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Abstrakt 
Práce zkoumá obraz novináře, který se zobrazuje v konkrétním korpusu textů – článků z 
Výstřižkového archivu Ministerstva zahraničních věcí, časově vymezeným obdobím tzv. „první 
republiky.“ Metodicky práce vychází z konceptu interpretativní komunity Stanleyho Fishe, přičemž 
interpretativní komunitou se primárně myslí autoři článků ze sledovaného korpusu. Způsob, jímž 
konstruují obraz vlastního povolání, se tak zpětně stává konstitutivním – napomáhá vlastní 
identifikaci novináře i vymezování hranic, co je přípustné, a co nikoli. Ze samotných článků vzešlý 
autoportrét má tudíž rysy ideálního typu – nikoli pouze kladného vzoru, nýbrž souboru charakteristik, 
které sami novináři vložili do vlastní představy o své profesi. Hlavní znaky tohoto ideálního typu se v 
průběhu sledovaného období a napříč pestrým spektrem periodik proměňovaly jen velmi málo, 
přestože v konkrétních kauzách se interpretace jednotlivých novinářů liší. Práce se tedy zaměřuje na 
obecné a sdílené rysy tohoto autoportrétu, které dokládá konkrétními příklady jednotlivých článků.  
Mezi nejdůležitější z oněch sdílených rysů patří vědomí novinářovy moci a z toho plynoucí 
zodpovědnosti, jeho vztah k pravdě, nezávislosti, času a společnosti. 
 

Abstract 
This thesis examines the image of the journalist that is based on a particular text corpus – on articles 
collected in newspaper clipping archive of Czechoslovak Ministry of Foreign Affairs during the period 
of “the first Czechoslovak republic.”  
The method of this paper is inspired by Stanley Fish's concept of interpretive communities – in this 
case the interpretive community consists of the authors of the articles mentioned above. As they 
design the image of their own profession, it becomes a tool for understanding journalist's identity – it 
defines what is appropriate and what is not. The self-portrait of journalist does not only include a 
paragon of virtue that is to be followed but also a set of attributes, which journalists find typical for 
themselves: interestingly the main attributes do not seem to change much over time and in different 
newspapers. 
Therefore, the thesis focuses on common and shared traits of this self-portrait, illustrated by 
particular examples from the articles. The most important traits are for instance the consciousness of 
journalist's power and need for responsibility, but also journalist's attitude to truth, independence, 
time and society.   
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Úvod 
Tato práce se pokouší zachytit obraz novináře, jak se zrcadlí v konkrétním korpusu textů – v článcích 

z Výstřižkového archivu Ministerstva zahraničních věcí, a sice z období tzv. „první republiky.“  

Původní cíl, tedy postihnout více zdrojů a vlastní novinářský autoportrét konfrontovat s korektivem 

historických pramenů, se ukázal být pro diplomovou práci příliš neskromným a téměř 

neuskutečnitelným. Proto jsem se nakonec rozhodla pro zásadní omezení primárního materiálu, 

jehož těžiště spočívá právě ve zmíněném korpusu článků (čítajícím bezmála 5400 příspěvků), 

doplněném výběrem z dobové odborné, populárně-naučné i krásné literatury. Vzhledem k tak 

zásadnímu posunu ve volbě zdrojů, se nevyhnutelně proměnila i struktura práce – většina témat, 

která jsem si vytyčila v předpokládaném uspořádání, sice zůstala zachována, jejich zařazení však 

nesleduje strukturu navrženou v odevzdaných tezích. Namísto tradičního řádu, v němž 

historiografické uvedení následují oddíly členěné dle vnějších, snadno doložitelných rysů, se tak 

kostrou práce stalo samo téma – různé fazety, z nichž se novinářský autoportrét v daném korpusu 

článků skládá. Slovo fazeta je v tomto případě zcela na místě, neboť komplex představ o vlastním 

obraze spřádali prvorepublikoví žurnalisté z motivů navzájem si blízkých, které vyvolávali v rozličných 

kontextech a představovali je tak v různých úhlech pohledu, přispívajíce tím ovšem stále k onomu 

pestrému souboru charakteristik formujících vlastní novinářskou podobiznu. Navzdory roztříštěnému 

původu článků, které jsou součástí korpusu, vyvstalo z materiálu mnoho silných společných rysů, 

které se nakonec staly základem nového uspořádání této práce. 

První oddíl slouží jako seznámení s použitými zdroji a snažím se v něm kriticky zhodnotit jejich 

vymezení. Nesnadno uchopitelná a prchavá povaha jevu, který v práci nazývám obrazem či 

autoportrétem novináře, mě přiměla připojit metodologické vymezení pojmu „novinář“ – klíčová část 

tohoto oddílu tak hledá vhodný nástroj pro smysluplné uchopení celého tématu.  

V následujících kapitolách se již věnuji samotnému obrazu novináře: v druhém oddílu se dotýkám 

nejdůležitějších ideálů a hodnot, které tento obraz určují – nezávislosti, výchovné funkci a 

zodpovědnosti. Ve třech kapitolách tohoto oddílu hrají významnou roli témata, která jsem v původně 

zamýšlené struktuře rozdělila do kapitol č. 3, 5 a 6.  

Vztah prvorepublikového novináře k jeho vlasti zaujímá v autoportrétu vzešlém z daného korpusu tak 

výrazné místo, že jsem se mu rozhodla zasvětit zvláštní oddíl. Podobně jako celá práce, i tato část 

zahrnuje odkazy na konkrétní kauzy i novinářské postavy. 

Čtvrtý oddíl odpovídá čtvrté kapitole, jak jsem ji plánovala v tezích, došlo pouze k mírnému posunu 

v uspořádání (pod)kapitol.  

 Konečně v pátém oddílu ohledávám lidské stránky novinářského autoportrétu, kteréžto téma 

vyplynulo ze zkoumaného materiálu a rozhodla jsem se mu věnovat zvláštní místo. 

Všechny oddíly, s výjimkou úvodního teoretického, mají obdobnou formu: každá jejich kapitola 

obsahuje obecné shrnutí konkrétního rysu novinářského autoportrétu, doplněné několika 

ilustrativními a reprezentativními příklady z korpusu. Vzhledem k jeho šíři se jedná skutečně pouze o 

ukázky, jimiž jsem se však snažila co nejúplněji pokrýt významné názorové proudy. Až na naprosté 

výjimky se ukázkové články v práci striktně neopakují. V průběhu psaní této práce jsem shledala 
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smysluplnějším uvádět konkrétní příklady rovnou v souvislosti s jevem, kterému se věnuji teoreticky 

– proto jsem obsah předpokládaných kapitol č. 2 a 8 vtělila do textu tematicky.  

 

 

1. Stručný nástin metodologický a komentář k použitým textům 
Úvodní kapitola načrtne použité texty, jakož i teoretické předpoklady, které by snad v dalších 

oddílech nebyly dostatečně zřetelné.  

1. 1. Primární texty a jejich východiska 
Jedním z koncepčních rozcestí, která vyvstala při přípravě této práce, byla otázka využití sekundární 

literatury. Hranice primárních zdrojů a sekundární teoretické literatury se stírají, je-li předmětem 

práce právě i samo teoretické ohledávání konkrétního tématu, v tomto případě obrazu novináře. 

Odborná periodika jako Duch novin, či Věstník československých novinářů, stejně jako dobové 

odborné i populárně naučné publikace (za všechny Koudelkovy Noviny, co jsou a jak se dělají) se tak 

ocitly v pozici zkoumaného materiálu, tedy nikoli nástroje, s jehož pomocí lze rozkrývat vytyčené 

otázky. Z toho důvodu zařazuji kapitolu, která stručně představí mj. i dobové texty, jež se tématu 

věnují s odborným odstupem nebo snahou dosáhnout nějakých teoretických závěrů uplatnitelných 

pro praxi.  

Pramenné těžiště této práce představují články z Výstřižkového archivu Ministerstva zahraničních 

věcí1 ze sledovaného období, tedy mezi lety 1918 – 1938. Články pocházejí až na řídké výjimky 

z denních listů, a ačkoli nejde o úplný výběr k danému tématu, považuji jej za dostatečně 

reprezentativní a vypovídající pro daný účel. Dokonce lze i samotný výběr do určité míry chápat jako 

příspěvek k vytváření novinářského autoportrétu – materiál zpracovávali pracovníci tiskového 

oddělení ministerstva, které Oskar Butter považoval za profesionály příbuzného, ne-li téhož oboru: 

„Výsledky sledování novin soustřeďují se ve výstřižkovém archivu, v němž soustavně se třídí materiál z tisku 

domácího a zahraničního a jehož bude moci užívat i širší veřejnost, jakmile budou pro archiv volné místnosti. 

Vedle této agendy tiskové pečuje tiskové oddělení o celou oblast zahraniční propagandy, v níž usiluje o 

soustředění propagační práce jednotlivců a rozmanitých resortů i soukromých skupin, koordinování s její vlastní 

agendou propagační […]“
2 

K materiálu přistupuji s vědomím, že se jedná nejen o výběr z článků na dané téma, ale že první 

selektivní krok proběhl již na úrovni volby listů, z nichž články pocházejí. Typ listu, jeho přispěvatelé a 

politická nebo společenská pozice mají na obraz novináře, který utvářejí, veliký vliv.  

Ve převážně většině jde o deníky, a to v českém nebo německém jazyce. Přestože v ČSR vycházelo (v 

přepočtu na počet obyvatel) více německý psaných periodik,3 ve výběru jsou zastoupeny menšinově. 

Příčinou však může být fakt, že archiv sestává především z deníků celostátních: jak shrnuje Alfred 

Fuchs ve svém článku z roku 1928 o situaci tisku v ČSR, německý tisk měl obzvláště silné zastoupení 

                                                           
1
 Národní archiv – 6. oddělení Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv.  

2
 O. BUTTER. Tisková oddělení zahraniční služby. Duch novin, roč. 2, č. 1 – 2, 25. 2. 1929, s. 14. 

3
 B. KÖPPLOVÁ. Vývoj německého tisku. In: J. KUBÍČEK. Noviny České republiky 1919-1945. 2. část. Brno: 

Sdružení knihoven České republiky, 2004, s. 62. 
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v regionech, liberecký Reichenberger Zeitung byl podle Fuchse vlivnější pražských německy psaných 

novin.4   

Z německy psaných listů převažují (řazeno dle četnosti) Prager Presse, Bohemia a Sozialdemokrat. 

Dále Prager Tagblatt, Deutsche Presse, Die Zeit a Deutsche Landpost. 

Z českých deníků se pak jedná hlavně o listy (řazeno dle četnosti): Národní listy, Právo lidu, Rudé 

právo, České slovo, Národní osvobození, Venkov, Lidové noviny, Lidové listy, Tribunu, Československou 

republiku, Národní politiku, Polední list a další. Podrobnější přehled, jakož i zastoupení jednotlivých 

listů a komentář k jejich zpracování se nachází v příloze. 

V práci vycházím především z výstřižků k heslům Žurnalistika,5 Tisk všeobecně6 a Pathologické zjevy v 

tisku7 (celkem se jedná o korpus čítající bezmála 5400 článků), neboť samostatné heslo novinář či 

žurnalista archiv neobsahuje. Články v archivu nebyly opatřeny obvyklými údaji, tedy ročníkem, 

číslem vydání a číslem stránky. Vzhledem k objemu materiálu jsem tyto údaje nedohledávala – 

v textu, jakož i soupisu článků se tedy držím identifikace vytvořené zaměstnanci archivu. 

Fakt, že u většiny článků není uveden jejich autor, se nepříčí cíli práce, tedy zkoumání kolektivního 

novinářského autoportrétu, který se rýsuje na stránkách denního tisku, jehož nedílnou část tvoří 

anonymní texty.  

Zvláštní, ač početně nepříliš zastoupenou, kategorií primárních textů jsou více či méně zdařilá 

umělecká díla, v nichž hraje významnou roli postava novináře. Záměrně jsem pominula díla slavná, 

resp. díla významných spisovatelů-novinářů z té doby (Hašek, Čapkové, Bass, Poláček aj.), neboť jim 

patří celá diplomová práce Lindy Kolenaté z r. 19998 a obecně se těší větší pozornosti.  Inspirací pro 

můj neúplný výběr beletristických i dramatických kusů stvořených prvorepublikovými novináři, resp. 

o nich pojednávajících, byly obvykle novinové nebo časopisecké články, které tato díla reflektovaly, 

většinou právě s důrazem na postavu novináře. Jedná se tak například o Peroutkův soubor v Tribuně 

uveřejněných „povídkových fejetonů“9 Z deníku žurnalistova, či o dvě hry, jejichž hlavní postavou je 

novinář, a které měly obě premiéru v roce 1935: Synkova Noční služba 25. 4. v Národním divadle10 a 

Tetauerův Veřejný nepřítel v prosinci ve Stavovském divadle.11 Rovněž se několikeré zmínky 

v korpusu dočkala poměrně populární hra Ladislava Klímy a Arnošta Dvořáka Matěj Poctivý.12 

Podobně jako kupříkladu obraz novináře v meziválečné československé kinematografii, typickou 

ukázkou budiž film Sedmá velmoc z roku 1933,13 i tyto umělecké projevy novinářů důkladně souzní 

s obrazem žurnalisty, který vyvstává z článků z Výstřižkového archivu i s tématy stavovských periodik. 

                                                           
4
 A. FUCHS. K charakteristice československého tisku. Duch novin. 25. 3. 1928, roč. 1, č. 3, s. 57. 

5
 Výstřižky pocházejí z let 1925 – 1938, kartony č. 2553 – 2556.  

6
 Pokrývá období 1920 – 1938, kartony č. 2547 – 2552. 

7
 Pouze mezi lety 1928 – 1938, karton č. 2569. 

8
 L. KOLENATÁ. Obraz novináře a médií v dílech českých spisovatelů první poloviny dvacátého století. Praha: s.n., 

1999. 140 s. Vedoucí práce Barbara Köpplová. 
9
 F. PEROUTKA. Z deníku žurnalistova. Praha: Tribuna, [1919]. 162 s. Knihovna Obelisk; čís. 2., s. 3. 

10
 Noční služba (činohra). Archiv Národní divadlo [online]. [cit. 2014-04-26]. Dostupné z: http://archiv.narodni-

divadlo.cz/dokument.aspx/default.aspx?jz=cs&dk=Inscenace.aspx&ic=3429&sz=193&fo=000&ju=0&abc=0&pn
=254affcc-cb43-4078-86fe-c5544619cf67.  
11

 F. TETAUER. Veřejný nepřítel: komedie o třech dějstvích. V Praze: A. Neubert, 1936 [spr. 1935], s. 104. 
12

 A. DVOŘÁK a L. KLÍMA. Matěj Poctivý: fantastická lidová veselohra o třech dějstvích. Praha: B. Kočí, 1922. 
13

 Sedmá velmoc [film]. Režie Přemysl Pražský, premiéra 17. 11. 1933. 
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Odborná, resp. osvětová periodika (především Duch novin a Věstník československých novinářů) 

skýtala velmi bohatý materiál, v němž se obraz novináře zrcadlí i s těmi nejjemnějšími rysy. Vzhledem 

k tomu, že jsem se však těžiště práce rozhodla ukotvit do zmíněného článkového korpusu, používala 

jsem texty z těchto periodik spíše příležitostně. Novinářský autoportrét, který tato periodika 

vykreslují, je však zřetelně stejného druhu jako ten, jenž vystupuje z oněch článků. 

Mezi primárními texty, s kterými pracuji, jsou i starší materiály, k nimž však sledovaní autoři často 

odkazují nebo z nich vycházejí. Jedná se například o Hochovu těsně předválečnou publikaci o 

novinách,14 na niž se odvolávají mnohé z prvorepublikových tematizací a rozborů novinářství a 

novináře. Dalším významným a především v odborných textech citovaným zdrojem jsou zahraniční 

pojednání o tisku, většinou z prvního třicítiletí dvacátého století. 15   

Kromě konkrétních starších textů, které sloužily jako inspirační zdroje, lze v mnoha případech 

sledovat i zcela přirozenou kontinuitu – například představitelé spolkového novinářského života první 

republiky v nejednom ohledu navazovali na svou předrevoluční praxi i teoretické zásady, říjnové 

události roku 1918 mnozí chápali jako úspěch nejen svého novinářského úsilí a s hrdostí se vraceli 

k vlastním textům a idejím, které hlásali ještě v rakousko-uherských časech. Přechod mezi mediálním 

prostředím předválečného Rakouska-Uherska a prvními lety samostatné republiky byl ostatně spíše 

pozvolný, jak po stránce praktické, tak legislativní.16 

  

                                                           
14

 K. HOCH. Noviny. Praha: F. Topič, 1913. 118 s. Duch a svět; sv. 1. 
15

 E. LÖBL. Kultur und Presse. Leipzig: Duncker & Humblot, 1903. H. W. STEED. Noviny a novináři. Bommer, 
František (přel.). Praha: Nákladem „ORBIS“ tiskařské, nakladatelské a novinářské spol. akc., 1928. 
16

 M. SEKERA. Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20. století. Sborník Národního muzea v 
Praze. Řada C, Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1 – 4, s. 13.s 
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1. 2. Možné teoretické přístupy 
Vymezení novinářství, žurnalistiky, je předmětem bezpočtu teoretických statí, ohledávajících 

možnosti definování pojmu a především zkoumajících novináře coby specifickou skupinu, jejíž členy 

spojují některé společné rysy, vížící se především k práci, kterou vykonávají.  

Jakkoli předchozí věta budí dojem přehnané kostrbatosti, zračí jen snahu popsat novinářství bez 

použití zdánlivě neproblematických či intuitivních termínů jako „povolání, profese“ apod. Za pojmy 

tohoto typu se totiž v teoretických textech skrývá celá škála definičních vymezení a podmínek, které 

musí být splněny, aby bylo lze termín použít. Volba termínu tak do značné míry ovlivňuje obraz 

novináře, resp. novinářství, jak jej ten který odborný text vykresluje. Bez nároku na úplné vyčerpání 

současných a dřívějších teoretických přístupů k žurnalistice předestřu několik možných náhledů, 

abych mezi nimi nakonec vyvolila ten, který nejlépe postihuje obraz novináře, jak se zrcadlí na 

stránkách prvorepublikových periodik.  

 

Novinářství jako profese 
Asi nejpřirozeněji lze na novinářství nahlížet jako na profesi, což je ostatně i nejčastější sebe-

identifikace, která vyplývá z primárních textů: ať jde o samotné novinové články nebo debaty na 

stránkách odborných, či snad přesněji řečeno stavovských, časopisů, je patrný pocit oborové 

sounáležitosti, jistá míra hrdosti na společnou profesi a snaha vymezit ji právě coby stav – 

s patřičnými závazky i prestiží.17  

Nutno podotknout, že profesionalizace žurnalistiky byl dlouhotrvající proces, který v jistém smyslu 

prožíval svou vrcholnou dobu právě ve sledovaném období – znaky profesionalizace lze v období 

první republiky vidět téměř v krystalické podobě. Základní podmínky profesionalizace, jak je vytyčil 

Rudolf Stöber18 byly ve větší či menší míře naplněny již dříve, po vzniku republiky se dále rozvíjely, 

takže by v mnohém splňovaly i poněkud náročnější parametry profesionálního povolání dle Svennika  

Høyera.19 

Docházelo k stále větší standardizaci práce i uspořádání redakcí, rutinizaci, ale i k „tlaku nevelké 

skupiny společenskovědních a žurnalistických elit na tvorbu a kontrolu profesních standardů formou 

systematické teoretické průpravy novinářů k povolání specialisovaných vysokoškolských kursem na Svobodné 

škole politických nauk (1928) a prostřednictvím zemsky zastřešující organizace Syndikátu československých 

novinářů.“
20  

V rámci novinařiny se utvářelo pestré množství specializací, přičemž veliké rozdíly mezi jednotlivými 

specializacemi v tisku (a posléze rozhlasu)21 na jednu stranu patřily mezi témata dobových teoretiků 

                                                           
17

 Typickým odrazem této stavovské prestiže jsou debaty o důstojnosti, kterou novináři propůjčuje odznak. 
Autor neuveden. Pán s odznakem. Národní listy 6. 7. 1921. 
18

 Existence periodického tisku, emancipace novinářů od příbuzných povolání, emancipace vydavatelů periodik 
o vydavatelů knih, redakční práce a novinářovo sebe-uvědomění. Dle J. JIRÁK a B. KÖPPLOVÁ. K vývoji 
novinářského povolání. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2006, roč. 51, č. 1 – 4, s. 
20.  
19

 „Dovednosti založené na teoretických znalostech, specializovaná výuka a praxe,“ ověřování kompetence 
příslušníků, profesionální organizace, „respektování profesionálního kodexu činnosti, altruismus praxe.“ Ibid. 
20

 M. SEKERA. Etapy vývoje českých tištěných médií od 19. do počátku 20. Století, s. 13.  
21

 Ještě v roce 1929 se komise Syndikátu usnesla, že novináři rozhlasoví nesplňují podmínky, jimiž se novinářské 
povolání definuje. Věstník československých novinářů, roč. 3, č. 1 a 2, 27. 2. 1929, s. 4.  
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novinářství,22 na stranu druhou působily nejasnosti v praktičtějším vymezování vlastního povolání, jak 

lze vidět na diskusi v rámci Syndikátu československých novinářů. Spor týkající se exkluzivistického 

pojetí novinářství uzavřel Syndikát v roce 1927 následovně: bez ohledu na to, pro jaký podnik 

jednotliví žurnalisté pracují, samotná podstata zaměstnání je dělá plnoprávnými novináři z povolání a 

přes odlišnosti ve zmiňovaných specializacích, všichni směřují k témuž cíli – totiž že jejich dílo slouží 

„k informaci a orientaci veřejnosti.“23  

Již zmiňovaný Svennik  Høyer spolu s Epp Laukovou se novinářské profesi věnují především s ohledem 

na hledání hranic povolání a jeho proměny v dějinách.24 Jedním z jevů, jehož se dotýkají, a který 

doprovázel počátky profesionálních žurnalistických spolků i v českých zemích,25 byla nevraživost 

novinářů z různých vydavatelství, či píšících v zájmu různých stran – identita příslušnosti 

k vydavatelskému domu byla nadřazena identitě společného povolání, kolegiality. Například jistý 

výzkum amerických novinářů z konce 20. století ale na tutéž otázku nalézá zcela opačnou odpověď – 

novináři se podle Tracy Callaway Russoové mnohem snáze identifikují s obecnou představou 

žurnalistické profese, nežli s listem, jehož jsou součástí.26 To dokládá, že z dnešního pohledu 

nejjednoznačnější přístup k novinářům, tedy přístup skrze jimi sdílenou profesi, nebyl zdaleka vždy 

samozřejmý a jeho, byť historické, neuralgické body, mohou vhodně posloužit ke kritickému 

prozkoumání takového uchopování žurnalistiky.  

Jedním z těchto paradoxních aspektů novinářského povolání, které Høyer s Laukovou ohledávají, je i 

diskrepance v anglosaském světě na přelomu 19. s 20. století mezi tím, jak novináři vnímali sebe 

samé, a jak je v sociální hierarchii zařazovala společnost: na jedné straně byli v očích okolí dělníky 

slova, sloužícími zájmům svých zaměstnavatelů, sami sebe však viděli po boku prospěšných (a 

prestižních) profesí jako lékařství, učitelství či práva. Stejně v angloamerickém jako českém prostředí 

novináři tato povolání zpočátku dokonce vykonávali nebo měli v oboru akademické vzdělání, tedy 

v jistém smyslu se právě vymykali nahlížení na novinářství jako profesi.  

Z dnešního pohledu se profesionalizace jeví jako poměrně neutrální jev, který patří k etablování 

různých lidských činností ve společnosti. Profesionalizace je však současně i „institucionálním 

nástrojem,“27 který slouží nejen k vymezování, ale i omezování dané činnosti a především těch, kteří ji 

vykonávají. Exkluzivismus, snaha o přísný výběr členů, ostatně provázela české novinářské spolky až 

do období první republiky28 a bývala častým předmětem bouřlivých debat. Hranice profesionální 

žurnalistiky také poněkud smýval institut odpovědných redaktorů, kteří měli před zákonem pykat za 

                                                           
22

 A. FUCHS. Novinář. Praha: Českoslovanská akciová tiskárna, 1924, s. 10 a 12. A. FUCHS. Novinářská škola a 
novinářský talent. Lidové listy 31. 7. 1927. 
23

 Autor neuveden. Zpráva o činnosti. Věstník československých novinářů, 1927, roč. 1, č. 1, s. 7.  
24

 S. HØYER a E. LAUK. The paradoxes of the journalistic profession: an historical perspective. Nordicom Review. 
2003, roč. 24, č. 2, s. 3-18. 
25

 J. JIRÁK a B. KÖPPLOVÁ. Počátky spolkového života českých novinářů. Sborník Národního muzea v Praze, řada 
C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1-4, s. 29. 
26

 RUSSO, Tracy Callaway. Organizational and Professional Identification: A Case of Newspaper Journalists. 
Management Communication Quarterly. August 1998, roč. 12, č. 1, s. 99.  
27

 J. VOLEK a J. JIRÁK. Professional self-image of the Czech journalists: selected attributes. Czech and Slovak 
Media Studies / Mediální studia, Praha: Syndikát novinářů, 2008, roč. 2, č. 4, s. 359 – 360.  
28

 J. JIRÁKa B. KÖPPLOVÁ. Počátky spolkového života českých novinářů. Sborník Národního muzea v Praze, řada 
C – Literární historie. 2008, roč. 53, č. 1-4, s. 30.  
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hříchy listu.29 Høyer a Lauková připomínají teorie, které přímo usouvztažňují moment 

profesionalizace žurnalistiky s nastolením ideálu objektivity a tlakem vydavatelů periodik na produkci 

neutrálním a čistě informativních fakt a názorů za pomoci zavádění „měšťanských ideálů 

profesionalizace.“30 Tyto přístupy nakračují spíše k pojetí novinářství coby ideologie, velmi dobře však 

naznačují možný pohled na profesionalizaci coby nástroj udržení hegemonie – ať už z pozice 

„vyvolených“ novinářů, nebo ze strany majitelů novin apod. Podobně kritický pohled lze upřít i na 

otázku společných hodnot, které by ideálně měli novináři jako příslušníci jedné profese sdílet.  Høyer 

a Lauková poukazují na to, že vnímání sebe sama, jakož i profesionální hodnoty se liší podle 

národního a kulturního kontextu toho kterého novináře.31 Konečně i v závěru své stati zdůrazňují, že 

„novinářská profese“ jako taková není pojmem lhostejně plujícím nad kulturou a časem, nýbrž jako 

všechny ostatní jevy i jeho konkrétní náplň výrazně ovlivňuje právě sociálně-politický kontext.   

Použít kategorii profese jako nástroj pro uchopení obrazu novináře se tedy sice na první pohled 

nabízí, ale jak vyplývá z výše uvedeného, pojem nebyl a není zcela neproblematický. Kromě toho, že 

v období první republiky se ještě náplň a definice profesně vymezené žurnalistiky usazovaly, pojem 

sám skrývá určitá zjednodušení a úskalí, která by při hledání novinářského autoportrétu mohla 

výsledný obraz citelně zkreslit. 

Novinářství jako ideologie  
V souvislosti se snahou o definování společných profesionálních hodnot, Høyer a Lauková mimo jiné 

zmínili teorii Michaela Schudsona o sdíleném ideálu objektivity coby „profesní ideologii žurnalistiky.“32 

Interpretační prisma „ideologie“ představuje další významnou možnost, jak k novinářství přistupovat, 

resp. jak uchopit i jeho představitele.  

Sociologie médií oplývá různými odstíny toho, jak nahlížet ideologické vzorce v žurnalistice, ať už se 

jedná o kritický marxismus,33 již zmíněné zaměření na profesionalizaci nebo výzkumy objektivity.34 

Pro tento druh přístupu k novinářství je typická kritičnost, s níž téma pojímá. Za symptomatický lze 

v této souvislosti označit článek Thomase Hanitzsche nazvaný „Dekonstrukce novinářské kultury.“35 

Hanitzsch se zde skrze kritiku a dekonstrukci chce dopracovat k univerzálně použitelné teorii 

žurnalistiky, přičemž kategorie, které definuje, by mohly být uspokojivě použitelné i pro případ 

prvorepublikového obrazu novináře. Ideologii Hanitzsch chápe jako systém idejí nebo boj o 

dominanci, sloužící jako „kulturní tmel,“ jenž spojuje novináře a utváří jejich identitu. Hanitzsch sám 

se přiklání ke kulturálnímu přístupu, který vzájemně mezi sebou soupeřícím ideologiím (například 

                                                           
29

 „ […] zahrnutím odpovědného redaktora pod tuto ochranu poskytla by se ochrana lidem, kteří si ji vůbec 
nezasluhují a ji nepotřebují. U novináře z povolání lze předpokládat určité mravní hodnoty, kdežto odpovědným 
redaktorem, zvláště malých listů, může se státi každý, jen když je zachovalý.“ J. HRABÁNEK. Právní ochrana 
titulu „redaktor.“ Duch novin, roč. 2, č. 12, 25. 12. 1929, s. 333. 
30

 S. HØYER a E. LAUK. The paradoxes of the journalistic profession: an historical perspective, s. 5. 
31

 Ibid., s. 10.  
32

 Ibid., s. 5.  
33

 Marxismus jako takový stojí v základech uvažování o rozličných aspektech kultury coby ideologiích. S. RAMAN 
a W. STRUCK. Ideologie a její kritici. In: M. PECHLIVANOS, S. RIEGER, W. STRUCK a M. WEITZ (eds.). Úvod do 
literární vědy. Praha: Herrmann & synové, 1999, s. 206 – 221.  
34

 H. SJØVAAG. Journalistic Ideology: Professional Strategy, Institutional Authority and Bounday Maintenance in 
the Digital News Market. University of Bergen, s. 13 – 34.  
35

 T. HANITZSCH. Deconstruction Journalism Culture, Toward a Universal Theory. In: D. BERKOWITZ, ed. Cultural 
meanings of news: a text-reader. Thousand Oaks: Sage, 2011, s. 33 – 48.  
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různé typy žurnalistiky – mírová, občanská…) nadřazuje kulturu jako takovou, coby „arénu, v níž bojují 

rozličné profesionální ideologie o dominantní interpretaci novinářské společenské funkce a identity.“36  

Pro účely klasifikace profesních ideologií Hanitzsch definuje tři hlavní kategorie, následně rozčleněné: 

První kategorie zodpovídá otázku, jakou institucionální roli plní konkrétní typ žurnalistiky ve 

společnosti (zda je intervenční či pasivní, zda oponentní či loajální, a jak se staví k trhu), 

v epistemologické kategorii lze rozlišit, zda jde o přístup spíše objektivistický či empirický a konečně 

v třetí kategorii nazvané „etické ideologie“ se rozhoduje mezi relativistickým a idealistickým 

principem. S vědomím, že v praxi neexistují žádní dokonalí zástupci byť jediné podkategorie, by se 

tento systém dal na prvorepublikovou novinářskou kulturu použít. Předmětem zkoumání by pak byly 

jednotlivé ideologie, tedy soupeřící směry žurnalistiky, v našem konkrétním případě například 

nezávislá versus stranická žurnalistika, podbízivý versus vzdělávací koncept novinářství apod. Koncept 

ideologií může pomoci vykreslit strategie či postupy pro utváření sdíleného obrazu novináře, či 

žurnalistiky jako takové, obzvlášť při vědomí jeho principiálně kritického přístupu. V Hanitzschem 

definovaných kategoriích by se však vytratily některé těžko zachytitelné rysy autoportrétu novináře, 

které ne vždy musí bezprostředně dotýkat náplně jejich povolání, tedy ani s ní spjatých ideologií.37 

Střídmější pojetí „ideologického“ přístupu k novinářství představuje například Mark Deuze v článku 

„Co je to žurnalistika?,“38 v němž nabízí nový pohled na profesní identitu a ideologii novináře.  Deuze 

se zaměřuje převážně na současnost novinářského povolání, ale obecné schéma, jež v článku 

načrtává, platí pro profesní ideologii žurnalistiky obecně – ať už jde o budování systému ideálně 

typických hodnot, či o postupné upravování a přizpůsobování ideologického konsensu, aby se stal 

přijatelným pro co nejširší okruh novinářů. Ideologii samu potom v případě novinářském 

charakterizuje jako žebříček hodnot charakterizující určitou skupinu a proces, jímž se v rámci této 

skupiny utváří významy a ideje. Součástí tohoto utváření je i proces vylučování nebo potlačování idejí 

a názorů, ačkoli Deuze se vymezuje vůči uvažování o dominantních ideologiích coby vítězích jakéhosi 

stálého souboje. Nadvláda určitých hodnot, strategií a kódů podle něj vychází z konsenzu většiny 

členů konkrétní profesní skupiny, čímž tato získává nezbytnou oporu a její práce smysl. Na sdílené 

ideologické hodnoty se tak mohou příslušníci novinářského společenství odvolávat, snese-li se na 

jejich práci kritika, tytéž hodnoty legitimizují jejich pozici ve společnosti apod. Ideologie má v tomto 

pojetí podobně ustavující roli jako mýtus.  

Deuze nabízí pět „ideálně-typických hodnot žurnalistické ideologie“, vycházeje ze starších statí 

několika mediálních teoretiků: jde o ideály veřejné služby, objektivity, nezávislosti, bezprostřednosti 

a etiky, tedy témat, která jsou stejně často zmiňována dnes, jako v meziválečných textech. Ať už je 

budeme nahlížet jako ideologické kategorie, kostru stanov profesních seskupení, nebo zvnitřněný 

závazek jednotlivých novinářů, patří tyto hodnoty k úhelným kamenům obrazu prvorepublikových 

novinářů, jak se zrcadlí nejen na stránkách profesních časopisů, ale i v úvahách a mimovolných 

odhaleních vlastní profese, která jsou určena veřejnosti. 

                                                           
36

 Ibid., s. 35, překlad MJ.  
37

 Mark Deuze si rovněž všímá výrazné převahy výzkumů zaměřených na institucionální stránku žurnalistiky, 
která ovšem v případě této práce představuje pouze jeden z aspektů skládaného obrazu novináře. M. DEUZE. 
What is journalism?, s. 444. Viz následující poznámku. 
38

 M. DEUZE. What is journalism? Professional identity and ideology of journalists reconsidered. Journalism. 
2005, roč. 6, č. 4, s. 442–464. 



11 
 

Novináři jako interpretativní komunita 
Ve výše uvedeném článku Deuze představuje i další úhly pohledu na žurnalistiku – skrze technologie 

a skrze společnost, čímž si opět lze připomenout, že tři možné přístupy nastíněné v této kapitole jsou 

pouhým výběrem z široké škály teoretických uchopení novinářství.   

Posledním prismatem, které chci pro účely této práce nastínit, je teorie 

interpretačních/interpretativních komunit – interpretive communities.39 Pojem sám i jeho původní 

užití pramení z literární teorie: Stanley Fish jej poprvé načrtnul ve stati věnované rozboru Miltona 

Interpreting the Variorum.40 Kladl si v něm otázku, odkud se bere určitá míra stálosti v různých 

interpretacích textu, není-li její původ v textu samém,41 který, jak Fish v souladu s převažujícím 

naladěním své doby tvrdí, není pouze netečnou „nádobou na význam.“42 Původce oné stálosti spatřuje 

Fish v interpretativních komunitách, které sdílejí společné hodnoty, kladou si otázky, které společně 

považují za důležité, čímž nacházejí v textech obdobné odpovědi, mají stejné interpretační strategie, 

jež nejsou ani univerzální, ani přirozené, nýbrž získané učením, sdílením a případně jejich společným 

upravováním v rámci komunity.43  

Fish tedy nabízí v kategorii interpretativních komunit nový prvek v důkladně zkoumaném vztahu 

textu a čtenáře: Dosazování významu, či interpretace, nejsou podle něj ani pevně dány v textu, ani 

nejsou předmětem interpretační libovůle jednotlivého čtenáře.  Jejich osnovu určují sdílené strategie, 

motivace, kulturní pozadí, ale třeba i interpretační a metodologické tradice různých interpretativních 

komunit.44 

Míra čtenářské participace na textu je předmětem téměř nesmiřitelných sporů v literární vědě a 

Fishův koncept se stal jak nadšeně následovaným, tak prudce odmítaným. Jeho využití v jiných 

oborech se však překvapivě ukazuje jako poměrně plodné, smíříme-li se s mírným posunem, který 

nutně ono interdisciplinární přemístění obnáší.  

Zatímco Daniel Berkowirtz a James V. TerKeurst v souvislosti s novinářským prostředím používají 

kategorii interpretativních komunit pro vymezení vztahu mezi novinářem a jeho zdrojem,45 Barbie 

Zelizerová se věnuje přímo novinářům coby interpretativní komunitě svého druhu.46 

Berkowitz a TerKeurst se opírali jak o starší literaturu, tak o vlastní výzkum, ale jejich uvažování o 

novinářích směřovalo spíše ke způsobu, jímž tito zacházejí s informacemi, jak vzniká každodenní 

obsah novin apod. Jakkoli využívají pro popis těchto procesů koncept interpretativních komunit, 

                                                           
39

 „Interpretive community“ překládal v průběhu času různě i Petr A. Bílek, literární teoretik, který s Fishem 
seznamuje české čtenáře a v komentářích zprostředkovává i texty, které dosud nebyly přeloženy. Zatímco 
v komentáři k překladu Fishovy stati pro Aluzi v roce 2002 Bílek volí variantu „interpretativní komunita“ (S. 
FISH. Jak je to tu s textem?. Aluze. 2002, č. 3.), o dva roky později „interpretativní komunita.“ (S. FISH. S úctou 
věnuje autor. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, s. 82.) V této práci používám první možnost, neboť 
podle mého soudu více zdůrazňuje aktivní roli komunit při interpretaci.  
40

 S. FISH. Interpreting the "Variorum". Critical Inquiry. Spring, 1976, roč. 3, č. 2, s. 465-485. 
41

 S. FISH. Interpreting the "Variorum", s. 483.  
42

 S. FISH. S úctou věnuje autor, s. 83.  
43

 S. FISH. Interpreting the "Variorum", s. 484. 
44

 Ibid., s. 484 – 485. 
45

 D. BERKOWITZ aj. J. TERKEURST. Community as Interpretive Community: Rethinking the Journalist-Source 
Relationship. Journal of Communication. September 1999, roč. 49, č. 3, s. 125 – 136. 
46

 B. ZELIZER. Journalists as Interpretive Communities. Critical Studies in Mass Communication. 1993, roč. 10, s. 
219 – 237. 
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zabývají se spíše strategií konkrétní tvorby obsahů, otázkou propustnosti informací (částečně jde o 

ozvláštněný pohled na gate-keeping), teorií upřednostňovaného čtení apod.  

Pro hledání obrazu novináře, je mnohem zajímavější Zelizerové stať „Novináři coby interpretativní 

komunity,“ která koncept využívá pro vymezení pojmu žurnalistika a především pro ohledání toho, co 

jsou vlastně novináři zač. Zelizerová se, podobně jako já v předchozích dvou oddílech, zabývá nejprve 

staršími, či běžnějšími pohledy na žurnalistiku coby profesi nebo ideologii. Jakkoli vyzdvihuje význam, 

který pro novináře mělo, že společnost i oni sami přiznali své práci status profese/povolání (zisk 

autority, identifikačního nástroje apod.), podle Zelizerové čistě profesionální pohled snadno 

sklouzává k redukcionismu. Zelizerová navrhuje k profesnímu a ideologickému konceptu přidat 

pohled na novináře coby interpretativní komunitu, „již spojuje sdílený diskurs a kolektivní interpretace 

klíčových veřejných událostí.“47 Takové pojetí tedy zachycuje i propojování nezaštítěné žádnými 

institucemi (ať jde o redakce nebo profesní spolky), nýbrž vazbami48 vznikajícími na těžko 

postižitelném pocitu sounáležitosti, který se může projevovat právě i v běžných novinářských textech. 

Tyto vazby se postupně upevňují na základě společného narativu a vyprávění příběhů, v jistém 

smyslu opět nepříliš odlišného od mytického vypravování, které ustavuje skutečnost svého druhu. 

Zelizerová spatřuje přednost konceptu interpretativních komunit mj. v tom, že nabízí možnost, jak 

prozkoumat novinářství i skrze způsob, jímž sami novináři na sebe nahlížejí. Tedy že do obrazu 

novináře zahrnuje i jejich kýžený, z části uvědomělý, z části nikoli, autoportrét. Ustavování novinářské 

interpretativní komunity probíhá mj. na základě společného vytváření příběhů o minulosti, jež mezi 

sebou sdílejí jak neformálními, tak rutinizovanými cestami: komunita se tak utváří na základě živého 

diskursu, který zahrnuje například neformální rozhovory mezi samotnými novináři, i jejich prezentaci 

vůči veřejnosti, profesní a odborovou činnost a periodika, odborná setkání, ale i autobiografie a 

memoáry. V tomto pestrém a pulsujícím materiálu se sdílená minulost projevuje v podobě znovu se 

opakujících příběhů, které tvoří šablonu i pro příběhy nadcházející. Díky tomu se novinářská 

komunita obvykle shodne v interpretaci nové situace, aniž by předcházely porady nebo diskuse. 

Jedná se o jiný druh autority, než který nastolila profesionalizace žurnalistiky – v tomto případě 

autorita vychází nikoli z institucionální či společenské struktury, nýbrž ze stále znovu utvrzovaných a 

zvnitřněných příběhů a opěrných vzorců. Problematické incidenty se stávají předmětem odborných 

diskusí, které, jak se domnívá Zelizerová, však obvykle velmi rychle dospívají k společným závěrům, 

právě na základě analogie se staršími případy. Rovněž se dostává objasňující pozornosti případným 

profesionálním selháním, ale interpretativní komunita s nimi podle Zelizerové zachází jemněji než 

ideologicky definovaná žurnalistika. Snad je to právě oním zvnitřněním, které samo zajišťuje, že 

jednotlivým členům se již samo selhání bude zdát natolik očividné, že není zapotřební jeho 

exemplární ostrakizace. Rovněž jde o diskusní podstatu interpretativních komunit – jejich 

interpretační semknutost vychází právě z neustálého rozhovoru, jehož témata se opakují a komunita 

je zpracovává konsensuálním způsobem. 

Prisma interpretativních komunit je velmi blízké obrazu, který vychází z prvorepublikových textů, 

využitých jako podklad této práce. Důvod spočívá v kontextu, jenž tyto články, ale i statě a umělecká 

díla obklopuje: přestože tematizace vlastního statutu a úloh doprovází současně chápané novinářství 

od jeho počátků, v sledovaném období je stále ještě zřetelná potřeba ohledávat hranice a hodnoty 

vlastního povolání, vymezovat stanovy. Na jednu stranu rozšiřovat členskou základnu odborných 

                                                           
47

 B. ZELIZER. Journalists as Interpretive Communities, s. 219.  
48

 Zelizerová mluví o „informal networking.“ Ibid., s. 221.  
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spolků, na stranu druhou je udržet co nejjednolitější, či z pohledu některých činovníků co 

nejprestižnější a tudíž nejexluzivističtější. Tytéž tendence pak pronikají i na stránky denního tisku, kde 

jde mnohdy i o získání čtenářských sympatií pro vlastní pojetí novinářství. Rozličné proudy v české 

žurnalistice se vůči sobě vymezují skrze uveřejňované texty a utvářejí tak své interpretativní pod-

komunity, založené na společných výkladech konkrétních příběhů apod.  

