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Anotace (abstrakt)
Diplomová práce „Naše menšiny (později Naše hranice), meziválečný časopis
podporující českou menšinu v národnostně smíšených oblastech severovýchodních
Čech“ chce jako vůbec první podat delší souhrnnou charakteristiku prvorepublikového
periodika se sídlem v Malých Svatoňovicích, které vycházelo mezi lety 1920 a 1938 (od
r. 1937 poslední dva ročníky již jako Naše hranice). Práce využívá metodu historické
analýzy a krom informací o vydávání, o osobnostech spjatých s měsíčníkem či obsahu
rubrik zjišťuje, čím chtěl tento již málo známý regionální měsíčník osvětového
pracovníka a vlastence Jindřicha M. Vlčka podporovat české menšiny v převážně
německy hovořícím příhraničním regionu.

Abstract
"Our Minorities (later Our Boundaries), an interwar magazine supporting Czech
minority in nationally mixed regions of Nord-East Bohemia” presents for the first time a
longer embracive characterization of a First Republic periodical, seated in Malé
Svatoňovice, and published between 1920–1938 (XVII and XVIII volumes already as
Our Boundaries). This thesis uses a method of historical analysis and besides of
information about publishing, personalities connected with this monthly paper
(particularly J. M. Vlček) and contents of sections, recognizing how this already not
very known regional serial wanted to support Czech minorities in a mainly German
speaking borderline area.
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ÚVOD
Naše menšiny neodkazují ani k cizím národnostním menšinám na našem
území, ani k českým krajanům v zahraničí. Odkazují k samotným Čechům na území
Československa, kteří byli, ač ve svém státě, i po vzniku republiky menšinou
v německých nebo smíšených oblastech. Tyto minority čelily i po vzniku republiky ve
svém okolí reálné šanci germanizace. Proto v příhraničních oblastech fungovaly různé
podpůrné organizace, matice, obranné jednoty a osvětové spolky, které měly udržet
povědomí o české kultuře a českém jazyce. Takto pracovala i Národní jednota
severočeská, jejímž orgánem byl list Naše menšiny, po přejmenování v roce 1937
poslední dva ročníky Naše hranice.
Diplomová práce se bude zabývat reflexí prvorepublikového vývoje
v Československu a v konkrétním regionu „hraničářů“ v Našich menšinách, tématikou
rubrik tohoto dnes již neznámého lokálního časopisu s širokým záběrem i forem
podpory obyvatelstva v převážně německých oblastech severovýchodu Čech.
Z časového hlediska jde v diplomové práci o období ohraničené vydáváním a
zánikem listu. Jeho první číslo vyšlo zhruba dva roky od vzniku samostatné
Československé republiky, v listopadu roku 1920. Poslední trojčíslo zakončuje působení
měsíčníku tři měsíce po mnichovské dohodě a obsazení Sudet, na konci prosince 1938.
Překročení této časové osy nastane směrem k přelomu 19. a 20. století, kdy již
fungovaly některé ze zmiňovaných organizací nebo byly veřejně činné osobnosti, které
budou v textu zmíněny. Za rok 1938 se práce téměř nevypraví. Časopis již nefunguje,
veřejný život je za protektorátu limitován, některé z hlavních osobností Našich menšin
končí své vlastenecké působení, odcházejí ze sídla Našich menšin nebo poměrně záhy
umírají.
Struktura diplomové práce bude následující: po velmi stručné úvodní kapitole,
která se dotkne kontextu doby vydávání, je zařazena vlastní analýza periodika. Její první
oddíl v několika podkapitolách zmapuje formální aspekty: od názvů časopisu a jejich
dilemat, přes analýzu rozsahu, distribuci, po sídlo redakce a informace o ceně,
odběratelích apod. Mezi podkapitolami je i krátký popis grafické podoby listu i
představení předchůdců listu.
Druhá kapitola samotné analýzy se dotkne vzniku, úkolů a funkcí vybrané
menšinové revue, posléze naopak jejího zániku. Třetí z kapitol dá prostor osobnostem
Našich menšin a představí majitele, vydavatele, tiskaře, v další podkapitole hlavního
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iniciátora vydávání, Jindřicha M. Vlčka (1880-1940). Následně budou uvedeni všichni
zodpovědní redaktoři, v neposlední řadě také vybraní redaktoři a dopisovatelé.
Čtvrtá kapitola analýzy se zaměří na obsah rubrik tohoto mnohostranně
zaměřeného nezávislého listu, okrajově pak výzvy a přítomnost médií v listě. Oproti
předběžným tezím diplomová práce nakonec pomíjí německou spolkovou činnost,
samostatné kapitoly o spolupráci s ostatními listy i pozici českého jazyka (např. s
mapováním výskytu českých mší). Témata z tezí jsou relativně pokryta, i když jsou
nakonec rozptýlena v různých celcích. Akcent práce byl přesunut zejména na analýzu
periodika samotného, proto pro velmi stručnou kontextovou kapitolu nebudou využity
všechny odborné přehledové publikace o soužití Čechů a Němců.
S Jindřichem M. Vlčkem, všestranným iniciátorem veřejného vlasteneckého
života v regionu, se autorka textu setkala před časem zcela náhodně při procházení
archiválií spolků v rodišti předků (v Malých Svatoňovicích) a dokumentů o vlastním
prapradědovi, Ferdinandu Kafkovi (1841-1926), lidovém dramatikovi, písmákovi a
agilním organizátorovi spolkové činnosti. Byl to právě Vlček, kdo přednesl nad jeho
rakví oslavnou řeč, která byla později otištěna jako článek Za nejstarším ochotníkem
Jiráskova kraje právě v listě Naše menšiny.
Diplomová práce využívá autentického archivního materiálu - dobového
periodika, rovněž z dalších dobových listů, úředních listin v doposud ještě
nezpracovaném fondu Okresního úřadu v Trutnově, neposlední řadě i odborné
literatury, často z pera regionálních pracovníků v Muzeu Podkrkonoší nebo Státního
okresního archivu Trutnov. Téměř všechny samotné materiály ohledně vydávání
periodika (rukopisy, fotografie, listiny, záznamy, dokumenty…) ale pro své silné
národnostní zabarvení nepřežily válku, ani dekády následného režimu, kdy byl
pravicově laděný prvorepublikový propagátor (a někdejší ředitel dolů) J. M. Vlček u
mnohých vykladatelů dějin v nemilosti, mnohými zcela zapomenut. Rovněž i jeho
rozsáhlá publicistická práce v Našich menšinách i jinde.
V posledních několika letech postavu J. M. Vlčka přináší na světlo světa jeho
nový popularizátor Ondřej Vašata z Muzea Podkrkonoší v Trutnově. O samotných
Našich menšinách ale doposud vznikl souhrnně dle dostupných informací pouze
jednostránkový článek Theodora Lokvence - jedná se tedy v případě této diplomové
práce o první delší analýzu.
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Použitou

metodou

této

souhrnné

charakteristiky

regionálního

prvorepublikového časopisu bude historická analýza.
Ediční poznámka:
Pro větší srozumitelnost bude práce vynechávat některé dvojhlásky (illustrace,
football), bude používat modernější verzi infinitivu se zakončením –t namísto
archaičtějšího dobového –ti, dovede do dnešní podoby změny u starších variant slov
jako organisace, mobilisace, stáhne některé zkratky (starší t. j. nebo na př.), sjednotí
číslice (změní římské a u arabských vynechá různé druhy teček a čárek mezi
jednotlivými řády), upraví do dnešní podoby někdejší tvary jako „Ústí n./L.“ a u většiny
názvů periodik a institucí sjednotí rozkolísaný pravopis velkých písmen dle současných
pravidel. Volněji bude nakládáno se spřežkami, velmi dynamickou a rozkolísanou
kategorií. Názvy děl a rubrik budou psány kurzívou, budou vynechány zdůrazňující
grafické prostředky v podobě rozšířených mezer mezi písmeny, kapitálek apod.
Texty budou používat souhrnně název periodika jako Naše menšiny pro celých
osmnáct ročníku listu, který se změnou názvu mnoho obsahových změn nepřinesl.
Označení Naše hranice bude zmíněno pouze v případě, pokud se bude jednat o
distinkci, případně ve zcela konkrétních případech zmínek jednoho ze dvou ročníků.
Pokud jsou uváděny pouze zkratky jmen či příjmení, autorka je ponechává, pokud se
nejedná o nejčastější přispěvatele. Po devadesáti letech jsou tyto informace již těžko
dohledatelné.
Práce bude pro specifičnost své tématiky operovat s dnes již zastaralými, avšak
legitimními termíny „hraničář“ či „menšinář“ (analogicky i s adjektivy „hraničářský“ a
„menšinářský“, které mají své místo v oficiální slovníkové tvorbě). Rovněž tak se
v citacích objeví dobové výrazy spojené s „převratem“, tedy přechodem z monarchie na
republiku v roce 1918 (s těmito adjektivy „předpřevratový“ či „popřevratový“ starší
slovníky rovněž operují).
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1. Kontextuální informace
1.1 Národnost a tisk v oblasti
Redakce Našich menšin sídlila v Malých Svatoňovících,1 přímo na ostré
národnostní hranici, kde docházelo během dvacátých a třicátých let, tedy v době
vydávání Našich menšin, k velkým politickým i sociálním změnám, k vzestupu
nacionalistických hnutí. Toto všechno se intenzivně odráželo v životě regionu, s tím i
v lokálních médiích, logicky pak v časopise, který měl svým zaměření sloužit k jasné
podpoře českých menšin v oblastech ve smíšeném území.
Přibližně šest století předchozí historie docházelo ke kolonizaci příhraničních
oblastí českých zemí obyvatelstvem, které přišlo obdělávat půdu nebo později za prací
díky rozvoji industrializace. Byli zejména z německých zemí, proto se mluví také o
„německé“ kolonizaci.2 Vedle sebe se tak žili čeští obyvatelé a Němci. Těch se po
vzniku Československa v r. 1918 ocitly v nové republice více jak tři miliony. Zvláště
pak po počátku „emancipačního procesu“ českého národa, jak v národnostního, tak
politického,

jazykového,

kulturního,

tak

i

hospodářského

(„hospodářský

nacionalismus“), ale i po průběhu a výsledcích první světové války byly vztahy mezi
dvěma národy rozjitřenější.
Národnostní složení bylo v oblasti působení Našich menšin poměrně
diferenciované. Velkým sídlem nedaleko redakce Našich menšin byl Trutnov, který je
v současné době tamním okresním městem. Národnostně byl prvorepublikový soudní
okres Trutnov v roce 1921 český jen z 9,5 %, v roce 1930 již z 12,8 %.3 Soudní okres
menší Úpice, pod který spadaly Malé Svatoňovice, měl naopak převahu českou: v r.
1900 tam bylo 14 457 Čechů jen 135 Němců.4 Přímo v Trutnově pak v roce 1930 žilo
14 149 obyvatel, z nichž 3 330 bylo české a 10 391 německé národnosti, 71 Židů a 323
„cizozemců“.5
O sídle redakce bude pojednávat samostatná podkapitola.
BENEŠ, Zdeněk; KUKLÍK, Jan; KUBŮ, Eduard; KURAL, Václav; KVAČEK, Robert; PEŠEK, Jiří; PETRÁŠ, René;
SUCHÁNEK, Radovan; JANČÍK, Drahomír; RADVANOVSKÝ, Zdeněk a kol. Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů
na našem území v letech 1848-1948. 2. doplněné a opravené vydání. Praha : Gallery, 2002. s. 14.
3
BENEŠ, Zdeněk; KUKLÍK, Jan; KUBŮ, Eduard; KURAL, Václav; KVAČEK, Robert; PEŠEK, Jiří; PETRÁŠ, René;
SUCHÁNEK, Radovan; JANČÍK, Drahomír; RADVANOVSKÝ, Zdeněk a kol. Rozumět dějinám: Vývoj česko-německých vztahů
na našem území v letech 1848-1948. 2. doplněné a opravené vydání. Praha : Gallery, 2002. s. 14.
4
ŠUBRT, Jeroným. České menšiny v severovýchodních a východních Čechách; roztroušené německé menšiny. Praha: Národní
jednota severočeská, 1910. s. 257.
5
KUČA, Karel Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 7. díl. Praha : Libri, 2008.
s. 627.
1
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Na Trutnovsku se již od druhé poloviny 19. století krom tisku německého
rozvíjel i tisk český. V období před vznikem republiky zde již existovaly týdeníky
Trutnovské noviny (1896-1898), Podkrkonošský kraj (1911-1920) a 9 německých
týdeníků. Během doby meziválečné se zde vyskytují týdeníky Podkrkonošský kraj
(1911-1920), Věstník českých menšin: v Trutnově, Vrchlabí, Žacléři, Broumově,
Hostinném, Maršově a jejich okolí (1919-1920), Zájmy Krkonoš (1936-1937) a
Trutnovské noviny (1937-1938).6 Celostátní statistika z roku 1918, týkající se pro změnu
českých a německých časopisů uváděla, že německých magazínů bylo 526 a českých
přibližně dvakrát více - 1097.7

1.2 Obranné jednoty
1.2.1 Národní jednota severočeská
Národní jednota severočeská (NJS) byla v druhé polovině 19. století a během
období první republiky jednou z nejvýznamnějších a největších našich národně
obranných organizací. Byl to „přední český obranný spolek, který hájil a prosazoval
práva českých menšin v oblasti od Krušných hor až po Orlické hory. Do míst s českými
menšinami posílal knihovny, noviny, pomáhal finančně, snažil se zakládat české
školy…“8
„Jednota tato, jejíž největší oblast sahá od Mar. Lázní a Chebu až po Lanškroun
a Poličku, má velmi důležité poslání obrodné a buditelské v celé průmyslové oblasti
severních Čech. V tomto směru až do státního převratu splnila jednota svědomitě a
úspěšně své poslání, neboť platně přispěla k tomu, že na mírových konferencích po
světové válce mohlo být jejím dokladovým materiálem i výsledky práce prokázáno, že
není tzv. ,uzavřeného německého území´, ale že dříve poněmčované kraje jsou plnou
měrou osídleny českým obyvatelstvem, které se všude hlásilo o svá práva. Od převratu
založila jednota v sever. Čechách na 640 nových českých škol a 9 škol středních,“9 píše
roku 1936 o NJS Ottův slovník naučný.

RENNEROVÁ, Zuzana. Historie vydávání novin na Trutnovsku od poloviny 19.
století do r. 1938. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut
komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, 2011, s. Vedoucí
diplomové práce doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. S. 59.-61,
7
BUTTER, Oskar. Mezinárodní výstava tisku v Kolíně n. R. Duch novin. 1928,
roč. 1, č. 6-7, s. 152-162.
8
VAŠATA, Ondřej. Život a dílo „hraničářského hejtmana“ Jindřicha M. Vlčka. In : LOKVENC, T. - JIRÁSEK, V. - VAŠATA, O.
Jindřich M. Vlček a Malé Svatoňovice. 1. vyd. Malé Svatoňovice: Obec Malé Svatoňovice, 2010. S. 19.
9
„Národní jednota severočeská“ in: Ottův slovnik načný nové doby, 1936.
6
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Po založení obranné Ústřední matice školské (ÚMŠ) vlastenci 2. poloviny 19.
století uvážili, „že je i řada neškolních poměrů, kde je nutná ochrana a pomoc slabému
nebo ohroženému českému člověku,“10 tak sloužila k hájení všech zájmů hraničářů
v severní oblasti Čech, k hospodářskému a kulturnímu povznesení, k prospěchu celku i
jednotlivců.11 „Vzácní pracovníci a vůdcové české politiky s nezapomenutelným dr. L.
Riegrem v čele rozhodli se založit Národní jednotu severočeskou. Rozhodnutí své
sdělili s veřejností provoláním, které bylo otištěno 19. března 1885. (…) Na prapor svůj
napsali jsme heslo: ,Za lidskost, za vzdělanost, za mravní i hmotné povznesení
národa!´“12 Velký důraz byl kladen na solidaritu mezi Čechy, na vzájemnou pomoc.13
Národní jednota severočeská sama sobě připisovala zásluhy, že „posílila a
zachránila český lid na severu a severozápadu před poněmčením, k němuž pracovaly
německé školy, státní i samosprávné úřady, majitelé i ředitelé dolů, velkopodniků,
průmyslových závodů, velkostatků a všichni, jež vládli politickou a finanční mocí.“14
Vymezovala se velmi razantně vůči všemu německému. Mluvila o zápasu českého lidu,
který „ač chudý na statky pozemské a odvislý od německých zaměstnavatelů,
nezakolísal a nepodlehl ani lákavým slibům, ani hrozbám, neustoupil ani
v pronásledování, v boji za národní, jazyková, kulturní a lidská práva.“15
Po vzniku republiky si vytyčila, že by měla „státní moc doplňovat, informovat,
navrhovat a kontrolovat. Popřejme i národu nějakou vlastní činnost a neuvalujte všecko
na stát.“16
Snažila se vyvíjet činnost i během hospodářské krize se vzletnými hesly „neboť
dnes ne méně, nežli dříve, musíme všechen svůj zřetel obracet k tomu, aby náš český
člověk nyní, kdy je tak ohromná nezaměstnanost, nebyl bez chleba.“1718
FISCHER, Richard. Čím nám byly a jsou Národní Jednoty? Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 5-6, s. 88.
BAXA, KAREL. Národní jednota severočeská. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 1-2, s. 29
12
Tamtéž.
13
DUBICKÝ, Jan. Na ty hleď, jimž je hůře a jejich bolest krať! Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 3, s. 47.
14
HRUBÝ, Emanuel. Zájem národní a státní nadevše. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 5-6, s. 90 a 116.
Národní jednota severočeská sloužila dle jejího činovníka J. M. Vlčka jako „ochrana českého živlu a českých posic ve smíšeném
území (…) a záchrana češství ve zněmených obcích“, jejímž účelem bylo „poučování sourodáků a hájení práv národních
v krajinách, v nichž naše národnost ohrožována.“
VLČEK, Jindřich M. Do Jubilejního roku. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 1, s. 1-2.
I přes vzletné fráze o další „ochraně“ Čechů se ale na NJS dá pohlížet i jako organizaci, která se snaží za každou cenu čechizovat
Sudety, často metodami, které byly za monarchie ze strany Čechů kritizovány (masivní podpora menšinového školství apod.)
15
HRUBÝ, Emanuel. Zájem národní a státní nadevše. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 5-6, s. 90 a 116.
Národní jednota severočeská sloužila dle J. M. Vlčka jako „ochrana českého živlu a českých posic ve smíšeném území (…) a
záchrana češství ve zněmených obcích“, jejímž účelem bylo „poučování sourodáků a hájení práv národních v krajinách, v nichž naše
národnost ohrožována.“
Vlček, Jindřich M. Do Jubilejního roku. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 1, s. 1-2.
I přes vzletné fráze o další „ochraně“ Čechů se ale na NJS dá pohlížet i jako organizaci, která se snaží za každou cenu čechizovat
Sudety, často metodami, které byly za monarchie ze strany Čechů kritizovány (masivní podpora menšinového školství apod.)
16
HAJN, Antonín. Projev k jubileu N. J. S. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 1, s. 36
17
MORAVEC, Josef. Hle! 50 roků NJS. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 1, s. 5.
Autor byl lékař, zakladatel NJS a český předseda Moravcova okrsku NJS.
18
Š-. Pro zřizování odborů NJS. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 1, s. 30.
10
11

8
Až prorocky je národnostními pracovníky varováno ještě několik let před válkou
„Nezapomeňme té výstrahy nikdy – musel československý voják krví svou dobývat
pohraniční kraje svého státu, má se tak stát ještě jednou?“19
Malé Svatoňovice, sídlo redakce Našich menšin, a jejich okolí spadaly do VIII.
sboru NJS, který pokrýval oblast trutnovského, úpického, královédvorského,
hronovského, polického, náchodského, novoměstského, jaroměřského, opočenského a
českoskalického okrsku. Při reorganizaci se roku 1933 z VIII. sboru stal VII. sbor
krkonošský.20
Úkoly Národní jednoty severočeské se promítly do agendy Našich menšin, jejího
oficiálního orgánu. Bude na ně tedy navazovat kapitola o úkolech a tematice Našich
menšin.

1.2.2 Další obranné organizace
Národní jednota severočeská nebyla jedinou národní jednotou.21 V jiných
regionech Československa fungovala Národní jednota pošumavská (1884),22 Národní
jednota pro jihozápadní Moravu (1886, sídlem v Brně), Národní jednota pro východní
Moravu (1885, sídlem v Olomouci)23, případně i Národní jednota slezská (1906).
Existovaly též Matice opavská či Matice slezská.24 Zaměřovaly se opět zejména na
kulturní a hospodářskou pomoc českému pohraničí v různých klíčových regionech.
Obranné jednoty a matice se volně slučovaly do Svazu národních jednot a matic,
který fungoval v letech 1921–1948.25
Kromě Národní jednoty severočeské byla pro list velice důležitá i Ústřední
matice školská, přední český obranný spolek, který zřizoval a podporoval české školy
v místech s německou většinou. „R. 1879 vstoupili čeští poslanci do většiny říšských
rad, tím se změnila situace a zdálo se, že české zájmy budou chráněny vládou i poslanci
vládní většiny. Ale něm. poslanci zahájili boj proti nové ,slovanské´ vládě (!) i proti
Čechům. Založili z jara 1880 spolek ,Deutscher Schulverein k poněmčování české i

HRUBÝ, Emanuel. Zájem národní a státní nadevše. C. d., s. 90 a 116.
VAŠATA, Ondřej. Život a dílo „hraničářského hejtmana“ Jindřicha M. Vlčka. cit. d., s. 2.
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KUBISTA, Jaroslav. Poslání národních jednot obranných. Naše menšiny, 1935, roč. II, č. 9, s. 114.
22
Národní jednota pošumavská. Naše menšiny, 1924, roč. IV, č. 4, s. 85
Národní jednota pošumavská byla založena ve prospěch českých menšin v jižních a západních Čechách.
23
FISCHER, Richard. Čím nám byly a jsou Národní Jednoty? c.d., s. 88.
Autor byl starostou města Olomouce, zároveň v tamním vedení Národní jednoty v Olomouci.
24
Po roce 1939 koexistovaly všechny organizace omezeně v Národní matici při Národní radě.
25
„Obranné jednoty národní a matice v celé Československé republice, vědomy si jsouce hrozivého nebezpečí, spojily se v jeden
šik, aby společně odrážely útoky proti národu a státu, a sdružily se ve volný Svaz národních jednot a matic.“
VLČEK, Jindřich M. Národe československý – nezapomeň! Manifest generálního sněmu národních jednot a českých menšin. Naše
menšiny, 1922, roč. II, č. 10, s. 137.
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slovanské mládeže, a proto 5. prosince 1880 založil dr. Rieger s českými vlastenci na
obranu českých dětí ,Ústřední matici školskou´.“26
Úlohu měly obranné jednoty jak před vznikem republiky, tak (ač částečně
v novém hávu) i po něm, kdy doplňovaly práci státu. „Vedle státu zasahuje tu
v poslední době zase velmi pronikavě UMŠ. Nesmíme dnes ztrácet žádné české dítě“27
Národní jednoty samy sobě připisovaly zásluhy o zachování hranic státu.
„Houževnatý boj našich hraničářů zachránil pohraniční území.“28 Na mírové konferenci
na konci první světové války „ozvaly se totiž germanofilské hlasy, reklamující toto
území jako oblast ryze německou“29, načež vystoupili zástupci obranných jednot s tím,
že oblasti byly odedávna české. Jako svoji agitaci organizace uváděly: „Výtečnou
službu vykonaly pro naši věc obranné jednoty – udržely silné národní vědomí v našich
hraničářích“30
Národní jednoty spolupracovaly s dalšími národními organizacemi, jako byl
Sokol: „Sokolské hraničářské jednoty bojují bok po boku s národními jednotami za lepší
a jistější budoucnost našeho pohraničí.“31
Národní jednoty a matice byly trnem v oku henleinovců. Jejich tisk i poslanci na
ně útočili s tím, že „není druhého státu na světě, ve kterém by mohly existovat, jako
v Československu, spolky s tendencí namířenou proti jiným národním skupinám.
Sudetské Němectvo musí proto požadovat rozpuštění těchto spolků, (…) aby Němci
mohli mít pocit, že jsou ve skutečné vlasti.“32

2. Naše menšiny a Naše hranice 1920–1938
2.1 Formální informace
Naše menšiny byly orgánem českých menšin, odborů Národní jednoty
severočeské, Ústřední matice školské a jednot sokolských severovýchodních Čech.
Hned pod názvem uváděl list v podtitulu svou charakteristiku: Neodvislý a nepolitický
list našich hraničářů pro národní, kulturní a hospodářskou práci ve smíšeném území.

