, č. 17, 1. 9. 1944, str. 3. 
745

 Jen netvoři vraždí děti. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 15, 26. 4. 1945, str. 4.  
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6.2.7 Antisemitismus  

 

Zteč se od počátku odlišovala od Správného kluka a Dívčího světa jedním 

důležitým politickým tématem, a to antisemitismem. Můžeme se jen dohadovat, co bylo 

příčinou absence tohoto tématu v uvedených časopisech. Jedním z důvodů mohlo být to, 

že děti a mládež se od léta 1942 se židy neměli možnost vůbec setkat nebo absence 

antisemitské literatury pro nejmenší čtenáře, na rozdíl od Německa, kde dostatek takové 

literatury byl.
746

 

Přestože se antisemitismus na stránkách Zteče po celou dobu její existence 

objevoval přímo minimálně, v nepřímé podobě se objevuje i v dalších textech, např. 

v podobě premisy, nevysloveného nebo nepřímého předpokladu. 

Čtenáři se např. dozvěděli, že Kuratorium bylo založeno vlastně kvůli židům, 

kteří ovládli organizace, které sdružovaly děti a mládež – Sokol, Junák a Orel, 

„poněvadž jejich skuteční vládcové byli z jednoho pytle. Jak nám ukázaly četné sbírky 

dokumentů, stál v pozadí, za národní fasádou Sokola Žid. Žid to byl, který určoval, zda 

Sokolové se mají zúčastnit olympiády v Berlinu anebo ne. V Junáku měl být dokonce 

vychováván z českých hochů a dívek židozednářský dorost. V Orlu, který o sobě 

rozhlašoval, že chce vést mládež ke křesťanské morálce, řídili vše z pozadí zase jen 

Židé. Stačí, vzpomene-li si, že vedoucím katolického tisku byl svého času pokřtěný Žid a 

že žid jemu podobný to dokonce u nás dotáhl na kardinála. A neumíte si blahobytného 

Žida představit mezi upracovanými dělníky? A přece se tam vetřel. Sám sice 

nepracoval, o práci pouze mluvil, ale řídil všechno smýšlení dělnických dětí.“
747

 

 Na téma negativního vlivu židovstva na dělnictvo přispěli svými články i dva 

aktivističtí šéfredaktoři. Karel Werner upozorňoval, že „když se v Německu a Italii 

rozhodli, aby právo dělníka na slušný život bylo nejen proklamováno, ale i proměněno 

ve skutek, poznali Židé po prvé nebezpečí, které jim začalo hrozit. Velkým dílem KDF a 

italské Doppolavoro byl vyvolený národ znepokojen a podrážděn více než bychom se 

snad domnívali.“ Zároveň se iluzorně ptal, „jak dlouho bude trvat a také anglický dělník 

se zeptá, proč i jemu není dopřán týž životní standard, jako pracujícímu člověku 

v Německu a Italii?“ 
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 Např. známá kniha Der Giftpilz Ernsta Hiemera s ilustracemi Philippa Rupprechta, která byla v roce 

1938 vydána v nakladatelství Verlag Der Stürmer. 
747

 Dejmek, Vladimír: Tak česká mládež vypadat nesmí! Zteč, ročník II, č. 5, 3. 3. 1943, str. 1.  
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 Šéfredaktor živnostenského Národního středu, Ing. Jan Vrba, se zabýval 

problematikou mladých lidí v pracovním procesu, kterým židé nastavovali co největší 

překážky. „Židovští šéfové šli dokonce tak daleko, že bezplatným nebo mizerně 

placeným ženským silám říkali: „Ale slečno, nač ty stížnosti. Vždyť jste hezká..“… Židé 

potřebovali armádu nezaměstnané mládeže. Nejen to, oni naši mládež také soustavně 

rozleptávali. Byl to marxistický názor na práci a záměrně naočkovaný despekt k práci 

fysické.“
 
Zde se snaží čtenářům vnutit tvrzení, že to bylo typické pro situaci za první 

republiky, která se údajně změnila vyhlášením protektorátu. „Stav věcí je dnes takový: 

česká mládež je dobře vedena správnou cestou. Našla také správný poměr k práci a 

svým pracovním výkonem uplatňuje se jako důležitá složka v našem národním 

hospodářství.“
748

 

 Protože českému národu byl nacisty „vymezen úkol práce“, byli čtenáři 

vyzýváni, že musí prokázat, že „jsme hodni tohoto úkolu. Proto každý u nás musí 

pochopiti nový smysl práce, musí býti prodchnut duchem pracovní pospolitosti, která 

nezná třídy a kasty, která zná jedině národní pospolitost pracujících.“
749

 Tohle ale 

nebyla Potužníkova původní myšlenka, s největší pravděpodobností použil závěr 

z několik týdnů starého článku Jiřího Gebauera
750

, který uváděl oproti „umělému 

novotvaru svazu proletářských republik“  nacistickou myšlenku „dějinné 

pospolitosti.“
751

  

 Jiří Gebauer na stránkách Zteče podrobně kritizoval sovětskou třídní společnost, 

která je prý ve skutečnosti dílem židů, kteří „stáli vždy buď veřejně, nebo kryti arijskými 

jmény jak na straně proletariátu, tak i na straně buržoasie a snažili se všemi prostředky 

zaostřovat boj obou tříd. Židovský kapitalista sloužil právě tak rudé revoluci tím, že 

vrhal dělnictvo svého podniku do hladu, ze kterého nebylo zdánlivě východiska, jako 

soudruh Žid v roli zastánce proletariátu, který strašil kapitalisty krvavou rudou 

revolucí. Žid rozdělil národy na třídy, aby je mohl ovládat a žít z jejich rozporů.“
 752

  

 „Myšlenka dějinné pospolitosti“ nebylo jediné, co Miroslav Potužník použil 

z Gebauerova článku. Zopakoval, že bolševismus vytvořil v Rusku „třídu vládnoucích a 

                                                 
748

 Vrba, Ing. J.: Mladá v národním hospodářství. Zteč, ročník II, č. 12, 18. 6. 1943, str. 5.  
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 Potužník, M.: O nový smysl práce. Zteč, ročník II, č. 1, 8. 1. 1943, str. 5..  
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 Nepodařilo se zjistit bližší údaje. 
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 Gebauer, Jiří: Nikoliv třídní boj, nýbrž společenství. Zteč, ročník I, č. 6, 11. 12. 1942, str. 2.  
752

 Tamtéž.  
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třídu ovládaných“, přičemž ve vládnoucí třídě „panuje Žid a jeho přisluhovači a ve 

třídě ovládaných je celý ostatní národ.“
753

  

 Židé podle autorů článků nepůsobili zhoubně pouze na prostředí dělnictva, ale 

též na umění, které nemohli správně pochopit. Ukázalo se to např. v tzv. „nadčasovém 

umění“, o které „pokoušeli se … marxisté. Byl to výmysl židovství. Chtěli udělat něco, co 

by nesloužilo celku, národu, ale snad lidstvu celému. Pro takové umění ovšem bylo 

velmi těžké najít společného jmenovatele, protože Žid nebo černoch chápou umění zcela 

jinak než evropský člověk… Sloužit národu a myšlence – v tom je jeho určení.“
754

 

 První republika byla podrobena kritice za „špatné umění“, kterým byla údajně 

„zaplavena“ opět díky židům. Např. „v malířství strašila celá řada nejrůznějších ismů, 

propagovaných po většině Židy anebo jejich duchovními následovníky.. Podobný obraz 

vykazovalo i sochařství těch dob.“   

Veškeré avantgardní umění bylo zavrženo. Podle Vlajkaře Peigera-Tavarnoka
755

 

sestoupilo v literatuře „české umění rovněž na scestí. Nicotná tak zvaná dadaistická 

poesie, rozleptávající romány židovského zaměření, a celá záplava duchaprázdných 

překladů kdejakého braku z anglo-francouzské nebo severoamerické kuchyně – to je tak 

asi až na malé výjimky zhruba celý výčet literární žně té doby. Divadelnictví prodělalo 

podobné nárazy. Na odpovědných místech velkých českých scén … seděli Židé a ti 

přirozeně řídili české divadelnictví především k svému prospěchu“
 756

 

Rozhodujícím úkolem po 15. 3. 1939 se pro aktivisty stalo vymýtit „ jakékoliv 

zbytky rozkladného židovského vlivu… Nelze říci, že se to zcela podařilo.“
757

 Moravec a 

jeho spolupracovníci spoléhali právě na tehdejší mladou generaci.  „Jestliže Baldur von 

Schirach
758

 řekl, že opravdové umění musí sloužit nejen skutečnosti, nýbrž především 

pravdě, potom takto slova jsou vedoucí devisou pro každého uměleckého pracovníka a 

musí si je vepsat ve svůj štít i nový mladý umělec z přicházející generace českého 

národa.“
759
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 Potužník, M.: O nový smysl práce. Zteč, ročník II, č. 1, 8. 1. 1943, str. 5. 
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Ovšem částečné přiznání neúspěchu ideologického působení na mladou generaci 

můžeme najít v redakčním článku Zteče, který doufá, že snad již v roce 1943 „přinesou 

mladí …první květy opravdového umění, ze kterých postupem času nabudou některé 

formy plodné nesmrtelnosti.“
760

  

Čtenáři byli též poučeni o motivech a důvodech boje proti židovstvu. „Žlutá 

hvězda, rozsetá po světě, varovně označuje před lidským parasitem, rasově cizím 

indogermánskému člověku. Boj proti Židovstvu není veden s hlediska náboženského. To 

je teprv druhotná otázka. Kořen leží v rase. Krev Žida je nám cizí, ačkoliv se během 

staletí promísila s krví téměř všech národů. Nemají společných dějin, .. rozlezli se do 

celého světa, leč nepřilnuli znovu k půdě a ona je také nepřijala. Krev byla zkažena, 

půda je odpuzovala a proto nevytvořili ani vlastní kulturu.“
 761

 Autor zde jasně naráží 

na nacistickou teorii „krve a půdy“
762

.  

II. světová válka je podle redaktorů nejen „svatou válkou indogermánského 

člověka a zároveň očistnou obětí od židovsko-kapitalistické hlízy.“
763

 Důležitou se jeví 

též ochrana rasy, protože „každé rasové míšení příslušníků arijských ras s druhově 

cizími rasami (žlutou, černou, orientální, se Židy apod.) přináší úpadek a degeneraci 

národa.“
 764

  Zde ovšem zřejmě zapomněli, že válka vypukla původně „pro obranu proti 

moskevským provokacím“
765

. 

Důvod vydání Norimberských rasových zákonů byl vysvětlován s cílem 

„zabrániti rasovému znehodnocení národa isolováním Židů a ostatních rasově cizích 

elementů, jednak zmnožit zdravý biologický základ německého národa potlačením 

dědičně chorobných elementů a všestrannou podporou zdravých jedinců. Také u 

mladého Čecha musí se dnes povzbudit jeho zdravý rasový instinkt.“
766

 

 Podobně jako autoři podobných textů ve výše zmíněném Mladém hlasateli stáli i 

autoři ve Zteči před velkým problém, jak vysvětlit rozdíl Čechů a Rusů a jejich 

příslušnost k Slovanstvu. Opět posloužilo spojení židovstva a bolševismu. Za lživé bylo 

označeno tvrzení „o krevní příbuznosti Čechů např. s Rusy, kteří jsou dnes namnoze 

silně promíšení cizími asijskými rasovými prvky. Česká rasová podstata obsahuje dnes 
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mnoho nordických rasových prvků, takže jsme jedním z evropských národů rasově 

nejbližším národu německému.“
767

 

Problém nastal s postupnou porážkou nacistické armády a postupným 

přesouváním fronty do prostoru bývalé ČSR. To museli přiznat redaktoři i na stránkách 

Zteče. Postupem sovětské armády na východní frontě, kterým „bolševismus přichází 

blíže a neodvratně k prahům tisíciletého českého domu, se více otvírají oči i srdce 

argumentům o podstatě, cílech a methodách bolševismu, jakož i o povaze a smyslu 

nynějšího světového zápolení. Překonávají se i prvky, které mezi nás zaseli Židé a jejich 

bílí pomahači: ziskuchtivost, závist, zákeřnost a vše ostatní, co vedlo k nesvornosti.“
 768

 

 Západní státy nejsou o nic lepší, než Sovětský svaz. „To, co se dnes děje, je 

proces  daleko  větší:  proces   zotročení  kulturní  Evropy  jako  prvé etapy na cestě  k  

 ž i d o v s k é     s v ě t o v l á d ě. Kapitalismus je jejím stejným nástrojem jako 

bolševismus. Ano, jen k vládě nad světem směřuje židovské úsilí, jak nám dokumentárně 

napovídají jejich posvátné texty, jež jsou nedotknutelnými příkazy. Na této cestě má 

padnout vše dobré, krásné a ušlechtilé.“
769

 

Potíže způsoboval českým antisemitům soucit Čechů s perzekuovanými židy. 

Nacisté si toho byli vědomi. Ostatně Wolfram von Wolmar při projevu k českým 

novinářům považoval „židovskou otázku“ za „choulostivou“, protože „se Židy zde mají 

lidé soustrast. To by však bylo velmi nebezpečné pro trvání a hospodářskou vašeho 

vlastního národa. Novináři musejí proto potírat takové fantazie, které působí na 

sentimentalitu.“
770

 

Soucit se židy se na stránkách Zteče pokusil zvrátit svým článkem Jan Nepomuk 

Pipota, do kterého vybral pasáže z úvahy Pavla Eisnera
771

, kterou tento spisovatel 

otiskl v Česko-židovském kalendáři pro rok 1936.  Eisner ve svém příspěvku napsal, že 

v „řadě úvah je křečovitá snaha o důkaz, že to Židé myslili a myslí s českým národem 

přece jen dobře a že si nezasluhují pohrdání ani odmítání. Je doporučováno zakládání 

česko-židovských příbuzenských vztahů.“
772
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Eisnerovo tvrzení, že „bude na židech, aby českému hostiteli dali své dary 

nejlepší, skutečně jen ty nejlepší,“ je pro Pipotu „cynická a sarkastická hrozba našemu 

národu odměnou za to, že dělal z bývalého státu druhou Palestinu.“ Na závěr Pipota 

opakoval oblíbenou frázi, že „porážka Říše by značila, že záměry Židů s českým 

národem budou splněny do písmene. Nikdo by už neměl možnosti a vůle zabránit zkáze 

českého těla, duše a budoucnosti…. Pouze německý voják brání svou obětí obnovení 

židovské vlády nad námi.“
773

 

Nabízí se otázka, jaký dopad měla Zteč na své čtenáře. Zpětnou vazbu může 

periodikum čerpat z dopisů svých čtenářů. Jen do poloviny roku 1943 Zteč obsahuje 

redakční listárnu Mladí v dopisech, kde měly být otiskovány reakce čtenářů. Skutečnost, 

že následně byla z obsahu časopisu odstraněna, může podpořit oprávněnou domněnku, 

že odezva čtenářů byla mizivá, nebo se nedala publikovat.  

Z mála údajných čtenářských příspěvků můžeme jmenovat jako příklad dva, 

které obsahují antisemitismus. Václav Böhm z Weinhübel údajně napsal: „Smyslem 

našeho života je pracovat, tvořit a budovat pro zajištění životní existence. Smyslem 

života Židů je honba za mamonem, pro jehož získání se neštítí žádného zlotřilého 

kousku… Bylo mnoho milionů Židů v Evropě a tito žili příživnicky z práce poctivých 

dělníků, kteří byli dlouhou muškou v síti jejich intrik, dokud nepovstal k sjednocení 

arijských národů evropských, tvůrce Nové Evropy, Vůdce Adolf Hitler.“ 

 Zdeněk Krákora z Kutné Hory pak použil k antisemitským výpadům varování 

před znovuobnovením ČSR.  „Kdo chce, aby se vrátily bývalé poměry? Kdo se měl 

v bývalém režimu nejlépe? Ti, kdo stáli v čele národa, továren a jiných podniků! To byli 

v prvé řadě Židé. Dělník byl od toho, aby dřel od rána do večera. Nakonec ho Žid 

okradl.“
774

  

Obecně je možné konstatovat, že rubriky čtenářských dopisů v tisku totalitního 

režimu jsou velmi sporná věc, jejich autenticita bez ověření např. v redakčním archivu 

není většinou možná, a proto je velmi relativní. Spíše se mnohdy nabízí oprávněná 

domněnka, že některé „dopisy“ byly vytvářeny přímo v redakci.  

 

 

                                                 
773

 Tamtéž. 
774
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6.2.8. Převýchova prostřednictvím „nové“ literatury 

 

Plánovaná převýchova celé společnosti v protektorátu se měla samozřejmě 

dotýkat i oblasti umění, resp. literatury. Obecně měla umělecká tvorba podle ideologů 

„Nové Evropy“ jediný účel - přispět k nejvyššímu poslání, kterým je „umění žít“. Jeho 

posláním bylo „své“ konzumenty učit smyslu pro ideologií posvěcenou estetiku a pojetí 

uniformní krásy a účelovému vytváření „svátku“ u příležitosti banálních a „malých 

událostí“.
775

 (Hitler chtěl prostřednictvím „zkrášlení života“ vyrábět „zdánlivou 

skutečnost, která měla ovlivnit vnímání a obraz reality milionů lidi.“)
776

 Umělec byl 

činěn jednoznačně odpovědným za ideologickou přijatelnost námětu i výsledné podoby 

díla.
777

 Bylo zakázáno jakékoliv uzavírání se do nějakých „snů nebo experimentů“
778

 

včetně „zbytečných abstrakcí“.
779

 Umění se mělo stát podpůrným prvkem k ztotožnění 

se českého člověka s nacistickou ideologií. O tom svědčí pobídky a pokyny umělcům 

sloužit svému národu, vyjadřovat ušlechtilým jazykem jeho „nejpodstatnější myšlenky a 

touhy“ a zpodobovat jeho vnitřní život, protože jedině tak se „přiblíží“ lidem, resp. 

mládeži.
780

  

Základním úkolem české literatury pak mělo být zachycení „soudobého lidského 

typu v nejširším slova smyslu“, oproti nedávné minulosti neměly literární postavy žít 

v „nápadné izolaci od skutečných problémů doby a prostředí“, typ postavy měl být 

„pravdivé a mít obecnou platnost“. Spisovatel měl navázat na klasiky 19. století
781

  

Právě díla těchto autorů byla nejenom ve Zteči, ale i v ostatním protektorátním 

tisku v období let 1942-1945 vyzdvihována. K problematice umělecké a literární tvorby 

se na stránkách Zteče vyjadřoval především již zmíněný František Peiger, Oproti 

uměleckým směrům typu dadaismu stavěl v souladu s výše uvedenou oficiální 

doktrínou,  především odkaz 19. století. Po odstranění židů z českého umění „je tedy 

třeba, aby na tomto poli nastoupila s plným elánem a tvůrčí chutí generace nejmladší. 

Naskýtá se jí mnoho možností“.
782
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Dalším, kdo se problematice umělecké tvorby věnoval, byl Martin J. Vochoč,
783

  

který volal po generaci Wolkerově
784

 a generaci 30. let po „zrození generace třetí“,
785

 

přičemž jejím hlavním úkolem mělo být „nikoli již wolkerovské dědictví za každou 

cenu, na jehož dně ležela nenávist k „nedělníkům“, nikoli již podivuhodné kouzelnictví 

surrealistů, nýbrž tvorba, vyvěrající z národa a určená národu, hluboce souvisící 

s vyššími pospolitostmi – a přitom individuální tak, jak může být a musí být básnický 

čin“.
786

 

Ovšem Peigerovy a Vochočovy výzvy k novým „možnostem“ tvorby vyznívaly 

naprázdno, z oblasti mladých literátů je využil především spisovatel Karel 

Hadrbolec
787

, který na stránkách Zteče publikoval několik článků. Pravidelné ale byly 

recenze nově vydaných básnických sbírek začínajících či zavedených autorů typu 

Františka Hrubína, který byl chválen za radostný život na krásné zemi
788

 v protikladu 

„tmavé převratnosti a chmurné nejistotě hořkého zrození“.
789

 Obecně bylo odmítáno 

dílo Jiřího Wolkera jako pesimistické pro současnost a to, „že mládež tolik miluje 

Wolkera s jeho těžkými a dusnými baladami, je logickým výsledkem jeho 

romantismu“.
790

  Časopis též otiskoval občas i různé citáty českých klasiků.
791
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 Hadrbolec, Karel (20. 12. 1909 – 13. 7. 1986). V mládí hodně cestoval v zahraničí. Po návratu 

redaktor několika nakladatelství, mj. 1934-35 v Lidových novinách. 1938-45 žil v Mělníku. Od roku 1943 

jezdil s dětskou hudební a taneční skupinou Dělnické děti dělníkům, kterou založil. 18. 1. 1946 odsouzen 

na 1 rok vězení pro kolaboraci. Od roku 1947 opět pracoval jako žurnalista. Autor autobiografického  a 

částečně antisemitského románu Syn plavce pískaře (jeho otec byl povoláním pískař), Praha 1943.  
788

 mil.: Dva básnické protiklady: Hrubín a Zahradníček. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 3, 1. 2. 

1945, str. 5. 
789

 Tamtéž.  
790

 Skopal, K.: „Její oběť“ a mladý člověk. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 13, 12. 4. 1945, str. 7. 
791

 Viz např.: Myšlenka na týden. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 5, 15. 2. 1945, str. 3.  
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6.2.9. Zteč v závěru své existence  

 

 Na konci roku 1944 bylo 10 tisíc mladých mužů, především z rolnického 

prostředí, včetně některých starších členů Kuratoria povinně nasazeno na kopání 

západního valu na Moravě, který měl protektorát a Německo ochránit před postupující 

frontou. I tato tematika se objevila na stránkách Zteče v prvních měsících roku 1945. 

Několika články
792

 přispěl šéfredaktor nově vzniklého časopisu pro zákopníky 

Krumpáč, Jaroslav Šticha, dosud aktivitistický redaktor Večerního Českého slova. Celá 

akce vzbudila od samého začátku velký odpor, proto i Moravec všechny uklidňoval, že 

„nejde o pracovní mobilizaci do konce války, nýbrž o krátkodobé zasazení, po kterém se 

každý z povolaných opět vrátí ke svému starému zaměstnání.“
793

 

 Zákopníci si od počátku stěžovali na velmi špatné podmínky v táborech, kde byli 

ubytováni, i špatné zásobování jídlem. V zimě 1944/1945 byly totiž velmi silné mrazy, 

mladým mužům chyběly dokonce i teplé rukavice, proto se až v únoru 1945 

„Kuratorium pro výchovu mládeže dalo do pořizování teplých rukavic“,
794

 jak 

uklidňoval Moravec. Situaci se na místě pokusil řešit generální referent Teuner, který 

podobně jako Moravec na stránkách Zteče uklidňoval nejen zákopníky, ale i všechny 

čtenáře slovy, že „až se vrátí naši zemědělští chlapci domů, zapomenou brzy na všechny 

strasti a budou mít jen silnou vzpomínku na to, že prožili také oni válku poněkud zblízka 

a že splnili svůj stavovský úkol za celý národ, neboť bolševismus, který likviduje vše, co 

není z něho, by likvidoval nejprve českého sedláka jako typického představitele 

rodového soukromého vlastnictví.“
795

 Uklidňující slova nicméně byla v protikladu 

s realitou celé nesmyslné akce. 

 Moravcova a Teunerova uklidňující slova byla doprovázena sérií článků
796

 

líčících význam kopání zákopů a organizaci péče o zákopníky poté, co „na mnohé naše 

mladé chlapce zavolal poprvé život, když se rázem ocitli tváří v tvář nejvážnějším 

                                                 
792

 Viz např.: Šticha, Jaroslav: Hezké i nehezké poznatky. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 3, 1. 2. 

1945, str. 8. 
793

 Moravec, Emanuel: K mužům tvrdých dlaní. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 4, 8. 2. 1945, str. 1.  
794

 Tamtéž. 
795

 Zákopové nasazení mladých zemědělců. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 4, 8. 2. 1945, str. 2. 
796

 Viz např.: Heinrich, Oldřich: Pracujeme na zákopech. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 4, 8. 2. 

1945, str. 4; Pipota, Jan: Organizace nasazení. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 4, 8. 2. 1945, str. 5; 

Záslužná činnost našich dívek. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 4, 8. 2. 1945, str. 6; Pobavení pro 

zákopníky. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 5, 15. 2. 1945, str. 5; Vzorná četa zákopníků. Zteč, list 

české mládeže, ročník IV, č. 5, 15. 2. 1945, str. 5; Jarka L.: Zákopnické zkušenosti. Zteč, list české 

mládeže, ročník IV, č. 7, 1. 3. 1945, str. 4. 
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úkolům. Zde mohou ukázat ve skutečnosti, čemu se naučili.“
797

 Ve skutečnosti je 

nezavolal život, ale nacisté ve spolupráci s českými aktivisty. 

Z posledních čísel protektorátní Zteče je zřejmé, že i redakce přijímala realitu. 

Protože bylo jasné, že je porážka nacistického Německa a zánik protektorátu je otázkou 

času, stránky Zteče místo rozhodných činů už jen sloužily k vyvolávání strachu 

z bolševismu, který „zadusí nás v moři krve a beznárodní nivelizace!“
798

 Spolu s tím 

byly publikovány výzvy „pracovat do posledního dechu a stát pevně za svým jediným 

zákonným prezidentem, doktorem Háchou, a za svou jedinou zákonnou vládou, která 

není v Košicích nebo snad kdesi jinde, nýbrž v Praze!“
799

 Hesla „Říše musí vyhrát!“
800

 

svědčí o beznaději redaktorů časopisu. O několik dnů později zanikl protektorát a s ním 

i časopis Zteč. 