Nejpozoruhodnější ovšem je, že zatímco pohled na konkrétní příběhy, kauzy apod. se mezi 

jednotlivými novinářskými skupinami prudce liší, ideály, na které se při jejich interpretaci odkazují, 

zůstávají stejné. Na základě téže aféry, s uplatněním týchž novinářských hodnot se tak různí autoři 

dobírají zcela protichůdných závěrů, jež pak včleňují do narativního arzenálu, které sdílí se svou úzkou 

interpretativní komunitou.  

I to je důvod, proč považuji přístup interpretativních komunit za nejvhodnější pro ohledávání obrazu 

prvorepublikového novináře: čistě profesní pohled na problematiku by se orientoval spíše na 

institucionální aspekty, ideologickým sítem by pak propadly právě ony rozdíly konkrétních kauz, 

neboť ideje, na něž se jednotliví novináři odvolávají, se obvykle shodují, i když je jako zbraň používají 

v konkrétní kauze oba znepřátelené tábory.  

Jedním z nejvýraznějších rysů tematizace novinářství na stránkách denního tisku i odborných periodik 

je diskusní povaha těchto příspěvků, a to nejen implicitně, nýbrž často i zcela otevřeně – ono 

ohledávání hranic vlastního povolání, novinářské identity probíhá, jak jsem již několikrát naznačila, 

skutečně v debatním duchu, což rovněž souzní s konceptem interpretativních komunit.
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2. Ideál novináře prismatem sdílených hodnot 

2. 1. Nezávislost 
„Kdyby ke mně někdo přišel a žádal mne, třeba za cenu materielních obětí, abych napsal něco, co si nemyslím, 

uslyšel by tu nejtriviálnější frázi o líbání, jakou kdy stvořila pražská periferie.“
1 

Ideál nezávislosti a jejího bezpodmínečného následování odhaluje ledví novinářského autoportrétu 

asi nejdůkladněji ze všech hodnot, které sami žurnalisté v souvislosti se svým povoláním skloňují. S 

těmito hodnotami má styčné plochy, ba dokonce, je-li vhodně uchopen, dokáže povážlivě rozviklat 

jejich zdánlivou neochvějnost. Ať už se jedná o vyšší zájmy stranické, společenské nebo státní, o 

zodpovědnost za výchovu národa, o hájení míru nebo boj za vlast, každé z těchto vznešených poslání 

lze napadnout otázkou – neztrácí novinář takovou službou svou nezávislost? Ne nadarmo si tuto 

otázky nejhojněji kladly listy komunistické, bulvární a nacionalistické – tedy ty, jejichž obsah často 

krotila oficiální místa právě ve jménu vyšších zájmů. Jedinou hodnotou, která neutrpí ani při 

důsledném zachovávání vnitřní nezávislosti, je pravda – interpretativní komunita nepochybuje o tom, 

že dobrý novinář rozpozná, kde pravda leží, a svou nezávislost může dokonale naplnit právě 

sdělováním čisté pravdy. Jedná se o velmi silný kvazináboženský motiv: novinář se stává hlasatelem 

slova – pravdy, jeho pozice je málem prorocká, ve společnosti nezastupitelná. O to hanebnější ovšem 

je, pokud se novinář této pravdě zpronevěří. 

V této kapitole se tedy zaměřím na tři hlavní odlesky ideálu nezávislého novináře, který se objevuje 

ve sledovaném korpusu: jedná se o praktické aspekty tohoto ideálu, z nichž všechny se těšily ve 

zkoumaném období velké pozornosti a zrodily nejednu zajímavou debatu, která obohatila novinářský 

autoportrét. Bouřlivé spory o meze žurnalistické nezávislosti a svobody tisku vždy vyvolala nová 

legislativní opatření, upravující tiskovou praxi. Zvláštní pozornost rovněž věnuji diskusím o roli 

cenzury, již sami novináři reflektovali velmi rozporuplně. Další prubířské kameny ve vymezování 

novinářské nezávislosti představují spory o stranickou žurnalistiku a o finanční odvislost každého 

tiskového podniku.  

Nezávislost v mezích zákona 
Ústava Československé republiky zajišťovala svobodu tisku a vylučovala předběžnou cenzuru,2 

nicméně i přes několikeré pokusy3 nevznikl v období první republiky tiskový zákon, který by v této 

oblasti nahradil rakousko-uherskou tiskovou legislativu.4 Žurnalistické praxe se však silně dotýkalo 

mnoho právních úprav, jejichž zavádění často provázely prudké debaty. V nich se různí členové 

interpretativní komunity přeli o to, do jaké míry dané úpravy ohrožují právě nedotknutelnost 

svobody tisku. Korpus tyto spory zachycuje v úctyhodném rozměru a poskytuje tak bohatý materiál 

                                                           
1
 A. FUCHS. Nepovolaný obhájce. Lidové listy 14. 8. 1926. 

2
 „Svoboda tisku, jakož i právo klidně a beze zbraně se shromažďovati a tvořiti spolky jsou zabezpečeny. Jest 

proto v zásadě nedovoleno podrobovati tisk předběžné censuře.“ § 113 odst. 1. 121/1920 Sb. z. a n. Zákon ze 
dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky. In: Parlament České republiky 
Poslanecká sněmovna [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html. 
3
 B. KÖPPLOVÁ a kol. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 

2003, s. 347 – 365.  
4
 J. KONČELÍK, P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 33. 
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pro zkoumání novinářské sebereflexe a především z bezpočtu úhlů nasvěcuje právě otázku 

nezávislosti.  

Debaty o legislativních úpravách se s velkým zaujetím účastnili žurnalisté bez ohledu na to, pro jaký 

list psali. Podle zaměření periodika se ovšem lišil jejich přístup k problematice, někdy i žánrové 

uchopení. Stálicemi těchto debat byly například odborně podložené texty Jana Hrabánka z Národního 

osvobození nebo radikálněji laděné příspěvky Ferdinanda Kahánka uveřejňované nejprve v Českém 

slovu,5 posléze v Poledním listu.6  

Do jaké míry šlo o palčivé a citlivé téma, dokládá právě množství příspěvků, které vyvolala každá, byť 

pouze chystaná, úprava právního rámce v oblasti tiskového práva. Kromě těch, kteří se svým 

způsobem na téma specializovali (kromě J. Hrabánka například V. Bouček),7 bezpočtu významných 

postav československé žurnalistiky,8 obsahuje korpus mnoho článků i od aktivních politiků, případně 

listy často otiskovali nebo shrnovali jejich projevy. 9 Přestože se nemohu na tomto místě věnovat 

konkrétně ohlasu jedné každé legislativní změny, která se ve sledovaném období odehrála, zmíním 

alespoň několik příkladů. Povaha jednotlivých sporů a debat, vyvolaných těmito změnami, utvářela 

ostatně ve všech případech obdobný novinářský autoportrét – interpretativní komunita se rozdělila10 

na tábor odpůrců a umírněných příznivců vznikající normy a obvykle se objevila i skupina žurnalistů, 

která se domnívala, že dané opatření cílí přímo na ně. Z takové domněnky si tato skupina obvykle 

ukula bezmála mučednickou aureolu žurnalistické nezávislosti tak výrazné, že ji mocní touží 

omezovat.11 K táboru příznivců legislativních změn je nutno dodat, že se ve většině případů jednalo 

spíše o ne-odpůrce. Žádný ze zákonů se ve sledovaném korpusu nedočkal nadšeného ohlasu – i ti, 

kteří uznávali potřebu jisté mediální regulace, činili tak obvykle s tichým povzdechem ve smyslu: „o 

tempora, o mores, najdou-li se mezi našimi kolegy i nectná a republice nebezpečná individua, 

nezbývá než se uchýlit k dílčím omezením svobody tisku.“ Zástupci tohoto proudu rozlišovali mezi 

jednotlivými případy a jejich články obvykle obsahují nejpečlivější analýzy samotných zákonů a 

nejdůkladnější argumentaci.12  

Od svého vzniku do konce sledovaného období byl předmětem žhavých debat například zákon na 

ochranu republiky.13 Tento zákon definoval možné prohřešky proti republice, jichž se periodika, resp. 

tiskopisy obecně, mohly dopustit a obsahoval i postih, který za tyto prohřešky následoval: Tak 

například za ohrožení bezpečnosti republiky, schvalování trestných činů nebo podněcování k nim či za 

vyzrazení státního tajemství mohly příslušné úřady na určitou dobu zastavit vydávání periodika, které 

se prohřešku dopustilo.14  Za nedovolené uveřejnění informací např. vojenského charakteru pak 

mohlo odpovědnou osobu čekat vězení (§23). Legislativní omezení ochraňující republiku a jejich 

dopad na novinářskou praxi byly pro interpretativní komunitu velmi přitažlivé – představovaly 

                                                           
5
 F. KAHÁNEK. Tisk a tiskový zákon. České slovo 4. 4. 1924. 

6
 F. KAHÁNEK. Koalice chystá přísná opatření proti tisku. Polední list 11. 6. 1934. 

7
 V. BOUČEK. Opravné návrhy k tiskové novele. Národní osvobození 12. 3. 1924, s. 1 – 2. 

8
 Za všechny alespoň: J. SCHEINOST. Úklady nového tiskového zákona. Lidové listy 29. 4. 1932; E. BASS. § 18a). 

Lidové noviny 24. 6. 1934; V. CHÁB. Tiskový zákon. Národní osvobození 24. 6. 1934. 
9
 Autor neuveden. Proti nemožné censuře. Národní osvobození 17. 2. 1932. 

10
 Jako v celém korpusu, tak i v případě článků věnovaných legislativním úpravám, je většina textů anonymních. 

11
 Autor neuveden. Nikoli „lex Polední list“, nýbrž „Lex rudé právo.“ Rudé právo 17. 6. 1934. 

12
 D. K. Nový zákon o tisku Lidové noviny 29. 4. 1932. 

13
 23/1923 Sb. Zákon ze dne 19. 3. 1923 na ochranu republiky. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. 

Ročník 1923. Státní tiskána. Praha: 1923, s. 207 – 217.   
14

 § 1, 3, 5, 6, 14, 15, 16, 34 Ibid. 
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příležitost pro vyjádření politického názoru i pohledu na vlastní profesi. Mnohdy jsou tyto dvě stránky 

natolik propojené, že je lze od sebe jen těžko odlišit. Listy, které na základě zákona čelily častým 

konfiskacím, byly pochopitelně místem rozhořčené obrany proti této praxi – ať už se jednalo o 

periodika bulvární povahy, nacionalistické nebo komunistické, jejich argumentace měla totožnou 

strukturu: omezování svobody tisku, pod jakoukoli „záminkou,“ se zcela příčí základům 

demokratického uspořádání i znění československé ústavy a staví stát do nedůstojné pozice.15 Velký 

ohlas v této souvislosti vyvolalo v listopadu roku 1928 prohlášení pěti osobností, které se spojily „za 

svobodu komunistického tisku“ poté, co byla některá jeho periodika nedlouho před volbami úřady 

dočasně zakázána.16 Antal Stašek, Josef Sv. Machar, F. X. Šalda a František Krejčí se Zdeňkem 

Nejedlým v krátkém, vpravdě úderném prohlášení osočují „vládnoucí reakci“ z toho, že umlčuje 

všechny hlasy, které s ní zcela nesouzní, čímž dusí svobodu slova a tisku.17 Projev vyvolal ve 

sledovaném materiálu18 velmi různorodou odezvu – od více či méně souhlasných článků,19 přes 

poměrně věcné, byť také nepokrytě názorové, příspěvky,20 až po kritiky, vyjadřující pohnutí nad 

obsahovou nehorázností onoho prohlášení.21  

Obdobnou škálu reakcí si ostatně vysloužil zákon na ochranu republiky obecně – zatímco část 

novinářů jej vnímala jako nezbytný nástroj pro uchování demokracie v zemi,22 pro druhé byl naopak 

cestou k jejímu svázání.23 S blížící se válkou se hlasy dříve zmíněných stávaly naléhavějšími a 

v korpusu oněch kritických připomínek k drakoničnosti zákonných opatření ubývalo. 

Přijetí zákona na ochranu republiky a jeho uplatňování v praxi bylo interpretativní komunitou 

hodnoceno shovívavě, srovnáme-li je s ostatními tiskovými novelami. Kromě pravidelných postesků, 

že republika nedala novinářům nový a ucelený tiskový zákon,24 se s každou chystanou novelou či 

legislativní úpravou korpus na toto téma vzrušeně rozštěbetal. Přísněji než na původní zákon o 

ochraně republiky pohlíželi autoři článků kupř. na novely tiskového zákona z roku 1924 a 1934.  

                                                           
15

 Autor neuveden. Svoboda tisku je ústavně zaručena, ale úřady mohou zabrániti vycházení tisku oposičního. 
Polední list 20. 5. 1933.  
16

 J. Stránský. Vláda a komunisté. Lidové noviny 4. 11. 1928; Autor neuveden. Vypočítavost P. Šrámka. České 
slovo 18. 11. 1928. 
17

 Např. Autor neuveden. Kapitola do Národní Čítanky, Projev pěti pesimistů, Mužná odpověď novinářova. 
Československá republika 18. 11. 1928. Korpus rovněž zachycuje pestrou konfiskační anamnézu tohoto projevu 
– Autor neuveden. Konfiskace projevů spisovatelů Machara, Šaldy, Staška, prof. Nejedlého a Františka Krejčího. 
Národní politika 28. 11. 1928; Autor neuv. Soud schválil konfiskaci „projevu pěti.“ Večer 21. 12. 1929. 
18

 Prohlášení se pochopitelně stalo i předmětem odborné debaty – Duch novin, roč. 1, č. 11, 25. 11. 1928. 
19

 „Vítáme s radostí projev těchto mužů, o nichž jistě nelze psáti, že by byli komunisty. Zaujali jsme již předtím 
tentýž názor a totéž stanovisko.“ Autor neuveden. Čeští spisovatelé proti reakci, konfiskacím a zastavování listů. 
Pondělní list 12. 11. 1928; Autor neuv. Tschechische Intellektuelle gegen die Preßknebelung. Sozialdemokrat 15. 
11. 1928. 
20

 K. Z. KLÍMA. Poznámky z týdne. Lidové noviny 12. 11. 1928. 
21

 J. HUDEC. K projevu spisovatelské pětky „proti reakci.“ Národní listy večerní 14. 11. 1928. 
22

 Autor neuveden. Das Schutzgesetz verschärft. Prager Tagblatt 10. 6. 1933; Autor neuv. Českoslovenští 
vlastenci – nepřátelé státu, Demokratický tisk ostře odsuzuje psaní československého pravicového tisku proti 
naší republice. Právo lidu 22. 8. 1937. 
23

 Autor neuveden. Zákon na ochranu republiky. Tribuna 14. 1. 1923; Autor neuv. Podle zákona na ochranu 
republiky. Socialista 4. 12. 1923. 
24

 Autor neuveden. O nový tiskový zákon. Národní osvobození 17. 4. 1932; Autor neuv. Tiskový zákon stále 
vázne. České slovo 1. 6. 1933.  
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Vážnost situace novináři dokládali i odkazováním na stavovské autority – v souvislosti legislativním 

zpřísněním tiskového zákona a zákona na ochranu republiky25 tak například Lidové listy uveřejnily 

v jediném dnu čtyři články burcující proti této novele, z nichž tři tlumočily odmítavé stanovisko 

Syndikátu a Klubu československých novinářů,26 Polední list potom otiskl s patřičnými zdůrazněními 

v textu celá rozsáhlá, spolky odhlasovaná, oficiální stanoviska.27 V souvislosti s touto novelou padala 

často silně zabarvená slova, úprava byla nazývána „náhubkovým zákonem“28 a v článcích se bilo na 

poplach proti „glajchšaltování.“29 Jen málokteré listy zachovávaly klidnější formu i obsah – například 

na stránkách Lidových novin různí autoři dopodrobna popisují, co všechno novela obnáší, jak se vůči 

ní kdo staví apod.30 Vesměs všechny články z tohoto období však zčásti rozhořčeně, zčásti zkoprněle 

přihlížejí tomu, co se chystalo a posléze odehrávalo na půdě parlamentu a novinářský autoportrét se 

obohacoval o nové rysy spíše na základě implicitních než explicitních sdělení těchto textů. Na 

přelomu jara a léta roku 1934 se v korpusu shluklo nepřehlédnutelné hejno textů a již jejich názvy 

vypovídají o významu, který zjevně interpretativní komunita těmto změnám přisuzovala.31 Obraz 

novináře se v tu chvíli stává velmi prostým, až poněkud šablonovitým – interpretativní komunita 

vykresluje žurnalistu bezbranného vůči chystaným opatřením, která mohou v praxi zásadním 

způsobem omezit jeho nejvlastnější poslání – nezávislé a svobodné psaní. Články rovněž prolíná 

tušení profesionální sounáležitosti a nebývalé kolegiality, které se projevuje jak oficiálními postoji 

různých stavovských organizací, tak bojem proti společnému nepříteli. Ani tuto nebývalou 

semknutost však autoři textů z onoho rozjitřeného období nestavějí na odiv.  

Obdobné povahy jsou i další roje textů, které vyvolalo každé zpřísnění tiskového práva: velmi bohatý 

materiál pochází z období přiléhajícího k schvalování tiskové novely z roku 1924, která mj. zavedla 

institut kmetských soudů a posílila úlohu odpovědných redaktorů v tiskových deliktech.32 Kromě 

bouře, již tato novela vyvolala v daném roce, se k ní mnoho autorů vracelo i v průběhu celého 

zkoumaného období. Tisková legislativa Československé republiky byla interpretativní komunitou 

nahlížena převážně jako překážka, která poctivému novináři komplikuje práci, nepoctivému však 

v jeho neblahé činnosti účinně nezabrání.33 Různá zákonná opatření se těšila v korpusu velké 

pozornosti novinářů, kteří se snažili své čtenáře v těchto záležitostech až úzkostlivě důkladně 

informovat. V souvislosti s legislativními otázkami vyvstávají v žurnalistickém autoportrétu jindy 

potlačované trpné rysy – novinář se ukazuje být zranitelnějším, což však sekundárně využívá právě 

pro navození bližšího vztahu se svým čtenářem. Na cestě za tímto nenápadným spojenectvím novinář 

                                                           
25

 140/1934 Sb. Zákon ze dne 10. července 1934, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a 
zákony tiskové. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1934. Státní tiskána. Praha: 1934, s. 
513 – 516. 
26

 J. SCHEINOST. Novináři proti omezování tiskové svobody. Lidové listy 19. 6. 1934; Autor neuveden. Netlačte 
veřejné mínění do ilegality! Lidové listy 19. 6. 1934; Autor neuv. I nejstarší spolek novinářů proti. Lidové listy 
19. 6. 1934. Téhož dne vyšly obdobné články i v Českém slovu, Národní politice, Národních listech, Prager Presse 
aj. 
27

 Autor neuveden. Organisace novinářů proti glajchšaltování tisku. Polední list 19. 6. 1934. 
28

 v. v. Náhubkový zákon předložen sněmovně. Národní listy 16. 6. 1934. 
29

 Sý. Glajchšaltovat? Lidové listy 12. 6. 1934. 
30

 J. K novelisaci tiskového zákona. Lidové noviny 20. 6. 1934; D. Tiskový zákon. Lidové noviny 21. 6. 1934; Autor 
neuveden. Pro a proti (O zostření tiskového zákona). Lidové noviny 26. 4. 1934. 
31

 Pro jejich soupis odkazuji na přílohu práce, konkrétně na přehled článků z kartonu č. 2555. 
32

 124/1924 Sb. Zákon ze dne 30. května 1924 i změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah 
tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. 
Ročník 1924. Státní tiskána. Praha: 1924, s. 801 – 807.   
33

 Autor neuveden. O novou tiskovou předlohu. Venkov 13. 11. 1932. 
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čtenáře seznamuje i s konáním rozličných odborných34 i veřejných diskusí a přednášek o oněch 

právních změnách, a případně své čtenáře na tyto akce zve.35  

Legislativní opatření byla důkladně probírána i na stránkách odborných periodik, vzhledem 

k odlišnému žánru šlo sice o šířeji a pokojněji pojaté úvahy, nicméně tematicky a názorově souzní 

s oním mnohohlasem, který rezonuje korpusem zkoumaných článků.36  

V souvislosti s legislativní praxí bylo tedy hlavním tématem omezení tiskové svobody, které mělo 

v praxi podobu cenzury, konfiskací nebo zákazu vydávání určitých listů. Zprávy o všech těchto 

zásazích tvoří podstatnou část korpusu, obvykle mají v archivu i vlastní nadité podsložky, které 

převážně sestávají právě ze stroze informativních noticek a zpravodajských příspěvků. Korpus ovšem 

obsahuje i hojně textů různého žánru i původu, jejichž autoři se dotýkají právě cenzurní a konfiskační 

praxe. Postoj interpretativní komunity k cenzuře se vyznačuje kromobyčejnou ambivalentností: 

podobně jako v případě zákonných změn se přístup novináře k cenzuře liší případ od případu. Na 

jedné straně stojí ideál svobody tisku, na straně druhé vyšší zájem společenský, národní, státní, či 

dokonce všelidský.37 Pohled na cenzuru se v rámci jednotlivých skupin uvnitř oné sledované velké 

interpretativní skupiny citelně lišil. Na jednu stranu všichni její příslušníci v obecné rovině považovali 

svobodu tisku za esenciální předpoklad pro smysluplnou žurnalistiku, na druhou stranu však 

překvapivě často sami novináři po cenzorních zásazích volají.38 Kromě článků, které neúprosně 

dichotomicky rozlišují stav svobody a nesvobody,39  se v korpusu objevuje mnoho textů, které nalézají 

i důvody pro zachování těchto regulativních institucí.40 Ve vztahu k cenzuře komunita jevila velmi 

intenzivně právě svou interpretativní povahu – cenzorní zásahy se stávaly předmětem rozsáhlých a 

mnohdy sofistikovaných výkladů a analýz41 i hrubě pojatých skandalizujících článků.42 Ambivalentnost 

dokládá i fakt, že na stránkách téhož listu v rozmezí jednoho měsíce můžeme číst jak text k cenzuře 

velmi kritický, tak takový, který uznává, že se někdy může stát jediným možným nástrojem proti 

patologickým a tudíž společnost ohrožujícím jevům v tisku.43  

V korpusu rovněž ožívá postava cenzora – ať už jako někoho, kdo je ochoten vést s novináři diskusi, 

příslovečného kata, nebo neschopného úředníka, jemuž sami novináři někdy nabízejí pomoc.44 Ve 

                                                           
34

 Úř. Ústřední výbor Syndikátu československých novinářů. České slovo 3. 7. 1931. 
35

 Autor neuveden. Krok k reformě tiskového zákona. Národní listy 11. 1. 1930. 
36

 O. B. Tiskové delikty a tiskové právo. Duch novin, roč. 1, č. 3, 25. 3. 1928, s. 59 – 60; J. HRABÁNEK. Pět let 
tiskové novely. Duch novin, roč. 2, č. 6, 25. 6. 1929, s. 142 – 144; G. WINTER. Tisk a mír. Duch novin, roč. 4, č. 9 – 
10, prosinec 1931, s. 265 – 270; J. BENEŠ. Dvanáct let nepodmíněně. Tisk a novináři 24. 1. 1938, roč. 12, č. 1-2, 
s. 137 – 138.  
37

 K. O svobodě tisku se nemluví, o ni se bojuje! Polední list 24. 5. 1933. 
38

 Autor neuveden. Volají-li novináři po zostření censury, musí být velmi zle. Role 21. 11. 1929; Autor neuv. 
Pozor – na pero i na pusu. Večer 10. 8. 1934; Autor neuv. Jak si představují „Národní listy“ svobodu tisku? Právo 
lidu 11. 1. 1935.  
39

 Autor neuveden. Tisková svoboda zárukou svobody lidu. Pražský večerník 16. 6. 1934. 
40

 Autor neuveden. Wollen und müssen. Prager Tagblatt 15. 6. 1934. 
41

 Autor neuveden. Redakční censura a konfiskace. Čas 4. 10. 1921; Sý- Censor zvítězil. Tribuna 26. 10. 1924; 
Autor neuv. 887:5. Bohemia 30. 10. 1924; Autor neuv. Že máme censuru. 28. říjen 10. 9. 1926; J. HRABÁNEK. 
Úkol censury v napjaté době. Národní osvobození 28. 8. 1937 
42

 Valkež. Censura, Je přísná a blahovolná zároveň. Pražský večerník 6. 5. 1933; F. KAHÁNEK. Posaďte censory 
do redakcí a vyhoďte novináře. Polední list 16. 6. 1934. 
43

 Autor neuveden. Censura. Večerní Tribuna 13. 10. 1922; Autor neuv. Štít národa. Tribuna 21. 11. 1922. 
44

 Autor neuveden. A ještě pražská censura. Zítřek 1. 2. 1923; Autor neuv. Sehr geehrter Herr Zensor! Bohemia 
19. 9. 1924; Autor neuveden. Zabaveno. Socialista 20. 9. 1924; -rna. Lidská tvář pana censora. Právo lidu 17. 3. 
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většině případů má obraz cenzora v korpusu uvěřitelné a detailně prokreslené, lidsky plastické rysy – 

jeho obraz leckdy prozrazuje citové rozechvění, s nímž pod žurnalistovým perem vznikal a z postavy 

cenzora se tak stává jedna z povahově nejpropracovanějších postav, hledíme-li na texty prismatem 

literárních nároků na psychologii hrdinů.45  

 

Stranická žurnalistika  
Otázka stranické žurnalistiky prostupuje korpusem křížem krážem, samy stranické orgány 

prozkoumávají její hranice v bezpočtu různých názorových třenic mezi listy, navzájem se obviňují 

z přílišné poplatnosti politice a malé věrnosti vlastnímu názoru, či dokonce pravdě. Čím více takových 

sporů v korpusu je, tím méně podstatných rozdílů v nich lze nalézt – liší se obvykle jen reáliemi té 

které kauzy, nikoli používanými argumenty, či obrazem novináře, který z nich vzniká. Pouze na 

sklonku sledovaného období toto hašteření trochu utichá a alespoň ve sledovaném korpusu se zdá, 

že nad stranickou rozvětveností československého tisku vítězí společný zájem.46 

Ony dílčí a přepestré rozepře mezi listy jsou velmi zajímavým zdrojem pro utváření obrazu novináře, 

a to obzvláště co se jeho nezávislosti týče. Kupříkladu každá zmínka o možném subvencování určitého 

listu vyvolala vždy nadmíru vzrušené spory, v nichž se překřikovaly jednotlivé noviny se zaručenými a 

zaručenějšími zprávami o novém vlastníku nebo tichém podporovateli onoho listu. Tyto zprávy 

obvykle doplňovalo pohoršení nad takovým ideovým zaprodáním se, případně spletité vývody, co ze 

situace bude plynout. Například v souvislosti s Československými novinami se hovořilo jak o 

komunistické, tak vládní podpoře,47 proti kterýmž zvěstem se list bránil slovy: „Byli jsme, jsme a 

budeme listem nezávislým na všechny strany!“48 Kromě skandálních „odhalení,“ která s velkou pompou 

odhalovala (reálné i domnělé) skryté vazby na vládu, politické strany, či rozličné zájmové skupiny,49 

hrála ve sledovaném korpusu ovšem hlavní úlohu stranická žurnalistika přiznaná. Autoportrét, který o 

sobě vytvářela interpretativní komunita stranických novinářů, se rovněž zakládá na žurnalistických 

ideálech ztělesňovaných Havlíčkem, také vychází z imperativu pravdy a zodpovědnosti a službě 

veřejnosti. V konkrétních kauzách nebo v názoru na určitá témata se pochopitelně postoj 

komunistického a lidoveckého novináře liší, jeho představa o vlastní úloze a důležitosti však nikoli.  

Žurnalista píšící pro stranický list má poměrně blízký vztah ke svému čtenáři. Sounáležitost mezi 

čtenářem a „jeho“ novinami, jejíž zdání se snaží udržovat všichni novináři, nabývá u stranické 

žurnalistiky ještě intimnější podoby. Silněji se tato stránka pochopitelně projevuje u menších stran, 

                                                                                                                                                                                     
1928; Borin, V. Pane censore! Rudé právo 12. 4. 1928; Autor neuv. Sensačnost tisku nepolevila. Právo lidu 21. 8. 
1934. 
45

 Pokud bychom se na materiál dívali jako na vyprávění o hlavním hrdinovi – žurnalistovi, má pak cenzor 
mnohdy rysy záporné postavy, nebezpečného novinářova protivníka. 
46

 Na druhou stranu byla těsně předválečná léta ovlivněna rozsáhlými restrikcemi mezi periodiky, což se mohlo 
odrazit i na profilu korpusu z tohoto období.  
47

 Autor neuveden, K čemu úřady a vláda klidně mlčí, Role 14. 2. 1923; Autor neuveden, „Československé 
noviny“ vládními?, 28. říjen 15. 3. 1923; Autor neuv. Jak soudí se na venkově o bolševisujících „Čsl. Novinách“. 
Národní demokracie 16. 3. 1923; Autor neuv. Co nejde zničit, koupí se, co nejde koupit, zničí se. Rudé právo 
18.  3. 1923. 
48

 Autor neuveden. Vládou koupeni! Československé noviny 20. 3. 1923. 
49

 „Dovoluji si znovu zdvořile požádati „Večer“, aby pověděl, míní-li oním listem, který je udržován při dobrém 
zdraví obratně ukrytými položkami v státním rozpočtu „Tribunu“. F. Peroutka.“ F. PEROUTKA. Opakovaná 
otázka. Tribuna. 12. ledna 1922, roč. 4, č. 10, str. 3; Autor neuveden. Zobají vládní semenec? Role 16. 4. 1923. 
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nejvýrazněji ovšem u těch, jejichž semknutost pramení z pocitu nespravedlivého pronásledování. 

Novinář Rudého práva budí dojem, že si s každým svým čtenářem soudružsky tyká a jejich vzájemně 

rovný vztah jej také opravňuje čtenáře příležitostně požádat o přátelskou pomoc. V mnoha článcích 

z korpusu úpěnlivě prosí „revoluční tisk“ své čtenáře o podporu, ať už morální, či finanční. Během 

rozsáhlé kampaně v prosinci 1929 Rudé právo průběžně informovalo o stavu sbírky, na níž se tito 

podíleli.50 Podpora dělnického (a samozřejmě „jediného nezávislého“) tisku byla ostatně 

prezentována jako nejvyšší zájem samotných čtenářů, proto jeho vydávání nesmělo z žádného 

důvodu ustat: „O to se postará veškerá pracující a pokroková veřejnost. Proti tisku Stříbrného, proti tisku 

Hitlerových pomocníků vystoupí rudý tisk silnější, než byl dosud kdykoliv. Bude posílen svými přáteli, kteří mu 

získají přátele nové. Nyní teprve přijdeme s rudým tiskem mezi masy.“51  

Na příkladu komunistického tisku se nejlépe demonstruje vazba mezi čtenářem a jeho novinářem, 

jejíž obraz žurnalisté ve svých článcích obvykle pečlivě budovali. Má-li však v ostatních listech tento 

obraz jemnější rysy,52 neznamená to, že je méně důležitý. Neboť to, jak novinář vykresloval sebe 

sama pro svého čtenáře, silně ovlivnilo celkovou podobu onoho novinářského autoportrétu, který 

v této práci ohledávám.  

Udržování familiárního vztahu se čtenářem mělo totiž ještě jeden důvod: čtenář nesmí zapochybovat, 

že ten, kdo jej denně informuje o tom, co se děje, kdo mu denně (více či méně nenápadně) říká, co si 

má myslet, tedy že ten je nejpovolanějším, opravdu důkladným a poctivým novinářem. Čím 

důvěryhodněji vykresluje novinář „našeho“ listu vlastní redakci a její členy, tím horší obraz podává, 

přímo i nepřímo, o žurnalistických praktikách konkurence. Jakkoli takové tvrzení pochopitelně nelze 

vztáhnout na celý korpus,53 hraje obzvláště ve stranické žurnalistice významnou roli. Projevuje se 

především v již zmíněných a zdánlivě nevyčerpatelných půtkách54 mezi jednotlivými listy. Novináři 

z každé strany sporu leští svůj obraz do čítankově vzorné podoby, dodávajíce tak váhu názoru, jejž 

zastávají. Oproti tomu kolegu, proti jehož listu ten který spor vedou, napadají často právě pro jeho, ať 

už mravní nebo znalostní, nekompetenci, čímž se snaží rozleptat právě jeho stavovskou autoritu.55 

Tím, kdo nejhorlivěji a nejpříkřeji zostouzí své kolegy z jiných listů, je obvykle komunistický novinář56 

– o to slavněji pak sebe a své stranické kolegy staví do unikátní pozice světlonošů pravdy, kteří se 
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ničeho nezaleknou a nikdy nepodlehnou žádným svodům, na novináře číhajícím. Nejde o nijak 

jedinečný koncept – tentýž obrázek o sobě podává žurnalista bulvárního, stranického i nezávislého 

tisku. Jedinečná je však ona razance a snaha vyvolat dojem, že na celém světě není spravedlivější 

žurnalistiky nad komunistickou. Jakkoli teoreticky zastává totožné novinářské ideály, liší se 

sebeprezentace komunistického žurnalisty od jeho kolegů generalizací, s níž přistupuje k jakémukoli 

nekomunistickému psaní. Pocit mírné sounáležitosti se projevuje jen velmi zřídka, a to téměř jen 

s těmi listy, které potkala rovněž konfiskace nebo zákaz vydávání. 

Kárání a poučování kolegů z jiných listů shledávali komickým nebo nedůstojným mnohdy i sami 

novináři, ať už proto, že tím trpěla pověst profese, nebo třeba proto, že takové výtky do vlastních řad 

budily neupřímný dojem, „jakoby děti ve škole bez návodu dospělých si říkaly: „Buďme poslušné, učme se, 

milujme pana učitele.“ Víme dobře, že děti takto nemluví a že vůbec nikdo tímto tónem sám sebe nenapomíná, 

myslí-li to s nápravou vážně.“57 

 

Finanční nezávislost 
Finanční nezávislost je téma často skloňované a ještě častěji problematizované.58 To, co jedna strana 

považuje za opravdu svobodný a zcela závazku-prostý způsob existence, strana druhá označuje za 

vazalské područí slušného novináře nehodné. Obvykle jsou tato velká slova důsledkem 

konkurenčního boje různých listů, ale i politických stran, a obraz „toho druhého“ žurnalisty má díky 

tomu velmi pikantní rysy.  

Jedna z pozoruhodných diskusí, která zpřevracela téma (především finanční) nezávislosti žurnalistovy 

ze všech stran, se rozvinula po premiéře Klímovy a Dvořákovy hry Matěj Poctivý.59 V ní uvedený 

nelichotivý obraz novináře zavdal příležitost k úvahám o novinářské úplatnosti, na kteréžto téma se 

rozhorlovaly hlasy napříč mediálním světem.60  

V rámci této diskuse uveřejnil dva články obhajující tzv. nezávislý tisk i Ferdinand Peroutek, t. č. 

odpovědný redaktor Tribuny, na jejíchž stránkách tyto texty vyšly.61 Peroutka reagoval na tvrzení 

agrárnického Večera, že nezávislý tisk musí čelit neutuchávajícím pokusům o uplácení, jemuž nelze 

věčně odolávat a dřív nebo později podlehne. Peroutka v článcích velmi bojovně62 obhajoval pověst 

nezávislých listů, tedy i Tribuny, a zdůrazňoval jejich nezbytnost pro zdravě fungující společnost. 

Naopak představitele stranických listů vykreslil jako pisatele svázané úzkými obzory politických 

zájmů, za něž ze samé podstaty nemohou vyhlédnout, což je činí nepoužitelnými např. pro velké 
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národní či státní otázky. Nezávislý tisk si naopak může dovolit psát nečernobíle – nemusí odsuzovat 

povahové rysy konkrétních politiků, přestože odsuzuje jejich politické názory a ideologická 

východiska atd. Kontrolní funkci má v dobrém nezávislém tisku charakter jeho novinářů. I Peroutka 

sahá při oslavě svobodné a nezávislé žurnalistiky po Havlíčkově příkladu a jednou z centrálních 

myšlenek textů obrací celou debatu o novinářské úplatnosti způsobem přinejmenším inspirativním: 

vyslovit domněnku, že nezávislý tisk je ideálním prostředím pro korupci, znamená vlastně uznat jeho 

společenský význam. Novinář, kterého se nikdy nikdo nesnažil podplatit je pouhým mobiliářem 

redakce – obdobou kalamáře či sázecího stroje. „Celkem vzato každý redaktor, který za žádných okolností 

nemůže býti podplacen a kterého by bylo nesmyslno a zbytečně upláceti, měl by býti sklíčen těžkou 

melancholií; ale redaktoru, který by mohl býti podplácen, kterého podplatiti by mělo smysl, měla by se dmouti 

hruď oprávněnou hrdostí.“63  

O tom, že tato debata se opakovaně vracela do mediálního prostoru a poskytovala představitelům 

stranického i nezávislého tisku hojně příležitostí k poměřování argumentační síly, svědčí i shrnutí 

obdobného případu, který ovšem korpus článků nezahrnuje, v Duchu novin:64 Na jedné straně stojí 

koncept Venkova, že jedině stranický tisk může být opravdu nezávislý,65 na straně druhé Stránského 

argumenty o finanční nezávislosti listu a vnitřní nezávislosti jednoho každého žurnalisty.66 

V souvislosti s finanční nezávislostí listu se často objevovaly úvahy o vlivu administrace na redakci – 

tedy o tom, do jaké míry je obsah listu poplatný zájmu svých inzerentů.67 Novinář v takovém případě 

má za úkol svým psaním inzerenta udržet, nebo jej alespoň neodradit. Představuje-li nějaký článek 

z korpusu novináře jako loutku tohoto druhu, obvykle tak píše o svém kolegovi z konkurenčního listu 

a celý obraz doplňuje jakousi „mapou vlivu,“ která prokazuje, že kromě konkrétních inzerentů má nad 

listem skrze různé společenské vazby moc i určitý bankovní dům, jistá politická strana a nejmenované 

kruhy zahraniční špionáže.68  

Dalším ožehavým tématem vzhledem k finanční nezávislosti listů, je jejich přílišná podlézavost 

čtenářům. Korpusem několikrát zaznívá, že listy nestranické musí své odběratelské základně 

předkládat obsah, jakého si tato žádá, neboť na její přízni záleží bytí či nebytí listu. Přílišný 

populismus, nepřípustné zjednodušování, sklon k přitažlivě lechtivému psaní i výběr pokleslých témat 

jsou podle leckterého novináře důsledky toho, když se list snaží vydělat sám na sebe. Jedny 

z nejprůraznějších článků na toto téma pocházejí z agrárnického tisku, a to z rozmezí několika let. Dva 

články z podzimu 1929 se mimo jiné věnují důsledkům přílišné komercionalizace tisku: píšící žoldáci 

takových „výdělečných“ listů se jistě musejí stydět za práci, k níž jsou přinuceni, zrazujíce všechny 
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dosavadní žurnalistické ideály.69 O osm let později se Večer vymezoval proti melantrišskému tisku 

článkem „Boty, noviny, kultura,“ v němž zasadil Melantrich do velmi rozvětvené „mapy vlivu,“ čímž 

dokládal jeho zcela podřízené a závislé postavení. Celý text z hloubi duše odsuzuje každé „prodání se“ 

tisku, které nevyhnutelně znamená podrobení se zájmům někoho jiného než veřejnosti nebo 

vlastního svědomí. Jeden z hlavních argumentů proti melantrišskému mediálnímu projektu pak 

spočívá v tom, že noviny nejsou produkt srovnatelný s jinými – tisk a obchod se nesmějí směšovat, 

neboť s příchodem reklamy se noviny stávají jejím nástrojem a ztrácejí to nejdůležitější – 

nezávislost.70    
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2. 2. Zodpovědnost a pravda 
„Čtenář jde do novin pro zjištění pravdy a skutečnosti. V tom byla veliká důležitost novin, je a bude. A v tom 

nesmí noviny nikdy zklamati […], jinak jsou zbytečné. Neboť nač je jich potom potřeba?“
71 

Žurnalisté sami jsou si velmi dobře vědomi vlastní moci ve společnosti – i drobná, nijak názorově 

nezatížená zpráva může mít fatální důsledky. Článek „Meze novinářství“72 popisuje dva konkrétní 

doklady této moci: v prvním žurnalisté ohrozili křehkou vyjednávací atmosféru na konferenci 

v Locarnu, když uveřejnili text smlouvy před jejím schválením, v druhém pak otištění zprávy o potížích 

jisté banky v Československu mělo za následek její pád. Před novinářem často leží nesmírně těžké a 

zodpovědné rozhodování: uveřejnit nebo mlčet. Gustav Stern se o dva roky dříve zabýval týmž 

tématem a se stejnou naléhavostí kladl svým kolegům na srdce, aby se s vědomím této 

zodpovědnosti sžili a za žádných okolností se nesnažili vyvléknout z tíhy rozhodování: „Nikdo z nás, 

jejichž jediný prostředek leží v peru, není neomylným, avšak každý by měl míti aspoň jednu věc: neporušené 

svědomí. Vnější volnost mají mnozí; co často schází, je vnitřní vázanost na svědomí.“73 

Jakkoli tyto dva články vynikají nad jiné kultivovaností a argumentačním zázemím, tematicky zcela 

výjimečné nejsou – interpretativní komunita promlouvá na téma novinářské zodpovědnosti napříč 

celým korpusem. Tón takových textů bývá střídmější – nepoučuje tak okázale jako ty, které se 

vymezují vůči bulvární, stranické, nebo naopak „rádoby-nezávislé“ žurnalistice. Do značné míry to 

souvisí i s žánrovým ukotvením – obvykle se jedná o teoretičtěji laděné texty, rozvažující o úloze 

novináře nebo analyzující určité události situace právě s důrazem na žurnalistickou obec.74 Mimo 

tento typ článků lze nalézt výzvy k zodpovědnému vykonávání novinářského povolání v textech, 

jejichž autoři-žurnalisté usvědčují své kolegy z profesní nedbalosti nebo záměrného klamání 

veřejnosti,75 případně vynášejí vlastní list jako jediného zástupce zodpovědné a tudíž věrohodné 

žurnalistiky.76 I tehdy se ovšem volání po zodpovědnosti odvíjí od vědomí následků, které může mít 

nedostatečně uvědomělé zacházení s mocnými mediálními nástroji. Interpretativní komunita se 

bezvýhradně shoduje na tom, že tisk a jeho zástupci zásadně utvářejí názorové, vědomostní i morální 

ovzduší ve všech kruzích společnosti a nesou tak zodpovědnost mj. i za mravní a politickou výchovu 

národa.77  

Otázka novinářovy osobní zodpovědnosti patřila mezi klíčová témata dobových odborných i 

populárně-naučných textů. Šlo jak o negativní ukázky toho, k čemu může vést nezodpovědný tisk,78 

tak o různě hluboké teoretičtěji laděné úvahy o ideálu žurnalistovy odpovědnosti.79 Hojně se toto 
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téma nastolovalo i v souvislosti s tiskovou legislativou:80 nedostává-li se totiž žurnalistické 

zodpovědnosti, nastupuje vnější korekce, například v podobě cenzury: „Chceme žurnalistiku 

odpovědnou za to, co a jak píše. Ne censuru, ale odpovědnost za to, co novinář píše, odpovědnost nejen za 

urážky na cti, za ohrožování bezpečnosti veřejné a státní, nýbrž za ohrožování mravních základů společnosti. Je 

ovšem obava, aby právní odpovědnost za vše, co novinář uveřejňuje a co v ohledu mravním je veřejným 

nebezpečenstvím, nebyla záminkou persekuce reakční, úzkoprsé a stranické.“81 Teoretici rovněž často 

zdůrazňovali, že odpovědnost tisku je tím větší, čím širším čtenářským masám je k disposici.82 Fuchs 

dokonce novináře považuje za vůdce, který se nesmí zaleknout odpovědnosti k tomuto postavení 

přináležející. Jsa zástupcem sedmé velmoci, nesmí ze sebe zodpovědnost setřást ani tehdy, setřásají-

li ji jiní. Jeho zodpovědnost pramení ze skutečnosti, že svou prací nejen skutečnost popisuje, ale ji i 

vytváří.83 Tento demiurgovský rys novinářské práce je však v sledovaném korpusu článků překvapivě 

slabý – namísto novináře-tvůrce skutečnosti představuje interpretativní komunita pro čtenáře 

nepochybně důvěryhodnější koncept novináře-hlasatele skutečnosti, resp. pravdy, o čemž se zmíním 

ještě níže. 