FISCHER, Richard. Čím nám byly a jsou Národní Jednoty? cit. d., s. 88.
Roku 1930 se pořádaly velké oslavy k půlstoletí fungování Ústřední matice školské, což Naše menšiny rovněž zaznamenaly.
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KAPRAS, Jan. Smíšené území druhdy a dnes. Naše menšiny, 1935, č. 7, s. 110.
Doktor Jan Kapras byl t. č. starostou Ústřední matice školské.
28
HAVLÍN, J. Otázka, která musí být vyřešena. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 3, s. 45.
29
Tamtéž.
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Tamtéž.
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Kdo méně chce - jak by nechtěl nic. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 8, s. 134-5.
32
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Sídlo redakce bylo v Malých Svatoňovicích. Tu bylo možné kontaktovat na
telefonním čísle 4. Novinová sazba byla povolena ředitelstvím pošt a telegrafů v
Pardubicích, čís. 61.376 - IIIa – 23.33

2.1.1 Názvy listu a jejich dilemata
List J. M. Vlčka vycházel od listopadu roku 1920 do konce roku 1936 pod
názvem Naše menšiny. Pod novým názvem Naše hranice vycházel ještě další dva roky.
Prvních šestnáct ročníků byla ale otázka korektnosti názvu na programu dne: „Již od
převratu stále a stále přetřásá se otázka, zda je správno užívat dnes ještě názvu
menšiny.“34
Nazývat komunity Čechů žijící v českých zemích na území s převážně německy
mluvícím obyvatelstvem „menšinami“ a jejich členy „menšináři“ bylo vžitou praxí ještě
z dob před vznikem Československé republiky.35 Již v druhém ročníku Našich menšin
se ozývá tehdy již bývalý ředitel Národní jednoty severočeské Josef Škába se článkem
Dříve menšiny – a nyní?, v němž se snaží zavést novou terminologii. Argumentuje tím,
že Staint-Germainská mírová smlouva nazvala menšinami v Československé republice
oficiálně pouze Němce, Poláky a Maďary. „Kdybychom nadále mluvili o českých
menšinách, přispívali bychom k matení pojmů, uváděli bychom cizinu v omyl a
snižovali bychom národ státní, národ český nejenom v očích ciziny, nýbrž i v očích
státních menšin.“36 Navrhuje proto substituci termínem „okrajiny“ („okrajinci“,
„okrajinský“). Mají to být ti, kteří žijí v krajinách na okraji země (lingvistická úprava
má být dle analogie Ukrajina, Ukrajinci, ukrajinský).37
Titul listu ale stavěl jak na zažitosti termínu, tak i na konotacích, které s sebou
termín „menšiny“ přinášel. O existenci českých menšin v území s německou většinou
měli tvůrci listu jasno.38 Termín byl používán, jak píše Vlček, v dobách „převahy a
nadvlády Němců, (…) v dobách poroby (…) a má pečeť martýria, zlých dob“.39 Změna
názvu by byla zbabělým a „lehkým a pohodlným zbavením se z něho plynoucí
povinnosti“.40 Menšiny jsou vnímány jako „živé svědomí národa a vykřičník české
veřejnosti“ a úmysl listu zní tehdy ještě jasně: „ponechali jsme a ponecháme i my
Tuto informaci se dozvídáme v hlavičce na titulních stranách listu.
VLČEK, Jindřich M. Menšiny – jsou, anebo nejsou? Naše menšiny, 1931, roč. XI, č. 1, s. 5.
Tento termín bude v této práci dle dobových intencí používán pro vyjádření milníku 28. října 1918.
36
ŠKÁBA, Josef. Dříve menšiny – a nyní? Naše menšiny, 1922, roč. II, č. 3-4, s. 5.
37
Tamtéž.
38
VLČEK, Jindřich M. České menšiny dosud existují. Naše menšiny, 1930, roč. X, č. 1, s. 10.
39
VLČEK, Jindřich M. Menšiny – jsou, anebo nejsou? c.d., s. 5.
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Tamtéž.
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našemu listu, který je mluvčím a zastáncem českých menšin, starý, tradiční, spolu ale i
výstražný a zavazující název Naše menšiny.“41
Naše menšiny reflektují disproporci mezi vnímáním. „Z hlediska státního je věc
naprosto jasná, (…) nikdy není a nemůže být menšinou národ státní, tj. československý.
(…) Trochu jinak však vypadá skutečnost. Je-li např. v Liberci z 38 500 obyvatel 6 300
Čechů, nebo v Trutnově z 16 000 obyvatel 3 880 Čechů, pak Češi jsou zde skutečnou
menšinou.“42 Kromě počtů bylo poukazováno i na podružnou pozici z hlediska
hospodářského, sociálního i politického. Také na to, že kdyby došlo k odstranění názvu
„menšiny“, Češi ve vnitrozemí by dle autorů nabyli dojmu, že nutnost menšinové práce
a boj o zachování české národnosti již není aktuální, tak jako se nechali přesvědčit hned
po převratu.
Během let byly snahy odlišit filologicky dvě různé skutečnosti. Pro Čechy v
území s německou většinou byla krom „okrajin“ navrhována pojmenování „ochrany“
(„ochranář“, „ochranářský“), a to Národní radou československou; Československá
obec sokolská zaváděla pojmy jako „ohrožené“ jednoty a „ochranitelská“ práce. I samo
ministerstvo školství používalo stále označení „menšinové školy“, ale až v 2. polovině
30. let zavedlo i název nový: „státní národní školy“, nedošlo tím ale k rozlišení od škol
německých. Nejvíce se však ujalo názvosloví: „hraničář, hraničářská práce, hraničářské
školy, hraničářský tisk, hraničářské spolky, slavnosti…“. Tato varianta byla později
zvolena také do titulu listu. Od sedmnáctého ročníku, tedy od roku 1937, Naše menšiny
již vycházely pod názvem Naše hranice. Rubriky byly přejmenovány analogicky,
menšinoví pracovníci se stali hraničářskými apod.43
Podobná alternativa názvu Naši hraničáři se objevovala již na sklonku roku
1922, kdy list nechal hlasovat čtenářstvo. Mezi třemi dotazníkovými otázkami se
diskutovalo i nad změnou někdejšího názvu. „K otázce 3 podotýkáme, že nám v kruhu
spolupracovníků došel návrh na změnu dosavadního názvu na Naši hraničáři, neboť
český národ není již prý žádnou menšinou, ale panující většinou. Tato otázka byla již
mnohokráte přetřásána, jak na obranných našich jednotách, tak i v tisku, ale k žádnému
definitivnímu rozřešení dosud nedošlo, neboť věc není tak jednoduchá, jak se na první
pohled zná. Jest nesporné, že ve smyslu politickém a státním není národ československý
již menšinou. Ale jest zrovna tak nesporné a pro nás menšináře nad slunce jasné, že
části československého národa žijící v zněmčeném území jsou bohužel ještě dnes
41
42
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menšinou, a to nejen početně, ale se všemi příznaky a vlastnostmi menšin v plné míře.
V zněmčeném území nemá dosud všech občanských a politických práv svobodného
občana, on nemůže často ještě dnes – vzdor tomu, že žije ve svém vlastním státě –
prohlásit za Čecha. (…) Hrozí mu boykot nebo propuštění z práce. Nám však název
,menšiny´, posvěcený třistaletým utrpením a útiskem nejvěrnějších synů národa – jest
živým svědomím národní povinnosti a svatým heslem naší národní práce.“44 Takovéto
instrukce měly ale mírně návodný (až manipulativní) nádech.

2.1.2 Rozsah a periodicita
První číslo Našich menšin vyšlo v listopadu 1920 jako osmistránkový sešit,
věnovaný spíše organizačním pokynům. S novými rubrikami a množstvím obsahu se
postupně zvětšoval i rozsah. Hned druhé číslo bylo rozsahem již dvojnásobné,
šestnáctistránkové, třetí osmnáctistránkové, na konci prvního ročníku se nově vzniklý
list dostal na dvacet stran. Během osmnácti let kolísal rozsah jednotlivých čísel mezi 16
a 56 stranami. Nad 36 stran mívala dvojčísla.
Dvojčísla vznikala ročně v průměru dvě až tři, a to zcela nepravidelně, nejčastěji
však na konci roku (číslo jedenácté a dvanácté byly spojeny) nebo v letních měsících.
Nejvíce dvojčísel měl rok 1926, a to celkem 4.
Stránkování se neřídilo dle čísla, ale dle celého ročníku. Zkraje vydávání
druhého ročníku se objevila zmínka o změně: „K přání z mnoha stran projevenému,
rozhodli jsme se stránky našeho listu číslovat postupně pro celý ročník, aby mohl být ku
konci roku opatřen obsahem a svázán. Prosíme naše odběratele, aby si lask. čís. 4.-5. a
6. očíslovali od 25 do 64. Dnešní číslo počíná stranou 65.“45
Když došlo na konci každého ročníku ke svázání všech čísel, míval svazek
v průměru přibližně 230 stran. Jestliže první ročník začínal se 128 stranami, hned druhý
ročník zaplnil 272 stran. Pátý ročník se dotýkal hranice 300 stran (296), šestý též (284),
a to i při silně zvětšeném formátu. Ročník 1927 došel dokonce na 332 stran. V první
polovině 30. let mívaly ročníky spíše mezi 180 a 220 stranami, přičemž díky hustější
sazbě a většímu formátu méně čtení rozhodně nebylo.
Zpočátku se experimentovalo s čtrnáctidenní frekvencí vydávání. Změna
z měsíčníku na čtrnáctideník byla realizována dle dokladů z fondu Okresního úřadu

Tamtéž.
Z radakce. Všem našim čtenářům a přátelům! Naše menšiny, 1922, roč. II., č. 19-20, č. 271.
45
Tamtéž.
43
44
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v Trutnově 1. 12. 1921.46 J. M. Vlček tento pokus při desetileté bilanci reflektuje: „To
jsem ale zapomněl počítat s časem, neboť i když jsem nastavoval i celé noci, nemohl
jsem sám spousty redakční práce zmoci. A na zvláštního redaktora při nepatrném
předplatném 10 Kč ročně nebylo peněz. Tak jsme se ve třetím ročníku vrátili zase
k vydávání měsíčnímu a tomu jsme zůstali až dodnes věrni.“47 Článek Našim milým
odběratelům a přátelům v rubrice Z redakce a administrace z počátku roku 1923
přiznává čtenářům: „Při čtrnáctideníku by nám již nebylo možno zastat obrovskou práci,
spojenou s administrací, ale hlavně s expedicí listu. U našeho listu není nikdo placen ani
za redakci, ani za administraci – vše obstarávají z ochoty dvě, tři osoby.“48 Zároveň ale
slibuje jako kompenzaci zvětšení rozsahu, přičemž předplatné zůstane nezměněno.
O periodicitě měli možnost rozhodnout i čtenáři, kterým byla na sklonku roku
1922 položena otázka, zdali by si přáli dostávat Naše menšiny měsíčně, čtrnáctidenně,
nebo týdně.
Doklady o měsíčním vycházení obsahuje i archivovaný fond Okresního úřadu
v Trutnově. J. M. Vlček tam ze zákona nahlašuje periodicitu: „Oznamujeme zdvořile, že
menšinový časopis Naše menšiny bude vycházet nadále jako měsíčník, a to každého 15.
v měsíci.“49 Informace o změnách putovaly Okresní politické správě v Trutnově,
posléze Státnímu zastupitelství v Jičíně.
Datum vydávání, tedy s tím spojený i datum uzávěrek, se během let měnily.
Některé ročníky volily přelom měsíce (posledního či prvního – např. 1927, 1928, 1923),
některé polovinu měsíce (15. list vycházel kupř. r. 1924, 1931, 1932). Mnoho čísel
vycházelo nepravidelně, často se zpožděním. Poslední ročníky na uvádění data vydání
rezignovaly. Uvádí se zde již pouze měsíc vydání.
V číslech se někdy objevují omluvy jako „Pro nával časové látky byli jsme
nuceni opět vydat dvojčíslo“ nebo „Pro nával látky opožděno“. Případně se počítá
s opožděním či sloučením čísel již dopředu.50 V archivovaném fondu Okresního úřadu
v Trutnově patří většina dokumentů komunikaci mezi redakcí a úředníky právě
nahlašování zpoždění nebo sloučení čísel. „Z technických důvodů jsme nuceni upustit
od vydání červencového čísla Našich menšin a vyjde příští číslo začátkem srpna, o čemž
Státní okresní archiv Trutnov, fond Okresního úřadu Trutnově I 1910-1936. Vydávání věstníku „Naše menšiny“, sign 8/21.
Fond zatím nemá inventární číslo, doposud se zpracovává.
47
Státní okresní archiv Trutnov, fond Okresního úřadu Trutnově I 1910-1936. Vydávání věstníku „Naše menšiny“, sign 8/21.
48
Našim milým odběratelům a přátelům. c. d., s. 271.
49
Státní okresní archiv Trutnov, fond Okresního úřadu Trutnově I 1910-1936. Vydávání věstníku „Naše menšiny“, sign 8/21.
Takovéto žádosti přicházely na vlastním hlavičkovém papíře Menšinového sekretariátu pro severovýchodní Čechy v Malých
Svatoňovicích.
50
Tehdy se objevují oznámení jako „V červenci a srpnu vyjde pouze po jednom čísle Našich menšin. Příští vyjde v 2. polovině
srpna.“
46
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dovoluji si tímto činit povinné oznámení.“51 Výjimečně vyšlo číslo i dříve, než mělo,
bylo to kvůli mimořádným událostem, jako bylo sčítání lidu.52

2.1.3 Distribuce a rozsah
Hned zkraje vydávání listu se ho jeho tvůrci rozhodli rozesílat zdarma některým
odborům Národní jednoty severočeské a správám škol. Úmyslem bylo docílení nutného
organizačního styku se všemi menšinami a možnost informovat je o realizované
menšinové práci.53
Zasílali tak zdarma 131 výtisků a upozorňovali, že tato bezplatná distribuce je
finančně nákladná. Proto byli příznivci menšin vyzýváni, aby tyto aktivity solidárně
finančně podporovali.54
Naše menšiny se snažily o co největší rozšíření své působnosti. „Odborům a
okrskům N. J. S. ukládáme za povinnost a čestný úkol, aby se přičinily o největší
rozšíření našeho listu. Každý odbor nechť odevírá nejméně 2 výtisky (pro své
činovníky), dále 1 výtisk pro spolkovou místnost. Doporučujte náš list mezi členstvem a
na schůzích a postarejte se, aby byl odebírán a vyložen ve všech hostincích a veřejných
místnostech. Oznamujte nám adresy, na které máme zaslat list náš na ukázku.“55
Pravidelně se zejména zkraje roku objevovaly výzvy, že kdo si ponechá dva
výtisky, stane se automaticky odběratelem.

Státní okresní archiv Trutnov, fond Okresního úřadu Trutnově I 1910-1936. Vydávání věstníku „Naše menšiny“, sign 8/21.
Listina s datem 27. 7. 1921 praví:
„Dodatkem ku svému dopisu ze dne 3. února 1923 č. 312 oznamujeme zdvořile, že první číslo našeho časopisu Naše menšiny se
zpozdilo a vyjde teprve dne 8. února s datem 31. ledna t. r. 7. 2. 1923“
52
Státní okresní archiv Trutnov, fond Okresního úřadu Trutnově I 1910-1936. Vydávání věstníku „Naše menšiny“, sign 8/21.
„Oznamuji tímto, že vzhledem k sčítání lidu 4. číslo časopisu Naše menšiny vyjde místo 15. února již 9. února t. r. a prosím, aby tato
výjimka byla laskavě vzata na vědomí. 5. 2. 1921
53
Z menšinového sekretariátu. Naše menšiny, 1922, roč. II, č. 6, s. 78.
V oblasti VII. sboru N. J. S. byl časopis zdarma rozesílán odborům Svět Nový, Roketnice, Lhota Zálesní, Lhota Štěpanická,
Rychlov, Vítkovice, Hostinné, Branná Dol., Brusnice Horní, Kunčice, Vrchlabí, Olešnice Dolní, Heřmanovy Seify (po 1 výtisku) a
správám českých škol v obcích Svět Nový, Roketnice, Lhota Zálesní, Lhota Štěpanická, Rychlov, Vítkovice, Hostinné, Branná
Dolní, Brusnice Horní, Kunčice, Vrchlabí, Olešnice Dolní, Františkov, Harrachov, Roketnice Dolní, Roketnice Horní, Stupná (po 1
výtisku). V oblasti VIII. sboru N. J. S. dostávaly Naše menšiny zdarma odbory: Bohuslavice n. Úpou, Horní Staré Město,
Lampertice, Mladé Buky, Poříčí, Starý Sedloňov, Žacléř, Dolní Nemajov, Dubenec, Hradiště Choustníkovo, Kuks, Žíreč,
Starobucko-Debrné, Sylvárov, Proruby, Velká Bukovina, Broumov, Meziměstí, Teplice – městys, Olešnice, Plasnické Šediviny,
Sedloňov, Lomy (po 2 výtiscích), Trutnov a Starkov (po 1 výtisku), rovněž pak správy škol: Bohuslavice n. Úpou, Horní Staré
Město, Lampertice, Mladé Buky, Poříčí, Trutnov (občanská, obecná škola, gymnázium), Žacléř, Dolní Nemajov, Dubenec, Hradiště
Choustníkovo, Kuks, Žíreč, Starobucko-Debrné, Sylvárov, Proruby, Velká Bukovina, Broumov, Meziměstí, Starkov, Olešnice,
Plasnické Šediviny, Sedloňov, Lomy, Horní Adersbach, Bystré u Starkova, Rov. Šediviny (po 1 výtisku). V oblasti působení IX.
sboru N. J. S. se Naše menšiny distribuovaly bezplatně odborům Rokytnice, Králíky, Lanškroun, Orličky, Rydrovice, Třešňovec
Horní, Libchavy České, Lanšperk (po 1 výt.) a školám v obcích Rokytnice, Králíky, Lanškroun, Orličky, Rydrovice, Třešňovec
Horní, Libchavy České, Lanšperk, Bartošovice, Klášterec, Mladkov, České Petrovice, Těchonín, Vlčkovice, Čenkovice, Hylváty (po
1 výtisku)
(Pozn.: Názvy sídel jsou v tomto textu uváděny ve své prvorepublikové verzi)
54
Z menšinového sekretariátu. cit. d., s. 78.
55
Z menšinového sekretariátu. Naše menšiny, 1923, III., č. 1, s. 20.
51
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Časopis byl distribuován zejména poštou. Na mnohých titulních stranách je
možné nalézt poštovní známky, razítka a jména adresátů.56

2.1.4 Sídlo redakce
Redakce Našich menšin sídlila po celou dobu vydávání listu ne v Trutnově nebo
Úpici, větších městech a správních sídlech, nýbrž v relativně nevelké obci Malé
Svatoňovice,57 v níž od roku 1903 žil a působil J. M. Vlček, původce i hlavní
provozovatel listu.
Malé Svatoňovice se nacházely v relativně chudé zemědělské a plátenické
oblasti, v podhůří Jestřebích hor, jejichž hřeben odděluje české vnitrozemí od
broumovského výběžku. Jednalo se po staletí o obec s velkou převahou českého
obyvatelstva,58 ačkoliv se zde nacházely podniky s německým vedením. Malé
Svatoňovice měly hned několik specifik: vodoléčebné lázně (první ve východních
Čechách),59 poutní místo Panny Marie Sedmiradostné (jediné svého druhu na světě, o
němž se hovoří i v Babičce Boženy Němcové), doly na kvalitní černé uhlí (díky nim
tedy i příliv obyvatelstva: vzdělanějšího, ale často německy mluvícího), poměrně brzy i
železnici (1859)…60 Na doly bylo navázáno několik dalších podniků.61 Lázně a
hornictví byly mj. příčinou, proč se Karel Čapek, syn báňského a lázeňského lékaře,
narodil právě zde.
Během první republiky v obci panoval čilý společenský život. Fungovalo tu
ochotnické divadlo (1859), hornická hudba (1871), obecní knihovna (1880), občanská
záložna (1902), tělocvičné jednoty (Sokol – 1913 a Dělnická tělocvičná jednota - 1923),
Československý červený kříž (1919), Klub československých turistů (1922), Muzejní a
divadelní spolek (1924) apod.62

Dosvědčuje to i množství dokladů v rámci textů článků i výzev. Pracovníkům Okresního archivu v Trutnově se nově podařilo se
také dohledat autentické obálky, v nichž mohl být list v určitém období vývoje rozesílán. Standardní rozesílání ve vlastních
obálkách by ale zvyšovalo náklady.
57
Malé Svatoňovice měly na počátku 20. století okolo rovného tisíce obyvatel.
VAŠATA, Ondřej. Život a dílo „hraničářského hejtmana“ Jindřicha M. Vlčka. cit. d., s. 19.
58
Na počátku 20. let se ve sčítání k němectví přihlásilo jen 4,5 %. Německá škola zde byla pro nezájem zrušena – chodila do ní
poslední rok jen dcera učitele. Od roku 1896 měla obec českého starostu. LOKVENC, Theodor. Život u Studánky. In : LOKVENC,
T. - JIRÁSEK, V. - VAŠATA, O. Jindřich M. Vlček a Malé Svatoňovice. 1. vyd. Malé Svatoňovice: Obec Malé Svatoňovice, 2010.
S. 11.
R. 1890 bylo ve Svatoňovicích 850 obyvatel s českou obcovací řečí a 53 s německou. Po deseti letech bylo česky mluvících
svatoňovských občanů 956 a německy mluvících 53. VAŠATA, Ondřej. Život a dílo „hraničářského hejtmana“ Jindřicha M. Vlčka.
cit. d., s. 19.
59
Tamtéž.
60
LOKVENC, Theodor. Malé Svatoňovice: příroda a lidé pod Jestřebími horami. Malé Svatoňovice: Obecní úřad, 1997. S. 8.
61
Obec měla koksovnu (1831), briketárnu (1878), elektrárnu (1911), strojírnu a slévárnu i tkalcovnu a přádelnu (1865).
62
LOKVENC, Theodor. Život u Studánky. cit. d., s. 10.
56
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Malé Svatoňovice ležely přesně na národnostní hranici.63 Právě po hřebeni
Jestřebích hor vedla později sudetská linie. Malé Svatoňovice se tak po mnichovském
diktátu ocitly na samé hranici země.

2.1.5 Cena, financování, odběratelé, čtenářstvo
Cena předplatného od roku 1920 do roku 1938 prošla určitým vývojem.
Startovní částkou bylo 10 korun, které ještě během prvního ročníku vzrostly na korun
12. Na konci roku 1921, tedy na počátku 2. ročníku, se roční předplatné zvýšilo na 15
Kč. V poslední třetině dvacátých let došlo k nárůstu na 20 Kč. Lidé měli možnost
objednat si u J. M. Vlčka starší ročníky Našich menšin. Ty byly zpětně k zakoupení s 50
% slevou.64
Financování listu bylo založeno právě na předplatném, případně na inzerci,
nebylo svázáno s žádnými stranami nebo společnostmi. „Nikdo, ať jednotlivec,
korporace nebo strana nás nevydržuje, nefinancuje a nepodporuje. Jsme odkázáni pouze
na svoji práci a na naše odběratele, či lépe řečeno předplatitele.“ 65 Časopis zdůrazňoval,
že na počtu odběratelů a inzerentů závisí finanční situace, tedy i budoucnost listu.
Vyjadřoval přání, aby počty rostly.66
Redakce Našich menšin neustále upozorňovala, že vydávání listu je podnikem
nevýdělečným, který je založen na dobrovolnické činnosti mnoha lidí, kteří svou práci
vykonávají bez nároku na honorář: „Všichni pracovníci, ať vydavatel, redaktor,
administrátor nebo spolupracovníci a dopisovatelé, všichni vykonávají svoji často
úmornou práci zadarmo, jen z pochopení nutnosti menšinové práce a z čisté lásky
k českým menšinám a našim hraničářům.“67 J. M. Vlček uvádí, že díky dobrovolnické
činnosti v redakci nebyla částka za roční předplatné vysoká: „Naše menšiny nejsou
časopisem výdělečným, nemají žádných fondů ani subvencí. A jsou přece listem
nejlacinějším, protože všechny práce redakční i administrační konáme zadarmo.“68
I přesto bylo velkou bolestí množství dlužníků. Krom výzev téměř v každém
čísle, aby byly vyrovnány nedoplatky, se objevovaly v Listárně redakce informace jako
„Vydáváme již deváté číslo Našich menšin, ale skoro polovina odběratelů nevyrovnala
Společně s přilehlým Odolovem, Strážkovicemi a V. Svatoňovicemi byly obce na samé hranici. Během roku 1937 a 1938 právě
zde také probíhala stavba obranného opevnění pro případ napadení z Hitlerova Německa.
64
„Na četné dotazy odpovídáme hromadně, že máme na skladě i starší ročníky „Našich menšin“ mimo I. a II., nač upozorňujeme
zejména ty pp. odběratele, kteří se k odebírání našeho listu nově přihlásili… cena 50 % původní, objednávky u Vlčka“
VLČEK, Jindřich M. Byli jsme vybíleni. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 10-12, s. 146.
65
VLČEK, Jindřich M. Přátelům českých menšin a všem věrným Čechům! Naše menšiny, 1930, roč. X, č. 1, s. 36.
66
VLČEK, Jindřich M. Jak se „Naše menšiny“ zrodily (Hrst jubilejních vzpomínek). Naše menšiny, 1930, roč. X, č. 1, s. 4.
67
VLČEK, Jindřich M. Přátelům českých menšin a všem věrným Čechům! cit. d., str. 36.
68
VLČEK, Jindřich M. Listárna redakce. Naše menšiny, 1923, roč. III, č. 9, s. 143.
63
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dosud předplatné. Nedoplatky jdou do tisíců. Liknaví odběratelé nemají ani tušení, jaké
obtíže tím působí vydavatelstvu. My musíme přece platit tiskárně přesně.“ 69 Závislost
na příspěvcích a tisícové dluhy jsou zmiňovány častěji. Všem odběratelům byly zasílány
výkazy nedoplatků se složenkou poštovní spořitelny, které byly přiloženy k časopisu.70
Na dlužníky nebylo zapomenuto ani na konci vydávání listu po dramatických
pomnichovských událostech, kdy se J. M. Vlček loučí s listem, hraničáři,
spolupracovníky i odběrateli. „S kým se zatím neloučím, jsou ti naši odběratelé, kteří
nevyrovnali ještě předplatné, lépe řečeno ,doplatné´. S těmi zůstanu ještě ve styku,
dokud nedostojí své povinnosti jako odběratelé, tak jako jí musím dostát i já, jako
vydavatel.“71
Ještě o mnoho let později bylo opět a opět připomínáno, že „časopis je sice
podnikem jedince, ale naprosto není listem výdělečným a nejméně již časopisem, jemuž
by případné minusy a schodky hradil nějaký fond, nebo pomoc odkudkoliv. Nemáme a
nechceme mít haléře zisku. Abychom mohli proniknout do nejchudších krajů
menšinových zasíláním časopisu bezplatně (a jen tak splnit ideu listu, informovat
hraničáře), spoléháme na to, že zejména ve vnitrozemí najdeme opravdové předplatitele,
kteří tím umožní předsevzatý úkol: menšinový časopis dát i nejchudším menšinám.
Předplatíte-li, získáte sami v ohledu informačním a podpoříte vylíčenou snahu.
Dosavadním některým jsme nucení další zasílání časopisu zastavit, prosíme touto
mírnou cestou o bezodkladné vyrovnání nedoplatků.“72
Při malém předplatném se v rozpočtu nepočítalo s placeným redaktorem. Zvláště
v dobách, kdy list vycházel jako čtrnáctideník, síly dobrovolníků na vydávání nestačily,
proto bylo rozhodnuto vrátit se k měsíční frekvenci.73
Mnohým místním sdružením byl list zasílán zdarma, stejně tak i do mnohých
škol. Proto redakce hledala sponzory, aby mohla list rozšiřovat do všech potřebných
oblastí.74 „Rádi bychom nemajetným Čechům v našich menšinách posílali potřebný
Tamtéž.
Z redakce a administrace. Naše menšiny, 1923, roč. III., č. II, s. 21.
Našim milým odběratelům a přátelům Všem odběratelům zaslali jsme výkazy nedoplatků se složenkou – neboť nedoplatky dosahují
tisíců, bylo napsáno již po tomto druhém čísle.
Byly zde publikovány i výzvy jako Upozornění! V měsíci listopadu rozeslali jsme tisíc výpisů předplatného. Kdož snad výpis
odložili, ty prosíme, aby jej vyhledali a poukázali laskavě doplatné, než opět v jiné korespondenci zapadne.
K tomuto číslu přikládáme výkazy nedoplatků předplatného za I. a II. ročník. Prosíme o lask. brzké zaplacení.
Přikládáme ke všem číslům složenky: račte jich použít k zaplacení nedoplatků. Kdo máji zaplaceno, nechť použije složenky
k zaplacení předplatného na III. ročník
Z administrace. Naše menšiny, 1922, roč. II, č. 19-20, s. 270.
71
VLČEK, Jindřich M. Na rozloučenou. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 10-12, s. 145-6.
72
Listárna redakce a administrace. Naše menšiny, 1936, roč. XVI, č. 2, s. 32.
73
Ovšem bez změny předplatného, poněvadž redukce na měsíční vycházení byla naopak kompenzována větším rozsahem
jednotlivých čísel.
Našim milým odběratelům a přátelům. c. d., s. 21.
74
Více v úseku o distribuci a odběratelích.
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počet výtisků zdarma a doufáme, že se najdou korporace, spolky a majetní jednotlivci,
kteří aspoň 1 výtisk předplatí, který bude zasílán zdarma do českých menšin.
Předplatitel může si předepsat, do které menšiny jím předplacený výtisk má být zasílán,
a obdrží pak od nás přesnou adresu, na kterou výtisk bude posílán.“75 Jako příklad (a
možná i motivace ke zviditelnění dalších) jsou přímo jmenováni první donátoři: „Slibný
počátek učinila firma Ferd. Přibyl & synové v Krčině, která mimo jednoho výtisku pro
sebe předplatila ještě jeden výtisk pro místní odbor ÚMŠ a další tři výtisky pro
menšiny. Příklady táhnou, praví staré přísloví, čekáme, osvědčí-li se i v tomto
případě.“76
Veškeré finanční dary byly velmi doceňované a publikované. Existovala rubrika
Dary menšinám, kde byli zveřejňováni dobrodinci, sponzoři, a to nejen sponzoři listu
samotného, ale i aktivit pohraničních menšin.77 Některé individuální osudy byly
vypíchnuty samostatně: text Chudák – ale příkladný dárce uváděl, že „J. Mareš,
kolovrátkář ze Spořilova, věnoval N. J. S. 500 desetihaléřů s přáním, aby našel
následovníky.“78
Čtenáři měli možnost vyjádřit se k tomu, jak se jim líbily ročníky (jaké měly
přednosti, nedostatky, co v nich chybělo…), ale mohli i ovlivnit další vydávání (jak by
se měl list jmenovat, jak často by měl vycházet). V časopisu se v rubrice Z redakce
objevovaly dotazníky, které volaly po vyjádření přání odběratelů.
Na počátku vydávání byly ukázky listu rozeslány různým spolkům v širokém
okolí. Reakce na tento počin se různily. Pozitivní i negativní příklady byly záhy
otištěny. Časopis byl v některých menšinách přijat velmi příznivě: „Vítáme s nadšením
tento nový list! Jest to právě tento list, po kterém jsme tak toužili, který bude nás
všechny duševně spojovat a též naše bolesti s námi sdílet. Proto si předplácíme 2
výtisky.“79 Listu bylo mnohdy vyčítáno jeho přílišné nacionální naladění.80
Naše menšiny se dočkaly i nepřijetí. Redakce hodnotí a odsuzuje ty, kteří se list
rozhodli neodebírat: „Srdečný projev chudých českých lidí z Podkrkonošské menšiny
ale zároveň zahanbuje naše vlastence v českém kraji, kteří vrací náš list se stručnou
poznámkou ,Zpět! Nepřijímám!´. Jsou mezi nimi i naše obecní úřady, ale dokonce i