 

6.3. Správný kluk 

 

6.3.1. Předchůdce Správného kluka – Kulíšek 

 

 Správný kluk se stal nástupcem brněnského týdeníku Kulíšek, který vydával 

Bohumil Pištělák
801

 ve svém nakladatelství Globus. V roce 1943 vycházel již 18. rok 

v rozsahu 16 stran. Mnoho let nepolitický časopis pro děti se po nástupu Emanuela 

Moravce do vlády Jaroslava Krejčího v roce 1942 (XVII. ročník), stejně jako ostatní 

protektorátní periodika, stával tribunou nacistické propagandy. Titulní strana obvykle 

obsahovala celostránkovou ilustraci k povídce v příslušném čísle týdeníku nebo ilustraci 

a začátek povídky. Kromě několika povídek a románu na pokračování
802

 obsahoval též 

kreslený komiks
803

, zajímavosti Ze všech koutů světa a hádanky a křížovky pro 

                                                 
797

 Pipota, Jan: Organizace nasazení. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 4, 8. 2. 1945, str. 5.  
798

 Pevná víra v dějinný obrat. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 7, 1. 3. 1945, str. 1. 
799

 vč: Pracovat do posledního dechu. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 14, 19. 4. 1945, str. 2. 
800

 Pevná víra v dějinný obrat. Zteč, list české mládeže, ročník IV, č. 7, 1. 3. 1945, str. 1. 
801

 Pištělák, Bohumil (28. 8. 1893 – 1958). Majitel brněnského nakladatelství Globus. Od roku 1921 

vydavatel a šéfredaktor Moravských novin a od roku 1933 Moravské orlice. Do 16. 9. 1939 šéfredaktor 

Kulíška, jehož byl spolu s Proudem a Komárem též vydavatel.  
802

 V prvním pololetí 1942 to byl román S. V. Jelinka Tajemnou Čínou… Poslední část viz Kulíšek, 

ročník XVII, č. 22, Brno 31. 5. 1942, str. 13. 
803

  Např. ve XII. ročníku to byl komiks Jak pan Bybral na vše vyzrál na závěr  (např. Kulíšek, ročník XII, 

č. 27, Brno 3. 7. 1937,s tr. 12;  ve XIII. ročníku seriál na pokračování „Po stopách zločinu“ (např. 

Kulíšek, ročník XIII, č. 2, Brno 8. 1. 1938, str. 12; v XV. ročníku Nápady opičáka Bubu (např. Kulíšek, 

ročník XV, č. 22, Brno 2. 6. 1940, str. 16), v prvním pololetí 1942 to byl komiks Robinson Crusoe, který 
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nejmenší. Kreslený komiks z časopisu vymizel v druhém pololetí roku 1942. Součástí 

časopisu byla též strana s románem na pokračování. Tuto stranu bylo možné vytrhnout, 

přeložit a následně svázat jako malou knížku.
804

 Protože časopis potřeboval zpětnou 

vazbu, vytvořila redakce pro své čtenáře též Klub čtenářů Kulíška – KčK.
805

 Klubům 

byla věnována většinou strana 14 a 15, přičemž na 15. straně byly Klubovní odpovědi a 

též inzerce jednotlivých Klubů. Je možné předpokládat, že stejně jako u některých 

dalších dětských časopisů za vzor posloužily Kluby Mladého hlasatele Jaroslava 

Foglara. Nápadná podobnost je např. v tom, že jak Mladému hlasateli, tak i Kulíškovi 

zasílali čtenáři klubů přehled své týdenní činnosti. Ostatně přehled své činnosti zasílali 

čtenáři i do budoucích Čtenářských kroužků Správného kluka, jak bude dále uvedeno.  

 Nacistická ideologie se začíná na stránky Kulíška dostávat postupně, nejdříve 

prostřednictvím ojedinělých článků, např. přetiskovaných z Listu mladých
806

 nebo 

z Pištělákových Moravských novin
807

 a Moravské orlice
808

. Na jaře 1942 roste počet 

politických článků.
809

 Malým čtenářům byl též mj. předložen i výňatek z projevu 

ministra Moravce na kongresu Unie národních novinářských svazů v Benátkách 10. – 

12. 4. 1942. Časopis přechází zcela do služeb nacistické propagandy po atentátu na 

Reinharda Heydricha a oznámeném vzniku Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách 

a na Moravě. Začínají se objevovat přímé apely na mládež.. „Co žádá vláda od tebe, 

česká mládeži? Stůj v prvních řadách těch, kteří poctivě spolupracují! V těchto řadách 

není místa pro ty, kteří snad podlehli vlivům zvenčí. V těchto řadách nesmí být také 

místa pro lenochy, pro zahaleče, kteří neznají hodnotu času.“ Byla žádána především 

podpora českých kolaborantů, kteří mládež „vedou k upřímné a poctivé spolupráci. Ti 

všichni jsou si vědomi odpovědnosti, kterou mají před tebou i před celým národem.“ 

Kolaborace malých čtenářů jim byla předkládána jako forma boje, protože chlapci a 

                                                                                                                                               
byl s největší pravděpodobností převzat z Dánska, protože obrázek obsahuje Copyright P. I. B. Box and 

Copenhagen ( např. Kulíšek, ročník XVII, č. 4, Brno 25. 1. 1942, str. 9). 
804

 V posledních číslech XVIII. ročníku to byl román R. Brandta Příběh Petra Jakuba, jehož závěrečná 

část vyšla ve 20. čísle časopisu (Kulíšek, ročník XVIII, č. 20, Brno 16. 5. 1943, str. 11-12) a v číslech 21 

– 26 pak povídka Jana Rocha Tří přátelé. 
805

 Kluby čtenářů Kulíška se poprvé objevily na stránkách Kulíška v jeho XIV. ročníku v roce 1939 (tento 

ročník jsem neměl k dispozici, vycházím z informací XV. ročníku). 
806

 Viz např. Česká mládež a politika. Kulíšek, ročník XVII, č. 11, Brno 15. 3. 1942, str. 3 nebo O 

výchově v Hitlerově mládeži. Kulíšek, ročník XVII, č. 13, Brno 29. 3. 1942, str. 9. 
807

 Skotal, Oldřich: Bez brýlí mámení… Kulíšek, ročník XVII, č. 12, Brno 22. 3. 1942, str. 4-5 nebo Práce 

v duchu nacionálního socialismu. Kulíšek, ročník XVII, č. 14, Brno 5. 4. 1942, str. 5. 
808

 Kožíšek, Antonín Jaromil: Mobilizujeme mládež k bitvě o budoucnost národa. Kulíšek, ročník XVII, 

č. 15, Brno 12. 4. 1942, str. 3. 
809

 Viz např. Jki: Cesta do Nové Evropy. Kulíšek, ročník XVII, č. 19, Brno 10. 5. 1942, str. 3; Požehnání 

tvůrčího nadšení. Kulíšek, ročník XVII, č. 21, Brno 24. 5. 1942, str. 2 nebo ntk: Jen ten, kdo pracuje … 

Kulíšek, ročník XVII, č. 23, Brno 7. 6. 1942, str. 4. 
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dívky stojí „dnes v šiku těch, kteří se bijí za lepší budoucnost“ národa. I po nich „sáhla 

válka svou tvrdou železnou rukou. Nechce tvůj život, ale chce tvoji práci.“ Zároveň byla 

mládež varována, aby své povinnosti plnila beze zbytku, protože by jinak pocítili, „že by 

bylo nečestné se stranit práce, která ti byla uložena. Pociťuješ, že bys zradil sám sebe, 

kdyby ses jí vyhýbal.“
810

  

 Poslední číslo Kulíška
811

 vyšlo 27. 6. 1943. Na poslední, dvanácté stránce, bylo 

celostránkové rozloučení redakce a upozornění na nový časopis – Správný kluk. 

Redakce potvrdila, že „Kulíšek“, kterého jste měli tak rádi, nepřestane vycházet. Změní 

jen poněkud starý háv.“ Oficiálním důvodem bylo to, že „noviny, ať jsou jakékoliv, … 

všechny musí jít s duchem času a všechny již prošly změnou, kterou po nich doba 

žádala.“ Redakce dále oznámila, že Kulíška převzalo Kuratorium pro výchovu mládeže 

v Čechách a na Moravě, „aby jej včlenilo do svého velkého výchovného programu“. 

Současně avizovala, že nový časopis bude „určen pro chlapce“, ale jak dodala, ani 

„děvčata nepřijdou zkrátka. Ty dostanou svůj vlastní časopis.“
812

 Stal se jím nově 

založený Dívčí svět. 

 

6.3.2. Vznik časopisu Správný kluk 

 

 První číslo Správného kluka
813

 vyšlo 7. 7. 1943 s podtitulem „časopis 

radostného mládí“. Nový časopis na rozdíl od zaniklého Kulíška byl čtrnáctideníkem, 

v čele redakce stál jako vedoucí a odpovědný redaktor mladý František Smrček. Nový 

časopis byl vydáván Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě 

„nákladem a rotačním tiskem Tiskových podniků Globus v Brně“, jak stojí v tiráži 

prvního
814

 i posledního
815

 čísla. Právě to, že čtrnáctideník byl tištěn v Brně, zřejmě 

souvisí i s tím, že poslední číslo vyšlo 4. 4. 1945 přesto, že většina posledních čísel 

protektorátních časopisů (tištěných v Praze nebo západních Čechách) vyšla na přelomu 

dubna a května 1945. Rudá armáda totiž překročila řeku Moravu na počátku dubna 

1945 a bitvu o Brno zahájila 15. 4. 1945, přičemž samotné Brno bylo z větší části 

                                                 
810

 Také ty bojuješ! Kulíšek, ročník XVIII, č. 17, Brno 25. 4. 1943, str. 1..  
811

 Kulíšek, ročník XVIII, č. 26, Brno 27.  6. 1943.  
812

 Na shledanou se „Správným klukem“. Kulíšek, ročník XVIII, č. 26, Brno 27. 6. 1943, str. 12. 
813

 K dispozici byla všechna vyšlá čísla. To bylo ověřeno jak v Národní knihovně v Praze, tak v Knihovně 

Národního muzea, oddělení časopisů.  
814

 Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 1, 7. 7. 1943, str. 11. 
815

 Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník III, č. 7, 4. 4. 1945, str. 11. 



 

139 

 

osvobozeno 26. 4. 1945. V době bojů o Brno zřejmě  již nebylo pomyšlení nebo čas na 

vydání dalšího čísla Správného kluka.  

Na titulní stránce 1. čísla byla fotografie usmívajícího se mladého chlapce, který 

na pravém rameni drží lopatu a hrábě. Chlapec „není žádný krasavec, ale docela 

obyčejný kluk. Zdůrazňuje, že každý chlapec patří do řad mládeže a že každý chlapec 

má právo na to, být užitečným a šťastně vypadat. Usmívající se prostý chlapec s lopatou 

a hráběmi na ramenou, to je jasný symbol pro každého správného kluka: já jsem řádný 

kluk, umím pracovat a umím se i šťastně a upřímně smát.“ 

 Redakce se ovšem kromě tohoto poměrně neškodného a optimistického textu 

netajila hlavním účelem časopisu, čímž mělo být podání ruky svým čtenářům „právě 

v této převratné době, jakou je tato největší válka dějin.“ Sdělila též  představu, co bude 

svým čtenářům nabízet. „Samozřejmě především patřím těm z Povinné služby mládeže. 

Jim mám být hlavně pomocníkem. V článcích a reportážích vyprávím, co všechno 

nového se v naší české mládeži děje, v povídkách vám přiblížím celý svět a ukážu život 

v pravé podobě.“ Časopis měl rozvinout a „přiblížit“ to, „co se týdně v Povinné službě 

učíte a o čem uslyšíte vyprávět“.
816

 Měl doprovázet správnou ideologickou výchovu po 

skončení školy. Čtenáři nového čtrnáctideníku bylo téměř nařízeno, že „každý správný 

kluk musí milovat svého „Správného kluka“ nebo to, že „každý správný kluk je oddaný 

svému „Správnému kluku“,
817

 přičemž bylo apelováno na to, že „chcete přece všichni 

být správnými českými chlapci“.
818

 Tyto fráze se objevují kontinuálně v celé existenci 

časopisu. 

 Generální referent Kuratoria, MUDr. František Teuner nové čtenáře přivítal na 

2. straně 1. čísla článkem „Správní kluci – pozor!“ V něm jim sdělil, že časopis „jim 

všechno, co potřebují, také správně vyloží a poví.“ Chlapci  - kamarádi – se na stránkách 

časopisu nemají bát „takových slov, jaká se tam také dočtete, jako je povinná služba, 

výchova, školení, tělovýchova“, protože „všem těmto pojmům je vždycky předznamenáno 

slovo radost, i když vždycky jejich cílem je radostný i tvrdý život sám“.
819

  

Teuner potvrzuje to, že totalitní režimy si mění původní neutrální významy slov 

pro své potřeby, přičemž nacisté si byli vědomi, že právě jazyk byl „nejsilnějším 

propagandistickým prostředkem hitlerismu“. Jak Klemperer dodává, „nacismus totiž 
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 Dopis českým chlapcům. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 1, 7. 7. 1943, str. 1. 
817

 Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 16, 9. 8. 1944, str. 4. 
818

 Tamtéž. 
819

 Teuner, Dr. František: Správní kluci – pozor! Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 1, 

7. 7. 1943, str. 2.. 
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pronikl lidem do masa a krve jednotlivými slovy, hovorovými obraty, tvary vět, které se 

vnucoval milionkrát opakované a které se přejímaly mechanicky a podvědomě.“
820

 Při 

čtení některých primárně nezastíraných českých nacistických propagandistických textů 

nebo při čtení např. příběhů, kde je možné nacistickou propagandu identifikovat právě 

pomocí specifického slovníku, může čtenáře napadnout paralela k jazyku 

komunistického režimu v Československu v letech 1948-1989. Ovšem, jak správně 

uvádí překladatelka Klempererovy knihy, Zlata Kufnerová, „většinu paralel s češtinou 

socialismu však najdeme spíš v rovině shodných typů než konkrétních významových 

shod. Sem patří například výrazy, mající maskovat pravý stav věcí.“
821

 Ostatně 

specifický jazyk českých nacistů (ostatně někdy doslova překládaný z německé 

předlohy) je tím hlavním, čím se časopisy Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a 

na Moravě liší od časopisecké produkce určené dětem a mládeži I. a II. republiky a 

první poloviny protektorátu (do cca poloviny roku 1941), která končí nástupem 

Reinharda Heydricha do funkce Zastupujícího říšského protektora v Čechách a na 

Moravě. 

 

6.3.3. Ideál Správného kluka 

 

 Mladí čtenáři již od prvního čísla nebyli ponecháni na pochybách, co se od nich 

žádá. Už zmíněný usmívající se chlapec s lopatou a hráběmi na první straně prvního 

čísla symbolizoval ideál protektorátního správného kluka – „já jsem řádný kluk, umím 

pracovat a umím se i šťastně a upřímně smát.“
822

 Tento chlapec měl být ale zároveň 

vychováván v „řádného člena českého národa, ve slušného a oddaného občana 

Říše.“
823

 

 Ideál správného chlapce byl postaven na protikladu k dosavadnímu ideálu, 

kterým měl údajně být „zchoulostivělý nebo přemoudřelý mazánek nebo bezohledně 

kupředu se deroucí a všemu rozumějící výrůstek,“
824

 který žije jen „obyčejným životem, 
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tak jako se žilo dosud, víc pro zábavu a zahálku.“
825

 Občas ve snaze kritizovat 

dosavadní „způsob“ výchovy mládeže došlo nepochybně nechtěně ke konstatování, 

kterému nemohl žádný chlapec věřit. Přeměna se měla dít proto, že z „nových chlapců“ 

nebudou „shrbení, nemocní chlapci, kteří nemají chuť k životu.“
826

 

Dosavadní „typ“ mladého chlapce se pokusila redakce kritizovat i 

prostřednictvím povídek. Spisovatel Jiří Beneš
827

 vykreslil takového chlapce v povídce 

Tajemný večer.
828

 Povídka se odehrává na letním táboře, kterého se účastní též 

„Jaroušek Mašků, rozmazlený jedináček“, který se bojí večerní přírody. Autor v povídce 

použil představení chlapce tak, aby u čtenáře vzbudil co nejvíce posměchu jeho 

ustrašenectvím. „Vyjevené oči napjatě pozorovaly míhající se stíny lesa. Ustrašeně 

poslouchal tajemné zvuky přírody. Nepoznal nikdy, chudáček, spokojený šepot travin, 

zpěv vlnek a stíny borovic. Byl dnes poprvé sám, bez maminky!“ Přestože mu tatínek na 

tento tábor poručil jet, po chlapcově „dlouhém naříkání musel mu tatínek slíbit, že zítra 

pojedou zpět, k mamince.“
829

  V povídce v protikladu k Jarouškovi vystupují i odvážní 

chlapci (tušíme, že z letního tábora Kuratoria, ač to v povídce není přímo zmíněno), 

kteří hrají napínavou hru, jak se co nejdříve nepozorovaně přiblížit k táboru.  

 V povídce jakoby autor Jiří Beneš vycházel z Teunerova „Novoročního 

pozdravu správným klukům“
830

, který vyšel v časopise o pár dnů dříve a ve kterém 

Teuner nastínil na protikladu typ chlapce, který chce Kuratorium pro výchovu mládeže 

vytvořit. „Náš chlapec, který označen slovem správný, musí být také opravdu správným 

člověkem na svém místě, musí být vzorem pro své kamarády a potěšením pro své rodiče. 

Ne nějaký zchoulostivělý nebo přemoudřelý mazánek nebo bezohledně kupředu se 

deroucí a všemu rozumějící výrůstek, nýbrž chlapec plný zdraví, odvahy, který má rád 

své kamarády, má rád všechno ušlechtilé a krásné, dovede plnit své malé povinnosti ať 

ve škole nebo ve službě mládeže, je ukázněný doma u rodičů jako mezi kamarády, 

zajímá se o všechno, co mu může dodat ušlechtilost ducha a zdraví těla.“
831
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Teuner své myšlenky opakoval častokrát při různých příležitostech jako např. 

20. 4. 1944 ve Smetanově síni Obecního domu u příležitostí přijetí nových chlapců a 

dívek do Povinné služby mládeže. „Chceme ve vás mít zdravé, sebevědomí a silné 

bytosti, chceme právě vám, nejmenším, rozmnožovat radost vašeho mládí, rozhojňovat 

štěstí vašich her a prozařovat vaše krásné dětství světlem myšlenky velké a silné. Nejste 

dnes již sami, neboť stali jste se členy kamarádského společenství, jeden druhému 

musíte chtít vždy ochotně a obětavě pomáhat, aby každý zachoval správnou cestu, která 

vede k předsevzatým cílům.“
832

 

 Velký důraz byl kladen na to, aby si „správný kluk“ zapamatoval a stále 

uvědomoval, že i děti kromě dospělých jsou „spojeni společným osudem v rodině, ve 

škole, v naší službě i v pospolitosti národa a Říše.“
833

 Teuner zdůrazňoval, aby každý 

„plnil své povinnosti s pocitem vnitřního štěstí“ a zároveň si uvědomoval a nezapomínal 

na to, že musí být „dobrým kamarádem, pracovníkem i bojovníkem“, což dle jeho slov 

„je a zůstane ideál také našeho mládí, jako je ideálem mladých v Říši i v celé 

Evropě.“
834

 

 Teunerovy teze pak ve svých úvahách, reportážích i povídkách rozpracovávali 

další interní i externí členové redakce časopisu. Šéfredaktor Smrček připomínal 

především tu „lepší“ stránku nové výchovy mládeže. „Nový český chlapec je veselý, 

srdečný, v každém ohledu správný, nevyvolává mezi kamarády pro každou maličkost 

rvačky a spory, nezávidí, je úslužný ke starším lidem, je zvídavý, zajímá se o všechno, 

v čem tuší, že by mu to prospělo, kuje v sobě samém odvážné plány do budoucnosti, 

nebojí se o své budoucnosti přemýšlet. Krásu celého života musí vidět v jednoduchosti, 

prostotě, radosti a v čistotě, ale také ve víře a v touze, že se jednou něčím stane, povede-

li účelný život. Nový chlapec je také poctivý, upřímný a nelže.“
835

 

 Naproti tomu Jan Navrátil
836

 zdůrazňoval a žádal především poslušnost 

podřízených chlapců svým vedoucím a plnění všech rozkazů a pokynů, protože 

v opačném případě „neposlušní chlapci jsou příčinou nepořádku, zmatku a neúspěchu 

roje, družiny nebo oddílu. A především kroužku. Jeden neposlušný chlapec může ohrozit 
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i zdar velkých závodů nebo dne mládeže, na němž je zúčastněno tisíce jiných, byť i 

ukázněných správných kluků.“ 

V případě, že vedoucí vydává rozkaz, „musí být jeho podřízenými okamžitě 

proveden“. Tento rozkaz musí být do důsledku podle Navrátila proveden „i za cenu 

nejvyšší námahy a největších obětí i za cenu vlastního života“.
837

 I takovéto názory jsou 

plně v souladu s tezí, v té době již zaniklé, Mládeže ČNST – Vlajky, že národní 

socialismus vyžaduje oběti.
838

 Ovšem takovéto apely na oběti i za cenu vlastního života 

se objevují na stránkách časopisu až od září 1944 v souvislosti s množícími se leteckými 

nálety na území protektorátu.  

 Jak již bylo řečeno, velký důraz byl kladen na tělesnou výchovu a pobyt chlapců 

v letních táborech. I v tom si Kuratorim bralo za vzor Hitler-Jugend přesto, že bylo 

naprosto jasné, že hlavní cíl tělesné výchovy Hitler-Jugend – dát „Říši mladé zdatné 

vojáky“
839

 nemohl být v protektorátním prostředí uplatněn.  Výchova českých chlapců v  

 budoucí vojáky byla nemyslitelná, protože nacisté obecně Čechům nedůvěřovali. Proto 

i Moravcovu nabídku na nasazení Vládního vojska na ruskou frontu z počátku roku 

1943 odmítli.
840

 

 

6.3.4. Povinná služba mládeže   

 

Časopis popularizoval i jednotlivé části povinné služby. Např. povídka Čtyřka ze 

4. oddílu přinesla příběh napraveného mladého běžce Michala, který vynechával 

pravidelný trénink ve středeční službě mládeže. Protože se jeden z běžců, Radek, při 

tréninku zranil na noze, musel Michal pomoci. Po vítězném závodu podal „oddílný 

Michalovi ruku. Mají oba takovou radost z vítězství, ale oddílný nachází pouze jedno 

slovo – a to zní Michalovi snad ještě krásněji než rajská hudba. „K a m a r á d e !“
841

 

 Při čtení povídek z letních táborů Kuratoria se čtenáři nepochybně muselo 

vybavit jejich srovnání s tábory zakázané skautské organizace a jejich her. Za příklad 
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může sloužit povídka již zmíněného Jiřího Beneše
842

 o táborové hře, ve které šest 

malých chlapců musí získat nepozorovaně táborovou vlajku přesto, že je to nebezpečné, 

protože v táboře je na stráži hlídka, protože, jak jeden z chlapců říká: „za naším slovem 

stojí naše čest. Co jsme řekli, to uděláme!“
 843

 Získáním vlajky podle autora prokázali 

své hrdinství, „byla to tři slapská srdce, šest malých, ale pevných pěstí, dohromady 

jeden celý muž!“
844

   

Nejen pro „správné chlapce“, ale samozřejmě i pro „správné dívky“ byla v rámci 

Povinné výchovy mládeže zřízena tzv. Služební hodina, jejíž obsah byl nařízen pro 

všechny stejný. Lišily se pouze služební hodiny pro dívky a pro chlapce. Scénář se po 

celou dobu existence téměř neměnil – nástup, přečtení hesla (většinou citát některého ze 

soudobých nacistických nebo protektorátních politiků nebo historiků apod.) a 

rozcvičení. Následovala duchovní výchova, ve které byly zpívány národní písně, poté 

následoval referát buď k aktuálnímu politickému tématu, nebo referát z historie, 

následovalo opět tělesné cvičení a na závěr tzv. uklidnění, které spočívalo ve srazu 

v kruhu, kde byla zazpívána „známá“ píseň. Obsahy jednotlivých služebních hodin je 

možné nalézt ve zmíněném  interním periodiku Unser Weg – Náš směr. 

 O tom, že služební hodiny zřejmě nebyly mezi mládeží od jejich vzniku moc 

oblíbené, svědčí i reportáž,
845

 která se objevila již v druhém čísle Správného kluka. 

Časopis se snažil přesvědčit o jejich přínosu. „Tak a teď si položte, hoši, ruku na srdce. 

Co je užitečnější: honit se uličnicky v parku, házet po sobě kamením, vysmívat se 

starším lidem a nedbat jejich rad, anebo být na hřišti, na zdravém vzduchu, mezi 

kamarády, cvičit, zpívat, pochodovat a zdravě se vyskotačit? Už chápete, co vám dává 

služební hodinka Povinné služby mládeže?“
846

 

 Tak jako ve výše uvedené Zteči, byly i na stránkách Správného kluka otiskovány 

reportáže o kladném přijetí služební hodiny rodiči. „V řadě měst Čech a Moravy byla 

provedena Kuratoriem pro výchovu mládeže vzorná hodina, na které se ukazovalo 

rodičům, jak vyhlíží ve skutečnosti nová výchova české mládeže. Velmi pěkná vzorná 

hodinka mládeže byla předvedena rodičům v Dolních Chvátlinách v Polabích. Tato 
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obec byla jednou z prvních venkovských obcí, kde vzorná hodinka měla opravdu vzorný 

průběh a kde se setkala s velkým porozuměním u rodičů.“
847

  

 Výjimečně byla nová výchova prezentována prostřednictvím smyšlených článků, 

jako v případě reportáže z fiktivního okresu protektorátu Dva měsíce na okrese. 

Reportáž uvozuje kresba z nástupu mladých lidí hajlujících před protektorátní a 

nacistickou vlajkou. František Smrček se snažil čtenáře přesvědčit o prospěšnosti 

činnosti vedoucích Kuratoria ve prospěch mládeže. „Na „okrese“, když se pořádně 

pracuje, je sice dřina, ale dřina krásná, poněvadž je požehnáním svaté práce v mládi, 

vzpruhou kamarádům, kdož pomáhají, posilou mládeži, která jde s námi – je to prostě 

dřina, která těší.“
848

 Nabízí se ale otázka, zda všechna tato přesvědčování vedla ke 

kladnému přijetí u české mládeže.  