Tomu, jak se na stránkách profesních periodik nebo v populárně-naučných brožurách a knihách 

projevoval nárok na novinářskou zodpovědnost, by bylo vhodné věnovat samostatnou práci. Odlesky 

této bohaté debaty, které se nacházejí v korpusu, jsou však tomuto materiálu blízké a tematicky i 

argumentačně podobné.84  

Ušlechtilá představa o osobní zodpovědnosti novinářově měla v meziválečném období bizarní 

protipól v jejím institucionálním zhmotnění, který vzešel z tiskové praxe – totiž v institutu 

odpovědných redaktorů. Interpretativní komunita chovala k postavě odpovědného redaktora celé 

spektrum smíšených pocitů: od soucitu přes posměch až po tichý údiv nad tím, že je taková praxe 

v demokratické legislativě možná. Co je však pro tuto práci podstatnější, táž komunita ani nezaujala 

jednoznačný postoj k tomu, zda lze odpovědné redaktory vůbec považovat za novináře jako každé 

jiné – tedy zda se i oni podílejí na výsledném autoportrétu žurnalisty. Nejednoznačnost je do určité 

míry dána i tím, že sledované období pokrývá dlouhý časový úsek, během něhož došlo k několikerým 

legislativním změnám a s nimi spjatým posunům v tiskové praxi. Rovněž ne všichni odpovědní 

redaktoři v meziválečném období byli pouze nastrčenými loutkami – příkladem budiž alespoň 

Peroutkovo působení v Tribuně. 

Za pokřivenost reálné pozice odpovědného redaktora interpretativní komunita neviní jeho samého, 

nýbrž tvůrce v praxi selhávající tiskové legislativy. Odpovědný redaktor tak v korpusu získává spíše 

pozici jakéhosi maskota, bez něhož by list nemohl fungovat a „opravdoví“ novináři psát.85 František 
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Mrština dosti přesně vystihl ideální představu interpretativní komunity mírně zasněnou vizí, že 

jednou bude odpovědným redaktorem redaktor „skutečný, jemuž jsou uložené povinnosti povoláním 

důstojným a vznešeným, povoláním vykonávaným ve vědomí, že odpovědný redaktor je odpověden předem 

vůči národu za to, co třebas denně časopis vsévá do tisíce a tisíce duší čtenářů, odpovědným před vlastním 

svědomím, před svědomím národa a last not least před zákony, jež si jako svobodný národ dává, a před soudy, 

které soudí dle vůle národa.“86 

V předchozích odstavcích jsem se již dotkla překvapivě absolutistického pojetí pravdy ve 

zkoumaném žurnalistickém autoportrétu. Novinář má být dle interpretativní komunity především 

jejím věrným hlasatelem, nanejvýše o ní má věrně mlčet, žádají-li si to nevyhnutelné okolnosti.72 

Texty z korpusu většinou taktně přecházejí,87 že na tom, co se stane pravdou, může mít svůj podíl i 

sám novinář. To, že novinář svým popisem dělá z jevu (tedy něčeho, co se jeví) fakt (tedy něco, co 

jest) vyvstává až při určitém odstupu – srovnáním více článků na jedno téma. Jinak řečeno – ačkoli je 

novinář, a s ním i jeho čtenář, neustále konfrontován s různými pohledy na tutéž kauzu, tento 

novinář, a snad s ním i jeho čtenář, nepochybuje, že skutečný stav věcí je nabíledni a že druzí 

záležitost, ať záměrně nebo nezáměrně, zkreslují.88 Imperativ neochvějně pravdivého psaní 

prostupuje celým korpusem. Ať jde o orgány jakékoli strany, listy nezávislé nebo bulvární, všechny se 

pyšní tím, že bezpečně dovedou rozlišit pravdu od nepravdy a proti lži na svých stránkách srdnatě 

bojovat.89 Jeden každý zástupce těchto listů tak potvrzuje zásadní rys novinářského autoportrétu – 

totiž ten, že novinářovým úkolem je sloužit pravdě – být jejím spolehlivým prostředníkem. V souladu 

s představou o výjimečné tradici české žurnalistiky pak vykazuje obraz českého novináře v korpusu i 

obzvláštní nadání pro pravdu.90  

Žurnalista, který třeba z touhy po senzaci napíše lež, je pro interpretativní komunitu zcela 

opovrženíhodný a jeho konání může mít fatální následky.91 Novinář, který naopak lež odhaluje, má 

navíc pátrat i po jejím „cui bono,“ neboť každá vědomá lež má své pozadí a pravděpodobně i hlubší 

důvod, který je třeba před veřejností odkrýt.92 

Novinářova existence se tedy v korpusu projevuje jako každodenní boj za pravdu, v němž žurnalista 

zdolává úklady nastražené lhoucími politiky, kolegy (sic!) a nepřátelskými propagandami, ale i 
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technické překážky, z nichž největší je cenzura. Obrní-li se v tomto ohledu novinář neústupností, je 

jeho poslání půvabně prosté: „Pište pravdu a bude všechno dobře!“93 
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2. 3. Výchova 
Chceme-li býti spravedliví, musíme hrdě říci, že za to, čím jsme se stali a čím jsme, můžeme děkovati výchově 

novinářské, která byla našemu lidu poskytována po celá desetiletí. Vzdělanost v naší republice jest na takovém 

stupni, že se můžeme právem důstojně řaditi mezi ostatní civilisované národy, což jest velikou zásluhou tisku a 

novinářů.
94

 

Představa o výchovné roli tisku prolíná celým korpusem článků, interpretativní komunita se na jejím 

významu shoduje, ač různí autoři nahlížejí náplň tohoto pedagogického působení různě. Toto téma 

bylo jedním z nejdiskutovanějších aspektů i mezi zástupci „vědy o novinářství,“ což dokládá vůbec 

první článek z Ducha novin od Oskara Buttera. Butter, podobně jako anonymní autor výše uvedeného 

úryvku, navíc nachází v důrazu na výchovný aspekt zvláštnost, v jistém smyslu i prestiž, českého tisku: 

„Komenský prvý mezi učiteli ocenil výchovný význam novin. […] Národ Komenského, jenž vděčí tisku za velikou 

část své vyspělosti, nevěnuje dosud potřebné péče studiu kulturního významu novin.“95 Komenského zmínka 

o žurnalistech v Labyrintu světa a ráji srdce, jakož i jeho pobídka k zapojení novin do výuky dětí 

z Pansofické školy, mají v meziválečných odborných periodicích své místo.96  Interpretativní komunita 

tedy s Komenského odkazem naložila podobně jako s Havlíčkovým: obě klíčové postavy  naší kulturní 

historie postavila do základů české, potažmo československé, moderní žurnalistiky a skrze způsob, jak 

vykreslila jejich vztah k tisku, utvářela i novinářský ideál. Vedle Havlíčkovy nesmiřitelné a rázné 

pravdomluvnosti tak stojí ideál jemného a sofistikovaného působení na čtenáře, jejichž obec se od 

dob Komenského úctyhodně rozrostla. O to větší význam toto pedagogické snažení má – 

dosažitelnost tisku a gramotnost populace, jakož i její chuť číst, se v nejednom teoretičtěji laděném 

článku korpusu stává argumentem pro důkladné a systematické utváření myslí československého 

občana.97 Podle Emanuela Chalupného bylo i přesvědčením Havlíčkovým, že výchovná role musí stát 

v žurnalistice na prvním místě, přičemž tato výchova spočívá jak v individuální pedagogice, tak 

v národním buditelství. Chalupný se tak připojuje k řadě těch, kteří spatřují snaze o výchovné 

působení, spatřují jedinečnost československého tisku.98 

Dobová odborná periodika výchovnou úlohou tisku přímo přetékají, ať už jde o texty samotných 

novinářů nebo citáty Masarykovy, Benešovy či jiných významných politiků. Zatímco dříve jmenovaní 

se zabývají i neblahými momenty působení novin na čtenáře, tedy brojí proti žurnalistickým jevům, 

které mohou výchovné úsilí narušovat,99 úryvky z rozličných projevů a textů a odkazy na okřídlené 

výroky prezidenta a ministrů obvykle představují spíše onen ideál žurnalistiky – vychovatele 

k demokracii, jakož i jedinečného nástroje k plošnému vzdělávání národa. Obdobné motivy se ovšem 

opakují i v korpusu článků – ideál zkoumané interpretativní komunity je k nerozeznání od toho, který 

prolíná odbornými texty. 
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Na stránkách Ducha novin se v roce 1929 odehrál pozoruhodný spor, který zavadil i o téma výchovné 

úlohy novinářovy. Míla Grimmichová rozproudila debatu o roli bulvárního, sensačního tisku ve 

společnosti, tvrdíc, že je pokrytecké ošklíbat se nad jeho formou a uzavírat se do zkostnatělých a 

zastaralých žurnalistických přístupů, když k lidu lze účinně promlouvat jedině řečí, jíž lid přirozeně 

rozumí.  Podle Grimmichové by se novináři měli poučit od svých kolegů ze sensačních listů a důsledně 

se vystříhat mentorování, povýšenému a mírně pohrdlivému poučování, které si nikdo s chutí 

nepřečte, natož aby za ně utrácel těžce vydělané peníze. Namísto suchopárného a od reality života 

odtrženého kázání navrhuje  Grimmichová chopit se jazyka společenských rubrik a se stejnou 

zanícenost psát o hrdinných železničářích, sloužících v 36 hodinových směnách, referovat o vskutku 

zářných osobnostech, typu Eduarda Vojana či Josefa Holečka, namísto o poklescích na panovnických 

dvorech atp.100 Pozoruhodné tedy je, že ačkoli se Grimmichová zdánlivě velmi ostře vymezuje proti 

této výchovné tradici československé žurnalistiky, je ve skutečnosti její zastánkyní a v jistém smyslu 

snaživou reformátorkou. Reakce na tento kontroverzní článek byla očekávatelná:  Všichni dobří 

(čeští) žurnalisté, v čele s Havlíčkem a Nerudou, poučují a kážou, byť tak obratně, že toho jejich 

čtenáři ani nepozorují a jsou tak velmi účinným a jemným způsobem zušlechťováni. Autor reakce se 

rovněž dotkl jednoho z významných momentů pedagogického působení tisku – totiž výchovy politické 

– česká žurnalistika je dle autora principielně politická a jako taková má nesmírný vliv na život celé 

země, pročež se bez mentorování neobejde.101 Tento ideový spor na stránkách odborného periodika 

ukazuje, že předmětem tematizace byla ve vztahu k výchovné roli tisku pouze forma tohoto 

pedagogického působení, nikoli otázka, zda má vůbec novinář právo své čtenáře vychovávat.  

Stejná je situace i v článcích z korpusu – tedy v textech určených široké veřejnosti. V málokterém 

aspektu novinářského autoportrétu vládne napříč články taková jednota, jako v otázce 

vychovatelského poslání tisku, a tedy i novinářova. Jakkoli se vynořuje v nejrůznějších souvislostech, 

jeho základní myšlenka je vždy stejně prostá: noviny mají vhodně působit na své čtenáře a dobrý 

žurnalista je tudíž povolán k uskutečňování tohoto vznešeného záměru. Dalším motivem, který 

v rozličných textech vyznívá velmi souladně, je již zmiňovaná představa o vloze české či 

československé žurnalistiky a žurnalistů k tomuto výchovnému působení. To, co se v dobových 

odborných textech váže k odkazu Učitele národů, denní tisk obvykle nahlíží bez bližšího určení, zato 

s přiměřenou hrdostí, jako národní specifikum a odkaz předchůdců. Příkladem budiž článek, jehož 

autor překládá několik odstavců ze Sudetendeutsche Tageszeitung, které srovnávají československou 

a německou žurnalistiku. Podle německého listu lze československému tisku závidět jeho stranickou 

pestrost a ohromné množství rozličných listů, které se však, jde-li o celostátní zájem, bez váhání 

názorově sjednocují. Kromě toho, cituje dále český článek, československé listy si zachovaly bohaté 

osvětové rubriky nejrůznějšího zaměření, čímž budují mezi lidem všeobecné vědecké vzdělání. 

Rovněž v záležitostech aktuálně politických poskytují důkladné zpravodajství, čímž se výchova národa 

prostřednictvím tisku ještě více upevňuje.102 

Jak je vidno, v zkoumaném materiálu se obraz novináře-vychovatele národa zrcadlí v článcích 

nejrůznějšího zaměření a původu. Letmo se míhá například i příspěvkem, jehož autor kritizuje 

liknavost distribučního systému novin,103 či článkem, který chválí československou žurnalistiku za to, 
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 -fn-. Noviny a výchova národa. Více neuvedeno, pravděpodobně České slovo z roku 1925 (karton 2553 VA 
MZV NA ČR). 
103

 Autor neuveden. Doprava novin. Národní listy 28. 8. 1926. 
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že se mnohem déle, než tisk jiných národů, bránila vpádu sportovních rubrik a nedbalé jazykové 

úrovně, uvědomujíc si právě svou nezastupitelně výchovnou roli.104 

Zvláštní odrůdu textů zaměřených na pedagogický úkol tisku představují ty, které se zaměřují přímo 

na výchovu politickou. Při příležitosti oslav padesátiletého výročí Spolku českých žurnalistů pronesl 

ministr Milan Hodža řeč, v níž mimo jiné promluvil o novinářově údělu – totiž že má národ 

vychovávat k ideálům a svými slovy pobízet k činům. Výchovou je v daném článku myšlena především 

právě výchova politická – nikoli snad ke konkrétnímu politickému směru, ale k uvažování v mezích 

demokracie, vymanění se z opozičního myšlení a přijetí nového, státotvorného, politicky a 

společensky tvůrčího národního úkolu. I v tomto případě došlo na vyzdvihnutí tradiční výjimečnosti 

české105 žurnalistiky, jež spočívá právě ve vynikajícím přístupu k šíření morálních hodnot a snaze o 

výchovné působení: „Poctivost českého novináře byla příslovečná v celém Rakousku-Uhersku a je jí dnes 

v celé západní a střední Evropě a zůstane jí potud, pokud novinář československý bude cítit, že je právě součástí 

politiky iniciativní a výchovné, že je politikem s jeho vlivností, s jeho mocí a s jeho zodpovědností.“106 Tento 

motiv se v korpusu objevuje často a v téměř neměnné podobě – dalším krystalickým příkladem budiž 

například článek z Času, věnovaný spekulacím o zániku listu, a vytyčující cíle redakce. Ty spočívají 

právě ve „vnitřní převýchově poddaných lidí v uvědomělé republikány“ a převýchově politických stran 

z esenciálně opozičních na státotvorné.107 Přestože tyto dva články dělí bezmála šest let, jejich 

představa o žurnalistově poslání je téměř totožná, ba dokonce popisovaná touž terminologií. Jediný 

rozdíl spočívá v tom, že článek z Času poněkud explicitněji naznačuje širší rozsah novinářova 

výchovného působení – žurnalista má kultivovat i samotné politiky.  Článek implicitně potvrzuje onu 

smělou představu o žurnalistovi coby hlavním hybateli společenských změn, a to především, co se 

nastolování nových hodnot týče. Navzdory tomuto velkolepému konceptu nejsou texty o výchovném 

poslání novinářově příliš pyšné – vědomí této úlohy, která ovšem novináře v mnoha ohledech i 

zavazuje, spíš dodává žurnalistickému autoportrétu nádech smysluplného snažení a z toho 

plynoucího tichého sebevědomí, že ona práce není zcela marná. V tomto boji za vzdělanější a 

morálně silnější národ je novinářovým nástrojem slovo, což v některých článcích, povětšinou 

neuvědoměle, nabývá i silných religiózních konotací108 – například Josef Zdeněk Stehlík v záplavě 

zanícených, ba exaltovaných sloves popisujících žurnalistovu úlohu ve společnosti nakonec shrnuje, 

že všechno žurnalistické burcování a poučování je dovršením pedagogického díla živého slova.109 

Kromě tohoto bezmála misijního konceptu novinářského povolání110  Stehlík rovněž zmiňuje 

přirozenou autoritu, které se tisk těší mezi lidmi – noviny se podle něj staly rádcem v nesrozumitelné 

době a oporou celé společnosti.  

V souvislosti s výchovou k obecně politickému cítění nelze nezmínit výchovu ke stranictví. Otázky 

stranické žurnalistiky jsem se již dotkla, nicméně v této souvislosti je nutno zmínit, že interpretativní 

komunita, včetně politicky jednoznačně zařazených autorů, v explicitní rovině vždy hovoří o výchově 
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pouze v souvislosti s onou ideální výchovou k demokracii, ke svobodě, nikoli ke konkrétnímu 

politickému přesvědčení. Vhodnou ukázkou je článek Rudolfa Halíka, který upozorňuje na to, že 

nejzazším úkolem tisku je právě ona výchova budoucí generace a společné usilování o blaho státu, 

nikoli hašteření mezi listy a neustálý politický boj, který se mnohdy zvrhává v boj osobní. Jinými slovy 

Halík v textu jednoznačně nadřazuje společné dílo výchovy nad dílčími politickými zájmy.111  

Výchovné působení tisku a novinářů má i velmi konkrétní a praktické podoby – kromě zvelebování 

národní morálky a utužování hodnotových žebříčků ve společnosti, se velmi často v korpusu hovoří i o 

prosté potřebě vzdělávání a informování o rozličných záležitostech. Tak tisk nahrazuje v odlehlejších 

oblastech chybějící kulturní a školní infrastrukturu112 nebo nenahraditelnou šíří svého záběru 

seznamuje celý národ s vznikající legislativou a zajišťuje tak, aby se nové zákony skutečně vžily, což je 

nezbytným předpokladem fungující demokratické společnosti, v níž „neznalost zákona neomlouvá.113 

Karel Pošva celým článkem volá po právnické osvětě národa a to, jakou roli v této věci přisuzuje tisku 

a škole, zcela odpovídá všemu doposud řečenému. Podle Pošvy tisk a škola nahrazují dřívější 

osvícenské využití kazatelen pro seznámení lidu se zákony, nicméně jeho dosavadní popularizace 

práva spočívala spíše v senzačním referování o přitažlivých kauzách,114 pročež Pošva upozorňuje 

seriózní listy, že jejich úkolem je vychovávání uvědomělých občanů.  

Jako osvětová tribuna tedy tisk slouží rozličným účelům: politické a legislativní osvěty jsme se již 

dotkli, také snaha o jazykové zušlechťování čtenářstva se tvrdošíjně vrací po celé sledované období, 

obvykle spíše v negativním smyslu – tedy ve výtkách vůči těm, kteří tohoto gramatického a 

stylistického kultivování řeči nedbají.115 Objevují se však i méně obvyklé obory, v nichž se ukládá 

novinářům za úkol rozšiřovat obzory: Ferdinand Peroutka například pobízí průmysl a jeho zástupce, 

aby prostřednictvím vlastního tisku otevřeně informovali veřejnost o hospodářských otázkách, které 

se jí tolik dotýkají.116  

Korpus ovšem zahrnuje i články, které žehrají na nedostatečnou úroveň výchovného působení 

československého tisku. I tehdy odkazují autoři na potenciál, který se v novinářích Havlíčkova národa 

skrývá. Příkladem budiž rozsáhlá citace Havlíčkovy úvahy o žurnalistickém stavu, která zahrnuje i 

krédo, že novináři musí především dbát o pečlivé vzdělávání vlastního lidu, neboť bez vzdělání není 

svobody. Na novinářových bedrech tak spočívá tíha zodpovědnosti za svobodu národa. Týž autor, 

který v této souvislosti Havlíčka označil za nedostižný vzor, potom cituje Jana Herbena, podle něhož 

musí být český novinář kazatelem. Ačkoli článek kriticky nahlíží stav tisku v českých zemích v prvních 

letech samostatné republiky, co se ideálního novinářského autoportrétu týče, dokonale souzní se 

všemi výše zmíněnými, optimističtěji laděnými texty – novinář je i v něm oním vyvoleným 

vychovatelem národa, snoubě v sobě úřad kněžský, učitelský a vladařský.117 Jinou zaznamenání 
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hodnou ukázkou přemýšlivého, a navíc hravého, přístupu k vychovatelské úloze tisku je sloupek 

„Poslání žurnalistiky“ z Tribuny, který se zamýšlí nad neproblematizovaným přisuzováním tohoto 

pedagogického poslání žurnalistice: „Říkají o nás, že jsme vychovateli národa. Sami o sobě to také říkáme. 

Stav jako vychovatel – to by šlo. Ale jednotlivci? Kdo ručí vychovávaným, že jsou i jeho vychovatelé 

vychováváni?“118 Ani v tomto případě nedochází k otřesení onoho vychovatelského axiomu, nýbrž 

pouze k poukázání na to, že v praxi se žurnalistika a její zástupci od onoho ideálu mnohdy hrubě 

odchylují.

                                                           
118

 Autor neuveden. Poslání žurnalistiky. Tribuna 7. 3. 1920. 



33 
 

3. Novinář a republika   
 

3. 1. Novinář a vznik ČSR 
Pan president republiky pozval novinářský sjezd na dnešní odpoledne k sobě na Hrad pražský. Toto milé 

pozvání jest novinářům novým důkazem toho, že pan president uznává význam tohoto stavu, jehož byl až do 

války přímým účastníkem.1 

Autoportrét vzešlý z obrazu novináře, který československá interpretativní komunita žurnalistů 

utvářela v meziválečných článcích, má ve většině případů poměrně sebevědomé rysy, které se opírají 

o několik hlavních bodů: o principielní stavovskou čest a s ní spojené privilegované postavení ve 

společnosti, o vědomí, že novinář je vlivným zástupcem sedmé velmoci, v případě českých novinářů 

pak o pomyslné následnictví Havlíčkova odkazu, jemuž se věnuje zvláštní kapitola této práce. Všechny 

tyto zdroje novinářské sebedůvěry se ve zkoumaném korpusu příležitostně dočkaly problematizace, 

či alespoň snahy o kritickou reflexi. Jedním z unikátních pramenů sebedůvěry československého 

novináře, který v korpusu působí spíše jako samozřejmý předpoklad, je role novinářů při zakládání 

československé republiky. 

Obdobou konstitutivní role odbojového a legionářského příběhu v prvorepublikové identitě je 

v žurnalistickém kontextu právě toto vyprávění, mající rovněž bezmála mytické rysy: čeští novináři 

působící za Rakouska-Uherska jsou interpretativní komunitou zhusta vykreslováni jako srdnatí 

zastánci české otázky, píšící pravdivě bez ohledu na následky, které to pro ně může mít. Ačkoli se ne 

všichni projevovali s řízností Karla Havlíčka, jejich prvorepublikoví kolegové oceňovali i méně 

nápadné, leč houževnaté, projevy novinářské statečnosti, které postupně vydobývaly prostor pro 

budoucí samostatný stát.2 

Srovnání mezi předválečným a poválečným3 stavem ovšem není zjednodušeně dichotomické – články 

obvykle nepodléhají lákavé tendenci tato období nahlížet černobíle – příkladem budiž velmi rozsáhlá 

a bouřlivá diskuse o zákonu na ochranu republiky, v níž nejednou zaznělo, že republika si vytváří 

přísnější nástroje, nežli měla monarchie: „Chce někdo snad vážně tvrdit, že co stačilo na ochranu starého 

Rakouska, nestačí na ochranu republiky?“4  

Své předválečné kolegy, hodné vzpomínání a úcty, interpretativní komunita vykresluje jako poctivé 

žurnalisty i lidi, kteří po drobných krůčcích získávali pro národ nejprve pravdivé informace a posléze 

samostatnost. Bylo mezi nimi mnoho těch, kteří se se vznikem republiky stali významnými oporami 

politického i společenského života nového státu a jejich žurnalistické minulosti se dostává 

kromobyčejné pozornosti napříč všemi texty, a to bez ohledu na jejich původ i konkrétní obsah. 

Otázka, do jaké míry například z Masaryka či Beneše učinilo přispívání do tisku skutečného novináře, 

resp. do jaké míry jim tyto příspěvky byly pouze nezbytným prostředkem k dosažení cíle, stojí zcela 

stranou, ačkoli by jistě mohla přinést pozoruhodné spektrum odpovědí. Jistá pýcha, s níž se novináři 
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chlubí prezidentovou přízní, či úzkým stykem s jednotlivými ministry, však prostupuje vládním, resp. 

prohradním tiskem. 

S touto úzkou vazbou mezi politiky a novináři rovněž souvisí poměrně často tematizovaná potřeba 

vzájemné komunikace – autoři článků opakovaně zdůrazňují nezbytnost vzájemné důvěry a stálého 

informování žurnalistů, byť by se i jednalo o záležitosti, o nichž musí před svými čtenáři pomlčet. 

V případě, že některý z novinářů tuto důvěru zradí, jeho vlastní kolegové se na něj, bráníce tak vlastní 

čest a usilujíce o zachování dobrého vztahu s politikem, oboří. V souvislosti s jednou vyzrazenou 

ministerskou informací se dočkaly tematizace všechny důležité aspekty prospěšného vztahu mezi 

politikem a novináři – nezbytnost novinářské diskrétnosti a důvěryhodnosti, čímž žurnalisté mohou 

ve spolupráci s politiky získat rovnoprávné postavení: „Dnes, kdy na nejodpovědnějších místech ve státě a 

v popředí politického života jsou převahou osobnosti vyrostlé z novinářstva nebo s ním úzce spřízněné, je 

správné poslání žurnalistů na dosah ruky. Na nás, novinářích, je, abychom se této okolnosti přizpůsobili […]“5  

Pověst politika, který si tisku váží a chápe jeho význam pro blaho země, si obvykle vysloužili od toho 

kterého listu ti představitelé státu, kteří mu stranicky byli nejblíže. Tak zprávy z různých spolkových 

shromáždění přetékají radostnými zdravicemi telegraficky odesílanými prezidentu Masarykovi či 

Edvardu Benešovi,6 přítomnost členů vlády dodává lesku i důležitosti profesním událostem,7 ale 

mnohdy i potřebný důraz při řešení odborných problémů – jako v případě konference o tiskové 

novele konané z podnětu Františka Udržala.8 V některých případech se praktický požadavek 

dostatečné komunikaci politiků s novináři mísí s mírně nostalgickými pocity – neuvedený autor v roce 

1928 teskní po pravidelných konferencích, které pro žurnalisty pořádal Alois Rašín a jejichž obsahem 

bylo údajně vše, co novináře zajímalo o „aktuelních otázkách týkajících se finančních záležitostí státních. Jak 

rádi jsme na tyto konference chodili! Dr. Rašín byl ztělesněná dobrota a ochota. Mohli jsme se ho ptát na 

cokoliv, co spadalo do jeho resortu, ve všem dal nám rád vysvětlení. A rád přijímal od nás i různá upozornění.“9 

O tom, jak jednotliví ministři, resp. čelní představitelé státu komunikovali s novináři, padnou zmínky i 

v dalších kapitolách tohoto oddílu – v souvislosti se vztahem novináře k armádě i k propagandě. 

Články nicméně velmi často prostupuje blízký vztah mezi novináři a politiky. Kromě příspěvků 

aktivních politiků do listů vlastní strany10 a problematiky stranické žurnalistiky obecně, hrají 

významnou roli právě dávné vazby prvorepublikových politiků na novinářský svět. Anonymní článek 

z Národních listů z roku 1925 se zaobírá tím, do jaké míry lze tuto vazba politiků na média akceptovat, 

a dochází k závěru, že je nejen přijatelnou, ale i žádoucí. Podle téhož článku bylo 32 z celkového 

počtu 52 členů Českého klubu v rakouské sněmovně novináři, a „všichni naši předáci měli porozumění 

pro slovo tištěné a všichni myšlenky svoje ukládali v denních listech.“11 Schopnost prostřednictvím novin 

šířit vlastní (nejen politické) zásady patří podle hlasu zaznívajícího z článkového korpusu mezi důležité 

dovednosti politické, je obdobou antického rétorického ideálu. Článek vypočítává jako ukázku 
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Národní politika 19. 11. 1923. 
7
 Viz např. koláž fotografií z novinářského plesu v kapitole věnované spolkovému životu novinářovu. 

8
 Autor neuveden. Konference o tiskových záležitostech. Národní listy 16. 3. 1929. 

9
 Autor neuveden. Poplatníci donaha… Role 13. 1. 1928. 

10
 Nejčastějším vysoce postaveným politikem, jehož články pronikly do zkoumaného korpusu textů, je Josef 

Stivín (Právo lidu), nicméně za zmínku stojí i příspěvky Jiřího Stříbrného do Poledního listu, či Viktora Dyka do 
Národních listů. Pro další, neméně významné, odkazuji na soupis článků v příloze. 
11

 Autor neuveden. Ministři-žurnalisté. Národní listy 14. 6. 1925.  
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sedmnáct osobností, které svůj boj za „českou otázku“ vedli na stránkách deníků a časopisů12  a 

v mladé republice stojí na čelných místech. Jejich dřívější vazba na média nemá uvadat, ba naopak:  

„Zejména v našem věku blízkých styků parlamentu s publicistikou, která nazvána byla plícemi sněmoven, 

doporučuje se vzájemnost oboustranná. Ministr, který pro noviny psát umí, jenom získá.“13 Vztahu novinářů 

k politice a politiků k novinářům by bylo lze věnovat celou práci, v níž by právě předválečná minulost 

tvořila neodmyslitelný prolog k prvorepublikovému stavu, nicméně i hrubé črty a doposud uvedené 

konkrétní ukázky snad alespoň naznačují, jaký význam měla tato symbiotická provázanost na celkový 

autoportrét novináře. Při příležitosti jubilejní slavnosti Spolku českých žurnalistů prezident Masaryk 

ve svém blahopřejném psaní žurnalistiku označil přímo za součást politiky, z čehož vyvozoval i nároky, 

které na ni musí společnost klást, a jimž musí dobří novináři dostát. V téže zprávě o oslavách je 

zachycen i projev ministra Milana Hodži, který do poslední písmeny naplňuje onen obraz českého a 

slovenského novináře coby politického i kulturního hybatele, ba dokonce „vůdce národa,“ který svůj 

bloudící lid dokáže provést nesrozumitelnými časy, a který i v nejtěžších dobách dokázal naplňovat 

své poslání. Zaznamenaný projev hýřil velkými slovy o novinářově úloze, jeho přináležitosti 

k inteligenci, která se musí zmocnit své povinnosti o uchovávání demokracie, ba dokonce o nutnosti 

navrátit do čela společnosti právě novináře – „a opět tvrzí naší bude náš psací stůl, péro naší zbraní, kterou 

jsme dříve bojovali a zvítězili.“14  

Slávu československého novináře a jeho podíl na vzniku republiky šířily i populárně naučné texty, 

resp. teoretičtěji laděné publikace o žurnalistice.15 Příkladem budiž nadšení Jaroslava Koudelky, jenž 

dokládá, jak se zapojením tisku do příběhu o osvobození utužovala pozice novináře ve společnosti a 

jak mu sdělování tohoto příběhu dodávalo autority: „Náš státní převrat provedly také noviny, provedl jej 

také poctivý český žurnalista – bylo by nevděčno a nespravedlivo toho nevzpomenouti. Státní samostatnost 

povýšila základnu československého novinářství nad pouhý význam provinciální. Tisk přejímá funkci 

státotvornosti a zakládá se jeho dnešní období moderní.“16 

V souvislosti s hrdostí, která se váže na válečné působení českých žurnalistů, stojí za zmínku úryvek ze 

statě Maxe Webera, kterýžto text byl reflektován i prvorepublikovými novináři jako pozoruhodný 

příspěvek k teoretickému pohledu na novináře jako takového.17 Weber je, co se novinářovy role ve 

válce týče, mnohem uměřenější, ba naopak válkou dokládá zhoubný dopad toho, když novinář nemá 

dostatek zodpovědnosti, resp. ducha.18 Weberova skepse je odrazem trpkého prožitku války, kterou 

v korpusu článků přehlušuje vjem, že Československo z konfliktu vzešlo vítězně, a to i díky 

novinářskému umu svých vůdců. I v případě uchopování válečné zkušenosti tak došlo na vymezování 
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 „Jireček, Randa, Rezek, Pacák, Fiedler, Fořt, Prášek, Masaryk, Kaizl, Kramář, Stránský, Engliš, Soukup, 
Meissner, Stříbrný, Klofáč, Habrman,“ znějí ona jména. Ibid.  
13

 Ibid. 
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 Autor neuveden. Jubilejní slavnost Spolku českých žurnalistů. Národní politika 19. 11. 1927.  Podobné 
bojovné paralely patřily mezi důležité motivy novinářského autoportrétu, jak vyplývá i z kapitoly věnované 
novinářovu vztahu k armádě. 
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 Rovněž paměti novinářů ze sledovaného období v sobě nesou stopy této stavovské pýchy, ač jejich obraz je 
poněkud zpestřen o půtky s kolegy, kteří se věci zpěčovali. J. HERBEN. Kniha vzpomínek. Praha: Družstevní 
práce, 1936, s. 248 – 269.     
16

 J. KOUDELKA. Noviny, co jsou a jak se dělají. Praha: Státní nakladatelství, 1932, s. 16.  
17

 -a. Sociolog o novinářství. Moravsko-slezský denník 4. 2. 1921. 
18

 M. WEBER. Politika ako povolanie. Bratislava: Spektrum, 1990, s. 35. Úryvek z téže přednášky však otiskl 
v překladu Jana Mertla na čelném místě i Duch novin: M. WEBER. Moderní politická žurnalistika. Duch novin, 
roč. 2, č. 7 - 8, 25. 7. 1929, s. 153 – 155.  
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žurnalistických hodnot tváří v tvář historickému dění. Zatímco německá propaganda19 byla česky 

píšícími novináři shodně shledávána hanebnou, cílené působení československých novinářů a politiků 

na veřejné mínění před válkou i během ní nahlížela interpretativní komunita jako boj za pravdu a 

žádoucí prostředek osvobození.20 Propůjčení se k propagandistickému působení přestává být 

zaprodáním žurnalistické cti, je-li jeho prostřednictvím hájena pravda. Oddanost zcela objektivnímu 

zpravodajství byla, alespoň dle novinářů neopozičních, jedním z důvodů, proč si získaly informace 

zprostředkované československým odbojem uznání a posléze se tato tisková činnost projevila i ve 

vstřícném přístupu mocností ke vzniku nového státu.21 Článek „Pravda a skutečnost“ velmi dobře 

ilustruje neochvějnost v interpretaci první světové války – zatímco Německo žilo před rokem 1914 

v pečlivě budované lži, „naši popřevratoví státníci si byli vědomi, že je třeba mluviti národu pravdu. Umírající 

dr. Rašín odkazuje národu, že je třeba mluviti pravdu, nejde-li to hned, pak při nejbližší příležitosti.“22 Opoziční 

listy sice nesdílely tento pohled na představitele vládních stran, nicméně v korpusu se nevyskytl 

v souvislosti s žurnalistikou radikálně odlišný výklad válečného období.23 Zcela zvláštní postavení, a 

pro novinářský autoportrét vzešlý z daného korpusu článků nesmírně důležitá složka profesního 

sebevědomí, je tedy i odbojová činnost – v krystalické formě se tento motiv ukazuje ve výroční 

příloze Národního osvobození, v níž se několik článků věnovalo i založení a významu 

Československého deníku. Tamtéž byl otištěn i v prvním čísle listu uveřejněný program, který si vytyčil 

za cíl především rovnoprávnost malých národů a boj za demokracii a svobodu.24  

Novinář, jehož obraz sledované články zachycují, si je vědom významu, který pro společnost, potažmo 

pro stát, žurnalistika má. Dokonce i v souvislosti s kritikou bujícího bulvárního tisku zazní přesvědčení, 

že česká „žurnalistika i při všech nechutných stranických osobních bojích měla vždycky v národě vyššího 

poslání. Proto také při kritice žurnalistiky myslíme vždycky na Havlíčka, Grégra, Nerudu a jiné vynikající 

novináře.“25  Česká žurnalistika, jak ji interpretativní komunita vykresluje, na rozdíl od své mohutnější 

západní sestry nikdy nepropadla pouze obchodním zájmům a vždy jaksi sloužila národu. Edvard 

Beneš na jedné z raných Syndikátem pořádaných schůzí zdůraznil, že obzvláště pro existenci tak 

mladé republiky je špičková úroveň žurnalistiky nezbytná, neboť se podílí i na samém budování státu, 

má těžko nahraditelnou konstitutivní úlohu, a to jak z hlediska vnitropolitického, tak 

zahraničněpolitického.26 Novinářský autoportrét tak v sobě snoubí kromě sebevědomí pramenícího 

z oné opěvané stavovské zásluhy na novém státu, i tušení vlastní důležitost při jeho zrání a utváření.  
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 Ať už z období předválečného, válečného, či poválečného.  
20

 V textech určených odborné veřejnosti se nicméně i české válečné propagandistické působení dočkalo 
kritického zhodnocení, když Oskar Butter shrnoval vemlouvavost tisku „v každé válce.“ O. BUTTER. Mravnost a 
svoboda tisku. Duch novin, roč. 2, č. 11, 25. 11. 1929, s. 261.  
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 K. Z. KLÍMA. Dr. Edvard Beneš v novinách a s novinami. Tisk a politika, roč. 10 (8.), č. 4, leden 1936, s. 106 – 
109. 
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 Autor neuveden. Pravda a skutečnost. Venkov 28. 11. 1937.  
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 Autor neuveden. Kdo je původcem nového tiskového zákona? Rudé právo 19. 4. 1924: „Stříbrný ovšem 
zapomněl, že v boji proti koaliční nemravnosti stojí i lidé, které neumlčely ani rakouské kriminály a tedy je 
neumlčí ani československé.“ Ať se jedná o novináře jakékoli politické příslušnosti, jejich autoportrét 
z válečného období hodnotově nekolísá. 
24

 J. KUDELA. Z počátků Československého deníku. Legionářský týden, Příloha Národního osvobození 12. 1. 
1928, roč. 5, č. 4, s. 1. 
25

 Nemo. Boulevardní tisk. Národní listy 14. 3. 1928. 
26

 Autor neuveden. Tisk se širokým obzorem je z nejdůležitějších činitelů v demokratickém státě. Večer 
28. 9. 1921. 
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Ještě silněji, než ve sledovaném korpusu se tato hrdost projevuje v odborných periodicích, jak je 

ostatně z této kapitoly zřejmé:  „I my, novináři, můžeme říci, že lví podíl na probuzení národa, na politické 

výchově, na neohroženosti proti všem nepřátelům, náleží novináři.“27  

  

                                                           
27

 J. HEJRET. Jen dál v Havlíčkově duchu! Věstník československých novinářů, roč. 2, č. 5, 28. 10. 1928, s. 68. 
Hejret rovněž dodává, že až někdo uspořádá důkladné dějiny českých zemí, „pozná se, čím byl našemu národu 
novinář, jenž byl jeho majákem v dobách nejhorších, nelekaje se ani žaláře.“ 
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3. 2. Ve službách propagandy 
„Pan ministr Beneš pochopil dobře, že národ je representován svou žurnalistikou neméně stejně, jako svým 

úřednictvem a svými zákony. Chce tedy pozvednout úroveň naší žurnalistiky tím, že bude vychovávat 

žurnalisty.“
28 

S vědomím, jež interpretativní komunita novinářů měla o moci svého postavení, se velmi často pojila 

otázka, jak, resp. zda tuto moc přetavit do konkrétního působení na čtenáře. Bez jakéhokoli ostychu a 

zjevně také bez nepříznivého příznaku, který ono slovo nese v současnosti, hovoří autoři článků o 

vlastním vztahu k propagandě.   

Propaganda má v zkoumaném korpusu několik aspektů, které prolínají různými částmi této práce, a 

to obvykle z hlediska toho, v čí prospěch novinář na veřejnost působí: zda ve prospěch strany, 

majitele listu, vlastního státu, cizího státu, či ve prospěch veřejnosti samé.  

V souvislosti s mediálním působením ve prospěch vlastního (či cizího) státu používají přímo termín 

propaganda autoři nejčastěji, jaksi přirozeně, bez bližšího osvětlování jeho významu. V tomto aspektu 

také došlo k významnému obsahovému posunu v čase, který osvětlí následující řádky.  

Propaganda této kapitoly je propagandou, již interpretativní komunita považuje za 

následováníhodnou. Takovou, kterou uvědomělý novinář pěstuje, aby způsobem, který ovládá jenom 

on, napomáhal blahu své země. Je si vědom své jedinečné úlohy, přetavuje svou moc pro dobro 

republiky, a pobízí k témuž i své kolegy. Tento obraz prodělal ve sledovaném období vývoj od 

zdůrazňování významu propagandy při vzniku Československa, přes články o šíření oficiálního 

mediálního obrazu např. Ministerstvem zahraničních věcí, debaty o roli Prager Presse apod., až po 

naléhavé texty z druhé půle třicátých let, brojící proti hrozícímu nebezpečí vnitřnímu i vnějšímu.  

Většina článků, které se zabývají právě promyšleným šířením určitých myšlenek prostřednictvím 

tisku, čerpá svou autoritu ze vznešené úlohy, kterou dle interpretativní komunity sehrála žurnalistika 

při zakládání Československé republiky.  