Příklady táhnou. Naše menšiny, 1920, roč. X, č. 8., s. 8.
Tamtéž.
77
Dary menšinám. Naše menšiny, 1922, roč. II, č. 5, s. 13.
78
Chudák, ale příkladný dárce. Naše menšiny, 1922, roč. II., č. 8, s. 98.
79
Náš list. Naše menšiny, 1920, roč. I, č. 2, s. 7.
80
LOKVENC, Theodor. Naše menšiny. Krkonoše, 2001, roč. XXXIV, č. 2., s. 23.
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odbory NJS a sokolské jednoty. Když už nemají těch 10 K, v což nevěříme, tak snad by
v celé obci našli aspoň jednoho občana, který by list náš odebíral. 81

2.1.7 Grafická podoba listu
List se postupem času zdokonaloval nejen obsahem, ale i vnější úpravou.
Zároveň ale patřil k relativně konzervativnímu listu, bez přílišných inovací.
Obálka časopisu měla prvních čest ročníků neustálenou podobu, od roku 1927
však získává svůj charakteristický vzhled, florální motivy a lunetu Mikoláše Alše
s příznačným názvem Stráže na pomezí.82 Předchozí měly pouze text s nejdůležitějšími
informacemi (periodicita, redaktor…), byly bez výzdoby, zato na barevném (resp.
jednobarevném) papíře (kupř. 5. ročník na růžovém). Šestý ročník měl např. náznaky
ornamentální výzdoby kolem titulu listu (po obou stranách názvu byly medailony:
vpravo s hořící pochodní, vlevo se stylizovanými státními symboly), takto vypadal i
začátek již ryze titulní strany již od počátku listu.
Titulní strana, počátek čísla samotného, začíná zpravidla právě takovýmto
ornamentálním nadpisem, většinou pak básní nebo obrázkem, provoláním nebo
dopisem, 83 případně rukopisem,84 zřídkakdy však jednolitým textem.
Ornamentální bývají v pozdějších letech i nadpisy jednotlivých rubrik.
V prvních letech, kdy se rubriky teprve tvoří, jsou spíše geometrické (rámečky
s drobnou grafickou výzdobou).
Některé části listu jsou zalomené do dvou sloupců. Bývají to většinou zprávy
Z našich menšin, Letem menšinovým světem, Různé zprávy, Hraničářský film, apod.
Jsou to ty rubriky, kde jsou prezentovány krátké zprávy z nejrozličnějších koutů
pohraničí.
Během let se Našim menšinám zmenšuje písmo, zvětšuje formát a přibývá
novinového zalamování na sloupce.
Pokud je snaha nějaké texty zvýraznit, je použito buď tučné písmo, orámování,
případně zvýraznění rozšířením mezer mezi písmeny slova.

Z menšinového sekretariátu. Naše menšiny, 1920, roč. I., č. 2, s. 8.
LOKVENC, Theodor. Naše menšiny. cit. d., s. 23.
83
Drahý, zlatý příteli! Naše menšiny, 1930, roč. X, č. 1, s. 1.
84
Několikrát jsou v Našich menšinách publikovány básně Elišky Krásnohorské, které jsou věnované právě hraničářům. Našim
hraničářům vychází opakovaně (r. 1924, 1927), Hlasy našich menšin jsou první básní listu roku 1922. Jednou vychází i rukopis její
básně.
KRÁSNOHORSKÁ, Eliška. Hlasy našich menšin. Naše menšiny, 1922, roč. II, č. 9, s. 113.
81
82

20
Inzerce má často podobu rámečků s různým typem orámování a rozložením
textu, menší procento pak přidává (zvláště v prvních ročnících) v rámci svého boxu i
obrázek. Inzerci jsou věnovány, zejména z počátku vydávání, celé strany, někdy i
několik. Do rámečků jsou vložena i poděkování za projevy soustrasti 85 nebo svatební
gratulace.
K názorovým článkům bývají otištěny portréty jejich autorů, pokud se jedná o
vysoce postavené muže, jak v NJS či dalších obranných jednotách, tak na univerzitě
nebo ve vysoké politice. Druhou část fotografií tvořily záběry nově zřízených škol
v pohraničí. Naše menšiny se nevyhnuly ani fotografiím zesnulých osob z veřejného
života obcí.
Obrazový materiál byl složen převážně z fotografií. Ty se vyskytují často u
Galerie menšinových pracovníků, kde se většinou píše o životním jubileu nějakého
významného hraničáře.

2.1.8 Výzvy
Výzvy,86 které se objevují během ročníků, mají široký záběr, přesto se za
osmnáct ročníků jejich struktura příliš nemění. Jedná se o rozmanitou škálu: od
nejobecnějších vlasteneckých zvolání po praktické návody.
Často se stává, že jedna výzva, projevená dokonce týmiž slovy, se objeví dvakrát
či vícekrát za sebou, pokaždé však s jiným grafickým rozvržením.
Mnoho výzev je použito k propagaci vlastního listu. Zaměřují se na rozšíření
čtenářské základny, tedy i okruhu, ve kterém se mohou dále šířit ideje menšinových
pracovníků a informace o dění ve smíšených oblastech.
Univerzální, krátká a frekventovaná výzva v různých obměnách nabádá
k odebírání časopisu: Čtěte, odebírejte a rozšiřujte "Naše menšiny".87 Cílem jiné je i
rozšíření mezi ještě širší čtenářstvo: Doporučujte náš časopis v kruhu svých známých!
Další fráze se přenášejí z obecného ke konkrétnímu: vytvářejí paralelu mezi
podporou menšin a jejich tisku, a to konkrétně Našich menšin, v provoláních jako:
Udržet hraničářské posice znamená udržet hraničářský tisk. - Proto v zájmu prvého
žádáme, byste se stali odběrateli "Našich menšin" či Podporujte menšinový tisk!
Doporučujte a odebírejte náš nestranný a nepolitický list hraničářský! U takovýchto
Poděkování. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 2, s. 43.
POZN: Tyto výzvy nemají konkrétního autora, jsou mezi texty autonomní a mnohdy se opakují. Proto ani nebudou v následující
kapitole uváděny pod čarou u každé výzvy poznámky o přesné lokalizaci jednotlivých zvolání.
87
Dalšími variacemi jsou např. Čtěte a odebírejte "Naše menšiny". Doporučujte náš časopis v kruhu svých známých! nebo Čtěte,
rozšiřujte a podporujte "Naše menšiny!" - jediný nepolitický měsíčník našich hraničářů. nebo Odebírejte, doporučujte a rozšiřujte
NM, jediný nepolitický list českého severovýchodu.
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upozornění je velmi častý akcent na nestrannost a apolitičnost listu. Až manipulativní
charakter má pak apel: Každý dobrý Čech čte, odebírá a rozšiřuje "Naše menšiny“ či
Tisk je nejlepším hlasatelem a bojovníkem a nejvydatnějším a nejúčinnější zbraní v
našem národním boji. Proto je povinností každého dobrého Čecha podporovat náš
menšinový a hraničářský tisk.
Pravidelně se také objevují výzvy ke vstupu do Národní jednoty severočeské:
Přistupujte za členy Národní jednoty severočeské! Některé vysvětlují prospěšnost
organizace pro národ a stát: Národní jednota severočeská dovršuje letos 50 let své těžké
a záslužné práce ve prospěch našich hraničářů a v zájmu národa a státu. Jako dobrý
Čech zúčastněte se této práce a podporujte ji!
Zejména v onom roce padesátého výročí vzniku Národní jednoty severočeské
(1935) se výzvy ještě stupňují. Najdeme je v každém čísle, někdy i několikrát. V
jubilejním roce přistupujte za členy Národní jednoty severočeské. Případně Nejste dosud
členem Národní jednoty severočeské? Přihlaste se u nejbližšího odboru nebo u Ústředí
N. J. S. v Praze.
V jubilejním roce se žádají také příspěvky na podporu činnosti této organizace:
Kdyby každý český uvědomělý člověk daroval jen jednu korunu pozemkovému fondu
Národní jednoty severočeské, znamenalo by to kapitál, jímž by se mnoho dalo zachránit
ve prospěch češství v ohroženém území. Podobně též: Nezapomínejte na pozemkový
fond Národní jednoty severočeské! Zachraňujte českému člověku půdu v pohraničí!
Někdy je třeba propagovat vlastní počiny: K Velikonocům všem Čechům
doporučujeme krásné velikonoční pohlednice vydané Národní jednotou severočeskou.
K dostání u Menšinového sekretariátu v Malých Svatoňovicích aneb v Severočeském
knihkupectví a nakladatelství v Praze 2, Spálená 26.
Velmi významnou kapitolu tvoří oblast apelů k zaplacení finančního příspěvku
za předplatné Našich menšin. Alternují se zde imperativy: Vyrovnejte laskavě
předplatné!, ale i otázky k zamyšlení: Vyrovnal jsem již předplatné? (příp. Zaplatil jsem
předplatné? či Poslal jsem již předplatné?). Ta se jako memento objevuje několikrát
ročně. Vyskytuje se i jakýsi apel na morální zodpovědnost Pořádek je zárukou
spokojenosti. Vyrovnejte proto nedoplatky za odebíraný časopis. Až mravokárně znějící
výzvy, týkající se peněz, respektive dluhů, byly velmi četné. Nutno říci, že nad
přímějšími imperativy převažují spíše otázky, které mají potenciál sáhnout trochu do
svědomí dlužníků.
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V obdobích na začátku kalendářního roku, tedy i začátku nového ročníku, se
objevují speciální připomínky povinnosti zaplatit nový ročník (nebo doplatit ten starý):
Při zahájení nového ročníku jest povinností každého odběratele udělat pořádek,
vyrovnat všechny nedoplatky a zaslat předplatné. Dále též: Vyrovnejte lask. Předplatné
hned na začátku ročníku! Uspoříte sobě i nám upomínky a starosti. nebo Bez starosti
celý rok budete, když předplatné na "Naše menšiny" vyrovnáte hned na začátku ročníku
složenkou pošt. spořitelny. Nemusíte na to už celý rok myslet, sobě uspoříte starosti,
nám práci a výlohy upomínání. Podobné osobní předsevzetí mělo i heslo: Předplácet
je vždy lépe než doplácet. Nedopusťte, aby doplatné na časopis vzrůstalo.
Obdobně bilančním obdobím, kdy byl kladen důraz, aby byly dány věci do
pořádku, byl logicky i závěr roku: Vyrovnejte laskavě na konci ročníku veškeré
nedoplatky!, případně Ke konci ročníku učiňte pořádek, vyrovnejte všechny nedoplatky
a zaplaťte předplatné! K důraznému upomenutí v jakýkoliv okamžik roku sloužila i
fráze Kdo ještě nevyrovnal předplatné, učiň tak dnes, když pročítáš nové číslo.
Praktických rad, jak postupovat ve věci předplatného, se čtenářům dostalo i výzvou
Chybí-li Vám složenka na předplatné, stačí vzít bianku-složenku, vyplnit číslem
poštovní spořitelny 16.206 a je po starosti.
Mnohé výzvy byly směřovány k podpoře menšinového života, k solidaritě,
k finančnímu přispění na konkrétní podniky.
Obecnější ráz měly věty jako Pamatujte při všech příležitostech na české
menšiny darem, sbírkou, odkazem! nebo Všichni věrní Čechové vzhůru ku práci pro
naše drané české menšiny! Projevme svoje vlastenectví, svoji lásku k našim statečným
hraničářům vlasteneckým činem.
Zvolání, adresované celému národu, důrazně vyzývá k podpoře menšin: Národe
československý, nezapomeň! Nezapomínej ani na okamžik, že v krajích smíšených
bojují a trpí naši nejlepší lidé! Vzpomeň, že potřebují Tvé stále podpory a pomoci a že
si zasluhují lásky Tvé, jsouce jedné krve s Tebou a majíce neskonalé zásluhy o nedílnou
naši vlast.
Konkrétní tip naopak představovalo vybídnutí: Přispějte na nově zakoupenou
sokolovnu v Broumově. Příspěvky přijímá Občanská záložna v Trutnově nebo
Menšinový sekretariát v Malých Svatoňovicích. Jiným projevem solidarity byly sbírky
na vánoční nadílku pro chudé děti v menšinách, které byly často inzerovány: Přispějte k
úhradě nákladu vánoční nadílky českých hraničářských dětí v Podkrkonoší. Totéž
poselství v citově zabarvenějším hávu obsahuje motto: Prosinec je měsícem štědrosti a
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lásky! Přispějte na vánoční nadílku českých menšin!, praktickou radu, jak pomoci,
přidává následující: Přispějte na úhradu vánoční nadílky českých menšin! Pamatujte při
zábavách, divadlech a při všech příležitostech na tento ušlechtilý, vlastenecký účel.
Dary přijímá a s díky kvituje Menšinový sekretariát.88
V určitých obdobích byla také propagována tzv. menšinová daň. Výzvy začínají
obecně a hovoří o nutnosti podporovat hraničáře a menšiny. Teprve druhá část odhalí,
kam výzva směřuje: o peněžním příspěvku se nezačíná přímo, nýbrž až po ataku na
rozum i cit. Vycházela tedy provolání jako Práce pro české menšiny zajišťuje národ i
stát. Proto zasluhuje podpory všech dobrých Čechů. Přispějte tudíž všemožně na
"Menšinovou daň"! nebo Nezapomínejte našich hraničářů! Přispějte na "Menšinovou
daň!" či Jest osudným omylem předpoklad, že menšiny české jsou již zabezpečeny a že
nepotřebují více žádné podpory. Právě naopak: v zněmčeném území je dnes více práce a
potřeb, než dříve za Rakouska. Neodmítejte proto své pomoci a přispějte ochotně na
Menšinovou daň. Na národní povinnost je menšinová daň povýšena ve výzvě Vykonejte
svoji národní povinnost, složením menšinové daně k umožnění další menšinové práce - k
upevnění našich předních stráží!
Národní život je podporován zvoláními Alespoň jeden dobrý skutek v den 7.
března žádá od nás Národní rada československá: Nezapomínejte na naše obranné
jednoty, na hospodářský plán!

Během událostí, které byly považovány za velmi

důležité z hlediska národnostního boje, nabývaly výzvy praktického rázu: Učiňte vše
pro jednotnou frontu českou při obecních volbách!
Záchrana a podpora českého školství leží tvůrcům časopisu též: České dítě do
české školy! nebo Naše školy jsou jedinou naší nadějí. Opustíme-li toto pole veřejné
působnosti, ohnisko naší kultury, záruku lepší budoucnosti, ztrácíme vše, co jsme
dobyli. V našich školách je naše spása, budoucnost, naše všechno. Proto vítáme každou
novou školu, jako nového bojovníka lepších obzorů národního našeho života.
Konkrétní výzvy k aktivitě, vedoucí k podpoře českých podniků ve smíšeném
území, jsou např. Upisujte podíly na "Národní dům" v Žacléři, finanční nádech má i
Pomozte menšinám, pomozte Národní jednotě severočeské. Projevujte svoje
vlastenectví, svoji lásku k našim statečným hraničářům také skutky. Všechny příspěvky
Vánoční nadílky se týkala další motta: Vánoční nadílku – 3000 českých dětí v 25 menšinových školách - nákladem 60000 Kč
obstaral Menšinový sekretariát pro severovýchodní Čechy v Malých Svatoňovicích. Kdo můžeš, přispěj na tento šlechetný národní a
humánní účel. Účet poštovní spořitelny číslo 16405.
Další výzva rovněž vyčísluje: K úhradě nákladů loňské vánoční nadílky v menšinách schází ještě přes 30000 Kč. Kdo´s dobrý, pomoz!
88

24
kvitujeme v této rubrice. Na příspěvky nad 10 Kč zasíláme ještě zvláštní potvrzení
poštou. Pro menšiny není menšinová daň povinná.
Některé výzvy mají své specifické místo – navazují na tematiku v rubrikách a
jsou tedy na očích i cílové skupině čtenářstva: Turisté! Neopomeňte zavítati do krásně
položeného Žacléře a navštivte "Národní dům" nebo velmi květnaté vyjádření: Není
hotov, není klidu, dokud nad krovem, jejž jsme zbudovali, tmaví se mračno závazků a
dluhů. Rozplašte mračno světlem účasti. Pamatujte na Národní dům v Žacléři.
Z textů článků dále vybočují tabulky s komunikací spojenou s přelomovými
okamžiky lidského života. Nalézáme zde adresná blahopřání ke svatbě, ale i poděkování
za projevy soustrasti a účast na pohřbu drahých.
Existují i praktické nápady, které list chce propagovat, jako je třeba výměna již
přečtených knih mezi různými komunitami.89
Některé zvýrazněné poznámky mimo texty mají organizační charakter: Pro nával
časové látky bili jsme nuceni opětně vydat dvojčíslo. nebo Veškeré příspěvky a sbírky,
na vánoční nadílku nám lask. zaslané, budou uveřejněny v čísle příštím. Jiné praktické
organizační upozornění praví: Kdo ponechá si toto 2. číslo Našich menšin, považuje se
za odběratele listu.
Mezi texty článků si čas od času přidá svá propagační hesla i dlouholetý tiskař
Našich menšin, V. J. Ehl: Vkusně provedené plakáty k Tylovým oslavám dodává velmi
levně grafický závod V. J. Ehl v Úpici.
Jako určitá skupina mohou být vymezeny i výzvy spojené s inzercí. Ať již ty
směřované k potenciálním inzerujícím, tak ke čtenářstvu, které je podporovánu k
nákupu u inzerujících, tzn. ve stech procentech případu ryze českých živnostníků či
využívání českých služeb: Kupujte výhradně u firem, které v našem listě inzerují a
odvolávejte se při svých nákupech na náš list! Kdo inzeruje - prodává. nebo
Objednávejte a kupujte u firem u nás inzerujících. Podporujete nejen obchody a závody,
ale podporujete tím i nás, tj. menšinový tisk.