 

6.3.5. Vzorné roje 

 

 O tom, že tomu tak zřejmě nebylo, svědčí i to, že ideál nového „správného 

kluka“ byl čtenářům prezentován prostřednictvím četných článků a reportáží o 

jednotlivých jednotkách mládeže, např. rojů (nejmenší jednotka, ve které je sdruženo 

10-15 chlapců, jejichž vedoucím je rojný). Ze zvlášť prověřených rojů byly 

organizovány tzv. Vzorné roje. V této souvislosti byl kladen důraz na výjimečnost, elitu 

těchto zvláštních skupin „mladých lidí, příslušníků čestné služby mládeže“, které v sobě 

dle představ jejich tvůrců soustřeďují „nejlepší mladé lidi, kteří se osvědčili nejen 

vzornou docházkou do čestné služby, ale především svým chováním a postojem i mimo 

službu, ve škole a na veřejnosti“. Dle tvrzení představitelů Kuratoria pro výchovu 

mládeže se vzorný roj „stává první bojovou řadou české mládeže, která se přihlásila 

k ideálům nové Evropy. … Vzorné čety, které ponesou také jména našich předních 

historických postav, stávají se základem opravdového hnutí české mládeže a předními 

bojovníky za řád nové doby.“
849

 

 Vůdci Kuratoria nezastírali svá přání v souvislosti s těmito jednotkami a 

spoléhali na touhu co nejvíce 13-15letých chlapců dostat se do vzorných rojů. „Byl to 
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vždy sen všech chlapeckých srdcí – dostati se do výběrové organizace mezi nejlepší, být 

budoucím vedoucím mládeže!“. Pro potvrzení těchto předpokladů by bylo nutné provést 

podrobný archivní výzkum počtu vzorných rojů ve vztahu k celkovému počtu mladých 

lidí zapojených do Kuratoria. Čtenáři, kteří se chtěli stát členy vzorných rojů, ovšem 

byli též informováni o velkém osobním omezení s tím spojené. „Chlapec, který bude 

přijat do kamarádského svazku vzorných rojů, zavazuje se dát všechen svůj volný čas 

jen službě. Nic jiného ve svém životě nepozná. Mnohému z chlapců se to bude zdát těžké, 

ve skutečnosti však jde pouze o těžkých začátek.
850

 Nabízí se otázka, zda toto omezení 

bylo vykompenzováno slibem, že ho „ve vzorném roji očekávají noví kamarádi a řada 

zajímavých věcí, které plně zaujmou jeho mladé a rozdychtěné srdce.“
851

 

 Vzorné roje byly někdy spojovány i s nejlepšími kroužky Správného kluka, jako 

např. v reportáži o 15 chlapcích vzorného roje Jiříkovci, které vybral okresní pověřenec 

Kuratoria z Prahy 3 z blíže nespecifikované pospolu
852

. Byli vybráni ti, „kteří 

nejvzorněji navštěvovali čestnou službu mládeže. … Tento vzorný roj je zároveň 

kroužkem SK, prvním tak dokonalým v Praze a je přívržencem našeho časopisu.“
853

 

Uvědomíme-li si, že z počtu 600-940 chlapců jich bylo vybráno jen 15 do jednotky 

vzorného roje, propaganda usvědčovala sama sebe z neúspěchu při získání českých 

chlapců do těchto jednotek.  

 Proto se Kuratorium snažilo tyto jednotky propagovat např. tím, že jejich 

členové se mohli účastnit pokusného televizního vysílání, jak o tom svědčila reportáž 

z léta 1944. Krátce před zahájením Letních her mládeže (největší tělovýchovné a 

zároveň nejmasovější propagandistické akce Kuratoria v roce 1944 se v sále pražské 

Lucerny představily jednotky chlapců z oblasti Velké Prahy. „V pokusném televizním 

vysílání představil se cviky na stole vzorný roj pražských kamarádů a přinutil svými 

výkony všechny přihlížející k nadšenému potlesku.“
854

  

 Časopis též přinesl reportáž ze stanového tábora pro 1000 členů vzorných rojů 

z 80 okresů protektorátu na pražském Střeleckém ostrově, kde bylo po dobu Letních her 

mládeže pro jejich potřeby rozestavěno 400 stanů. Tábora se ještě zúčastnilo 200 
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 Naše zprávy. Vzorné roje. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 12, 14. 6. 1944, str. 

8. 
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 Kalvas, Rudolf: Do vzorných rojů! Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 22, 1. 11. 

1944, str. 6. 
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 Tamtéž. 
852

 Jednotka složená ze 4 oddílů Kuratoria v počtu 600 – 940 chlapců. 
853

 M. K.: Jiříkovci. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 11, 31. 5. 1944, str. 6. 
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 ks: Večer překypujícího života. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 14, 5. 7. 1944, 

str. 2. 
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příslušníků výcvikových škol Kuratoria. Tábor probíhal v obvyklém schématu – 

vztyčování vlajek, tělesná příprava, duchovní výchova. Jak napsal časopis, 

k táborníkům promluvil soudobý starokatolický aktivistický spisovatel Martin Jan 

Vochoč, jehož „plamenná slova stoupala v odlesku záře táborového ohně vzhůru 

k obloze i k srdcím shromážděných kamarádů.“
855

 

 Zmíněné vztyčování vlajky bylo jedním z pravidelných a pro režim důležitých 

rituálů na shromáždění Kuratoria, protože „vztyčování vlajek, které jsou pozdravovány 

zdviženými pravicemi, je symbol Nové Evropy.“
856

 

 Články a reportáže o těchto elitních chlapeckých jednotkách Kuratoria se na 

stránkách Správného kluka objevují až do března 1945, kdy tyto jednotky spolu s oddíly 

ZZ pomáhaly při odklizovacích pracích po náletech na Prahu v únoru 1945.
857

 

 

6.3.6. Téma zákopníků 

 

Minimální pozornost věnoval časopis tzv. zákopníkům,
858

 mladým mužům, kteří 

byli od prosince 1944 nasazeni kopat zákopy proti postupující sovětské armádě. Stejně 

jako v případě tématu náletů, seznámili se čtenáři s touto problematikou na příkladu 

nacistického Německa prostřednictvím reportáže PK
859

 zpravodaje.
860

 Tématu byla 

věnována v časopise pouze jediná reportáž, a to na počátku února 1945 v souvislosti 

s návštěvou Dr. Teunera, která byla vyvolána velmi špatnými podmínkami v táborech 

zákopníků.  

Teuner se též snažil nedobrovolně nasazené chlapce
861

 uklidňovat. „Práci, 

kterou dnes konáte, nesmíte posuzovat z hlediska okamžiku, nesmíte myslet jen na její 

                                                 
855

 Stanový tábor v srdci Prahy. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 15, 19. 7. 1944, str. 

12. 
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 Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 14, 5. 7. 1944, str. 1. 
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 -sta-: VR již v tempu na plné obrátky. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník III, č. 5, 7. 3. 

1945, str. 6. 
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Jaroslav Štícha. Časopis vycházel od 1. 2. 1945 do 21. 4. 1945.  
859

 Příslušníci tzv. Die Propagandakompanie (PK) nebo Propagandatruppe byli vojáci či příslušníci SS, 

kteří zachycovali na filmový pás nebo na fotografiích aktuální situaci na frontách. Jejich filmy byly 

zdrojem pro válečné týdeníky, fotografie pak otiskovala dobová periodika se zkratkou PK a většinou i 

jménem autora. 
860

 PK J. B.: Filmujeme pro týdeník… Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 21, 18. 10. 

1944, str. 7. 
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O okamžitém nasazení 10 tisíc mladých chlapců na budování tzv. Jihovýchodního valu (blízko 

Neziderského jezera v Dolnodunajské župě) rozhodl přímo Hitler 2. 12. 1944. 4. 1. 1945 ho pak 
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nepohodlí a obtíže, ale z hlediska budoucnosti, musíte myslit také na ovoce vaší práce, 

které bude k prospěchu jak vám, tak celému národu. Mám radost z vaší ukázněnosti, 

vaše mimořádné výkony jsou pro nás posilou. Kuratorium udělá vše, aby vám vaši práci 

udělalo snesitelnou a radostnou.“  

Sice „na jihovýchodních hranicích vzniká mohutný, do hloubky členěný val proti 

bolševickému útoku na naši domovinu. A je to i zásluhou rukou českých chlapců, jejichž 

práce je vydatným příspěvkem k celé stavbě“, ale o smysluplnosti byli přesvědčeni 

zřejmě jen čeští a němečtí nacisté.“
862

 

 

6.3.7. Nálety a jejich využití k protispojenecké propagandě 

 

 Ovšem jedním z témat, kterému se nacistická propaganda na stránkách 

Správného kluka cíleně věnovala, které nepochybně mohlo a s největší 

pravděpodobností i působilo nejen na mládež, ale i na celou protektorátní společnost, 

bylo  téma následků náletů, které zasáhly území protektorátu ve zvýšené míře od jara 

1943. 

Velký nálet na Plzeňsko na jaře 1943 vedl k tomu, že náletům začíná být obecně 

věnována velká pozornost i v protektorátním tisku. Např. zlínský týdeník Svět přinesl 

v srpnu 1943 celostránkový článek, který měl dle slov autora nikoliv „šířit strach, 

dráždit nervy a zneklidňovat obecenstvo“, ale „šířit klid a vychovávat k sebekázni“.
863

 

Četnost článků se zvyšovala, protože „v době rychlých letadel s velkým akčním radiem 

není žádná krajina jistá a bezpečná před nepřátelskými útoky ze vzduchu. Poněvadž 

právě tyto útoky postihují podle dosavadních zkušeností jak stavitelské památky, tak i 

příbytky, obytná stavení v hustě zalidněných částech měst, je nutně potřeba součinnosti 

všeho městského obyvatelstva, aby účinky a škody takových náletů byly co nejmenší.“
 864  

 

Správný kluk se začíná tématu náletů věnovat až od jara 1944. Téma náletů a 

jejich následků na stránkách Správného kluka můžeme rozdělit do dvou okruhů.  

První se týká náletů na území mimo protektorát. Protektorátní tisk včetně 

obrázkových týdeníků věnoval pravidelně pozornost následkům anglo-amerických 

                                                                                                                                               
napodobil K. H. Frank vydáním nařízení o povolávání civilního obyvatelstva na zákopové práce, nikoliv 

jen mladých mužů. 
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náletů. V případě Německa se tak na stránkách Správného kluka stalo pouze v jednom 

případě, a to, když časopis popisoval následky náletu na Salzburg. Snažil se čtenářům 

vnutit oficiální názor nacistické propagandy, že anglo-americké letectvo vede proti celé 

Evropě „teroristickou leteckou válku“ a „boří nejen výlučně civilní objekty, činžovní 

domy, nemocnice, ozdravovny, ale i kulturní památky, kostely, obrazárny, domy velikých 

Evropanů, hřbitovy.“ Časopis si jednostranně povzdechl: „Kolik drahocenných 

kulturních památek bylo navždycky ztraceno! bez toho, že by zmínil následky letecké 

války nacistů např. vůči Velké Británii. Čtenářům na dokreslení „barbarství“ západních 

letců předkládal výčet významných kulturních památek, které byly při útocích zničeny 

či poničeny: „Kolínský dóm, univerzita v Bonnu, rodný dům Goethův ve Weimaru, 

památné chrámy ve Florencii, Monte Cassino, šikmá věž v Pise“.
865

 
 

 Sami nacisté od roku 1944 věřili, že leteckou válku vyhrají nasazením střely 

s plochou dráhou letu, řízených autopilotem, Fieseler Fi 103, která byla oficiálně 

označena nacistickou propagandou jako Vergeltungswaffe  - V 1 (neboli odvetná 

zbraň).
866

  Po dvou měsících od prvního nasazení střel byla tato nová zbraň včetně její 

fotografie představena i čtenářům Správného kluka spolu s konstatováním, že „V 1  

podniká nálety takovou rychlostí, že ji žádný nepřátelský letec nemůže dohonit.“
867

  

 Nová zbraň sice účinně zasahovala proti cílům ve Velké Británii nebo západní 

Evropě, ale na postupu fronty k území protektorátu a k samotnému Berlínu to nic 

neměnilo. Naopak, v obraně proti leteckým útokům museli být v Německu nasazováni i 

členové Hitler-Jugend, a to většinou v oddílech tzv. Volkssturmu -  lidobrany, které 

byly tvořeny od října 1944 především ze starších Němců, kteří nebyli povoláni na 

frontu. Bojové nasazení příslušníků HJ bylo heroizováno i v kresbách válečných 

zpravodajů, jako v případě člena PK, malíře Klerka, kterému tuto ilustraci otiskl časopis 

s titulkem, že malíř „nakreslil dva chlapce z Hitlerovy mládeže, bojující v řadách 

lidobrany, při obrané bitvě v okolí Poznaně, kde jeden z těchto hochů zničil 

protipancéřovou pěstí za jediný den čtyři sovětské pancéře.“
868

 

 Členové Kuratoria, především oddíly vzorných rojů a oddílů ZZ, byli určeni do 

protipožárních čet a na odstraňování následků leteckých útoků. Přestože obrovský nálet 

                                                 
865
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postihl Prahu až v únoru a březnu 1945, pražská protiletecká jednotka Kuratoria byla 

cvičena již od jara 1944. Čtenáři byli přesvědčování, že se dobrovolně „nabídla se i 

mládež, že pomůže v práci v protiletecké ochraně.“ 

 Stejně jako v dalších případech, i v tomto byli „nejdříve vyškolení pražští okr. 

pověřenci Kuratoria se svými nejbližšími spolupracovníky na zvláštním kurse“. Ti 

následně měli zacvičit „dalších 1500 mladých mužů, takže zajistí protipožární policie 

celou zálohovou armádu, která bude kdykoliv připravena pomoci, bude-li toho 

třeba.“
869

  

 Členové oddílů ZZ byli nuceni zanedlouho skutečně pomáhat při následcích 

leteckých útoků na území protektorátu. Správný kluk přinesl propagandistické reportáže 

ze tří měst postižených nálety – Pardubic, Moravské Ostravy a především Prahy.  

V souvislosti s náletem na Pardubice 22. 7. 1944 byli šéfredaktoři 

protektorátního tisku upozorněni vedoucím Oddělení kulturně politických záležitostí, 

Martinem Paulem Wolfem, na to, „že úkolem tisku pak je, aby se těmito věcmi zabýval a 

aby je neustále přetřásal, jelikož tyto věci nejsou odbyty tím, že se „nám nic nestane“. 

Pro nacisty byl „nálet na Pardubice malý“ a Wolf zdůraznil, že „pardubický případ 

prokázal, že postiženo nebylo německé, nýbrž české obyvatelstvo. Byl totiž zničen byt jen 

jediného Němce, kdežto všichni ostatní poškozenci jsou čeští dělníci, lidé, kteří 

nezavdali příčinu k tomu, aby na ně byly shazovány pumy. Toto konstatování je 

podstatné.“ Šéfredaktorům bylo uloženo, že „úvahy k případu pardubickému třeba nyní 

soustavně psáti.“ Wolf přímo řekl, že očekává, „že tisk se bude zabývat tímto námětem 

s náležitou obrazotvorností a že se jím bude zabývat trvale. Je to úkol, který tisk musí 

splnit.“
870

 Wolfovy úkoly splnil i Správný kluk.  

 Již od první reportáže o likvidaci následků náletu na Pardubice bylo hrdinství 

členů Kuratoria srovnáváno s hrdinnými činy „mladých příslušníků Hitlerovy mládeže, 

kteří se za teroristických náletů osvědčili vynikající měrou jako zachránci a dobrovolní 

pomocníci při odklizovacích pracích.“
871

 Nálet byl v souladu s tezemi propagandy 

označen jako „bezohledné vraždění v pokojných předměstích města Pardubic“.
872
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 Reportáž z Pardubic, stejně jako z ostatních postižených měst, byla doplněna 

podrobnostmi ze záchranných akcí, především z nálezů mrtvých dětí a neohroženosti 

členů, jak bylo zdůrazňováno, „kamarádů z čestné služby mládeže“.
873

  V případě 

Pardubic byl jmenován člen Kuratoria, Krčmařík, který údajně redaktoru vyprávěl, „jak 

vynášel z trosek smrtelně zraněného Jeníčka Pecku, který kromě roztrženého břicha měl 

ještě 4 průstřely nepřátelských kulometů.“ K zdůraznění hrdinství chlapců z Kuratoria 

byl použit protiklad s dospělými. „Malé postavy chlapců všude snáze vnikly, než 

mohutná těla dospělých zachránců. Všichni tito mladí byli hrdiny. Ani jednoho 

nenapadlo, že snad by jim mělo být špatně při spatření zohavených mrtvol, že by jim 

měly vypovědět nervy, jako se stávalo dospělým, či snad že by je měla pojímat hrůza 

z trosek a nářků pozůstalých.“
874

 Z obětí náletů byli vyzdvihnuti především dětské oběti. 

„Mládež z Pardubic a z celého Protektorátu nezapomene nikdy mučedníků ze svých řad, 

mladých chlapců a dívek, Fröhlichů, Pecků, Petrůšků a Kadidlů, kteří nalezli v oné 

bartolomějské noci svůj osud.“
875

 

 Aby byla statečnost a hrdinství prokázána, byly otištěny i reportáže z dalších 

měst. V Moravské Ostravě, kde „krátce poté, jakmile poslední bomba spadla na 

ostravské domy, vytvořil vedoucí IV. ostravského pospolu kam. Vichnar ze svých 

nejbližších spolupracovníků záchrannou četu a s tou pospíchal na nejvíce postižené 

místo. … Zachovali se opravdu statečně a potvrdila tak dřívější mínění, že jednota a 

kamarádská obětavost není jí již dávno cizí.“
876

 Všechny články na toto téma končily 

obvyklým zvoláním stylu, že pomáhající chlapci „jsou na místě, město práce může být 

na ně hrdo a s ním pak stejně i celý národ“
877

. 

Čtenářům Správného kluka bylo často opakováno, že „letecký teror je 

nejpodlejší zbraň.“
878

 To, že původci letecké války byli nacisté, se čtenáři časopisu 

stejně jako ostatních protektorátních periodik nedozvěděli. Naopak za viníky všech 

obětí byli označování Angličané a Američané, kteří „daleko za frontou vraždí prosté 

civilisty: starce, děti, ženy, kteří jsou bez zbraní a nemohou se bránit. Ani v dávném a 

temném středověku nebyly vedeny války takovým způsobem, jakým dnešní válku vedou 
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Anglo-Američané.“
879

 Angličany nazývala soudobá propaganda v roce 1943 mj. 

britskými leteckými či vzdušnými piráty.
880

 

 

6.3.8. Zobrazení následků náletu na Prahu v únoru 1945 

 

 Největší prostor reportážím z nasazení mládeže Kuratoria po náletech byl 

samozřejmě věnován v souvislosti s velkým náletem na Prahu, 14. 2. 1945, který trval 

jen 9 minut, konkrétně od 12.25 do 12.34. Útok provedlo 76 letadel ze „západního 

směru ve třech krátce po sobě následujících vlnách. První vlna 37 letounů, druhá 17 a 

třetí 22 letounů. Těžiště útoku: Praha II, XII, XIV.“
881

  Nečekaný nálet byl Pražanům 

ohlášen prostřednictvím protektorátního rozhlasu, jehož stanice Praha těsně před 

náletem „přestala vysílat bez ohlášení na dobro“.
882

 Nálet na Prahu byl nepochybně pro 

Pražany překvapivý, nacistická propaganda ho však v protektorátním tisku využila 

bohatě.
883

  

 Na obrovskou propagandu obviňující z obětí a škod exilovou vládu v Londýně, 

byl nucen reagovat i její tiskový orgán Čechoslovák. Údajné sliby nebo představy o 

tom, že Praha či větší města protektorátu nebudou bombardována, dementoval a 

pokusil se vše vysvětlit. 

 „Minulého týdne 14. února oznámila pražská vysílací stanice, že spojenecké 

letouny, bombardovaly město Prahu. Stanice vysílala se značně zmenšenou silou a 

poslech byl velmi slabý a silně rušený. Hlasatel pravil, že bylo zasaženo mnoho 

obytných čtvrtí, budovy z doby Karlovy. Po celé odpoledne, po celou noc až do rána až 

do úpadu s nasazením vlastních životů pracovali chlapci k tomu určení na záchranných 

pracích. Také Alois Kříž ve své politické úvaze chopil se radostně příležitosti a 

rozčiloval se na spojence, kteří prý bombardovali hroby našich velikánů na 
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Vyšehradě… „Emigranti, kteří nás tolikrát obelhali a tolikrát podvedli,“ rozhořčoval se 

uměle Alois Kříž, „rozšířili pomocí šeptané propagandy mezi naším lidem falešnou 

legendu o Praze jako otevřeném městě, které zůstane ušetřeno, o Praze jako městě 

spojencům zvlášť milém, které sám báťuška Stalin zakázal bombardovat …“ Tvrzení 

páně Křížovo o nějakém slibu je pustý propagační výmysl, který má odvrátit hněv 

českého lidu od Němců, pravých původců všech válečných hrůz, zkázy a neštěstí, jež 

potkalo mírumilovné národy a také národ náš. Spojenecké bombardování se řídí 

železným zákonem vojenské potřeby zničit nepřítele. Nemohli proto Spojenci přes 

všechny ohledy uchránit Prahu právě tak jako neuchránili Paříž, Řím a jiná památná 

místa.“
884

 

 Správný kluk věnoval velký prostor účasti mládeže Kuratoria na likvidaci 

následků náletu na Prahu až ve svém čísle 7. března 1945. Úvodník
885

 navodil 

dramatickou atmosféru patetickými slovy, že zmíněného 14. 2. 1945 po poledni „přišla 

však vážná chvíle, kdy šlo o lidské životy a veliký majetek, který ještě byl v hořících nebo 

pobořených domech. Pumy, jež s sebou nesou smrt a neštěstí, dopadly na naše hlavní 

město Prahu. Nastala doba zkoušky.“
886

 

Čtenáři si mohli přečíst, že tito hrdinští„správní kluci“, jsou příslušníky 

„pohotovostních jednotek mládeže ZZ (zkratka zvláštního zasazení). Jsou to vesměs 

chlapci od 15 do 19 let.“
887

  

Následoval seznam některých členů oddílů ZZ spolu s jeho činy. Mezi 

jmenovanými byli např. „Kutifel Jan, ZZ-oddílný, byl v nasazení pět dní i nocí, stále 

v čele svého oddílu na místech nejožehavějších a sám příkladem v odvaze při všech 

nebezpečných výkonech. – Vyprostil s nasazením vlastního života ZZ-četaře Aubrechta, 

který byl během záchranných prací zasypán zřítivším se stropem.“
888

 

 V čísle bylo též možné dočíst se o údajných konkrétních hrdinských činech 

nespecifikovaných příslušníků Kuratoria bez uvedení jejich jména a zařazení. V článku 

„Krev tuhne v žilách“ líčil autor skrývající se pod šifrou vt např. hrdinství mladého 

muže, který držel v rukou nevybuchlou bombu. I toto líčení stejně jako obdobné 

reportáže nepostrádá nepochybně účelovou patetičnost. „Mladý muž se rozhodoval. 

Chopil se polouhašené bomby a vyběhl s ní na schodiště. Teď se měl třást o svůj život: 
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dal ho v sázku. Ale mladý muž chladnokrevně vyběhl na ulici a za chvíli již byla bomba 

v bezpečí, kde nemohla nic a nikoho ohrozit. Pro nevybuchlou druhou bombu spěchal 

již z ulice jiný kamarád.“
889

 

 Reportáží či článků o údajném hrdinství členů oddílů ZZ při odstraňování 

následků náletu na Prahu 14. 2. 1945 bylo publikováno velké množství, ať už šlo o 

veřejné či interní
890

 tiskoviny Kuratoria nebo o protektorátní týdeníky,
891

 z nichž 

některé napsal šéfredaktor Správného kluka, František Smrček.
892

 

 Bylo již několikrát relativizováno údajné hrdinství české mládeže. Toto 

relativizování se opírá mj. o Denní zprávu SD ze dne 14. 2. 1945. Údajnou velmi dobrou 

přípravu charakterizovalo SD takto: „Velmi rychle se ovšem vytvořily kolony ochotné 

k pomoci, které začaly s odstraňováním škod. Zpočátku ovšem dělaly tyto hasičské a 

záchranné práce poněkud dezorganizovaný a bezmocný dojem.“
893

 Zpráva se zmiňuje 

též o mládeži, je nutné ovšem konstatovat, že není specifikováno, zda se jedná o oddíly 

ZZ, či nikoliv. Zmínka o mládeži je ale velmi nelichotivá: „zejména česká mládež a 

výrostci byli nápadní svým lhostejným chováním a nechávali staré ženy stát s tím, co jim 

z jejich majetku zbylo, aniž by jim pomohli.“
894

 Z této i dalších zpráv je ovšem zřejmé, 

že čeští lidé dávali za vinu bombardování především „Němcům“. 

 

6.3.9. Propagandistické využití dětských obětí 

 

 Šéfredaktor Smrček neváhal k nacistické propagandě v souvislosti s nálety 

zneužít i oběti z řad členů Kuratoria. V prosinci 1944 adresoval svůj celostránkový 

dopis lemovaný drátem, vavřínem a dvěma rukama, které se tisknou, nositeli „čestného 

kamarádského titulu správný kluk“ zemřelému Jaroslavu Kulišovi.  

 Stejně jako zmiňované články je tento „dopis“ napsán v silně patetickém tónu. 