Živou diskusi každoročně29 vyvolal konkurs na novinářská stipendia, která na roční studijní cestu do 

ciziny vypisovalo Ministerstvo zahraničních věcí. Stipendistu příspěvek podle oficiálního oznámení o 

konkursu „[morálně zavazoval, aby] ve svém prostředí bez újmy svého studia pomáha[l] k šíření správných 

znalostí o Československu.“
30 V témže článku, v němž Tribuna toto Benešovo vyhlášení otiskla, 

nepodepsaný autor vyzdvihuje roli, kterou taková podpora žurnalistů může mít pro novináře samé, 

ale i pro vlast. Jako i v jiných příspěvcích na toto téma, argumentace se opírá o potřebu světového 

rozhledu, vymanění se z provincialismu,31 ale stejnou měrou právě i o potřebu reprezentace před 

světem, který se Československu otevřel po vzniku samostatného státu, a který naslouchá hlasu 

z nové republiky se linoucímu. Tyto články zdůrazňují potřebu navázat na ono osvědčené 

propagandistické působení válečné, často se rovněž dovolávají jak Masarykova příkladu, tak jeho 

výhrad vůči novinářskému pokolení.32 Kromě střízlivých článků, z nichž většina pochází z již citované 

Tribuny, se v materiálu objevily i texty jaksi meta-propagační, tedy propagující onu propagaci, již 
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 Autor neuveden. Žurnalistika světová a provinciální. Tribuna 17. 2. 1920, s. 1 – 2. 
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 Vzhledem k tomu, jak velikou roli hrál v zkoumaném autoportrétu postoj žurnalisty k propagandě, bude tato 
kapitola následovat pouze několik významných příkladů, které zrcadlí téma co možná nejúplněji. 
30

 Autor neuveden. Vyšší úroveň! Tribuna 15. 2. 1920, s. 1.  
31

 „Kdyby nadanému žurnalistovi byla poskytnuta možnost poznat svět mimo Národní třídu.“ Ibid. 
32

 Ibid.; St. T. Novinář v naší demokracii. 28. říjen 16. 12. 1923. 
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hodlalo ministerstvo prostřednictvím stipendií zavést. Z těchto nadšením hýřících textů svou 

nezřízeností vyniká sloupek „Skvělý čin“: „Český žurnalistický svět zaznamená dnešní den mezi 

nejpamátnější dny v letopisech žurnalismu. Vítá tento zářný čin ministrův jako nejkrásnější dárek, jehož se mu 

s oficielních míst dostalo, doufaje, že i v příštích letech bude naň pamatováno ku prospěchu celého národa. 

Neboť národ se zrcadlí ve svém tisku.“33 Tento sloupek představuje mezi texty o žurnalistických 

stipendiích spíše kuriozitu, nicméně spektrum článků, které se zabývaly touto ministerskou nabídkou 

novinářům, je pozoruhodně pestré a patří do něj i silně zabarvené příspěvky. 

Vedle listů, které o Benešových stipendiích informovaly veřejnost a přidávaly příznivý komentář, mají 

v korpusu své místo i články kritického ladění.34 Většinou se kritika dotýká samotného výběru 

stipendistů, který je podle některých listů poněkud podezřelý,35 několikrát však směřuje právě 

k onomu propagandistickému pozadí, jímž se ostatně ministerstvo netajilo. Například Josef Stivín 

mluví o „ideové závaznosti,“ kterou s sebou přidělení stipendia nese36 a jeho článek se dočkal ohlasu i 

v jiných listech,37 které především vyzdvihovaly Stivínovu poznámku, že komisi, jež o udělení stipendií 

rozhodne, by měli tvořit především profesionálové z oboru a nikoli zástupci ministerstva. 

Většina raných článků z Výstřižkového archivu zachovávala při své kritice věcný tón, snažíce se 

pojmenovat, co je na oné stipendijní myšlence dobrého, a co by zasloužilo zlepšení, resp. změnu.38 

Výjimku tvořily spíše úsměvné glosy – například poznámka anonymního žurnalisty, který ve 

výběrovém řízení neuspěl, a ministerstvo mu jeho dokumenty vrátilo neproplaceně, pročež si je 

musel na poštovním úřadě vykoupit.39 Podobně užil autor kratičkého příspěvku všeho svého 

ostrovtipu, aby se ohradil proti reakci svého kolegy z Českého slova. Ten hájil proti pisatelům tento 

stipendijní program podle autora „způsobem tak neotesaným, že už jen za to, bez ucházení se o stipendium, 

měl by je dostati, aby se v cizině naučil slušnějším mravům. Vřele se přimlouváme, aby mu stipendium rovnou 

bylo uděleno na dva roky; jeden rok rozhodně na naučení moresům pro tohoto samorostlíka nestačí.“40 

Pro rok 1925 byl rozpočet na zahraniční žurnalistická stipendia omezen, což vyvolalo patřičnou reakci 

– na stránkách Socialisty to považují za další projev neúcty vlády vůči novinářům,41 Alfred Fuchs, jak 

jej parafrázuje Čech, se navíc pozastavil nad velmi detailními podmínkami, jež novináři musí pro 

udělení stipendia splnit. Podle Fuchse by zasluhovali žurnalisté více důvěry a kavalírského chování – 

neochvějně dokládá, že i v případě, kdyby stipendista svůj příspěvek celý „proflámoval,“ mohl by 

získat jedinečné zkušenosti. „Chtít od stipendisty všecky možné propagační kumšty s největší úsporou času 

je přímo svádění ke špatné práci.“42 
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 Autor neuveden. Skvělý čin. Československá republika 14. 2. 1920. 
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Interpretativní komunita, která promlouvá články v uvedeném korpusu, přijímala s pochopením 

(s výjimkou několika případů, například zmíněného Josefa Stivína), mnohdy i s povděkem, onu 

reprezentativní úlohu žurnalistických stipendistů.  

Kromě šíření zájmů politických probleskla materiálem několikrát i jejich stránka hospodářská: 

příkladem budiž článek, jehož autor volá po větší propagaci českého exportu, na niž samotné firmy 

nestačí a ani stačit nemohou. Nemajíce v novém státu žádné stavovské záštity, žádají alespoň 

československé konzuláty v jednotlivých zemích, aby napomohly obnovit dřívější obchodní kontakty, 

ale i navazovat nové. Jakkoli se jedná o citlivou otázku ekonomické diplomacie, autoři článků 

zdůrazňují význam takové spolupráce státu a obchodu právě pro blahobyt vznikající republiky, ale i 

její obraz ve světě.43 

Doposud se tato kapitola věnovala šíření obrazu o Československu, který směřoval ven, resp. který 

byl přímo koordinován Ministerstvem zahraničních věcí. Není náhodou, že v souvislosti s tiskovou 

propagací Československa padá nejčastěji jméno Edvarda Beneše, který coby ministr zahraničí 

usiloval o úzkou spolupráci s žurnalisty. Benešovo dovedné zacházení s tiskem autoři článků 

tematizují zřídka, a pokud ano, pak se míra jejich kritičnosti liší podle politické orientace listu.44 O to 

větší pozornosti se však těší v odborných periodicích, ostatně Oskar Butter z Ducha Novina sám 

působil na tiskovém odboru Ministerstva zahraničních věcí.45 Jeho článek Tisková oddělení zahraniční 

služby46 tak zachycuje esenci vztahu mezi oficiálními místy a zástupci médií, přičemž Butter dělá čest 

svému povolání, když přesvědčivě popisuje prospěch, který má z tohoto vztahu společnost. Na jiném 

místě pak Butter zdůrazňuje roli novináře v poválečné společnosti – textům slavných novinářů věnují 

lidé více mnohdy více pozornosti než ministerským projevům a novináři se tak stali nesmírně 

vlivnými, s čímž ovšem vzrostla i jejich odpovědnost, velmi palčivá právě ve věcech zahraniční 

politiky.47 Butter rovněž ve své argumentaci vychází ze zkušenosti odbojové propagandy a 

neopomene citovat Benešovo prohlášení, že za jejím úspěchem stály nejen schopnosti a styky jejích 

šiřitelů, ale především její objektivnost.48 Havlíčkovské ideály poctivosti a rozumnosti v žurnalistice 

přinášejí své ovoce, a to v tak mocné sféře, jakou je zahraniční propaganda, která docílila i vzniku 

nového státu. Benešovu přístupu k žurnalistice se ovšem věnoval i věstník Syndikátu 

československých novinářů Tisk a politika, v němž mj. vyšly jak přímo úryvky z Benešových promluv o 

tisku, tak například rozvaha49 na toto téma od K. Z. Klímy.50 Klíma se důkladně věnoval právě 

propagandistickému talentu Edvarda Beneše, který podle něj předešel dějinný vývoj – Beneš téměř 

vlastními silami dosáhl jedinečných výsledků, na něž ani později zakládaná ministerstva propagandy 
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nestačila. Beneš, coby „klasik politické propagandy“ za úspěch svého díla vděčil podle Klímy vlastním 

zásadám o šíření výhradně pravdivých zpráv, víře v mravní sílu vytyčeného cíle a „fanatismu 

věcnosti.“ Ministři zahraničí z různých zemí se údajně obdivovali Benešovu vztahu s tiskem, díky 

němuž se mohl při své práci spolehnout na novináře napříč politickým spektrem. Tento vztah ovšem 

zahrnoval i Benešovu nebývalou otevřenost a ochotu komunikovat se zástupci médií, a to i 

cizozemských, díky čemuž se často vyskytoval i na stránkách zahraničních listů, propaguje tak nikoli 

sebe, ale svou republiku. K. Z. Klíma rovněž popisuje průběh Benešem pravidelně pořádaných 

tiskových konferencí, jejichž prostřednictvím novináře úspěšně „vychovával“ pro vzájemnou 

spolupráci, bez ohledu na jejich stranickou příslušnost. Podle Klímy leckterá konference pak 

připomínala spíše politický seminář, neboť Beneš razil zásadu, že žurnalisté musejí být podrobně 

informování, aby věci chápali v potřebných souvislostech.51  

Připomeňme v této souvislosti fakt, že již v prvních letech samostatné republiky podřídila vláda 

vojenské a zahraniční zpravodajství týkající se ožehavých otázek ministerstvu národní obrany, resp. 

ministerstvu zahraničí. Sám Edvard Beneš potom považoval společný postup tisku a oficiální 

československé politiky za nesmírně důležitý, což lze doložit například znepokojením, které projevil, 

když se podle něj zpravodajství ČTK vymykalo státním zájmům.52 

Kromě zahraničně-politického působení tisku sami novináři tematizují i vlastní postavení ve 

vnitropolitických, resp. úředních záležitostech. Jsou si vědomi své poněkud rozpolcené role, v níž na 

jedné straně musí zůstat profesionálně ostražitými, na straně druhé pak prostředkovat „mezi 

zákonodárnými sbory a obyvatelstvem republiky.“ Šíření oficiálních stanovisek, resp. referování o 

čerstvých událostech podle autorů několika článků oficiální místa ztěžovala liknavým přístupem 

k předávání informací. Tato liknavost například komplikovala redakční zpracovávání zpráv ze 

sněmovny,53 následkem čehož vycházely oficiální materiály v méně důkladné úpravě, než by bývalo 

bylo záhodno. Kromě těžkopádně zpomaleného procesu informování ze strany úřadů se rovněž 

žurnalisté v daném korpusu ohrazují proti přílišné tajnosnubnosti čelných představitelů státu, jejichž 

mlčení vhání čtenáře lačné po zprávách do náruče „muže stříbrného, jenž mluví.“54 Eduard Bass, 

v článku citovaný, se tak brání proti Masarykově výtce, že se žurnalisté nesnaží získat přesné 

informace přímou a hbitou cestou. Tyto postesky na spolupráci s oficiálními zdroji informací obvykle 

doprovází zdůraznění role, jakou tisk pro představitele státu hraje – veřejnost musí být informována 

a sami autoři článků povážlivě kroutí hlavou, že této možnosti nikdo příliš nevyužívá.   

Ferdinand Peroutka napsal v listopadu 1921 delší článek o „hodné žurnalistice,“55 jímž vyvrací 

čtenářské znepokojení nad příliš kladným přístupem novinářů k zástupcům státu. Jedná se o odpověď 

na otázku, která vytane i současnému čtenáři, probírá-li se články popisujícími roli, již si sami novináři 

vytyčují ve vztahu k mladé republice a jejím představitelům. Kromě toho, že se jedná o duchaplný 

příklad žurnalistické hravosti a argumentace, použité nezvykle na obranu vlastního stavu, je článek 

pozoruhodný i svým obsahem: Peroutka se ošívá pod podezřením, že by se snad novináři vzdali své 

nejdůležitější zbraně – kritického přístupu. Žurnalisté se však podle něj nestali hloupějšími a 
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důvěřivějšími, jak by se mohlo z popřevratové obsahové proměny listů zdát, ani poslušně nepřikyvují 

všemu, co zazní z oficiálních míst. Podle Peroutky má tento čtenářský pocit dva zdroje – za prvé i 

novinář může věřit v pozitivní vývoj situace. Nereptá-li jako za monarchie, může to mít prostou 

příčinu – totiž že pominuly pohnutky, které jej k nespokojenosti vedly. Ovšemže pro novináře nesmí 

na zemi nikdy existovat bezchybná Arkádie a jeho úkol spočívá v nacházení a tepání všeho, co tepat 

zasluhuje. V samém rozpuku mladého státu, doposud vnitřně i zvnějšku velmi křehkého, říká 

Peroutka, musí však žurnalista opatrně vážit slova, aby pro kritiku jakési malichernosti nerozbořil 

celou pracně vznikající a doposud ne zcela stabilní stavbu. Tato potěcha z růstu něčeho nového (a 

dobrého), co by i malá neobratnost novinářova mohla rozložit, je oním druhým důvodem, který stojí 

za zdánlivou žurnalistickou krotkostí prvních poválečných let.  

Na tom, jak se jednotliví novináři, resp. zástupci různých listů, stavěli k udělování novinářských 

stipendií, lze ukázat jejich ambivalentní vztah k propagandě: tedy fakt, že akceptovatelnost 

propagandy se odvíjí od jejího obsahu – od toho, co propaguje. Jako jedinou nejen přijatelnou, ale i 

žádoucí, ba pro uvědomělého novináře téměř povinnou, formu propagace uznává interpretativní 

komunita propagaci pravdy. Neboť pravdu je třeba hledat, opečovávat a šířit, což všechno novinář 

může a vzhledem k nástrojům, jimiž jako jediný disponuje, by i měl vykonávat. Interpretativní 

komunita se shoduje na tom, že propagandě za dobrou věc56 se novinář smí a má propůjčit, neboť to 

je jedním z jeho významných společenských úkolů, který plyne z moci dané do vínku jeho profesi. 

Ačkoli korpusem článků výjimečně probleskly i texty, které např. propagandistické působení 

československého ministerstva zahraničí považovaly za provinění proti novinářské etice, samy volaly 

po propagandě, byť jinam směřované: příkladem budiž Rudé právo, jehož kritika služebného 

postavení ostatních listů nikterak neotřásla jeho vlastním propagandistickým programem.57 

Otázku služebného postavení nelze rovněž v souvislosti se vztahem novináře k propagandě 

pominout. Vědomí toho, že novinář slouží, ať už pravdě, společnosti, straně, nebo ideálům, dává 

jeho, jinak poměrně sebevědomému, autoportrétu tušení pokory. Tento skromnější nádech nabývá 

na významu obzvláště s vědomím moci, kterou má v rukou a která se může projevit právě dovednou 

propagandistickou šalbou. Prakticky se tato služba ideálům ukazuje mj. na příkladu vojenské, či 

zahraničněpolitické žurnalistiky a často tematizovaném přikázání mlčenlivosti, jde-li o vyšší zájem, ale 

velmi konkrétně a prakticky se projevuje i ve spolupráci tisku s četníky: dobrý novinář následuje přání 

četnictva, ať už se jedná o uveřejnění některých kauz, o vyhlášení pátrání, nebo naopak na pokyn 

povolaných míst jiné případy zcela vynechá. 58  I v tomto případě je ovšem podmínkou plodné a 

smysluplné spolupráce vzájemná důvěra, která se projevuje například tím, že úředník svěří novináři i 

to, co není určeno k uveřejnění. Tím, že se o záležitosti dozví oficiálně, nebude po ní žurnalista pátrat 

na vlastní pěst, čímž by se dost možná dobral zcestných informací. Hranice této poslušnosti jsou 

přečastým předmětem sporů napříč články – tam, kde jedni hovoří o loajalitě nezbytné pro plodnou 

spolupráci a zisk společnosti, druzí nacházejí přílišnou přihrbenost a nedostatek žurnalistické 

sebedůvěry, což podle nich naopak zájmy veřejnosti zrazuje.59  
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S postupem třicátých let a šířícím se tušením vnějšího nebezpečí v korpusu citelně klesá počet těch, 

kteří dříve hojně kritizovali přílišnou loajalitu žurnalistů vůči státu a namísto sporů o to, zda 

podporovat či nepodporovat státní politiku, se šikují do široce proklamovaného a ideově semknutého 

tábora.60 Jaroslav Šalda ve svých vzpomínkách popisuje s náznakem jisté pýchy, jak se sám chopil 

rozsáhlé mediální kampaně, která měla po anšlusu Rakouska československému obyvatelstvu 

zachovat naději. Sám Šalda o kampani hovoří jako o jedinečném propagandistickém počinu, k němuž 

prý v sobě objevil nečekané vlohy.61 Výzvy k napnutí všech propagandistických sil, jichž se mezi 

československými žurnalisty dostávalo, se v článkovém korpusu množily stejně, jako přibývalo 

varování před propracovaným a mocným působením propagandy státu nepřátelské62 – především 

říšské. Joseph Goebbels a jeho úřad zaujímají v korpusu příslovečné místo již od roku 1933 a 

Goebbelsovo jméno se záhy stává zkratkou pro úspěšně vedenou propagandu, neštítící se žádných 

prostředků, která začíná nebezpečně ohrožovat republiku a její obyvatele nejen zvenku, ale také 

zevnitř.63 

S ohledem na výše řečené považuji za nutné dodat, že ke sklonku první republiky v korpusu řídne 

výskyt názorových článků z německy psaných periodik – ačkoli se stále německé články vyskytují, 

obvykle se jedná pouze o rozsáhlé výčty zakázaných německy psaných listů, případně pobouřené 

komentáře na konto těchto zákazů nebo zavádění „předběžné cenzury.“64 
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3. 3. Novinář se zbraní v ruce 
 

Křižáci pera! 
Půl století, pro víru, pravdu v boje  
co vešli jste, zpět dobýt co nám svato 
a co nám sudbou věků bylo vzato –  
jak v dobách dávných nadšené ty voje. 
 
I váš zápas byl těžký, nervy svoje 
jste dali všanc. Vás nezlákalo zlato, 
ni svody mocných, prodejnosti bláto. 
Cíl hvězdný plál Vám, čisté vaše zbroje. 
 
Vás žalář nezalek´ ni bídy šero,  
jež rodin vašich chudá spialo sídla; 
za volnost slabých blesklo vaše pero, 
 
Pro lid svůj, vlast a naše práva 
se duší vašich světlá chvěla křídla 
a dnešek lauru dík Vám v skráně dává.
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Toto klopotné veršování vyšlo při příležitosti padesátiletého výročí Spolku českých žurnalistů a 

vojenskými či bojovnými metaforami nešetří, byť na válečnou zkušenost jako takovou neodkazuje.  

Jako přirovnání novináře k lékaři, tak i paralely vojenské mají v článcích své praktické konotace. Jejich 

role je dokonce poněkud méně ornamentální, resp. jejich formulace přirozenější než ony medicínské 

konstrukce. Snad je tomu proto, že v případech, kdy článek přirovnává novináře k vojákovi ve zbrani, 

mnohdy přičiní poznámku o dřívější roli novinářů, především na bojištích první světové války, resp. 

význam jejich působení v zázemí. Jako novinář-lékař léčí nemoci a zabraňuje epidemiím, tak novinář-

voják tasí svou šavli (tj. pero), aby se srdnatě bil za práva slabých, bez ohledu na sebe sama. I v tomto 

případě tedy úděl novináře spočívá v sebeobětování pro vyšší cíle – „Nervy svoje jste dali všanc.“ 

Přirovnání vojenská jsou v článcích ještě průrazněji a ostřeji podávána, neboť po nich obvykle autoři 

sahají ve vypjatém kontextu: ať už se jedná o předválečnou snahu novinářů zapojit se všemi 

prostředky do boje za republiku,66 nebo o příměry obecnější: „Žurnalistika je armádou státu – kdykoli 

někdo něco podniká, v první řadě přirozeně právě i ten stát, obrací se na ni, neboť ví, že bez širokého a 

neodvislého žurnalistického tělesa nesvede nic.“67 

Kromě těchto figur a přirovnání68 ovšem ve sledovaném materiálu hraje velikou roli i docela praktická 

podpora československé armády. Korpus článků z Výstřižkového archivu MZV obsahuje mnoho textů, 

v nichž se volá po spolupráci novinářů s armádou a jejími představiteli, jakož i dokladů této 

spolupráce. Většina článků v korpusu pochází z 30. let, především z období 1933 – 1938, přičemž 

v letech 1937 – 1938 jejich počet znatelně narostl.  
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 Eugen LEDERER. Křižáci pera! K padesátce „Spolku českých žurnalistů“. Národní politika 18. 11. 1927. 
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 x. Tisk je také brannost, a ne lajdáctví! České slovo 30. 3. 1938. 
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 Autor neuveden. „Formální vládní noviny.“ Československá republika 25. 3. 1932. Citována Národní politika 
z 23. 3. 1932. 
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 „Žurnalista je přece jako voják v bitvě, vždycky musí být připraven ve dne v noci.“ Autor neuveden. Senátor 
dr. Franta pro žurnalisty. Národní listy 10. 6. 1925. 
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Velmi přesně ilustruje způsob, jak žurnalistická interpretativní komunita prezentuje v svůj vlastní 

vztah k záležitostem vojenským, obraz novináře ve filmu Sedmá velmoc:69 tři mladí, schopní, stateční 

mladí žurnalisté – tři mušketýři se pro dobro země bijí do roztrhání těla. Tento motiv podtrhuje i 

ústřední píseň filmu, v níž zazní: „Pero je meč a pero je luk, / na světě vykoná zázraky větší než Bůh.“ Tři 

neohrožení hrdinové ostatně v závěru filmu bojují pod přímými pokyny šéfa vojenské kontrarozvědky 

po boku československé armády, majíce ovšem výsady svobodného rozhodování a větší nezávislosti 

než vojáci. Jejich zásluhou je dopaden nebezpečný nepřítel republiky, jejich mozky, vytrénované 

psaním pro list Neodvislost, odhalí obří spiknutí, které by jinak ušlo pozornosti oficiálních míst. Ve 

chvíli, kdy se však na scéně objevuje ona hlava československé kontrašpionáže, mladí novináři 

spontánně a s rozzářenými úsměvy doslova sklapnou podpatky a dávají se cele do služeb státu.70 

Ve vztahu k armádě se projevuje rys novinářského pokolení jindy zcela upozaděný, totiž pokora.  

Nejen články ze sklonku první republiky prostupuje snaha zprostředkovat význam vojenské 

připravenosti pro stát a vytvářet v čtenářích vědomí o tom, že za mír je někdy třeba bojovat. Autoři 

těchto článků ovšem neobvykle krotce tlumočí oficiální stanoviska, ať už pocházející z ministerstev 

nebo přímo od armádních činovníků. Málokdy v článcích zazní interpretativní komentář, jedná se o 

přijetí prosté prostřednické funkce, jíž se v jiných případech novináři hlasitě zpěčovali, snažíce se 

poukázat na poněkud širší význam vlastního úkolu. V souvislosti s vojenskou problematikou se ale 

naopak nejednou obořili na ty, kdo jistou formu poslušnosti a vědomí subordinace ve vztahu 

k obráncům vlasti nectí. Někdy je pochopitelně takové plísnění formou konkurenčního boje, nebo se 

v něm projevují tradiční animozity mezi jednotlivými listy. Kupříkladu sloupek z Národního osvobození 

do ostré výtky Moravskému večerníku za text dehonestující představitele československé armády, 

bývalé legionáře, zahrne i ostré rýpnutí71 do původce článku, který si troufl „vnášet záludný zmatek i do 

armády.“72 Týž list o tři roky později podobně bouřlivě odsuzuje prozrazení neveřejných informací 

civilní protiletecké obrany, které z pražského magistrátu vynesl Polední list.73 

Zatímco v souvislosti se zákonem na ochranu republiky prolíná zkoumaným materiálem čilá diskuse, 

jedná-li se konkrétně o vojenská tajemství a armádní pokyny spory vesměs utichají74 a pouze 

výjimečně zazní okřiknutí některých příliš sdílných listů, obvykle z bulvární části spektra:  

„Mnohomluvnost neprospívá jednotlivci, tím méně pak jest vhodnou, jde-li o obranu státu. Prozrazený úmysl 

jest skoro poloviční porážkou.“
75 Úryvek je součástí rozsáhlého článku, který explicitně vystihuje 

nejdůležitější momenty ve vztahu novináře k vojenským záležitostem státu: Za jeden z nejvážnějších 

úkolů denního tisku považuje podporu branné politiky, motivování a jakousi výchovu k 

latentní vojenské kázni, nebo alespoň nepodrývání vojenských autorit. V tomto bodě článek svou 

radikalitou vybočuje z řady, nicméně v mnohém jen předjímá tón, který o pět let později zazní i 

v jiných listech. Snoubí se v něm jevy, jimž se tato práce věnuje o na jiných místech – tedy výchovná 

role médií, potažmo novináře, ve společnosti, jeho nesmírná zodpovědnost a moc, která mu leží 
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 Sedmá velmoc [film]. Režie P. Pražský, 1933.  
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 Pro podrobnější analýzu odkazuji na svou dřívější práci. M. JUNOVÁ. Obraz médií v českém zvukovém filmu 
mezi lety 1930 – 1945 na příkladu snímku Sedmá velmoc. Esej pro předmět Média a kultura, 2013.  
71

 „ledajaký pobuda, žijící třeba z korupčních peněz židovsko-německého fabrikanta.“ 
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 Autor neuveden. Hrubý útok stříbrňáckého listu na armádu a legionáře. Národní osvobození 7. 9. 1934. 
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 Autor neuveden. Sensace stříbrného tisku. Polední list prozrazuje tajné záležitosti civilní protiletecké obrany. 
Národní osvobození 27. 8. 1937 
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 Diskuse se v tomto směru posouvá k teoretičtěji, politologičtěji laděným debatám na téma pacifismu vs. 
militarismu, otázce zbrojení či nezbrojení.   
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 -t-. Má denní tisk vliv na brannost národa? Lidové listy 19. 12. 1933. 
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v rukou, a konečně choulostivý úkol novin informovat veřejnost o vojenských záležitostech na jedné 

straně přesvědčivě a motivujícím způsobem, na straně druhé obezřetně a ostražitě. Článek 

vykresluje, jak cizí generální štáby číhají na každou informaci, jež probleskne tiskem a dovedou i ze 

zdánlivě neškodných informací vyčíst záměry, které se stát snaží z dobrých důvodů zachovávat 

v tajnosti. Mlčenlivostí a opatrností76 musí proto vynikat každý, kdo s takovým typem informací 

zachází, a kdo je má veřejnosti zprostředkovávat. I v tomto případě je pak nezbytné, aby měl novinář 

vědomosti z oboru, nebo alespoň cit pro něj, ostatně otázka, kdo by byl nejvhodnějším adeptem na 

výuku vojenských nauk na Svobodné škole politických nauk, pronikla z odborných kruhů i na stránky 

Lidových novin.77  

Články z Výstřižkového archivu, věnované vztahu tisku a armády, tedy postihují několik různých 

aspektů „vojenské“ žurnalistiky v době míru, přičemž ovšem všechny spolu souvisí. Jedním 

z nejvýraznějších rysů je ona přiznaná armádní propaganda – povzbuzování mladých mužů 

k brannosti, systematická výchova společnosti k vědomí její nezbytnosti. Tak celá jedna příloha u 

příležitosti výročí Práva lidu patřila postoji listu k branné otázce a již samotný název naznačoval 

zásadní význam novin v hrdém plurálu české, resp. československé, udatnosti, která nejslavněji zářila 

v husitských válkách a ve válce světové. Články z přílohy „Bráníme republiku“ představují typickou 

prvorepublikovou směs husitství, myšlenky bezvýhradné demokracie, svobody, těžce vybojované 

legionáři, Masarykových ideálů a Žižkova odkazu.78 Tyto obratně napsané texty jsou výbornou, a 

přiznanou, ukázkou výchovy společnosti k brannému uvědomění – zakládajíce se na sdílených 

hodnotách, argumentují, proč si list vytyčil tento vychovatelský úkol: „Demokratická armáda, má-li splnit 

své úkoly v míru i ve válce, musí být obklopena důvěrou všech. Z této důvěry vyrůstá její spolehlivost a 

udatnost.“79 A při jubilejní novinářské sebereflexi se tak čtenář Práva lidu dovídá, že nasměrování 

„socialistických vrstev ke správnému nazírání na armádu a na brannost státu“80 se stalo listu cílem již 

v prvním roce nové republiky. Z hlediska zaměření této práce není ani tolik důležité, zda tomu tak 

skutečně bylo, nebo zda šlo pouze o snahu toho zdání vyvolat. Podstatné je, že Právo lidu cítilo 

potřebu věc tematizovat, a to dokonce ve zvláštní příloze, představit své novináře de facto jako 

spolubojovníky československých vojáků. V roce 1936, z něhož toto vydání pochází, se však 

entuziasmus v článcích projevoval i v jiných listech, a postupem času ještě více hutněl.  

Od roku 1936 rovněž působil Klub československých vojenských redaktorů při Vědeckém ústavu 

vojenském,81 jehož činnost si, alespoň v článcích, které zachovali pracovníci Výstřižkového archivu, 

pochvalovali jak vysocí armádní představitelé, tak novináři sami. Při příležitosti první valné hromady 

tohoto klubu jeho zástupci, jakož i ministr národní obrany František Machník, generální inspektor Jan 
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Klub vojenských redaktorů ustaven. Lidové noviny 3. 3. 1936. 
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Syrový a mnozí další82 zhodnotili vzájemnou spolupráci uplynulého roku jako velmi plodnou a 

veřejnosti i armádě prospěšnou. I ve shrnutí jejich projevů se opakují stejná témata jako v ostatních 

článcích pojednávajících o vztahu novinářů a armády: jako hlavní zásluhu Klubu ministr zmínil 

soustavné informování a výchovu společnosti ve vojenských otázkách a jednatel Klubu vyzdvihl 

význam vzájemné důvěry, která musí mezi vybranými žurnalisty a armádou panovat, aby společný boj 

za blaho státu přinesl kýžené ovoce. Generál Syrový pak za následováníhodný vzor spolupráce a 

komunikace mezi úřadem a novináři zmínil souhru Ministerstva zahraničních věcí s tiskem. 83   

Vedle přiznané propagační úlohy charakterizuje vztah novináře k armádní problematice diskrétnost, 

poněkud důrazněji chápanou než v jiných oblastech. Žurnalista zaměřující se na vojenství musí umět 

udržet tajemství, neboť zatímco v jiných sférách je obvykle v zájmu veřejnosti, aby byla informována, 

kteréhožto úkolu se novináři chápou velmi ochotně, ve věcech armádních je naopak vyšším zájmem 

většinou mlčení. Toto mlčení bylo ošetřeno i legislativně (dle zákona na ochranu republiky a vyhlášce 

Ministerstva národní obrany) a o smysluplnosti těchto právních úprav se novinářská obec přela.84 

Představa o podílu žurnalistů na vzniku samostatného státu má svou konkrétní podobu i v podobě 

jejich válečného působení. Není jistě náhodou, že v prvním čísle Ducha novin byl i Koptův článek 

věnovaný odbojovému tisku. V obrazu československého ideálu novináře, bijícího se za to, aby 

pravda (z)vítězila, je jeho odbojové angažmá obvykle tichým spojením s čelnými představiteli státu a 

s idejemi, na nichž republika stavěla, jak čiší například z výše zmiňované přílohy Práva lidu. Tak 

Koptova krátká exkurze do prvoválečných frontových reálií poukazuje nejen na kvality těch, kdo se 

této činnosti chopili, ale i význam, který měla pro celý národ, resp. v té době ještě neexistující stát: 

„Lze říci, že pero bylo v jistých okamžicích činitelem právě tak významným jako zbraň. Ať už myslíme na 

buditelskou práci ve vlastních řadách, po níž teprve v mnoha případech následoval vstup do legií, ať již myslíme 

propagandu, jíž se československá věc hlouběji a hlouběji vrývala do mysli ciziny nebo na velké poslání tisku 

uprostřed vojsk, jejichž duchovou jednotu prohluboval a živil, spojuje je při tom s domovem i se světem, to vše 

je práce, která namnoze šťastný zdar vojenských akcí podmiňovala.“85 Kromě obecného významu tiskové 

kampaně ve válečných letech článek zachycuje i polní podmínky, za nichž vznikaly v zákopech noviny 

a letáky, ačkoli zpočátku chyběly i české raznice. Článek prostupuje nadšení, s nímž se, povětšinou 

naprostí amatéři, vrhali do této „krásné práce“ a jeho obsah souzní s představou o roli, kterou 

sehrála žurnalistika v existenci samostatného státu. Ačkoli nikde jinde není tato vazba tak explicitní, 

čerpání novinářské autority z odbojových či legionářských časů je nevysloveně přítomná v mnohých 

článcích, v nichž sami novináři vystupují.  

Nemalý význam ve způsobu, jakým se v daném materiálu prezentují vojenské otázky, má konečně i 

vazba na legionářský konstitutivní příběh: vědomí, že důstojníky československé armády jsou 

zasloužilí legionáři, tedy hrdinové mladé republiky, zbavovala mnohdy neobvykle uctivé řádky příliš 

nápadné servilnosti, resp. ji pádně ospravedlňovala.  

Korpusem článků se v souvislosti s armádou několikrát mihly i zprávy o specializovaných listech – 

zaměřených přímo na vojenské otázky, nebo určené primárně vojákům. Jistě i tato žurnalistická 
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činnost byla součástí armádní komunikace s veřejností, nicméně její odlesky se v denním tisku 

vyskytují pouze v rubrikách „nové časopisy,“ jako třeba v případě Vojenského světa, který si kladl za 

cíl udržovat vazby záložníků na armádu.86 Ačkoli ze stejné rubriky, jiným případem bylo uvedení 

časopisu Voják,87 okázale propagovaného na stránkách Rudého práva, jehož přiznaným cílem bylo 

ideologické působení na příslušníky československé armády. Články týkající se Vojáka tak vybočují ze 

všech ostatních zmínek o armádě v souvislosti s žurnalistikou, které se v korpusu vyskytly.  

Z článků shromážděných ve Výstřižkovém archivu se skládá obraz novináře, zaměřujícího se na 

referování o armádních záležitostech, následovně: kromě novinářských ctností obecného ražení 

(talent, zkušenosti, schopnost kritického uvažování atd.) a dostatečné orientace, potažmo vzdělání ve 

vojenské problematice, jsou nezbytné především povahové rysy jinak velmi málo tematizované – 

úcta, pokora a mlčenlivost. Vojenský žurnalista musí umět mlčet, byť sám třeba nechápe, proč má ta 

která informace zůstat tajemstvím.
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4. Novinářské typy 

4. 1. Karel Havlíček Borovský 
V Tribuně roku 1928 vyšel článek

1
 popisující, jak francouzští žurnalisté vybírali v anketě osobnost, která by se 

měla stát jejich patronem. Z pestré směsice vesměs vynikajících a zajímavých historických postav nakonec získal 

nejvíce hlasů Voltaire, což, dle autora článku, dosti přesně vystihuje povahu francouzské žurnalistiky, založené 

na eleganci jazyka a vytříbených slovech. „Kdybychom si i my měli hledati patrona, myslím, že by se snadno 

shodla většina na jméně Karla Havlíčka Borovského.“ 

Dobová populárně naučná i profesně-odborná literatura sdílela představu, že lze odlišit různé typy 

žurnalistiky podle národnosti. Francouzská žurnalistika vyniká jazykovým půvabem a hravostí, 

obsahovou lehkovážností a duchaplností, anglická důkladným zpravodajstvím, americká senzačností a 

německá (s důležitou výjimkou židovských autorů) suchopárností.2 V souvislosti s těmito mírně 

předsudečnými konstrukty pak mnohdy dojde i na tematizaci českého typu novinářství, které se 

v lecčems podobá jednomu druhu, v lecčems druhému. Český3 novinář stojí stranou, některé texty 

implicitně naznačují, že snad dokonce v jistých ohledech své zahraniční kolegy převyšuje.4  Přesněji 

řečeno, ideál žurnalistiky je, pochopitelně s výjimkami, definován sice většinou obecně, ale jeho 

konkrétním vzorem je téměř vždy Karel Havlíček Borovský. Ať už pro účely pokárání nebo pro 

vytyčování nejzazšího cíle, zmínkami o Havlíčkovi zkoumaný materiál přímo přetéká. Není postavy, 

která by měla pro interpretativní komunitu novinářů z daného korpusu článků většího významu. 

Havlíčkovský narativ je právě pro tuto žurnalistickou interpretativní komunitu jedním 

z nejdůležitějších konstitutivních momentů. Havlíček jako postava se objevuje ve všech možných 

kontextech, na jeho příkladu se vymezuje kvalitní a společnosti přínosná žurnalistika oproti té, kterou 

ona interpretativní komunita nepovažuje ani za hodnu označení žurnalistika. Jeho autority se 

dovolávají novináři napříč nejširším spektrem vydávaných listů, jeho jméno vzývají, když se cítí být 

nespravedlivě umlčováni a v jiných více i méně vypjatých souvislostech. Mluví-li se kdykoli o 

novinářském vzoru, o významných osobnostech, jejichž práce může být nadčasovou inspirací i 

soudobým žurnalistům, je za tento vzor stavěn právě Havlíček. Ze zahraničních osobností se žádná 

netěšila takové oblibě, aby se její jméno v korpusu článků výrazněji projevilo.  

Havlíčkův vzor má však v kontextu první republiky mnohem širší záběr, než pouze novinářskou obec: 

podobně jako Jan Hus, husitské hnutí, čeští bratři nebo prvováleční legionáři, patřil i Karel Havlíček 

k postavám v jistém smyslu státotvorným. Sám Tomáš Garrigue Masaryk byl autorem havlíčkovské 

monografie a k jeho novinářské a politické činnosti se hlásil.5 Všechny zmíněné dějinné postavy 

v masarykovském, a většinovou společností alespoň navenek sdíleném, souboru hodnot spojoval 

jejich boj za svobodu a pravdu. Po Havlíčkově jménu sahali novináři v souvislosti s konfiskační praxí 

nebo se zákony, které by podle nich mohly omezit svobodné psaní. Z konkrétních ukázek je zřejmé, 

                                                           
1
 O. KLEIN. Francouzští novináři hledají patrona. Tribuna 26. 1. 1928. 

2
 Za všechny A. FUCHS. Novinář. Praha: Českoslovanská akciová tiskárna, 1924, s. 21. K. HOCH. Noviny. Praha: F. 

Topič, 1913, s. 20.  
3
 Nikoli československý – československá žurnalistika jako typ, zdá se z materiálu, neexistuje. Nezmiňují se 

společné rysy ani kořeny českého a slovenského novinářství.  
4
 Podle Jana Herbena sám Masaryk tvrdil, že Havlíčka nám „cizina“ může závidět. J. HERBEN. Masaryk 

žurnalista. Duch novin, roč. 3, č. 2, s. 51.  
5
 „[…] měl jsem rád Havlíčka pro tu jeho pravdivost a otevřenost, na něm jsem se učil být novinářem.“ K. ČAPEK. 

Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 121.  
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že Havlíček mnohdy ve sporech mezi jednotlivými listy, resp. v boji proti novým legislativním 

ustanovením sloužil jako zbraň, stejně průrazně používaná na obou stranách. Příkladem tohoto 

přetahování budiž reakce na již zmiňovaný manifest pěti československých spisovatelů, kteří cítili 

potřebu hájit komunistický tisk a v tomto úsilí se zaštítili i Havlíčkovým jménem. V bouřlivé debatě, 

která se následně strhla na stránkách rozličných listů, se zástupci i těch nejprotichůdnějších 

názorových proudů chápali Havlíčkova odkazu, dokládali vlastní vazby na něj a usvědčovali své 

protivníky z desintepretace.6  

Vyvolávání Havlíčkova odkazu mělo dvě hlavní podoby: jednu zastupovaly texty teoretičtěji laděné, 

analytické, klidnější, příležitostně historicky zaměřené, často pocházející z pera těch, kteří se zabývali 

otázkou novinářství odborně, případně těch, kteří vycházeli právě z masarykovského prostředí. 

Druhým typem textů, které se ve zkoumaném materiálu na Havlíčka hojně odvolávaly, byly obvykle 

velmi ohnivé články, brojící proti ústrkům (ať reálným nebo domnělým) ze strany státu, mnohdy 

stylisticky přepjaté a Havlíčkem se přímo zuřivě ohánějící v naději, že se tak spíše domůžou 

spravedlnosti. Ostatně tohoto utilitarismu si všiml i Václav Klofáč, když v jisté záležitosti napsal: „Jsem 

také starý novinář a dovedu lépe chápati, co je to svoboda tisku a kritiky. Nepotřebuji se při tom dovolávati ani 

Havlíčka. Jsou jisté věci, které jsou pro slušného a pokrokového člověka samozřejmostí.“7 

Články, které v korpusu textů z Výstřižkového archivu zastupují onen první, teoretičtější typ, souznějí 

s havlíčkovskými aluzemi z Ducha novin a populárně-naučných brožur a knížek o žurnalistice,8 jakož i 

s vlivnými monografiemi.9  

Mírou autority i explicitností obsahu mezi nimi vyniká úryvek z Hovorů s T. G. Masarykem, který Karel 

Čapek uveřejnil v Duchu novin.10 Článek „President Masaryk o novinách“ vystihuje ono propojení 

novinářského ideálu s historickými postavami, které dle dobové ideologie předznamenávaly a 

formovaly československou společnosti. Zrcadlí se v něm i onen rys novinařiny, který předznamenal 

již úvodní článek O. Kleina o francouzském hledání žurnalistického patrona. Masaryk vypráví, že český 

národ měl „dva velké novináře: Havlíčka a Nerudu; Neruda byl ovšem novinářem nepřímo, feuilletonistou a 

kulturním kronikářem.“11 Z Masarykova pohledu tedy nestačí pilně přispívat do novin, být s oblibou 

čten a mít výtečnou jazykovou i stylistickou úroveň – novináře určuje i to, o čem píše. Velmi podobně 

mluví o novinářských typech Alfred Fuchs, který rovněž ve svém přehledu novinářských typů o české 

žurnalistice prohlašuje, že s výjimkou Nerudy, nevynikala nikdy stylistickým pohráváním si s textem,12 

neboť „česká země byla pro tento typ příliš „trpkou zemí kalicha.“ Jako příklad i Fuchs jmenuje 

                                                           
6
 Za všechny například: Autor neuveden. Provolání spisovatelů, kteří nechtějí odporovat zlu. Národní listy 

večerní 11. 11. 1928, s. 2; V. DYK. „Čestná povinnost.“ Národní listy 13. 11. 1928; L. S. O svobodu 
komunistického tisku. Národní osvobození 11. 11. 1928; Autor neuv. Kapitola do Národní Čítanky. Projev pěti 
pesimistů, Mužná odpověď novinářova. Československá republika 18. 11. 1928; Autor neuv. Spisovatelská 
pětka, Lidové noviny 26. 11. 1928. 
7
 V. KLOFÁČ. Osobní čest a svoboda tisku. České slovo 11. 4. 1924. Tento ironický šleh poněkud otupuje fakt, že 

Klofáč o pár odstavců níže sám argumentuje, že novou legislativu „by jistě hlásal také Havlíček.“ 
8
 Havlíčka jako žurnalistický vzor, v praxi mnohdy nedostižný, ale přesto neustále vyzývající k následování, 

zmiňuje A. Fuchs, B. Hladký, K. Hoch, J. Koudelka, R. Kopecký i Jan V. Červinka, viz soupis použité literatury.  
9
 Z bohaté dobové sekundární literatury o Havlíčkovy zmiňme alespoň významnou monografii E. Chalupného a 

starší práce T. G. Masaryka.  
10

 K. ČAPEK. President Masaryk o novinách. Duch novin, roč. 4, č. 3 – 6, s. 74. 
11

 Ibid. Resp. K. ČAPEK. Hovory s T. G. Masarykem. Praha: Československý spisovatel, 1990, s. 142.  
12

 Typ novináře-stylisty „Nehledá myšlenku, nýbrž její světélkování.“ A. FUCHS. Typy žurnalistů. Tribuna 30. 6. 
[nebo 7.] 1921.  
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Havlíčka, který se podle něj této „slovíčkářské duchaplnosti“ vždy ostříhal a naplnil tak ústřední 

myšlenku Fuchsova textu – totiž, že novinář má v sobě skloubit vlastnosti všech typů, ale především 

musí mít charakter, neboť „[n]emá-li ho, každý z těchto talentů jej zahubí.“13 Havlíčkův příklad pak 

v sobě, jak ostatně tvrdil i Masaryk, spojuje jak žurnalistickou obratnost, tak ryzost charakteru, která 

se projevovala především v jeho smyslu pro pravdu.5 

Představa, že tato nekompromisní Havlíčkova pravdivost, doposud určuje povahu české žurnalistiky, 

zřetelně rezonovala odbornou veřejností: „Nechuť k nepoctivému žurnalismu je u nás příliš živá, Havlíček 

jest stále ještě měřítkem, jímž jest měřen náš novinář.“14 Ne všichni sdíleli Kopeckého optimismus, co se 

naplňování tohoto ideálu týkalo, snad bez výjimky však k jeho následování vyzývali a nacházeli v něm 

nejdůležitější cíl. Článek Josefa Hudce, mj. autora úvodu k výboru z Havlíčkových politických článků,15 

s příznačným názvem „Noviny a pravda“ důrazně a obšírně vykládá, proč novinář nesmí nikdy 

vědomě lhát. Hudec uznává, že noviny vždy byly a jsou nástrojem ideových a zájmových bojů, ale 

přesto musí jejich tvůrci za všech okolností usilovat o jejich faktickou pravdivost: „České noviny mají 

míti ducha Havlíčkova: [Býti] polemické, útočné, výbojné, bezohledné, nebojácné – ale [současně udržeti 

vysokou] úroveň politicko-mravní!“16 

Kromě tohoto budování Havlíčkova odkazu coby zářného morálního imperativu určeného nejen 

novinářům, se teoreticky laděné texty věnují i Havlíčkovi coby historické postavě, citují opětovně 

z jeho tvorby a zabývají se praktickými záležitostmi – například oslavami stého výročí jeho narození 

nebo vytvořením muzea z jeho rodného domku.17 Přestože se obvykle jedná o na první pohled suché, 

neideologizující texty, již jejich přítomnost na stránkách denního tisku, jakož i objasňování Havlíčkova 

významu v sobě skrývá stejnou informaci o jeho formativní funkci v československé žurnalistice a 

společnosti.  