2.1.9 Média v Našich menšinách
Roku 1930 byla na krátko do Našich menšin zařazena rubrika Ohlasy tisku.90
Roku 1924 a 1927 se objevuje podobná rubrika Z novin. Zmínky zpráv z různých médií
Odbor Národní Jednoty severočeské pro Dřenice a okolí by vyměnil s některým odborem NJS větší počet zábavných a poučných
knih i divadel. Her, které jsou již u nás přečteny. Kdo by se o výměnu ucházel, nechť se obrátí přímo na předsedu NJS. K. Štěpánka
v Dřenicích č. 71, p. Medlešice.
90
Ohlasy tisku. Naše menšiny, 1930, roč. X, č. 1, s. 17.
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se objevovaly napříč ročníky zejména v přehledech krátkých zpráv z domova i ze světa,
ať již to byla rubrika Různé zprávy, Hraničářský film či Letem menšinovým světem.
Menšinový sekretariát v Malých Svatoňovicích se staral o sbírání a distribuci
starších českých novin. Žádal krajinské časopisy, aby zasílaly na výměnu svůj list,
klidně i více výtisků, starších, vrácených. Expedice Našich menšin je pak posílala do
menšin.91 „Přečtené noviny nezahazujte, ale zašlete Menšinovému sekretariátu v MS,
který je rozesílá do menšin. Odbory NJS zřiďte ve svých místech sběrny přečtených
novin, sekretariát Vám pak sdělí, do kterých menšin je máte posílat.“92 Jinde list
informuje, že přečtené noviny zasílá mj. menšinám v Lamperticích, M. Bukách, Poříčí u
T, Horním Starém Městě, Žacléři a Star. Sedloňově.93 Expedice novin též informovala,
že předplatila některým menšinám lidovýchovné časopisy.94
Vzájemně vyměněné noviny mohly být i inspirací. Bylo běžnou praxí, že
periodika navzájem přebírala informace, docházelo k citacím, někdy i přejímání celých
textů (s poznámkou, že text byl napsán pro konkrétní periodikum).
Nacionálně laděné Naše menšiny bedlivě sledují, co se píše v německém táboře.
Negativně pojaté zprávy pak často otiskují. Stejně tak činí i listy německé, které Naše
menšiny také vedou v evidenci a citace z nich využívají. Našich menšin si všímají i jiná
periodika a zmiňují jejich působnost. „Máme radost, že si po listech německých, jež
nám věnují pozornost často až přespřílišnou, začíná našeho časopisu všímat i tisk
český.“95 Zmínění článku Našich menšin v jiném periodiku list rád zdůraznil. Mnohdy
ale na ně reagoval a interpretaci či nepřesnost informací doplňoval.96
O fluktuaci textů svědčí např. otisknutí téměř celého článku J. M. Vlčka Jestřebí
hory – Žaltman v časopise Pokrok v Jaroměři 97 nebo několikanásobné otištění Vlčkova
článku Žaluji! po mnichovských událostech, který převzaly další listy, jako byla Osvěta

Našim dopisovatelům. Naše menšiny, 1920, roč. I, č. 2, s. 13
Přečtené noviny. Naše menšiny, 1921, roč. I, č. 7, s. 14.
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Z menšinového sekretariátu. Naše menšiny, 1923, roč. III, č. 1, s. 120
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Např. „výborný lidovýchovný časopis Nový lid“
95
Z novin. Naše menšiny, 1924, roč. IV, č. 9, s. 183-4.
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Tamtéž: „Časopis Národní osvobození v čísle ze dne 25. července 1924 uvedl náš list (číslo 7.) s touto poznámkou: ,Menšinová
práce dnes? V osvobozeném státě? Ano, dnes v osvobozeném státě! Neboť politické naše osvobození zůstalo na půl cestě –
hospodářkou nadvládu si udrželi Němci skoro všude. Pozemková reforma účelně provedená, socializace dolů musí doplnit dílo
odboje. Pak si budeme se sousedy Němci rovni. Menšinová revue je jistě v prvé řadě povolána k tomu, aby tyto otázky řešila a
řešení jejich připravovala! Chtěli bychom i o těchto věcech někdy slyšet hlas Našich menšin.´ (…) Národ.osvobození, ale četlo asi
právě jen jedno číslo (7.), neboť kdyby znalo čísla předešlá a minulé ročníky, seznalo by, e jsme hospodářské otázce a hospodářské
práci v zněmčeném území věnovali vždy tu největší pozornost. Zavedli jsme dokonce zvláštní rubriku Hospodářská práce, později,
v které jsme přinášeli články, úvahy, upozornění a pokyny a registrovali jsme důležitější hospodářské zjevy a události. O
pozemkové reformě jsme psali mnohokráte. (…) Chce-li Národní osvobození slyšení hlas o hospodářských otázkách, tak nechť si
přečte dosud vyšlé ročníky, hlavně výše citované články, tam jej najde.“
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lidu nebo Krkonošský obzor. Stává se rovněž, že na sebe pisatelé různých článků
reagují.98
Některé texty se týkají novinářů a jejich činnosti. Zásluhy jsou vypichovány u
přispěvatelů Našich menšin, a to pravidelně, zejména pokud slaví nějaké životní
jubileum (pak je to nejčastěji v rubrice Z galerie menšinových pracovníků), případně
pokud zemřou (pak se objeví jejich nekrolog v rubrice Naše rovy).
Kladně je hodnocena aktivita českých novinářů, kteří přijeli na pozvání Národní
jednoty severočeské do Ústí nad Labem, „aby z vlastní autopsie poznali poměry
panující v zněnčeném území. Takové zájezdy by měli konat také naši politické, ministři
a vyšší státní úředníci, pak by se jistě nemohlo zrobit takové Sudettendeutschland.“99
Německá strana využívala obratně tisk pro propagandistické účely. V textech
jsou zmiňovány jak přímo říšskoněmecké listy (obecně i konkrétně), německá agitace
v Rakousku (např. časopis Der Tschechenspiegel s protičeským štvaním)100, tak i
severočeské německé časopisy z oblastí Sudet,101 i německá periodika v Praze (např.
Henleinův vlastní deník Die Zeit, Čas).102 Nechybí zmínky periodicích různých táborů
úspěšných, oficiálních německých politických uskupení na území Československa,
např. Sozialdemokrat.
Čeští žurnalisté v Našich menšinách varují před mocným nástrojem německého
tisku, zároveň si, zvláště v atmosféře druhé poloviny let třicátých stěžují na to, že jejich
hlas je tiskem umlčován. Senátor J. Havlín kupříkladu v Našich menšinách otiskuje dle
stenografického protokolu několik myšlenek, které denní tisk ignoroval.103
Velmi často je odkazováno na Osvětu lidu a Hraničáře, listy s podobným
zaměřením. V reakci na sčítání lidu list uvádí reakce různých médií v oddílu Hlasy
tisku.104 Je zde zmiňováno česky psané západočeské Pošumaví, dále Čechoslovák,
Národnostní obzor, Národní listy, Pražský ilustrovaný zpravodaj.105 Další listy, kterých
si časopis všímá, jsou např. Jednota národa, vycházející v Jablonci n./N, Český deník
v Plzni, celostátní noviny jako Národní politika nebo Demokrat, vycházejících na
Královských Vinohradech, Venkov nebo Moravská hraničářská stráž.106
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O rozhlasovém vysílání, které na českém území vzniklo na počátku 20. let, bylo
tedy v době vydávání časopisu Naše menšiny zcela novým médiem, se ve třicátých
letech mj. dozvídáme, že „ministerský předseda prohlásil k novinářům, že zamýšlí
rozšířit německé vysílání našimi rozhlasovými stanicemi – snad v zájmu propagace
vládní práce“107 nebo že „říšskoněmecký rozhlas v posledním čase zahajuje kampaň
proti Československu, a to zprávami i hlasy tisku. Jde o systém, jímž mají být Němci
v Čechách znepokojováni.“108 Naše menšiny si všímají i detailů a příspěvek Rozhlas ve
službách Němců uvádí, že Sukova skladba Asrael byla uvedena v češtině i němčině,
„jako kdyby byla republika státem dvoujazyčným“.109 Čtenáři jsou informování o
nových německých vysílačích s výhradně německým programem (např. 1938 u
Mělníka).110
Kromě častějších varovných zpráv z obsahů německého rozhlasu se objevuje
např. i historicky zajímavá zmínka o zveřejnění části ruské rozhlasové řeči, „kdež jsou
varování němečtí fašisté: „jestliže německá vláda odváží se porušit hranice
Československa, nad Berlínem se objeví 30.000 bombardovacích letadel.“111
Nárůst nepřátelství německého tisku vůči Československu dokládá další
historicky zajímavá citace o plánech Hitlerovy vlády o odtržení Sudet: „Třeba Hitler
sám dnes to nehlásá, přece jen jeho kniha Mein Kampf to obsahuje, říšskoněmecké
noviny tak píší a jeho spolupracovníci tak hlásají.“ 112
V roce 1938, ještě v době předmnichovské, jsou tiskem připomínána varování:
„Zájem státu přikazuje: Neprozrazovat věci brannosti státu! – v intencích zákona na
obranu státu nesmějí psát jenom noviny, revue, časopisy a knihy, ale nesmějí být ani
ústně šířeny zprávy“, které se týkaly patnácti témat, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit
bezpečnost Československa.113
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Zájem státu přikazuje: Neprozrazovat věci brannosti státu! – v intencích zákona na obranu státu nesmějí psát jenom noviny, revue,
časopisy a knihy, ale nesmějí výt ani ústně šířeny zprávy následujících patnácti témat
1) zprávy o přípravách a opatřeních pro mobilizaci čs. Branné moci nebo o změnách ve stavu branných příprav, z nichž by bylo
možná usuzovat na takové přípravy
2) o dislokaci útvarů branné moci, stěhování vojenských těles, o dopravě výzbroj. materiálu
3) o opatřeních proti leteckým, plynovým a jiným nepřátelským útokům
4) o stavu, zřizování a provozu vojenských táborů a skladišť prachu a vůbec jakékoliv zprávy o vojenských objektech, které
slouží mobilizačním školám neb branným přípravám armády
5) zprávy o vojensky důležitých závodech a o jejich vnitřní organizaci
6) sdělení o opatřeních v pohraničních oblastech nebo v pevnostech, zprávy o stavbě opevnění a o stavbách v pohraničí vůbec
7) zprávy o zavádění nových bojových prostředků, jejich popis a zprávy o výsledku zkoušek s těmito prostředky
8) o dopravě válečného materiálu, ať je určen pro československou armádu nebo pro kteroukoliv jinou armádu.
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Příležitostně se objevují zmínky o obsahu médií i mimo středoevropský prostor,
respektive Československo a jeho německy mluvicí sousedy: České New-Yorské Listy
například roku 1922 informovaly o kulturní pomoci českým menšinám v Rakousku, pro
něž se stává česká literatura nedostupná,114 rovněž o vycházení listu Menšinová revue
Dunaj, pod nímž byl podepsán školský spolek Komenský ve Vídni a redakce Fr.
Melichara a Věstníku Komenského a jeho zvláštní přílohy České srdce.115
Tisku českých menšin v pravém slova smyslu, tedy komunitám rozptýleným na
různých místech planety, se Naše menšiny věnují okrajově též. Dozvídáme se, že roku
1935 existovalo 150 krajanských listů, nejvíce v USA, kde měli deset deníků, mnoho
týdeníků a měsíčníků a celkem asi120 časopisů. V Rakousku 2 deníky, 1 týdeník a 9
dalších periodik apod.116
Na menšinových sjezdech se již v prvních letech republiky žádá rezolucí, aby
byla zostřena cenzura německých listů: „Němečtí redaktoři jsou mistři v zesměšňování
státu a jeho zřízení a listy jejich překypují jízlivostí a cynickým výsměchem všemu
českému!“117

2.2 Vznik a zánik listu
2.1.1 Předchůdci listu
Přímým předchůdcem Našich menšin byly listy, v nichž se angažoval rovněž J.
M. Vlček. Měsíčník nebyl jeho prvním pokusem o menšinovou publicistiku. Jako
redaktor působil v Trutnovském věstníku, založil Věstník úpický, který se později
osamostatnil a změnil na Věstník osvětové, národní a menšinové práce. Ryze
menšinovým deníkem byl pak jeho Podkrkonošský kraj.118
VĚSTNÍK

OSVĚTOVÉ,

MENŠINOVÉ

A

VEŘEJNÉ

PRÁCE

SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH, řízený J. M. Vlčkem, vycházel od 12. prosince 1909,
9)

10)
11)
12)
13)
14)

Podrobnosti o organizaci československé armády, o prováděných nebo připravovaných změnách v této organizaci, o
skutečném nebo udánlivém stavu výzbroje, o živém a mrtvém materiálu, o osobním stavu celé armády nebo jednotlivých
útvarů, o cvičeních, při nichž byla zkoušena nová organizace nebo nová výzbroj
O stráži obrany státu a jejich svazcích (četnictvu atd.)
O koupi nebo vyvlastnění pozemků pro vojensky důležité stavby
Zprávy o dalších věcech pošty, telegrafu, telefonu, přijímacích a vysílacích zařízeních, pokud jsou v nějaké souvislosti
s opatřením dle zákona na obranu státu
Zprávy o stavbách a zřízeních na hlavních a zvlášť důležitých nádražích, křižovatkách, a o úkonech, které se na těchto tratích
konají pro účely obrany státu
Zprávy o stavbách strategicky důležitých silnic a mostů

Kulturní pomoc Čechoslovákům v Rakousku. Naše menšiny, 1922, roč. II, č. 6, s. 74.
Svět knih: Tato akce pražského starosty Dr. Baxy umožňovala Čechoslovákům, kteří po roce 1918 nezvolili repatriaci, aby pro ně
knihy byly dostupné. Knihy buď nebyly, nebo byly velice drahé.
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a to jednou měsíčně. Nakladatelem a vydavatelem byl V. Ehl. Předplatné činilo 2
K ročně. List byl stejně jako později Naše menšiny orgánem VII. sboru Národní jednoty
severočeské, Vzdělávacího sboru okresu úpického, Ústřední knihovny ochotnických
divadel okrsku úpického, Přednáškového sdružení v České Skalici, Sokolské župy
Podkrkonošské a Hasičské župy. Adresa redakce byla: J. M. Vlček, Malé Svatoňovice,
adresa administrace: V. J. Ehl, Úpice.
Programové prohlášení prvního čísla zmiňovalo, že intencí autorů byla zejména
výchovná stránka listu („půjde nám tudíž vždy a jedině jen o věc a nikoliv o osoby“ 119)
a apolitičnost („jest tudíž vítán každý spolupracovník bez rozdílu přesvědčení“ 120). Jako
úkol si list vytyčil „být rádcem veškeré práce lidovýchovné a být zároveň duševním
pojítkem všech vzdělávacích a obranných spolků a institucí severovýchodních Čech.“121
Měl poskytovat pokyny a podněty k práci mezi lidem, proto vyzýval potenciální
spolupracovníky a dopisovatele, aby list zásobili vším, co se děje ve spolcích,
knihovnách, školách, obcích. „Vyžaduji jediné: pravdu.“122
Číslo bylo rozesláno všem spolkům severovýchodních Čech s touhou, že „aspoň
větší část jich pochopí význam našeho listu a předplatí ho, bude vycházení jeho
zaručeno. Od této podpory bude také záviset obsahové rozšíření listu.“123
Rubriky byly do značné míry obdobné jako později u Našich menšin. Mapovaly
oblasti školství, divadla, menšinové práce v kraji, literatury a umění (dokonce i hudby);
oproti Našim menšinám často s širším záběrem a rozmanitěji. Rubriky byly často
pojmenovány zcela shodně jako v pozdějších Našich menšinách: Národní hospodář,
Samospráva, Besídka, Z redakce apod.
Některé oblasti byly organizovány do „hlídek“: Hlídka vzdělávací práce, Hlídka
ochotnických divadel, Sokolská hlídka (a oproti Našim menšinám zde měla místo i
Hasičská hlídka).
Novinový formát míval okolo šestnácti stran, z toho nebývalo výjimkou, že se
zde nacházely třeba čtyři strany graficky rozmanité inzerce.
PODKRKONOŠSKÝ KRAJ vycházel s podtitulem List menšinové, osvětové a
veřejné práce pro severovýchodní Čechy a byl určen „Ve prospěch Národního domu
v Trutnově“. Vznikl na jaře roku 1911 jako čtrnáctideník, vycházel každý druhý pátek
POSPÍŠIL, Otakar. Deset roků minulosti – deset roků budoucnosti. Naše menšiny, 1930, roč. X, č. 1, s. 2-4.
Programové prohlášení. Věstník osvětové, menšinové a veřejné práce severovýchodních Čech. 1901, roč. 1, č. 1.
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(v prvním roce vyšlo např. 19 čísel). Předplatné činilo 5 K ročně, redakce a
administrace byla lokalizována v Národním domě v Trutnově, a to v ul. Beethovenova
č. 18. Z tiráže se dozvídáme i redakční hodiny (od 10.-11. hod. dopol.). Majitelem byl
Odbor Národní jednoty severočeské v Trutnově, vydavatelem a zodpovědným
redaktorem: JUC Josef Šrámek. Tiskli jej Bratří Peřinové v Hradci Králové.
Od Našich menšin se lišil svým novinovým formátem. Naopak obdobné měl
opět některé rubriky: Divadlo, Besídka, Národní hospodář, Věstník N. J. S., Turistika,
Tělesná výchova – Sokolství, Různé zprávy, Sociální obzor atp. Navíc měl ještě jasně
oddělen Politický přehled, nacházelo se zde dokonce Domovské právo i Zdravotnictví.
V zahajujícím provolání s názvem České veřejnosti! Je obhajována nutnost
menšinového

tisku

a

předneseny

důvody

k založení

menšinového

časopisu

Podkrkonošský kraj. „Menšinový tisk má velký význam pro zápas českých menšin. Je
to prostředek nejúčinnější a proniká i tam, kde nemají dosud ohlasu myšlenky
uvědomovací a sdružovací. Tisk je prvním vůdcem, nejdůležitější obranou a jistým
prostředkem k útoku v boji národním, politickém a sociálním.“124 Region zájmu listu je
zde spojován se silnými menšinami na Trutnovsku, Žacléřsku, Maršovsku, Vrchlabsku,
Lanškrounsku, Broumovsku, Královédvorsku, Tanvaldsku, Jablonecku a Liberecku, kde
do té doby neexistoval „řádný menšinový časopis, který by byl obráncem menšin proti
nesčetným křivdám a útiskům, páchaným na nich německými radnicemi, úřady a jinými
vládnoucími činiteli. Podkrkonošský kraj učinil si úkolem podávat jasný a co nejúplnější
obraz kulturního a hospodářského života, jak menšin, tak i přilehlého pomezí českého.
Sleduje pilně život českých menšin, seznamuje s nimi českou veřejnost, aby budil zájem
a udržoval styky s českým krajem.“125
Tam, kde jsou menšiny ekonomicky slabé, měl být list zasílán zdarma. Tam měl
být „jediným hlasatelem národního uvědomění a zachráncem českých duši před
germanizací.“126
První ročník redaktoři hodnotili na základě množství pochvalných uznání a
doporučení velmi pozitivně, pro intenzivnější plnění programu však volá po pomoci a
podpoře ze strany celé české veřejnosti. „Doporučujíce vřele Podkrkonošský kraj celé
české veřejnosti, obracíme se obzvláště na naši samosprávu a peněžní ústavy, aby
finančně podepřely tuto vážnou práci ve prospěch českých menšin; spolky, menšinové a
Tamtéž.
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osvětové korporace, jakož i jednotlivce pak přátelsky vyzýváme, aby odebírali,
doporučovali a rozšiřovali menšinový časopis Podkrkonošský kraj.
List byl orgánem velkého množství organizací, jako byla Národní rada –
sdružení českých spolků v Trutnově, Vzdělávací sbor okresu úpického, Vzdělávací sbor
okresu náchodského, Učitelská jednota v Úpici, Jednota učitelská „Komenský“
v Náchodě, Sdružení ochotnických divadel okrsku úpického, Župní hasičská jednota
severovýchodních Čech, Menšinový sekretariát pro Podkrkonoší v Trutnově nebo
několik sborů Národní jednoty severočeské.
Krom postavy redaktora J. M. Vlčka by se dala najít i další jména, která
se objevují o jedno či dvě desetiletí později i v Našich menšinách (například Emanuel
Hrubý, budoucí senátor a svého času také předseda Svazu národních jednot a matic a
starosta Národní jednoty severočeské).
List byl pojat velmi otevřeně: přednášel dokonce i informace ze světa, ať již
v rubrice Ze světa slovanského, tak ve Světové knihovně a v mnohých dalších. V Našich
menšinách zahraničí krom německy mluvících sousedů téměř nenajdeme (výjimkou
jsou státy s českými menšinami, jako je Jugoslávie, USA aj., nebo zmínky ze
zahraničního tisku, pokud se týkal národnostního boje v Československu).
Důraz je kladen na osvětu (Osvětová práce v Podkrkonoší) a vzdělávání. Jednou
z rubrik je i Školská kronika. Českému školství obecně je věnována velká péče, stává se,
že některá čísla jsou na ně někdy téměř zcela zaměřená.
Výraznější než u Našich menšin je tu inzerce. Rubrika Drobný oznamovatel má
navíc oznamovat práce živnostníků, reklamy obchodníků, koupě a prodeje, služby a
práce apod.
U obou předchůdců Našich menšin je podobný rukopis, a to nejen ve stavbě a
složení rubrik, nýbrž i ve formulaci výzev. O něco markantnější je u předchůdců jejich
inzerce.
Zánik Podkrkonošského kraje souvisí s nedostatkem financí, úplným finančním
debaklem. Když se Vlček s novým entusiasmem pouštěl do zakládání Našich menšin,
malosvatoňovický učitel Vojtěch Šandera, jeho blízký přítel a kolega, ho od nového
podniku odrazoval.127
Vlček na tyto začátky Našich menšin později vzpomíná: „Když jsem s tím přišel k jednateli VIII. sboru N. J. S. příteli Šanderovi
na radu a vykládal mu přesvědčivě, že tato nová široká a rozvětvená organizace musí přece mít nějakého tiskového prostředníka a
hlasatele, aspoň ve formě prostého „Věstníku“, tu mě odbyl svým typickým suchým způsobem: „No dobře, dobře, jen si zase
s něčím začni. Copak jsi nedostal za vyučenou? Nemáš na tom jednom případu dost?“ Narážel tím na mé někdejší vydávání
menšinového deníku Podkrkonošský kraj v Trutnově, které skončilo úplným finančním debaklem. Ale i tato dobře míněná přátelská
rada neschladila můj žurnalistický zápal a já přece provedl své.“
VLČEK, Jindřich M. Jak se „Naše menšiny“ zrodily (Hrst jubilejních vzpomínek). c.d,. s. 4.
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2.2.2 Okolnosti vzniku; funkce, cíle a úkoly listu
V době samostatností po vzniku republiky se předpokládalo, že zmizí ve
vlastním státě i české menšiny, které byly důsledkem rakouské nadvlády. J. M. Vlček
byl však v intencích NJS zastával názor, že vznikaly „další tisíce nových českých
menšin a hlásily se dychtivě k životu a volaly o pomoc a podporu toužíce po vlastním
životě společenském, kulturním i hospodářském. Nahrnulo se nám spousty práce.
Zakládali jsme odbory NJS i jednoty sokolské, zřizovali menšinové školy, knihovny,
divadlo atd. atd. Viděl jsem, že na tuto velikou práci nestačí několik, byť i sebe
nadšenějších jednotlivců, že je zapotřebí práce plánovité a soustavné a k tomu že je
nutno pevné organizační základny. Za tím účelem vyvolal jsem při VIII. sboru N. J. S.
v život menšinový sekretariát pro Podkrkonoší, při kterém zřízena řada odborů. (…)
sběrnu a expedici novin, a jak u mě nemohlo už ani jinak být, i odbor redakční, který
měl vydávat Věstník českých menšin,“128 vzpomíná retrospektivně J. M. Vlček na
počátky listu.
„Doba popřevratová, jež způsobila radikální obrat v životě menšinovém vůbec,
dala mu nový směr, vynutila si nové cesty, ba snad i nové metody, kdy se v jistém
směru uvolnila a silně rozšířila svoji působnost, vynutila si nový pokus o publicistiku
svého rázu, odborovou, specielní, dala vznik Našim menšinám, jež staly se orgánem
VIII. sboru Národní jednoty severočeské.“129
Programový článek na začátku vycházení v roce 1920 jasně naznačuje, že Naše
menšiny mají být věstníkem českých menšin v Podkrkonoší a chtějí vedle organizačního
působení přinášet články a přehledy o českých menšinách a zprávy o menšinové práci.
List se chtěl zaměřovat na sdílení osudů komunit v pohraničí, inspiraci pro
ostatní spolky i upozorňování na odstrašující případy jednání (zejména ze strany
Němců), tak na odstrašující případy jednání (zejména Němců). Chtěl zároveň ale zacílit
i na obyvatele ve vnitrozemí, aby byli o situaci informováni a menšiny v pohraničí
podporovali.130
Několikrát je zmiňováno, že časopis zaznamenal podstatný vývoj. Původně
pouze organizační věstník „přeměňuje se bohatostí a rozmanitostí materiálu na časopis
s charakterem revuálním, jenž kompromisuje s úsilím reportérským (…) samostatný,

VLČEK, Jindřich M. Jak se „Naše menšiny“ zrodily (Hrst jubilejních vzpomínek). c.d,. s. 4.
Jako další složky menšinového sekretariátu byly odbor organizační, národně-politický, knihovní, přednáškový, školský,
hospodářský, samosprávný, statistický, finanční, sociální péče, zprostředkování míst služeb a práce a právní poradna.
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nezávislý list s nádechem revuálním, sloužící otázkám a problémům menšinovým
vůbec“131
Naše menšiny se nechtějí jen rezignovaně spokojit se současným (během
vzestupu národnostních hnutí v Německu dokonce zhoršujícím se) stavem. Jejich cílem
bylo „být stráží, pečlivou, bedlivou, jakou byli vždy strážci hranic. (…) nelze spokojit a
resignovaně oddat se proudu.“132 S odhodláním se chtěl postavit „ke všem otázkám, jež
menšinový život dá, nebojácně, nekompromisně, zásadně, ničím nezabarveně, než
jedině vřelým zájmem a láskou k menšinám a jeho lidu, jemuž dáváme do služeb náš
list, jemuž chceme obětovat veškeré síly a námahu, nežádajíce víc, než tolik zájmu,
kolik ho spravedlivé, nestranné ocenění žádá.“133
Hraničářům šlo o pochopení a podporu ze strany české veřejnosti ve vnitrozemí,
rovněž poslanců a senátorů (kteří by měli pracovat pro menšiny bez ohledu na
stranickou příslušnost), rovněž tak denního tisku (který by měl věnovat situaci na
hranicích větší pozornost), pochopení a podporu úřadů, ale i zámožných vlastenců a
českých finančních ústavů (aby podporovali národní instituce k boji na hranicích). Naše
menšiny rovněž chtěly podporovat české živnostníky, dělníky, školy v pohraničí, rovněž
obsazování míst státních zaměstnanců (zejména pak učitelů) spolehlivými Čechy. Šlo
jim o to, aby si lidé uvědomili povinnost k vlastenecké práci, přešli od slov k činům.
Menšináři chtěli rovněž, „aby projevy německé loajality byly přijímány s rezervou, aby
v myslích českého lidu v zázemí vítězil zdravý nacionalismus, aby čeští lidé, kteří jako
turisté nebo letní hosté přicházejí do zněmčených krajů, měli více národní hrdosti, nebo
a aby byl bedlivě sledován duch výchovy na německých školách.“134
Úkoly Našich menšin logicky kopírují úkoly Národní jednoty severočeské,
jejímž jsou orgánem.135 „Pohraničí nutno kolonizovat Čechy – dávat tam zaměstnance

Našemu čtenářstvu. Naše menšiny, 38/1
POSPÍŠIL, Otakar. Deset roků minulosti – deset roků budoucnosti. cit. d., s. 2.
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Například Hraničářská rezoluce z Valného sjezdu hraničářů k jubileu padesáti let fungování Národní jednoty severočeské v roce
1935 volá po:
1) Rozpuštění Henleinovy strany
2) Ustavení národní vlády
3) Důsledné provádění zákonu chránících republiku, státní autoritu, hospodářsky a sociální klid a pořádek ve státě, zvláště také
zákona jazykového
4) V administrativě veřejné uplatnění zásady, že demokracie není anarchie, ale kázeň a podle potřeby i silná, energická ruka
5) Zvětšení počtu vojenských posádek v pohraničním pásmu severních Čech
6) Zhuštění sítě četnických stanic a oddělení finanční stráže
7) Náležité technické i administratiní vybavení těchto sborů
8) Zestátnění policie ve všech městech zněmčeného území, kde toho státní zájem potřebuje
9) Zákonnou záruku a přípravu obrany státu, zvláště v tom směru, aby z podniků, ústavů a zvláště v tom směru, aby z podniků,
ústavů a zařízení pro
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spolehlivé a finančně nezávislé, bránit sňatkům s Němkami, nebát se prostě falešně
vykládaného slova čechizace. Čechizujeme zatím jenom příslušníky vlastního národa
mravné či hospodářsky slabé.“136 Snahou bylo rovněž čelit útočnosti Němců: „Stoupá
sebevědomí Němců i Maďarů v sousedních státech, stoupá výbojnost jejich větší i
v naší republice. (…) Útočnosti německé není dosti rázně čeleno, naopak, národní
sebevědomí v našem národě upadá, jsouc potlačováno a snižováno.“137 V roce 1928 se
píše: „V posledních dvou letech zhoršily se životní podmínky i národní naděje –
obranná práce vrací se do dob před-převratových, ba – poměry dnešní jsou ještě horší –
než za Rakouska!“138

2.2.2 Zánik listu
Vzhledem k zaměření listu je datum konce jeho vycházení celkem logickým
vyústěním historického vývoje země, zvláště pak jejích příhraničních oblastí. Roku
1938, kdy se napětí stupňovalo, vyšlo poslední číslo před Mnichovem v srpnu. Až do
prosince se list odmlčel. Tehdy vyšla dvě dvojčísla, která se vymykala standardnímu
pojetí listu, strukturou i obsahem.139
List a člověk, který mu obětoval 18 let svého života, bilancuje téměř dvě
desetiletí působení v článku Na rozloučenou slovy: „18 roků vyházel náš list. 18 roků
stál oddaně a věrně ve službách národa, vlasti a státu. 18 roků pracoval neochvějně,
důsledně a soustavně pro naše hraničáře. Podporoval je a pomáhal jim v jejich životě
národním, kulturním, sociálním a hospodářském. 18 roků informoval naši českou
veřejnost, upozorňoval na důležitost hraničářů a jejich potřeby a burcoval naši českou
obranu státu důležitých byly odstraněny živly státně nespolehlivé, ať na staně zaměstnanecké, či zaměstnavatelské, jakož i cizí státní
příslušníci
10) Vnucenou správu po případě vyvlastnění takových podniků, důležitých pro obranu státu
11) Znemožnění nabývání nemovitostí a řádných práv k nim ciinci v pásmu pohraničním
12) Vedle budování nutných českých škol v pohraničí i soustavné opevňování strategicky důležitých míst
13) Utvoření poradního sboru pro věci hraničářské v ministerstvu vnitra
14) Utvoření janičářských výborů v obou komorách Národního shromáždění
15) Obsazení okresních zastupitelstev spolehlivými a svědomitými českými lidmi
16) Ustanovení nejlepších, spolehlivých, česky uvědomělých, ale také energických a charakterově silných úředníků k vedení
státních i veřejných úřadů v pohraničí. Vůbec pak mělo by být zásadou, aby každý český státní zaměstnanec část své kariéry strávil
v pohraničí. Zvýší to jen jeho kvalifikaci, znalosti jinonárodních jazyků menšinových a umožní praktickou znalost těžkého života
českých hraničářů
17) Při státních dodávkách přizpůsobení dodávkových řádů národním a státním potřebám se zvláštním ohledem na hospodářské
podpoření hraničářova
Úhrnem žádáme silný národní stát, v němž místo něho vedle pouhých slov byly by konány i činy, potřebné pro zdraví a zdar národu
i státu. Voláme po upřímné národní solidaritě na hospodářském a sociálním podkladě, budované nad úzkým rámcem uzavřeného
politického stranictví nebo stavovství.
Text je citací Hraničářské rezoluce:
Hraničářská rezoluce. Naše menšiny, 1935, roč. XV., č. 7, s. 119-120
Kromě této rezoluce spíše politické a sloužící k ochraně hranic, vznikly a v Našich menšinách byly otištěny i Rezoluce
národohospodářská Naše menšiny, 1935, roč. XV., č. 7, s. 113 a Rezoluce školská a kulturní Naše menšiny, 1935, roč. XV., č. 8, s.
142-3
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Tamtéž.