Smrček údajně z Kulišovy smrti není smutný, jeho „oči nejsou zality slzami, ale jakousi 
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kovovou jistotou, že tvůj život nebyl obětován nadarmo, zaplativ jím budoucnosti, splnil 

a naplnil jsi nejkrásnější ideál obětavosti a věrnosti, ctnost hrdinskou.“  

Aniž Smrček uvádí jakýkoliv důkaz na svá tvrzení, vykresluje tragický závěr 

život mladého muže. „Matka spěchá ze schodů, chytáš ji za ruku a snad jsi zachytil ještě 

její děkovný pohled. V hlavě ti buší vědomí, že jsi už s matkou, s ženou, která ti dala 

život, které jsi zavázán krví. Ale hrůza rozevřela svou tlamu, aby tě pohltila do sebe a již 

nikdy nevrátila. Plný zásah! Výbuch! Detonace! Jak mi vyprávěli, byl jsi s hlavou 

pokleslou na hrudi matčině. Její ruka tě tiskla k sobě. V náruči matčině a s matkou 

odešels. Takový, jakýs byl! … Možná, kdybys mohl, tak bys mi řekl, že jen plýtvám 

časem a místem v našem časopise, poněvadž tvou smrtí zahynulo po celé Evropě již sta 

lidí, stejně nevinných obětí. Je v té smrti něco heroického a není.  … Náš život znamená 

hodně a přece neznamená nic. Je obětováním celku. Je obětováním všem.“
895

 

Literární zpracování obětí náletů bylo na stránkách Správného kluka ojedinělé, 

otištěny byly jen dva. První se týkal hrdinství členů Hitler-Jugend, kteří se při anglo-

americkém náletu „osvědčili“ a „jsou složkou baterie.“  

Českou povídku o následcích bombardování s kresbami M. Čermáka napsal 

Jaroslav Kříž.
896

 Povídka je jednoznačně tendenčně zaměřena v duchu nacistické 

propagandy a v souladu s výše uvedenými příkazy Martina Paula Wolfa na city 

nejmladších čtenářů a nevyhýbá se ani podrobnému líčení krutosti.  

Povídka vypráví příběh jedenáctiletého Ondřeje Vláška, kterému tatínek 

k narozeninám zhotovil papírový člun podle obrázku v jenom ze sešitů edice Kuratoria 

Knihovna pro mládež. Šťastný Ondra si s člunem začal hrát ve vaně a při hře usnul. 

Vzbudil ho tatínek po vyhlášení leteckého poplachu. Příběh se odehrává v době „pátého 

roku války. Války, která nezná slitování a jejíž hlavní původci si nevybírají bojové 

prostředky. Nic je neodstraší před civilními obyvateli, před starci, ženami a dětmi. Ba, 

zdá se, že s úmyslem narážejí jejich bomby, vrhané z jejich letadel, na majetek 

neškodných obětí, bezbranných, ustrašených, chránících aspoň to, co je jim nejdražší, 

holý život. Nad městem řádí válečná lítice, netvorové vrhají své bomby právě nad 

vilovou čtvrt těch, kteří z potu tváří, z krve vlastních mozolů si postavili střechu nad 

hlavou.“
897

  

                                                 
895

 Smrček, František: Jaroslave, kamaráde, uslyšíš? Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 25, 13. 12. 

1944, str. 7. 
896

 Bližší informace k autorovi se nepodařilo dohledat.  
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Záchranné práce po náletu řídil „štíhlý chlapec, Venda Pospíchal, s četou 

mladších hochů. ... Jen rychleji, rychleji, snad někdo z nich ještě žije.“ Do této situace se 

vrátil Ondřejův bratr, Pepík Vlášek po noční směně. „Domů? Má ještě domov. Jako 

šílený se vrhá na trosky jejich baráčku, klesá na kolena a vyráží ze sebe: „Bože, to není 

možné, to není možné, co ti proklatci udělali!“ … Chlapci ze třetího oddílu Služby 

mládeže horečně pracují. Ne nedají si vyrvat záchranu kamaráda a jeho rodičů. A teď 

… ze sutin vyčnívá kus vany. A vedle vany, na zemi, leží tělíčko malého Ondřeje. Přes 

prsa leží těžký trám, z pootevřených úst stéká pramének krve. Ruce složeny na prsou a 

v nich křečovitě drží – rozmačkaný člun – dárek k jeho dnešním narozeninám.“ 

Autor velmi dobře navozuje atmosféru nenávisti vůči letcům. „Chlapcům se 

derou do očí slzy a mimoděk se svírají pěsti. Avšak nepláčou. Chtěli by jíti na ty, kteří 

jim zabili kamaráda. Malý Ondřej leží na nosítkách. Vedle něho jeho otec, matka a obě 

sestry. Všichni mrtví. Přes tvář Ondřejovu se rozestřel spokojený úsměv. Snad v krytu si 

vzpomněl na svůj člun a vytrhnuv se otci, běžel k vaně, kde ho zastihla smrt. Otec vyběhl 

za ním a jeho smrt potkala na schodišti. Tak je všechny našli. A spolu s člunem vplul 

malý Ondřej do Věčného přístavu.  …  Hrdina!“
898

 

 

6.3.10. Spolupráce s členy redakce Mladého hlasatele 

 

Do počátků existence Správného kluka se jim též podařilo získat tři významné 

členy původní redakce, nejen od roku 1938 vedoucího redaktora, Dr. Karla Bureše, 

fotografa Slávu Štochla, ale především Jaroslava Foglara. Vydavatelé zřejmě vsadili na 

převýchovu a indoktrinaci nacistické propagandy ve spojení s dobrodružnou literaturou. 

 V případě Jaroslava Foglara je jeho spolupráce s Kuratoriem pro výchovu 

mládeže v Čechách a na Moravě stále, zřejmě úmyslně, opomíjena. Tuto oprávněnou 

domněnku můžeme doložit dvěma příklady. Ve Foglarových pamětech Život 

v poklusu
899

 o jeho spolupráci se Ztečí a Správným klukem není jediná zmínka, ve 

Foglarových životopisech na internetu
900

 je odbyta jednou či dvěma větami. A to 

navzdory tomu, že v tomto případě nemůžeme v žádném případě Foglara obvinit 

z aktivismu, byť jak Zteč, tak Správný kluk jednoznačně mezi aktivistická pronacistická 
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periodika patří. Stejně tak je tomu v pamětech Karla Bureš, který rozsáhle popisuje 

práci na Mladém hlasateli, ale Správného kluka odbyl pouze polovinou stránky.
901

 

Foglar publikoval na stránkách Správného kluka pouhé tři povídky.
902

 Povídky 

se odehrávají především v zahraničí, povídka Mezi nebem a zemí
903

 v severním Švédsku, 

kde zachrání chlapec svého kamaráda, který nerozvážně sjíždí do údolí po háku, kterým 

se dopravují náklady. Povídka Nyam, nejlepší z dobrých
904

 pak popisuje statečnost 

domorodých lovců.  

 Povídky otištěné ve Správném klukovi a povídka Vteřiny hrůzy byly otištěny 

v neúplném souboru Foglarových povídek Jestřábe, vypravuj
905

, který byl vydán po 

roce 1989. Neúplnost můžeme doložit tím, že např. neobsahuje všechny povídky 

otištěné ve Zteči. Pomineme-li komiks Svorní Gambusíni a Foglarovy Čtenářské kluby 

Správného kluka (viz níže), žádné další Foglarovy práce na stránkách Zteče a 

Správného kluka nejsou. Jeho jméno se objeví pouze jednou, a to v souvislosti s recenzí 

nové Foglarovy knihy Když duben přichází.
906

  

 Bureš a Štochl jsou autory jediných dvou románů na pokračování, které kdy byly 

na stránkách Správného kluka otištěny. Prvním byl Kožený míč
907

 Karla Bureše 

z prostředí mladých fotbalistů, který Bureš vcelku vydal po válce v nakladatelství Jana 

Kobese.
908

 

 Druhým byl román fotografa Slávy Štochla Dravá peřej
909

. Román líčil osudy a 

život vodáků v budoucnu vítězném kanoistickém klubu Řeka.  Na rozdíl od Bureše byli 

čtenáři na nový román upozorněni nejen fotografií autora, ale též stručným přiblížením 

jeho života. Mohli se tak dozvědět, že Štochl „je fotoreportérem skoro 15 let a jeho 
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obrázky přinášely již téměř všechny české noviny. … Se svým bratrem Miroslavem byl 

po tři léta držitelem mistrovského titulu v závodě dvojic na kanoe na 1000 metrů. Se 

svým bratrem vyhrál také nejdelší závod Evropy: vodácký maraton z Prahy do 

Budějovic.“
910

 Štochl se po válce věnoval především fotografování, nikoliv psaní prózy, 

ač pod téměř identickým názvem vydal v roce 1951 fotografickou knihu věnující se 

chovu lososovitých ryb.
911

 

 

6.3.11 Komiksy na stránkách Správného kluka 

 

 V případě kreslených komiksů se na stránkách Správného kluka v průběhu tří 

ročníků objevily pouze dva. Prvním byly Svorní gambusíni
912

 Jaroslava Foglara, 

druhým pak Lví srdce,
913

 jehož autorem byl odpovědný redaktor František Smrček, 

který se v tomto komiksu pokusil Foglara napodobit. Oba komiksy ilustroval M. 

(Mirek) Čermák, vlastním jménem Bohumír Čermák,
914

 který není totožný 

s ilustrátorem Foglarových Rychlých šípů, Marko Čermákem.
915

 Oba komiksy byly 

otiskovány na poslední, 12. stránce časopisu, stejně jako kdysi Rychlé šípy v Mladém 

hlasateli.  

 Jaroslav Foglar vypráví v 11 na sebe navazujících příbězích jednoduchý příběh 

Čtenářského kroužku Správného kluka, jehož vznik při Povinné službě mládeže 

iniciovali Štika a Permoníček a spolu s dalšími – Vendou a Medvídětem - nazvali Svorní 

Gambusíni. Kroužku je ukraden neznámým chlapcem jejich míč, poté, co si na dvoře 

jednoho domu vybudují klubovnu, je jim vzápětí sebrána strýcem chlapce, který jim 

vzal míč. Příběh končí Štikovým úspěchem ve zpětném získání míče. Komiks o 

Gambusínech ani zdaleka nedosahuje kvalit Rychlých šípů. 

                                                 
910

 Román reportéra. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 15, 19. 7. 1944, str. 8. 
911

 Štochl, Sláva: Dravci peřejí. Sportovní lov a chov lososovitých ryb v čs. vodách. Praha: Orbis, 1951.  
912

 11 pokračování vycházelo od 2. čísla I. ročníku  - Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, 

č. 2, Brno 21. 7. 1943, str. 12  – až do č. 1 II. ročníku - Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník 

II, č. 1, Brno 12. 1. 1944, str. 12. 
913

 15 pokračování vycházelo od č. 7 II. ročníku  - Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 

2, Brno 6. 4. 1944, str. 12 - až do č. 26 II. ročníku - Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 

26, Brno 27. 12. 1944, str. 12. 
914

Čermák, Bohumír (14. 10. 1910 – 7. 12. 1973). Původním povoláním pasíř-cizelér. Studoval na 

Akademii výtvarných umění v Praze, studium kvůli uzavření vysokých škol nacisty nedokončil. Věnoval 

se především ilustracím, byl hlavním ilustrátorem Správného kluka, zde pod jménem M. Čermák. Patřil 

též k ilustrátorům nakladatelství Jana Kobese. Po válce pracoval od roku 1956 pro Fond výtvarných 

umělců v Praze.  
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 Zapomenutý seriál byl vydán souborně s ještě dalšími Foglarovými komiksy 

v roce 1990.
916

 Autoři otiskli původní Čermákovy kresby, přičemž z textu odstranili 

Povinnou službu, která se konala zpravidla ve středu odpoledne a nahradili ji nelogicky 

„tělocvikem“.
917

 Toto nazvali „několika drobnými „kosmetickými“ úpravami, aby nám i 

dnes nepřipomínal tehdejší hroznou dobu!“
918

 Opomněli ale Čtenářský kroužek 

Správného kluka.
919

 Nabízí se otázka, zda by si čtenáři v roce 1990 dali do souvislosti 

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Nakladatelství Olympia 

vydalo komiks ještě jednou
920

, ale pro jeho vydání nevyužili komiks z časopisu, nýbrž 

barevné originály z Památníku národního písemnictví. Podobně jako ve výše uvedeném 

vydání odkazy na povinnou službu mládeže zmizely a byly nahrazeny hodinou 

tělocviku. 

 Poté, co poslední díl vyšel na počátku ledna 1944, pokusil se František Smrček 

na Foglara navázat a začal psát kreslený komiks o dalším Kroužku Správného kluka – 

Lvím srdci. Jak přiznala v závěrečném díle komiksu sama redakce, „s tímto obrázkovým 

příběhem to bylo vůbec již od začátku hodně moc divné! Jak to začalo? Inu, to se jednou 

setkali všichni spolupracovníci redakce, zasedli ke stolu a zadumaně se dívali do země. 

Občas některý z nich něco zamumlal, druhý zasykl, třetí zavzdychal. No – nakonec se 

přece dohodli. Lvímu srdci byl přidělen vedoucí a kroužek dostal název.“
921

 Komiks je 

po stránce obsahové ještě slabší, než Foglarův. Proto je možné věřit redakčnímu 

tvrzení, že se na jeho vzniku, případně vývoji podíleli i další lidé. Naprosto 

nepravdivým se jeví tvrzení, „že příhody z tábora se skutečně udály a že jsou téměř 

doslova pravdivé“.
922

  

Lví srdce, „bojuje“ se spolkem Rudá příšera, jehož charakter je již od prvního 

příběhu vyjádřen příznačným adjektivem „rodokapsová“
923

 Rudá  příšera. Její členové 

střílejí z praku na ptáky, spolupracují se šmelinářem, který je díky Lvímu srdci dopaden, 

                                                                                                                                               
915

 Čermák, Marko (14. 2. 1940). Absolvent Výtvarné školy v Praze a Pedagogické fakulty UK Praha. 

Člen hudební skupiny Greenhorns – Zelenáči. Kromě ilustrací Foglarových Rychlých šípů je autorem též 

několika dalších komiksů – Modrá pětka a Družina Čápů. 
916

 Vápenka, Ivan – Foglar, Jaroslav: Kreslené seriály Jaroslava Foglara. Mladá Boleslav: Šebek a 

Pospíšil, 1990, nestránkováno. 
917

 Tamtéž, str. 5-6. 
918

 Tamtéž, str. 3. 
919

 Tamtéž, str. 5.  
920

 Foglar, Jaroslav: Svorní gambusíni a jiné příběhy. Praha: Olympia, 2013. 
921

 Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 26, 27. 12. 1944, str. 12. 
922

 Tamtéž. 
923

 „Lví srdce“ odčiňuje první urážku. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 7, 7. 6. 

1944, str. 12.  
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za což je jim „kamarádem pospolným“ poděkováno, na letním táboře vzorného roje 

(jehož je Lví srdce členem). Příběhy končí zmoudřením Rudé příšery. 

 U Františka Smrčka můžeme rozhodně mluvit o propagandistickém komiksu, 

pomineme-li obvyklý schematismus postav u komiksu, čtenářům je předkládána teze, že 

„správní chlapci“ jsou jedině ti v rámci Kuratoria a jeho částech, v tomto případě 

vzorném roji. Chlapci stojící mimo jsou ti špatní, kteří ale díky pomoci těch 

„správných“ se mohou dostat na „správnou cestu“. Spojení komiksu Foglarova typu 

s ideologií nefungovala. Redakce z reakcí čtenářů zjistila, že komiks, nepochybně i díky  

špatné literární úrovni, nebyl úspěšný. To ostatně nepřímo přiznala v září 1944, kdy 

hodnotila právě skončenou jednu ze soutěží, které časopis pořádal. „Ve Správném 

klukovi se všem líbí povídky a román na pokračování. Na dalších místech pak následují: 

reportáže válečných zpravodajů, seriál z poslední stránky“.
924

 Obliba komiksu stála 

tedy až za reportážemi (povídkami) válečných zpravodajů, kterými byli míněni členové 

PK (Propaganda Kompanien).  

 V případě Lvího srdce se jednalo o dobrodružný příběh, který „psal opravdový 

život“.
925

 Ještě v závěru roku 1944 byla znovu odsouzena dobrodružná literatura tzv. 

morzakorů. Autor ukrývající se pod šifrou Kas nabízel specifické řešení „léčby“ četby 

podobné literatury. „Říká se o cukrářských učednících, že hned první den nástupu 

dostanou od mistra rozkaz snísti velkou mísu sladkostí. Jenom jednou si pokazí žaludek 

a nikdy již nezatouží po tom, co dříve považovali za vrchol blaha. A já věřím, že čím 

dříve a čím více této četby do sebe „naházíte“, tím dříve sáhnete po tom, o čem jsem 

hovořil. Po dobrodružných příbězích, které psal opravdový život. Protože si musíte 

uvědomit, že život formuje a tvoří lidi a ne naopak.“
926

 

Přestože redakce slibovala v závěrečném příběhu Lvího srdce, že „obrázkové 

seriály budou pokračovati“,
927

  a jak bylo výše uvedeno, jednalo se o „příběh, který psal 

opravdový život“, žádný další komiks se na stránkách Správného kluka již nikdy 

neobjevil. Redakce na jaře 1945 čtenářům vzkázala, že „kreslený seriál na poslední 

stránce z loňského roku jsme dokončili a přestali zařazovat, protože se příliš podobal 

oněm kresleným seriálům z dřívějších časopisů mládeže.“
 928

 Tomuto hodnocení 

nezabránilo ani to, že autorem byl odpovědný redaktor časopisu. Komiks byl tedy na 
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 Prohlášení vítězů. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 19, 20. 9. 1944, str. 6. 
925

 Kas: Černá maska zasahuje… Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 25, 13. 12. 1944, str. 29 
926

 Tamtéž. 
927

 Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 26, 27. 12. 1944, str. 12. 
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samém konci protektorátu nepřímo označen jako nevhodný literární útvar pro českou 

mládež. To, že už ho čtenáři nenajdou, bylo zdůvodněno tím, že „Správný kluk začal 

totiž vyrůstat ze zkušeností časopisů dřívějších, ale dalo se očekávat, že čím dále 

poroste, tím víc se bude zdokonalovat, jako je to v životě každého kluka.“
929

  

 Z výše uvedeného není úplně zřejmé, co vadilo na komiksu Lví srdce. Nabízí se 

domněnka, že to byly ilustrace, které odkazovaly na původní komiksy. Komiks jako 

specifický literární útvar byl totiž zřejmě příliš spojen s dobou do roku 1941. Tuto 

domněnku by potvrzovala i recenze Foglarovy knihy Když duben přichází, kterou 

ilustroval zmíněný Bohumír Čermák a která vyšla v polovině roku 1944. „Autor nás 

tentokrát zavádí do prostředí poslední třídy hlavní školy, jejíž osudy v průběhu celého 

školního roku jsou dějovou osnovou knihy.“
930

 Kniha byla vysoce ceněna jako jedna 

„z jeho nejlepších prací. Je psána s láskou a téměř dosahuje dosud nejlepší Foglarův 

román „Přístav volá“. Po rodokapsovém příběhu „Záhada hlavolamu“ je novým 

důkazem, že Foglar rozumí chlapecké duši, že zná život ve škole, život chlapců čtrnácti 

až patnáctiletých a že rozumí jejich bolestem, jichž bývá hodně.“
931

 Negativně byl 

hodnocen ději točící se kolem tématu chvály „a obdivu nad barvotiskovými ilustracemi 

některých knih pro mládež (jednalo se o kresby a obrázky Zdeňka Buriana), jež 

rozhodně nebývají kresleny s uměleckým citem a jsou obyčejně kopiemi fotografií, a 

chvále laciných kovbojských knížek, jež svého času zaplavily knihkupecký trh a měly 

velmi nízkou úroveň. Foglar je zde srovnává dokonce s díly Karla Maye a hodnotí je 

velmi vysoko, ačkoli sám je autorem, který se snaží přiblížit je duši chlapce a 

vychovávat jí k vkusu a jemnosti, s nímž nemají ani ony barvotisky ani knížky zhola nic 

společného. To je velmi stinná stránka jinak zajímavé knihy, která je, jak u Foglara 

bývá, naplněna bohatým a zajímavým dějem.“
932

  

 Ostatní povídky na stránkách Správného kluka zřejmě splňovaly představy a 

požadavky redakce. 

 

 

                                                                                                                                               
928

 Píšeme si navzájem. Milí chlapci. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník III, č. 6, 21. 3. 

1945, str. 9 
929

 Tamtéž. 
930

-aš.  Knihy. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 21, 18. 10. 1944, str. 11. 
931

 Tamtéž. 
932

 Tamtéž.  
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6.3.12 Další spolupracovníci redakce 

 

 Již v prvním čísle se čtenářům představil mladý, velice ambiciózní český 

aktivistický spisovatel – Karel Hadrbolec – článkem Česká statečnost
933

, v němž 

připomněl  osobu „statečného“ českého knížete Vladislava, který  pomohl německému 

císaři Friedrichu Barbarossovi, který mu za to udělil  titul českého krále. Hadrbolcova 

fotografie včetně jeho životopisu byla otištěna zanedlouho.
934

 Článek byl doplněn 

výňatkem z jeho aktuálně vydaného románu Syn plavce pískaře - Holanďan Rigo
935

. 

Hadrbolec v tomto svém autobiografickém románu vyprávěl svůj dobrodružný život, 

kdy cestoval po celé Evropě. V kapitole Za redakčním stolem pak tvrdě napadl majitele 

Lidových novin Jaroslava Stránského a jeho řízení novin ve 30. letech včetně „jeho 

židovského stylu šidění“.
936

   

 Hadrbolec byl v průběhu existence Správného kluka též představen jako 

iniciátor své dětské divadelní a hudební skupiny. Jí byla věnována celá stránka včetně 

rozhovoru se spisovatelem, který v něm mj. přiznal, že jeho Dětskou družinu „drží 

děvčata,“
937

 protože dosud neměl „příliš štěstí v práci s chlapci. Děvčata to stále 

vyhrávají, jsou činnější a ukázněnější. Hoši to neberou tak vážně. … Byl bych ale rád, 

kdybych jednou mohl říci, že ji už drží chlapci.“
938

 Zároveň též sdělil důvod založení 

souboru. „Chci, aby naše děti se dostaly přes přirozenost, původnost a naivní dětskost 

k umění. Chci, aby děti hrály zase jenom dětem. Neboť jen rovný s rovným si rozumí.“
939

 

Zde se ale nabízí domněnka, zda se Hadrbolec neinspiroval v té době proslulým 

Pražským dětským divadlem Míly Mellanové, někdy známým též pod názvem Umělecká 

skupina Míly Mellanové.  

Hadrbolec napsal pro Správného kluka jen dvě povídky s obdobným námětem 

statečného chlapce, který díky své pevné vůli překoná příkoří. Obě povídky ale působí 

značně nevěrohodně. V povídce Tvrdý život
940

 statkář Vilém Rozkoč šikanuje čeledína 

                                                 
933

 Hadrbolec, Karel: Česká statečnost. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 1, Brno 7. 7. 

1943, str. 5. 
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 Český světoběžník. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 9, 27. 10. 1943, str. 5. 
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 Hadrbolec, Karel: Holanďan Rigo. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 9, 27. 10. 

1943, str. 5. 
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 Hadrbolec, Karel: Syn plavce pískaře. Praha: Orbis, 1943, str. 329. 
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 Vodrada, Jiří: Děti s heslem: Vesele vpřed. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 11, 
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Františka, kterého jednou v návalu zlosti málem ubil. Chlapec ale kvůli statkářovu 

synkovi Vlastíkovi zůstává.  „Nějaká rána sem nebo tam, to přece nic není. Takový už je 

život, no ne?“
941

 V povídce Chlapec ze Santa Fé
942

 pak čtrnáctiletému krajanovi Karlu 

Vrbovi zloděj postřelil páteř. Ani tento chlapec se se situací nesmíří a dokonce se 

uzdraví a „má v úmyslu studovat filosofii“.
943

 

 Do časopisu Hadrbolec napsal ještě reportáž o 3 malých chlapcích z 

vesničky Vrbno u Mělníka Dobrodružství 10letého chlapce na věži.
 944

 Zde též vyzval 

čtenáře k pomoci svým rodičům v souladu s aktivistickou linií časopisu. „Správní kluci 

pomáhají doma svým rodičům, obzvláště v této dnešní době, kdy je nedostatek 

dělníků.“
945

 Kromě své účasti v porotě soutěže „Ukaž, co umíš“ se nadále pro redakci 

Správného kluka již neangažoval. 

 Těžiště své žurnalistické a spisovatelské činnost pak přenesl jak do Moravcem 

zřízeného časopisu Osvěta,
946

 tak především do redakce Poledního listu. Pro tento deník 

od roku 1944 až do jeho zániku psal nejen úvodníky
947

 na různá témata, ale též 

povídky
948

 pro nedělní přílohu, mj. i do posledního nedělního čísla v existenci 

časopisu.
949

 Jeho protektorátní aktivismus je nezpochybnitelný, a to včetně jeho článků 

či povídek pro dětské čtenáře. 

 Karel Hadrbolec byl po válce za svůj aktivismus odsouzen k 1 roku vězení a od 

roku 1947 se mohl vrátit k žurnalistické a spisovatelské práci. Zřejmě proto, že jeho 

aktivistické názory byly po Únoru 1948 podobné těm komunistickým. 

Podobný životní osud měl původně úspěšný sprinter Mirko Paráček,
950

 který se 

s Hadrbolcem „sešel“ nejen na stránkách Správného kluka, ale též v redakci Poledního 
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str. 3.  
949

 Hadrbolec, Karel: Noc v hotelu. Nedělní list, ročník XIX, č. 102, 29. 4. 1945, III. vydání, str. 3.  
950

 Paráček, JUDr. Mirko (13. 8.  1920  -  17. 7.1991). V letech 1942 a 1943 se stal mistrem protektorátu 

v běhu na 100 metrů a v letech 1940  - 1943 třikrát mistrem v běhu na 200 m. 1946 se podílel v Oslo na 

získání bronzové medaile ve štafetě 4 x 100 metrů. Od roku 1944 člen redakce Poledního listu, vedoucí 
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listu. Stejně jako Hadrbolec, tak Paráček se literárně projevil v časopise pouze v roce 

1943, a to povídkou Vytrvalost vítězí,
951

 kterou napsal v tzv. Ich-formě. Tato forma 

slouží k vyvolání pocitu reality, přičemž je možné v tomto případě souhlasit s tím, že  

Paráček při psaní vycházel ze svých životních zážitků.  