Druhý typ článků se chápe Havlíčka v méně sofistikované podobě a jaksi bouřlivěji. Často se vztahuje 

k novým legislativním úpravám, resp. proti konfiskacím listů. Obzvláště hlasitě se dovolává svobody 

slova, jíž je Havlíček mocným reprezentantem, a staví na stejné figuře, jako články umírněnější a 

teoretičtěji laděné: především z Havlíčkova nesmlouvavého postoje k pravdě a svobodě, ale i jeho 

významu pro národ. Tak kupř. Rudé právo otisklo projev komunistického poslance Václava 

Kopeckého, v němž burcuje proti potlačování svobody slova, které nachází v novém návrhu tiskového 

zákona, řka že by při příležitosti jeho projednávání měl Havlíčkův národ vyvěsit černé prapory. 

Kopecký horlí, že ještě před nedávnem se „čeští měšťáci“ v kinech dojímali Havlíčkovým životním 

příběhem, zatímco nyní přihlížejí, jak se zavádí cenzura horší než rakouská.18 Rudé právo je ostatně 

jedním z nejčastějších pramenů, který v bojovném rozhořčení sahá po Havlíčkovi, a domnělou ztrátu 
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 Ibid. 
14

 R. KOPECKÝ. Noviny a novináři. Praha: Volná myšlenka, 1927, s. 81.  
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K. HAVLÍČEK BOROVSKÝ. Národ a svoboda: výbor politických článků. Praha: Ústřední dělnické knihkupectví a 
nakladatelství (Ant. Svěcený), 1918. 74 s. Lidová knihovna; sv. 111. 
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 J. HUDEC. Noviny a pravda. 28. říjen 22. 11. 1920. Úryvek v zájmu srozumitelnosti poněkud upraven.  
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 Autor neuveden. Rodný domek Havlíčkův ve vlastnictví českých novinářů. Národní listy 26. 1. 1929; Autor 
neuv. K 80.  Výročí vydání prvého čísla Havlíčkových „Národních Novin.“ Právo lidu 5. 4. 1928; Autor neuv. 
Havlíček-novináře a jeho konkurence. Národní osvobození 8. 5. 1928; J. IV. První číslo Havlíčkových „Národních 
novin.“ Venkov 5. 4. 1928; Autor neuv. Výbor československé obce novinářské v Praze. Čas 20. 5. 1921; Autor 
neuv. Die Teilnehmer der Pressekonferenz von Štrbské Pleso in Prag. Prager Presse 23. 6. 1935. 
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 Autor neuveden. V zemi Havlíčkově by měly vlát smuteční prapory. Rudé právo 22. 6. 1933. Pozdější ministr 
informací ovšem ve své litanii hájí Sovětský svaz, který podle něj, navzdory rozšířenému názoru, tiskovou 
svobodu zachovává „co nejúplněji.“  
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jeho etosu v republice vykresluje v těch nejexpresivnějších obratech: „Koalice si také nic jiného nepřeje, 

než aby měla žurnalisty, kteří by se jí nepletli pod nohy. Každého rodícího se Havlíčka dlužno zabít palicí už 

v kolébce! Havlíčky jsme potřebovali za Rakouska. Vůbec kvalita a charakter byly doporučitelny jen v té staré, 

shnilé monarchii. Dneska je třeba posluhů, donašečů a chvalořečníků.“ 19 Velmi podobnou dikci volí i noviny 

typu Poledního listu,20 v němž například Dr. Ferdinand Kahánek prohlašuje, že „[v] zemi Husově a 

Havlíčkově 15 let se svědomitě staráme, kterak zkreslit veřejné mínění a omezit svobodu slova.“21 Velmi 

oblíbenou figurou je také poukazování na nepatřičnost prvorepublikové cenzurní práce právě tím, že 

zabraňuje uveřejnění textů Husových, Havlíčkových či, podle Rudého práva, dokonce Masarykových 

nebo biblických.22 Neprojít cenzurou, implikují texty tohoto typu, tedy znamená řadit se do 

společnosti nejvýznamnějších bojovníků za pravdu a svobodu. Cesty, jak zdůvodnit svou autentickou 

přináležitost k Havlíčkovi se tedy různily – někdy šlo o společný osud zkonfiskovaných, většinou o 

přináležitost národnostní, 23 ale v některých případech i o vazby vyplývající z životopisných údajů 

z Havlíčkova života, obratně podaných.24  

V textech, které z přiznané vazby na Havlíčka nechtěly pouze týt, se také objevovala vážně míněná 

otázka, zda se ještě vůbec v československé žurnalistice vyskytují novináři Havlíčkova typu. Například 

Alfred Fuchs popisuje posun, ke kterému podle něj došlo industrializací redakcí – hlavním cílem novin 

je, aby šly na odbyt, jako jakékoli jiné zboží, což má za následek i patrnou proměnu v ideálu 

novinářském – šéfredaktor se stává více šéfem než redaktorem, nejvýznamnější složkou není psaní, 

tvorba textů, nýbrž ekonomické aspekty redakčního a obchodního života novin. V tomto komerčním 

kalupu se ztrácí tradiční novinářská úloha a „[t]yp novináře, jakým byl Havlíček, je zatlačován stále více do 

listů krajinských.“25 Poněkud odvážnější teorii o havlíčkovském typu v meziválečném období podala na 

stránkách Ducha novin Míla Grimmichová. V již zmiňovaném článku obhajovala místo sensačního 

tisku na mediálním trhu, resp. pobízela jeho kritiky k tomu, aby listům toho typu vytýkali pouze to, co 

výtky skutečně zaslouží. Podle Grimmichové se škarohlídným kritikům z „národa Havlíčkova“ nelíbí 

principiální optimismus tohoto typu žurnalistiky, a to, že si nezakládá na suchopárně poučující dikci. 

Grimmichová naopak pobízí ostatní listy, aby se poučily ze srozumitelnosti sensačního tisku a své 

myšlenky, jistě obsahově bohatší a hodnotnější, podávaly v prostějším hávu: „To znamená především 

sleviti z povýšenosti, což bude znamenati tolik, jako nebrati Havlíčkovo jméno nadarmo, nementorovat, 

nekázat, nýbrž býti svěžím a zajímavým, tak jako byl Havlíček, který se zmocňoval vždy jenom časových 

problémů, dovedl je učiniti zajímavými a přístupnými lidem, kteří by si jich jinak třeba sotva byli povšimli.“26 

Grimmichová se v daném článku dotkla několika neuralgických bodů prvorepublikového uvažování o 

žurnalistice – výchovné roli tisku, ospravedlnitelnosti sensačních plátků, nejvhodnějšímu 
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 Autor neuveden. Co je to novinář. Večerní Rudé právo 16. 4. 1924.  
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 Autor neuveden. Spi Havlíčku…! Svoboda tisku byla za Rakouska. Polední list 22. 6. 1934. 
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 Autor neuveden. Jsme ještě národem Havlíčkovým? Národní střed 16. 6. 1934. 
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 A. FUCHS. Novinář. Praha: Českoslovanská akciová tiskárna, 1924, s. 23. Ostatně nevděčná úloha regionálních 
žurnalistů probleskává i jinými úvahami, jejichž autoři se tématu věnovali odborněji. 
26

 M. GRIMMICHOVÁ. Boj o nové noviny. Duch novin, roč. 2, č. 6, s. 136.  
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novinářskému stylu apod. Nonkonformnost jejího článku záhy vyvolala reakci, jejíž jednou z hlavních 

součástí bylo právě hašteření se o to, kdo ve sporu béře Havlíčkovo jméno nadarmo.27  

V rozličných půtkách týkajících se Havlíčkovy osoby se tak velmi přesně zrcadlí mnohá témata, která 

byla klíčová pro obraz novináře, jak jej utvářela žurnalistická interpretativní komunita 

v meziválečném období. Ať už jeho vzor ale zmiňuje kdokoli, je Havlíček coby předobraz dokonalého 

novináře vykreslován jako nebojácný bojovník za pravdu, jehož hrdinství i příčina vzdoru vůči 

mocným si v ničem nezadá s Janem Husem. Ačkoli mnohdy dojde pochvalných ba opěvujících zmínek 

i literární stránka Havlíčkova psaní (především jeho talent ke zkratce, vtipu a břitkosti), vybroušené 

vyjadřování není to, co z něj činí ideál novináře.  

  

                                                           
27

 B. H. Nový či dobrý tisk? Duch novin, roč. 2, č. 7 - 8, s. 155 – 157. M. GRIMMICHOVÁ. Ještě „K boji o nové 
noviny.“ Duch novin, roč. 2, č. 9, s. 212 – 213.  



54 
 

4. 2. Bulvární žurnalista 
„A tak znovu se ukazuje, že nejhorším nepřítelem svobody tisku je nevázanost a sprostota, v níž některé 

tiskoviny si libují. Zostřená censura může jistě mnoho zmoci, ale nesvede nic dotud, dokud na všelijaká ta 

svinstva najdou se u nás kupci. A těch, jak se zdá, je stále dosti.“
28

 

Bulvární, sensační, revolverový, červený, růžový či stříbrný tisk a jeho zástupci představují v korpusu 

jedno z nejtřaskavějších témat.29 Před samotným vnořením do textů je však nutno předeslat, že 

sbírky Výstřižkového archivu Ministerstva zahraničních věcí obsahovaly v souvislosti s žurnalistikou 

jen málo ukázek ze samotných bulvárních listů. Nejpočetněji zastoupený je Stříbrného Polední list 

(153 výskytů), další reprezentanti Tempa se pak vyskytují v téměř zanedbatelném množství 

(předchůdci30  Poledního listu Nedělní list, Večerní list a Pondělní list dohromady 14x, Expres 3x, 

Pražský list 1x), což platí i o bulvarizujících listech z jiných vydavatelských domů (A-Zet 6x, Telegraf 1x, 

Moravské noviny 1x atd.). Přestože je tedy výběr článků výrazně vychýlený směrem k „serióznímu“ 

tisku, lze z něj vytvořit i poměrně celistvý obraz o konceptu novináře, jak jej utvářela interpretativní 

komunita bulvárních žurnalistů. Tento koncept je totiž ve svých teoretických rysech velmi podobný 

celkovému autoportrétu, vzešlému ze zkoumaného korpusu, a k štěpení v otázkách novinářského 

ideálu dochází pouze v konkrétních případech: zjednodušeně řečeno žádná ze stran nezpochybňuje 

výčet hodnot, jež se k žurnalistickému snažení váží, leč v jednotlivých kauzách vedou tyto strany 

urputné boje o to, která z nich vytyčené hodnoty následuje a která nikoli. Z oněch zhruba 180 článků, 

jejichž původ lze označit za bulvární, se mnohé nějakým způsobem dotýkají právě obrazu novináře a 

horlivě se zapojují do diskuse o bulvární žurnalistice a jejích představitelích. Jakkoli se lze jen 

dohadovat, do jaké míry jsou takové texty upřímné, na první pohled upoutají často opakovaným 

tvrzením, že zástupci tohoto žánru fungují ve společnosti jako poslední bašta nezávislé, statečné, za 

pravdu a člověka se bijící žurnalistiky. Ať už jde o záměrné budování společenské prestiže, o pouhou 

obranu proti výpadům seriozního tisku nebo o skutečné přesvědčení, články z bulvárních periodik tak 

vykreslují stejný obraz novinářského ideálu, jako listy „seriozní,“ považujíce své vlastní novináře za 

jeho poctivé následovníky.  Bulvární novinář mnohdy sám sebe označuje za nejnezávislejšího 

z československé žurnalistiky – svůj obraz zakládá na konceptu investigativního přístupu k získávání 

informací, nezávislého na úředních a oficiálních cestách. Za zmínku ovšem stojí, že 

nepřeslechnutelnými hlasateli této zcela nezávislé pozice byli především autoři listů ze Stříbrného 

koncernu Tempo, jehož politická kariéra ani pozdější vazba na krajně pravicovou Národní ligu nedošla 

v oněch článcích sebemenší tematizace.  

Korpus článků zachycuje nejbouřlivější a nejhojněji zastoupenou debatu na téma bulvární žurnalistiky 

ke konci roku 1929, pokračující až do počátku roku 1930. Z této doby pocházejí nejexplicitněji 

formulované úvahy o bulvárním tisku, včetně rozsáhlé a obsahově bohaté ankety listu Prager Presse 

nazvaná „Sensační tisk a demokracie.“31 Anketa sestávala z patnácti příspěvků různých významných 

osobností, jejichž jména, datum uveřejnění a konkrétní zaměření příspěvku pro přehlednost seřazuji 

                                                           
28

 Autor neuveden. Proti zdivočilosti tisku. Role 8. 12. 1929. 
29

 Vypovídá o tom i fakt, že se mu dostalo ve Výstřižkovém archivu zvláštního hesla, pod nímž je většina z níže 
uvedených článků uvedena (karton 2569 – Pathologické zjevy v tisku). 
30

J. KUBÍČEK. Noviny České republiky 1919-1945. 1. část. Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2004, s. 402 
– 403.  
31

 Všechny příspěvky nesly totožný název „Sensationspresse und Demokratie,“ datum jejich uveřejnění v Prager 
Presse jakož i výčet jejich autorů se nachází v samotném textu. Samotný termín „sensační tisk“ nebyl vůbec 
samozřejmý, podobně jako ostatní adjektiva, jimiž se různí autoři snažili jev popsat. Hledání vhodného termínu 
bylo také jedním z výrazných témat prvorepublikového bádání o „pouliční žurnalistice.“ 
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do tabulky. Kromě této ankety Prager Presse během onoho období častěji než jindy otiskoval rozličné 

úvahy o zrádné úloze bulvárního tisku ve společnosti.32  

Autor Datum Podtitul33 

František Weyr 27. 11. 1929 bez podtitulu 

Václav Bouček 28. 11. 1929 Novinové Lupanare34 

F. X. Šalda 29. 11. 1929 Důtky velkoměsta 

Oskar Butter 30. 11. 1929 Více vědomí zodpovědnosti 

Jan Löwenbach 1. 12. 1929 Boj proti bulvárnímu tisku 

Vilma Meissnerová35 3. 12. 1929 Ženy proti brakovému tisku 

V. Joachim  4. 12. 1929 Veřejné násilí proti veřejnému mínění 

Emanuel Chalupný 5. 12. 1929 Prostředek proti sensačnímu tisku 

Leopold Langer 6. 12. 1929 Za pozvednutí úrovně tisku 

Emil Dovifat 7. 12. 1929 Bulvární a revolverový tisk 

Edward Knobloch 8. 12. 1929 O problému bulvárního tisku 

Čechoslov. korrespondenz 10. 12. 1929 Práce sazeče, nikoli spisovatele 

Svaz čsl. učitelstva 11. 12. 1929 Učitelé proti bulvárnímu tisku 

J. Schieszl 12. 12. 1929 Svoboda tisku a bulvární listy 

Ferdinand Peroutka 13. 12. 1929 Opět svoboda slova 

Autor neuveden 16. 12. 1929 Ohlédnutí za anketou 

 

Většina článků je laděna bojovně – volá36 po aktivní účasti různých skupin společnosti i jednoho 

každého občana na očišťování, resp. pozvednutí úrovně československého tisku: například Jan 

Löwenbach upozorňoval, že v boji proti bulvárnímu tisku legislativní opatření mnoho nezmůžou, 

spojí-li se však „slušný čtenář“ s novináři a vydavateli, jejich naděje na uzdravení mediálního prostoru 

jsou nemalé. V témže duchu vyzněl i článek Prof. Dovifata, ředitele berlínského univerzitního institutu 

pro „novinovědu“ (Zeitungswissenschaft) – přestane-li si publikum žádat bulvárního tisku v jeho 

hrubé podobě, ztratí tento důvod k existenci.37 Pisatelé z rozličných oborů se obvykle zaměřili na 

vlastní oblast a skrze vlastní odbornost poukazovali na nejpalčivější momenty bulvárního tisku – 

například MUDr. Knobloch vyzdvihoval potřebu četného a objektivního referování o „kriminálních 

skutcích.“38 

Z mírného odstupu se jeví tento soubor článků jako libý souzvuk pohledů na jedno téma, v němž se 

žádný z autorů příliš nevymyká v základním pohledu na bulvární tisk jako na něco škodlivého, nač je 

potřeba ukázat, a proti čemu je třeba společnost ubránit. Jedni se, v jistém smyslu také poněkud 

sensačně, zaměřují na konkrétní rysy, které činí z listů tohoto žánru „jed společnosti,“39 jiní spíše na 
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 V. BOUČEK. Kriminalität und Presse. Prager Presse 4. 12. 1929; Autor neuveden. Die Boulevardpresse, wie sie 
es macht. Prager Presse 4. 12. 1929.  
33

 Překlad MJ. 
34

 Nevěstinec v Pompejích. 
35

 Ne všechny články byly původní – Prager Presse u textu V. Meissnerové a F. Peroutky uvádí, že již vyšly 
v jiných listech – v Právu lidu, resp. v Přítomnosti. 
36

 Mnohdy i doslovně – např. Autor neuveden. Sensationspresse und Demokratie: XIII. Prager Presse 
11. 12. 1929. Dikce těchto článků bývá nezřídka velmi důrazná.  
37

 E. DOVIFAT. Sensationspresse und Demokratie: X. Prager Presse 7. 12. 1929. 
38

 E. KNOBLOCH. Sensationspresse und Demokratie: XI. Prager Presse 8. 12. 1929.  
39

 F. X. ŠALDA. Sensationspresse und Demokratie: III. Prager Presse 29. 11. 1929.  
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možnosti, jaké antidotum zvolit. Někteří konečně k tématu přistupují zeširoka, usazujíce ho do 

kontextu válečného otřesu hodnot,40 nebo na jeho případě prozkoumávají hranice svobody tisku a 

možnosti zákonné regulace.41 Při bližším pohledu se mezi jednotlivými názory pochopitelně objevují 

rozdíly, které se výrazně projevily především v otázce, do jaké míry lze onomu šíření pokleslostí 

zabraňovat skrze institut cenzury. Zatímco například F. X. Šalda a V. Bouček42 považují cenzuru za 

přijatelný nástroj, jde-li o vymýcení obscenit všeho druhu, O. Butter se tohoto rázného zásahu zdráhá 

a nabízí jako alternativu systematické pěstění zodpovědnosti jak novinářské, tak čtenářské. 

Těchto patnáct článků vyniká nad jiné svou učeností i šíří odborného zázemí. Na druhou stranu se 

svou povahou z korpusu článků vymyká snad příliš – lze jej opravdu označit za velmi elitní, snad i 

záměrně se vymezující. Proto je nezbytné pohlížet na tuto, nepochybně velmi zajímavou a 

myšlenkově bohatou, anketu v kontextu celého korpusu. Souběžně s anketou probíhaly na konci roku 

1929 rovněž přednášky a debaty na stejné téma43 a vzrušená diskuse o bulvárním tisku rezonovala 

tiskem několik týdnů. Sama anketa vyvolala ohromný ohlas mezi jinými listy, jichž reakce lze rozdělit 

do dvou hlavních skupin: první skupina rovněž odsuzovala hrubost, již přinášel tzv. sensační tisk, dále 

rozvíjela některé z tezí, které se v anketě objevily, případně se kriticky zabývala jejich konkrétními 

detaily, aniž by ovšem zpochybňovala celkové vyznění seriálu. Oproti tomu druhá skupina, a 

překvapivě se nejednalo pouze o zástupce klasického bulvárního tisku, se vůči anketě ostře 

vymezovala, a to nejen pro hlavní obsah jejího sdělení, ale i pro její údajnou vykonstruovanost. 

Tyto hlasy se shodují na tom, že kampaň proti sensačnímu tisku rozpoutal Edvard Beneš coby lítý 

konkurenční boj proti Stříbrného Tempu, které vydáváním Poledního listu, Expresu a jiných začalo 

připravovat dříve neochvějný Melantrich o čtenáře.44 Podle tohoto tábora zavedly nedůstojné 

postupy bulvární žurnalistiky v ČSR právě listy Šaldovy, např. Hvězda československých paní a dívek,45 

či Večerní České slovo: „V „Českém Slově“ cukruje ráno pan dr. Emil Svoboda o humanitě, mravnosti a 

náboženství, odpoledne pak vycházejí tam katovy paměti, z justice a soudní síně se dělá žižkovský kabaret a 

„České Slovo“ ve své odpoledníku přináší vymyšlené referáty ze soudní síně, v nichž jde jen o to, aby se psalo 

hodně sprostě.“46 Připomeňme jen, že po vyloučení Jiřího Stříbrného z Československé strany národně 

socialistické se tento začal velmi ostře vyhraňovat vůči vládní a prohradní politice, obzvláště vůči 

Edvardu Benešovi,47 jehož vliv ve straně po Stříbrného odchodu posílil.48 V roce 1926 začíná Tempo 

bratří Stříbrných vydávat první bulvární periodikum – Pondělní list, o rok později doplněný deníkem 
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 J. SCHIESZL. Sensationspresse und Demokratie: XIV. Prager Presse 12. 12. 1929 
41

 O. BUTTER. Sensationspresse und Demokratie: IV. Prager Presse 30. 11. 1929.  
42

 Takto autor návrhu tiskového zákona z roku 1919. B. KÖPPLOVÁ a kol. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, 
televize, mediální právo. Praha: Karolinum, 2003, s. 347.  
43

 Například Syndikátem pořádaná přednáška Karla Hocha, či v několika článcích citovaný názor psychiatra 
Brandejse. Autor neuveden. Proti bulvárnímu tisku, Přednáška dra Hocha a pokračování ankety „Prager 
Presse.“ Právo lidu 1. 12. 1929; J. HRABÁNEK. Bulvární tisk v cizině a u nás. Národní osvobození 1. 12. 1929. 
44

 Autor neuveden. Když vyvstal podnikům Melantricha konkurent v tisku Stříbrného, přiklusal i Syndikát čsl. 
novinářů. Lidové listy 3. 12. 1929; Autor neuveden. Proč se nyní rozvinul boj proti bulvárnímu tisku. Venkov 1. 
12. 1929; Jaroslav Kolman-Cassius. Pražský „hloupý chlap“ a jeho úloha v demokracii. Polední list 1. 12. 1929. 
45

 Autor neuveden. O mravnost našeho tisku. Venkov 28. 12. 1929. 
46

 Autor neuveden. Bože, děkuji Tobě, že nejsem jako jiní lidé, dráči, nespravedliví, cizoložníci, anebo jako i ten 
publikán. Venkov 22. 11. 1929. 
47

 Např. o jedné kauze rozdmýchané Pondělním listem: Autor neuveden. Ničemný útok proti žurnalistům. 
Národní osvobození 26. 4. 1927. 
48

 J. KONČELÍK, P. VEČEŘA a P. ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010, s. 47. 
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Večerní list, již na konci roku 1927 vycházející v nákladu 56 000 výtisků.49 Poté, co se již Večerní list 

přejmenoval na Polední list, začal koncern vydávat i další úspěšný deník – Expres, tištěný na růžovém 

papíře. Na konci roku 1929, kdy se rozpoutal onen hlasitý spor o úroveň československého tisku, tedy 

již tyto listy měly dohromady více než slušný náklad. 

Politiku za rozpoutáním protibulvární kampaně vidělo i Rudé právo. Podobně jako v jisté židovské 

anekdotě o mezinárodním výzkumu africké sloní populace, považoval však list za skrytý důvod tohoto 

boje proti obscenitě snahu opatřit si nástroj pro perzekuci komunistického tisku.50 

Kromě těch, kteří napadali protibulvární kampaň pro její údajně konkurenční pozadí,51 se 

pochopitelně důrazně bránily i samy „potrefené“ listy, v korpusu zastoupené Nedělním, Pondělním a 

Poledním listem. Tato obrana sestávala jak z jadrného protiútoku, spočívajícího především 

v poukazování na zlolajnost a pokrytectví melantrišského tisku,52 tak ze shovívavě poučujících článků. 

Zatímco první jsou pozoruhodné především ohromujícím jazykem, hlasitě se snažícím odpoutat 

pozornost od sebe sama,53 druhé nabízejí i jistou argumentační základnu: Tak Kahánkův54 článek 

zaráží již na pohled – titulek málem střídmých rozměrů, sám text je neobvykle rozsáhlý a doplněný 

jen několika, byť vhodně zvolenými, tučně zvýrazněnými větami. Kahánek v textu sleduje jasnou, 

neuhýbající linii, používá průzračných argumentů i odkazů na situaci v zahraničí a odborná periodika, 

a čtenář, který by z Poledního listu nepoznal než tento mírně a důkladně napsaný článek, jistě by 

hleděl zčerstva opatřit sobě předplatné. V první větě se list hrdě hlásí k bulvárnímu žánru, aby celým 

článkem osvětloval jeho význam pro společnost, a ve větě poslední shrnul svou pýchu na to, že jde 

ostatní žurnalistice příkladem. Bulvární tisk je podle Kahánka pro člověka přirozeným, regulérním a 

pokrokovým mediálním žánrem, jehož úroveň v Československou Polední list pozdvihá, přinášeje 

svěžest i řemeslný fortel. Obsah kritiky shrnuje Kahánek do čtyř hlavních bodů, jejichž 

neopodstatněnost odhaluje s elegancí salónního kouzelníka: čtenář podle Kahánka ocenil, že „přichází 

žurnalista, který ho přestává kantorovat, ale začíná informovat. Český člověk přijal tento obrat rychle a vděčně. 

[…] Bulvární tisk šel i s kulturou na bulváry. Zavedl pravidelnou kulturní rubriku, zavádí i světové 

zpravodajství.“55 

Bouři, která se vzedmula ke konci roku 1929 a zmítala skořápkou žurnalistických ideálů na všechny 

strany, jsem záměrně věnovala větší prostor, neboť korpus v tomto období vyjevil neobyčejně 

mnohovrstevnatý obraz novináře: vedle společnosti škodlivého archetypu bezskrupulózního 

bulvárního novináře je kladen jeho oportunistický kolega, který sice sám užívá stejných postupů a 
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 P. BEDNAŘÍK, J. JIRÁK a B. KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, 
s. 173.  
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 Autor neuveden. Boj proti brakovému tisku jen záminkou boje proti „Rudému právu.“ Rudé právo 
29. 11. 1929. Autor neuv. Pronásledují revoluční tisk a mluví o potírání brakového tisku. Rudé právo 4. 12. 1929. 
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 Jednalo se především o listy vládních stran – agrárnické a lidovecké. 
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 Autor neuveden. Kdy nesmrdí peníze a kdy smrdí mravnosti. Polední list 9. 11. 1929; Autor neuveden. Tisk 
Benešův a Stránského dodnes nedal satisfakci nešťastné oběti zločinu na Smíchově. Pondělní list 16. 12. 1929. 
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 Autor neuveden. Nevěstinec Zemínová zrušila, ale zapomněla na kuplířské inseráty Šaldova tisku. Polední list 
30. 11. 1929. 
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píše stejný typ textů, ale v konkurenčním boji se okázale ohání falešnou morálkou.56 Tato divoká 

debata dala rovněž vzniknout několika pohrdlivým podobiznám nemyslících stranických žurnalistů 

bez vlastní vůle a jiným odpudivým anti-typům. Kladný nebo dokonce příkladný obraz novináře se 

v diskusi objevuje buď implicitně coby inverze těch, proti nimž články brojí,57 nebo jako pečlivě 

obhajovaný koncept neohroženého a za pravdou kráčejícího bulvárního novináře, který se neohlíží na 

pseudokonvence, a který se cele dává do služeb společnosti.  

Opětovně se tedy prokázalo, že ideální obraz novináře je v abstraktních pojmech stejný na všech 

stranách sporu. Ať se jedná o elitní anketu, rozhorlené agrárnické listy, či články ze Stříbrného líhně, 

všichni nahlížejí žurnalistiku prismatem pravdy, svobody či nezávislosti, schopnosti zušlechťovat a 

vychovávat, havlíčkovské odvahy a služby veřejnosti. Na konkrétním příkladu se však ukazuje, jak 

pružné tyto pojmy jsou, vtěsnají-li se do nich bez větší námahy stejně zástupci oficiálního, 

stranického, nezávislého i bulvárního tisku.  

Ve sledovaném období se kromě článků v korpusu zdánlivě náhodně rozesetých několikrát vynořily 

celé shluky textů, které se otázce bulvární žurnalistiky věnovaly v souvislosti s určitou kauzou. Kromě 

velmi výrazné „anketové“ záležitosti se jednalo obvykle o články spojené s legislativními novinkami, či 

o konkrétní mediální případy, které hýbaly společností pro svou drastičnost a bezohlednost, či 

skandálnost. Ať už šlo o obzvláště propírané případy vražd,58 či o odhalení nečestných novinářských 

praktik59 – novináři na sebe navzájem s oblibou žalovali. Jedno z nejmohutněji komentovaných 

odhalení se týkalo podvodů, jichž se měli při sjednávání inzerce dopouštět zástupci Tempa. Tato 

kauza však příliš nepřispěla do obrazu novináře – články se v ní věnovaly spíše samotnému 

Stříbrnému a praktickému fungování jeho koncernu.60   

V souvislosti s legislativními novinkami se pak ještě více než jindy projevoval hypertrofovaný obraz 

stavovské cti bulvárních žurnalistů. Příkladem budiž strhujícím stylem podaná reportáž z hlasování o 

„tiskovém zákoně, o svobodě či nesvobodě tisku, o tom ústavním statku, za který byl bojován boj, jímž jsou 

popsány největší a nejušlechtilejší stránky českých politických dějin.“ 61 Patetickému zvolání o černém 

praporu v žurnalistické loži předcházel napínavý a notně pohrdlivý popis dění ve sněmovně a výčet 

těch, kteří hlasovali podle autora článku nejen proti svobodě tisku, ale i proti tomu, co jindy sami 

hlásají. Podobně patří stoupenci Stříbrného tisku mezi nejhlasitější a nejexplicitnější obhájce svobody 

slova – obvykle se vymezují vůči tzv. „serioznímu“ tisku, který považují za svázaný stranickými či 

vlastnickými zájmy.62 Oproti tomu bulvární novináře, kteří se jako jediní mohou při své práci řídit 
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pouze vlastním svědomí (sic!) a zájmem veřejnosti,63 čeká za jejich služby mnohdy persekuce.64 

Pozoruhodná je například obhajoba „večerníkového psaní,“ kterou na svých stránkách otisklo České 

slovo. Autor se v článku ohrazuje proti směšování večerníků s „červeným tiskem“ a, jako i 

v předchozích případech, pracuje s konkrétními příklady, aby doložil význam vlastního tisku a 

pokrytectví těch listů, které se vůči bulvárnímu tisku nejhlasitěji vymezují. Psát tak, aby věci 

porozuměl prostý čtenář, zaznívá dále, je velké umění, díky němuž ovšem může tisk příznivě působit 

na široké masy lidí: „Práce, kterou Večerní České Slovo mohlo vykonat na příklad pro demokracii práce svou 

ohromnou rozšířeností, nebyla dosud ani zdaleka oceněna. A přece hlavně v dobách, kdy veliké strany shlížely 

se v Hitlerově a Mussoliniho totalitním systému […], Večerní České Slovo svým soustavným způsobem 

propagandy vykonalo proti fašistické horečce víc, než všichni kritikové dohromady.“65 O pár měsíců později 

týž list uveřejnil text, v němž Stříbrného bulvární impérium obviňoval z vlastizrádného způsobu 

psaní,66 což ostatně nebyla, napříč politickým spektrem67 výjimečná výtka – ať už šlo o obecné obavy 

z podkopávání národní morálky, nebo o poškozování zahraničněpolitických zájmů státu.   

Obraz bulvárního novináře patří mezi nejpestřejší momenty celého pátrání po žurnalistickém 

autoportrétu, který z korpusu článků vystupuje. Sestává ze dvou hlavních složek: Jednak jde o 

nepochybně vlivný obraz bulvárního žurnalisty coby profesní spodiny, neštítící se ani lži, ani podlých 

úskoků, a nemající žádných morálních zábran, ať už vzhledem k těm, o nichž píše, nebo vzhledem ke 

svému čtenářstvu. Tento obraz hýří expresivními výrazy – vykresluje bulvárního novináře jako 

někoho, kdo rozlévá mezi lid mazlavé mravní bahno, které se nenápadně usazuje ve společnosti. 

Takovým žurnalistickým typem nahlas a okázale opovrhují všichni jeho kolegové.68  

Druhou stránku tohoto obrazu lze označit za autoportrét bulvárního žurnalisty – tento autoportrét, 

jak již vícekrát zaznělo, nese většinu znaků novinářského ideálu, který prolíná celým korpusem. Je 

srdnatě pravdomluvný, nezávislý, národ zušlechťující atd.  

Ve sporech o sensační tisk tak dochází k nejexplicitnější tematizaci novinářského já – ať už formou 

identifikace s dobrým nebo vymezování se vůči špatnému typu žurnalisty. A ti, kteří jsou napadáni 

pro bezcharakterní žurnalistiku, holedbají se svou ryzí novinářskou prací.  

 

Obraz příliš horlivého, mnohdy lhoucího, za sensacemi se ženoucího redaktora bulvárních listů měl 

pochopitelně i svou popkulturní podobu (zmiňme alespoň archetyp nemístně fabulujících a 

obtěžujících novinářů a novinářek v středoproudém filmu meziválečného období),69 ale pronikal i do 
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literatury a dramatu. Příznačně se postava bulvárního novináře ukazuje na dvou divadelních hrách 

z půli 30. let, které se různým způsobem týkaly Dr. Emila Synka, mj. redaktora melantrišských, nejen 

bulvárních, listů.70 Zatímco Noční služba byla jeho dílem, pro Veřejného nepřítele Franka Tetauera 

posloužil jako inspirace. 

Synek, kromě pestrých, málem dobrodružných, žurnalistických aktivit, pilného přispívání do 

rozličných listů, psal i verše, prózu a divadelní hry. Ve svém dramatu Noční služba, které mělo 

premiéru 25. 4. 1935 v Národním divadle,71 vykreslil znepokojivou epizodu ze života nočního 

redaktora, usmýkaného celoživotní službou a morálními ústupky. Synek redaktora Štěpána zachycuje 

ve chvíli, kdy se odhodlává ke gestu vzpoury vůči všemu, co ztělesňovalo jeho žurnalistickou 

nesvobodu, a před čím se musel doposud krčit. Generální sekretář koncernu se po Štěpánově rebelii 

podivuje, jak je možné, že někomu po třiceti letech redaktorského povolání zůstala „páteř.“72 Hlavní 

postava hry je klasickým tragickým hrdinou, který smí pronášet velká slova o životě, neboť jej během 

své trudné novinářské pouti poznal ze všech stran, až uzrál k onomu velkému, byť vlastně 

spontánnímu, rozhodnutí uveřejnit článek o nehodě způsobené automobilem mocného továrníka. 

Hra končí bankrotem, soudem, sebevraždou a bezútěšnými vyhlídkami.73 Podobně jako ve 

zkoumaném korpusu článků tak významný zástupce bulvárního tisku vytvořil obraz novináře jako 

člověka, který obětoval svůj život nevděčné službě společnosti. Synek ovšem ještě připojil motiv 

nátlaku ze všech stran, jemuž sice žurnalista chronicky podléhá, ale který v něm nezahubil vyšší smysl 

pro spravedlnost a pravdu.   

Pár měsíců po derniéře hry byla ve Stavovském divadle (konkrétně 13. 12. 1935)74 uvedena veselohra 

Veřejný nepřítel z pera spisovatele, dramatika a literárního i divadelního kritika Franka Tetauera. 

Ačkoli o komediálnosti hry lze s úspěchem polemizovat, z každé republiky čiší ironický, až sarkastický 

přístup k hlavní postavě prohnaného novináře bez zábran, který s požitkem zneužívá svou moc, 

obvykle skryt za anonymními články. Předobrazem vychytralého a nečestného redaktora Rudolfa 

Landy měl být právě Emil Synek.75 I případ těchto dvou her z roku 1935 tak dokládá onu stále se 

opakující situaci – zatímco bulvární novinář prezentuje své fiktivní alter-ego jako zástupce 

odpovědného, těžkého povolání, sám se stává předmětem nepokrytého opovržení a posměchu.76 
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4. 3. Novinář jako lékař 
Užívání lékařských přirovnání nebylo ve sledovaném materiálu sice figurou nejčastější, ale přesto 

nepřehlédnutelnou. Ve všech případech nemělo jiného smyslu než ornamentálního, autoři se 

příměrem obvykle poněkud kostrbatě snažili poukázat na společenský význam novináře, jeho 

zodpovědnost, či moc.77 Tak v předválečném textu Zdeněk Nejedlý přirovnává dobrého žurnalistu 

k chirurgovi jak pro vlastnosti, které musí mít, tak pro jeho poslání. Nejedlého burácivá dikce se 

nebála ani těch nejsilnějších slov: dobrý žurnalista musí s geniální intuicí odhalit „pramen bolesti“ a 

s rutinní přesností jej odstranit, je-li však těžkopádný, povrchni či nevědomý, stává se „vrahem 

společnosti.“ 78 Blízkost novináře k chirurgovi nachází v článku Privilegium novinářova povolání i Dr. 

František Kraus,79 který se ovšem utváří paralelu poněkud sofistikovaněji: chirurg má podle Krause 

jakési stavovské privilegium, že se smí dopouštět na svých pacientech těžkého ublížení na těle, které 

ovšem zákon vzhledem k vyššímu účelu tohoto zraňování přehlíží. Kraus nárokuje stejnou výsadu i 

pro novináře, kteří by neměli být pronásledováni zákonem za to, co patří k jejich povolání – novinář 

by se neměl bát postihu za obsah svých článků, byť někdy „tne mimo.“ Za hlavní úkol novinářův Kraus 

považuje pranýřování zlořádů, tedy seznamování veřejností se vším, co má vědět, a to i za cenu toho, 

že někdy z nejrůznějších důvodů může dojít omylu. Krausova paralela vyniká nad jiné svou šíří – 

nejen, že se snaží ohřát novináře na výsluní lékařské společenské prestiže, ale zachycuje i 

zodpovědnost, resp. vnitřní korigens profese: taková míra výsad pro určité povolání předpokládá 

pečlivý výběr kandidátů pro jeho vykonávání a důkladný systém vzdělávání. A společnost může 

opravdu důvěřovat určité profesní skupině, jedině pokud se lze spolehnout na zodpovědnost a 

odborné vědomosti jejích členů. Kraus však zpochybňuje, zda novinářská obec skutečně tyto cechovní 

kvality nabízí – poukazuje na to, že novináři nemají ani dostatek znalostí o právních podkladech své 

práce, ačkoli tyto nevyžadují přímo právnické vzdělání, aby si je žurnalisté osvojili.  Lékařské 

přirovnání se tedy v tomto článku týká dvou nezbytných zlepšení československé žurnalistiky – 

povědomí novinářů o právních aspektech jejich práce a komorového uspořádání profese, které zaručí 

jistou úroveň těch, kteří ji vykonávají.  

Inspirace lékařskými (ale i inženýrskými nebo právnickými) komorami rezonuje i jinými texty – 

například ji vyzdvihuje ve své populárně-naučné brožuře Noviny a novináři i Rudolf Kopecký, podle 

něhož takové organizace v zahraničí jsou na jedné straně onou zárukou úrovně, na straně druhé pak 

poskytují novináři zázemí a podporu, např. když se při spravedlivém výkonu povolání ocitne 

v nelibosti mocných.80  

Protipólem k obrazům léčivého působení novináře stojí poměrně oblíbené a zhusta expresivní figury 

nemocí a nákaz – redakce je sítem, jež určuje, které informace se dostanou k lidu, novinář jako 

jedinec tak může pouhopouhým svým hlasem oslovit masy, vyvolat paniku, vzbudit podezření… A 

následky zbrklé, poštívající nebo dokonce nepoctivé žurnalistiky bývají stejné jako u nejhorší 
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novinářské spol. akc., 1928, s. 11.  
78

 Z. NEJEDLÝ. O žurnalismu. Česká kultura: kritický list umělecký a vědecký. Praha: F. Řivnáč, 1913, č. 18, s. 574 
– 576. 
79

 F. KRAUS. Privilegium novinářova povolání. Právo lidu 16. 12. 1930.  
80

 R. KOPECKÝ. Noviny a novináři. Praha: Volná myšlenka, 1927, s. 94.  
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nemoci.81 Organické šíření zárodků, uhnízděných v otištěných článcích a zprávách, je celkem snadno 

představitelné a zakládajíc se na varovných zkušenostech s epidemiemi, budí jistě ve čtenáři kýžené 

emoce. Výrazně se tyto příměry vyskytovaly například na podzim roku 1929, kdy novinové stránky 

vzdouvala již vzpomínaná kampaň proti bulvárnímu tisku v listopadu a prosinci 1929. F. X. Šalda ve 

svém příspěvku do ankety Prager Presse rovněž hovoří o „moru hlouposti a nízkosti,“82 který bulvár 

beztrestně mezi lid zasévá, Rudé právo pak při sumarizaci Šaldova článku tyto termíny s chutí opakuje 

a nešetří přívlastkem „morový tisk.“83 Míru nebezpečí, které společnosti ze strany senzačního tisku 

hrozí, znázorňují příměry k morové ráně, které se v téže souvislosti objevují i v jiných listech: „Morální 

jed, šířený špatným tiskem, je pro zdraví národa stejně zhoubný jako každý jiný jed.“84  

V oné podzimní bouřlivé debatě se však do pozice lékaře, který musí zabránit šíření oné nemorální 

nákazy, dostává nejen novinář, ale také uvážliví čtenáři a – cenzor. Nejen Šalda zdůrazňuje, že 

uveřejněním skandálních článků selhala cenzura v tom jediném bodě, v kterém by mohla být 

demokratické společnosti prospěšná: „A kdo by chtěl ve jménu tiskové svobody hájiti existenční 

oprávněnost špatného tisku, konal by veřejnosti stejně špatnou službu jako lékař, který dovoloval by 

rozprašování morových bacilů.“85  

Přirovnání škodlivého tisku ke zhoubné nákaze prolíná materiálem po celé zkoumané období. 