35
veřejnost pro jejich nutnou podporu. 18 roků vše to náš list plnil nezištně a obětavě.“140
List byl celých osmnáct let personifikací varování vůči německé nadvládě v oblasti
Sudet. Na slova mnohých menšinových pracovníků nakonec došlo.
Vlček zveřejňuje své rozhodnutí ukončit činnost Našich menšin, rozhodnutí,
„byť i těžce a bolestně, další vydávání svého listu, který jsem jako list nestranný a na
nikom neodvislý vydával a redigoval zcela nezištně, bez nejmenší podpory kohokoliv,
jen v pochopení významu našeho pohraničí (což bylo ostatně v uplynulých dnech
tragicky potvrzeno) a jen z lásky k našim statečným hraničářům – tímto 18. ročníkem
zastavit.“141
Jednou z příčin je i nastupující cenzura, s níž se list doposud nesetkal: „K mému
rozhodnutí přispělo i značné zabavení mého článku Žaluji!. Toho si náš list za svoji
obětavou službu národu a státu věru nezasluhoval.“142 Pro Vlčka to byl jev zcela nový:
„To se mi za 40 let, co jsem žurnalisticky činným, dosud nestalo a v dosud vydaných 18
ročnících našeho listu nebyl nám ještě zabaven jediný řádek. Bylo to ostatně zcela
přirozené. Vždyť jsme sloužili jen národní věci, byli jsme oddanými a věrnými
služebníky našich českých hraničářů, národa a státu. Do našeho listu přispívali
vynikající naši mužové, spisovatelé a básníci, psali sem i poslanci a ministři. Náš list
byl právě pro svoji politicky nestrannou tendenci, ryze národní, často citován, a bylo o
něm často psáno velmi pochvalně. Až ku konci svého 18. ročníku – na sklonku svého
záslužného života – nenašel milosti u pana censora.“143 Výše zmíněný článek ale
převzaly další listy (Osvěta lidu, Krkonošský obzor) a jeho otištění se obešlo bez
jakéhokoli zásahu.144
V době, kdy česká země ztratila více než třetinu půdy, Morava a Slezsko skoro
polovinu, zůstalo v zabraných územích přes milion Čechů.145 Došlo i k zabrání ryze
českých obcí. Poslední prosincová čísla obsahovala historické kalendáře událostí od 21.
5. do osudného 30. 9., texty o mobilizaci 21. 9., ztrátě škol a národních a odborových
domů, odchodu českých spolupracovníků listu do vnitrozemí, o zastavení činnosti česky
psaných listů v Německu, kam se zároveň nesmí dovážet zahraniční (české) listy a kde
VLČEK, Jindřich M. Na rozloučenou. cit. d., s. 145-6.
Tamtéž.
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VLČEK, Jindřich M. Byli jsme vybíleni. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 10-12, s. 146.
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K cenzuře se ještě zhrzený Vlček vyjadřuje: „Jsem přesvědčen, že se to stalo „sine ira et studio“. Bez znalosti pisatele a jeho 40leté, jinak obecně známé práce národní i hraničářské i bez podrobnější znalosti listu a jeho ryze národní tendence. Dokazuje to
ostatně ta skutečnost, že zabavený článek „Žaluji!“ byl otisknut v několika listech úplně nezkráceně, bez zabavení jediného sůvka,
tak na příkl. v Krkonošském obzoru v Železném Brodě a dokonce i v sídle státního zastupitelství v Hradci Králové (v Osvětě lidu).
Článek sám měl nejušlechtilejší tendenci. Volal přece jen po podpoře a pomoci těm nejubožejším dnes příslušníkům našeho národa
– hraničářským uprchlíkům…“
VLČEK, Jindřich M. Byli jsme vybíleni. c.d.,s. 146.
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VLČEK, Jindřich M. Žaluji! Krkonošský obzor, 1938, roč. VIII, č. 39, nestránkováno.
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pro milion Čechů zbývá pouze pár hraničářských listů atp. Cenné mohly být pokyny pro
uprchlíky, kde se mají přihlásit, kde ubytovat, kde hledat zaměstnání atp.146
V prosinci, v čase předvánočním, kdy se davy Čechů ocitly bez domova,147
zavádí list kampaň Na Vánoce v každé rodině národní host, která má podpořit solidaritu
mezi českými lidmi v pomnichovských dnech: „Českým srdcím. Každý se o Vánocích
raduje, jen naši hraničáři budou mít letos smutné Vánoce i Nový rok. Pozvěte je na
svátky do svých rodin, vezme si každý k sobě alespoň jednoho národního hosta. Potěšíte
je tím a i sami pocítíte radost z dobrého skutku.“148
Kromě praktických rad, informací a výzev je mnoho stran věnováno sekci
Kročeje dějin 1938, která představuje 24 básní o Mnichovu, ať již z per předních
českých literátů, tak autorů blízkých časopisu Naše hranice.149
Archiválie jako dokumenty o fungování Našich menšin, rukopisy Vlčkových
projevů, fotografie apod. byly rodinou zničeny, ať již zřejmě během války kvůli hrozbě
prohlídek gestapa, tak po válce pro zdánlivou nepotřebnost.150 Podobně s listem naložili
i jeho držitelé: „Dnes je časopis poměrně vzácný, i když ho kdysi odebírala velká část
Čechů v pohraničí, považující to za určitou vlasteneckou povinnost

3. Osobnosti Našich menšin
2.3.1 Majitel, vydavatel, tiskař
Majitelem Našich menšin byl formálně VIII. sbor Národní jednoty severočeské,
vydavatelem

Menšinový

sekretariát

pro

severovýchodní

Čechy

v Malých

Svatoňovicích. Později byl však i oficiálně uváděn jako majitel, vydavatel a redaktor J.
M. Vlček, který list již od počátku spravoval. „To vše bylo jen pro forma, neboť vše –
majitelství, vydavatelství, redaktorství i administrátorství, spolupracovnictví a
Bylo to 452 384 Čechů (v Čechách) a 647449 Čechů (na Moravě).
Pokyny pro hraničáře. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 8-9, s. 135. Podkapitoly pokynů byly následující: Opatření úředního
povolení k vystěhování, Kolik peněz je možno vzít s sebou, Státní zaměstnanci, Soupis majetku v obsazeném území, Soupis škod,
Věstník pro uprchlíky, Majetkové otázky či Pohraniční průkazy.
147
Jak již bylo zmíněno, po obsazení Sudet se do vnitrozemí Čech dostává vlna uprchlíků. Naše menšiny volají po solidaritě s těmito
lidmi bez domova.
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Českým srdcím. Naše hranice. 1938, roč. XVIII, č. 8-9, s. 136-139.
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V mimořádné příloze Kročeje dějin 1938. Zpěvy naděje smutku a bolesti je publikována báseň Olgy Scheinpflugové Sladké
Francii, báseň Viktora Dyka Země mluví, Josefa Hory - Elegie, Vladimíra Holana – Okupace aj. Např. báseň V. Václavíka Žně byla
psána přímo pro Naše hranice.
Kročeje dějin. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, nestr. příloha.
150
K osudu archiválií Vlčkův vnuk ještě dodává: „V naší rodině se tradoval, že archiv s materiály J. M. Vlčka byl před Němci ukryt
v Náchodě. V souvislosti s tím bylo zmiňováno jméno redaktora F. K. Zachovala. Po válce a zejména po roce 1948 se však veškeré
stopy ztrácí. V 60. letech objevil pardubický historik J. Bičík ve státním archivu v Zámrsku do té doby neznámý svazek
korespondence J. M. Vlčka s Karlem Čapkem a Aloisem Jiráskem.“
TINTĚRA, Jiří. Malá rodinná vzpomínka na Jindřicha M. Vlčka. In : LOKVENC, T. - JIRÁSEK, V. - VAŠATA, O. Jindřich M.
Vlček a Malé Svatoňovice. 1. vyd. Malé Svatoňovice: Obec Malé Svatoňovice, 2010. s. 68.
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dopisovatelství leželo z počátku jen na mých bedrách. Ale konal jsem všechnu tuto
velkou práci rád, se zápalem a s pevným předsevzetím, docílit přes všechny obtíže a
překážky žádoucího úspěchu.“151
Přechod vlastnictví dokládají dokumenty Okresního úřadu v Trutnově z 31.
března 1924. Od 1. ledna se funkce vydavatele, majitele i redaktora koncentruje
v rukách J. M. Vlčka.
Tiskařem listu byl po celá léta vydávání V. J. Ehl z Úpice, který také
v předchozích letech vydával i předchůdce Našich menšin, Podkrkonošský kraj. Ten měl
také v listu možnost umisťovat inzerci svého grafického závodu.152 Sám knihtiskař V. J.
Ehl byl předsedou odboru N. J. S. a velký podporovatel menšinové práce. V Úpici
působil jak v obecní samosprávě, tak i v okresní, rovněž v divadle a Sokolu, kde byl
činný celých 40 let.153 „My pracujeme perem, jubilant za kasou a u tiskacího stroje.
Tedy – doplňujeme se,“154 napsal k Ehlově šedesátce Vlček, který s ním tehdy již víc
než dvacet let spolupracoval. Úpický tiskař byl označován za „selfmademana, českého
živnostníka, který z malých skrovných počátků vlastní silou, vytrvalosti, solidností
vypracoval svůj grafický závod na jeden z nejstarších a nejsilnějších v českém
severozápadě.“155

2.3.2 „Duše“ Našich menšin, J. M. Vlček
Jindřich M.156 Vlček (15. července 1880, Stará Paka – 21. listopadu 1940,
Praha-Podolí) byl ředitel dolů v Malých Svatoňovicích, velký sokol, divadelní ochotník
i hasič, starosta Malých Svatoňovic, propagátor turismu i lyžařství, téměř renesanční
člověk.
Rodáka ze Staré Paky již jako středoškoláka na obchodní akademii v Chrudimi
inspirovaly moderní literární proudy (Moderní revue, Nový kult), založil studentský
časopis Máj a studentská knihovní sdružení, přednášel, zapojoval se do české
chrudimské kultury. V rodném městě již jako devatenáctiletý založil sokolskou
jednotu.157

VLČEK, Jindřich M. Jak se „Naše menšiny“ zrodily (Hrst jubilejních vzpomínek). c.d,. s. 4.
Např. „Veškeré druhy tiskopisů ve vzorné úpravě zhotovuje vždy v čase nejkratším a levně knihtiskárna V. J. Ehl v Úpici.“
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V roce 1922/23 je starostou místního Sokola a v letech 1921, 1924 a 1931 je náměstkem starosty.
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VLČEK, Jindřich M. V. J. Ehl, knihtiskař v Úpici, se dožívá 60 let. Naše menšiny, 1936, roč. XVI, č. 11-12, s. 176
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V celé práci je jeho jméno většinou zkracováno na J. M. Vlček. Druhá iniciála zůstává neobjasněna. „Záhadou už také zůstane
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otázka otevřená.“
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V Malých Svatoňovicích, kde r. 1920 započal činnost Našich menšin, bydlel od
roku 1903. I když zřejmě musel ještě za Rakouska-Uherska podepsat Svatoňovické
báňské společnosti a jejímu německému vedení revers, že se nebude účastnit
pročeských národních a politických aktivit,158 neexistuje mnoho českých spolků, v nichž
by nefiguroval jako zakladatel, činovník nebo člen. Jak uvádí ve svém díle o J. M.
Vlčkovi Ondřej Vašata, například v roce 1929 „stál v obci v čele spolku divadelních
ochotníků ,Karel Čapek´, Klubu československých turistů, Československého červeného
kříže, Tělocvičné jednoty Sokol a Musejního a archivářského sboru. “159 Jeho okolí
vnímalo jako paradox, že byl při své nesportovní postavě hybatelem několika
sportovních spolků, včetně Lyžařského klubu Jestřebích hor.160
Díky J. M. Vlčkovi a jeho blízkému spolupracovníkovi Vojtěchu Šanderovi,161
učiteli a předsedovi Čtenářské zábavní besedy, se Malé Svatoňovice staly „centrem
národního života v kraji – organizační základnou práce Národní jednoty severočeské
v severovýchodních Čechách,“162 když byl z členů čtenářské besedy vytvořen odbor
NJS. Brzy poté Šandera s Vlčkem pomáhali zakládat odbory NJS v širokém okolí.
Tento „neúnavný obhájce před narůstající hrozbou fašismu“163 byl 30 let též členem
Ústředního výboru NJS (od r. 1908 až do konce 30. let), byl i jedním z místostarostů a
vedl VIII. (po přečíslování v r. 1933 VII. – krkonošský, později Vlčkův) sbor NJS.
Před Našimi menšinami psal J. M. Vlček do Úpického věstníku,164 přílohy
Trutnovského věstníku, následně založil vlastní Věstník osvětové, menšinové a veřejné

„Dle vzpomínek K. Mlynáře byl po Vlčkovi při vstupu do služeb SBS vyžadován revers, že se nebude účastnit národní a
politické práce ve prospěch českého etnika. Pokud Vlček revers skutečně podepsal, tak jej jistě nedodržel.“
VAŠATA, Ondřej. Život a dílo „hraničářského hejtmana“ Jindřicha M. Vlčka. cit. d., s. 18.
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VAŠATA, Ondřej. Život a dílo „hraničářského hejtmana“ Jindřicha M. Vlčka. cit. d., s. 24-25
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Kromě jeho přátel na něj vzpomíná i jeho vnuk: „Nebyl rozhodně sportovní typ. A přesto byl čestným předsedou a zakladatelem
různých sportovních spolků. Namátkou vzpomínám na Lyžařský klub Jestřebích hor. Jeden čas prý vymohl dokonce slevu na dráze
pro lyžaře, kteří by snad chtěli přijet do Jestřebích hor z Prahy nebo Hradce Králové. (…) Sokol, ochotnické divadlo, turisti, hasiči a
další – ve všech se objevoval jako zdatný funkcionář, aniž by cítil potřebu osobní účasti na vlastním fyzickém výkonu.“ TINTĚRA,
Jiří. Malá rodinná vzpomínka na Jindřicha M. Vlčka. cit. d., s. 66.
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Velkým spolupracovníkem J. M. Vlčka byl Vojtěch Šandera (23. srpna 1873, Plotiště nad Labem – 6. října 1940, Velké
Svatoňovice), který byl při příchodu J. M. Vlčka do Malých Svatoňovic zrovna tamním učitelem. 161 Spolu s Vlčkem zakládali místní
odbor Národní jednoty severočeské r. 1905 jak tam, tak v zápětí na dalších místech v okolí. Šandera se v této organizaci stal prvním
předsedou místního odboru, v VIII. sboru NJS pak jednatelem.
Během své kantorské dráhy prošel vícero míst: od roku 1893 byl podučitelem na dívčí obecné škole v Úpici, od roku 1894 do roku
1907 učitelem v Malých Svatoňovicích, následně správcem školy v Maršově u Úpice, po roce 1917 až do odchodu do penze řídícím
učitelem ve Velkých Svatoňovicích.
Při vzniku Československa se ujal řízení hospodářského a zásobovacího odboru nově vzniklého Národního výboru v Úpici. Ve
Velkých Svatoňovicích byl ve školní radě i ve vedení občanské záložny a deset let psal obecní kroniku (1927–1937).
VAŠATA, Ondřej. Spolupracovníci Jindřicha M. Vlčka. In : In : LOKVENC, T. - JIRÁSEK, V. - VAŠATA, O. Jindřich M. Vlček a
Malé Svatoňovice. 1. vyd. Malé Svatoňovice: Obec Malé Svatoňovice, 2010. S. 60.
Vojtěch Šandera také kolem roku 1906 tajně zpracoval soupis dětí na Žacléřsku, když se plánovalo otevření české školy.
VAŠATA, Ondřej. Život a dílo „hraničářského hejtmana“ Jindřicha M. Vlčka. cit. d., s. 20
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VAŠATA, Ondřej. Život a dílo „hraničářského hejtmana“ Jindřicha M. Vlčka. cit. d., s. 18.
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VAŠATA, Ondřej. Dvě velká jubilea J. M. Vlčka, významné postavy severovýchodních Čech první poloviny 20. století. Rodným
krajem, 2010, roč. XX, č. 41, s. 40.
164
Úpický věstník neměl dlouhého trvání: od 12. září 1907 pravděpodobně do 3. prosince 1908.
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práce severovýchodních Čech,165 který také řídil. Má zásluhy též na založení novin
Podkrkonošský kraj.166 Nejkratšího trvání se dočkalo jeho periodikum Jestřebí hory.
Věstník Lyžařského klubu Jestřebích hor, odboru Klubu čsl. turistů, lyžařského odboru
KČT a lyžařského odboru Sokola v Malých Svatoňovicích, který nesl Vlčkovo jméno
coby redaktora a vydavatele.167
Tento „cílevědomý, ctižádostivý a okázalý muž“168 v Malých Svatoňovicích
plnil dvě další velice důležité veřejné funkce. Byl ředitelem tamních dolů a více než
polovinu trvání první republiky také tamním starostou.169 Dopisoval si rovněž s
mnohými literáty (s Karlem Čapkem, zejména pak Aloisem Jiráskem), měl kontakty na
ministerstvech.170
Byl spjat s trutnovskou menšinou171 i tamním gymnáziem, na němž založil
fond na podporu chudých studentů.172 J. M. Vlček byl „v severovýchodních Čechách
velmi populární osobou, jemuž se za jeho zásluhy o českou menšinu dostalo čestného
označení ,hraničářský hejtman´.“173
Po mnichovském diktátu končí nejen vydávání Našich menšin, ale i velká část
Vlčkova veřejného působení. Výsledek Mnichova „zanechal viditelné stopy nejen na
Československu, ale i na Vlčkovi. Zhroutil se mu v podstatě svět, za který celý život
bojoval. Zanikly české menšinové školy a spolky v pohraničí, které pomáhal zakládat:
,Loučím se s Vámi, drazí hraničáři, bolestně a těžce, vždyť loučím se zároveň i se vším,
pro co jsem 35 let žil a pracoval, loučím se vlastně i s celým svým životem, zasvěceným
českému pohraničí a našim hraničářům.´“174 Již 21. listopadu 1940 zemřel na rakovinu a
obecní kronikář k jeho skonu podotknul: „Odešel od nás dobrý národní pracovník,
výborný společník a dovedl včas odejít, neboť jeho doba se v nových poměrech
končila.“175 A jak dodává Ondřej Vašata, autor sborníku o J. M. Vlčkovi: kronikář „měl
pravdu, neboť za několik málo let by J. M. Vlček jako věrný stoupenec masarykovské
Vlček Věstník osvětové, menšinové a veřejné práce severovýchodních Čech rovněž řídil. Začal vycházet rok po ukončení činnosti
Úpického věstníku, od 12. prosince 1909 do 1. října 1910.
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Noviny Podkrkonošský kraj vedl JUC. Josef Šrámek a vycházely od 1. dubna 1911.
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první republiky a sokol jistě skončil v rukou gestapa.“176 Po válce a změně režimu se o
něm téměř nemluví. Pokud byl někde vzpomínán, bylo to spíše v negativním světle.177
V Našich menšinách vykonával krom tiskaře a zodpovědného redaktora snad
všechny možné pozice. Přispíval do většiny rubrik. S jistotou se skrývá i pod
množstvím nesignovaných textů a textů redakce. „Vidím ho v jeho pracovně, za jeho
psacím stolem, vidím ho, jak krade chvíle svého odpočinku, nastavuje noci, vydává se
na obtížné cesty do menšinových míst, organizuje, radí, rozhoduje silnými činy, brání,
zachraňuje, staví, bouří, smiřuje. A k této své práci menšinové staví si po bok tisk, který
by nezbytně doplňoval pověděné úsilí.“178

2.3.3 Zodpovědní redaktoři
Ačkoliv byl J. M. Vlček vždy hlavní osobou Našich menšin, zodpovědným
redaktorem býval vždy někdo jiný. V prvních letech se střídala jména Josefa Hornycha
a Viléma Jarkovského.
Josef Hornych byl poštovním zřízencem v Trutnově.