 Paráček v roce 1944 vstoupil do redakce Poledního listu, kde se od dubna 1944 

stal šéfem denní rubriky Kultura pro každého. Poprvé byl čtenářům takto představen 

v pátek 7. 4. 1944. V této funkci se též účastnil různých přijetí kulturních redaktorů 

protektorátních listů nacisty, jako např. 19. 12. 1944.
952

 Své básně
953

 a povídky
954

 

většinou publikoval v literární části Nedělního listu, své úvodníky či úvahy, ve kterých 

se věnoval většinou problematice soudobé české literatury
955

 a filmu
956

 na prvních dvou 

stranách Poledního listu.  

Přestože povídka ve Správném klukovi nebo literární tvorba na stránkách 

Nedělního listu nepůsobí aktivisticky, jednoznačně ho za protektorátního aktivistického 

žurnalistu můžeme díky jeho úvodníkům v Poledním listu, jako např. v úvodníku Se 

srdcem bojovníků, ve kterém mj. napsal: „Radostná, vše přemáhající víra, která je 

zakořeněna v duchu bojovníků za Evropu, prochvívá i náš národ, který dnes v plném 

národním uvědomění stojí na vnitřní frontě práce. Vyzařuje z celého života naší 

mládeže, která místo zbraně bere do rukou soustruh, pero, kladivo, rýsovadlo, dláto či 

lopatu. Má-li podávat výkony hodné bojovníků, musí být také náležitě otužena, na těle a 

duchu zocelena.“
957

 

                                                                                                                                               
její rubriky Kultura pro každého. Po válce pracoval mj. v brněnské redakci Československého rozhlasu 

jako lektor literárního oddělení. 
951

 Paráček, Mirko: Vytrvalost vítězí. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 5, 1. 9. 1943, 

str. 4. 
952

 Dopis šéfredaktora Tiskového odboru Ministerstva lidové osvěty ministru Emanuelu Moravcovi ze 

dne 16. 12. 1944. Národní archiv, fond Moravec-AMV 39, K 77. 
953

 Viz např.: Paráček, Mirko: Galileo Galilei. Nedělní list, ročník XVIII, č. 92, 2. 4. 1944, III. vydání, str. 

3; Domov. Nedělní list, ročník XVIII, č. 105, 16. 4. 1944, III. vydání, str. 3; Májová píseň. Nedělní list, 

ročník XVIII, č. 119, 30. 4. 1944, III. vydání, str. 3 nebo Vzpomínky na léto. Nedělní list, ročník XVIII, 

č. 255, 17. 9. 1944, III. vydání, str. 3. 
954

 Viz např.: Paráček, Mirko: Klárka Jesenská. Nedělní list, ročník XVIII, č. 261, 24. 9. 1944, III. vydání, 

str. 3, 6; Dýmka a sbohem. Nedělní list, ročník XVIII, č. 309, 19. 11. 1944, III. vydání, str. 3; Zlatý prsten 

vzpomínky. Nedělní list, ročník XVIII, č. 327, 10. 12. 1944, III. vydání, str. 3 nebo Stříbrná kotva 

domova. Nedělní list, ročník XVIII, č. 339, 24. 12. 1944, III. vydání, str. 3. 
955

 Viz např.: P. (Mirko Paráček): O skromnosti a pokoře básnické. Polední list, ročník XVIII, č. 98, 8. 4. 

1944, III. vydání, str. 2; M. P. (Mirko Paráček): Umění skutečného života. Polední list, ročník XVIII, č. 

95, 5. 4. 1944, III. vydání, str. 2 nebo P. (Mirko Paráček): Ve jménu dobré knihy. Nedělní list, ročník 

XVIII, č. 99, 9. 4. 1944, III. vydání, str. 2. 
956

 Viz např.: Paráček, Mirko: Film ve službách doby. Polední list, ročník XVIII, č. 301, 10. 11. 1944, III. 

vydání, str. 1, 3; Paráček, Mirko: „Lepič plakátů a párkař“ aneb přehlídka českého němého filmu. Polední 

list, ročník XVIII, č. 308, 18. 11. 1944, III. vydání, str. 3; Paráček, Mirko: Melodie stříbrného plátna. 

Polední list, ročník XIX, č. 88, 13. 4. 1945, III. vydání, str. 2. 
957

 Paráček, Mirko: Se srdcem bojovníků. Polední list, ročník XVIII, č. 185, 7. 7. 1944, III. vydání, str. 1.  
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Redakce se pokusila získat ke spolupráci další mladé autory, kteří začínali 

publikovat. Jedním z těch, který se cíleně věnoval dětem a mládeži byl Miloslav 

Bureš,
958

 jehož fotografii doplněnou životopisnými údaji otiskl časopis v listopadu 

1943. Představil ho jako „zástupce mladé generace v pravém slova smyslu, který se 

nebojí sklonit k pramenům a zdrojům neprostším, k životu drobného lidu a ke všemu, co 

tímto životem proudí. Miloslav Bureš až dosud celou svou tvorbu prostoupil přiznáním 

k lidu.“
959

 Bureš na stránkách Správného kluka otiskl své „vyprávění
960

 … o pohádce 

nejoblíbenější, o perníkové chaloupce, jak vznikla a jak ji nakonec děti snědly“.
961

 

 Stejným případem byl Alfred Technik
962

, který byl taktéž představen 

medailonem s fotografií
963

. Časopis zároveň otiskl jeho povídku Pro vlajku.
964

 Stejně 

jako v Burešově případě se Technik už na stránkách Správného kluka neobjevil. 

Na stránkách Správného kluka publikoval dva články a jednu báseň též zmíněný 

aktivistický starokatolický publicista a spisovatel, Martin Jan Vochoč. Čtenáři se s ním 

mohli poprvé seznámit díky reportáži přibližující dění ve stanovém táboře na 

Střeleckém ostrově v Praze ve dnech Letních her v červenci 1944.
965

 Tehdy bylo 

Kuratoriem postaveno pro 1000 členů vzorných rojů z 80 okresů 400 stanů. Tábor si 

osobně při slavnostním otevření prohlédl ministr Moravec, generální referent Kuratoria 

Dr. Teuner. „U táborového ohně mluvil spisovatel Martin Jan Vochoč.“
966

 Jak reportáž 

pateticky podotkla, Vochočova „plamenná slova stoupala v odlesku záře táborového 

ohně vzhůru k obloze i k srdcím shromážděných kamarádů.“
967

 

                                                 
958

 Bureš Miloslav -  vlastním jménem Jan Bohuslav (6. 11. 1909 – 12. 11. 1968). Od roku 1932 

žurnalista, spolupracoval s tiskovým  koncernem Melantrich. Zas války redaktor filiální redakce A-Zetu 

v Jičíně. Psal též básně a prózu pro děti.  
959

 Živý vypravěč. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 11, 24. 11. 1943, str. 5. 
960

 Bureš, Miloslav: Perníková chaloupka opravdu byla. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník 

I, č. 11, 24. 11. 1943, str. 5. 
961

 Živý vypravěč. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 11, 24. 11. 1943, str. 5. 
962

 Technik Alfred (6. 8. 1913 – 17. 12. 1986). Spisovatel, publicista, autor rozhlasových her. V letech 

1939-52 pracoval v českém rozhlase. Od roku 1969 odborný asistent Fakulty sociálních věd a publicistiky 

UK Praha, od roku 1973 vedoucí katedry rozhlasu, od roku 1974 proděkan pro politicko-výchovnou 

práci. Hrdiny jeho děl byli především lidé na okraji společnosti a dělníci. Podle jeho románu Mlýn na 

ponorné řece natočil režisér František Vláčil film Ďáblova past. 
963

 Smrček, František: Mám krajana spisovatelem. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č.8, 

13. 10. 1943, str. 5. 
964

Technik, Alfred: Pro vlajku. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č.8, 13. 10. 1943, str. 

5. 
965

 Stanový tábor v srdci Prahy. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 15, 19. 7. 1944, str. 

12. 
966

 Tamtéž. 
967

 Tamtéž. 
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 Vochoč v časopise otiskl při příležitosti výročí svatého Václava svoji báseň 

Rámě sv. Víta
968

 a listopadu a prosinci 1944 v rámci rubriky Učíme se z dějin 

evropského ducha dva články - Staré Řecko
969

 a Řím.
970

 Nabízí se předpoklad, že článků 

v této rubrice mělo být více, ale žádné další publikovány nebyly. 

 Kromě Vochoče přispěl také do časopisu svými čtyřmi povídkami také 

antisemitský spisovatel dobrodružné a detektivní literatury, Willibald Yöring.
971

 Yöring 

publikoval na stránkách Správného kluka kromě povídek Starý kůň
972

 a Případ 

s hadem
973

 povídku Zákeřníkův konec,
974

 v níž ve Východní Německé Africe německý 

hledač diamantů Herbert Lorenz po zavraždění svého sluhy (terčem měl být sám 

Lorenz) zneškodní vraha, kterým „byl jistý Kanaďan, který se zde potuloval a dělal si 

nároky na celý kraj. Všechny nové příchozí dovedl úkladně odstranit.“
975

 V další 

povídce, Hrozný trest,
976

 chytrý majitel klenotnictví zneškodní v Šanghaji bandu 

čínských lupičů, která vykrádá klenotnictví. Obě posledně zmíněné povídky je možné 

jednoznačně označit v souladu s protektorátní propagandou za nacistické, potažmo 

rasistické. 

 U některých spisovatelů se prozatím nepodařilo dohledat životopisné údaje či 

identifikovat šifry. Za šifrou VJK  se zřejmě skrývá dramatik Vendelín Josef Krýsa,
977

 

který do roku 1943 vedl v antisemitském Arijském boji rubriku Divadelní kukátko. 

Potvrdit, či vyvrátit tuto domněnku bude nutné po podrobném archivním výzkumu.  

                                                 
968

 Vochoč, Martin Jan: Rámě sv. Víta. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 20, 28. 9. 

1944, str. 7. 
969

 Vochoč, Martin Jan: Staré Řecko. Učíme se z dějin evropského ducha. Správný kluk. Časopis 

radostného mládí. Ročník II, č. 23, 16. 11. 1944, str. 6. 
970

 Vochoč, Martin Jan: Řím. Učíme se z dějin evropského ducha. Správný kluk. Časopis radostného 

mládí. Ročník II, č. 25, 13. 12. 1944, str. 2. 
971

 Yöring Willibald (17. 10. 1905 - ?). Jeho otec se jmenoval Rudolf Jelínek, který si změnil v době 

protektorátu příjmení (schváleno zemským prezidentem). Studoval gymnázium v Praze a též 2 roky 

Anglický institut v Praze. Určitou dobu žil  v Chorvatsku a Vídni. Dle dotazníků se přihlásil k německé 

národnosti. Působil jako redaktor filmové rubriky Jihočeských listů. Psal především dobrodružné a 

detektivní romány, v románu Lesk a bída Hollywoodu je obsažen zřetelný antisemitský kontext. Z jeho 

dalších děl: Smrt před očima, Tichomořští žraloci, Mořský chléb, Zlatý západ. Viz Národní archiv, fond 

810 – Ministerstvo lidové osvěty 1942-1945 -, karton 19, složka Willibald Yöring.  
972

 Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 4, 18. 8. 1943, str. 4. 
973

 Yöring, Willibald: Případ s hadem. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník II, č. 17, 23. 8. 

1944, str. 4. 
974

 Yöring, Wilibald: Zákeřníkův konec. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č.10, 10. 11. 

1943, str. 8. 
975

 Tamtéž. 
976

 Yöring, Wilibald: Hrozný trest. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č. 12, 8. 12. 1943, 

str. 4. 
977

 Krýsa Vendelín Josef  (5. 2. 1909 – 24. 1. 1972). Od roku 1932 byl zaměstnán jako poštovní úředník a 

zároveň od stejného roku působí jako žurnalista. V letech 1942-1943 vedoucí rubriky Divadelní kukátko 

v Arijském boji. Po skončení války pracoval na hlavní správě ministerstva vnitřního obchodu. Autor 

dramat a sborníků. 



 

167 

 

 Kromě povídek příslušníků Propaganda Kompanien se na stránkách Správného 

kluka neobjevil žádný zahraniční spisovatel. Výjimka nastala v případě aktivního 

italského fašistického spisovatele a žurnalisty, který byl překládán i v protektorátu, 

Maria Appelia.
978

 Časopis zveřejnil spisovatelův nekrolog,
979

 přestože spisovatel se 

dožil konce války a byl za svou činnost souzen a zemřel až v roce 1947. Zmíněný 

nekrolog doprovodila povídka Plavčík a jeho koště.
980

 

 

6.3.13 Sešitové romány Kuratoria 

 

Vydávání sešitových a sešitkových románů
981

 pro děti a mládež má v Čechách 

tradici již od doby Rakouska-Uherska. V 19. století např. vydával spisovatel A. B. 

Šťastný
982

 příběhy pro děti a mládež, nakladatel J. L. Kvíkala přinášel dobrodružství 

Bufalo-Billa
983

, čtenáři si mohli přečíst příběhy slavných detektivů typu Nicka 

Cartera
984

 nebo Léona Cliftona
985

, ke kterým se v době I. republiky přidružil Tom 

Shark
986

 nebo detektiv Bangs
987

.  

Specialistou na tento typ četby pro děti a mládež se za I. republiky stalo 

nakladatelství Zmatlík a Palička svými několika edicemi sešitků zaměřených na dívky, 

chlapce a mládež
988

. Ale postupem doby byly tyto edice v období protektorátu 

                                                 
978

Appelius Mario ( 1892 – 27. 12. 1946). Italský fašistický novinář a rozhlasový komentátor. Ve 30. 

letech italský válečný zpravodaj v Etiopii a ve Španělsku. Za 2. světové války rozhlasový komentátor, 

přičemž neváhal zmiňovat ani italské a německé neúspěchy na frontě. Proto mu bylo na počátku roku 

1943 zakázáno nadále v rozhlase vystupovat. Po válce souzen.  
979

 Položil život za vlast… Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č.10, 10. 11. 1943, str. 3. 
980

 Appelius, Mario: Plavčík a jeho koště. Správný kluk. Časopis radostného mládí. Ročník I, č.10, 10. 11. 

1943, str. 3. 
981

 Následně citované sešity a sešitky jsou uloženy v osobním archivu Pavla Suka. 
982

 Šťastný, A. B.: Kolotoč za branou. Povídka ze života. Zábavné a poučné čtení pro mládež, číslo 62. 

Praha: nákladem vlastním; Šťastný, A. B.: Jiří a Otokar. Povídka ze života pro mládež dospělejší. 

Zábavné a poučné čtení pro mládež, číslo 82. Praha: nákladem vlastním. 
983

 Dvojník Buffalo Billa. Bufalo-Bill, hrdina Divokého západu, sešit 120. Mladá Boleslav: Tiskem a 

nákladem J. L. Kvíkala. 
984

 Hrozná noc v Grand Hotelu. Nick Carter, největší detektiv Ameriky, svazek 13. Praha: Julius Albert. 
985

 Jedem a dýkou. Dle zápisků amerického detektiva Léona Cliftona. Detektivní novelly, svazek 16. 

Praha: Anna Tylová; Tajemství rukavičky. Dle zápisků amerického detektiva Léona Cliftona. Detektivní 

novelly, svazek 10. Praha: Rudolf Storch. 
986

 Tajný spolek. Tom Shark, světový detektiv. Dobrodružství z celého světa, ročník II, č. 14 (69), 1931-

1932. 
987

 Hřbitovní hyeny. Z tajných zápisků anglického mistra detektivů odhaluje Sl. V. Jelínek. Detektiv 

Bangs, svazek 4, Praha: Ladislav Šotek. 
988

 Edice Knihovna šťastných dítek: Horák, Jiří: Jarka detektivem. Knihovna šťastných dítek, svazek 2, 

Praha: Zmatlík a Palička; Honba za smaragdem. Vážné dobrodružství, jež prožil Edward Bally. Knihovna 

šťastných dítek, svazek 21, Praha: Zmatlík a Palička; Edice Knihovna šťastných dívek: Carrey, Rex: 

Ruth, děvče z Kanady. Knihovna šťastných dívek, svazek 37, Praha: Zmatlík a Palička, 1937; Marešová, 

Eva: Princezna z bílého zámku. Knihovna šťastných dívek, svazek 55, Praha: Zmatlík a Palička, 1937; 
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zastaveny a jakousi náhražkou všech výše uvedených sešitových románů byly romány 

vydávané v tzv. Knihovně pro mládež.  

Začala být vydávána od ledna 1943 do září 1944, a to v periodicitě 2 sešitové 

romány měsíčně. Jednalo se o překlady sešitových románů z dvou edic, které vydávalo 

berlínské nakladatelství Steiniger-Verlage pod názvy Kriegsbücherei der deutschen 

Jugend
989

 a Erlebnis-Bücherei
990

. V první edici bylo vydáno dle dostupných údajů 156 

titulů, v druhé 105 titulů. Nakladatelství v obou edicích vydávalo dobrodružné romány 

z různého prostředí nebo romány o slavných vynálezcích německého původu. Nejvíce 

románů ale líčilo úspěchy nacistické armády na soudobých bojištích. Tento typ románů 

byl charakteristický hlavně pro edici Kriegsbücherei der deutschen Jugend. Obě edice 

měly podobnou úpravu, na obálce byl vždy barevný obrázek ilustrující obsah románu. 

Další ilustrace v sešitu byly černobílé.  

Prostřednictvím dobrodružného příběhu měl být dětský čtenář vychováván 

k tomu, aby začal „správně myslet“, protože „správné myšlení je předpokladem 

správného jednání. Každý ví, jak veliký důraz klade Vůdce na rozhodující úkol národně-

socialistického hnutí: aby německý člověk byl vychován k národně-socialistickému 

myšlení. Spatřujeme v něm nejdůležitější úkol, který máme vůbec řešiti. K národně-

socialistickému jednání lze člověka v krajním případě donutiti, k národně-

socialistickému myšlení však nikoli.“
991

 

A právě ono správné myšlení chtěla nová edice přinést svým čtenářům za 

přispění správné dobrodružné literatury. „Co je dobrodružné, nemusí být zároveň 

zavrženíhodné. Dobrodružnost je v postatě touhou po poznání, která se nebojí 

nebezpečí, překonává je a triumfuje za nových, neobvyklých, nebo ztížených podmínek. 

Dobrodružnost máme všichni v krvi po předcích, ale moderní doba nám umožňuje 

daleko lepší a širší poznání světa a probuzené vnímání stupňuje touhu po novém a 

neznámém… „Knihovna pro mládež“ vypráví o dobrodružstvích skutečně prožitých. O 

dobrodružstvích vojáků, námořníků, letců v této válce, o vynálezcích a badatelích, o 

                                                                                                                                               
Marešová, Eva: O smutné Anežce. Knihovna šťastných dívek, svazek 216, Praha: Zmatlík a Palička, 

1942.  
989

 Viz např:  

http://www.mcsammel.de/romanhefte/deutschland_bis_1945/r_kriegsbuecherei_dt_jugend/8; a 

http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/kbuch.htm.  
990

 Viz např. http://trivialitas.tr.ohost.de/erlebnis/erlebnis-t.htm.  
991

 Dietrich, Dr. Otto: Revoluce myšlení. S předmluvou Doc. Dr. Josefa Klimenta. „Na okraj nové doby“, 

č. 7, Praha: Orbis, 1940, str. 12-13. 

http://www.mcsammel.de/romanhefte/deutschland_bis_1945/r_kriegsbuecherei_dt_jugend/8
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/kbuch.htm
http://trivialitas.tr.ohost.de/erlebnis/erlebnis-t.htm
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zápasech, jejichž smyslem nebylo dobrodružství pro dobrodružství, ale hrdinské 

nasazení za vyšší cíle lidstva.“
992

 

Pro české čtenáře bylo vybráno z výše zmíněných dvou berlínských edic celkem 

42 románů, u kterých se podařilo dohledat i původní německé tituly.
993

 Z vydaných 

sešitů bylo nejvíce, a to 24, příběhů z prostředí bojů německé armády
994

 (jeden 

z prostředí I. světové války
995

), dále 13 dobrodružných románů
996

 odehrávajících se 

                                                 
992

 Co je dobrodružné. In: Dosel, Heinrich Ritter von: V táboře Sidi Bistr. Praha, Orbis, 1943, druhá 

strana zadní obálky.  
993

 Seznam všech vydaných příběhů. Nejdříve je uveden český název, následuje původní německý název 

příběhu spolu s číslem sešitu v edici, přičemž zkratka Kri znamená, že pochází z edice Kriegsbücherei der 

deutschen Jugend, značka Er z edice Erlebnis-Bücherei. 1) Průlom Mataxovou linií - Durchbruch durch 

die Metaxas-Linie - Kri. 126; 2) Zákopníci ničí sovětské přísunové spoje. Zákopnický prapor vykoná 

důležitý úkol - Pioniere zerstören sowjetische Rollbahn - Kri  124; 3) Proti nepříteli do severských vod - 

Auf Feindfahrt in nordischen Gewässern - Kr 119; 4) V táboře Sidi Bishr - Im Lager von Sidi Bishr - Er 

73; 5) Posádka Ju 88 se vrátila! Němečtí letci se probojovali bolševickými postaveními. Nálet na Brjansk 

-  Aus Sumpf und Urwald Zurück. Deutsche Flieger kämpfen sich durch bolschewistische Stellungen Kri 

137; 6) Stavitel první ponorky Wilhelm Bauer - Das Erste U-Boot der Welt. Die Erbauung des 

„Seeteufels“ durch den Deutschen Wilhelm Bauer - Er 54; 7) Kuliové z Ping-Hu - Kulis aus Ping-hu  - Er 

70; 8) Stavíme bagdadskou dráhu. Vyprávění podle zápisků vedoucího inženýra - Wir bauen die 

Bagdadbahn. Nach Aufzeichnungen einen leitenden Ingenieurs berichtet. - Er 71; 9) Lovci min v řeckých 

vodách – Von Saloniky bis Afrika – Kri 138, 10) Boj o Krétu - Kampf auf Kreta - Kri 139; 11) Hledáme 

naftu - Öl für Deutschland - Er 49; 12) Bouřlivák a Neptun. Na honbě za konvoji ve středním Atlantiku - 

Staubwolke und Neptun. Auf Geleitzugjagd im Mittelatlantik - Kri 136; 13) 38 mužů dobývá Vichy - 38 

Man stürmen Vichy - Kri 140; 14) Hrad mongolských lupičů. Vypráví účastník Sven Hedinovy výpravy 

přes poušť Gobi - Die mongolische Räuberburg von einen Teilnehmer der Sven Hedin-Expedition durch 

die Wüste Gobi - Er 61; 15) Konec bunkrů na Bugu - Die Bunkerknacker vom Bug - Kri 120; 16) 

Tajemství zkumavek a křivulí. Ze života Justa von Liebiga - Geheimnisse der Retorte - Er 84; 17) 

Generálův motocyklista - Der Kradmelder des Generals - Kri 142; 18) Po stopě šavlozubého tygra. Co 

zažili dva němečtí zoologové v jeskyních Jablonového chrebetu - Auf der fährte des Säbelzahntigers – Er 

89; 19) Boj o Thermopyly - Flakartillerie kämpft um die Thermopylen - Kri 132; 20) Horké dny na Riu 

Sapucahy - Heisse Tage am Rio Sapucahy - Er 79; 21) Nad Srbskem. Proti nepřátelským pevnostem, 

bunkrům a oddílům - Kampfgeschwader über Serbien - Kri 91; 22) G. W. Imhoff, slavný guvernér 

batavský -  Der Chinesenmord von Batavia – Er 91; 23) Rychlé čluny v  boji - Schnellboote kämpfen vor 

Sewastopol - Kri 143; 24) Zákopníci dobývají Eben-Emaelu - Pioniere kämpfen Eben-Emael Nieder - Kri 

78; 25) Strašidelná loď - Das Gespensterschiff von Magellan - Er 2; 26) Železná křídla - Die Eisernen 

drei - Kri 147; 27) Ukradený vynález. Historie Resslova lodního šroubu - Das Phantom am Miramare – 

Er 92; 28) Boj s minou. Válečná plavba dvou chlapců po Baltickém moři - Der Kampf mit der Mine - Kri 

9; 29) Objevitel Troje - Der schatzgräber von Troja – Er 95; 30) Pancéřový stihač od Abbeville. 

Pancéřoví stihači odstřelují nepřátelské pancéře - Der Panzerjäger von Abbeville - Kri 66; 31) Jak byl 

nalezen pekingský člověk - Wie der Pekingmensch gefunden wurde – Er 94; 32) Poručík a dva muži - Ein 

Leutnant und zwei Mann - Kri 90; 33) Oheň na palubě - Feuer an Bord – Er 99; 34) Shledání na Východě 

- Ein Wiedersehen in der Ukraine - Kri 123; 35) Zlézáme severní stěnu Matterhornu - Wir bezwingen die 

Matterhorn-Nordwand - Er 13; 36) Za divou zvěří. Lovecké zážitky ze Sumatry - Raubstierjagd auf 

Sumatra – Er 98; 37) Tak jsme dobývali Lutychu - So stürmten wir Lüttich! - Kri 34; 38) Štuka a Špunt 

vítězí – Fallschirmjäger über Holland - Kri 65; 39) Námořní hejtman z Danzigu - Der Schiffshauptmann 

von Danzig – Er 93; 40) Boje o železnice v Norsku - Siebzehn Mann stossen vor - Kri 69; 41) Naftová 

věž číslo 13 hoří. V jihoamerických naftových polích - Gelturm 13 Brennt - Er 25 - pod názvem Ölturm 

13 brennt; 42) Zánik pomocného křižníku „Rawalpindi“ - Untergang der „Rawalpindi“ - Kri 21.  
994

 Sešity č. 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 42. 
995

 Sešit č. 4. 
996

 Sešity č. 7, 8, 11, 14, 18, 20, 22, 25, 33, 35, 36, 39, 41. 
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v různých dobách a na různých místech celého světa a 5 románů o německých 

vynálezcích nebo vědcích
997

.  