Kupříkladu vazbu „morové bacily“ použil v souvislosti s tiskem i Emil Svoboda, a sice v textu „Novinář 

a čest,“ který je jednou kapitolou z jeho knihy Stezka, a který vyšel coby článek ve sledovaném 

období přinejmenším dvakrát.86 Václav Cháb pak nazývá ve své popularizační knížce Jak se dělají 

noviny sensační tisk epidemií, považuje tento žánr za „druh nemoci, jako je španělská chřipka v ohledu 

fysickém.“87 Rovněž se na samém sklonku první republiky tyto paralely užívaly pro vykreslení 

nebezpečí, které plyne z neostražitého zacházení s médii, jak ze strany příjemců, tak ze strany 

mediálních profesionálů.88 

Podprahové vnímání špatného tisku jako něčeho nezdravého, resp. zdraví škodlivého zachycuje i 

uspořádání článků ve výstřižkovém archivu – pod heslem „Pathologické zjevy v čs. tisku“ se skrývá 

téměř 250 článků ze sledovaného období, které se týkají především sporů o bulvární listy a jejich 

destruktivní úlohu ve společnosti, ale také nebezpečného propagandistického působení ohrožujícího 

samé základy republiky.  

Do kapitoly, v níž se dotýkám žurnalistova vztahu k nemoci, patří konečně i určitá „lidská“ stopa 

v obrazu novináře, jak ji vykreslují články, dobová sekundární literatura, ale i literární a dramatické 

texty: tělesná schránka žurnalisty se těší nemalé pozornosti pro svou předčasnou zvetšelost a 

náchylnost k neblahému stavu. Pravý novinář, jsa v neustálém chvatu, který drásá nervy i tělo, se 

často stává „předčasným duševním i fyzickým invalidou,“89 sužují ho žaludeční vředy, neurózy, svou 
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 Autor neuveden. Lékařské organisace proti sensacím tisku Stříbrného. Národní osvobození 11. 3. 1936. 
82

 F. X. ŠALDA. Sensationspresse und Demokratie: III. Eine Geißel der Großstadt. Prager Presse 29. 11. 1929.  
83

 Autor neuveden. F. X. Šalda proti blbé censuře, která censuruje pravdu a krásu a před morovým tiskem strká 
hlavu do písku. Rudé právo 30. 11. 1929.  
84

 Autor neuveden. Volají-li novináři po zostření censury, musí být velmi zle. Role 21. 11. 1929. 
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 Ibid. 
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 E. SVOBODA. Novinář a čest. Čas 16. 2. 1921. A týž článek. Čech 12. 4. 1924. 
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 V. CHÁB. Jak se dělají noviny. Praha: Nákladem Svazu národní osvobození, Tiskem Pokroku: 1932, s. 67. 
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 b. Nákaza propagandy. Právo lidu. 12. 3. 1938. Článek upozorňuje čtenáře na spis Alfreda Fuchse Propaganda 
v demokracii a diktaturách a v případě totalitních propagand volí připodobnění k šíření infekce. 
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 R. KOPECKÝ. Noviny a novináři. Praha: Volná myšlenka, 1927, s. 52. 
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oddaností redakci si ničí zdraví, je člověkem veskrze městským a kancelářsko-kavárenským, nezná 

životadárný účinek pobytu v přírodě a jeho pohybem je pouze psaní a přecházení po redakci.90 Tento 

povšechně stereotypní obraz se obvykle vyskytuje právě spíše v textech uměleckých a populárně-

naučných a i v této oblasti lze nalézt výjimky,91 nicméně představa novináře, který se pro své povolání 

cele obětuje, a to i po zdravotní stránce, je neopominutelná a konečně i nadčasová. Novinářova oběť 

podle mnohých autorů spočívá v tom, že nelení pro dobro lidstva a společnosti vykonávat povolání 

náročné a nevděčné, ač by mohl se svými schopnostmi získávat svůj denní chléb v jakémkoli jiném 

oboru a snáze.92 Antonín Hartl dokonce tvrdí, že podmínkou novinářského vzrůstu byla právě prostá 

lidská obětavost,93 přičemž podle senátora Franty, alespoň jak jeho projev k novinářům zachytily 

Národní listy, mnohdy své službě veřejnosti obětuje celý život, na což právě veřejnost neuznale 

zapomíná.94 

                                                           
90

 F. PEROUTKA. Z deníku žurnalistova. Praha: Tribuna, [1919], s. 33, jakož i výše zmíněné divadelní hry. 
91

 Zmiňme alespoň udatné i zdatné žurnalisty-lyžaře z filmu Sedmá velmoc, resp. mediální obraz novináře 
sportovního. [Byrokrat a žurnalista. Tribuna 24. 9. 2014] 
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 Autor neuveden. Zůstaňte věrni českým novinám. Polední list 2. 11. 1939. 
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 A. HARTL. Potřeba dějin čsl. novinářství. Duch novin, roč. 1, č. 1 25. 1. 1928, s. 5 – 7. 
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 Autor neuveden. Senátor dr. Franta pro žurnalisty. Národní listy 10. 6. 1925 
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5. Novinář jako člověk 

5. 1. Novinář z masa a kostí 
Autoportét novináře vzešlý z korpusu článků vykresluje jen zřídka žurnalistovy lidské stránky. Obraz 

novináře jako lidské bytosti s jejími chybami a osobitými rysy se poněkud ztrácí v budování ideálního1 

novinářského typu, resp. antitypu. Vyskytuje-li se v článcích živoucí podoba novináře, jedná se 

obvykle o obraz reálného žurnalisty – často se objevuje v nekrolozích nebo vzpomínkách na zvěčnělé 

novináře: autoři článků o svých zesnulých kolezích píší v poměrně osobním tónu, vykreslujíce také 

jejich povahové rysy a profesionální pouť, která mnohdy odrážela i spletité životní peripetie. Míru 

intimity dokládá i fakt, že se autoři oněch medailonků neostýchají ani vyjmenovat konkrétní zdravotní 

obtíže, které tohoto kterého žurnalistu sužovaly.2 Asi nejvýraznější texty tohoto druhu vyšly 

v Lidových novinách po smrti Rudolfa Těsnohlídka (a posléze jeho manželky.)3 Jeho dobrovolná smrt 

vyvolala sérii článků, které se řadí mezi nejrozechvělejší z celého korpusu, a jejichž autoři mísí 

překvapivě detailní popis spisovatelovy sebevraždy v redakci4 s těžkými povzdechy nad ztrátou kolegy 

a umělce. Podle nejniternějšího z článků spočívaly příčiny Těsnohlídkovy těžkomyslnosti 

v nešťastném spojení povahy a náplně práce – totiž povolání „spisovatele soudničkáře, příliš poctivého 

soudničkáře, který pracoval ve svém oboru s opravdovou láskou, který nehledal v soudních případech, jež 

popisoval v Lidových Novinách tolik let, jenom soudní litery, nýbrž hlubokosti nešťastných nebo zlých duší […] 

tam byl Těsnohlídek na svém místě, nejen novinář zakletý v plytkost denního chvatu, ale také básník a 

spisovatel naplněný hlubokým porozuměním a soucitem.“5  

Ačkoli se Těsnohlídkův skon na stránkách Lidových novin vyvolal texty výjimečně silné, i do jiných 

vzpomínek na zesnulé kolegy pronikají lidské rysy novinářů v míře nesrovnatelné s ostatními články 

shromážděnými ve Výstřižkovém archivu.  

Obdobný obsah jako nekrology mívají články uveřejňované u příležitosti jubilejí – při výročí Josefa 

Penížka tak například blahopřejné sloupky shrnovaly nejen nejdůležitější body jeho žurnalistické 

kariéry, jeho specifický žurnalistický styl i neúspěšnou poslaneckou kandidaturu, ale také přátelské, 

leč uctivé postřehy o jeho pilnosti, dobrotě, loajálnosti a čipernosti.6 Obecně lze shrnout, že lidské 

stránky novinářů probleskují pouze texty celkově osobního ladění, tedy obvykle těmi, jejichž autor 

popisovaného více či méně důvěrně znal. Tehdy jedině se objevuje novinář z masa a kostí, s 

konkrétními vlastnostmi (ačkoli vzhledem k žánru převažují pochopitelně vlastnosti chvalitebné) a 

jedinečným životním příběhem, který není vyprávěn jen proto, aby vytyčil ideální příklad (jako 

v případě Karla Havlíčka Borovského).  

                                                           
1
 Ideální nikoli v pouze v kladném smyslu – jedná se o ideální typ, jakýsi pracovní koncept, ze samé podstaty 

nikdy zcela naplnitelný, dosažitelný, nicméně umožňující vymezení pojmu, v tomto případě pojmu novinář.   
2
 Autor neuveden. Redaktor Václav Hübner. Národní listy 8. 1. [1920-22.] V této souvislosti odkazuji na kapitoly 

věnované vztahu novináře k času a lékařství – podrobněji se věnují novinářovu nemocemi z povolání 
zhuntovanému tělu – diabetes a astma, jimiž trpěl i V. Hübner, se tak řadí k žaludečním vředům a vysokému 
krevnímu tlaku. 
3
 Og. Tragický skon paní Těsnohlídkové. Lidové noviny Odpolední vydání 13. 1. 1928, s. 2.  

4
 Olo. Tragedie manželů Těsnohlídkových. Lidové noviny 14. 1. 1928, s. 3 

5
 ev. Těsnohlídek soudničkář. Lidové noviny večerní 13. 1. 1928. 

6
 K. Pan Penížek. Lidové noviny 23. 3. 1928; Autor neuveden. Jubileum novináře. České slovo 23. 3. 1928; Autor 

neuveden. Penížkovy oslavy ve Sdružení parlamentních zpravodajů. Lidové listy 23. 3. 1928 aj.  
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Tak jako nekrology a gratulace jsou nejvýraznějším zdrojem novinářských vlastností pozitivních, tak 

v nepřeberných sporech mezi redakcemi a zástupci jednotlivých listů kromě odborných výhrad velmi 

často přelétnou výtky vůči charakteru nebo povaze toho kterého novináře z jiného deníku. Obvykle 

se jedná o různě zaobalené útoky ad hominem, které často odhalují mnohé nejen o kritizovaném, ale 

i o kritizujícím. Tak se kupříkladu jeden z nejvíce nenávistných článků pohrdlivě vyjadřuje o původu, 

konverzi i charakteru Alfreda Fuchse,7 jiný se zabývá údajnou zištností redaktora listu Prager 

Tagblatt,8 ale nejčastěji se výpady tohoto typu týkají celých redakcí. Útoky se obvykle zakládají na 

hrubé generalizaci při popisu, skrze niž se jejich původce snaží konstruovat představu o nedobrém 

povahovém souručenství členů jiných redakcí.9  

Povaha novinářova a jeho lidské stránky se v korpusu článků tedy spíše skrývají, novinářův vnitřní i 

soukromý život zůstává ve jménu věcnosti upozaděn a probleskává pouze ve výjimečných případech, 

z nichž ty nejvýraznější stojí výše. Pozoruhodný protipól tohoto odlidštění se pak objevuje 

v literatuře, a to i v té, jejímiž autory jsou právě sami novináři. Aby postavy nešustily papírem, snaží 

se jim jejich tvůrci vdechnout uvěřitelné niterné pochody a chování, mnohdy zjevně na základě 

vlastních zkušeností. V průzračné podobě lze tuto snahu o vykreslení lidského obrazu novináře 

sledovat na příkladu Peroutkových fejetonů z roku 1919. Novinářské alter ego se v nich potácí mezi 

redakčním a osobním životem, dává nahlédnout do trpkých morálních dilemat i jejich mnohdy 

nezásadových řešení, vykresluje duševní rozervanost a citovou neukotvenost, ale i praktické, 

všednodenní stránky novinářského života. Končí bezútěšným obrazem stárnoucího novináře, který se 

svému povolání z posledních sil a neúspěšně vzpouzí. 10 Ačkoli mnohdy humoristicky stylizovaný, 

Peroutkův prozaický obraz novináře je nečekaně temný a navozuje dojem, že žurnalista jako člověk 

nemůže být nikdy šťasten. Vinu na tomto stavu nese sama podstata novinářského povolání, které 

klade velké nároky jak na fyzickou, tak psychickou a morální stránku života.  V případě textů, které 

zpochybňují ryzost novinářova charakteru, pak není zřejmé,11 zda žurnalistu povolání zkazilo, nebo to 

byly právě jeho povahové rysy, které jej k tisku přivedly.  

Toto krátké poodstoupení od korpusu zkoumaných článků k literatuře, jejímiž autory jsou sami 

novináři, má svůj účel – doplňuje citelnou mezeru v obrazu novináře coby člověka s vlastnostmi, o 

němž se povětšinou urputně mlčí, ať už z profesionálního ostychu, nebo z žánrového přesvědčení, že 

osobní témata do novin nepatří. Konečně mohl toto bílé místo způsobit i výběr ministerských 

pracovníků, kteří výstřižky pořizovali, neboť například zmiňované Peroutkovy fejetony vycházely 

v průběhu roku 1919 v Tribuně, a přesto se v článkovém korpusu nenacházejí. Vzhledem k přiznaně 

fikční povaze těchto textů je však pochopitelné, že do výběru nebyly zařazeny. Neutěšený vhled do 

novinářovy duše a soukromí se tak skrývá pod rouškou fiktivních příběhů, ačkoli jemně rezonuje 

s autoportrétem vzešlým z výstřižkového archivu. Články, jejichž autoři se snaží o vytyčení 

žurnalistických etických zásad, jsou toho velmi dobrým dokladem. Abstraktně pojatá úvaha Emila 

                                                           
7
 Autor neuveden. Vrátili jsme „Novináře“. Právo lidu 24. 5. 1924.  

8
 „Jediný člověk, který z toho všeho má prospěch, je právě jen pan Richard Katz, kterému je jeho dvacetitisícová 

mamutí gáže důležitější, nežli všecky politické linie světa.“ Autor neuveden. Rozklad „Prager Tagblattu“. Právo 
lidu 15. 1. 1937.  
9
 -rf-. „Lidové listy“ o slušnosti. Národní osvobození 26. 7. 1936. V ukázkové vádě „o slovíčka“ údajně např. 

Lidové listy označily Národní osvobození za list „všech čsl. zoufalců, vegetariánů,“ na což Národní osvobození 
vece „Podle skutků, které chválíte, poznáváme, vás, pánové, a vaše tužby!“ 
10

 F. PEROUTKA. Z deníku žurnalistova. Praha: Tribuna, 1919.   
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 Kromě Peroutky například F. TETAUER. Veřejný nepřítel: komedie o třech dějstvích. V Praze: A. Neubert, 1936 
[spr. 1935]. 
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Svobody Novinář a čest12 popisuje, čeho všeho se musí poctivý novinář vystříhat, a do jaké míry 

žurnalistův charakter ovlivňuje i výsledek jeho práce. Svoboda se nevyhýbal velkým slovům a 

nezlehčoval jejich význam, promlouval k novinářům ve druhé osobě množného čísla, a to dokonce 

v mírně káravém tónu. Žurnalista má podle Svobody v ruce nesmírně mocný nástroj, který se při 

neobratném, nedbalém, nebo dokonce záměrně nesprávném zacházení může změnit v nebezpečnou 

zbraň. Novinář má naslouchat hlasu svého svědomí, které je tím nejlepším soudcem – aby jím však 

zůstalo, nesmí je novinář ani ve zdánlivě nedůležitých záležitostech přehlušovat. Musí o ně naopak 

pečovat jako o velmi citlivou lékárenskou váhu, která bez pečlivé údržby ztrácí přesnost. Svoboda se 

přesvědčivě vemlouvá do žurnalistovy duše a varuje ho před ztrátou osobního svědomí, které nelze 

nahradit svědomím kolektivním, jak by se snad na první pohled mohlo zdát, když se články a jejich 

obsah utápí v autorské anonymitě.  

Záchvěvy toho, že „novinář je také jen člověk“ lze konečně v korpusu článků vytušit i v příspěvcích, 

které burcují pro lepší sociální podmínky žurnalistů, případně jejich rodin. Nejedná se sice o konkrétní 

případy, či osudy jednotlivců, ale i z onoho neurčitého plurálu čiší všednodenní stránky života v bídě, 

jemuž čelí potřební novináři, jejich rodiny, případně pozůstalí – vdovám a sirotkům přisuzuje 

interpretativní komunita novinářů stavovskou příbuznost a volá po soucitné a účinné pomoci.13  

V souvislosti se sociálními otázkami zaznívá téměř pravidelně postesk, že novináři dokázali vybojovat 

práva nejednomu člověku, hájit zájmy nejedné skupiny, ale na sebe samé zapomínají.14 Z materiálu 

skutečně čiší jistý ostych, či dojem nepatřičnosti: osmělí-li se přeci jen někdo téma ze života novinářů 

předestřít, je to obvykle v souvislosti s chystanou legislativou či zmíněnými vdovami a sirotky, což 

článek ospravedlňuje.  

Poněkud přímočařeji zachycují lidský obraz novináře redaktoři Rudého práva. Do boje za své 

zkonfiskované či zcenzurované texty a stíhané kolegy se vrhají s velikou vehemencí, kterou ostatně 

prozrazuje i objem bílých míst v takových článcích. Jejich rétorika tyje ze systematicky budovaného 

vztahu čtenářů ke svým novinám,15 a to když se důrazně odvolává na soudružskou pomoc. 

Komunistický novinář sám sebe vykresluje poněkud jinak, než žurnalisté ostatních listů – akcentuje, 

že je zcela stejný, obyčejný člověk jako jeho čtenáři a jen náhodou se nestal dělníkem v továrně, 

nýbrž v redakci. Bojuje tímto způsobem, jehož privilegovanou pozici se snaží potlačovat, za stejné 

ideály jako řadoví komunisté, odboráři a proletáři. V komunistickém tisku také dostávají prostor i 

novináři málem ochotničtí – s jistou hrdostí se redaktoři Rudého práva hlásí k dopisovatelům 

závodních časopisů a spřádají plány na pořádání výchovných kurzů pro své dělnické kolegy.16 

Lidskost novinářova v souvislosti s Rudým právem většinou pramenila z popisu jeho častých střetů 

s úřady – vůči jejich moci jsou vykresleni žurnalisté jako sice zranitelní a slabí, leč nikoli zcela 

bezbranní. Jeden z nejlidštějších obrazů komunistického novináře překvapivě pochází z Tribuny – 
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 E. SVOBODA. Novinář a čest. Čas 16. 2. 1921. 
13

 Např.: Autor neuveden. Pensijní fond pro vdovy a sirotky členů Spolku českých žurnalistů. Národní listy 27. 5. 
1922; B. ZAHRADNÍK-BRODSKÝ. Spisovatelé čeští a jejich hmotné úlevy. Venkov 23. 10. 1921; Autor neuveden. 
Za svobodu tisku a za starobní zajištění novinářů. Právo lidu 14. 4. 1923. 
14

 J. HRABÁNEK. Novináři slouží všem a na sebe zapomínají. Národní osvobození 5. 7. 1934.  
15

 Asi nejsilněji se tato vazba projevila v dobách finanční sbírky, která měla podpořit vydávání Rudého práva, ale 
i při jiných příležitostech utužovalo Rudé právo pocit čtenářské zodpovědnosti za list. Např.: Autor neuveden. 
Krise měšťáckého novinářství v Československu; Večerní Rudé právo 24. 6. 1925. Autor neuveden. Na záchranu 
„Rudého práva.“ Rudé právo 21. 12. 1929.  
16

 Autor neuveden. Čeho je třeba revolučnímu tisku? Rudé právo 6. 12. 1929. 
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autor článku se pozastavuje nad drakonickou konfiskací Rudého práva a nevyhýbá se ani velmi 

osobnímu popisu, kterak zástupci úřadu dokonce odpovědného redaktora zburcovali uprostřed noci 

a zavlekli jej do redakce.17 Rudé právo častěji než jiné listy vypráví příběhy o svých novinářích, beze 

studu tak upozorňujíc na překážky, na něž komunističtí žurnalisté při své práci narážejí, a nevyhýbá se 

ani poměrně osobním detailům.18 Obraz komunistického novináře vzešlý z příspěvků v Rudém právu 

se citelně odlišuje od obrazu zachycenému v ostatních listech: sestává z mnoha konkrétních a 

lidských rysů, budí málem živoucí a představitelný dojem, jsa tak součástí strategie vyvolat ve čtenáři 

dojem prosté lidské blízkosti a druhové příbuznosti. Komunistický novinář otevřeně přiznává, že jeho 

existence závisí na samotných čtenářích, a to z těch nejběžnějších praktických důvodů, jak čiší 

z kampaní volajících po finanční i ideové podpoře listu.19 

Novinář-člověk, jak jej nahlíží a utváří interpretativní komunita žurnalistů ve vybraném korpusu 

článků, je hrdinou prométheovského typu. Ačkoli sám z Olympu pro vzpurnost vypuzen, přece tam 

proniká, a je přímo ztělesněním pronikavého uvažování, ba vychytralosti, kterou dává do služeb 

lidstva, nehledě na následky, které to pro něho samého může mít.20 Novinářovo neutuchající úsilí 

odhalit pravdu a čtenářům ji přinést, má často podobu oné riskantní výpravy pro oheň, který lidé 

zoufale postrádají. Rovněž liminální povaha Prométheovy existence – prostředkující funkce mezi 

světem lidí a bohů, se podobá prostředkujícímu21 postavení novinářovu. Novinář se sice 

těší privilegovanému postavení, nicméně se velmi snadno může znelíbit jak jedné, tak druhé straně, 

čímž se jeho práce může stát neproveditelnou nebo zbytečnou. Jedním z nejkřiklavějších selhání, 

která interpretativní komunita pro výstrahu pranýřuje, je přílišná úlisnost či podbízení se, ať už 

čtenářům, z nichž novinám kyne přímo i nepřímo zisk, nebo mocným. Dobrý novinář má vždy stát 

poněkud stranou, být nezávislý a veškerou svou činnost přizpůsobit klopotnému dobývání pravdy a 

dobra pro celé lidské pokolení, stejně jako Prométheus člověku nepřinesl pouze oheň, ale učil jej 

dovednostem, které sám získával od moudré Athény.  

Prométheovský rozměr novinářského autoportrétu vystupuje ve své nejheroičtější a nejokázalejší 

podobě právě v komunistickém tisku - „15 let „Rudé právo“ mluví pravdu. Trvá na ní, i když je 

pronásledováno, když je konfiskováno a zastavováno. 15 let ukazuje správnou cestu všemu pracujícímu lidu. 15 

let bojuje proti zbídačování, za požadavky a svobody lidu.“22 Bylo by však chybou pro hlasité vynášení 

hrdinství komunistických redaktorů přeslechnout sice jemnou a implicitní, ale přesto od 

novinářského autoportrétu neoddělitelnou prométheovskou rovinu. Mimo Rudé právo se 

nejotevřeněji projevuje při abstraktním vytyčování novinářského ideálu a na příkladě Karla Havlíčka 

Borovského.  
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 Autor neuveden. „Rudé Právo.“ Večerní Tribuna 10. 1. 1925. 
18

 Autor neuveden. Policejní roztomilost. Rudé právo 24. 4. 1928. 
19

 Autor neuveden. Kč 2.521´35. Rudé právo 15. 12. 1929. Autor neuveden. Zachraňme „Rudé právo“ a „Rudý 
večerník“. Nedopusťme, aby byly umlčeny! Rudé právo 26. 11. 1929. 
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 HÉSIODOS. Zrození bohů. Týž. Železný věk. Praha: Odeon, 1976, s. 61 – 63, verše 510 – 569. Ponechme nyní 
stranou, že lidstvo stihl za opětovné získání ohně trest – stvoření ženy. 
21

 Ostatně týž kořen má i termín „média.“  
22

 Autor neuveden. 15 let boje za pravdu a za lid. Rudé právo 22. 9. 1935. 
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5. 2. Spolkový život novináře 
„Zájezd na jižní Moravu není myslitelný bez návštěvy selských vinných sklepů, jež jsou specialitou tohoto kraje. 

Proto i nás naši ochotní hostitelé rozvezli do znojemského okolí a posadili ve sklepích na dlouhé lavice, běžící 

podél řady sudů rozmanité velikosti a rozmanitého obsahu; proto i my jsme tu zprvu zdráhavě a labužnicky 

popíjeli z malých „deci“ […]“23 

Josef Marek si ve svém referátu z novinářského zájezdu do Znojma dále zabásnil o zlatavém moku, po 

němž těžkne jazyk a detailně rozepsal lahodnou krmi, jíž se žurnalistům ve sklípcích i mimo ně 

dostalo, při kteréžto příležitosti poukázal na nepochopitelný zákaz prodeje znojemských okurek.  Jde 

o úsměvně pochvalné stylistické cvičení snažící se skloubit do jednoho článku historii Znojemska, 

politickou situaci tamtéž, přívětivost místních a jejich pohostinnost k přišedším novinářům, ale i 

letmé zmínky o přírodě, budování elektrárny a česko-německých třenicích, končící nepokrytou 

agitací: „Až budete uvažovat o letním bytě, nezapomeňte na [tuto krajinu].“24 Jak je zřejmé z uvedené 

ukázky a neobvyklé důvěrnosti, s níž autor vypráví o návštěvě sklípku, lidské stránky novinářovy 

vyvstávají v článcích i v souvislosti se spolkovým životem žurnalistů, resp. při příležitosti rozličných 

společně pořádaných událostí. Z tohoto zdroje také velmi často pocházejí již zmiňované výzvy 

k sociální solidaritě s novináři i jejich rodinami. Spolková činnost ostatně patří ve sledovaném 

korpusu mezi jeden z nejčastějších zdrojů zmínek o novinářích. Počínaje oficiálními zprávami od 

Syndikátu československých novinářů i jiných organizací, přes informace o pořádaných plesech, po 

zmiňované referáty z novinářských zájezdů, ale i mnohé jiné zkazky ze společenského života 

novinářů.  

Kromě nejpočetnějšího Syndikátu československých novinářů, jenž vznikl ze Syndikátu pražských 

deníkářů v roce 1919 jako Syndikát denního tisku československého, se žurnalisté sdružovali do 

mnohých větších i menších organizací, a to obvykle podle zaměření samotných novinářů – za všechny 

šlo kupříkladu o Klub sportovních novinářů, Klub hudebních referentů denních listů v Praze, Klub 

tiskových radioreferentů, Svaz katolických novinářů a zpravodajů Republiky československé, či o 

Volné sdružení poslanců-novinářů a mnohé další.25 Profesní shlukování mělo obvykle praktické 

důvody – od snazšího vyjednávání podmínek v záležitostech sociálních a legislativních, až po 

vzájemné obohacování se v odborné problematice.  

Lidské stránky novinářovy neprosvítaly tolik skrze zprávy, v nichž organizace vyjadřovaly oficiální 

stanovisko k rozličným událostem či tématům. Výjimku tvořily příspěvky, které volaly po zlepšení 

sociální situace žurnalistů, o nichž již byla řeč v předchozí kapitole. Mnohem lidštěji se postava 

novináře projevuje například v příspěvcích týkajících se „novinářských plesů,“ na jejichž konání listy 

upozorňovaly s předstihem, a o jejichž průběhu pak referovaly poměrně podrobně. 

Zprávy z průběhu plesu zachycovaly žurnalisty ve víru sice uhlazené, přeci však zábavy a motiv tance 

dodává novinářskému autoportrétu zcela nový prvek. Tak se například čtenář mohl dozvědět kromě 

důkladného výčtu přítomných, v jednom případě včetně Josefa Skupy v doprovodu Hurvínkově,26  

také o plesovém programu, o tom, že Jiří Pichl na plese podpíral nemocného spisovatele Němiroviče 
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 J. MAREK. Zájezd do Znojma. Venkov 25. 4. 1923. 
24

 Ibid. 
25

 V. HUDEC. Z historie naší novinářské organizace: (1877-1987). Praha: Novinář, 1987, s. 49 – 50.  
26

 Autor neuveden. III. dobročinný ples Syndikátu čs. novinářů. Národní osvobození 26. 12. 1932. 
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Dančenka, či že „[p]les byl také ukázkou jemného vkusu přítomných dam a měl ráz velmi živý, ale přitom 

důstojný. K plesu vydány byly vkusné taneční pořádky a bibliofilská slavnostní publikace.“27 

Spolková činnost, resp. významné audience a události v československé novinářské obci v některých 

případech doprovázely fotografie – staly se tak de facto jediným (s výjimkou řídce se vyskytujících 

portrétů u nekrologů a medailonků) obrazovým materiálem, který se k článkům o žurnalistech 

vázal.28 Nejpozoruhodnější z těchto fotografií je koláž zachycující taneční rej, jakož i velké podobenky 

šestnácti účastníků bálu – novinářů i politiků, jejich manželek a jiných významných hostů.29 Fotografie 

budí dojem, že byly skutečně pořízeny na plese – kromě plesového úboru tomu nasvědčuje uvolněný 

úsměv na tvářích, případně zachycení přátelského rozhovoru mezi několika osobami. Zdání, že koláž 

představuje nejautentičtější vizuální podobu novináře, poněkud kazí fakt, že z šestnácti vyobrazených 

osobností popisek pouze jednu z nich přiřazuje k žurnalistice, a sice Jiřího Pichla. Také v jeho případě 

je však kromě titulu „syndik“ uveden i jeho senátorský post.  

  

 

Obr. 1: Prager Presse 18. 1. 1935
29

 

Nad jinak skromnou fotografickou složkou z korpusu vyčnívá většina zvláštních výročních vydání – 

mnohdy se jedná o oddělené přílohy, přetékající obrazovým materiálem.30 V těchto případech 

fotografie či kresby zachycují i samotné novináře,31 nicméně převážně jde spíše budovy, v nichž 

redakce sídlily, historické snímky, velmi často momentky ze sazárny apod. Polední list pak příznačně 
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 Autor neuveden. První representační ples československých novinářů v Praze. Československá republika 
10. 1. 1931. 
28

 Např. Autor neuveden. Generalversammlung des Journalisten-Syndikates. Prager Presse 1. 5. 1934; Autor 
neuveden. Empfänge auf der Burg. Prager Presse 21. 2. 1936; -pv-. Pod ochranou sv. archanděla Michaela, I. 
sjezd šiřitelů katolického tisku. Lidové listy 12. 10. 1936. 
29

 Autor neuveden. Der Presse-Ball im Gemeindehause. Prager Presse 18. 1. 1935. 
30

 Např. Právo lidu z 4. 10. 1936.  
31

 Autor neuveden. Redakce našich listů v jubilejním roce. Polední list 29. 11. 1936. 



70 
 

k těmto výjevům připojil i portrét vyvolávajícího kamelota.32 Jak už však zaznělo, všechny fotografie 

žurnalistů, jichž se ve zkoumaném materiálu navíc vyskytují pouze zřídka, sice připojili ke jménu tvář, 

ale celkový novinářský obraz se tím nestal nikterak lidštějším, nebo dokonce nenucenějším. 

Články o novinářském sdružování přesto zahrnují nezanedbatelné ukázky žurnalistovy lidské 

přirozenosti: Například u příležitosti padesátiletého výročí založení Spolku českých žurnalistů ztratili 

referující několik teplých lidských slov při popisu tří nestorů na oslavách přítomných, kteří byli i u 

zakládání spolku. Formou osobně laděných impresí vykreslují svěží „bělovlasé kmety“ s mladými srdci 

a doposud velkou tvůrčí silou, inspirující i pro aktivní a začínající novináře.33 Dokladem toho, že se 

jedná o lidštější obraz novináře, než ve většině článků, je už sama skutečnost, že tyto texty zachycují i 

novináře nebojující urputně proti toku času v jakési stavovskou pýchou podložené, leč nevyslovené 

bláhové naději, že jej snad na okamžik zastaví. Tento vztah k času charakterizuje novinářský 

autoportrét, či přesněji řečeno ideální novinářský autoportrét, vzešlý ze zkoumaného korpusu. 

Články, v nichž sám novinář podléhá plynutí času, tak představují výjimky, čímž přispívají do 

celkového obrazu špetkou přirozenosti.  

Je očekávatelné, že organizace takového zaměření a čítající tolik členů, jako byl Syndikát 

československých novinářů, vřel vnitřními spory méně i více zásadními. To, co rezonuje například 

odbornými periodiky,34 příležitostně proniká i na stránky denního tisku. V tomto případě nemám na 

mysli vády mezi jednotlivými listy a hašteření mezi redakcemi, nýbrž interní rozepře v rámci 

organizací. Vzhledem k tomu, že Syndikát měl dodávat svým členům spolu se závazky a právy i jistou 

autoritu, využili někteří autoři článků k tomu, aby alespoň v hrubých rysech načrtli, proč někteří 

kolegové nejsou v organizaci vítáni, a jak se proti této skutečnosti, dle některých neoprávněně a 

směšně,35 ohrazují. Tento typ článků slouží jako významný prostředek sebe-prezentace před čtenáři. 

Příslušnost k organizaci něco vypovídá, jak o jejích členech, tak o těch, co členy nejsou, či nemohou 

být. Vzájemné vymezování se mělo mnohdy i poměrně bouřlivou podobu, jak lze ukázat na 

argumentační přestřelce mezi J. Stivínem, ostentativně vystoupivším ze Syndikátu, a A. V. Fričem.36  

Ve sledovaném korpusu však novinářské organizace nemají vzhledem k obrazu novináře pouze funkci 

jakéhosi zájmového klubu, ani čistě společenské záležitosti. Autorita, kterou svým členům dodávají, 

pramení právě ze zmiňovaných závazků, jež spolky naložily na bedra svá i svých členů. Kromě toho, že 

tedy články týkající se nejrůznějších novinářských organizací, zachycují obraz novináře jako člověka 

společenského, postihují i některé praktické dopady, které má činnost těchto spolků na práci novináři 

odvedenou. Dozví-li se čtenář o nárocích, které jsou na novináře kladeny, bude jeho textům spíše 

věřit – mnohé z článků tohoto druhu tak vytvářejí obraz novináře, jehož důvěryhodnost dokládá 

příslušnost k patřičné profesní organizaci. Jedním z nejčastějších témat je pak potřeba 
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 Acedo. Od těžkých začátků – k velkému novinářskému úspěchu. Polední list 29. 11. 1936. 
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 s. Křižáci pera! Národní politika. 18. 11. 1927; Autor neuveden. Jubilejní slavnost Spolku českých žurnalistů. 
Národní politika 19. 11. 1927. 
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 Autor neuveden. Útoky červeného tisku na Syndikát čsl. novinářů. České slovo 17. 12. 1930. 
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 Autor neuveden. „Je už na čase, abychom zavedli očistu mezi žurnalisty“. Čech [8. 10. 1920?] (datum špatně 
čitelné). 
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systematického a doložitelného vzdělávání žurnalistů,37 kterýžto záměr vyústil ve vznik Svobodné 

školy politických nauk v Praze.  

Podstatu novinářovy příslušnosti k organizaci, jak se alespoň zrcadlí ve zkoumaném korpusu, velmi 

dobře ilustruje článek „Pán s odznakem,“ který je o to ilustrativnější, oč jednodušší symboly používá. 

Jeho autor se rozhořčuje nad zneužitím „odznaku Syndikátu denního tisku“ komunistickým 

redaktorem, který se údajně účastnil pouličních výtržností, maje odznak připjatý na kabátu. Autor 

článku mluví o hrubém zneužití a volá po prošetření záležitosti a potrestání hříšníka předsednictvem 

Syndikátu, neboť ledabylé zacházení s profesní identitou může ohrozit celý stav při výkonu jeho 

povolání: „Členský odkaz Syndikátu, jenž má zjednávati žurnalistům volnou cestu při konání jejich důležitého a 

nesnadného povolání, nesmí se státi ochrannou vlajkou, pod jejíž záštitou by jeho členové směli svůj stav 

kompromitovati pácháním násilností nebo klukovin.“38 V krystalické podobě se zde ukazuje, jaký význam 

měla pro novinářský autoportrét autorita zastřešující organizace – nejen že získávala důvěru čtenářů, 

ale také zajišťovala snazší přístup k potřebným informacím, bez něhož je toto povolání nemyslitelné. 

Odznak, resp. prokazatelná přináležitost k „cechu“ tak staví novináře v mnohých situacích do 

privilegované pozice, což ovšem předpokládá alespoň nějaký mechanismus kontroly, aby 

nedocházelo k zneužívání těchto výsad.39   

Zvláštním případem jsou potom články, které varují před novináři falešnými: „Novinářský stav, který 

úzkostlivě střeží svou dobrou pověst a dobré jméno, je často poškozován různými individuy, která hřeší na 

jejich jméno.“40 Úryvek pochází z článku na pomezí zprávy, soudničky a náruživého chránění dobrého 

jména profese. Autor volá po poučení vzdělávání obyvatel, aby tito dokázali rozeznat skutečného 

novináře od podvodníka. Pravý novinář se musí identifikovat legitimací vydanou Syndikátem, 

Jednotou československých novinářů či Klubem novinářů. Soudničková složka článku potom popisuje 

samotný případ, v níž dva podvodníci vyloudili na dvou ženách poměrně velké sumy, vydávajíce se za 

redaktory Večerního listu a slibujíce, že po zaplacení nebudou psát o kauze, v níž ženy figurovaly coby 

obžalované. Následuje klasický popis peripetií případu, jakož i stručné zachycení dění u soudu. 

Pozoruhodné na kauze je pouze to, že po vyplacení oněch podvodných redaktorů útoky ve Večerním 

listu náhodou ustaly. Hlavním sdělením této poměrně nezáživné soudničky tak bylo vymezení se vůči 

oněm podvodníkům a poučení čtenářů, jak lze pravého novináře poznat.  

Interpretativní komunita prvorepublikových novinářů se snažila své čtenáře vzdělávat 

v žurnalistických záležitostech i jiným, poněkud náročnějším způsobem – deník Prager Presse 

pravidelně uveřejňoval rubriku, v níž představoval odborné i populárně-naučné publikace o médiích, 

ale i úryvky z rozličných novin, které se tematicky dotýkaly médií, nejlépe diskutovaly o palčivých 

otázkách.41 Ačkoli relativní náročnost recenzovaných knih i článků, jakož i celkové ladění listu Prager 

Presse, činila z těchto rubrik elitní záležitost, jedná se o pozoruhodný počin usilující o zvyšování 

mediální gramotnosti. Rubrika Zeitungskunde věnovala pozornost i knize Břetislava Hladkého Novinář 

a věčnost, vystihujíc jen v několika přesných větách ideová východiska autora a jeho hlavní témata. 42  
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 Např. Žalud, Augustin. Žurnalistické komory. Právo lidu 14. 11. 1921. 
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 Autor neuveden. Pán s odznakem. Národní listy 6. 7. 1921. 
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Vzhledem k periodicitě rubriky sestávala převážně ze zmínek o zahraničních publikacích, vždy lákavě 

shrnutých do krátkého odstavce. Za jedinečnou mediální osvětu lze rovněž označit již zmiňovanou 

anketu Prager Presse, v níž se různé osobnosti vyjadřovaly k problematice bulvárního tisku. Rovněž 

Tribuna, Národní osvobození (především prostřednictvím Hrabánkových textů o legislativě) či Lidové 

noviny se snažily kultivovat čtenářský přístup k tisku. 

Obraz spolkového života novinářova však nesestával pouze z těchto oficiálních výstupů a 

systematického upevňování povědomí o organizacích, a tím i jejich členech. Jak již zaznělo dříve, 

skrze zprávy o dění v rámci rozličných spolků se čtenář mohl leccos dozvědět o lidských stránkách 

novináře, ať už se jednalo o reportáže ze zmiňovaných žurnalistických plesů, či o téměř komicky 

popisné zprávy ze společných zájezdů, v nichž novináři líčí, co všechno viděli, kde se stravovali a jak, 

jakého programového zpestření a informací od regionálních politiků i podnikatelů se jim dostalo atd. 

Autoři těchto zpráv ze zájezdů se nikterak netají vlivem, který na ně měly pořádající organizace či 

jednotlivci – nadšeně referují o místní situaci prismatem těch, s nimiž přišli do styku, případně si 

„v terénu“ potvrzují to, o čem byli přesvědčeni již v Praze.43  
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5. 3. Novinář a čas 
„Žurnalista přestal již dávno býti „geniálním větroplachem“, ale ten, kdo není stále na skoku, stále pohotově, 

není žurnalistou.“
44 

Schopnost práce s aktualitou, život a tvorba v divoce letícím čase se pojí v běžných představách 

s novinářským povoláním doposud a prvorepublikové nahlížení tohoto aspektu se mnohdy 

vyznačovalo nostalgickým steskem po dobách, kdy žurnalistu prý tolik nesvíral tlak času a profesi 

neurčoval především shon.  

Nejen podle Fuchse spočívá talent či um dobrého novináře v schopnosti rychle a přesně vystihnout 

podstatu problému a následně jej nezkresleně předat čtenáři. Novinářova pohotovost jej činí 

povolaným zachycovat úprk událostí v čase alespoň pro účely vydání příštího čísla, aby s číslem 

následujícím jeho úkol započal nanovo. Tematizace této stránky novinářského povolání se vyskytuje, 

spíše nežli v zpravodajských nebo publicistických článcích, v textech úvahové povahy či v náznacích 

krásné literatury. Atmosféra souboje s časem je vděčným toposem pro dramatický příběh, ale i pro 

vypointování fejetonu.  

Podle většiny autorů vnesla nelidský chvat do novinářské práce technika: zrychlení nástrojů, skrze něž 

redakce získávají informace, jakož i nástrojů, jimiž své dílo šíří, učinilo z novináře nejpomalejší článek, 

člověka čelícího nátlaku techniky z obou stran. Vemlouvavě tuto situaci novináře, vklíněného mezi o 

překot běžícími stroji všeho druhu, zachytil Emil Synek ve své hře Noční směna,45 jejíž hlavní hrdina, 

noční redaktor Štěpán si za desítky let této práce vysloužil podlomené zdraví i charakter a žaludeční 

vředy. Scény z redakce pokresluje hluk textů neustále dopadajících potrubní poštou a drnčící 

telefony. Na jedné straně příkazy „shora“ a na straně druhé stále nervóznější faktor, který, má-li se 

stihnout vydání, musí už číslo dát tisknout. Celkově tragické ladění hry podkresluje právě onen nikdy 

nekončící redakční stres, umocněný tím, že se děj odehrává především v noci, kdy ruch okolního 

světa ustává.  