179

Podle zpráv

z četnického staničního velitele v Trutnově, který pro povolení funkce z podnětu
Okresní politické správy v Trutnově Hornycha prošetřoval, víme, že jmenovaný byl
„ženatý, bez dětí, nemajetný a jest v jeho příslušné obci v Trutnově proti němu nic
závadného známo.“180Jeho jméno se objevuje mezi přispěvateli.181
V oznámení z 2. 2. 1923 se dozvídáme, že došlo k výměně zodpovědných
redaktorů. Po odstoupení Josefa Hornycha se jím stal Vilém Jarkovský, úředník
v Trutnově.182 Od roku 1925 se na titulní straně listu objevuje ale zpět jméno Josefa
Hornycha.
Posledním člověkem ve funkci zodpovědného redaktora byl zeť J. M. Vlčka,
JUDr. Jiří Tintěra, advokát v Trutnově (7. ledna 1903, Hradec Králové – 22. 4. 1977,
Trutnov). Tento právní praktikant u Krajského soudu v Hradci Králové (a později
Tamtéž.
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advokátní koncipient v Hradci Králové a Jaroměři) se r. 1930 oženil s Vlčkovou dcerou
Věrou.183
V únoru 1935 v Našich menšinách rovněž inzeroval otevření vlastní advokátní
kanceláře.184 Stal se tak jediným českým advokátem v Trutnově.
Tintěra byl zodpovědným redaktorem časopisu od roku 1934 až do samého
konce vydávání. Po Mnichovu, v prosinci roku 1938, se o něm objevuje zmínka, že
tento člověk, který se agilně účastnil kulturního a společenského života, odchází
z Trutnova. Z jeho předchozího života stojí za zmínku rovněž obrana státu – vojenskou
službu strávil u 112. dělostřeleckého pluku u podkarpatského Mukačeva.185

2.3.4 Vybraní čelní redaktoři a dopisovatelé
MAX LEDERER
Max Lederer (17. října 1875, Heřmanův Městec – 2. září 1937), drážní úředník,
byl velmi agilní publicista, spisovatel a divadelní režisér česko-židovského původu.
Nadaného studenta českých škol z finančních důvodů nečekala univerzita, nýbrž
pracovní povinnosti. Pro své pročeské postoje často překládaný drážní zaměstnanec byl
poslán do převážně německého Trutnova, který měl být jakousi polepšovnou.186 Do
Našich menšin přispíval zejména při svém působení na pozici přednosty železniční
stanice v Jaroměři, resp. Josefově.187 Celý život bojoval za důslednou jazykovou
rovnoprávnost češtiny s němčinou na dráze.188
Ledererovou celoživotní vášní bylo divadlo. Byl hercem i režisérem. Jezdil do
Prahy na premiéry nových her.189 Informoval o novinkách z divadla profesionálního i
neprofesionálního ochotníky i širokou veřejnost. V Jiráskově okrsku Ústřední matice
divadelních ochotníků československých vystřídal několik funkcí, včetně předsednictví.
Podílel se také na vzniku přehlídky divadelní tvorby - Jiráskova Hronova, dnes stále
fungujícího a historicky nejstaršího festivalu ochotnického divadla na světě. Při prvním
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ročníku této přehlídky zároveň režíruje Jiráskovu divadelní hru Gero, v níž se
představují vybraní ochotníci z okolí.
Z Našich menšin známe Maxe Lederera zejména jako kulturního přispěvatele.
Tématem jeho článků ještě za Rakouska-Uherska, které posílal do Trutnovského
věstníku, menšinových novin, bývalo ale i všeobecné hlasovací právo, reorganizace
státní správy, sčítání lidu nebo jednota Slovanů.190 Do Trutnovského věstníku napsal
množství článků o soudobé divadelní tvorbě či o životě a díle slavných literátů, českých
i zahraničních.191 Jako žurnalista židovského původu přispíval svými kulturními články
také do židovských periodik, ať již do Kalendáře českožidovského, tak do
Českožidovských listů nebo Rozvoje.192
Max Lederer byl asi třetím nejfrekventovanějším přispěvatelem v Našich
menšinách. Jeho zamyšlení a přehledy nových divadelních her plnily rubriku
Ochotnické divadlo takřka každého čísla listu. Ve svých článcích se věnoval
vymezování se vůči módním zábavám první republiky, herecké technice (měl za cíl
vzdělávat), novým tendencím v divadle, kritice poměrů apod.193 Roku 1925 prezentoval
seriál Vady ochotnických představení.
„Redaktor, přednosta stanice v Josefově, známá osobnost v kruzích divadelních,
kulturních, literárních a což vím já, snad i v kruzích politických a samosprávných,“194
byl i náměstkem starosty v Jaroměři,195 kde zastupoval Československou stranu národně
socialistickou. Byl i členem musejní komise a správcem sbírek o Kuksu apod.196
Dopisoval si s předními českými literáty, ať již s Viktorem Dykem a Janem
Herbenem, kteří ho navštěvovali, dále s Josefem Svatoplukem Macharem, Karáskem ze
Lvovic. Přátelství ho pojilo také s básníkem Otokarem Březinou. „Mistra Jiráska
zásobuje nefalšovanou, vzácnou tehdy moukou.“197 Katolický kněz a spisovatel Jakub
Deml se o něm zmiňuje: „Maxe Lederera znám velmi dobře. Je to sice žid, ale povaha
přímá, srdečná, otevřená a srdce poctivé.“198
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Jako Čech v pohraničí, ale zároveň také Žid, musel Lederer snášet projevy
šovinismu. Jeho dům se stal například terčem protičeské demonstrace, kdy mu Němci
házeli kameny do oken.199 Smrt ho zastihla ještě před válkou, vyhnul se tedy transportu
desetitisíců Židů z Protektorátu Čechy a Morava. Jeho žena a dcera zahynuly ve
vyhlazovacím táboře Osvětim, kam byly vyslány v transportu CH 17. prosince 1942.200

JAN REJL
Jan Rejl201 (7. prosince 1883, Dolní Dehtov - 15. března 1962, Dolní Nemojov)
byl zapálený učitel, vlastenec a básník. Neodmyslitelně je spjat se školou v Dolním
Nemojově, která se stává součástí jeho identifikace.202 Učil zde od roku 1909 až do
záboru Sudet, kdy byla škola demonstrativně uzavřena. Tamní škola i české spolky byly
německou stranou neseny s nelibostí.203
Působil jako učitel v Hostomicích, Postoloprtech, Žatci a Rychvaldě. „V práci
školské ukazuje, kolik může krásného vykonat prostý, vesnický učitel. (…) Jeho činnost
nekončí za prahem školy. Nezapomíná ani na dospělé doma i v širokém okolí. Burcuje,
vzdělává, vede i ty po cestách drobné, nedoceněné práce lidovýchovné. Připravuje
dětem i lidu ušlechtilou zábavu divadly, besídkami. A při tom všechno zabarvuje
nádechem národnostního úsilí. Úporně, nekompromisně pracuje i v tom, aby pozvedl
národní uvědomění. Na pomoc své činnosti volí nové centrum – sokolství. Je čilým
jednatelem, vzdělavatelem horské jednoty domácí, zasahuje svojí sokolskou činností i
v menšinovém odboru své župy.“204
„Jen to bych chtěl dodat: Rejl při tom všem zpívá a dobře zpívá. Rozumějte –
Rejl je nenáročný, ale opravdový básník.“205 V Našich menšinách je Jan Rejl
bezkonkurenčně nejplodnějším tvůrcem původní poezie. Například jen roku 1935 mu
vychází postupně sedm básní, které často otevírají číslo Našich menšin na titulní
stránce. Většina z nich jsou básně příležitostné: Host, Pohraničí (k 50-letí N. J. S.),
Vůdci hraničářů (k 70. narozeninám E. Hrubého), MUDru J. Moravcovi, Pozdrav 85letému hospodáři, Národní jednotě severočeské a Pod horami.206
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Jeho nacionálně laděné básně burcují i popisují krásy i bídu příhraničních krajů.
Jsou explicitní i symbolické. Ježíšek z hor, Zněmčená ves, Lomený křiž, 86 let!. Výkřik, I
vyšel rozsévač nebo Česká škola hraničářská.207
Kromě poezie píše z pozice učitele ve smíšené oblasti články o menšinových
školách a historii míst (Čtyřicetiletí v rubrice Album menšinových škol, Nemojov před
40 lety),208 hraničářských pracovnících (Za br. inž. E. Durdilem, MUDr. Josef
Moravec),209 zveřejňuje i proslovy (Proslov před akademií v Praskačce v Kuklenách).210
OTOKAR POSPÍŠIL
Otokar Pospíšil (17. února 1871 – 28. března 1949) byl žurnalistou, spisovatelem
a učitelem. Po odchodu do důchodu v r. 1926 působil v Malých Svatoňovicích, sídle
Našich menšin. Byl jednatelem VII. sboru Národní jednoty severočeské a činovníkem
Sokola.211
Byl plodným dramatikem, ale jeho velký přínos byl zejména na poli dětské
literatury, která se v humanisticky laděné atmosféře první republiky začala velmi
rozvíjet.
Velmi ceněná je jeho Dětská literatura česká: Příručka dějin literárních pro školu,
knihovny i širší veřejnost z roku 1924 nebo Dětské jeviště: Repertoirová příručka pro
divadla školní, dorostová a spolková.212 Dětskou literaturu propaguje i ve stejnojmenné
rubrice Našich menšin.
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Jen třeba v Národní knihovně v Praze má Pospíšil několik desítek položek. Nacházejí se tam jeho divadelní hry Jeden z mnohých
(vývoj národ. osvoboz. v 6 obr., Hra k 28. říjnu), Kletba pýchy (Obr. ze živ. o 3 jedn.), Dobrodružství v horské chatě (veselohra o
třech dějstvích), Hana (obraz ze života o 3 jednáních), Marné oběti (hra z vesnického života o 4 dějstvích), Msta (Obraz ze života o
4 jednáních), Na selském gruntě (obraz z vesnického života o 4 jednáních), Naše školy, buďte požehnány! (Hra pro dospělé děti o 4
obrazech, obraz ze života o 4 jednáních), Slečna komptoiristka (obraz z dělnického života ve 4 jedn.), Smír (obraz z vesnického
života o 3 jednáních), Světlem a tmou (Hra ze života o 3 jednáních), Svítání (Obraz ze života dělnického o 3 jednáních), Uriáška na
vsi (obraz z vesnického života o 3 jednáních), Zlomená křídla (Hra o 3 jedn), Za cizí hříchy (Obraz z vesnického života o 4
jednáních). Některé hry jsou výslovně zamýšlené pro děti a mládež, např. Zase doma (časová hra pro děti o 1 jedn.).
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BOŽENA VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ
Božena Viková-Kunětická (30. července 1862, Pardubice – 18. března 1934,
Libočany u Žatce) byla nejvýraznější ženskou přispěvatelkou Našich menšin. Tato
spisovatelka, feministka a první žena, která v tehdejším Rakousku získala poslanecký
mandát (za mladočeskou stranu) prožila svá poslední léta na Žatecku, v menšinovém
prostředí. „Pomáhá všude, zabezpečuje (menšiny) proti útiskům, jde jí všude o upevnění
českosloven. státu a v něm o zabezpečení hraničářských pozic. Tomuto poslednímu úsilí
zůstává věrna do posledních dnů života.“213
Dívka s ambicemi prorazit u divadla, zahájila svou kariéru roku 1881 na prknech
Prozatimního divadla. Divadlu se nakonec věnovala pouze z druhé stránky, jako
dramatička (Cop, Reprezentantka domu, Holčička…). Krom her psala i romány (Pan,
Medřická, Vzpoura, Minulost…). Po politickém působení za dob Rakouska-Uherska (od
roku 1912 byla poslankyní v Českém zemském sněmu) i v době republiky působila
nejprve v Revolučním národním shromáždění, posléze v Národním shromáždění ČSR
v řadách strany Československé národně demokratické.214
„Nám zejména imponuje její hraničářská práce. Byla vlivná, pozitivní, prýštila
z upřímného přesvědčení a zanícení, z opravdové lásky k lidu svlažována soucitem
utištěným. Bojovala otevřeně, hrdinně, nebála se ran, dovedla odvádět je tam, odkud
byly mířeny. Její práci vedlo srdce, duch, cit a smysl pro právo a spravedlnost. Její práci
menšinovou bylo všude znát: v parlamentě, v obranných i kulturních institucích, přímo
v ohrožených oblastech. Pracovala v tomto oboru i literárně. V tom směru měla i vztah
k našemu listu.“215
Jejími tématy byla rodina a žena v pohraničí (Česká rodina v pohraničí,
Politické ženské odbory hraničářské…),216 jako politička se vyjadřovala k Němcům ve
vládě217 i ke komunismu v pohraničí,218 psala o historii, místech a jejich situaci apod.219
Otokar Pospíšil má na svědomí i množství aktovek, některé z nich jsou psány pro různé příležitosti (dnům mešinového života, ke sv.
Mikuláši…) nebo pro různé skupiny (pro Sokol, menšinářům): Chvilku Sokolem (Jednoaktová scéna ze života sokolského), Jak čert
smířil rozvaděné milence (Aktová mikulášská hra), Poslední pouto (hra o 1 jedn.), Usekané větve (Hra o 1 jednání), Vítězství
(Sokolská hra o 1 dějství), Vyléčená (jednoaktová scéna ze života sokolského), Vytrváme! (Aktovka ku příštím dnům menšinového
života), Svátek (Dramatický obrázek o 1 aktu dle stejnojmenné povídky J. Šíra upravil pro scénu Otakar Pospíšil).
Dalším zastoupeným žánrem byly povídky: Hrdinové (soubor povídek z války), Zloděj a jiné povídky, některé z nich byly psány ryze
pro děti či mládež: O dětech z pomezí (hraničářské povídky pro děti), Paprsky mládí (povídky pro nejútlejší mládež), Ze všech koutů
(hrst povídek pro mládež), Ze strání i rovin (Několik povídek). Dětské tematice se věnují i knihy Pět dnů komediantem (román ze
života dítěte),Tulák (životopis dítěte) nebo Vojtík (Život dítěte za války).
Zajímavým žánrem je i hudebnina Na dobré cestě (hudebnina, hra z děts. sok. života o 4 jevu s cviky a zpěvy).
Místům, kde Pospíšil působil a pobýval, se věnuje ve vlastivědných počinech Spisovatelé beletristé Pardubic a pardubického kraje,
Krajem Podkrkonoší (s kresbami Jindřicha Křečka), Kunětická Hora, nebo Pod vlastním krovem : almanach k otevření tělocvičny
Sokola v Holicích.
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V roce 1928 například komentuje působení Němců ve vládě: „Když jsem před
dvěma lety vstoupila do senátu, nebylo mně volno, (…) užasla jsem, co se všecko
změnilo přibráním Němců do parlamentu! Celá atmosféra upomínala na český sněm za
Rakouska, neboť Němci vynasnažili se poctivě, aby schůze poslanecké zněly německou
řečí, aby měli své Wolfy a jejich hrdinný tenor. A poněvadž Němci měli vždycky víc
elánu než my Slované, jevil se mně senát jako jejich država, kde mohli vybít všecky
svoje národní, sociální a socialistické plány silným tónem jadrné němčiny, která velmi
často nebývala jejich řečí mateřskou…“220 Tato pročeská bojovnice rovnou navrhuje,
aby se Němci se svým velkokapitálem raději uplatňovali zpátky v Německu.221

ROBERT TURKA
Robert Turka (7. července 1882, Žďár nad Orlicí - 30. října 1934, Hradec
Králové) byl českým menšinovým učitelem a národnostním pracovníkem. Jako
devatenáctiletý začal působit v Ústřední matici školské. Jako učitel (či později řídící
učitel) pak působil mj. v Novém Světě,222 zejména pak ve Vrchlabí. Od roku 1927 žil
v Hradci Králové, kde však pro menšiny stále pracoval. Během své dráhy zažil několik
nekorektností ze strany členů německé komunity.223
Účastnil se hojně spolkové činnosti: byl činný v Klubu československých turistů,
v Sokolu apod. Byl rovněž aktivní v životě politickém. Ve Vrchlabí stál například v čele
Národního

výboru,

který

na

konci

roku

1918

rozhodoval

o

připojení

k Československu.224 V Hradci Králové byl poslední léta svého života funkcionářem
Národní demokracie.
Českou národní radou byl ustanoven komisařem pro národnostně smíšené okresy
severovýchodních Čech, jehož úkolem bylo prozkoumat hospodářské, populační,
školské a národnostní poměry v politických okresech Vrchlabí, Trutnov, Jilemnice,
Broumov, Nová Paka a Dvůr Králové nad Labem. Mezi lety 1919 a 1924 byl

VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ, Božena. Němci ve vládě. Naše menšiny, 1928, roč. VIII, č. 2, s. 41-42
VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ, Božena. Komunism v pohraničí. Naše menšiny, 1925, roč. V, č. 1, s. 6-7
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VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ, Božena. S kopce. Naše menšiny, 1928, roč. VIII, č. 10-11, s. 230-31.
VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ, Božena. O Libočanech. Naše menšiny, 1929, roč. IX, č.8, s. 151.
VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ, Božena. Čtyřicet let. Naše menšiny, 1925, roč. V, č. 9-10, s. 200
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Tamtéž. „Jestliže velkokapitál německý potřebuje ke svému rozpětí politickou moc – ať se prostě vystěhuje do Německa a tam ať
se uplatní.“
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VAŠATA, Ondřej. Robert Turka. Český menšinový učitel a národnostní pracovník. Krkonoše – Jizerské hory, 2010, č. 6, s. 46.
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Po první světové válce totiž vzniklo autonomní území zvané Deutschböhmen se sídlem v Liberci, které vzdorovalo připojení
k nově vzniklému Československu.
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v ústředním výboru Národní jednoty severočeské, kde rovněž vedl Úřadovnu NJS
v Praze pro východní Čechy.225 Napomáhal zřizování menšinových škol.226
Od roku 1908 se věnoval žurnalistické činnosti. Studentský obzor menšinový mu
tehdy otiskl článek o české menšině na Bohumínsku. Vedle pravidelného přispívání do
Našich menšin v průběhu 20. let se jeho články objevily již dříve v periodicích jako
Menšinová revue nebo Věstník krkonošský.227
Pro Naše menšiny psal množství článků, které podávaly předvolební nebo
povolební informace: Přípravy k volbám do obecních zastupitelstev,228Volební výsledky
národnostně smíšené oblasti východních Čech,229Před volbami do obecních
zastupitelstev.230 Přehlídka po volebním boji ve východočeském pohraničí,231Srovnávací
přehled o výsledku do obecních voleb.232Menšinoví pracovníci měli tendenci před
volbami volat po jednotě Čechů a radit, jak společně postupovat. Na srdci Turkovi
ležela rovněž jazyková otázka, psal tedy články jako Změny na jazykové hranici
v severovýchodních

Čechách,233

v praxi,234zejména pak

Prováděcí

ve školství:

nařízení

Znemožněte

k jazykovému

germanizaci

zákonu

českého dítěte

v německých školách,235 K návrhu zákona o povinné docházce dětí do škol dle
vyučovacího jazyka.236
Ve veřejném životě byl aktivní mezi léty 1910 a 1934. Menšinám se věnoval
doslova až do své smrti.
DR. JINDŘICH ŠTEMBERKA
Jindřich Šternberka (28. března 1867, Pecka – 3. října 1926, Rychnov nad
Kněžnou), propagátor turistiky, člen České strany radikálně pokrokové a český právník,
byl menšinový pracovník Národní jednoty severočeské, básník a redaktor, je svázán

VAŠATA, Ondřej. Robert Turka. cit. d. s. 46-47.
Do té doby fungovaly české menšinové školy pouze v Trutnově, Vrchlabí, Novém Světě, Žirči, Dubenci a Dolním Nemojově. Od
prvního popřevratového školního roku, tedy od roku 1919/1920, se přidaly české školy v Lamperticích, Mladých Bukách, Poříčí,
Žacléři, Broumově, Bohuslavicích, Meziměstí, Choustníkově Hradišti, Kuksu, Prorubech, Velké Bukovině, Starobuckém Debrném,
Hostinném, Dolní Branné, Františkově, Kunčicích a Horní a Dolní Rokytnici nad Jizerou. Turka také pomáhal při zakládání škol ve
Vítkovicích, Mostku, Borovnici, Martínkovicích, Heřmanových Sejfech (dnes Rudník) apod.
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zejména s oblastí Královédvorska, zejména pak Orlických hor.237 Jeho turistický hotel
Panorama v Deštné byl „základním kamenem v tomto krásném koutu naší vlasti – a ten
položil Dr. Štemberka.238 Do Našich menšin přispívá ještě těsně před smrtí.239 Po jeho
smrti byly doceňovány jeho zásluhy v historii národního života severovýchodních Čech
na poli menšinovém, politickém, kulturním a turistickém.240 Otakarem Pospíšilem je o
něm napsána dlouhá oslavná píseň Zpěvák vám umřel, vy hory krásné a několika
menšinovými pracovníky napsány nekrology.241 Je rovněž otištěna jeho Pokrokářská
píseň z dob Omladiny.242 V Našich menšinách byly otištěny i některé jeho básně
s přírodní a národnostní tematikou.243
JAROSLAV ZYKA BOROTÍNSKÝ
Jaroslav Zyka Borotínský (13. června 1875, Praha - 5. 2. 1947, Praha) byl
výraznou postavou Sokola, redaktorem i spisovatelem.
V letech 1898 - 1915 byl tajemníkem ČOS, šest let starostou michelského
Sokola, strašnického pak v letech 1908–1914 a 1926–1936, celých sedmnáct let byl
jednatelem vzdělavatelského sboru ČOS, rovněž vzdělavatelem Sokola v Nuslích.244
Kromě zpravodajských a analytických článků byl též autorem veseloher, básní
(sbírka Když rozkvete šeřík) a pohádek. Byl také dramaturgem, uspořádal též sbírku
sokolských písní Mužným duchem. Redigoval sokolské publikace, psal do Sokola a
Věstníku sokolského, stejně tak do časopisů divadelních. Pracoval v Ottově
nakladatelství, kde redigoval Osvětu lidu, byl též redaktorem Švehlova deníku
Venkov.245
Je autorem většiny článků, které vycházely v Našich menšinách v rubrice
Sokolstvo a menšiny. I když se jeho jméno příležitostně objevuje na počátku dvacátých
let, těžištěm jeho publikování v Našich menšinách je první polovina třicátých lét, kdy je
ročně zveřejněno i více než deset podepsaných článků a básní.

246

Vzletná poezie je

Po Jindřichu Štemberkovi je pojmenována „Štemberkova cesta“ z Rychnova nad Kněžnou do Skuhrova, otevřená roku 1923.
Srov.: ŠPLÍCHAL, Václav. JUDr. Jindřich Štemberka život a dílo. Rychnov nad Kněžnou, 1991.
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publikována pod jménem Jaroslav Borotínský, články v sokolské rubrice nebo
v hlavním, tematicky nerozřazeném oddílu listu Články převážně plným jménem (nebo
zkratkou jbz). Jednou přichází také s tematikou atypickou, která se věnuje hasičským
hraničářům.247
JOSEF ŠKÁBA
Josef Škába (24. února 1870 v Dobřejovicích u Říčan – 10. 2. 1933, Praha) byl
plodným redaktorem mnoha periodik, členem předsednictva Svazu národních jednot a
matic a vládním tajemníkem ministerstva vnitra a jedním z „nejzasloužilejších
pracovníků národních a menšinových“.248 Ministrem vnitra A. Švehlou byl totiž
povolán jako expert pro věci národnostní (od roku 1901 byl tajemníkem a posléze
ředitelem Národní jednoty severočeské).249 „Vychován krásným pokrokovým hnutím let
devadesátých, zocelen národně revolučním bojem Omladiny a žalářem na Borech,250
zasvěcuje celý svůj plodný a bohatý život, všechny své vzácné schopnosti a síly,
nadšené, neúnavné a obětavé práci pro vlast a národ. (…) Burcuje nevědomé,
povzbuzuje malátné a chabé, podporuje potřebné, posiluje slabé a organizuje práci a
boj. Nezná stavovských ani stranických rozdílů, zná jen Čechy.“251

ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Píseň sokolská. Naše menšiny, 1931, roč. XI, č. 7-8, s. 146.
Na místě hlavních článků pak:
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ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Činnost menšinového odboru ČOS. Naše menšiny, 1931, roč. XI, č. 2, s. 47.
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Sokolstvo a menšiny. Naše menšiny, 1931, roč. XI, č. 3, s. 70.
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Dojmy z valných hromad hraničářských jednot sokolských. Naše menšiny, 1931, roč. XI, č. 7-8, s.
152.
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Hraničáři sokolové spoří na slet. Naše menšiny, 1931, roč. XI, č. 9, s. 181.
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Podzimní ruch a činnost janičářských jednot pro zdar jub. sletu. Naše menšiny, 1931, roč. XI, č.
11-12, s. 227.
Tématika článků v následujícím roce je typologicky velmi podobná: ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Valné hromady sokolských
jednot Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 1, s. 19.
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Dr. Scheiner a sokolští hraničáři Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 2, s. 39.
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Výstava sokolských hraničářů v době IX. sletu. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 3, s. 55.
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Na novou cestu Sokolstva Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 6, s. 122.
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Za Tyršem. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 9, s. 169.
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Hraničáři vzpomínají. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 2, s. 39.
Následující léta publikuje hlavně vzpomínky na významné vlastence: báseň ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Nad rakví Jindry
Vaníčka Naše menšiny, 1934, roč. XIV, č. 6, s. 97
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Sokolští hraničáři vzpomínají br. Václava Kukaně. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 7, s. 127.
Jeho poslední příspěvek v roce 1938 zní výmluvně:
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Hraničářům – na stráži ve velké době. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 5-6, s. 101
247
ZYKA BOROTÍNSKÝ, Jaroslav. Hasičtí hraničáři. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 1, s. 13.
248
VLČEK, Jindřich M. Josef Škába. Naše menšiny, 1933, roč. XIII, č. 2-3, s. 40.
249
Tamtéž.
250
Společně s Aloisem Rašínem, Antonínem Hajnem a K. S. Sokolem byl v procesu Omladiny odsouzen ke dvěma rokům těžkého
žaláře.
VLČEK, Jindřich M. Josef Škába. cit. d., s. 40.
251
VLČEK, Jindřich M. Josef Škába se zasloužil o hraničáře. Naše menšiny, 1936, roč. XVI, č. 3, s. 34.
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V Našich menšinách se články tohoto vysoce postaveného muže, který sídlí
velkou část svého života v Praze, věnují významným hraničářským osobnostem,
historickým

přehledům.