Rasismus můžeme nalézt ve dvou sešitech. Prvním je vojenský román 38 mužů 

dobývá Vichy, kde autor mj. popisuje ve scéně zajetí šesti černošských vojáků bojujících 

na francouzské straně u dvou, kteří mají „za opaskem pověstné černošské nože“ jejich 

vizáž výrazem, že „mazanost a záludnost jim kouká z očí. Dovedou se znamenitě 

přetvařovat.“
998

 

Druhý případ rasismu můžeme najít v příběhu G. W. Imhoff, slavný guvernér 

batavský
999

, který se odehrává v Nizozemské východní Indii v roce 1740. Popisuje mj. 

scénu pogromu Evropanů proti místním Číňanům, při kterém „všude zní hrozné volání: 

„Pobijte je, pobijte je!“ Vždy nové skupiny přebírají tento pokřik, nesou jej dále. 

Ozývají se hlasy: „Rozkaz vlády! Pobít všechny Číňany! Pryč s tímto hmyzem, pobít, 

rozšlapat, spálit! A naše je kořist, zlato a skvosty!“
1000

 Hlavním viníkem je generální 

guvernér Adrian Valckenier, kterého nechá guvernér Imhoff za toto a další podlé činy 

odsoudit k trestu smrti a popravit.  

Za antisemitský můžeme označit jediný publikovaný román v sešitu č. 15 – 

Konec bunkrů na Bugu
1001

. Příběh vypráví o boji nacistické armády ve východní části 

bývalého Polska, které bylo v září 1939 rozděleno na německou a sovětskou část řekou 

Bug, která dnes tvoří východní hranici Polska. Antisemitismus je zde čtenáři podán ve 

stereotypním spojení s bolševismem. V sovětském městě Sokalu na hranici mezi oběma 

státy těsně před vypuknutím války „žije osm tisíc Židů. Mnoho jich prchlo do 

bolševického Ruska z oněch částí Polska, jež připadly Německu, a zahnízdilo se 

v pohraničním městě jako špinavá obtížná havěť…Město neovládá voják, ale Žid. Ještě 

se zde mohou roztahovat, jak srdce ráčí.“
1002

 22. 6. 1941 ve 3.15 začíná německá 

armáda útočit proti Sokalu, „čistit ulice a vybírat kulometná hnízda.“ Při tom ale místní 

„Židé střílejí zezadu na německé vojáky a vzápětí pykají za zákeřný útok. Židovská čtvrť 

je systematicky prohledávána. Je konec s židovským panstvím!“
1003

 Čtenář měl dostat 

obraz úspěšných a rychlých německých vojáků, kteří bojují proti bolševismu spojeném 

se židy, „proti tomuto světovému nepříteli číslo 1“, a „osvobozují“ sovětské 

                                                 
997

 Sešity č. 6, 16, 27, 29, 31. 
998

 Henkels, Walter: 38 mužů dobývá Vichy. Knihovna pro mládež č. 13, Praha: Orbis 1943, str. 6. 
999

 Moshage, Julius: G. W. Imhoff, slavný guvernér batavský. Knihovna pro mládež č. 22, Praha: Orbis, 

1943. 
1000

 Tamtéž, str. 12-13. 
1001

 Danwitz, Ludwig V.: Konec bunkrů na Bugu. Knihovna pro mládež č. 15, Praha: Orbis, 1943. 
1002

 Tamtéž, str. 3. 
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obyvatelstvo. Přičemž „kamkoli přišli, spatřili bídu bolševického teroru a jásot 

osvobozeného obyvatelstva neměl konce. Jako všechny ostatní německé útvary, 

procházeli i úderní zákopníci slavobranami, které postavili sedláci svým osvoboditelům. 

Všude se hroutilo židovské panství pod náporem německé branné moci.
1004

“  

 Původně německému, nyní i českému mladému čtenáři mělo být sešitovými 

romány neustále připomínáno nebezpečí bolševismu i to, že německá armáda zvítězí. 

Výše uvedený antisemitský příběh byl vydán v srpnu 1943, tedy v době, kdy už bylo po 

dvou rozhodujících bitvách na východní frontě. V lednu 1943 byla poražena nacistická 

armáda ve Stalingradu a v červenci v bitvě u Kurska. Čtenáři příběhů ale byli neustále 

přesvědčováni, že „sovětská hvězda zapadá. Vítězně se zvedá také na Východě hákový 

kříž jako odznak nové svobody a nového pořádku.“
1005

 Českému čtenáři byly předloženy 

příběhy ze všech válečných akcí, které nacisté vyvolali, s výjimkou Polska.  

 

oblast boje počet vydaných 

příběhů 

východní fronta 5
1006

, 

válka proti Francii 4
1007

 

válka proti Řecku 4
1008

 

válka proti Norsku 2
1009

 

válka proti Jugoslávii, resp. Srbsku 2
1010

 

válka proti Belgii 2
1011

 

válka proti Lucembursku 1
1012

 

válka proti Holandsku 1
1013

 

letecká válka proti Velké Británii 1
1014

 

 

                                                                                                                                               
1003

 Tamtéž, str. 6.  
1004

 Tamtéž, str. 23.  
1005

 Tamtéž, str. 24.  
1006

 Sešity č. 2, 5, 15, 23, 34.  
1007

 Sešity č. 13, 17, 26, 32.  
1008

 Sešity č. 1, , 9, 10, 19. 
1009

 Sešity č. 3, 40. 
1010

 Sešity č. 19, 21. 
1011

 Sešity č. 24, 37. 
1012

 Sešit č. 30.  
1013

 Sešit č. 38. 
1014

 Sešit č. 34. 
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 Mnozí němečtí vojáci v příbězích sice padli, ale „přes jejich hroby vede cesta ke 

krásné budoucnosti. Zemřeli, aby Německo žilo!“
1015

 „A přece je každá oběť svatým 

semenem, které tuto zemi očišťuje od moru bolševismu. Díky Bohu, že jsme 22. června 

nastoupili. Co by se bylo stalo, kdyby tento bolševický válečný stroj byl jednou napadl 

Evropu! Evropa, ne, celé lidstvo ani netuší, jakými díky je zavázáno německému 

vojáku.“
1016

Napadení a vyvolání války proti ostatním státům bylo eufemisticky 

vyjádřeno slovem „nástup“. 

 Líčením vojenských úspěchů byla edice orámována. Zahájena byla  příběhem o 

„nástupu“ německé armády proti Řecku
1017

 v roce 1941  a ukončena příběhem o 

úspěchu německého námořnictva
1018

 proti britskému křižníku Rawalpindi
1019

 

v listopadu 1939. Ihned po vydání prvních dvou příběhů obdržely všechny spolky 

Kuratoria oběžník, ve kterém Dr. Teuner nabádal činovníky, „aby tyto sešitky byly 

vhodným doporučením dále rozšířeny.“
1020

 Zároveň sdělil, že za každých 10 

objednaných sešitů získá spolek jeden sešit zdarma, v případě od 110 kusů pak sešity 

dva.  

 Ač se to z dnešního pohledu může zdát podivné, o novou sešitovou edici byl 

mezi českou mládeží až překvapivý zájem, jak uvedl ve zvláštní zprávě Franz Friedrich 

Rudl
1021

. „Diese Hefte fanden bei der tschechischen Jugend ein so grossech Interesse, 

dass es notwendig wurde, die Auflage von ursprünglich 10 000 Exemplaren je Heft auf 

vorläufig 120 000 Exemplare zu erhöhen und sämtliche bisher erschienenen Nummern 

nachzudruckem.“
1022

 K 30. 6. 1943 tak vyšlo 1 440 000 sešitů. Především sešity z první 

desítky vyšly až ve trojím vydání, která se vizuálně (barevně) lišily svojí obálkou.  

 Generální ředitel nakladatelství Orbis Franz Friedrich Rudl do své zvláštní 

zprávy ocitoval též některé citáty z dopisů českých dětí, které měly dokládat oblibu 

příběhů o hrdinství nacistické armády, jako např.: „Mein Vater hat mir oft erzählt, dass 

                                                 
1015

 Strassl, Ernst Erich: Průlom Metaxovou linií. Knihovna pro mládež č. 1, Praha: Orbis, 1943, str. 24. 
1016

 Menningen, Walter: Zákopníci ničí sovětské přísunové spoje. Zákopnický prapor vykoná důležitý 

úkol. Knihovna pro mládež č. 2, Praha: Orbis, 1943. 
1017

 Průlom Metaxovou linií. 
1018

 Sprang, Herbert: Zánik pomocného křižníku „Rawalpindi“. Knihovna pro mládež č. 42,  Praha: Orbis, 

1944.  
1019

 24. 11. 1939 potopila německá bitevní loď Scharnhorst britský křižník Rawalpindi, na němž zemřelo 

270 členů britské posádky. Bitva se odehrála mezi Islandem a Farskými ostrovy.  
1020

 Oběžník pro všechny spolky. Praha 25. 1. 1943, originál ve vlastnictví autora.  
1021

 Rudl, Franz. Původně pražský korespondent Reutrovy kanceláře. V období protektorátu generální 

ředitel nakladatelství Orbis. Přítomen též jednání zástupců německé armády v Praze s ČNR o kapitulaci. 

Spolupracovník německé rozvědky, podezříván ze spolupráce s britskou tajnou službou.  
1022

 Rudl, Franz. Tschechische „Bücherei für die Jugend“. Gesamtbericht über das Preisausschreiben. 

Národní archiv, fond NSM, 110-12/102, K 103. 
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die deutschen Soldaten sehr brav sind. Im Weltkrieg hat ihm ein deutscher Soldat das 

Laben gerettet, als ein wütender Bolschewik auf ihn losging... Überall ist die 

Kameradschaft und die Einigkeit der deutschen Helden zu sehen und deshalb glaube ich 

fest an den Sieg des Reiches. Ich erwarte mit Spannung Tag für Tag jedes neue Heft, 

das mir über die grossen Helden-Soldaten erzählen wird (tschechisch in Reimen).“
1023

 

 Z dnešního pohledu vlivu celé edice na českou mládež můžeme hádat, zda se 

jedná o skutečnost, či přání nacistů. Nicméně je nutné připomenout, že následných tří 

soutěží spojených s edicí se zúčastnilo nebývalé množství českých dětí, což bylo ale 

nepochybně způsobeno i kvalitními cenami v soutěžích. Nacisté tak navázali na 

podobnou, výše zmíněnou, soutěž německé armády v českých zemích, která proběhla za 

aktivní účasti Mladého hlasatele na konci roku 1940. 

 První ze  tří soutěží edice Knihovna pro mládež byla vyhlášena v sešitu č. 9
1024

. 

Čtenáři měli odpovědět do 15. 6. 1943 na 3 otázky (který sešit se jim líbil nejvíce, proč 

se jim líbil a který další sešit se jim ještě líbil), přičemž měli odpovědi zaslat do 

nakladatelství Orbis. Správné odpovědi byly slosovány, přičemž účastníci mohli dostat 

tyto ceny: „1. cena: velký kurs německé řeči Linguaphone na gramofonových deskách, 

celkem 15 gramofonových desek s třiceti lekcemi, v kufříku a s písemným návodem 

k učení – 2. cena: volleyballový míč, síť, hustilka – 3. cena: zařízení pro stolní tenis: síť, 

dvě pálky, dva míčky – 4. cena: disk – 5. cena: vrhací oštěp – 6. cena: úplné zařízení 

k lukostřelbě: luk, tři šípy, terč – 7., 8., 9. a 10. cena: luk se třemi šípy. Kromě těchto 

hlavních cen bude každý desátý luštitel odměněn hodnotnou knižní prémií – zajímavou a 

dobrodružnou knihou.“
1025

 Ceny nakladatelství vystavilo ve svém knihkupectví na 

Václavském náměstí. Pro velký zájem byl termín odeslání odpovědí prodloužen do 30. 

června 1943. Do Orbisu došlo 5 638 odpovědí.   

 Slavnostní losování držitelů 10 hlavních cen se konalo 12. 7. 1943, tedy v den 

71. narozenin státního prezidenta Háchy. Už před tímto datem byl vylosován každý 10., 

který získal knihu. Při slavnostním losování každý účastník obdržel zdarma limonádu a 

zákusky (což muselo být v době tzv. lístkového hospodaření nepochybně lákavé). 

Hlavní cenu získal Karel Hartmann z Klánovic. Nejvíce hlasů obdržel sešit č. 5 – 

                                                 
1023

 Tamtéž. 
1024

 Richter, Bernd: Lovci min v řeckých vodách. Knihovna pro mládež č. 9, Praha: Orbis 1943, druhá 

strana obálky. 
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 Tamtéž, první strana zadní obálky.  
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Posádka Ju-88 se vrátila!
1026

 (1967 hlasů), na druhém místě skončil sešit č. 1 – Průlom 

Metaxovou linií (807 hlasů) a na třetím místě sešit č. 10 - Boj o Krétu
1027

 (740 hlasů).  

 Obdobná situace nastala i v dalších dvou soutěžích. Slosování výsledků druhé, 

tentokrát vánoční soutěže, se konalo 16. 12. 1943. Zúčastnilo se jí, na rozdíl od první, 

mnohem více účastníků (10 046). První cenou byly tentokrát lyže s příslušenstvím. 

Nejvíce hlasů obdržel sešit č. 17 – Generálův motocyklista
1028

, na druhém místě skončil 

sešit č. 13 – 38 mužů dobývá Vichy
1029

, tedy opět vojenské příběhy, co se opakovalo i 

při třetí soutěži, jejíž výsledky byly zveřejněny při slavnostním losování 4. 6. 1944, tedy 

v den druhého výročí úmrtí Reinharda Heydricha. Tehdy bylo hlavní cenou jízdní kolo. 

Ceny byly vylosovány v prostředí cirkusu Apollo na Letné. Odpovědi do třetí soutěže 

zaslalo 10826 účastníků, tedy ještě více, než v předchozích dvou. Opětně se na prvních 

dvou místech umístily sešity s vojenskými příběhy. Na prvním místě sešit č. 30 - 

Pancéřový stihač od Abeville
1030

, na druhém místě sešit č. 28 - Boj s minou
1031

 a na 

třetím místě sešit č. 22 -  G. W. Imhoff, slavný guvernér batavský.  

 Ve všech třech případech se jedná o vojenské příběhy. Na tomto místě se 

můžeme pouze domnívat, proč zvítězily vojenské příběhy, jednou z nabízených 

odpovědí jsou zmíněné výňatky z dětských dopisů, které do výše uvedené interní zprávy 

uvedl ředitel Rudl. Další z nabízených odpovědí může být i absence takovéto literatury 

na českém knižním a časopiseckém trhu pro děti a mládež.  

 Zastavení edice bylo čtenářům oznámeno v sešitu č. 42 v září 1944 informací 

redakce, že se tak děje v souvislosti s tzv. totálním válečným nasazením „vzhledem 

k vydaným nařízením o omezení knižní výroby“
1032

.  V roce 1943 a 1944 stačil ještě 

Orbis vždy po 10 sešitech vydat jejich vázanou verzi.
1033

 

 Přesto ještě některé příběhy byly vydány v reedici v únoru 1945. V této době už 

nebylo samozřejmě možné vydat vojenské příběhy, protože by to mohlo vést vzhledem 

                                                 
1026

 Miller-Engstfeld, Anton: Posádka Ju 88 se vrátila! Němečtí letci se probojovali bolševickými 

postaveními. Nálet na Brjansk. Knihovna pro mládež č. 5, Praha: Orbis, 1943.  
1027

 Strassl, Ernst Erich: Boj o Krétu. Knihovna pro mládež č. 10, Praha: Orbis 1943. 
1028

 Schmidt, Georg: Generálův motocyklista. Knihovna pro mládež č. 17, Praha: Orbis 1943. 
1029

 Henkels, Walter: 38 mužů dobývá Vichy. Knihovna pro mládež č. 13, Praha: Orbis 1943. 
1030

 Strohmeyer, Curt: Pancéřový stihahč od Abbeville. Pancéřoví stihači odstřelují nepřátelské pancéře. 

Knihovna pro mládež č. 30, Praha: Orbis, 1944. 
1031

 Hoeppener-Flatow, W.: Boj s minou. Válečná plavba dvou chlapců po Baltickém moři. Knihovna pro 

mládež č. 28, Praha: Orbis, 1944.  
1032

 Knihovna pro mládež svým čtenářům. In:Sprang, Herbert: Zánik pomocného křižníku „Rawalpindi“. 

Knihovna pro mládež č. 42, Praha: Orbis, 1944, druhá strana obálky. 
1033

 Hrdinství, odvaha, kamarádství. Knihovna pro mládež svazek I-X, Praha: Orbis, 1943; Statečnost, 

dobrodružství, objevy. Knihovna pro mládež II, svazek 11-20, Praha: Orbis 1943; Na souši, na moři, ve 
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k situaci na frontě k ironii, která je zvláště v českém prostředí v totalitních režimech 

oblíbena. Orbis k vydání zvolil 10 sešitů dobrodružných příběhů a příběhů o německých 

vynálezcích a vědcích.
1034

 Vizuálně se jednalo o stejné sešity, ale zmizely barevné 

obálky a příběhy byly tištěny na velmi nekvalitním papíru. 

Nakladatelství Orbis po skončení války Knihovnu pro mládež napodobilo novou 

edicí polovičního formátu s příběhy o hrdinství českých a sovětských lidí a hlavně dětí a 

mládeže za II. světové války. Edici nazvalo Bojovníci, jednotlivé sešity ve tvrdých 

deskách obsahovaly cca 30 stran. Vycházely zde příběhy typu Kolja Mikolka
1035

, Kolja 

Mikolka tankistou
1036

, Třináctiletý
1037

, Zrádcům smrt
1038

, Buzuluk
1039

 nebo Tomíkův 

pravý okamžik
1040

. Vždy 5 příběhů pak  bylo souborně vydáváno v brožované podobě.  

 

6.4. Dívčí svět 

 

6.4.1. Vznik časopisu 

 

První číslo časopisu Kuratoria pro dívky, Dívčí svět,
1041

 vyšlo 14. 7. 1943, 

krátce poté, co začal vycházet Správný kluk. Periodicita časopisu byla vždy každou 

druhou a čtvrtou středu v měsíci.
1042

 Šéfredaktorkou se stala Květa Krůtová
1043

, která 

byla od 9. 2. 1944 vystřídána Květou Černou.
1044

    

                                                                                                                                               
vzduchu. Knihovna pro mládež III, svazek 21-30, Praha: Orbis 1944; Vojáci, objevitelé, lovci. Knihovna 

pro mládež IV, svazek 31-40, Praha: Orbis 1944.  
1034

 Jednalo se o příběhy: H. O Wuttig: Stavitel první ponorky W. Bauer (č. 6), H. Freyberg: Kuliové 

z Ping-Hu (č. 7), Sigleur: Tajemství zkumavek a křivulí (č. 16), A. W. Krüger: Po stopě šavlozubého 

tygra (č. 18), H. E. Dettmann: Horké dny na Riu Sapucahy (č. 20), J. Moshage: G. W. Imhoff, slavný 

guvernér batavský (č. 22), F. F. Oberhauser: Strašidelná loď (č. 25), I. Schumann: Ukradený vynález (č. 

27), C. Corrinth: Objevitel Troje (č. 29), W. Schreiber: Zlézáme severní stěnu Matterhornu (č. 35) 
1035

 Rosůlek, J. V.: Kolja Mikolka. Bojovníci, sv. 8, Praha: Orbis, 1946.  
1036

 Rosůlek, J. V.: Kolja Mikolka tankistou. Bojovníci, sv. 26, Praha: Orbis, 1946. 
1037

 Kareisová, Eva: Třináctiletý. Bojovníci, sv. 19, Praha: Orbis, 1946. 
1038

 Zemanová, Irena: Zrádcům smrt. Bojovníci, sv. 22, Praha: Orbis: 1946. 
1039

 Antoška: Buzuluk. Bojovníci, sv. 30, Praha: Orbis, 1946. 
1040

 Patočková, Jova: Tomíkův pravý okamžik. Bojovníci, sv. 25, Praha: Orbis, 1946.  
1041

 Ve fondu Knihovny Národního muzea i Národní knihovny ČR je dostupný pouze II. ročník časopisu, 

proto se analýza týká pouze tohoto ročníku, který navíc zůstal nedokončen. Z tohoto důvodu je i tato 

kapitola oproti ostatním kratší. 
1042

 Oznámení pražskému policejnímu ředitelství z 28. 6. 1943. NA, fond PŘ II - ODD, sg. 115/17, K 225. 
1043

 Krůtová, Květa (19. 6. 1921 - ?). Od listopadu 1942 zaměstnankyně Kuratoria pro výchovu mládeže 

v Čechách a na Moravě, nejdříve úřednice, později pracovnice tiskového odboru. Spolupracovnice 

Českého slova, A-Zetu, Lidových Listů a Listu paní a dívek. Přispívala do tiskovin Kuratoria. 1943-1944 

odpovědná redaktora Dívčího světu. Od ledna 1944 reportérka deníku A-Zet, po jeho zastavení v totálním 

nasazení v balírně léků Interfarma. 
1044

 Oznámení nakladatelství pražskému policejnímu ředitelství z 26. 1.1944. NA, fond PŘ II - ODD, sg. 

115/17, K 225. Bližší údaje k její osobě se nepodařilo zjistit. 
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 Mezi spolupracovníky redakce patřili Věra Horníčková
1045

, Ing. Marie 

Nesnídalová
1046

, Jiřina Ševčíková
1047

 nebo, stejně jako v případě Zteče, bývalý člen 

Vlajky František Peiger. Některé texty byly podepisovány zkratkami.   

Časopis obsahoval 8 nečíslovaných stran, přičemž titulní strana přinášela 

pravidelně fotografii zachycující dívku či mladou ženu při práci nebo odpočinku, 

většinou ale příjemně se usmívající. Druhá a třetí strana byla vyhrazena politickým 

aktualitám nebo rozličnému zpravodajství o akcích pro mládež (především pro dívky) 

např. i o akcích v rámci Odkazu Reinharda Heydricha. Materiály na stránkách časopisu 

zveřejňovaly i vedoucí jednotlivých oddílů a pracovních skupin Kuratoria. 

Časté byly též články věnující se národopisu a připomínkám lidových zvyků a 

obyčejů včetně národních krojů.
1048

 Další strany byly věnovány různým zajímavostem, 

ale též pomoci dívek svým maminkám. Časopis pravidelně přinášel i krátké povídky 

nebo poezii soudobých spisovatelů a spisovatelek. Předposlední strana byla věnována 

zmíněným Kroužkům Dívčího světa, odpovědím na dopisy čtenářek, kterým byly 

zveřejňovány krátké básničky či práce. Poslední strana pak byla určena nejmladším 

čtenářkám, objevovaly se zde např. i vyprávění v lidovém nářečí.
1049

 Časopis po celou 

dobu existence obsahoval ilustrace. Na rozdíl od Správného kluka byla v časopisu 

věnována jedna strana (závěrečná) nejmladším čtenářkám pod názvem Strana 

nejmladších.  

První číslo Dívčího světa spolu s objednacími lístky a s platností od 1. 8. 1943 

vždy jeden výtisk,
1050

 obdrželi bezplatně všichni okresní pověřenci spolu 

s propagačními plakáty, které museli vyvěsit „všude, kde mohou splniti svůj propagační 

úkol“
1051

. Zároveň dostali za úkol mezi členkami Kuratoria časopis propagovat.  

 

 

 

                                                 
1045

 Bližší údaje  se nepodařilo zjistit. 
1046

 Nesnídalová, Ing. Marie (26. 1. 1891 – 27. 9. 1970). Ředitelka zvláštní školy. Působila jako 

redaktorka, spolupracovala s koncernem Novina a jeho Venkovem a též Ženou českého venkova. Autorka 

básnických knih a sborníku O německé ženě. 
1047

 Bližší údaje se nepodařilo zjistit. 
1048

 Viz např. Toroň, Jindra: Národní kroj. Poklad lidové kultury. Dívčí svět, ročník II, č. 7, 12. 4. 1944, 

str. 8; L. Š.: Slovácké malerečky. Dívčí svět, ročník II, č. 11, 14. 6. 1944, str. 8 nebo dopis Marie 

Krejčové in: Dívčí svět, ročník II, č. 17, 13. 9. 1944, str. 7. 
1049

 Viz např. Šponarová, M.: Na hyjtě u stryjčka Hadama. Dívčí svět, ročník II, č. 6, 22. 3. 1944, str. 8. 
1050

 Služení příkaz Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě  Nr. 46, 12. 8. 1943, str. 2. 
1051

 Služební příkaz Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě  Nr. 43, 16. 7. 1943, str. str. 

4. 
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6.4.2. Struktura časopisu 

 

Stejně jako Správný kluk, měl i časopis pro dívky jasný cíl – přinášet 

pronacistickou ideologii prostřednictvím Kuratoria. Tomu byl též přizpůsoben výše 

zmíněný obsah časopisu. Ovšem přímá politická prohlášení či proklamace ministra 

Moravce nebo generálního referenta Teunera, od něhož byl otištěn projev k 55. 

narozeninám Adolfa Hitlera,
1052

 se objevovala skutečně výjimečně.  

Např. u příležitosti 5. výročí vzniku protektorátu byly dívky přesvědčovány, že 

díky německé okupaci „v několika málo měsících byly naším velkým celkem vyřešeny 

všechny problémy malého státu, přes noc zmizely statisíce nezaměstnaných, kola 

továren se roztočila osvobozenou prací“
1053

. Redakce už zapomněla napsat, že se tak 

stalo díky vyvolání války a potřebě zajistit v co největší míře výrobu zbraní a výživu 

nejen pro zázemí, ale pro vojáky na frontách.  