Rovněž hra Veřejný nepřítel 46 Franka Tetauera začíná bezhlavým spěchem v redakci při lámání 

konečné podoby čísla. I zde se novinář ocitá mezi mlýnskými kameny, ačkoli Tetauerův prohnaný 

hrdina se domnívá, že jej toto soukolí nikdy nesemele. 

Velmi konkrétní příklad novinářova boje s časem, jejž moderní vymoženosti urychlily nebývalou 

měrou, uveřejnil Alfred Fuchs ve Věstníku československých novinářů Tisk a politika roku 1935. 

V příspěvku Novinář a moderní technika47 vypráví, jak probíhalo ověřování a rozšiřování depeše o 

jmenování Karla Kašpara kardinálem v Tiskovém odboru presidia ministerské rady. Fuchs v první 

osobě hovoří o novináři, který se nezalekne nečekané situace a pohotově ji díky své široké a dlouhá 

léta budované síti kontaktů ověří, zpracuje a začne šířit. Novinář je schopen rychle vykonávat velmi 

zodpovědnou práci: na důkladném ověření informace záleželo mnoho a jen díky předchozím 

zkušenostem, širokému rozhledu a bezpočtu známostí je dokázal ověřit rychle a spolehlivě. 

Novinářova úloha je v tom bodě nezastupitelná a jeho postavení exkluzivní: „Tak vypadá odpoledne a 
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večer novinářův, když dostaneme kardinála. Uvažte, co je třeba vynaložiti práce, kolik lidí je součinno a jaký náklad stojí i jen 

ověření prosté zprávy! Myslím, že je to episoda poučná pro novinářskou techniku.“
48 

Po tomto závěru následuje článek, který se zaměřuje na další cesty ověřené informace, případně 

hotové zprávy, a to opět na příkladu Kašparova jmenování.49 Neboť zdaleka ne ve všech velkých 

denících se zpráva objevila hned v následujícím vydání, a to vesměs z důvodů praktických či 

technických – některé listy mají brzkou uzávěrku (z důvodu úspory), další zastaralou techniku, jinde 

daleko do tiskárny. Novinář pak je pak vůči těmto okolnostem téměř bezmocný a jeho kvality 

nedojdou uplatnění, nešíří-li je výkonnostně zorganizovaná a nejnovější technikou vybavená redakce 

a tiskárna. V případě Kašparova jmenování tak mnohé katolické noviny, pro jejichž čtenáře šlo o velmi 

významnou zprávu, zprávu přinesly o číslo později než listy jiné, lépe vybavené. Podle autora článku 

se o této stránce novinářského povolání se sice příliš nemluví, ale přesto hraje významnou roli i 

v kvalitě zpravodajství, které ten který list vytváří. Stroje se staly součástí novinářské práce a je 

zapotřebí střežit, „aby novinář, tedy duch, zůstal nad technikou, nad propagandou, nad mašinami podnikání a byl vždy 

jejich ne kontrolorem, ale duchovním pánem a diktátorem.“50 

Jako ve všech aspektech, i ve vztahu novináře k času a technice, se v zkoumaném materiálu střetávají 

stesky nad reálnou situací a vykreslování ideálu. Na jedné straně tak stojí obraz novináře štvaného 

požadavky „moderní doby“ a čtenáři lačnícími po senzacích a rychlém a jednoduchém podávání 

pomíjivých informací. Na straně druhé se tyčí ideál novináře, který veškeré vymoženosti techniky 

dokáže využít jako účinný nástroj, jemuž svou silou člověka vládne a teprve pod jeho perem se 

z informace stává zpráva. Zvláštním projevem této novinářské dovednosti je právě zacházení s časem 

– schopnost zachytit neustávající tok událostí a díky zkušenostem, vědomostem, nadání a usilovné 

práci z něj utvořit srozumitelný výsek.  

Stesky nad zrychlujícím se tempem práce a neutuchajícím časovým tlakem se ovšem vyskytovaly již 

v textech starších, například Karel Hoch s povzdechem konstatuje, že práce lokálního redaktora se 

redukuje na nejvyšší příkaz nic nezmeškat a o všem referovat včas – devizami takového novináře je 

potom jeho pohyblivost, pozorovací talent, hbitost, informovanost a přeplněný poznámkový blok i 

kalendář. Hoch vykresluje novináře urputně píšícího o závod s časem, jehož dílo se stává kronikou své 

doby. 51 

I v běžných novinových článcích nejrůznějších deníků probleskuje obraz novináře zaujímajícího 

vyvolené postavení ve společnosti, mj. právě díky nenápadné faustovské schopnosti podrobit si čas. 

Ona nadvláda je ovšem domnělá, protože novinář čas ujařmí pouze na chvíli, tedy dočasně, a sice do 

okamžiku, než vyjde nové číslo novin. Pomíjivost žurnalistova žonglování s časem se projevuje i 

v okřídleném rčení, že není nic staršího včerejších novin. Přesto se v korpusu vyskytují pozoruhodné, 

místy nenápadně samolibé, články, v nichž se probírají možnosti, jimiž novinář čas uchopuje: Někdy 

články vyzdvihují technickou stránku věci, jindy jejich autoři svým kolegům vytýkají nedostatečnou 

rychlost či pohotovost při zpracovávání informací, případně poněkud teoretičtěji ohledávají ideál 

vždy připraveného a promptně uvažujícího novináře, či vzpomínají na zlatý věk povolání, kdy na práci 

bylo více času.  
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Tak například jeden článek vyzdvihuje roli moderní techniky při referování o sportovních 

událostech,52 jiný význam rychlosti v politické žurnalistice,53 další nastiňuje podmínky, za nichž vzniká 

tiskové zpravodajství: „hlavní věcí je tu rychlost, obsahovost, pádnost, jadrnost slova a chvat je tak úsilovný, že není 

možno myslit na něco jiného nežli na to, aby článek byl včas ukončen a hozen do sazárny.“
54 Sugestivní popis tlaku, 

pod nímž vznikají články, a jemuž je novinář dennodenně vystaven, je téměř k nerozeznání od výjevů 

z Veřejného nepřítele nebo Noční směny, přesněji řečeno je jakýmsi jejich obsahovým zhuštěním. 

Autor článku ovšem dodává, že tento shon je od novinářské práce neoddělitelný a, na rozdíl o jiných, 

nevolá po jeho uklidnění, nýbrž tuto kvapnost v psaní a tvorbě žurnalistově oslavuje: žádný novinář si 

tuto hbitost nedá vzít, považuje ji za svou stavovskou „čest a slávu“ a novinářský um a zkušenost se 

pozná právě na tom, kolik je v oné hbitosti cviku, který zabraňuje omylům a chybám vzniklým 

z nepozornosti a nedostatku času. 

Jedním z článků, který se novinářovu vztahu k času věnuje nejexplicitněji, je nesignovaný sloupek 

„Noviny nebo stařešiny“ uveřejněný ve Venkovu roku 1937.55 Jak název napovídá, text se zaměřuje i 

na skutečnost, že již v samém názvu profese se skrývá požadavek novosti, tedy aktuálnosti. Tuto 

lingvistickou vazbu na čas, resp. časomíru nelze nezmínit, zvláště, tkví-li i v pojmu „žur[jour]nalistika.“ 

Článek „Noviny nebo stařešiny“ upomíná na starší tiskový proces, v němž soudce osvobodil novináře, 

obžalovaného z uveřejnění nepravdivé zprávy, již ovšem během noční služby ověřil všemi dostupnými 

prostředky. Soudce v případu, ve Venkovu nijak blíže specifikovaném, své rozhodnutí odůvodnil tím, 

že hlavním úkolem novináře je přinášet novinky. Aktuálnost zprávy je tak sice někdy vykoupena 

faktickým přehmatem, ale její role v novinářově poslání je natolik nezastupitelná, že je nutno ji i za 

tuto cenu následovat. Že novinář ve své práci disponuje zvláštními možnosti při zacházení s časem, se 

ukazuje i na konkrétním příkladu parlamentního zpravodajství: autor sloupku zmiňuje případ, kdy 

noviny otiskly projev jistého poslance ještě předtím, než jej politik přednesl ve sněmovně.  

Imperativ aktuálnosti nevychází z jakési univerzální hodnoty – přinášení co nejčerstvějších zpráv není 

dobré samo o sobě, nýbrž proto, že láká pozornost čtenářů. Neustálý přísun umně zpracovaných 

nových informací je to, co přiměje čtenáře každé ráno rozevřít denní list a přečíst jej. Autor článku 

nabádá novináře, aby této možnosti využívali v plné míře a podávali touto cestou čtenářům kvalitní 

parlamentní zpravodajství, neboť právě tisk je nezastupitelným „instrumentem demokracie,“ který 

musí jeho zástupci stále udržovat v bojeschopném stavu.56 Ještě výrazněji se na stránkách denního 

tisku projevuje tato moc novináře, který dokáže obratně a rychle zacházet s informacemi, v článcích 

těsně předválečných. 57 

Debata, kterou interpretativní komunita meziválečných žurnalistů vede o vztahu novináře 

k tekoucímu času, se tedy opírá o někdy vyslovené, někdy implicitní tušení dovednosti události a 

informace řinoucí se v tomto toku, zachycovat a zpracovávat. Dobrému novináři je tato dovednost 

vlastní a činí jej do jisté míry pánem času.  
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Tohoto bohorovného rysu novinářské profese si případně všímá Břetislav Hladký ve své popularizační 

brožuře Novinář a věčnost. Mluví v ní z poněkud nadřazené pozice zkušeného novináře, který však ví, 

že nad všemi novinami světa stojí novina andělská – novina, jakkoli to zní paradoxně, věčná. Celá 

kniha je nepochybně hodná pozornosti pro bezprecedentní pohled na novinářské povolání, ovlivněný 

protestantskou teologií. Kromě jiných v křesťanském myšlení klasických témat se Hladký věnuje 

poměrně důkladně právě časové povaze novinářského řemesla.  Na rozdíl od všech výše zmíněných 

pohledů však Hladký na přílišné zaměření novináře na aktualitu žehrá, hřímá nad efemérní povahou 

novinářského úkolu i novinářů samých. Žurnalista navíc z podstaty svého povolání strhává do zajetí 

zaslepené časovosti i své čtenáře, což je podle Hladkého, nahlíženo prismatem věčnosti, sváděním 

k hříchu.58  

Ostatně tento kritický pohled na novinářův přístup k času sami žurnalisté mnohdy naznačují i ve 

vlastních textech – neutuchající tlak uzávěrek a honba za aktuálností budí dojem, že novinář žije 

pouze v přítomnosti, minulost ani budoucnost se na stránkách deníků nežádá. Ovšem každá, byť 

sebepečlivěji, zakonzervovaná přítomnost je odsouzena k jepičímu životu – neříká se nadarmo, že 

není nic staršího, než včerejší noviny. A tak se obraz novináře coby vládce času bortí s každým novým 

vydáním, jak už ostatně zaznělo výše, aby s ním ovšem opět vstalo z popela a vzápětí opět uvadalo 

v nekončícím koloběhu. Pro žurnalistu je tento koloběh vyčerpávající a vytváří jistý spodní tón 

sledovaného autoportrétu, v němž lze cítit trpkost dlouholetých novinářů59 a diktát mládí – 

interpretativní komunita obvykle buduje obraz novináře nepodléhajícího času, novináře věčně 

mladého, nejde-li to fyzicky, tedy alespoň duchem. Životní moudrost či desítky let zkušeností se 

málokdy těší v souvislosti s výkonem novinářského povolání patřičné úctě.60  

61

                                                           
58

 B. HLADKÝ. Novinář a věčnost: o duchovních nebezpečích čtenáře novin a záchraně z nich. Krabčice: Svaz 
nedělních škol v ČSR, 1937, s. 43. 
59

 Dle Hladkého i sám Penížek prohlašoval, že každý novinář „začíná v mládí jako generál a končí v nejlepším 
případě jako feldvébl.“ B. HLADKÝ, Novinář a věčnost, s. 39.  
60

 PEROUTKA, F. Konec mého románu. Týž. Z deníku žurnalistova. Praha: Tribuna, [1919], s. 152 – 161. 
61
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Závěr 
V předložené práci jsem se pokoušela na vytyčeném korpusu článků sledovat obraz, který o sobě 

vytvářeli novináři v období první republiky na stránkách denního tisku. Tímto obrazem se nejen 

prezentovali svým čtenářům, ale také vymezovali hranice vlastní představy o tom, kdo je to novinář. 

Ve velkém objemu článků se prokázala síla sledované interpretativní komunity: prostřednictvím 

bohaté a na všechny strany rozvětvené diskuse, odehrávající se mezi jednotlivými autory, listy i 

žurnalistickými skupinami, se postupně utvářel v obecných rysech překvapivě soudržný obraz 

novináře coby jakéhosi stavovského ideálu. V jednotlivých kauzách se ona velká interpretativní 

komunita tříštila na menší skupiny, sdílející vždy určitý interpretační klíč k danému případu či 

světonázoru. Navzdory pestré směsici pohledů na konkrétní kauzy, všechny vypovídají o novináři 

velmi podobně: shodně popisují jeho lidské stránky i roli ve společnosti, vytyčují tytéž hodnoty, podle 

nichž se pozná dobrý, nebo špatný žurnalista a do zvláštní pozice staví žurnalistu českého, který 

navazuje na havlíčkovskou tradici. Na obzvláště palčivých momentech tiskové praxe, jako je cenzura, 

stranická přináležitost listů, či otázka propagandistického působení, si interpretativní komunita znovu 

a znovu vymezuje hranice vlastního povolání. Stále se opakujícím vyprávěním podobných příběhů a 

probíráním problematických záležitostí utužují novináři společně sdílenou představu o vlastním úkolu 

a následně tak i získávají pro svůj stav potřebnou autoritu.  

 

Hlavní úskalí této práce spočívá v jejím příliš širokém záběru – chtěla-li jsem alespoň stručně 

postihnout nejvýznamnější rysy novinářského autoportrétu, musela jsem výrazně omezit počet 

příkladů a ukázek ze samotných textů. Teprve pohled z mírného odstupu, nezbytný při zpracovávání 

takového objemu materiálu, však vyjevil onen žurnalistický autoportrét, jehož hlavní rysy prostupují 

napříč celým korpusem, bez ohledu na čas nebo zaměření listu. Z jednoho každého momentu 

z tohoto autoportrétu, jehož jsem se v práci dotkla, by bylo možné vystavět text obdobného rozsahu 

jako je tento, ovšem podrobněji zaměřený na pružnost oněch obecně sdílených kategorií: neboť při 

podrobnějším srovnání konkrétních kauz zřetelněji vyvstává mnohdy paradoxní využívání sdíleného 

obrazu novináře: totiž když se v témže sporu dva žurnalisté, zastávající zcela odlišná stanoviska, 

dovolávají týchž hodnot a oba osočují svého soupeře z týchž prohřešků proti autoritativnímu 

novinářskému ideálu. 
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Summary 

 

This thesis scrutinizes a self-portrait of a journalist that is based on a particular collection of articles, 

namely Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv that is available in the National Archives of 

the Czech Republic. To a considerable extent the self-portrait is defined by its geographical 

boundaries – Czechoslovakia, and by its historical period – the interwar period, known as “the first 

Czechoslovak republic.” 

Using the concept of interpretive communities, the thesis follows many aspects of the image of the 

journalist, which journalists create themselves – both consciously, and unconsciously. The main traits 

of this image are commonly shared values: a journalist shall seek and spread the truth and shall be 

absolutely independent. These ideals are confronted with other journalist's tasks such as education 

and service to the republic.  

The image of the journalist is formed by struggling with legal restrictions, questioning the essence of 

tabloid journalism, dealing with historical circumstances, and last but not least through personal life. 

All these aspects are broadly discussed by the journalistic interpretive community, which makes the 

community and its concept of professional identity stronger and stronger. 

There are some especially interesting moments of the journalist image, for instance journalist's 

attitude to time, society, freedom or the Promethean archetype.  
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okupace. Vyd. 1. Praha: Eva, 2001, 342 s. 
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TETAUER, Frank. Veřejný nepřítel: komedie o třech dějstvích. V Praze: A. Neubert, 1936 [spr. 1935]. 

103 s. Nová scéna (řídí Fr. Cimler); sv. 15.s 

TOMÁŠEK, Ludvík. Ze zákulisí bulvárního tisku. Praha: vlastním nákladem, 1930, 30 s. 

VEJVARA, Josef. Historie spolku českých žurnalistů v Praze1877-1927. Praha: Spolek českých 

žurnalistů, 1927, 128 s. 

Růžové kombiné [film]. R. Leo Marten, premiéra 26. 8. 1932 

Sedmá velmoc [film]. Režie Přemysl Pražský, premiéra 17. 11. 1933 

Vražda v ostrovní ulici [film]. R. Svatopluk Innemann, premiéra 24. 3. 1933 

Jsem děvče s čertem v těle [film]. R. Karel Anton, premiéra 28. 8. 1933 

Panenka [film]. R. Robert Land, 31. 3. 1938 

 

Periodika 
Duch novin. Studium novin, péče o novinářství, umění čísti noviny.  Praha: O. Butter, 1928-1931. 1x 

měsíčně. 

Časopis Svobodné školy politických nauk v Praze. Praha: Svobodná škola politických nauk v Praze, 

1928-1935. 10x ročně. 

Věstník československých novinářů. Praha: Syndikát československých novinářů, 1927-1934. 10x 

ročně. 

Tisk, noviny a novináři: věstník československých novinářů. Praha: Syndikát československých 

novinářů, 1935. Vychází nepravidelně. 

Tisk a politika: věstník československých novinářů: orgán Syndikátu československých novinářů: 

časopis Svobodné školy politických nauk. Praha: Svobodná škola politických nauk v Praze, 1935-1937. 

10x ročně. 

Tisk a novináři: věstník československých novinářů: orgán Syndikátu československých novinářů. 

Praha: Syndikát československých novinářů, 1937-1942. 10x ročně. 

A-Zet 
Bohemia 
Bohemia Landpost 
Bratislavský deník 
Čas 
Čech 
Čechoslowakische 
Korrespondenz 
Česká demokracie 
České slovo 
Československá republika 

Československá 
samostatnost 
Československé noviny 
Československý deník 
Český deník 
Čin 
Dělnické listy Kladno 
Der Prager illustrierte 
Montag 
Der Tag  
Deutsche Landpost 
Deutsche Presse 

Die rote Fahne 
Die tschechische Presse 
Die Zeit 
Expres 
Freiheit 
Gablonzer Tagblatt 
Hospodářský rozhled 
Legionářský směr 
Lidové listy 
Lidové noviny 
Montag 
Montagsblatt 
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Moravská orlice 
Moravské národní noviny 
Moravské noviny 
Moravsko-slezský deník 
Národ 
Národne noviny 
Národní demokracie 
Národní listy 
Národní noviny 
Národní osvobození 
Národní poledník 
Národní politika 
Národní práce 
Národní střed 
Našinec 
Nedělní list 
Nová doba 
Nový večer 
Nový večerník 
Občanské noviny 
Polední list 
Poledník 
Pondělí 

Pondělní list 
Prager Abendtagblatt 
Prager Abendzeitung 
Prager Mittag 
Prager Montagsblatt 
Prager Presse 
Prager Tagblatt 
Právo lidu 
Pražské noviny 
Pražské pondělí 
Pražský list 
Pražský večerník 
Přítomnost 
Ráno 
Reforma 
Reichenberger Zeitung 
Robotnické noviny 
Role 
Rovnost 
Rudé právo 
Slovák 
Slovenská politika 
Slovenský denník 

Slovenský východ 
Socialista 
Socialistická budoucnost 
Socialistické listy 
Sociální demokrat 
Sozialdemokrat 
Stráž 
Stráž pokroku 
Svět mluví 
Svoboda 
Svobodná republika 
Tagesbote 
Telegraf 
Teplitzer Zeitung 
Teschner Tagblatt 
Tribuna 
Učitelské noviny 
Večer 
Večerní list  
Venkov 
Zítřek 

 

 

Archivní zdroje 
Národní archiv: 6. oddělení Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv, hesla: 

Tisk všeobecně: kartony č. 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552 

Žurnalistika: kartony č. 2553, 2554, 2555, 2556 

Pathologické zjevy v tisku: karton č. 2569 

Soupis článků se nachází v příloze
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Seznam příloh 
Příloha č. 1: Soupis článků z Výstřižkového archivu Ministerstva zahraničních věcí k heslům 

Žurnalistika, Tisk obecně a Pathologické zjevy v tisku – kartony 2547 – 2556, 2569 (tabulka) 

Příloha č. 2: Přehled periodik z téhož korpusu (tabulka) 

 

Komentář ke způsobu zpracování 
Soupis článků, z nichž tato diplomová práce vychází, je seřazen chronologicky, a to v rámci 

jednotlivých kartonů dle uspořádání sbírky „Ministerstvo zahraničních věcí – výstřižkový archiv, 

Praha“ (Značka sbírky: MZV-VA), uložené v Národním archivu.  

Soupis nezahrnuje články ze zahraničních listů a složky příliš tematicky vybočující – například seznam 

ke kartonu 2547 neobsahuje články ze složky Papírnický průmysl a tisk, neboť nebyly pro dané téma 

přínosné.  

Rovněž jsem vyřadila články ze zahraničních listů, které se poměrně často mezi výstřižky vyskytovaly. 

Cílem této práce byl autoportrét československého novináře, pročež příspěvky např. z amerického 

tisku jsem neshledala relevantními.  

Názvy článků, jakož i jejich původců zůstaly zachovány, a to včetně tiskových chyb a pseudonymů, 

resp. šifer. V případě, že se některým autorským článkem v práci zabývám podrobněji, uvádím 

obvykle plné jméno autora v textu samém. 

V případech, kdy výstřižky nebyly opatřeny informacemi o původu textu, je článek zařazen do soupisu 

alespoň přibližně chronologicky a patřičná kategorie obsahuje zmínku „datum/list neuveden/o.“ 

Vzhledem k objemu materiálu nebylo proveditelné ověřit u všech příspěvků jejich identifikace, jak ji 

uvedli pracovníci archivu, tím méně pak doplnit další (jako jsou ročník, číslo vydání a stránky). Údaje o 

původu článku jsem tedy zachovala v takové podobě, v jaké se nacházejí v archivu:  

 

Autor/původce příspěvku – Název příspěvku/článku – Název periodika – Datum. 

 

 

 



 

1 

Tisk všeobecně (karton 2547) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Autor neuveden  Zprávy o převratu ve staré vlasti byly kusé. 
Tisková služba naše selhala 

Národní listy 20.1.1920 

Autor neuveden  Sborník zahraniční politiky Československá 
republika 

25.1.1920 

Autor neuveden  Státní stipendia pro novináře Československá 
republika 

14.2.1920 

Autor neuveden  Skvělý čin Československá 
republika 

14.2.1920 

Autor neuveden  Journalisten-Stipendien Reichenberger 
Zeitung 

15.2.1920 

Autor neuveden  Vyšší úroveň! Tribuna 15.2.1920 

Autor neuveden  Stipendien für Journalisten Čechoslowakische 
Korrespondenz 

15.2.1920 

Autor neuveden  Pozoruhodný pokrok České slovo 15.2.1920 

Stivín, Josef  Stipendia pro novináře Pražské pondělí 16.2.1920 

Autor neuveden  Stipendia pro žurnalisty 28. říjen 16.2.1920 

Autor neuveden  Stipendia pro novináře Národní demokracie 16.2.1920 

Autor neuveden  Žurnalistika světová a provinciální Tribuna 17.2.1920 

T.  „Stipendia pro žurnalisty“ Národní listy 17.2.1920 

Autor neuveden  Žurnalistická státní stipendia Československá 
republika 

17.2.1920 

Autor neuveden  Novinářská stipendia  neuveden 17.2.1920 

Autor neuveden  Novinářský stipendia Večerník Práva lidu 18.2.1920 

Autor neuveden  O novinářských stipendiích Národní listy 19.2.1920 

Erban, K.  Ještě stipendia pro žurnalisty Národní listy 19.2.1920 

Autor neuveden  K otázce stipendií pro žurnalisty Moravsko-slezský 
denník 

24.2.1920 

Autor neuveden  Ubohé znatele politických poměrů v Jugoslavii Čas 27.2.1920 

Autor neuveden  Poslání žurnalistiky Tribuna 7.3.1920 

Autor neuveden  Stipendia pro novináře Česká demokracie 14.3.1920 

Autor neuveden  Úřední zpravodajství Národní listy 22.3.1920 

Autor neuveden  Automystifikace a autosugesce Sociální demokrat 25.3.1920 

Autor neuveden  Novinářská stipendia Tribuna 28.3.1920 

Autor neuveden  Vatikánská politika České slovo 29.3.1920 

Autor neuveden  Tschechische Reise-Stipendien für 
Journalisten 

Teschner Tagblatt 3.4.1920 

Tille, V.  Autorské smlouvy Tribuna 4.4.1920 

Autor neuveden  Spisovatel a nakladatel Právo lidu 21.4.1920 

Autor neuveden  O novinářské poctivosti Právo lidu 16.6.1920 

Autor neuveden  Nový ruský list Právo lidu 19.6.1920 

Autor neuveden  Zpravodajství zahraničního ministerstva Národní listy 28.8.1920 

Autor neuveden  Ruský denník v Praze Večerní České slovo 13.9.1920 

Hilbert, Jaroslav  Ty naše noviny! I Venkov 2.10.1920 

Hilbert, Jaroslav  Ty naše noviny! II Venkov 9.10.1920 

Autor neuveden  Herr Perautka,  unser Renommierchrist Večerník Lidové 
demokracie 

14.10.1920 

Autor neuveden  Deníky nesvobodné Pražský večerník 18.10.1920 

Šnepp, F. K.  Starosti vládního tisku.  K pathologii ve 
veřejně-státním hnutí III 

Moravská orlice 6.11.1920 

Autor neuveden  Die tschechische 
Presse 

15.11.1920 

Hudec, Josef  Noviny a pravda 28. říjen 22.11.1920 

Peroutka, 
Ferdinand 

 „Rudému Právu“ Tribuna 24.11.1920 

Autor neuveden  Nové časopisy a revue Právo lidu 26.11.1920 

-čka-  Nutnost zahraničního zpravodajství Tribuna 27.11.1920 

Autor neuveden  „Napred!“ Robotnické noviny 30.11.1920 

Autor neuveden  Naše zahraniční propaganda 28. říjen 4.12.1920 

Autor neuveden  Ein deutschgeschriebenes Regierungsblatt Montagsblatt 9. 12. 1920 
[1921?] 

Autor neuveden  Bědný finanční stav časopisů vůbec a denních 
listů zvláště 

Národní listy 19.12.1920 

Autor neuveden  Týdenní revue „Národ“ Národní listy 19.12.1920 

Mrština, František  Tisková oprava I Čas 19.12.1920 

Mrština, František  Tisková oprava I Čas 20.12.1920 

Mrština, František  Tisková oprava II Čas 20.12.1920 

Mrština, František  Tisková oprava III Čas 21.12.1920 

Aldanov, Landau  Reforma žurnalistiky Tribuna 28.12.1920 

Müller, Eduard  Naše zpravodajství a středí Evropa Čas 31.12.1920 

Autor neuveden  Novoroční Československá 
republika 

1.1.1921 

Autor neuveden  Příteli, cítíš se zasažen, neboť hrubneš! Československá 
republika 

4.1.1921 

Autor neuveden  Beaufsichtigung der deutschen Presse in 
Böhmen 

Tagbote 18.1.1921 

jv  Drahota knih Čas 21.1.1921 

Autor neuveden  Evoluce české politiky Národní listy 26.1.1921 

Autor neuveden  Travičství Čas 26.1.1921 

Autor neuveden  Porady o právu autorském: Hlavní sociální 
problém spisovatelstva 

Národní listy 28.1.1921 

-a.  Sociolog o novinářství Moravsko-slezský 
denník 

4.2.1921 

E. H.  Jak povstala novinářská kachna Národní politika 4.2.1921 

-Lč-  K organisaci stýtní služby tiskové Tribuna 8.2.1921 

Autor neuveden  Interpelace […] o censurní praksi na 
Slovensku, zvláště v Košicích 

Rudé právo 8.2.1921 

Satora, František 
Ing. 

 Tisková kancelář Čas 10.2.1921 

Autor neuveden  Die Beschlagnahme der „Bohemia“ Bohemia 15.2.1921 

Svoboda, Emil  Novinář a čest Čas 16.2.1921 

Autor neuveden  Československá Asie Rudé právo 17.2.1921 

Autor neuveden  O slovenských časopisoch na Slovensku neuveden 20.2.1921 

Autor neuveden  Bratislavská „Volkstimme“ přece byla 
zastavena 

Rudé právo 20.2.1921 

Autor neuveden  Interpellation Montagsblatt aus 
Böhmen 

21.2.1921 

Heidler, Jan  Tribuna,  Čas a Sborník zahraniční politiky Česká demokracie 25.2.1921 

Autor neuveden  Die Behörden und die Presse Montagsblatt 28.2.1921 

F. B.  Preßfreiheit Bohemia 3.3.1921 

Autor neuveden  Der Kampf gegen die deutsche Presse Prager Tagblatt 4.3.1921 

Autor neuveden  Staat und Zensur Der Tag [?] 5.3.1921 

Autor neuveden  Stipendia zahraničního ministerstva Role 6.3.1921 

Autor neuveden  „Prager Presse“ Bohemia 11.3.1921 

Autor neuveden  Präsidiasitzung Bohemia 11.3.1921 

Autor neuveden  Nový pražský německý deník „Prager Presse“ Československá 
republika 

12.3.1921 

Fuchs, Alfred Papír, péro, inkoust, tisk a degenerace Tribuna 12.3.1921 

Autor neuveden  O idealism Národní listy 16.3.1921 

Loubal, František  Slovenské časopisy Čas 17.3.1921 

Autor neuveden  Pro zvýšení úrovně našeho tisku Rovnost 20.3.1921 

Autor neuveden  Ueber aller Kritik Prager Tagblatt 20.3.1921 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Nebezpečí neodvislého tisku I Tribuna 22.3.1921 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Nebezpečí neodvislého tisku II Tribuna 23.3.1921 

Autor neuveden  Inserty z 18. století Národní listy 23.3.1921 

Autor neuveden  Na pravou adresu Pražský večerník 23.3.1921 

Autor neuveden  Jak byla rozdělena stipendia pro novináře neuveden 29.3.1921 

Autor neuveden  Tiskovým orgánům našeho zahraničního 
ministerstva 

Tribuna 30.3.1921 

Autor neuveden Novinářské přehledy Tiskového odboru presidia ministerské rady 5.4.1921 

Autor neuveden Novinářské přehledy Tiskového odboru presidia ministerské rady 6.4.1921 

-h.  „Prager Presse“ - Pele-mele 28. říjen 8.4.1921 

Autor neuveden  Rychlost úředních informací Právo lidu 8.4.1921 

A. P. – Spišiak  Tlačové pomery na Slovensku Národné noviny 9.4.1921 

Fuchs, Alfred  Vědomosti žurnalistovy Tribuna 10.4.1921 

Autor neuveden  „Prager Presse“ 28. říjen 12.4.1921 

F. B.  Präludien Bohemia 12.4.1921 

Klofáč, Václav  Jak se u nás vyrábějí aféry České slovo 12.4.1921 

J. L. B.  Smírce při urážkách na cti Večerní Tribuna 14.4.1921 

Nikolau, Stanislav  Prager Presse Česká demokracie 15.4.1921 

Hajn, Alois  K novele tiskového zákona o urážkách na cti Národní osvobození 15.4.1921 

Autor neuveden  Tisková předloha do plena Národní listy 15.4.1921 

ksg.  Na ochranu duševních statků Národní listy 15.4.1921 

Autor neuveden  Reakční zákon proti tisku skutkem! Rudé právo 16.4.1921 

Autor neuveden  Proto atentátu na poslední zbytky svobod lidu 
a tisku! 

Rudé právo 16.4.1921 

Autor neuveden  Zákon na zničení tiskové svobody vládní 
většinou odhlasován 

Rudé právo 16.4.1921 

Autor neuveden  Verbot ungarischer „Presseprodukte“ Prager Tagblatt 21.4.1921 

Autor neuveden  Poslední číslo „Československých Železničních 
Listů“ 

České slovo 22.4.1921 

Autor neuveden  Pro svobodu tisku Právo lidu 23.4.1921 

Autor neuveden  Automystifikace a autosugesce Sociální demokrat 25.4.1921 

Autor neuveden  Ještě povedená propagace zahraničního 
ministerstva 

Národní listy 30.4.1921 

Autor neuveden  Prostředky propagandy za hranicemi Národní politika 1.5.1921 

Autor neuveden  Sborník zahraniční politiky 28. říjen 3.5.1921 

Autor neuveden  Iredenta na Slovensku a v Podkarpatské Rusi Národní listy 10.5.1921 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Polemiky Tribuna 11.5.1921 

Autor neuveden  Das Journalistengesetz Bohemia 13.5.1921 

Autor neuveden  Povážlivý vzrůst oficielního a oficiosního tisku Národní listy 14.5.1921 

Autor neuveden  Ein deutsches sozialdemokratisches Tagblatt 
in Prag 

Bohemia 14.5.1921 

Šrámek, L. Ing. Poměry na knižním trhu Čas 15.5.1921 

Autor neuveden  Vládní návrh zákona na potlačení tiskové Národní osvobození 16.5.1921 

svobody 

Autor neuveden  Také případ odrakouštění Československá 
republika 

18.5.1921 

Autor neuveden  Poznámky k tiskovému zákonu Národní listy 21.5.1921 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Kapitoly žurnalistické I Tribuna 22.5.1921 

Autor neuveden  Noch ein Regierungsblatt Prager Tagblatt 24.5.1921 

Autor neuveden  Co jsme dosud nevěděli Pražský večerník 25.5.1921 

Graf, Max  Erfahrungen eines Kritikers Prager Tagblatt 25.5.1921 

Autor neuveden Omyly „Prager Presse“ Česká demokracie 27.5.1921 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Kapitoly žurnalistické Tribuna 5.6.1921 

Mrština, František  O zvýšení úrovně tisku I Čas 8.6.1921 

Mrština, František  O zvýšení úrovně tisku III Čas 9.6.1921 

Mrština, František  O zvýšení úrovně tisku II Čas 9.6.1921 

Autor neuveden  Svoboda tisku v naší republice Národní listy 15.6.1921 

Autor neuveden  Persekuce českého tisku – v československé 
republice 

Národní politika 16.6.1921 

Autor neuveden  Všecko je dobré Národní listy 23.6.1921 

Autor neuveden  Mezinárodní konference žurnalistů Národní demokracie 27.6.1921 

Fuchs, Alfred  Typy žurnalistů Tribuna 30. 6. (7. ) 
1921 

Autor neuveden  Síň novinářů Večerní Čas 1. [nebo 
11.] 7. 1921 

Autor neuveden  Gegen die Informationsschriften des Prager 
Außenministeriums 

Prager Tagblatt 2.7.1921 

Autor neuveden  Informační knížečka o našem dělnickém 
zákonodárství 

Právo lidu 5.7.1921 

Autor neuveden  O zpravodajství našeho zahraničního 
ministerstva 

Večerní Národní listy 8.7.1921 

Autor neuveden  Námitky proti konfiskaci „Očisty“ č. 42. Národní listy 8.7.1921 

Traub, R.  Svoboda tisku a demokracie Moravská orlice 8.7.1921 

Autor neuveden  Polemika Pana J. Werstadta Národní demokracie 20.7.1921 

Autor neuveden  Konfiskace 28. říjen 21.7.1921 

Löwenbach, Jan 
Dr. 

 Zmatek v autorském právu Lidové noviny 22.7.1921 

Autor neuveden  Rakovina Pražský večerník 27.7.1921 

Löwenbach,  Jan 
Dr. 

 Naše právnické časopisy Čas 30.7.1921 

Autor neuveden  Novinář Večerní Národní listy 30.7.1921 

p. e.  Viktor Dyk: Pan poslanec Prager Presse 31.7.1921 

Autor neuveden  Beschlagnahme des „Prager Tagblatt“ Prager Tagblatt 3.8.1921 

Autor neuveden  Svoboda tisku Rudé právo 12.8.1921 

Fuchs, Alfred  Žurnalista a společnost Tribuna 13.8.1921 

Autor neuveden  Ein neuer Konfiskationsgrund Prager Tagblatt 21.8.1921 

Ka  Účinek insertu Večerník Práva lidu 29.8.1921 

Autor neuveden  Die Beschlagnahmen der „Bohemia“ Bohemia 5. 8. [nebo 
15. 12.] 
1921 

P. Š.  Slovenská vlastiveda Večerní Čas 2.9.1921 

Autor neuveden  Německý soc. demokratický deník v Praze Čas 2.9.1921 

Autor neuveden  Osnova novinářského zákona Venkov 8.9.1921 
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republika 

18.11.1922 

Autor neuveden  Der Entwurf des neuen Preßgesetzes Sozialdemokrat 19.11.1922 

Autor neuveden  Československá tisková kancelář Československé 
noviny 

21.11.1922 

Autor neuveden  Štít národa Tribuna 21.11.1922 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Hodná žurnalistika Tribuna neuvedeno 

Autor neuveden  Maďar stále šéfredaktorem „Slováka“ Večer 27.11.1922 

Autor neuveden  Čemu a komu slouží ČTK? Večerní Národní listy 29.11.1922 

Autor neuveden  Ach ta naše Č. T. K. Lidové noviny 1.12.1922 

Cassius  Noviny Lidové noviny 2.12.1922 

Autor neuveden  Zmatky Č. T. K. Tribuna 2.12.1922 

Autor neuveden  Co konfiskuje československá republikánská 
censura 

Rudé právo 3.12.1922 

Autor neuveden  Zač je považována redaktorova čest? České slovo 5.12.1922 

Autor neuveden  Noviny a děti Národní listy 6.12.1922 

Autor neuveden  Koaliční pathologie Tribuna 6.12.1922 

Autor neuveden  První časopis policie Večerní Tribuna 6.12.1922 

Autor neuveden  Kárejte ČTK,  nebo tiskový odbor zahraničního 
ministerstva, ne nás! 