Na

menšiny

v pohraničí

nahlíží

s (přinejmenším

s geografickým) odstupem.252 Během svého života přispíval mj. do Českého
studentstva, literární revue Nové Proudy, Hajnovy Neodvislosti, Labských proudů
v Kolíně, Radikálních listů v Praze, později Samostatnosti, Hraničáře či Čechoslováka.
Redigoval mnoho let Stráž severu. „Nelze ani vypočítat všechny spolky a funkce,
v kterých byl činným. Byl všude, kde bylo potřeba práce.“253

2.3.5 Další dopisovatelé
Ačkoliv byly na samém počátku Naše menšiny počinem jednoho muže
(„majitelství, vydavatelství, redaktorství i administrátorství, spolupracovnictví a
dopisovatelství leželo z počátku jen na mých bedrách“254), bilanční článek k desetiletí
listu si chválí, že již existuje řada spolupracovníků a dopisovatelů „i pomahatelů
v administraci“.255 Přesto vznikaly neustále výzvy směrem ke znalcům menšinových
odborů, aby přispěli články a statěmi, co tvoří obsah rubrik, „dopisovatele a referenty
prosíme o stručné, výrazné zprávy o životě menšinovém. (…) Zveme Vás k spolupráci
za zlepšení poměrů hraničářských. Podejte nám ruku k práci, již nezbytně potřebuje náš
národ a zejména menšinový lid.“256
Dopisovatelů byly za historii listu minimálně desítky. Mnozí z nich byli
činovníky Národní jednoty severočeské nebo dalších obranných či osvětových spolků,
mnozí byli učitelé v pohraničních školách.
Musíme brát v úvahu, že tito učitelé sbírali informace od místních obyvatel,
často nepříliš vzdělaných. Učitelé, kteří byli často překládáni, často mladí nebo neznalí
předchozího vývoje obce, nemohli podávat 100 % relevantní informace. Přesto je ale
ŠKÁBA, Josef. Národní jednota severočeská a její starosti. Naše menšiny, 1925, roč. V, č. 6-7, s. 137.
ŠKÁBA, Josef. Před čtyřiceti lety a dnes. Naše menšiny, 1925, roč. V, č. 9-10, s. 197-199
ŠKÁBA, Josef. Nová rána. Naše menšiny, 1926, roč. VI, č. 1-2, s. 2-3.
ŠKÁBA, Josef. Sverovýchodní Čechy. Naše menšiny, 1926, roč. VI, č. 8, s. 180-1.
ŠKÁBA, Josef. Emanuel Hrubý. Naše menšiny, 1930, roč. X, č.5-6, s. 102-3.
ŠKÁBA, Josef. Jak na J. M. Vlčka hledí Praha. Naše menšiny, 1930, roč. X, č.7, s. 143-144.
ŠKÁBA, Josef. Půl století. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 2, s. 37.
ŠKÁBA, Josef. Augustin Seifert šedesátníkem. Naše menšiny, 1933, roč. XIII, č. 1, s. 5.
253
VLČEK, Jindřich M. Josef Škába. cit. d., s. 40.
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VLČEK, Jindřich M. Jak se „Naše menšiny“ zrodily (Hrst jubilejních vzpomínek). c.d,. s. 4.
255
Tamtéž.
„Chtějíce z našeho časopisu vytvořit list opravdu dobrý a obsahově bohatý – věrným zrcadlem všeho života našich menšin a
veškeré menšinové práce v Podkrkonoší, obracíme se na všechny lidi dobré vůle o součinnost, spolupráci a podporu. O nutnosti a
významu nestranného menšinového tiku není zajisté sporu, a když všichni menšinoví a kulturní pracovníci a přátelé českých menšin
vykonají svou povinnost, pak nejen že náš list udržíme, ale my jej ještě prohloubíme a rozšíříme jistě jen ku prospěchu českých
menšin. V našich řadách jest vítán každý, ať patří k jakémukoliv stavu, nebo straně, jen když chce pomoci menšinám a dobré věci.“
Z redakce a administrace, Naše menšiny, 1920, roč. I, č. 2, s. 13.
256
Listárna redakce a administrace. Naše menšiny, 1936, roč. XVI, č. 1-2, s. 32. Neustále se také objevovaly výzvy jako „Získejte
nám nové spolupracovníky a dopisovatele, ale hlavně odběratele a inzerenty!“
252
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cenné, že se do časopisu dostávaly zprávy opravdu z mnoha nejzapadlejších osad.
Přehled o mnoha místech a jejich vývoji dnes může sloužit jako studnice informací pro
badatele, kteří se zabývají historií určitých lokalit, případně bádáním o životě vlastenců,
spolků apod.
Dopisovatelé byli zejména zkraje vydávání informování o uzávěrkách, dostávali
rovněž praktické pokyny: „Uzávěrka každého čísla je vždy šestého každého měsíce, pro
menší nutné zprávičky nejpozději desátého. Zprávy nechť jsou psány věcně a stručně a
jen po jedné straně papíru.“257
V prvních ročnících se redakce snaží všem dopisovatelům ve své rubrice
Z redakce a administrace zdůvodnit, proč byl jejich článek odložen, nebo dokonce
vyřazen. Jsou například zamítnuty některé básně, protože se do listu údajně nehodí (s
připomínkou, že jiné příspěvky autora budou vítány), jiné články dorazily pozdě, nebo
se pro obsáhlost do čísla nevešly.258 Listárna redakce se v některých momentech
rozhoduje, zdali uveřejní příspěvky v následujícím čísle, nebo je vyřadí pro
neaktuálnost: „Zpožděním čísla zastarala spousta zpráv a nemohly být již otisknuty.
Prosíme o zprávy nové.259
Mezi jmény dopisovatelů se objevují příležitostně i ženská jména. „Během první
republiky byla profese novináře vyhrazena v zásadě stále ještě mužům,“260 ačkoliv již
začala do tisku pronikat i hrstka žen. Autorky v Našich menšinách jsou zastoupeny
většinou jako básnířky: z padesáti přispěvatelů je devět žen. Nejčastěji se objevují
příspěvky Marie Příleské, Maryši Šárecké a Marie Žlábkové.

3. Rubriky Našich menšin
3.1 Členění a obsah
Organizační pokyny řešila rubrika Z redakce a administrace,261o dění ve všech
koutech pohraničí bylo informováno zejména v rubrice Z našich menšin.262 V každém
čísle se objevuje stejně jako rubrika předchozí také Menšinová práce – Věstník NJS.
Obě rubriky jsou plné informací z malých sídel, které mohou sloužit mnoha budoucím
Našim dopisovatelům. Naše menšiny, 1920, roč. I, č. 2, s. 13.
Z redakce a administrace. Naše menšiny, 1922, roč. II, č. 6, s. 78. s poznámkou „Nyní v začátcích, kdy vycházíme čtrnáctidenně,
máme co dělat, abychom ten všechen nahromaděný materiál zmohli.“
259
Místním dopisovatelům. Naše menšiny, 1924, roč. IV, č. 11-12, s. 239.
260
KONČELÍK, J. – ORSÁG, P. – VEČEŘA, P. Dějiny českých médií 20. Století. Praha 2010. s. 65.
261
Název rubriky Z redakce a administrace měl několik dalších variant: Z redakce, Listárna redakce, Listárna redakce a
administrace…
262
Později byla přidávána i rubrika Z národnostního pomezí, čímž byly myšleny české obce nedaleko národnostní hranice, mohly se
tam tedy vyskytnout články např. z Malých Svatoňovic či Jaroměře, kdežto sekci Z našich menšin spíše z oblastí jako Trutnovsko,
Broumovsko, Českolipsko, Českotřebovsko, Duchcovsko, Jilemnicko, Královédvorsko, Novopacko, Podorlicko, Tanvaldsko,
Vrchlabsko.
257
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badatelům jako doklady dění v konkrétních lokalitách. Této téměř kronikářské funkce si
byli vědomi už sami tvůrci listu, kteří aktuality menšinového úsilí doby považovali za
„Cenný a významný doklad vývoje i historie menšinového dění popřevratového.“263
Podobnou formu měla rubrika Letem menšinovým světem, která někdy dělila na
zprávy Z blízka a Z dáli. Rubrikou s množstvím krátkých a tematicky diferenciovaných
zpráv byla i rubrika Různé zprávy nebo Hraničářský film. Ta zprostředkovávala
množství zajímavostí, přejímala hojně z různých listů českých, německých, příležitostně
i zahraničních. Celkem pravidelnou formou zprávy bylo sarkastické zakončení, paradox,
ironie (použito zejména ke kritice Němců), rovněž přílišná generalizace vyústění
zprávy, definitivní hodnotící konstatování, případně výkřik.264
Za prvních devět let například přinesly Naše menšiny více než 900 zpráv z 83
míst: „Zpravodajství, jistě závažná práce, neboť nejde mu jen o to povědět, co kde
nového hraničáře potkalo, ale víc o to, touto cestou hraničáře různých krajů sblížit,
ukázat na iniciativu práce, povzbudit k činům příkladem, varovat atd. atd. proto
věnováno mu mnoho péče i místa. Zasáhli jsme jím zejména severní a severovýchodní
pohraničí, celé kraje.“265
Kromě krátkých zpráv vznikají i různé delší stati, komentáře, eseje…,
vycházející v první části Našich menšin. Mají rozličnou tématiku a v přehledech jsou
většinou klasifikované jako Články. Nebylo výjimkou ani otištění textu nějakého vysoce
postaveného politika nebo profesora.266
Objevovala se zde řada básní (většinou na titulní straně), často s poznámkou, že
byla původně vydána v jiném periodiku, celostátním (zejm. Národní listy)267 nebo
hraničářském periodiku (Hraničář aj.). Mnoho z nich bylo ale psáno přímo pro Naše
menšiny (pod poslední strofou nalézáme poznámky: „Psáno pro Naše menšiny“), často
vznikaly básně příležitostné: k výročí spolku, otevření školy, jubileu významné osoby
apod.268 Poezie odráží společenskou situaci i sociální problémy (báseň Nezaměstnaní269)

POSPÍŠIL, Otakar. Deset roků minulosti – deset roků budoucnosti. cit. d., s. 3.
„Učitelská organizace chtěla ve Fulneku zasadit pamětní desku Komenskému na škole, kde Komenský působil. Německé
zastupitelstvo tuto žádost zamítlo. Inu, kulturní národ!“
Kulturní národ. Naše menšiny, 1920, roč. I, č. 2, s. 8.
„Z Chebu do Ústí n. L. se stěhuje ústředí Henleinovy strany a je připravováno stěhování kul.pol. ústředí z Prahy do Liberce. Kdy se
bude stěhovat do Berlína?“ Stěhování. Naše menšiny, 1928, roč. VIII, č. 3, s. 99.
265
POSPÍŠIL, Otakar. Deset roků minulosti – deset roků budoucnosti. cit. d., s. 3.
266
O této tematice bylo pojednáno již dříve.
267
Často se tam objevují citace z Národních listů, novin svázaných s Národní demokracií, jejímž členem byl J. M. Vlček a za níž byl
dlouhá léta v zastupitelstvu i samotném vedení města.
BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií. Od počátku do současnosti. 1. vydání. Praha : Grada
Publishing, 2011.
268
Např. REJL, Jan. Pohraničí. K 50. Výročí založení NJS. Naše menšiny, 1935, roč. XV, č.7, s. 109.
269
VIKLAN, P. Nezaměstnaní. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 3, s. 49
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i velké dějinné události. Často se jedná o formu písně.270 Nejčastějším přispěvatelem byl
již zmiňovaný Jan Rejl, poté taktéž jmenovaný Otokar Pospíšil.
Dobové žánry jako romány na pokračování zde téměř nenajdeme. Jakýmsi
seriálem či deníkem byly zážitky O. Pospíšila coby mladého učitele. 271 O literatuře se
však hovořilo v příležitostných rubrikách Dobré knihy, Literatura, Menšinová
literatura, Literatura dětská (příp. Dětské knihy). Z osvětově laděných rubrik je zde
Lidovýchova (příp. Osvěta v menšinách), na samém počátku listu i Poučení a zábava.
V roce 1931 vycházel Historický kalendář, který podával přehled významných výročí
historie v určitém měsíci.
Naše menšiny reflektují množství historických událostí a reálií první republiky:
namátkově sbírku na zlatý poklad republiky,272často se věnují vzestupu fašizujících
stran: „Počet organizovaných hakenkrajclerů překročil číslici 100 000,“273 požadavky
k rozpuštění Henleinovy strany a odhodlání274: „území, kde jsou němečtí kolonisté
z naší milosti trpěni, jim však nikdy nevydáme.“275 Jméno Henleinovo se vzhledem
k povaze listu objevuje opravdu velice často, jsou zde otištěny i jeho Karlovarské
požadavky. Z listu je patrné, jak situace během dvou desetiletí před invazí „houstne“.
Během roku 1938 je vzhledem k mezi mezinárodní situaci vyzýváno „ke svornosti,
pevnosti ideové, mravní, politické, sociální a náboženské“.276
Texty reflektují společenské změny – například nárůst dívek na školách277 nebo
štvavou agitaci vůči Židům a jejich intenci odejít z pohraničí.278
Před volbami a sčítáním lidu se list snažil zvrátit politický, společenský i
hospodářský vývoj v pohraničí tím, že nabádal ke společnému postupu, k volení
českých stran, bojoval proti tříštění politické scény apod. Dával také pokyny, jak
správně vyplňovat sčítací archy, prakticky radil. Některá čísla jsou volbám věnována
téměř celá.279
-

DUŠAN, Pavel. Píseň hraničářů. Naše menšiny, 1935, roč. XV., č. 5-6, s. 86.
POSPÍŠIL, Otakar. Z deníku mladého hraničářského učitele. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 1, s. 8.
Sbírka na zlatý poklad republiky. Naše menšiny, 1923, roč. III, č. 4, s. 71.
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Počet organisovaných hakenkrajclerů. Naše menšiny, 1933, roč. XIII, č. 2, s. 98.
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VLČEK, Jindřich M. Nebáli jsme se tisíc let, nemáme strachu ani dnes! Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 3, s. 45.
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Vypovězme nespokojence z republiky. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 4, s. 69
276
KAPLÁNEK, K. Buďme vždy ve všem jednotní. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 3, s. 46.
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Kam s dívkami po prázdninách. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 5, s. 102.
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Židé a dnešní SdP. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 4, s. 72.
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Např. v roce 1928 se rozsáhleji volbám věnuje text R. Turka, tajemník NJS v Praze: TURKA, R. Před volbami do okresních
zastupitelstev. Naše menšiny, 1928, roč. VIII, č. 4, s. 109-118.
Pokyny k obecním volbám. Naše menšiny, 1931, roč. XI, č. 9, s. 166.
VLČEK, Jindřich M. Českým voličům v zněmčeném území. Naše menšiny, 1923, roč. III, č. 9, s. 129. „Rozradostněni Vaším
volebním úspěchem děkujeme Vám ze srdce – za sebe i za všechny věrné Čechy – za Vaši svědomitost a statečnost, s jakou jste
vyplnili svoji národní povinnost. Jsme na Vás – na naše hraničáry – hrdi u vědomí, že národ může na Vás vždy a všude spoléhat…
Proto vytrvejte dále na ohrožené přední stráži až ke konečnému vítězství!“
VLČEK, Jindřich M. Po volbách. Naše menšiny, 1923, roč. III, č. 5-6, s. 130.
VLČEK, Jindřich M. Volby v zněmčeném území: Jsme na postupu! Naše menšiny, 1923, roč. III, č. 9, s. 132.
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Čísla a statistiky se v listu vyskytovaly pravidelně: např. roku 1938 se
dozvídáme, že mezi Čechy a Němci panují rozdílné sociální poměry, protože
„v pohraničí máme asi jen 3 % půdy, 4 % domů (zadlužených) a 4 % průmyslu (…) žije
nás tam 16 %.“ Často jsou také statistiky spojené s počty cizinců v Československu
apod.280

3.2 Vybrané rubriky
3.2.1 Školství
Školství byla věnována nebývalá péče. Přispěvatelé v jeho rubrice byli
odborníky ve svém oboru: byli to často právě učitelé, případně osvětoví pracovníci.
Výchova dětí v mateřském jazyce v jazykově smíšených oblastech mohla dle
pracovníků obranných jednot zajistit budoucnost českých komunit. „Naše školy jsou
jedinou naší nadějí. Opustíme-li toto pole veřejné působnosti, ohnisko naší kultury,
záruku lepší budoucnosti, ztratíme vše, co jsme dobyli. V našich školách je naše spása,
naše budoucnost, naše všechno. Proto vítáme každou novou školu, jako nového
bojovníka lepších obzorů národního našeho života.“281
Ryze školstvím se zabývala rubrika Menšinová škola, resp. později Hraničářská
škola, stejně tak Album menšinových škol. Rubriku Menšinová škola (resp. později
Hraničářská škola) řídil Karel Kyovský.282 Vzdělávání je pro redaktory téma natolik
závažné, že jsou mu věnovány často i delší hlavní články v úvodní části časopisu.
Obecnější přehledové články mluví například o vývoji školství v pohraničí.283 Zmínky o
konkrétních školách se najdou i v krátkých zprávách napříč rubrikami, například
v rubrice Besídka.284
Naše menšiny přinášely nové a nové zprávy o vzniku nebo transformaci českých
škol i v těch nejzapadlejších částech hor a pohraničí. Přinášejí většinou fotografie
nových školních budov společně s jejich popisem. Pořádají se mnohé slavnosti k

Naše menšiny zásobily čtenáře číselnými přehledy. Statistiku německých institucí uvádí např. článek Naše „nespravedlnost“ vůči
Němcům. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 3, s. 52: „Říšský kancléř Hitler před zabráním Rakouska ve své řeči uváděl, že je třeba
pomoci 10 milionům Němců, kteří jsou za hranicemi říše trápeni pro národní svoji příslušnost, 6 ¾ v Rakousku, 3 ¼
v Československu, o ¼ mil v Tyrolích se nemluvilo“. Tyto miliony jsou v Československu „trápeny“ německou univerzitou, dvěma
technikami, 73 gymnázii a reálkami, 10 učitelskými ústavy…“ Dále je zmiňováno 193 odborných a 423 menšinových škol, 3233
škol národních v 3466 obcích s německou většinou, 3500 veřejných německých knihoven, 177 osvětových komisí, 63 deníků, 143
jiných časopisů, za rok 35 1371 německých knih, z 15734 obcí v Československu 3466 s německou absolutní většinou, které mají
správu většinou německou a bylo v nich 87 % ze všeho německého obyv., v říšském parlamentu je z 300 poslanců 72 německých a
ze 150 senátorů pak 37…
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příležitosti otevření škol, o nichž se píše.285 Velkým úspěchem je pak v roce 1927
otevření českého gymnázia v Trutnově.
Byly přinášeny naopak negativní zprávy o nevybavenosti škol, o nedostatku
zájmu ze strany rodičů, nedostatcích prostor přidělených českým menšinovým školám,
o špatné vybavenosti pomůckami. V textech se během třicátých let vyskytují rovněž
zmínky útoky henleinovců na české školství v pohraničí.286
Referováno bylo i o stavu, kdy české děti navštěvují německé školy a hrozí tedy,
že budou germanizovány. České menšinové školy na některých místech chyběly úplně,
nebo byli rodiče hospodářsky závislí na Němcích a báli se odplaty ze strany
zaměstnavatelů.287 Výskyt českých dětí na školách německých je komentován: „Škoda,
věčná škoda, že národní převrat nebyl proveden do všech důsledků, zvláště v území
pohraničním. Ještě dnes je v německých školách 3 tisíce českých dětí.“288
Některé texty se věnovaly naopak německým dětem v českých školách, kde
mladí Němci „poznají demokratického ducha české školy“

289

a má to pro ně význam

výchovný“; 290 na druhou stranu jejich přítomnosti „není zapotřebí, protože máme dost
velké množství dětí českých“.291 Navíc v tomto počínání Češi vidí snahu získat pro
německé dítě české vysvědčení, což pak vede k tomu, že důležitá místa dostávají lidé,
kteří neovládají státní jazyk.292
Dění na německých školách bylo sledováno. Hraničáři volají po dohlížení na
maturitní zkoušky, nejlépe s českými komisaři, po revizi německých učebnic a
celkovém „odrakouštění“.293
O výchově a vzdělání píšou nejen menšinoví učitelé, ale i akademičtí pracovníci,
jako doktor Jan Kaprál, profesor Právnické fakulty UK, jehož texty se v Našich
menšinách objevují opakovaně. Ten se jako mnozí další též zamýšlí nad fungováním
Ústřední matice školské.294

Naopak fotografie budov bez lesku a krásy přinášejí Naše menšiny jako důkaz, že situace českého školství stále není vyřešena.
„Tak vypadají ,luxusní paláce´českých menšinových škol, pane ministře financi!“ Naše menšiny, 1930, roč. X, č. 5-6, s. 122.
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Čeští menšinoví pracovníci mají tendenci neustále srovnávat své úspěchy
s výdobytky německé strany: „Němci nás v podpoře menšinových škol předčili. Mají
647 mateřských škol, zatímco my jich máme tolik 656.“295
Velkým tématem je menšinový učitel,296 který by měl být nejen vzdělavatelem,
ale příkladem, prostředníkem kultury, v nejlepším případě i zdatným Sokolem. 297 „Duší
i nervem českého menšinového školství jest menšinový učitel, který je zároveň i duší č.
menšin, jejich vůdcem a často jediným pracovníkem a předbojovníkem, aby bylo
materielně zajištěno, právní postavení pevné.298
Převažuje akcent na nižší stupně vzdělávání v malých sídlech v pohraničí,
informace ale dostáváme příležitostně i o vyšších školských stupních. Akademické půdě
se většinou věnují články o cizincích na vysokých školách v Československu, kde bylo
např. ve školním roce 1930/31 z 20 444 posluchačů celkem 2 256 cizinců, přičemž na
české technice dokonce 15,1 %, na německé dokonce 35,5 %.299 Česky laděné noviny
diskutovaly nad zrušením německé techniky v Brně, kde byla cizinců dokonce více než
polovina:300 stát by prý neměl „vydržovat školy pro cizince, zejména když sám zápasí
s finančními obtížemi.“301
Zvláště v ranějších ročnících se objevují častěji i informace o českém školství
v zahraničí. Ve Vídni se po rozpadu Rakouska-Uherska zhoršila situace české menšiny.
Na tamních školách panoval nedostatek míst. Naopak až v Cařihradě byla založena
česká školka.302

3.2.2 Ochotnické divadlo
České divadlo plnilo svou národní funkci již odnepaměti, zejména od dob
Národního obrození byl na jeho provozování kladen velký důraz. Hry v českém jazyce,
mohly české obyvatelstvo rozptýlit i poučit.
Divadelní tématika se objevovala v hraničářské revue již od počátku vydávání,
po nějakou dobu byla ale součástí rubrik, které se týkaly osvěty, lidovýchovy.303
Teprve od roku 1924 má samostatnou rubriku a ještě v bilančním článku roku
1930 je označováno za nejmladší rubriku. Popud k vzniku vzešel z usnesení výboru
DUBICKÝ, Jan. Na ty hleď, jimž je hůře a jejich bolest krať! Naše menšiny, 1935, roč. XV, č. 3, s. 47.
SKLENÁŘ, Emil. Menšinová škola a menšinový učitel. Z referátu na sjezdu čes. menšin ve Starkoči. Naše menšiny, 1923, roč.
III, č. 1, s. 7.
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Jiráskova okrsku Ústřední matice divadelních ochotníků v Náchodě. Rubrika Našich
menšin měla být věstníkem aktivit tohoto okrsku.304
„Nutno je udržovat spíše orientaci celkovou, širší, než drobnými zprávami
okrsku. Proto rubrika přinesla řadu článků všeobecných, v nichž uplatňujeme snahu po
zvýšení discipliny v řadách ochotnických, po zvýšení úrovně představení i co do
repertoáru, i co do hereckého provedení. Bojujeme za zdokonalení souborů, za
vymýcení různých zlozvyků z řad ochotnických a proti úpadku morálnímu i
uměleckému, jenž ochotnictvo ohrožuje.“305
Divadelní rubrika přesto dostávala poměrně dost prostoru. Mnozí menšinoví
pracovníci byli zároveň i ochotníci. I sám J. M. Vlček byl v čele ochotnického spolku
v Malých Svatoňovicích i ve vedení celého okrsku.
Velký důraz byl v časopise kladen na výběr lidového repertoáru ochotnických
jednot. K orientaci pro členy spolků sloužil pravidelný oddíl, ve kterém redaktor Max
Lederer předkládal čtenářstvu přehledy nových divadelních her. Max Lederer byl
jedním ze tří členů redakční komise Divadelní matice, která vydávala právě přehled her
vhodných pro ochotníky.306
Seznamy dramat byly praktickým manuálem pro ochotnické jednoty. Ty se zde
dozvěděly, jaký žánr mohou hrát (veselohry, hry se zpěvy, frašky, aktovky, kabaretní
frašky, hry vhodné k 28. říjnu, vážné, hry vhodné pro přírodu…), pro jak velkou scénu
je hra vhodná, kolik má dějství, kde se odehrávají jednotlivá dějství, kolik je zapotřebí
mužů a žen. Popis děje následovalo subjektivní hodnocení jako „pěkné, snadné, citové,
dobré pro Silvestra, dobrá satira“ apod.307
Max Lederer také uváděl v rubrice před přehledy her svoji josefovskou adresu a
vybízel čtenářstvo, že mu mohou klást dotazy ohledně nových her.
Téměř se nestávalo, že by rubrika obsahovala pouze praktický výčet novinek.
Téměř pokaždé se objevovala zamyšlení nad úlohou divadla či zpravodajství. Redaktor
Max Lederer se tak stal jedním z nejfrekventovanějších přispěvatelů Našich menšin.
Po jeho smrti v roce 1937 se rubriky ujal Antonín Skála, státní osvětový referent
v Třebíči, který obnovil „hlídku“ Našich hranic. Několik posledních měsíců vycházení
Našich hranic obsahovalo jen výčtovou část, články již nebyly tak četné.
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Divadlo se v době první republiky muselo vyrovnávat s mnoha výzvami tehdejší
doby, s novými technologiemi, novými druhy zábavy. Zatímco po nastolení republiky
se očekávalo, že divadlo „sklidí ovoce své staleté práce buditelské, (…) umění vesměs
ustupuje materialismu, poživačnosti, touze po zábavě.“308 Dle Lederera je zde
„konkurence biografů, radiových stanic, barbarských tanců, o sportu ani nemluvě.“309
Konzervativnější