Kromě druhé strany, kde byla zvláštní rubrika Z naší povinné služby, byly 

otiskovány články o Povinné službě dívek i na dalších stranách Dívčího světa. Měly 

podobný obsah s cílem dokázat, že se jedná přímo o nadšení a radost chodit na tyto 

povinné akce. Např. v pondělí 20. 4. 1944 v Praskolesích při zahájení Povinné služby 

„nelze ani popsat nadšení děvčat, kterým zářila očka radostí nad tím, že se mohou stýkat 

i mimo školu, volně, v kamarádském duchu se pobavit a věnovat se alespoň 2 hodiny 

týdně nespoutanému, bezstarostnému a dovádivému mládí“.
1054

 Článek byl samozřejmě 

v příkrém rozporu se směřováním Kuratoria. Jak bylo výše uvedeno, nejednalo se o 

„nespoutané, bezstarostné a dovádivé mládí“, nýbrž o pravý opak – podle 

naplánovaných směrnic výchova v nacistickém duchu včetně tělesné výchovy. Můžeme 

se tak tedy domnívat, co je pravdy na tvrzení, že „dívkám se nechtělo domů ani po 

domluvách maminek“.
1055

  

 Především měly zapůsobit dopisy čtenářek. A tak je možné si přečíst, jak se 

např. žákyně VI. třídy obecné školy v Německém Brodě, Jitka Mikulíková, „celý týden 

těší“ na Povinnou službu a dokládá své příkladné chování tím, že „za celý čas, co do 

Kuratoria chodím, jsem ani jednou nechyběla. Musím se přiznat, že jsem na to 

                                                 
1052

 Viz: Projev gen. referenta Kuratoria MUDr. František Teuner 20. dubna 1944. Dívčí svět, ročník II, č. 

9, 10. 5. 1944, str. 2. 
1053

 G.: K 15. březnu. Dívčí svět, ročník II, č. 5, 8. 3. 1944, str. 2. 
1054

 V.K.: První služba. Dívčí svět, ročník II, č. 8, 26. 4. 1944, str. 3. 
1055

 Tamtéž. 
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hrdá.“
1056

 Stejně jako v případě výše zmíněného dopisu na stránkách Nedělního, resp. 

Poledního listu nemůžeme  autenticitu prověřit. 

Kromě článků o Povinné službě dívek si čtenářky mohly v podobně 

optimistickém duchu přečíst články ze školení funkcionářek Kuratoria.
1057

 I 

funkcionářky Kuratoria byly představeny jako ženy a budoucí matky, jak o tom např. 

svědčil velký článek o svatbě nejmenované místní dívčí referentky a místného 

pověřence Povinné služby mládeže ve Frýdku na jaře 1944. Redakce v článku 

podepsaném šifrou Još. bezděky přiznala, že ačkoliv propaganda Kuratoria byla 

českému obyvatelstvu podávána stabilně již od léta 1942, ještě na jaře 1944 se teprve 

při zmíněné svatbě „mnozí ze svatebních hostí se zde poprvé dověděli o činnosti při 

PSM“.
1058

 

 Byly otiskovány též články z prostředí tzv. Domova mladých, což byly 

v podstatě internáty, kde byli ubytováni chlapci či dívky pracujících především 

v závodech. I v tomto případě nařízenou kázeň v domovech „dívky přijímají 

s porozuměním, ba nadšením“
1059

. 

 Dívkám byly též představovány ty „správné vzory“ včetně fotografií z různých 

typů zaměstnání, které pracují s nadšením. Jednou z nich byla i Marie Křepinská z 

Brna, která pod chlapeckým pseudonymem se zúčastnila soutěže o diplom s titulem 

„Správný kluk“, který redakce časopisu vypsala.
1060

 Tento titul též jako jediná dívka 

z protektorátu získala. Dívky měly být přesvědčovány o tom, jak krásné je to 

v Kuratoriu a v Povinné službě, a pochopí, „proč chodíme tak rády do povinné 

služby“
1061

. 

Výjimečné bylo otiskování článků o nejnovější politické literatuře. Na jaře 1944 

časopis propagoval vydanou brožuru Den mládeže 1943
1062

, která byla sestavena 

z fotografií ze stejnojmenné akce v září 1943. Kromě poselství státního prezidenta 

Háchy byla přetištěna i báseň Mirko Paráčka nazvaná Slib.
1063

 Tato výjimečnost se 

týkala i německých knih, v tomto případě překladu knihy  Marthy Granov-Houben
1064

 

                                                 
1056

 Naše dvouhodinka v úterý. Hezky to napsaly... Dívčí svět, ročník II, č. 12, 28. 6. 1944, str. 7.  
1057

 Viz např.: L.B.: Dívčí tábor na Dobrošově. Dívčí svět, ročník II, č. 8, 26. 4. 1944, str. 3.  
1058

 Još.: Co se přihodilo ve Frýdku. Dívčí svět, ročník II, č. 9, 10. 5. 1944, str. 3.  
1059

 Černá, K.: Domov mladých dívek. Dívčí svět, ročník II, č. 8, 26. 4. 1944, str. 4. 
1060

 Koutná: Některé z nás. Dívčí svět, ročník II, č. 8, 26. 4. 1944, str. 8. 
1061

 Některé z nás. Dívčí svět, ročník II, č. 17, 13. 9. 1944, str. 6.  
1062

 Den mládeže 1943. Praha: Orbis, 1943. 
1063

 Vzpomínka na „Den mládeže 1943“. Dívčí svět, ročník II, č. 4, 23. 2. 1944, str. 2. 
1064

 Houben, Martha, roz. Müller (1874 – 1951). Německá spisovatelka užívající ve svých literárních 

pracích pseudonym Granow-Houben. 
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Plavčík Gerta hledá otce,
1065

 která měla povzbudit zapojení dívek do nových 

zaměstnání prostřednictvím dobrodružného příběhu.  

Pro nejmenší čtenářky byly občas otiskovány i pohádky. Nebyly to ovšem 

klasické pohádky, ale tematicky se jednalo o pohádky s postavou „správné dívky“ a 

jejím vztahem k práci. Za příklad můžeme uvést „pohádku“ O pilné Haničce a líné 

Stáze,
1066

 ve které zcela nepochopitelně hrabě žije v zanedbaném a zarostlém zámku, 

kde si občas musí i vchod prosekat, ač se čtenářka v závěru dozví, že na zámku má celý 

„sbor služek a komorných“
1067

. Mladý hrabě si nejdříve do zámku za hospodyni přivede 

línou Stázu, která svojí leností způsobí ještě další zpustnutí zámku, a po jejím odvrhnutí 

si za hospodyni vybere její pracovitou sestru Haničku, se kterou se v závěru pohádky 

ožení a mají spolu řadu dětí, „které se staly nejkrásnější ozdobou celého zámku“
1068

. I 

v této pohádce je zakomponován ideál tehdejší protektorátní ženy a dívky – být 

pracovitou a stát se matkou s několika dětmi, což samozřejmě odpovídá nacistickému 

ideálu postavení ženy ve společnosti. 

 

6.4.3. Téma nového postavení ženy 

 

Jedním ze zásadních témat v Dívčím světě byly články o novém postavení žen, 

které přímo souviselo s probíhajícím válečným konfliktem. Toto nové postavení 

započalo už v nacistickém Německu, kde s postupující válkou odcházelo mnoho mužů 

na frontu a scházeli tak v průmyslu, zemědělství a službách. A to nejen v Německu, kam 

byli na práci posláni čeští muži, ale chybí z tohoto důvodu v protektorátu. Proto se ženy 

stávají „celkem, kde pracovní pákou je žena“
1069

. Žena nově začíná pracovat 

v oblastech, kde bychom ji dříve nenašli, a to i v protektorátu – stává se poštovní 

doručovatelkou, průvodčí apod. Žena se tak v druhé fázi protektorátu i války
1070

 stala 

nejen „pracovním kamarádem. Stala se jako muž dobyvatelkou nové doby“
1071

. Toto 

nové postavení přitom bylo představováno tak, že žena se „stala ale přitom znovu více 

                                                 
1065

 Plavčík Gerta. Dívčí svět, ročník II, č. 12, 28. 6. 1944, str. 2.  
1066

 Konopásek, Robert: Strana nejmladších. O pilné Haničce a líné Stáze. Dívčí svět, ročník II, č. 9, 10. 5. 

1944, str. 4-5. 
1067

 Tamtéž, str. 5. 
1068

 Tamtéž. 
1069
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ženou“.
1072

 Zároveň byly ženy uklidňovány tím, že „po válce ustoupí z řady povolání, ve 

kterých jsou dnes nezbytné“
1073

. 

Oproti Německu, které projevuje „skutečnou úctu... projevenou činy a 

skutečností“
1074

, byly postaveny ženy ve Velké Británii, USA a Sovětském svazu. 

V případě Velké Británie František Peiger uvedl, že jsou „uctívány“ „ponejvíce 

Židovky“
1075

, což je výjimečný antisemitismus na stránkách Dívčí světa. Zároveň 

v nejhorším světle představil sovětské ženy a vzpomněl údajný „výrok“ velvyslankyně 

Kollontajové
1076

, „která postavila manželství na roveň prostituci“
1077

 a sovětské 

poměry, které dopustí to, že se nikdo nemusí starat o děti, obvinil ze vzniku „t. zv. 

„bezprizorných“, lupičských a vražednických tlup mladistvých zločinců, na něž musela 

vláda čas od času podniknout honbu a střílet je jako zvěř“
1078

. Pokud by se potvrdila 

pravdivost o výroku Alexandry Kollontajové, ta nepochybně vycházela z Manifestu 

komunistické strany, ve kterém jeho autoři brojí pro zrušení rodiny, co se týče postavení 

ženy, chtějí její nové postavení, protože „měšťák vidí ve své ženě pouhý výrobní nástroj. 

… Hlavní zálibou našich měšťáků, nemajících dosti na tom, že jsou jim k dispozici ženy 

a dcery jejich proletářů, o oficiální prostituci ani nemluvíc, jest vzájemně si sváděti 

manželky.“
1079

 

Jak Peiger dále uvedl, cílem nacismu a českého aktivismu není se „vrátit k ženě 

minulého století, která se nesměla ani v nejmenším zúčastnit veřejného života, ba 

naopak – chceme být takovými, jak nás dnešní život potřebuje. Ale při tom zůstáváme 

ženami, které jsou si vědomy toho, že jejich životní poslání je jiné než poslání mužů.“
1080

 

 Na stránkách Dívčího světa tak byly propagovány např. tramvajačky z Plzně, 

které se „přes všechny nesnáze svého úkolu zhostily skvěle a dokázaly všem, že jsou si 
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vědomy povinností, které dnešní těžká doba ukládá“
1081

. Čtenářky se též mohly 

dozvědět o o zapojení německých žen do „pomocných baterií letecké zbraně, jež dal 

zříditi říšský maršál Hermann Göring“
1082

. Články byly doprovázeny i fotografiemi a 

ženy byly označovány za ochránkyně „domovů svých a svých drahých“.
1083

 Redakce už 

zapomněla na to, že na počátku roku 1944 zapojení žen do války ve spojitosti se 

Sovětským svazem naprosto odsuzovala i slovy Jana Nepomuka Pipoty, který se ptal, 

„proč jsou u sovětského protileteckého dělostřelectva zaměstnány jen ženy? Proč jsou 

ženy strkány do sovětských pancéřových vozů?“
1084

 

 Čtenářkám byly představeny i německé učednice, které samostatně vedou 

obchod
1085

 nebo japonské dívky ve válečném zasazení např. v továrně na léčiva
1086

. 

 Léto 1944 přineslo 16letým dívkám další změnu. Poté, co skončil školní rok, 

byly mnohé nasazeny do různých továren nebo závodů. Časopis toto pracovní nasazení 

začal propagovat a vysvětlovat, že by na ně měly být dívky a ženy hrdé, především být 

„hrdé na to, že současná doba si žádá ve zvýšené míře, abyste přiložily účinněji ruku 

k dílu, nežli to bylo nutné v dřívějších letech.“
1087

  

Dívky nastoupily „na mnohá místa, kde dříve stáli mužové, kteří nyní byli 

nasazeni k jiným pracovním úsekům, důležitým pro úspěšné vedení války“.
1088

 Zde režim 

bezděky přiznával, že válka se nevyvíjí dle jeho představ, protože potřebuje stále více 

pracovníků.  

 Kromě těchto zmíněných dívek pak ty ostatní byly vybízeny k další pomoci, 

např. i při žňových pracích.
1089

 Nejmladší dívky měly zase sbírat léčivé byliny, což bylo 

označováno jako „užitečná zábava o prázdninách“.
1090

 

 Pracovní nasazení bylo prostě představováno jako něco, bez čeho si dívka „život 

nedovede ani představit“
1091

. Nespecifikovaná dívka, která si už v dětství velmi přála, 

aby mohla jezdit stále vlakem, se v rámci totálního válečného nasazení stala průvodčí a 

dokonce odpověděla pochybujícím mužům, že „své povolání ráda vykonávám a že jsem 
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v něm nejen spokojena, ale docela šťastna“
1092

. Stejně tak dívka, která chtěla být 

farmaceutkou a stala se laborantkou v továrně na léčiva a čtenářky přesvědčovala, že 

„každé zaměstnání, ať je sebeobtížnější, nějaký klad jistě má“
1093

. Měly tak být i vzorem 

pro muže, přičemž údajný Vlasta Fabeš dívkám napsal, že „vidíme-li a uvažujeme, pak 

oceníme statečnost tohoto děvčete a jeho lásku k národu
1094

“. 

Další výhodou totálního nasazení mělo být odstranění rozdílů mezi dívkami, 

protože „dnešní doba“, ve skutečnosti nacistický režim, „slučuje v totálním nasazení 

různé druhy dívek. U stejných pracovních stolů sedí chudé, bohaté, hezké, ošklivé, 

hloupé, domýšlivé, zamilované i milé domácí putičky“
1095

.  

 Dalším důležitým motivem pro časopis byl právě vztah k práci, protože „práce, 

tak úmorná na všech polích existence, práce vědců, umělců, hrubá práce dělníka, 

životodárná práce rukou a mysli mateřské, je požehnáním a pravým štěstím života.“
1096

 

K práci nebo pomoci byly dívky vyzývány různými i citově laděnými výzvami, neboť 

„kdo v těle lidské srdce má, ten ku pomoci spěje.“
1097

 Pracující děvčata by tak měla 

„podíl na nové Evropě.“
1098

 

Práce a pomoc se týkala především maminek a přispění k radosti dětem, jak 

tomu údajně mělo být o Vánocích 1943, kdy dívky při akci Kuratoria šily panenky. To 

mělo být důkazem, že děvčata jsou „právoplatnou a činnou složkou našeho národa“
1099

. 

 

6.4.4. Boj proti sentimentální próze  

  

Stejně jako na stránkách Zteče, i Dívčí svět bojoval proti tzv. potápkám. Tento 

typ mládeže byl představován jako prázdný typ, kterému nejde o „nic jiného, než aby 

působil na celé okolí“
1100

, což měl být „nejpohodlnější způsob, jak vyniknouti bez 

námahy a myšlení“
1101

. Především ale tento typ byl čtenářkám představován jako 

„dohromady jen a jen nápadně se projevující tupost“
1102

.  
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Na jaře 1944 otiskl čtrnáctideník dopis členky Pospolu 7 z Prahy H. Lysenkové, 

ve kterém informuje, že při jejich Povinné službě dívek se našla jedna „šestnáctiletá 

dívka, která se maluje! Ačkoliv ví, že naše vedoucí a my všechny bojujeme proti 

malování, je vůči tomu hluchá“
1103

. Zároveň informovala, že jejich pospol „vyhlásil boj 

proti potápkám. Vaším úkolem bude vymýtiti z české mládeže každou dívku, která nalézá 

zálibu v nemožném oblékání a malování.“
1104

V této souvislosti by bylo zajímavé zjistit, 

jakým způsobem byly pomůcky pro malování a i ošetřování pletě v období protektorátu 

distribuovány. 

 Kromě boje proti potápkám se na stránkách objevily i články bojující proti 

sentimentálním sešitovým románům pro ženy a dívky typu Večerů pod lampou, Čtení 

pro ženy nebo Dobrého čtení. Protože protektorát potřebuje „ženy rozumné, pracovité, 

čestné, statečné bojovnice denního života, ne románové hrdinky s rudými nehty.“
1105

 

Články proti sentimentálním románům byly psány především formou „dopisu 

přítelkyni“, což byl oblíbený formát některého protektorátního tisku v případech, kdy 

chtěl, aby nějaké články zapůsobily (např. zlínský týdeník Svět, v roce 1944 již zaniklý 

časopis Vlajka, případně Polední list). V případě Dívčího světa byl čtenářkám opět 

postaven kontrast mezi „novou dívkou“ a tou „starou“. Údajná čtenářka Naďa se 

náhodou dostala k sešitu „Snění pod lampou“ (až průhledná narážka na romány edice 

Večery pod lampou“), který přečetla „poctivě do konce“
1106

. Následně se zamyslela a 

uvažovala „o zle, které ta sešitová literatura tropí mezi dívčí mládeží“
1107

. A Naďa, resp. 

ve skutečnosti redakce, připomněla, že v případě soudobých žen a dívek je „jedno, má-li 

žena v šatníku hromadu modelů, ale že není jedno pro její okolí, pro její budoucí 

rodinný život, pro děti, které dá národu, jaká je její hodnota jakožto člověka“
1108

. 

 Přestože redakce vyzývala své čtenářky k zasílání jejich literárních prací, 

odmítala otiskovat od svých čtenářek v souladu s bojem proti brakové literatuře pro 

ženy a dívky zasílané sentimentálně laděné příběhy či povídky, protože „sentimentalita 

je pouze povrchové ladění – povrchové čeření hladiny – povrchně prožitý žal“
1109

. 

Neodmítala v nich samozřejmě radost, která „vyrůstá z upřímného jednání a 

z upřímnosti vyrůstá statečnost, která se v životě neztratí a sentimentalitu rozezná na sto 
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honů“
1110

. Doporučovala, aby si dívky při psaní příběhů braly „příklad z hodnotných 

knih, o kterých se jistě ve škole učíte, nebo které vám rádi doporučí vaši vychovatelé i 

redakce Dívčího světa“
1111

.  

 Výsledným ideálem bylo ukázat, „že navždy z našich řad zmizely namalované a 

výstřední loutky – slečny „Kristýnky“, hrubé a hloupé „Mařky  a Pepky“, trampky 

„božky“, unuděné a vyzáblé „seňority“, nevkusné a ošklivé „Ity, Mery a Kyti“, 

namalované „Soni, Áti a Ely“, zkrátka všechny ty, které nám, pořádným dívkám, dělaly 

tak dlouho ostudu“.
1112

 Napříště vzorem měla být aktivní a uvědomělá členka 

Kuratoria, která chce, aby „celá mladá Evropa přijala i české dívky do své 

pospolitosti“
1113

. Ostatní typy byly zesměšňovány.
1114

 

Časopis uspořádal na počátku roku 1944 literární soutěž o nejlepší báseň a 

povídku. Udělil tři ceny v oblasti poezie a tři ceny v oblasti prózy. Výsledky 

zveřejnil
1115

 ve svém 6. čísle v březnu 1944. Zároveň čtenářky, které neuspěly, 

doporučoval, aby nečekaly na novou soutěž a vyzval je, „pište nám stále“.
1116

 U 

oceněných sice předpokládal, že se „stanou našimi stálými dopisovatelkami“,
1117

 ale 

tento předpoklad se nepotvrdil. Texty oceněných dívek se v dalších číslech časopisu 

neobjevují. 

V případě poezie získala I. cenu Věra Horníčková za sentimentální báseň Malé 

přání, v próze zvítězila Marie Frejlachová s povídkou Ivančina máma. Vítězka v ní 

vyprávěla dojemný příběh o 15leté dívce, kterou kamaráda urazila tím, že se jí vysmála 

kvůli její matce postižené hrbem. V dojemném příběhu se čtenářky dočetly, že poranění 

páteře bylo způsobeno poté, co matka svým tělem chránila dceru při pádu bronzové 

sošky. Nabízí se otázka, zda je schopna „soška“ způsobit tak vážné poranění páteře. 

Právě dojemné příběhy ale tvořily častou náplň časopisu. 

Redakce otiskovala v rubrice Hezky to napsaly různé zaslané práce. Přestože 

vyzývala, aby se jednalo o původní práce čtenářek a dopisy zasílat i s adresou, občas 

neodhalila převyprávěný nepůvodní příběh, jako se tomu stalo u zaslané pohádky Jak se 
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stal brambor králem. Tato pohádka totiž byla součástí stejnojmenné pohádkové 

knihy
1118

, kterou vydal Rudolf Obdržálek již v roce 1942. 

Zároveň se redakce pokoušela v rubrice Dopisy usměrňovat literární tvorbu 

zasílanou čtenářkami, odpovědi čtenářkám obsahovaly dost často zdrobněliny typu: „je 

v tom krůček – náběžíček – ku dialogizování mezi subjektem a objektem. Tlumočíš 

vnitřní stav zahrady, jako bys s ní rozmlouvala a dospíváš k působivému (třebaže zcela 

nepatetickému) prostičkému rezultátu.“ Chtěla se tím zřejmě čtenářkám přiblížit. 

Zároveň je vybízela k tomu, aby příběhy nebyly patetické a sentimentální, ale realistické 

a čtenářky se ani neměly bát „burácejících bouří života“, které neublíží ani tobě, ani 

nám. Je to docela malá přeháňka a nestojí ani za řeč. Napiš nám zase, až bude opravdu 

hrom třískat a z oblohy lít jako z konve. Nebo to zkus s něčím jiným.“ Velmi negativně 

se stavěla redakce k anonymním příběhům, kdy čtenářce pod pseudonymem Arana 

Dřevnická napsala mj., „jen nevíme, proč chceš uveřejnit pod pseudonymem.“
1119

  

 

6.4.5. Čtenářské Kroužky Dívčího světa 

 

Po vzoru Správného kluka byly založeny čtenářské Kroužky Dívčího světa. Byly 

zařazeny do Povinné služby dívek. Fungovaly stejně jako v případě kroužků Správného 

kluka, některé měly své místnosti, kde se dívky mohly scházet „aby se poradily o své 

práci“
1120

. Redakce vyzvala k zakládání kroužků na konci února 1944.
1121

 V podtextu se 

můžeme dočíst, že šlo především o odběr časopisu a jeho čtení, protože je „samozřejmé, 

že kroužek odebírá D. S. a všechny členky pročtou a prodebatují každé číslo časopisu od 

začátku až do konce“
1122

 

O propagaci nových Kroužků se redakce pokusila i tím, že otiskovala údajné 

nadšené dopisy čtenářek a členek  Povinné služby. „Samo sebou čteme Dívčí svět, 

abychom se dověděly, co dívky v ostatních okresech dělají a co je vůbec nového. ... Ve 

Vašem posledním čísle jste nás mile překvapily Vaší pobídkou k tvoření kroužků. 

Náhodou máme Povinnou službu právě ve čtvrtek dopoledne, takže si Vaše nové číslo 

                                                 
1118

 Obdržálek, Rudolf: Jak se stal brambor králem a jiné krásné staré pohádky. Praha, Brno: Ústřední 

učitelské nakladatelství a knihkupectví, 1942. 
1119

 Dopisy. Dívčí svět, ročník II, č. 6, 22. 3. 1944, str. 7. 
1120

 Kroužky. Dívčí svět, ročník II, č. 11, 14. 6. 1944, str. 7. 
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 Dívčí svět, ročník II, č. 4, 23. 2. 1944, str. 7. 
1122

 Kroužky čtenářek „Dívčího světa“. Dívčí svět, ročník II, č. 5, 8. 3. 1944, str. 7. 
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nosíme do cvičení.“
1123

. Aby byla podepřena autenticita dopisu, členky výše uvedeného 

Kroužku se čtenářkám pokusily představit.  „Nyní dovolte, abych se Vám představila: 

jmenuji se Zdena M. a děvčata, jejichž jménem Vám píši, jsou Jitka, výše zmíněná 

řečnice Karla, dále Slávka, Zorka a Dagmar. Sdělujeme vám tímto, že jsem utvořily 

kroužek.... Teprve Váš článek o čtenářských kroužcích Dívčího světa nám vnukl 

myšlenku, že bychom moly utvořit takový kroužek.   Zdena Mocová“
1124

 Ani slovo 

ovšem z jaké části protektorátu údajné čtenářky pocházejí. 

Na rozdíl od Kroužků Správného kluka ale nebyly jednotlivé Kroužky 

pojmenovány, nýbrž od redakce dostaly jen číslo (např. Kroužek číslo 124). Měly si 

zároveň zvolit své heslo a písničku. Již od počátku měly členky pomáhat totálně 

nasazeným ženám v domácnosti. Protože zřejmě tento apel nevedl k zvýšení pomoci, 

byla vyhlášena akce Pomáháme maminkách, která měla spočívat v pomoci nejen doma, 

ale i „u cizích, všude tam, kde jejich pomoci bude zapotřebí“
1125

. Ovšem o výsledcích 

akce, která měla běžet „nepřetržitě  po celý rok“, se už čtenářky nedověděly.
1126

 

 Ihned po otištění první informace o této akci hned další číslo přineslo na druhé, 

exponované stránce, celostránkový materiál nazvaný Pomáháme maminkám.
1127

 V nich 

se čtenářky mohly formou příběhu dočíst o rozhovoru dvou sester, které se rozhodnou 

jít pomáhat cizí paní, protože „ve službě v Kuratoriu nám vyprávěla vedoucí o tom, že 

bychom se měly dát do téhle práce a tak jsem chtěla vědět, co tomu budeš říkat ty, která 

ještě do Kuratoria nechodíš.“
1128

 Odpověď byla lehce předvídatelná: „Velmi se mi to 

líbí. A pokud budu moci, zúčastním se vaší akce také.“
1129

 Dále zde byl otištěn článek o 

tom, že členky Kuratoria v tzv. Čestné službě jsou ty, které by se měly stát 

nejochotnějšími pomocnicemi pracujících maminek. 
1130

  

 Zřejmě apely nepůsobily. Tato „dobrovolná“ pomoc byla nazývána sociálním 

činem, přičemž „stejným sociálním činem je dobrá práce mladé dívky ve zbrojní 

továrně, na dráze, u pošty, prostě všude, kde dnes stojí a pracuje, aby plnila povinnosti 

                                                 
1123

 Kroužky. Dívčí svět, ročník II, č. 6, 22. 3. 1944, str. 7. 
1124

 Kroužky. Dívčí svět, ročník II, č. 6, 22. 3. 1944, str. 7. 
1125

 tms (Tisková služba české mládeže): Pomáháme maminkám. Dívčí svět, ročník II, č. 9, 10. 5. 1944, 

str. 3. 
1126

 Tamtéž. 
1127

 Pomáháme maminkám. Dívčí svět, ročník II, č. 10, 24. 5. 1944, str. 2.  
1128

 J.M.: Rozhovor. Dívčí svět, ročník II, č. 10, 24. 5. 1944, str. 2. Z dnešního pohledu užité spojení 

„chodit do Kuratoria“ připomíná obvyklé vyjádření mládeže v době existence Pionýrské organizace ČSM, 

resp. SSM – „chodit do Pionýra“. 
1129

 Tamtéž.  
1130

 Horská, Milena: Děvčata čestné služby nejochotnější pomocnice pracujících maminek. Dívčí svět, 

ročník II, č. 10, 24. 5. 1944, str. 2.  
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vyšší, národní, státní i evropské pospolitosti“
1131

. O dobrovolnosti se už v žádném 

případě nemluví, protože „česká dívka slouží vyššímu celku a obětuje mnoho svého 

osobního pohodlí krásnější budoucnosti“
1132

. 