zastánce

tradic

se

staví

velmi

skepticky

například

k nastupujícímu fenoménu - biografu, ptá se, „jaké možnosti má tisíciletou tradicí
vypěstované Umění a jaké dneškem favorizované Paumění“310 a poukazuje, že
kinematografii schází lidské srdce. „Je nejvyšší nebezpečí, že vyroste nám generace
odkojená biografy, bez citu a bez pro pochopení pro velikost, krásu a dobro.“311
V jiném zamyšlení glosuje přechod od němých filmů ke zvukovým i
nesrozumitelnost mnohých filmů: „A dočkáme se toho, že zvuková kina obsadí aspoň
převážnou většinu svého repertoáru českými filmy, jichž je dnes upotřebitelných asi 18,
a nebudou krmit své posluchače vídeňskými šlágry a anglickými nebo francouzskými
ději, 99% publiku nesrozumitelnými.“312
O konkurenčním pojímání kinematografie svědčí i myšlenka, že „návrat
obecenstva k divadlu a odklon jeho od biografu zvukového je nám známkou zdravého
jádra našeho lidu. (…) Boj o duši českého člověka, bojovaný mezi reprodukovaným
životem biografickým a dramatickou formou, musí skončit vítězstvím člověka nad
strojem“.313
Jako rivala, který odvádí publikum z divadel, viděl Lederer i mohutně se
rozvíjející zábavu – sport, jemuž závidí úspěch. „Obecenstvo sympatizuje
s jednotlivými kluby a stopuje jejich výkon, i když není dobrý, ano, i když je v zřejmém
úpadku. Jsou to fanouškové klubovní, nejpevnější podklad klubu, jeho finanční a
morální opora. (…) Jak to dokázal sport a čím to je, že divadlo většinou své fanoušky
pozbylo a nedovedlo si získat takovou oporu své důležité a kulturní činnosti? Proč hře
dvaadvaceti přihlížejí tisíce a na hru třicíti a padesáti často neseženeme ani stovky? 314
Otázka aktuálnosti divadla, jeho úpadku i vzestupu, jeho funkce apod. se
objevuje v Ledererových úvahách neustále. „Zábavy dneška musí být časovější, aby
LEDERER, Max. Divadlo českého severovýchodu v prvním desetiletí republiky. Naše menšiny, 1928, roč. VIII, č. 10-11, s. 245
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uspokojily. Technicky vyspělejší. Ve století technicky tak dokonalém, kdy jezdíme auty
a létáme aeroplány, kdy slyšíme zvuk na tisíce kilometrů, kdy projekční plátno dává
nám pocítit za hodinu tisíceré vjemy, kdy ukazuje nám ve stálé měně kraje celého světa,
kdy můžeme slyšení krále a umělce světové, kdy můžeme vidět vodopády Niagary a
bojiště habešské. Co nám může dát pan Novotný, herec ze Zlámané Lhoty, a jeviště
oujezdské se svými šesti stálými prospekty? Otázku tu slyšeli jsme již tak často, že nás
už nezarazí. Tak předně: technické možnosti divadla se stále zdokonalují. Otáčivá
jeviště, posuvné scény, horizonty, využití projekce, použití gramofonu a jeho zvuků – to
vše jsou vymoženosti nové doby.“315 Diváka však dle Lederera stále poutá srdce.
Ozývaly se hlasy, že národní úkol divadla z dob Tyla byl již vykonán. „Ani
fotbal, ani bio, ani radio nezasahuje do naší oblasti: duševní. (…) Divadlo čeká ještě
velký úkol ve výchově národa, v jeho morálním povznesení a v jeho zábavách. Nesmí
přepustit ani toto pole podřadným, smyslovým drážděním. Neboť pak by byla ztracena
duše národa. Jeho ušlechtilá podstata.“316
Na podzim se pravidelně objevovaly hry k příležitosti výročí 28. října 1918. Max
Lederer si stěžuje (a na jeho styl až překvapivě sarkasticky kritizuje), že se „kusy
fabrikují. Dle receptu: vezmi legionáře, vraž jim do zad Hradčany, ozáři je bengálem a
muzika ať k tomu hraje „Kde domov můj“ (…) plýtvá se lehkomyslně
nejdrahocennějším.“
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Dle svých cílů, které si v rubrice vytyčil, navrhuje: raději hry

symbolické a historické s náměty ze světové války.
Redakce Našich menšin se nacházela ve velmi literárním kraji. „Neexistuje
mnoho Čechů, kteří by si ve spojitosti s lokalitou Malých Svatoňovic nevybavili jméno
Karel Čapek, s nedalekými Ratibořicemi Boženu Němcovou, Hronovem Aloise Jiráska,
Josefa Čapka nebo Egona Hostovského či s Náchodem Josefa Škvoreckého. Všichni
celonárodně významní autoři kanonických děl české literatury region svého dětství
reflektovali ve svých dílech.“318 Zejména postava Aloise Jiráska byla pro region za
první republiky nesmírně důležitá. Jirásek, který byl ještě během dvanácti let nově
vzniklé republiky stále naživu, byl symbolem národní hrdosti, národní historie,
národnostního boje a vítězství. Rok po jeho smrti v roce 1930 se v jeho rodišti začaly
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organizovat přehlídky Jiráskův Hronov. Pro Naše menšiny byl nedotknutelnou
ikonou.319
Naše menšiny tomuto nejstaršímu fungujícímu festivalu ochotnického divadla na
světě320 věnovaly velký prostor. Divadelní rubrika byla věstníkem ochotníků Jiráskova
kraje.321 Navíc redaktor rubriky Max Lederer byl do zakládání festivalu i do realizace
dalších ročníků aktivně zapojen. Hned první ročník je hodnocen velmi kladně:
„Můžeme dnes plným právem říci, aniž bychom porušili příkaz skromnosti ve vlastní
věci, že odvážný podnik, jímž byl první ,Jiráskův Hronov´, skončil naprostým nejen
morálním, ale i hmotný úspěchem.322 Lederer také začal vydávat Věstník Jiráskova
Hronova, který je v Našich menšinách rovněž inzerován.323

3.2.3 Turistika a sport; Sokol
„S životem menšinovým je těsně spjata turistika, nejvíce zasahující kraje
menšinové.“324 Množství drobných informačních zpráv i praktických rad zaplnilo
samostatnou rubriku Našich menšin.
Za první republiky dochází k velkému rozmachu turistiky. V oblasti, která spadá
do působnosti Našich menšin, se jedná zejména o příliv turismu do převážně německých
Krkonoš. Tento obrat nastal pozvolna po vzniku Československa.
Samostatná rubrika se v časopise objevuje od třetího ročníku a drží se do roku
1938, tehdy pod názvem Turistika. Zpočátku je však pojmenována Turistika a zimní
sporty (vzhledem k přítomnosti Krkonoš na svém území), posléze obecněji jako
Turistika a sport.
Svědčí o tom např. článek: Odsuzujeme. Naše menšiny, 1930, roč. X, č. 11, s. 234.
„Veřejnost pobouřil článek časopisu Čin namířený proti světlé památce Mistra Aloise Jiráska.“ Bylo to bráno jako „zneuctění
velkého ducha našeho předního národního buditele a miláčka českého národa“.
320
ŠTRÁFELDOVÁ, M. Jiráskův Hronov je zřejmě nejstarší festival amatérského divadla na světě. [online] Oficiální stránky
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činnost v regionu. Praha, 2012. 95 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Katedra české literatury.
Vedoucí diplomové práce PhDr. Věra Brožová.
Za organizováním hereckých závodů Ústřední matice divadelních ochotníků československých v Malých Svatoňovicích v roce 1922
stál J. M. Vlček, který byl později v této matici rovněž místopředsedou.
VAŠATA, Ondřej. Život a dílo „hraničářského hejtmana“ Jindřicha M. Vlčka. cit. d., s. 27.
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Byl to právě turismus, který mohl finančně přispět lidem v chudých podhorských
a horských oblastech. A byla to právě hospodářská otázka, která byla pro menšiny tolik
palčivá. Často bývá ale upozorňováno na to, že finance z turismu jdou nakonec stejně
německým majitelům a živnostníkům.
Poměrně novou zábavu se snažili někteří autoři popularizovat: „kdyby byla
soustavně pěstěna, byla by profylaxí proti alkoholismu, hospodskému vysedávání,
zbůhdarma ubíjení času, nehledě k tomu, kolik vzácného přináší svými důsledky a
dojmy.“325
Velkou úlohu zde v rubrice sehrává Klub českých turistů. Ti také články
v Našich menšinách hledají nové členy výzvami k poznávání společného státu: „Poznej
svou vlast! Buď organisovaným turistou, členem K. Čs. T., pomoz budovat krásné dílo,
na němž již 40 let nadšeně pracují obětaví lidé, kteří neznají únavy, žádná námaha jim
není veliká. (…) A proto Klub československých turistů apeluje na širší veřejnost a zve:
rozmnožte naše řady, přispějte i vy, když máte pochopení a uznání, neotálejte, hlaste se
do šiku.“326
V této rubrice se také oslavuje vznik každé nové české chaty v Krkonoších,
v Orlických horách apod. Stejně tak se hraničáři radují ze všech nových českých nápisů
na hotelích, hostincích, boudách a živnostech, českou obsluhou, česky psaných nápisů i
vyhlášek, pohlednic apod. Je upozorňováno na posun od dob předpřevratových, kdy
české nápisy prakticky neexistovaly a turisté se domlouvali velice špatně. 327
Krom tipů na výlety a zajímavostí z kraje328 nebo termínů či výsledků
lyžařských závodů a vypisovaní lyžařských kurzů pro začátečníky i pokročilé329 Naše
menšiny poukazují rovněž na jazykovou a národností problematiku: „vinu páchají právě
čeští návštěvníci. Stává se totiž zřídka, že by český návštěvník nějak důrazněji žádal
v českých Krkonoších, aby se s ním mluvilo česky. Pravidelně začne sám hovor
německy.“330
Turistika přitahovala pozornost médií. Naše menšiny např. citují broumovský list
Deutscher Bote, který dělil turisty na dva typy: na staré, uvyklé pořádku a těšící se

POSPÍŠIL, Otokar. Základy turistiky. Naše menšiny, 1928, roč. VIII, č. 3, s. 192.
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z přírody, a na ty v tvrdém klobouku, v šosatém kabátě a s ruční taškou, co se cítí být
pány a provokují řevem i zpěvem.331
Zřejmě nejčastějším přispěvatelem rubriky Turistika a sport byl po celá třicátá
léta inženýr Antonín Šolc, který byl rovněž hojným pisatelem v tematicky poněkud
odlišné rubrice Národní hospodář. Šolc se ve svých hojných článcích věnoval působení
Klubu československých turistů (Krkonošská župa KČST v r. 1931),332 národnímu a
hospodářskému rozměru turistiky,333 otázce prospěchu turismu a rekreačního ruchu pro
pohraničí,334 novým hotelům a ubytovnám,335 českému podnikání,336 přírodě a
konkrétním lokalitám337 a jejich tradici338 i moderním trendům.339
SOKOL
Většinu sportovní agendy, spojené s národnostní otázkou, přejímala rubrika
Sokolstvo a menšiny, resp. Sokol v pohraničí nebo Sokolství a menšiny. Tato rubrika
fungovala samostatně od samotných počátků listu až do jeho konce, žádný ročník
nevyjímaje.
Sokolská organizace byla ve smíšených územích velmi svázána s národním
životem a s podporou hraničářských akcí. Většinou se také stávalo, že osobnosti aktivní
v menšinovém životě byly zároveň činovníky Sokola. „Sokolské hraničářské jednoty
bojují bok po boku s národními jednotami za lepší a jistější budoucnost našeho
pohraničí,“340 zní z několika článků. Naše menšiny byly orgánem sokolských jednot
severovýchodních Čech.
Rubrika informovala kupříkladu o menšinové činnosti v Krkonošské a Orlické
sokolské župě, ale i o celostátních sokolských sletech. Nejskloňovanější byla však
Podkrkonošská sokolská župa Jiráskova, která byla nejblíže redakci, geograficky i
personálně.
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Zmiňovány byly různé schůze, zájezdy,341 závody, sjezdy, ale i zamyšlení nad
různými aspekty někdejší situace z pohledu sokolského.342 Rušno bylo okolo sletů, které
se konaly během období vydávání časopisu dvakrát: roku 1926 a 1932 na Strahově.343
Rubriku Sokolstvo a menšiny redigoval Jaroslav Borotínský Zyka. Působil
zároveň jako žurnalista ve Věstníku Československé obce sokolské, byl také redaktorem
Venkova. „Jeho přesvědčení sokolské odráží se v jeho peře. Sokolském repertoáru
divadelnímu dal výraznou aktovku: Vzletem sokolím, z menšinového ovzduší čerpal
scénický obrázek Na půdě ohrožené, napsal i řadu jiných her. I v četných vlastenecky
zanícených básních ozývá se sokolská a menšinová tónina.“344
Sám J. M. Vlček se sokolských aktivit rovněž účastnil, organizoval je a psal o
nich. Jakmile píše pro „bratry“ Sokoly, stává se z něj neformální „Jindra“ Vlček, župní
menšinář.
I Sokol se snažil provozovat menšinovou práci. „Ochranitelky jsou apoštoly
sokolství v menšinách – v mladých duších dorostu a žactva vyrůstá nám slibná naděje
do budoucna.“345 Jména, která se objevují u ochotníků i kantorů se objevují často i
v sekci sokolské. Nebylo výjimkou, že pokud byl člověk činný, byl organizátorem (či
jen účastníkem) spolků hned několika.346 Někdy byly vlastenecké aktivity pořádané
vícero spolky najednou, v menšinovém území s omezenými počty národních obyvatel
obzvláště. Zvláště patrné jsou v textech paralely sokolů a učitelů. Pokud je někde hledán
český pedagog, požaduje se po něm také, aby byl zároveň Sokolem.
Majitel, vydavatel a redaktor Našich menšin J. M. Vlček Sokol velmi
podporoval, sám byl zakladatelem jednot na místech, kde bydlel, od r. 1917 byl
v předsednictvu Podkrkonošské sokolské župy, jejím místostarostou, od r. 1935
dokonce starostou. Sokoly reprezentoval také při návštěvě prezidenta T. G. Masaryka
během jeho návštěvy v Úpici r. 1926.347
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3.2.4 Národní hospodář, Samospráva, Sociální péče
„I samospráva a národní hospodářství, pokud zasahují v menšinový život, mají
své odlišné zájmy a potřeby, jimž Naše menšiny věnovaly 60 článků a spoustu
potřebných pokynů,“ píše se na začátku desátého roku vydávání časopisu.348
V rubrice Samospráva se vyskytují například ukázky formulářů, návody,
vysvětlení.349 Její vznik v roce 1923 je vysvětlen: „Sta, ba tisíce Čechů vstupuje po
letošních volbách do radnic v zněmčených obcích. Tím otevírá se jim veliké pole
k významné a důležité činnosti samosprávné. Pro Čechy v zněmčeném území, kteří za
Rakouska tohoto práva neměli, je to pole dosud nejvíce úplně nové… za tím účelem
založíme pro každý smíšený polit. okresní sdružení čes. členů obec. zastupitelstev, které
si pak ustaví župní sdružení samosprávné. Nota tato organizace bude přičleněna k VIII.
sboru NJS, aby byla zajištěna nepolitická neutrální základna. Dále otevíráme dnešním
číslem počínaje novou rubriku „Samospráva“, která bude Věstníkem tohoto nového
sdružení a v které budeme přinášet zprávy, pokyny, poučení a porady ve věcech
samosprávy.“350
Rubrika Národní hospodář fungovala od roku 1924, o rok dříve již jako
Hospodářská práce. Vznikaly zde články jako Povinnosti a potřeby zemědělců
hraničářů,351 Vznik a poslání české záložny v menšinách,352 České severské menšiny a
pozemková reforma,353 Sanace vkladů Moravsko-slezské banky354 apod. Ještě před
založením rubriky, a to hned v prvním ročníku, dva roky po válce, nacházíme například:
Naše peněžní ústavy: „národohospodářské úkoly našich peněžních ústavů v bývalém
uzavřeném území nejsou ještě dosti dobře pochopeny, i je třeba, aby zde bylo o nich
promluveno.“355
Nejčastějším přispěvatelem byl Ing. Antonín Šolc, kterému vyšly v průběhu let
tyto texty: České a německé okresní hospodářské záložny v Podkrkonoší, Národnost
obyvatelstva v Čechách dle sčítání z r. 1930, Domácí a cizozemské pojišťovny v Č. S.
R., Česká půda do majetku Němců, Akciové společnosti v textilním průmyslu, Textil,
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průmysl a jeho školství, Sto let strojního spřádání lnu v Čechách a Lnářství
v Československu.356
Velkým tématem, které prostupovalo
zaměstnavatelský

vztah

„bohatých,

celými

zaměstnavatelů“

Našimi menšinami, byl
Němců

k

„chudým,

zaměstnancům“ Čechům, rovněž tak propuštění českých zaměstnanců z německých
firem. „Německé obce a okresy odmítají oferty českých živnostníků, i když jsou
mnohem lacinější, (…) naše ministerstva zadávají stavby českých škol německému
kapitálu.“357
Během 18 ročníků listu je frekventovaně vypichována chudoba českých usedlíků
„v kraji horském, nad jiné chudém.“358 Je tomu tak zejména v poválečných letech,
pochopitelně i za doby krize ve třicátých letech. „Krásný věru kraj a přece nějak
melancholický, smutný, zatížený bídou, nedostatkem, těžkými poměry horského lidu,
odkázaného na boj o existenci, na boj s tvrdými zákony horské přírody, ale i na boj
s dravým kapitálem cizácké nadvlády, která ohrožuje i jazyk těch, jež tu ponejvíce
slouží cizím zájmům za trpký žold hospodářské odvislosti.359
Sociální tematika měla rovněž svou rubriku. Např. článek Sociálně-zdravotní
poměry na Trutnovsku roku 1924 praví, že oblast je „jedním z nejzanedbanějších a
nejvíce postižených krajů v ohledu zdravotním i sociálním.“360 List v této problematice
někdy útočí na emoce: „Vzpomeňte chaloupek v pohraničí, vzpomeňte oken slabě
osvětlených, pobledlých dítek našich hraničářů a vykonejte tichou zpověď.“361

ŠOLC, Antonín. České a německé okresní hospodářské záložny v Podkrkonoší. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 7-8, s. 147.
ŠOLC, Antonín. Národnost obyvatelstva v Čechách dle sčítání z r. 1930. Naše menšiny, 1933, roč. XIII, č. 3, s. 37.
ŠOLC, Antonín. Domácí a cizozemské pojišťovny v Č. S. R. Naše menšiny, 1933, roč. XIII, č. 1-2, s. 23.
ŠOLC, Antonín. Česká půda do majetku Němců. Naše menšiny, 1933, roč. XXIII, č. 3, s. 46.
ŠOLC, Antonín. Akciové společnosti v textilním průmyslu. Naše menšiny, 1934, roč. XIV, č. 3, s. 53.
ŠOLC, Antonín. Textil, průmysl a jeho školství. Naše menšiny, 1936, roč. XVI, č. 12, s. 170.
ŠOLC, Antonín. Sto let strojního spřádání lnu v Čechách. Naše menšiny, 1936, roč. XVI, č. 10, s. 157
ŠOLC, Antonín. Lnářství v Československu. Naše hranice, 1938, roč. XVIII, č. 2, s. 29.
357
Hraničářské poselství k národu! Naše menšiny, 1928, roč. VIII, č. 5, s. 145.
358
Turistická chata „U zemské brány“ s dependancí na Čiháku. Naše menšiny, 1932, roč. XXII, č. 4, s. 85.
359
POSPÍŠIL, Otokar. Umělecký a národnostní propagátor Podkrkonoší. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 6, s. 113.
360
JEHLIČKA, Boh. Trutnov: Sociálně-zdravotní poměry na Trutnovsku. Naše menšiny, 1924, roč. XIV, č. 4, s. 79.
361
Brušák, V. S. Vánoční zpověď. Naše menšiny, 1932, roč. XII, č. 12, s. 205.
356

66

Závěr
Bez nasazení a velkých organizačních schopností J. M. Vlčka, zakladatele a
vůdčí osobnosti listu Naše menšiny, by tento počin neměl přílišnou životaschopnost. Ač
byla jeho redakce původně iniciativou jednoho člověka, resp. několika jednotlivců,
podařilo se mu rozhýbat médium, do něhož přispívalo množství osob ze širokých
oblastí, jak geografických (od samotného severu Čech po Orlické hory), tak profesních
(od venkovských učitelů po špičkové politiky), kteří pojali hodně oblastí žánrových
(zpravodajství, básně, interview, komentáře, eseje, politické proslovy i nekrology) i
tematických (od kultury přes hospodářství či sport po ryze národnostní záležitosti).
Obyvatelé v pohraničí měli díky časopisu možnost dozvídat se o dění v mnoha
obcích, což různým spolkům mohlo být inspirací k vlastním aktivitám nebo k pocitu, že
nejsou ve svém snažení v českých ostrůvcích ve smíšeném či ryze německém území
osamoceni. Byli rovněž informování o novinkách v politice, sociální péči, hospodářství,
školství, kultuře aj. Dostávali také pokyny a rady (mnohdy s velkým přesvědčovacím
nádechem), ať již při zprostředkování bydlení, práce apod., tak před volbami a sčítáním
lidu (aby národnostní výsledky dopadly co nejlépe ve prospěch Čechů), tak v roce 1938,
pokud byli mezi statisíci uprchlíků ze zabraného sudetského území, i praktické
informace, jak postupovat při odsunu do vnitrozemí.
Do listu se širokým spektrem tematiky se promítá život jak celého
Československa, tak pohraničních oblastí severovýchodních Čech, oblastí, kde
v průběhu dvacátých a třicátých let přiostřují národnostní třenice mezi Němci a Čechy.
Již jen vznik a zánik listu jsou silně propojeny s dějinnými událostmi vzniku republiky
následnou tendencí čechizovat pohraničí, tak s mnichovským diktátem, po němž se
proklamovaný „boj o uchování každé české duše v pohraničí“ podstatně změnil; rovněž
české spolkové aktivity byly zásadně omezeny. A ideály, za něž tvůrci Našich menšin
entuziasticky bojovali, se rozplývaly.
Ačkoliv se list profiloval jako zcela apolitický a nechtěl být svázán s žádnou
stranou (dokonce explicitně proti štěpení českého národa dle stranické příslušnosti celou
dobu bojoval), svou inklinaci k pravici (resp. k Národní demokracii, jejímž byl Vlček
funkcionářem), lze vycítit. Přinejmenším téměř zcela vytěsňuje některé stěžejní
nepravicové strany a hnutí.
A ačkoliv se profiluje jako „zcela nestranný“, „objektivní“ a „pravdivý“, je zcela
zřejmé, že jeho svázanost s Národní jednotou severočeskou, nacionálně laděnou
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obrannou organizací, je tak pevná, že se nelze ubránit otázce, zdali list ve „zdravém
vlastenectví“ nezachází příliš daleko, když na několika tisících stranách listu absentují
pozitivně laděné zprávy vůči německému obyvatelstvu, rovněž tak téměř i ty neutrálně
laděné.
Naše menšiny podporovaly národní život menšin jak mediálně, propagováním
českých spolkových aktivit, tak i finančně (pomáhaly se sbírkami na chudé, na národní
domy i sociální službu). Čtenáři se mohli dozvědět o rozvoji nových trendů za první
republiky, o sportu, lyžování, rozhlase, dětské literatuře apod. Mohli docenit široké
spektrum témat, pečlivě zpracované články, jejich jazykovou úroveň, osvětové
zaměření. Naše menšiny se snaží být na jednu stranu také hlasem „hraničářů“ a
personifikací varování před hrozbou snahy Němců o odtržení pohraničí. Právě tímto
aktem v předvečer druhé světové války posléze zaniká jejich činnost.
Naše menšiny měly bezpočet lokálních přispěvatelů z různých koutů pohraničí.
Medailony byly v této práci vytvořeny jen výběrově, je v nich pojednáno jen o několika
autorech textů – jen rozbor jejich díla i spolkové a osvětové činnosti by mohl být svým
rozsahem námětem celých monografií. U některých z tvůrců textů se autorka pokusila
nad rámec tezí alespoň o částečný bibliografický soupis příspěvků v Našich menšinách
(u některých, jako je J. M. Vlček, již existoval).
Naše menšiny skýtají mnoho prostoru pro badatele, kteří se zaměřují také na
život v určitých lokalitách. List totiž přináší pravidelně informace o době a životě i
v nejzapadlejších pohraničních sídlech. Některé rubriky jsou cennou studnicí informací
o aktivních menšinových pracovnících (Naše rovy nebo Z galerie menšinových
pracovníků).
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Summary
Without the enthusiasm and large organizational skills of J. M. Vlček, founder
and leader of the magazine, this project would not have viability. Although the editorial
was originally just an initiative of one man, resp. few individuals, he managed to
construct the media[delete coma] with a lot of contributors from diverse and broad
areas; both geographic (from the very north of Bohemia to Orlické mountains) and
broad professional areas (from rural teachers to high-end policies) that embraced a lot of
genres (news, poems, interviews, commentaries, essays, political speeches and
obituaries) and thematic areas (culture, economy, sport…).
Through the magazine, residents in the border had the opportunity to learn about
what was happening in many communities and various associations, which could be an
inspiration for their own activities or feelings that their efforts are not the only ones in
mixed or purely German territory. They were also informed about news in politics,
social care, the economy, education, culture and others. They received guidance and
advice (often with great persuasive touch), regarding the mediation of housing, work,
etc., as well. So, before the election and census (that the national results were the best in
favor of the Czechs) in 1938, when hundreds of thousands of refugees were among the
confiscated Sudeten territory, there was practical information about how to proceed with
the expulsion inland.
Although the list proclaimed itself as completely apolitical and not tied to any
party (it fought all the time against splitting the Czech nation according to party
affiliation), an inclination to the right (resp. For National Democracy, which was Vlček
functionary) can be sensed; at least almost completely displacing some crucial leftwing
parties and movements.
Also, despite it being profiled as "completely impartial", "objective" and "true",
it is quite obvious that his bondage to the North-national unity and national-tuned
defense organization delete coma is so strong that you can not help but wonder whether
the list of "healthy patriotism" is going too far, as several thousand sides of the sheet are
absent according to both positive coverage reports and the most neutrally decorated.

Readers can appreciate the wide range of topics, carefully crafted articles, their
language skill level, and educational focus. Our minority is trying to be on one side and
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also voice "frontiersmen" and a personification of warning against the threat of
secession efforts of the Germans borderlands.
Our minorities had countless local contributors from different parts of the border
region and offered plenty of space for researchers who focus on the lives of certain
locations. The magazine regularly provides information about period life even in the
remotest border seats. Some sections are a valuable repository of information about
active minority workers.
.
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Seznam zkratek
N. J. S. / NJS

=

Národní jednota severočeská

S. B. S. / SBS

=

Svatoňovická báňská společnost

Ú. M. Š. / ÚMŠ

=

Ústřední matice školská

M. S. / MS

=

Malé Svatoňovice

J. M. Vlček

=

Jindřich (hypotézy: Mario / Matěj…?) Vlček

cit. d.

=

citovaný dokument
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ročníku vydávání listu. Naše menšiny, 1922, roč. II., č. 5, s. 25. a Naše menšiny,
1922, roč. II. č. 4, s. 24. (foto: autorka, 20. 10. 2014)

Příloha č. 3-4: Dva obrázky: Grafika listu ve třicátých letech. Naše menšiny, 1934,
roč. XIV, č. 1-2, nečísl. (foto: autorka, 20. 10. 2014)
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