Kuratorium se činnost Kroužků prostřednictvím časopisu pokoušelo regulovat. 

Např. tím, že doporučovalo program činností. Na jaře a v létě 1944 se měly  Kroužky 

soustředit na akci „Pomáháme maminkám“ a na přípravu na oblastních Dnů mládeže, 

resp. Týdnu mládeže. 

Některé členky Kroužků svoji aktivitu využily pro založení vlastního časopisu, 

protože redakce čtenářky vyzvala, aby žádné časopisy nezakládaly, protože „není to 

přípustné!“.
1133

 Tento zákaz se zřejmě týkal obavy, aby dívčí periodikum bez dohledu 

cenzury nemohlo obsahovat závadné články. Ostatně takovéto aktivity by s ohledem na 

tehdejší předpisy mohly být považovány za ilegální tisk. Kroužky Dívčího světa měly 

oficiálně vychovávat k „ctnostem“, lovení Foglarových bobříků nebylo považováno za 

vhodné, protože je to „záležitost čistě chlapecká a děvčatům by se jistě ani nelíbila“
1134

. 

 Kroužky Dívčího světa tak sloužily hlavně ke zprostředkování dopisování dívek, 

protože časopis zveřejňoval adresy těch vedoucích Kroužků, které si chtěly dopisovat. 

Hlášení o své činnosti, které měly dívky zasílat, nebyla v časopise až na výjimky
1135

 

zveřejňována.  Zřejmě se jako v případě Zteče dostavila nechuť zasílání příspěvků.  

 

4.6.6. Téma Týdne mládeže a soutěže „Ukaž, co umíš“ 

 

 Podobně jako v případě Správného kluka, bylo i červencové číslo
1136

  Dívčího 

světa v roce 1944 cele věnováno Týdnu mládeže v Praze. Titulní strana přinesla 

celostránkovou fotografii dvou malých dětí v národních krojích, které se akce též 

zúčastnily. Časopis přinesl podrobné zpravodajství z jednotlivých dnů včetně výňatku 

z projevu MUDr. Teunera na Karlštejně.
1137

 Především ale, i s pomocí bohaté 

fotodokumentace, informoval o jednotlivých sportovních disciplinách se zaměřením na 

                                                 
1131

 Toroň, Jindra: Překonaná dívčí slabost. Dívčí svět, ročník II, č. 11, 14. 6. 1944, str. 2. 
1132

 Tamtéž. 
1133

 Tamtéž. 
1134

 Tamtéž.  
1135

 Viz např. Kroužky. Dívčí svět, ročník II, č. 16, 23. 8. 1944, str. 7.  
1136

 Dívčí svět, ročník II, č. 13, 12. 7. 1944. 
1137

 Týden mládeže. Dívčí svět, ročník II, č. 13, 12. 7. 1944, str. 2. 
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jejich dívčí účastnice. V srpnu pak redakce přinesla ještě dopis čtenářky Rose Marie 

Gerner, která oceňovala, jak „bylo za ty dva roky vykonáno úžasně mnoho“
1138

. 

 Třinácté číslo též přineslo informace o vyhlášení výsledků soutěže Ukaž, co 

umíš, jejíž podmínky byly stejně jako ve Správném klukovi, otištěny i v Dívčím světě. 

Tato  Soutěž mládeže v duchovní zdatnosti probíhala od 15. 3. do 9. 5. 1944.
1139

 Byla 

rozčleněna na tři hlavní části. V první, hudební, bylo možné napsat či složit píseň nebo 

skladbu, též zazpívat libovolnou píseň, soutěžit o nejlepšího hráče na klavír, dechový 

nebo smyčcový nástroj. V literární části se soutěžilo o nejlepší prózu, která ovšem měla 

být na téma zážitků v Kuratoriu, tento námět měl být použit i v případě psaní veršů a 

bylo možné ještě v této části soutěžit i o nejlepší divadelní, loutkovou nebo rozhlasovou 

hru na libovolný námět včetně filmového libreta. Konečně v části výtvarné se soutěžilo 

o nejlepší obraz, plakát, sochu nebo plastiku, výšivku a keramiku nebo o nejlepší námět 

loutky a hračky, případě o nejlepší fotografii z činnosti Kuratoria.  

 Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 2. 7. 1944 v Obecním domě v Praze. 

Zúčastnilo se údajně „sedm tisíc mladých lidí“.
1140

 Do literární soutěže bylo zasláno 

2 555 prací,
1141

 z nichž některé byly přečteny na koncertu Ukaž, co umíš! v Lucerně 7. 

7. 1945 v rámci Týdne mládeže. Dívčí svět otiskl povídku A. Vopátkové s názvem O 

neposlušné stříbrné vlnce Hanulce,
1142

 která získala 2. místo. Vladimír Drahoš napsal 

příběh Ilončina nejkrásnější chvíle,
1143

 která vypráví o Iloně Sládkové z Plzně, která 

získala první cenu v kategorii smyčcových nástrojů. Každoroční podporu 10 tisíc korun 

na studiu konzervatoři po dobu 10 let, která byla s prvním místem spojena, si ovšem 

zřejmě nikdy neužila, protože zánik protektorátu i Kuratoria se blížil.  

 Za několik týdnů po vyhlášení výsledků soutěže Ukaž, co umíš!, vyhlásila 

redakce vlastní Kreslířskou soutěž čtenářek Dívčího světa – Hledáme nejlepší kreslířku. 

Potenciální účastnice lákala na 4 první stejné ceny, a to jednoroční stipendium 

v soukromé škole kreslení. Soutěž nebyla ukončena v souvislosti se zastavením 

časopisu v rámci totálního válečného nasazení, jak stačila ještě redakce čtenářky 

upozornit.
1144

 O výsledku se ale čtenářky nedozvěděly, protože soutěž byla ukončena 

31. 8. 1944 a časopis byl v září 1944 zastaven.  

                                                 
1138

 Dopis z Berlína: Vzpomínka na Týden mládeže. Dívčí svět, ročník II, č. 16, 23. 8. 1944, str. 6. 
1139

 Soutěž mládeže v duchovní zdatnosti. Dívčí svět, ročník II, č. 7, 12. 4. 1944, str. 3. 
1140

 Koutná: Mladá tvůrčí generace nastupuje! Dívčí svět, ročník II, č. 13, 12. 7. 1944, str. 6.  
1141

 Ukaž, co umíš! Dívčí svět, ročník II, č. 13, 12. 7. 1944, str. 6. 
1142

 Vopátková, A.: O neposlušné stříbrné vlnce Hanulce. Dívčí svět, ročník II, č. 13, 12. 7. 1944, str. 6. 
1143

 Drahoš, Vladimír: Ilončina nejkrásnější chvíle. Dívčí svět, ročník II, č. 13, 12. 7. 1944, str. 6. 
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 Viz redakční sdělení in: Dívčí svět, ročník II, č. 17, 13. 9. 1944, str. 7. 
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4.6.7. Téma Zotavovací akce Reinharda Heydricha 

 

 I v létě 1944 uspořádalo Kuratorium v rámci „Odkazu Reinharda Heydricha“ 

Zotavovací akci pro mládež 1944,
1145

 které se vedle chlapců účastnily i dívky. Oficiálně 

bylo proklamováno, že „čtrnáctidenní pobyt v zotavovacím táboře jest jediným řetězem 

krásných zážitků, kdy sport je vystřídán neunavující hrou, koupáním, vycházkou nebo 

bojovou hrou, a to vše za zpěvu a veselé nálady“.
1146

 O politické výchově, která byla 

jedním z pilířů těchto akcí, bylo pomlčeno, ale Kuratorium přiznalo, jak velkou 

důležitost akci přikládá bezděky konstatováním, že nebylo možné, aby se vedoucím při 

těchto letních táborech stal každý, ale „tohoto odpovědného úkolu se mohou zhostit 

úspěšně jen cvičitelé a cvičitelky, které mají pro to řádnou průpravu. Proto Kuratorium 

věnovalo školení výchovného personálu v táborech mimořádnou péči a v čele naší 

pracující mládeže byli postaveni jako cvičitelé a cvičitelky jen vedoucí mládeže, kteří se 

v čestné službě mládeže před tím již osvědčili“.
1147

 

 Dívčí svět propagaci této akce věnoval 6 stran svého srpnového čísla. Čtenářky 

si mohly přečíst např. „List z deníku“, ve kterém si údajná autorka Naďa v superlativech 

pochvalovala účast na takovém táboře, přičemž po návratu z tábora „maminka mne 

uvítala s trochou hubování, protože jsem málo psala domů. Pak ale měla ze mne radost, 

protože jsem docela hnědá od slunce a kromě toho jsem ztloustla“.
1148

  

 Další nepodepsaná čtenářka, která na zotavovací akci „nejela vůbec s žádnou 

představou“
1149

, v závěru tábora bude „ráda vzpomínat“ a končila „dnešním heslem: 

Nejztracenější den našeho žití je ten, kdy jsme se nezasmály“.
1150

 I další články 

doplněné fotografiemi se nesly v tomto duchu, budí dojem, že se vlastně jedná o zaslané 

příspěvky účastnic těchto akcí. Nabízí se při této příležitosti otázka, proč tento typ 

článků byl otiskován za předpokladu, že celá akce by byla tak úspěšná, jak o ní v letech 

1943-45 bylo proklamováno.  

 

 

 

                                                 
1145

 Žalud, Karel: „Odkaz Reinharda Heydricha“ Zotavovací akce pro mládež 1944. Dívčí svět, ročník II, 

č. 15, 9. 8. 1944, str. 2. 
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 Tamtéž. 
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 Tamtéž. 
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 List z deníku. Dívčí svět, ročník II, č. 15, 9. 8. 1944, str. 3. 
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 Dívky nám píší. Dívčí svět, ročník II, č. 15, 9. 8. 1944, str. 3. 
1150

 Tamtéž.  
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6.4.8. Zánik časopisu 

 

 Časopis byl rozhodnutím Tiskového odboru Ministerstva lidové osvěty v rámci 

totálního válečného nasazení „přechodně zastaven“ k 1. 9. 1944“.
1151

 Redakce to ještě 

stačila svým čtenářkám sdělit, a to v posledním, 17. čísle, 13. 9. 1944. Zároveň je 

vyzvala, „abyste nám nyní nepsaly, protože bychom z technických důvodů nemohly na 

Vaše dopisy odpovídat“
1152

. V souvislosti se zastavením časopisu bylo nařízeno, že 

„dívčí práci bude však pravidelně věnována 1 – 2 stránky ve „Zteči“.
1153

 Dívčí témata 

ovšem pomalu ze stránek Zteče pomalu mizela v souvislosti s aktuální politickou a 

vojenskou situací.  

 

7. Závěr 
 

 Po vzniku protektorátu pokračoval český tisk v praxi z doby II. republiky, kdy 

byla zavedena určitá korekce obsahu jednotlivých periodik. Cenzurní aparát nacisté 

převzali a zavedli způsoby řízení médií, které platily v Německu. Kromě denních 

pokynů reagujících na aktuální politickou a vojenskou situaci to byly pravidelné porady 

se šéfredaktory protektorátního tisku. Zde určovali, jaká téma a jakým způsobem budou 

zpracovávána.  

 Stejně jako můžeme rozdělit historii protektorátu na dvě fáze, můžeme to učinit 

i v případě protektorátních médií. Přechod od první k druhé fázi symbolizuje v obou 

případech nástup Reinharda Heydricha do funkce Zastupujícího říšského protektora 

v Čechách a na Moravě a o několik měsíců později nástup Emanuela Moravce do 

funkce ministra školství a vedoucího, resp. od května 1942 ministra lidové osvěty.  

 První fáze vývoje médií, zejména tisku, je charakterizována nechutí plnit příkazy 

nacistické propagandy a stejně tak též odbojovou činností některých redaktorů či 

cenzurních úředníků z Tiskového odboru Předsednictva ministerské rady. Jednalo se o 

první vedoucí Tiskového odboru, kteří byli členy odbojové organizace Obrana národa, 

která vznikla ihned po německé okupaci. V oblasti školství pak příslušné ministerstvo 

pamalu a s viditelnou nechutí zavádí germanizující opatření. Nacisté si byli vědomi, že 

většinu dospělých převychovat nejde, proto tak akcentovali výchovu české mládeže. 
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 Rozhodnutí Ministerstva lidové osvěty ze dne 28. 8. 1944. NA, fond PŘ II - ODD, sg. 115/17, K 225. 
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 Dívčí svět, ročník II, č. 17, 13. 9. 1944, str. 7. 
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 Služební příkaz Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě  Nr. 98, 21. 9. 1944, str. 2. 
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Stejně jako v Německu, tak i v prostředí protektorátu se okupační režim netajil tím, že 

bude postupně likvidovat přirozenou individualitu a bude nepřetržitě „dohlížet“ na 

výchovu mládeže nejen ve škole, ale i následně.  

 Nespokojenost Adolfa Hitlera s vývojem protektorátu vedla k příchodu 

Reinharda Heydricha. Ten se zde po příchodu  setkal „u české mládeže se zjevy, které 

překvapovaly zejména vzhledem k událostem z let 1938-39. Česká mládež si v té době 

stále ještě libovala ve formách a myšlenkových pochodech, které náležely k minulosti 

pokládané dávno za překonanou a nepostrádaly tragikomické příchuti.“
1154

 To se mělo 

napříště radikálně změnit nejen u mládeže. 

 Heydrichův nástup přinesl velký a citelný zásah do českého odboje, zatčení a 

následnou popravu předsedy vlády Eliáše a změny ve společnosti. Protektorát řídil 

pomocí příkazů, o jejichž splnění se nesmělo diskutovat. Charakterizuje to jeho citát z  

projevu v říjnu 1941, kdy pro oblast médií prohlásil, že vydá-li „např. tiskové nařízení, 

má tisk bez hlesnutí psát věci, které potřebuji.“
 1155

 Heydrich si byl vědom odporu 

Čechů vůči německé okupaci a ani svým spolupracovníkům to nezastíral, ale jak 

prohlásil, „budeme muset propagandou a opatřeními jen prakticky všem objasnit, že je 

pro Čecha nejvýhodnější, když v této chvíli hojně pracuje, i když si v tichosti myslí, že 

bude mít svobodu, jestliže se stane situace pro Říši povážlivou. To nám může být úplně 

jedno, hlavní věc je, že je klidný, neboť my tento klid a pokoj potřebujeme pro konečné 

sjednocení tohoto prostoru.“
 1156

 Napříště proto začal vůči protektorátnímu obyvatelstvu 

uplatňovat politiku cukru a biče.  

K prosazení svých plánů ale potřeboval spolupracovníky, především z české 

strany. Z nich byl nejdůležitějším právě Emanuel Moravec, který s nacisty 

spolupracoval již od roku 1939. V oblasti tisku to pak byla tzv. aktivistická sedmička 

kolaborantských šéfredaktorů. Ti si byli velmi dobře vědomi, že jsou většinou 

společnosti odmítáni a nenáviděni. Přestože se snažili přesvědčovat čtenáře, že „český 

tisk je dnes na vysoké úrovni, na které před tím nebyl,“
1157

 zároveň věděli, že jsou spolu 

s ostatními kolaboranty označováni za tzv. quislingy, kteří jsou „jako typ prohlašováni 

za zrádce společnosti a přežitého řádu“.
1158

 Neustále se snažili předstírat, že vše dělají 
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správně a pro dobro národa, protože „musí v pravém slova smyslu zraditi smrt, aby 

položili základy novému životu..... Nepomůže odmítání Quisslingů, jejich zrádcování, 

oni jsou smyslem dějin, smyslem lidského pokroku.“
1159

 A někteří takoví, bohužel, 

aktivně působili v periodikách pro děti a mládež. 

 Analyzovaná periodika názorně ukazuje způsoby a metody, kterými chtěla 

propaganda ve spolupráci s českými pomocníky převychovat postupně mládež v duchu 

nacistické ideologie.   

 U zvolených dětských příloh Národní politiky a Lidových novin je možná 

překvapující, že se propagandistické články až na skutečné výjimky vůbec nevyskytují. 

Při srovnání s některými výše uvedenými periodiky např. v případě Heydrichova úmrtí 

tak můžeme oprávněně konstatovat, že to bylo úmyslné vyhýbání se ideologickým 

textům a v rámci protektorátu tedy bylo možné dětskou přílohu vydávat apolitickou 

v obou fázích vývoje médií.  

 Periodika Mladý hlasatel a Dětská neděle byla zvolena jako zástupce 

prvorepublikových časopisů pro děti. Vznikla navíc v téměř stejnou dobu v roce 1935.  

 V případě Dětské neděle je znatelný posun v obsahu časopisu právě v souvislosti 

s přechodem od první do druhé fáze vývoje tisku. Do podzimu 1941 se ideologické 

texty téměř neobjevují, změna nastává právě na podzim 1941, kdy se začínají objevovat 

v čím dál větší míře a přetrvávají až do zániku časopisu v létě 1943. 

 Mladý hlasatel je dodnes velmi oblíbené a ceněné periodikum, což by se mohlo 

zdát nepochopitelné z důvodu toho, že se původně apolitický a oblíbený týdeník pro 

chlapce stává minimálně ve svých posledních dvou ročnících aktivním pomocníkem 

nacistické propagandy. Možné vysvětlení se nabízí v tom, že dnes už čtenáři skryté či 

otevřené ideologické signály vůbec nevnímají. Ovšem na toto periodikum je nutné dívat 

se z pohledu tehdejší situace. Týdeník bez toho, že by na něj někdo naléhal, dobrovolně 

přinášel nacistickou ideologii ve svých článcích v době, kde se takovýto obsah 

v ostatních periodikách nevyskytuje. Aktivně spolupracoval i s okupační brannou mocí 

např. při uspořádání výše zmíněné vánoční soutěže. Ani tento aktivismus týdeník stejně 

nezachránil před zastavením v květnu 1941. 

 Druhá fáze vývoje protektorátu i jeho médií je charakterizována velkým 

omezováním počtu vydávaných titulů a obrovským nárůstem nacistické propagandy. 

Periodika pro děti a mládež jsou zastavena, této sociální skupině se dostávají jen taková, 
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která vydává nově vzniklé Kuratorium. Zteč se netajila tím, že byla politickým listem, 

který rozhodně nemůže být pro většinu dětí a mládeže být čtivým. Proto zavedli její 

povinný odběr spoléhajíce zřejmě na to, že v tomto případě čtenář alespoň periodikum 

prolistuje a něco ho může zaujmout. 

 Další dva časopisy, Správný kluk a Dívčí svět, byly připravovány formou 

zábavných časopisů. Přesto nemůžeme říci, že by byly apolitické, spíše naopak. 

Nacistická propaganda je v některých případech otevřená, často ovšem skrytá. Celkově 

je ale možné říci, že II. fáze historie protektorátních médií je charakterizována 

nebývalým tlakem nacistické propagandy. Souviselo to i s vývojem na frontě, pokusy o 

likvidaci odporu. Jak uvádí Peter Reichel, „státní teror se zastíral, obludná tvář války 

přikrášlovala a německé oběti – a o jiných se přirozeně nepsalo – se heroizovaly.
1160

“ 

Na konci války už bylo všem jasné, že Německo prohraje, proto propaganda neustále 

varuje před ničivým a zničujícím bolševismem, a to i v periodikách určených dětem a 

mládeži.  

K pokusu o úspěch své propagandy využili nacisté jazyka. Jak konstatoval 

Viktor Klemperer, nacistická propaganda zůstala v mnohých Němcích i po skončení 

války prostřednictvím výrazů, které do německého jazyka zavedli nacisté. V této 

souvislosti si položil řečnickou otázku: „Nebyl jazyk nejsilnějším propagandistickým 

prostředkem hitlerismu?“
1161

 Režim totiž jednotlivcům pronikl do „masa a krve 

jednotlivými slovy, hovorovými obraty, tvary vět, které se vnucovaly milionkrát 

opakované a které se přejímaly mechanicky a podvědomě.“
1162

 To není ale vlastní jen 

nacistickému režimu, ale obecně totalitnímu režimu vůbec. Totalitní režim změní obsah 

slov, jejich frekvenci, vytváří nové slovní spojení, pro své cíle používá to, „co dříve 

náleželo všem, a navíc ještě napouští slova, sousloví i celé věty svým jedem, z jazyka 

dělá slouhu svého hrůzného systému a mění jej ve svůj nejsilnější, nejveřejnější a 

nejtajnější propagandistický prostředek.“
1163

 Porovnáme-li jazyk nacistické propagandy 

do roku 1945 a komunistické propagandy zejména po roce 1948, zjistíme, že byly 

dětskému čtenáři překládány stejné či podobné výrazy. 

Jaké floskule se v analyzovaných periodikách objevují? Můžeme je shrnout do 

několika základních tvrzení. Prvním je takové, že díky „moudrosti“ prezidenta Háchy a 

okupaci Čech a Moravy bylo celé území uchráněno zničení v případě válečného 
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konfliktu. Dost často bylo v této souvislosti připomínáno Polsko, na konci války 

především v souvislosti s pádem varšavského povstání.  

Dalším z neustále se opakujících tvrzení, možná jedním ze středobodů nacistické 

propagandy pro děti a mládež, stejně jako pro ostatní sociální skupiny, bylo velebení 

Adolfa Hitlera, který byl představován atributy dřívějších absolutistických vládců či 

svatých ve spojitosti s Prozřetelností, díky níž má právo vést. Úkolem všech vrstev 

společnosti včetně mládeže je víra v jeho rozhodnutí, která přinese v rámci tzv. Nové 

Evropy lepší společnost a zbaví ji nepřátel. Neustálý důraz byl kladen na to, že vůdce 

má vždy pravdu. Propaganda si ale zároveň zřejmě nebyla jista svým úspěchem, proto 

byla mládež stále přesvědčována, že děti a mládež svého vůdce mají rádi, ba ho přímo 

zbožňují.  

Jedním z hlavních motivů objevující se především ve Správném klukovi, byl tzv. 

motiv hrdinství, který je pro mnohé děti a mládež velmi přitažlivý. Proto bývá 

dobrodružná literatura velmi oblíbena. Nacisté se ji pokusili nenápadně využít pro své 

cíle. Souviselo to samozřejmě s představou toho, že děti a mládež se v budoucnu stanou 

vojáky. Proto nacistický pojem hrdinství souvisel se zbavováním se strachu ze smrti. 

Hrdinství je v tomto pojetí stále více a více spojováno s označením odvahy ve válce, 

pohrdáním smrti v bojové akci nebo sebezapření. Tyto motivy nalezneme v časopisech 

pro mládež v nacistickém Německu již od nástupu NSDAP k moci.
1164

 Pro svůj účel 

nacisté využili i vizuální formu časopisů, často se stereotypně opakují fotografie vojáků, 

mládeže hrající si na vojáky, ale též fotografie hrdinů či hroby těch, kteří dle 

propagandy „hrdinně položili své životy“ pro blaho nacismu. Možná smrt je 

představována jako hrozba, která může být potlačena rozhodným činem, ale též jako 

realita v podobě jakého heroického finále, ve kterém se např. jedinec obětuje pro 

záchranu ostatních.  Právě proto byl součástí změny významu pojmu hrdinství i obraz 

nepřítele. 

Nabízí se otázka, zda byla vůbec v českém prostředí nacistická propaganda 

úspěšná. Za příklad můžeme zvolit události kolem atentátu na Reinharda Heydricha a 

s tím spojená tzv. II. Heydrichiáda. Jak správně připomíná Jaroslava Milotová, při 
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posuzování reálného vlivu propagandy „na veřejnost je nezbytné rozlišovat mezi tím, co 

tato propaganda vydávala za skutečnost a co realitou opravdu bylo.“
1165

 

Propaganda v období června a července 1942 patří k nejmohutnějším, které byly 

na české protektorátní obyvatelstvo zacíleny. Jak uvádí historik Vojtěch Šustek, „je 

zcela nepochybné, že právě propagandisté tuto „malou válku“ s Čechy v protektorátu 

pomohli Němcům vyhrát. … Ukřičené výhrůžky genocidou českého národa Čurdovi 

cestu na gestapo z psychologického určitě hodně usnadnily.
1166

“  

Bohužel do současné doby v nemalé části společnosti přežívá názor, který 

zakořenili nacističtí čeští aktivističtí novináři, že atentát způsobil zbytečné krveprolití, 

za které je odpovědný prezident Beneš a domácí i zahraniční odboj. „Tyto názory 

zaznívají občas i dnes ve výpovědích pamětníků.“
1167

 

 Tato disertační práce si neklade za cíl úplné zmapování metod, cílů a reálného 

vlivu nacistické propagandy na děti a mládež. Spíše chce přispět k základnímu přehledu 

opomíjené oblasti české historie a naznačit témata, která by měla být zmapována a 

popsána. Rozhodně není možné zobecnit toto složité období českých dějin 

konstatováním, že nacistická propaganda na protektorátní obyvatelstvo nezapůsobila a 

neslavila částečný úspěch. 
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