Národní demokracie 6.12.1922 

Autor neuveden  Ještě o botách a o tisku Národní listy 7.12.1922 

Autor neuveden  Stará praxe při opravách podle § 19 tisk. 
zákona 

Čech 7.12.1922 

Autor neuveden  Resoluce o tisku Rudé právo 8.12.1922 

Autor neuveden  Změna v redakci „Večerníku Českého Slova“ Večerní České slovo 9.12.1922 

Autor neuveden  Konfiskační prakse Československé 
noviny 

9.12.1922 

Autor neuveden  „Hlas utlačovaného Slovana“ Národní demokracie 13.12.1922 

Autor neuveden  Č. T. K. opravuje Tribuna 23.12.1922 

P. S.  Chvála tisku Československé 
noviny 

24.12.1922 

Autor neuveden  Pensijní fond Spolku českých žurnalistů Národní listy 30.12.1922 

Autor neuveden  Úřední orgán „Čs. republika“ a náhubky 
koaličním novinářům 

Rudé právo 30.12.1922 

Autor neuveden  „Odsouzena“ – pro nekalou soutěž Reforma 18.3.1923 

Autor neuveden  V zájmu opravdové očisty Národní listy 7.3.1924 

Autor neuveden  Urážky na cti spáchané tiskem Lidové listy 8.3.1924 

Meissner, Alfréd  Urážky na cti tiskem Právo lidu 11.3.1924 

Meissner, Alfréd  Urážky na cti tiskem Právo lidu 12.3.1924 

Autor neuveden  Dr. Šmeral o knoflíkové aféře a svých stycích 
s rakouskou policií 

Československá 
samostatnost 

12.3.1924 

Autor neuveden  Zákon na odnětí urážek na cti, spáchaných 
tiskem, z pravomoci porot 

Československá 
samostatnost 

12.3.1924 

Meissner, Alfréd  Urážky na cti tiskem III Právo lidu 13.3.1924 

Autor neuveden  Novela k tiskovému zákonu novinářům 
nepřijatelna 

Národní osvobození 9.4.1924 

Autor neuveden  Novinářské organisace proti zotročení tisku Rudé právo 9.4.1924 

Autor neuveden  O „svobodě tisku“ v sovětském Rusku a 
v Československu 

Rudé právo 9.4.1924 

Vacek, V.   Koaliční úklad o svobodu tisku Rudé právo večerník 11.4.1924 

Bouček, Václav  Opravné návrhy k tiskové novele Národní osvobození 12.4.1924 

Autor neuveden  Der Angriff auf die Preßfreiheit Prager Tagblatt 12.4.1924 

Autor neuveden  Pro odpovědnost tisku Právo lidu 13.4.1924 

Autor neuveden  Der Kampf um das Redaktionsgeheimnis Prager Tagblatt 13.4.1924 

Autor neuveden  Dnes bude protlačen zákon proti tisku Rudé právo 15.4.1924 

Autor neuveden  Preßcensur Prager Tagblatt 16.4.1924 

Polák, Emerich  Redaktionsgeheimnis Prager Tagblatt 26.4.1924 

Steed, Wickham  Nové směry v novinářství Národní listy 18.5.1924 

 Blíže neurčené výstřižky  1920 - 1922 

ksg.  Krajinský tisk neuveden neuvedeno 

ch.  Moravská a slovenská žurnalistika v roce 1848 neuveden neuvedeno 

Stehlík, Josef 
Zdeněk 

 Lidovýchova tiskem neuveden neuvedeno 

Autor neuveden  Politická výchova a noviny neuveden neuvedeno 

Autor neuveden  Smutné úkazy neuveden neuvedeno 

K. J.  Noviny neuveden neuvedeno 

Autor neuveden  Co však při neúplnosti zpráv neuveden neuvedeno 

Autor neuveden  „Zítřek“ odpovídá „Času“ a „Českému slovu“ neuveden neuvedeno 

Autor neuveden  Úžasná konfiskace Večerník Rudého 
práva 

neuvedeno 

Autor neuveden Die Vorbereitung der neuen Zeitungsgesetze Bohemia neuvedeno 

Tille, Václav K tiskovému zákonu neuveden neuvedeno 

 

Tisk všeobecně (karton 2548) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Autor neuveden  Redaktor Václav Hübner Národní listy 8.1.1920 

Autor neuveden  K zájezdu jihoslovanských novinářů a politiků 
do Prahy 

Národní listy 22.2.1920 

Autor neuveden  „Slovenská Zora“ Tribuna 3.3.1920 

Autor neuveden  Bedingter Papiergarnerport Prager Tagblatt 5.3.1920 

Autor neuveden  Všenovinářská schůze Právo lidu 26.3.1920 

Vohryzek, Lev  Žurnalista – průkopník Tribuna 30.5.1920 

Autor neuveden  Mezinárodní žurnalistický kongres Venkov 29.6.1920 

Autor neuveden  Čeští novináři na Slovensku Odpolední Národní 
politika 

11.7.1920 

Autor neuveden  Die Druckindustrie im ersten Halbjahr 1920 Prager Tagblatt 17.7.1920 

Autor neuveden  Zájezd českých žurnalistů do Hodonína Odpolední Národní 
noviny 

21.7.1920 

Autor neuveden  Ta zpravodajská poctivost Národní listy 24.8.1920 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Národní listy 5.9.1920 

Autor neuveden  Pražští novináři Večerník Práva lidu 20.9.1920 

Osten, Jan  Staropražan Národní politika 24.9.1920 

Ryva, Jaroslav  Pro náš tisk neuveden 25.9.1920 

Autor neuveden  „Je už na čase, abychom zavedli očistu mezi 
žurnalisty“ 

Čech 8. 10. 1920 
[nečitelné] 

Autor neuveden  Moravská orlice proti politice „hradu“ Čas 30.10.1920 

Autor neuveden  Sjezd českoslov. novinářů Čech 9.11.1920 

Autor neuveden  „Koalice“ komunistických a socialistických 
novinářů 

Právo lidu 9.11.1920 

Autor neuveden  Ustavující sjezd Čsl. Obce novinářské Venkov 9.11.1920 

Štech, Václav  Jaroslav Kamper Lidové noviny 21.11.1920 

Autor neuveden  Dementi Večerní Národní listy 10.12.1920 

Autor neuveden  Spisovatelská bída Národní listy 13.12.1920 

Autor neuveden  „Sozialdemokrat“ 28. říjen [1921] 

Autor neuveden K ustavujícímu sjezdu Československé 
novinářské obce 
 

neuveden [1921] 

Autor neuveden „Čistota republiky“ 
 

Tribuna [1921] 

Autor neuveden 
 

Nová tiskařská akciová společnost v Brně neuveden [1921] 

Keller, Rudolf Unsere „Kriegshetzerpolitik“ Prager Tagblatt  1.1.1921 

Autor neuveden  Dopisy cizinců z Čech Národní demokracie 3.1.1921 

Autor neuveden  Kapitolka „Časová“ Národní demokracie 7.1.1921 

Autor neuveden  Zdražení tiskařských výrobků Národní listy 10.1.1921 

Autor neuveden  Znovu do boje! Svoboda 11.1.1921 

Autor neuveden  Republikánská záhada 28. říjen 17.1.1921 

Autor neuveden  Eisenstein, ó Eisenstein Večerní České slovo 25.1.1921 

Autor neuveden  O čem se píše.  Tisk o telegramu M. Gorkého 
presidentu Masarykovi 

neuveden 21. 7. 1921 

Autor neuveden  Das Tschechi[ste]rungsmeer Bohemia 2.2.1921 

Autor neuveden  K vnitřní krizi Venkov 6.2.1921 

Autor neuveden  Deutsch-mährisches Volksbildungstag Tagesbote 7.2.1921 

Autor neuveden  Česko-slovenskému národu! Slovenská politika 13.2.1921 

Autor neuveden  Zahraniční politikou naší Národní listy 13.2.1921 

Autor neuveden  Václav Beneš-Šumavský sedmdesátníkem Tribuna 15.2.1921 

Autor neuveden  Otročtí sluhové reakce Právo lidu 16.2.1921 

Autor neuveden  Václav Beneš-Šumavský sedmdesátníkem Lidové noviny 16.2.1921 

Autor neuveden  Českému národu! Národní listy 18.2.1921 

Autor neuveden  Spolek žurnalistů Národní listy 19.2.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu českých žurnalistů v Mor. Ostravě Národní listy 21.2.1921 

Autor neuveden  Z říšské organisace německých novinářů v ČSR Československá 
republika 

24.2.1921 

Autor neuveden  Výstava slovenské žurnalistiky Právo lidu 1.3.1921 

Autor neuveden  Slavenská Tribuna Čas 3.3.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čsl. Tribuna 15.3.1921 

Autor neuveden  Z čsl. novinářské obce Národní listy 20.3.1921 

Autor neuveden  Národní Listy – komunismus Pražský večerník 23.3.1921 

Autor neuveden  Lichváři, na něž se zapomíná Večerník Práva lidu 24.3.1921 

Autor neuveden  Wiederaufnahme der Papierstofferzeugung? Bohemia 25.3.1921 

Autor neuveden  Stoka Čas 8.4.1921 

A. P. – Spišiak  Tľačové pomery na Slovensku Národní listy 9.4.1921 

Autor neuveden  Valná hromada Syndikátu čsl. denního tisku Národní listy 12.4.1921 

Autor neuveden  Die Lage in der Papierindustrie neuveden 12.4.1921 

Autor neuveden  Valná hromada Syndikátu československého 
denního tisku 

Tribuna 13.4.1921 

Autor neuveden  Dopisy cizinců z Čech Národní demokracie 13.4.1921 

Autor neuveden  Přeměna Českokamenických továren na papír 
R. Fuchs, Alfred na akciovou společnost 

Národní listy 16.4.1921 

Fuchs, Alfred  Od čeho ještě nikdo neumřel Tribuna 19.4.1921 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Příšerná zásilka Tribuna 28.4.1921 

Autor neuveden  Vláda a časové otázky novinářského stavu Československá 
republika 

29.4.1921 

Autor neuveden  Časopisy na Slovensku Slovenská politika 1.5.1921 

Autor neuveden  Z Československé Novinářské Obce Národní politika 9.5.1921 

Autor neuveden  Z Čsl. obce novinářské Venkov 10.5.1921 

-ar  Kus historie anglického žurnalismu Národní listy 10.5.1921 

Autor neuveden  Tisk na Slovensku Čech 10.5.1921 

Autor neuveden  Z Čsl. obce novinářské Národní listy 11.5.1921 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů Čas 11.5.1921 

Autor neuveden  Ústřední výbor Syndikátu denního tisku 
československého 

Tribuna 12.5.1921 

Autor neuveden  Ústřední výbor Syndikátu denního tisku 
československého 

Venkov 13.5.1921 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů Tribuna 13.5.1921 

Autor neuveden  O sociálních a vzdělanostních poměrech 
novinářstva 

České slovo 14.5.1921 

Autor neuveden  Jak „Čas“ slyší trávu růst 28. říjen 17.5.1921 

Autor neuveden  Výbor československé obce novinářské v Praze Čas 20.5.1921 

-jh-  Ubozí čeští spisovatelé Rudé právo 24.5.1921 

Autor neuveden  Žurnalistická bezcharakternost Večerník Českého 
slova 

26.5.1921 

Autor neuveden  Choří novináři do Karlových Varů České slovo 31.5.1921 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů Národní listy  [1.] 6. 1921 

Autor neuveden  Název neuveden Večerní České slovo 4.6.1921 

Autor neuveden  Švehlův „Večer“ mlčí… 28. říjen 4.6.1921 

Autor neuveden  Ústřední výbor Syndikátu denního tisku 
československého 

Odpolední Národní 
politika 

[1]8. 6. 
1921 

Autor neuveden  Novinářské stipendium J. Hudce 28. říjen [?] 21.6.1921 

Autor neuveden  Mezinárodní konference žurnalistů v Praze Venkov 25.6.1921 

Autor neuveden  Mezinárodní konference žurnalistů Venkov 26.6.1921 

Autor neuveden  Mezinárodní konference žurnalistů Tribuna 26.6.1921 

Autor neuveden  Mezinárodní konference žurnalistů Čas 27.6.1921 

Autor neuveden  Mezinárodní žurnalistický kongres Právo lidu 30.6.1921 

Autor neuveden  Rozdělení Masarykova národního fondu Československá 
republika 

1.7.1921 

Autor neuveden  Nový program politický Čas 2.7.1921 

Autor neuveden  Pensijnímu fondu Spolku českých žurnalistů Národní listy 4.7.1921 

Autor neuveden  Pán s odznakem Národní listy 6.7.1921 

Autor neuveden  Sjezd československých novinářů v Trenč. 
Teplicích 

Večerní České slovo 6.7.1921 

Čermák, Ot.  Zájezd Jednoty čsl. žurnalistů na Těšínsko Národní listy 8.7.1921 

Autor neuveden  Proti velké spotřebě papíru ve sněmovně Večerní Tribuna 10.7.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Právo lidu 13.7.1921 

Autor neuveden  Klepaření Večerní České slovo 16.7.1921 

Autor neuveden  Nabídky čsl. cukru do Cařihradu Čas 20.7.1921 

Autor neuveden  Sprostota Pražský večerník 21.7.1921 

Autor neuveden  Nadační fond Spolku českých žurnalistů Národní listy 23.7.1921 

Autor neuveden  O pomoci Rusku a Gorkém Čas 24.7.1921 

Autor neuveden  Ein Syndikat der Weltpresse Prager Presse 24.7.1921 

Autor neuveden  Světová organisace novinářů Odpolední Národní 
politika 

25.7.1921 

Autor neuveden  Z novinové pazderny Čech 26.7.1921 

Autor neuveden  Shoda hledisek českoslov. a italského tisku Nová doba 29.7.1921 

Autor neuveden  Syndikát československého denního tisku Rudé právo 1.8.1921 

Autor neuveden  Ve večerníku P. L. Čech 1.8.1921 

Autor neuveden  Sdružení žurnalistů – esperantistů Večerní České slovo 5.8.1921 

Autor neuveden  Tschechische Auch-Journalistik Bohemia 6.8.1921 
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Autor neuveden  Sdruženie žurnalistov-esperantistov Slovenská politika 7.8.1921 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů Scotu Viatorovi Večerní České slovo 8.8.1921 

Autor neuveden  Vyvrácená zpráva „Bohemie“ Československá 
republika 

10.8.1921 

Cassius  Zápisník pražského žurnalisty Venkov 10.8.1921 

Autor neuveden  Pražský večerník Československá 
republika 

12.8.1921 

Autor neuveden  Dementi zprávy „Prager Tagblattu“ o schůzce 
v Hallstattu 

Národní listy 12.8.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Národní listy 17.8.1921 

Autor neuveden  V naší republice se stmívá Večerní České slovo 17.8.1921 

Autor neuveden  Kozel zahradníkem Čas 19.8.1921 

Hlinka, Andrej  Perversita „Slov. Denníka“ Slovák 20.8.1921 

Autor neuveden  Přátelská schůzka československých novinářů Večer 22.8.1921 

Werner, Vilém  Novinářství na Slovensku Bratislavský deník 25.8.1921 

Autor neuveden  Všude stejní! 28. říjen 26.8.1921 

Autor neuveden  Čeští knihkupci a nakladatelé na obranu své cti Národní politika 26.8.1921 

Autor neuveden  Klepy 28. října České slovo 27.8.1921 

Autor neuveden  Spolek knihkupců a nakladatelů čsl. republiky 
v Praze 

Národní listy 27.8.1921 

Autor neuveden  Sjezd jugoslávských novinářů Národní listy 30.8.1921 

Autor neuveden  Republikánské mravy 28. říjen 31.8.1921 

Nikolau, Stanislav  Včerejší „Právo lidu“ Československá 
republika 

1.9.1921 

Autor neuveden  Nová ofensiva vládních živnostníků proti 
národní demokracii 

Národní demokracie 1.9.1921 

Autor neuveden  Ještě o hmotných nesnázích knihy Národní listy 1.9.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čsl. Národní listy 2.9.1921 

Autor neuveden  Zakázané časopisy na Slovensku Čas 2.9.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Tribuna 3.9.1921 

Autor neuveden  3. státní dobročinná loterie ve prospěch 
potřebných literátů, jejich vdov a sirotků 

Večerní Národní listy 3.9.1921 

Gruber, Josef  Žurnalistické komory Tribuna 4.9.1921 

Autor neuveden  Presseangriffe gegen den Ohmann des 
tschechischen Zeitungssyndikates 

Bohemia 4.9.1921 

Autor neuveden  Z příprav k založení Československé obce 
novinářské 

Tribuna 5.9.1921 

Autor neuveden Ze Syndikátu denního tisku československého Národní politika 6.9.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Tribuna 6.9.1921 

Autor neuveden  Ze Sydnikátu denního tisku československého Venkov 6.9.1921 

Autor neuveden  Ze včerejšníků Čech 6.9.1921 

Autor neuveden  Prohlášení k „pustému útoku“ 28. říjen 6. [8.] 9. 
1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu českých spisovatelů Národní listy 7.9.1921 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů k odhalení desky 
Svatopluku Čechovi v Ostředku 

Čas 8.9.1921 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů k odhalen pamětní 
desky Svatopluku Čechovi 

Národní listy 8.9.1921 

Autor neuveden  Změna názvu slovenského časopisu Národní listy 8.9.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čsl. Čas 11.9.1921 

Autor neuveden  Posie a didaktika „Tribuny“ Čas 11.9.1921 

Hamaj, Jozef  Naša žurnalistika Slovák 11.9.1921 

Autor neuveden  Výboru syndikátu denního tisku 
československého v Praze! 

Právo lidu  [1]4. 9. 
1921 

Autor neuveden  Sdružení novinářského úřednictva Národní listy 15.9.1921 

Autor neuveden  Tiskový konference s Jihoslavií Tribuna 16.9.1921 

Autor neuveden  Sjezd jihoslov. novinářů ve Splitu Národní politika 16.9.1921 

Autor neuveden  Pro sestárlé spisovatele Národní listy 17.9.1921 

Autor neuveden  Předsednictvo Syndikátu denního tisku 
československého 

Národní listy 19.9.1921 

Autor neuveden  Choceňský zámeček českým spisovatelům Pražský večerník 20.9.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čsl. Národní listy 21.9.1921 

Autor neuveden  Nový slovenský časopis Slovenský východ 21.9.1921 

Autor neuveden  Všenovinářská schůze Venkov 23.9.1921 

Autor neuveden  Byrokrat a žurnalista Tribuna 24.9.1921 

Autor neuveden  Výbor pro oslavy Havlíčkovy při 
Československé Obci novinářské 

Národní listy 25.9.1921 

Autor neuveden  Politische Uebersicht Prager Tagblatt 25.9.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Československá 
republika 

26.9.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čs. v Praze Večerní Čas 27.9.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čs. v Praze Československá 
republika 

28.9.1921 

Autor neuveden  Stavovské otázky novinářů Tribuna 29.9.1921 

Autor neuveden  Eine Journalistenaussprache Prager Presse 29.9.1921 

Autor neuveden  Všenovinářská schůze Národní listy 29.9.1921 

Autor neuveden  Všenovinářská schůze 28. říjen 29.9.1921 

Autor neuveden  Všenovinářská schůze Venkov 29.9.1921 

Autor neuveden  Všenovinářská schůze Rudé právo 29.9.1921 

Autor neuveden  Všenovinářská schůze Čas 29.9.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Venkov 1.10.1921 

Autor neuveden  Čsl. zastoupení ve svazu žurnalistů pověřených 
u Svazu národů 

Čas 1.10.1921 

Autor neuveden  Českoslovenští žurnalisté ve výboru Svazu 
novinářů v Ženevě 

Národní listy 1.10.1921 

Autor neuveden  První společen. več. novinář. úřednictva Národní listy 4.10.1921 

Autor neuveden  K otázce honorářové Večerní Čas 5.10.1921 

Autor neuveden  Jednání o úpravě honorářů Večerní Tribuna 14.10.1921 

Autor neuveden  Prž. novináři u vysl. Království S. H. S. Národní listy 15.10.1921 

Autor neuveden  Sdružení novinářského úřednictva Národní listy 21.10.1921 

Autor neuveden  Úprava spisovatelských honorářů v naší 
Republice 

Večerník Práva lidu 21.10.1921 

Zahradník-
Brodský, Boh. 

 Spisovatelé čeští a jejich hmotné úlevy Venkov 23.10.1921 

Autor neuveden  Ostuda Večerník Českého 
slova 

1.11.1921 

Autor neuveden  Ze syndikátu denního tisku československého List neuveden 4.11.1921 

Autor neuveden  Ústřední výbor Syndikátu denního tisku 
československého 

Národní listy 6.11.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu čs. denního tisku Národní listy 6.11.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Tribuna 7.11.1921 

Autor neuveden  Ustavující sjezd Československé novinářské 
obce 

Večerní Národní listy 8.11.1921 

Autor neuveden  Ustavující sjezd Čsl. obce novinářské Večerní Tribuna 8.11.1921 

Autor neuveden  Sjezd Československé novinářské obce Pondělník 8.11.1921 

Autor neuveden  Měšťácko-komunistická „Československá 
novinářská obec“ 

Právo lidu 9.11.1921 

Autor neuveden  Ústřední výbor Syndikátu denního tisku 
československého 

Národní listy 13.11.1921 

Autor neuveden  První společenský večer žurnalistů Čas 13.11.1921 

Žalud, Augustin  Žurnalistické komory Právo lidu 14.11.1921 

Autor neuveden  „Typografická Beseda“ zrazuje dělnictvo České slovo 14.11.1921 

Autor neuveden  Honoráře v časopisech Právo lidu 14.11.1921 

Autor neuveden  První společenský večer žurnalistů Venkov 15.11.1921 

Autor neuveden  Klub přátel Času Čas 15.11.1921 

Autor neuveden  Předsednictvo Svazu parlamentních redaktorů Večerní Národní listy 16.11.1921 

Autor neuveden  Brněnská odbočka Syndikátu denního tisku Večerní Národní listy 21.11.1921 

Autor neuveden  Předsednictvo Syndikátu denního tisku 
československého 

Večerní Národní listy 22.11.1921 

Autor neuveden  Táborský případ Čas 22.11.1921 

Autor neuveden  Ze syndikátu denního tisku českoslov. Národní listy 23.11.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Tribuna 27.11.1921 

Autor neuveden  Novinářský čestný soud Tribuna 27.11.1921 

Autor neuveden  Rozhodnutí čestného soudu ve věci táborských 
novinářů 

Večerník Práva lidu 27.11.1921 

Autor neuveden  Podpory československému spisovatelstvu Národní listy 27.11.1921 

Autor neuveden  Rozhodnutí čestného soudu ve věci táborských 
novinářů 

Národní listy 28.11.1921 

Autor neuveden  Politické pozadí změn vedoucích redaktorů na 
Slovensku 

Tribuna 28.11.1921 

Autor neuveden  Rozhodnutí čestného soudu ve věci táborských 
novinářů 

Tribuna 29.11.1921 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čsl. Národní listy 30.11.1921 

Autor neuveden  Z cizího krev neteče Tribuna 4.12.1921 

Autor neuveden  Bernská konvence Čas 4.12.1921 

Autor neuveden  O bernské konvenci a jiných věcech Národní listy 4.12.1921 

V.  Propaganda Tribuna 5.12.1921 

Autor neuveden  K lokálce v p. – tr. Rudé právo 8.12.1921 

Forster, Vil. Dr.  Z kulturního života. Pane redaktore! Národní listy 17.12.1921 

Autor neuveden  Tschechische Schriftsteller und Verleger Prager Abendblatt 17.12.1921 

Autor neuveden  Praktická kniha Národní lista 20.12.1921 

Autor neuveden  Preiserhöhung der Prager deutschen 
Zeitungen 

Prager Tagblatt 21.12.1921 

Autor neuveden  Preiserhöhung der Prager deutschen 
Zeitungen 

Prager Presse 23.12.1921 

Autor neuveden  Einige Mitarbeiter Prager Tagblatt 25.12.1921 

Autor neuveden  Vánoční číslo „Zítřku“ Národní listy 25.12.1921 

Autor neuveden  Reportáž „La Slovaquie“ zakázána Večerní Tribuna 29.12.1921 

-ko  „Večer“ smyslu zbavený 28. říjen  [1922] 

Autor neuveden  „Je to pravda, že…" Čas 1.1.1922 

Penížek, Josef  Jak se starají o žurnalisty jinde a jak u nás Národní listy 4.1.1922 

Autor neuveden  Z ruchu zakladatelského a emisního neuveden 6.1.1922 

Autor neuveden  Nový slovenský časopis Čas 6.1.1922 

Autor neuveden  Rekordy censury Národní listy 8.1.1922 

Autor neuveden  Zdražení výroby v grafickém průmyslu neuveden 10.1.1922 

Autor neuveden  Preiserhöhung der Buchbruder Prager Tagblatt 10.1.1922 

Autor neuveden  Deník bratří Heidlerů Čas 11.1.1922 

Autor neuveden  Klerikální tisk Čas 13.1.1922 

Autor neuveden  Nový týdenník České slovo 13.1.1922 

Autor neuveden  Ústřední výbor Syndikátu denního tisku čsl. Čas 14.1.1922 

Autor neuveden  Předsednictvo Syndikátu denního otisku čsl. Čas 14.1.1922 

Autor neuveden  Referentské manýry Prager Tagblattu Čas 14.1.1922 

Autor neuveden  Čtvrtstoletí „Akademie“ Čas 14.1.1922 

Autor neuveden  Das Prügelpatent statt des Preßgesetzes Bohemia 15.1.1922 

Autor neuveden  „Čech“ a „Lidové Listy“ Tribuna 17.1.1922 

Xp  Časopis „Role“ Čas 18.1.1922 

Autor neuveden  Úspěch žurnalistických kursů na universitě 
v Londýně 

Národní listy 19.1.1922 

Autor neuveden  Zwei magyarische Blätter in Prag? Prager Tagblatt 19.1.1922 

Autor neuveden  Německý tisk a zasnoubení krále Alexandra Venkov 20.1.1922 

Autor neuveden  Nový český list ve Slezsku Čas 20.1.1922 

Autor neuveden  Nový německý list Čas 20.1.1922 

Autor neuveden  Zánik německého listu Čech 20.1.1922 

Autor neuveden  Otravné studně Československá 
republika 

21.1.1922 

Horský, Rudolf  „Čech“ a „Lidové Listy“ II Čech 22.1.1922 

Autor neuveden   „Slovenské Slovo“ Tribuna 24.1.1922 

Horský, Rudolf  „Čech“ a „Lidové Listy“ III Čech 29.1.1922 

Šelepa, František  Noviny a novináři Lidové noviny 2.2.1922 

Autor neuveden  Nový časopis Tribuna 2.2.1922 

H.  Rozhodnutí čestného soudu Lidové noviny 3.2.1922 

Autor neuveden  Immunität und Preßfreiheit Prager Presse 5.2.1922 

Stivín, Josef  Svoboda tisku a imunita Právo lidu 5.2.1922 

Horský, Rudolf  „Čech“ a „Lidové Listy“ IV Čech 5.2.1922 

Autor neuveden  Protestní prohlášen německých žurnalistů Večerní Čas 6.2.1922 

Autor neuveden  Národně demokratický denník „Role“ bude 
zastaven, neodvolá-li urážky proti br. min. dr. 
Vrbenskému 

České slovo 7.2.1922 

Autor neuveden  Nový menšinový časopis „Jihlavské Noviny“ Tribuna 7.2.1922 

Autor neuveden  Deník „Role“ zastaven Lidové listy 8.2.1922 

Autor neuveden  Slovensky psaný židovský deník Tribuna 8.2.1922 

Autor neuveden  Ungrův „Slovák“ v – Ružomberku Národní listy 9.2.1922 

Autor neuveden  Žaloba „Lid. Novin“ proti „Lidovým Listům“ Večer 10.2.1922 

Autor neuveden  Národní demokracie Večer 10.2.1922 

Autor neuveden  Spor o podobné označení listů Večerní Národní listy 11.2.1922 

Horský, Rudolf  „Čech“ a „Lidové Listy“ V Čech 12.2.1922 

Autor neuveden  Nový politický deník – učitelský Národní demokracie 13.2.1922 

Autor neuveden  Nový židovský deník Národní demokracie 13.2.1922 

Autor neuveden  Nové listy na Slovensku – Úpadek tisku 
komunistického 

Venkov 15.2.1922 

Autor neuveden  Komunistická tisková propaganda Večerní Čas 16.2.1922 

Autor neuveden  Auslandstipendien nur für tschechische 
Journalisten 

Bohemia 19.2.1922 

Autor neuveden  Die Journalistischenstipendien Sozialdemokrat 19.2.1922 

Autor neuveden  Journalistenstipendien Sozialdemokrat 19.2.1922 

Autor neuveden  Ústřední výbor Syndikátu denního tisku 
československého 

Československá 
republika 

28.2.1922 

Autor neuveden  Komentáře k našim komentářům Národní listy 28.2.1922 

Autor neuveden  Spor o jméno novin Večerní Národní listy 1.3.1922 

Autor neuveden  Československý insertní katalog časopisecký České slovo 2.3.1922 

Autor neuveden  Francouzský informační denník podunajských 
států 

Večerní Tribuna 6.3.1922 

Autor neuveden  Žurnalistická stipendia Československá 
republika 

10.3.1922 

Autor neuveden  Žurnalistický stipendia Čas 19.3.1922 

Autor neuveden  Udělení žurnalistických stipendií Národní listy 19.3.1922 

Autor neuveden  Komunistická tiskárna v Košicích Tribuna 29.3.1922 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Tribuna 29.4.1922 

Čapek-Chod, 
Matěj 

 An der Rotationsmaschine Sozialdemokrat 30.4.1922 

Autor neuveden  Co se stává zlomyslníkům Večerník Práva lidu 3.5.1922 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čsl. Československá 
republika 

9.5.1922 

Autor neuveden  Ze Syndikátu čs. denního tisku Národní listy 9.5.1922 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku českoslov. Čas 9.5.1922 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čsl. Národní listy 10.5.1922 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čsl. České slovo 11.5.1922 

Autor neuveden  Stipendia Slovák 15.5.1922 

Autor neuveden  „Pragai Magyar Hirlap“ Národní listy 2.6.1922 

Autor neuveden  tiskové pře Tribuna 2.6.1922 

Autor neuveden  Čtvrtstoletí novinářské činnosti Národní listy 14.6.1922 

Autor neuveden  Hlinkův „Slovák“ odbočkou Horthyho 
Housédelem 

Národní demokracie 20.6.1922 

Autor neuveden  Pro české žurnalisty a spisovatele Národní listy 9.7.1922 

Autor neuveden  Žurnalistická nesvědomitost Večerní Právo lidu 12.7.1922 

Autor neuveden  Denníky na Slovensku Tribuna 9.9.1922 

-d-  Wie es gemacht wird Prager Presse 16.9.1922 

Autor neuveden  Proč nejsou noviny dosud levnější? České slovo 16.9.1922 

Autor neuveden  Půl století Čech 17.9.1922 

Autor neuveden  Oslava 50letí Cyrilo-Metodějské knihtiskárny Čech 19.9.1922 
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Autor neuveden  Ein Zeitungsjubiläum Prager Presse 24.9.1922 

Autor neuveden  „Národní demokracie“a  zlevňování novin 28. říjen 26.9.1922 

-č-  Sdružení novinářského úřednictva Československé 
noviny 

29.9.1922 

Autor neuveden  Pevná opora našeho tisku Pražský večerník 6.10.1922 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Čas 13.10.1922 

Kühn, Ľudovít  Sarišsky písaný časopis v Prešove? Slovenský denník 17.10.1922 

Autor neuveden  „Pragai Magyar Hirlap“ akciovým podnikem Národní listy 19.10.1922 

J. P.  Obtížná situace našeho časopisectva Reforma 21.10.1922 

Autor neuveden  Rekordní novinářskou pohotovost České slovo 21.10.1922 

Autor neuveden  Ve prospěch časopisectva Národní listy 22.10.1922 

Autor neuveden  Zahraniční novinářská stipendia Československé 
noviny 

28.10.1922 

Autor neuveden  V těchto dnes zahajuje nový (třetí) ročník 
„Sršatec“ 

Rudé právo 16.11.1922 

Materna, Josef  Tiskové poměry na Slovensku České slovo 16.11.1922 

Autor neuveden  Syndikát maďarských novin v Československu Tribuna 21.11.1922 

-y  Slovenské novinářstvo Slovenská politika 22.11.1922 

Autor neuveden  Boj o sinekuristy Československé 
noviny 

28.11.1922 

Autor neuveden  Proti zbytečným polemikám a osobním 
útokům v tisku 

Československá 
republika 

29.11.1922 

Autor neuveden  Snahy o odstranění výstřelků novinářských 
mezi českými stranami 

Právo lidu 30.11.1922 

Autor neuveden  Mladočeské „Šípy“ vstaly z hrobu Právo lidu 3.12.1922 

Autor neuveden  O dnešní výši předplatného na časopisy Venkov 5.12.1922 

Autor neuveden  O dnešní výši předplatného České slovo 5.12.1922 

Autor neuveden  Organisace denního tisku Čas 7.12.1922 

Autor neuveden  O sovětských žurnalistech Tribuna 17.12.1922 

Autor neuveden  Nově vyšlé číslo „Stroffovy Satyrické Revue“ Národní listy 17.12.1922 

Autor neuveden  Část českých Židů Národní listy 19.12.1922 

Autor neuveden  Komu se udělují novinářská stipendia 28. říjen  [1923] 

Autor neuveden  Zpráva časopisecká 28. říjen [1923] 

Autor neuveden  Persekuce na postupu“ 28. říjen  [1923] 

Autor neuveden  Mrtvě narozené děcko 28. říjen [1923] 

Kř.  Názor na žurnalistiku ve svobodném státě Československé 
noviny 

5.1.1923 

Autor neuveden  Víme všichni Stráž 7.1.1923 

Horáček, C. Dr.  Anonymnost tisku Národní politika 9.1.1923 

Autor neuveden  Jak jsou seriosní List neuveden 9.1.1923 

Autor neuveden  Místo uklidnění – rozčarování Venkov 10.1.1923 

Autor neuveden  Tisková anonymita Národní listy 11.1.1923 

Autor neuveden  Syndikát denního tisku československého Národní listy 13.1.1923 

Autor neuveden  Slovanské věci Čas 13.1.1923 

Autor neuveden  Syndikát Čas 14.1.1923 

Autor neuveden  Zákon na ochranu republiky Tribuna 14.1.1923 

Autor neuveden  O svobodu projevu Československé 
noviny 

14.1.1923 

Autor neuveden  Kampfpresse und Geschäftspresse Freiheit 17.1.1923 

Autor neuveden  Die gedruckte Autorität Prager Tagblatt 17.1.1923 

Autor neuveden  Kdo uplatňuje křovácké žurnalistické methody 
v sociálně demokratickém tisku proti 
komunistům 

Rudé právo 18.1.1923 

Rautenkranz, 
František 

 Vlastenecký divočina Rudé právo 19.1.1923 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Na staré thema Tribuna 19.1.1923 

Autor neuveden  Nový obdeník a nové deníky Večer 22.1.1923 

Autor neuveden  Das Hajšmann-Blatt eingegangen Bohemia 26.1.1923 

Autor neuveden  Quatschalberei Sozialdemokrat 27.1.1923 

Dr. L. V.  Presse und Recht Tagesbote 28.1.1923 

Autor neuveden  Deník „Čas“ přestal vycházeti Československá 
republika 

29.1.1923 

Autor neuveden  „Čas“ zanikl Večerní České slovo 29.1.1923 

Autor neuveden  Nekrolog „Času“ 28. říjen 29.1.1923 

Autor neuveden  „Čas“ přestal vycházeti Večerní Národní listy 29.1.1923 

Autor neuveden  Jak se daří tisku? Vyplácí se vydávání novin? Reforma 30.1.1923 

Autor neuveden  Zánik denního listu 28. říjen 30.1.1923 

X.  O nás – bez nás 28. říjen 30.1.1923 

Autor neuveden  Cos nového se rodí v českém vzduchu; kdo 
stojí, kráčí zpět 

Lidové listy  30.1.1923 

Autor neuveden  Před smrtí pověděl pravdu Rudé právo 30.1.1923 

-ý  Hasnoucí tradice liberalismu Právo lidu 30.1.1923 

Autor neuveden  Zánik „Času“ není ještě nadobro zpečetěn? Právo lidu 30.1.1923 

Autor neuveden  Der „Czas“ stellt sein Erscheinen ein Reichenberger 
Zeitung 

30.1.1923 

Autor neuveden  Neinformovaný tisk – příčina zmatků a 
znepokojení 

Večer 31.1.1923 

Autor neuveden  An unsere Leser Bohemia 31.1.1923 

Autor neuveden  Antisemitský denník? Tribuna 31.1.1923 

Autor neuveden  „Čsl. Noviny“ Čech 31.1.1923 

Autor neuveden  Bílá vrána Večer 31.1.1923 

Autor neuveden  A ještě pražská censura Zítřek 1.2.1923 

Autor neuveden  Zánik „Času“ Zítřek 1.2.1923 

Autor neuveden  Jak oznámilo vydavatelstvo „Času“ svým 
redaktorům zánik listu? 

Národní listy 1.2.1923 

Autor neuveden  Krise časopisecká Večerník Práva lidu 1.2.1923 

Autor neuveden  Za „Časem“ České slovo 1.2.1923 

Autor neuveden  Když zvoní živému umíráček Československé 
noviny 

1.2.1923 

-ar-  Anonymita Československé 
noviny 

2.2.1923 

Autor neuveden  V „Českém slově“ melou z posledního 28. Říjen 3.2.1923 

Autor neuveden  Proti „28. Říjnu“ má býti zavedeno trestní 
řízení? 

Československý deník 3.2.1923 

Autor neuveden  Nové „Národnje Noviny“ Moravsko-slezský 
deník 

3.2.1923 

-g.  Duch „Národných Novin“ Československá 
republika 

4.2.1923 

Autor neuveden  Jak oznámilo vydavatelstvo „Času“ svým 
redaktorům zánik listu? 

Večerní České slovo 7.2.1923 

Autor neuveden  Žurnalistický anonymita Právo lidu 8.2.1923 

Autor neuveden  Proč došlo k náhlému zastavení „Čas“? Rudé právo 9.2.1923 

Autor neuveden  Realism a náboženství Lidové listy 10.2.1923 

Autor neuveden  Proč zašel „Čas“ Čech 10.2.1923 

Autor neuveden  Radikál od kosti Národní listy 11.2.1923 

Autor neuveden  Krise denních listů Socialistické listy 11.2.1923 

Autor neuveden  Valná hromada Jednoty československých 
novinářů 

Odpolední Národní 
noviny 

12.2.1923 

Autor neuveden  K čemu úřady a vláda klidně mlčí Role 14.2.1923 

Autor neuveden  Ein Stückchen Preßfreiheit aus einer 
modernen Republik 

Bohemia 16.2.1923 

Autor neuveden  Nový anglický týdenník v Praze Večerní České slovo 16.2.1923 

Autor neuveden  Das „Prager Tagblatt“ in Südslawien Prager Tagblatt 17.2.1923 

Autor neuveden  Legionářský deník Role 17.2.1923 

Autor neuveden  Žurnalistické stipendium Lidové listy 21.2.1923 

-l.  Současně poznamenáváme Legionářský směr 22.2.1923 

-š-  Naše čeština Lidové noviny 23.2.1923 

Autor neuveden  „Spolek českých žurnalistů“ Československá 
republika 

23.2.1923 

Autor neuveden  „Ústřední výbor Syndikátu denního tisku čsl.“ Československá 
republika 

24.2.1923 

Autor neuveden  „Čas“ bude obnoven? Večer 26.2.1923 

Autor neuveden  „Čas“ redivivus Večer 27.2.1923 

Autor neuveden  „Čas“ orgánem legionářů? Večerní České slovo 27.2.1923 

Fr.-P.  Zanedbaná povinnost novinářská Lidové listy 28.2.1923 

Autor neuveden  Jak se dělají tiskem aféry Rudé právo 2.3.1923 

Autor neuveden  Resumé článku Slovenský východ 3.3.1923 

Autor neuveden  Reise- und Studienstipendien Bohemia 3.3.1923 

Autor neuveden  Úroveň tisku a politický boj u nás Venkov 4.3.1923 

Autor neuveden  Rakušani redukují tiskovou službu Moravsko-slezský 
deník 

6.3.1923 

Autor neuveden  Ve schůzi ústředního výboru Syndikátu 
denního tisku čsl. 

Venkov 14.3.1923 

Autor neuveden  „Čas“ bude obnoven? Socialistické listy 14.3.1923 

Autor neuveden  Čím více nepřátel, tím větší čest Československé 
noviny 

14.3.1923 

Autor neuveden  K moravskému tisku 28. říjen 14.3.1923 

Autor neuveden  Nový německý týdenní list v Praze Právo lidu 15.3.1923 

Autor neuveden  Vrbenského časopis „Československý 
socialista“ již vyšel 

Národní demokracie 15.3.1923 

Autor neuveden  Také musí mít svou kachnu Československé 
noviny 

15.3.1923 

Autor neuveden  „Československé noviny“ vládními? 28. říjen 15.3.1923 

Autor neuveden  Název neuveden Moravské noviny [č. 50, 1923] 

Autor neuveden  „Čas“ oživne na 1. května Role 16.3.1923 

Autor neuveden  Jak soudí se na venkově o bolševisujících „Čsl. 
Novinách“ 

Národní demokracie 16.3.1923 

Autor neuveden  Anonymität und Presse Prager Presse 17.3.1923 

Autor neuveden  Profesorský návrh Lidové listy 18.3.1923 

Autor neuveden  Co nejde zničit, koupí se, co nejde koupit, zničí 
se 

Rudé právo 18.3.1923 

Autor neuveden  „Čas“ 28. říjen 19.3.1923 

Autor neuveden  Vládou koupeni! Československé 
noviny 

20.3.1923 

Autor neuveden  O krok dále Legionářský směr 22.3.1923 

Autor neuveden  Zastupitelstvo čsl. strany socialistické o „Čsl. 
Novinách“ 

Československé 
noviny 

22.3.1923 

Autor neuveden  České Slovo – Fremdenblatt České slovo 22.3.1923 

Autor neuveden  Knihy a časopisy, zakázané na Slovensku Lidové noviny 27.3.1923 

Autor neuveden  Jak se vyrábějí sensační zprávy Večerní Právo lidu 29.3.1923 

Autor neuveden  „Čas“ bude vycházeti Čech 1.4.1923 

Autor neuveden  Před vydáváním „Času“ Právo lidu 4.4.1923 

Autor neuveden  Konfiskace „Nového večerníku“ potvrzena Nový večerník 6.4.1923 

Autor neuveden  V zátiší Tribuna 7.4.1923 

Autor neuveden  Tiskový zákon Večerní České slovo 10.4.1923 

Lada, Josef  Jako v politice Lidové noviny 12.4.1923 

Autor neuveden  Za svobodu tisku a za starobní zajištění 
novinářů 

Právo lidu 14.4.1923 

Autor neuveden  Dr. Borsky und Prof. Nikolau verlasse die „Nár. 
Pol.“ 

Prager Tagblatt 14.4.1923 

-jv-  Republika a žurnalisté Právo lidu 15.4.1923 

Autor neuveden  Z „Národní Politiky“ Čech 15.4.1923 

Autor neuveden  Konfiskace Lidových Novin Lidové noviny 15.4.1923 

Autor neuveden  Valná hromada Syndikátu čsl. denního tisku Opdolední národní 
politika 

16.4.1923 

Autor neuveden  Zvláštní ochrana jesuitů v Československu Večerní Rudé právo 16.4.1923 

Autor neuveden  Zobají vládní semenec? Role 16.4.1923 

Autor neuveden  Sněmování čs. deníkářů Našinec 17.4.1923 

Autor neuveden  Sjezd čsl. novinářů v Brně Venkov 17.4.1923 

Autor neuveden  Klamné zprávy Československé 
noviny 

17.4.1923 

Autor neuveden  Nový deník Československá 
republika 

18.4.1923 

Autor neuveden  Už to sjednotili České slovo 18.4.1923 

Autor neuveden  Českoslovenští novináři ve Znojmě Národní listy 22.4.1923 

Autor neuveden  Zájezd novinářů do Znojma Národní demokracie 23.4.1923 

Autor neuveden  Českoslovenští novináři a členové N. S. ve 
Znojmě 

Večerní Národní listy 23.4.1923 

Autor neuveden  Ta censura Večerní Právo lidu 23.4.1923 

Autor neuveden  Znojmo v přítomnu a minulosti Národní listy 24.4.1923 

Marek, Josef  Zájezd do Znojma Venkov 25.4.1923 

Autor neuveden  Zakázaný časopis Večerní České slovo 25.4.1923 

Autor neuveden  Bolesti, které se neléčí Československá 
republika 

26.4.1923 

Autor neuveden  Proč jsme byli konfiskováni? Československé 
noviny 

26.4.1923 

Korb, A.   Znojmo Role 27.4.1923 

Autor neuveden  „Oddaný“, Praha, Malá Strana České slovo 27.4.1923 

Autor neuveden  Der 1. Mai Prager Abendblatt 27.4.1923 

Autor neuveden  Proč nebude vycházeti „Čas“? Lidové listy 27.4.1923 

Autor neuveden  Třicet roků „Práva Lidu!“ Právo lidu 27.4.1923 

Autor neuveden  Zájmy důchodkové kontroly Role 28.4.1923 

Autor neuveden  Pragai Magyar Hirlap Prager Presse 28.4.1923 

Autor neuveden  Podařený vtip censora Večerník Rudého 
práva 

28.4.1923 

Autor neuveden  Der neue Zensurfrühling Bohemia 28.4.1923 

Jindra, František  Svoboda tisku 28. říjen 29.4.1923 

-ka  Žurnalistika na Slovensku Československá 
republika 

29.4.1923 

Autor neuveden  Der Preßgesetzentwurf Bohemia 3.5.1923 

Autor neuveden  Pensijní fond pro vdovy a sirotky členů Spolku 
českých žurnalistů 

Československá 
republika 

8.5.1923 

Autor neuveden  Reformou tiskového zákona Národní listy 8.5.1923 

Autor neuveden  Stráž čsl. socialismu zanikla České slovo 8.5.1923 

Autor neuveden  „Pokrokový, moderní zákon“ v praxi Rudé právo 11.5.1923 

Autor neuveden  Zensur und Wissenschaft Bohemia 18.5.1923 

Autor neuveden  „Heil!“ Národní demokracie 22.5.1923 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů Národní listy 2.6.1923 

Autor neuveden  Ve schůzi ústředního výboru Syndikátu 
denního tisku čsl. 

Československé 
noviny 

5.6.1923 

Autor neuveden  O věcech novinářů Tribuna 6.6.1923 

-jp-  Novináři opět upomínají vládu na její sliby? Právo lidu 7.6.1923 

Autor neuveden  Pro milovníky novinářských rarit Večerní Právo lidu 14.6.1923 

Autor neuveden  Všeněmecký list Večerní Tribuna 22.6.1923 

Autor neuveden  „Socialista“ ranníkem Socialista 28.6.1923 

Autor neuveden  Proti nemožné konfiskační praxi Právo lidu 28.6.1923 

Autor neuveden  „Spolek českých žurnalistů v Praze“ Československá 
republika 

30.6.1923 

Autor neuveden  Prágai Magyar Hirlap Prager Presse 30.6.1923 

L  Smutný přežitek Tribuna 4.7.1923 

Autor neuveden  „Prager Tagblatt“ dražší Právo lidu 8.7.1923 

Autor neuveden  Československá reakce Rudé právo 13.7.1923 

Autor neuveden  „České slovo“ káralo Lidové listy 15.7.1923 

Autor neuveden  Die Aktion des Justizministers Sozialdemokrat 23.7.1923 

Autor neuveden  Trojjazyčný týdeník v Českém Těšíně Národní politika 25.7.1923 

Autor neuveden  Farizeové 28. říjen 30.7.1923 

J. L. B.  Svoboda tisku Tribuna 31.7.1923 

Autor neuveden  Nekalá soutěž vládních noviny Večerní Právo lidu 1.8.1923 

Autor neuveden  Nekalá soutěž vládním novin Právo lidu 2.8.1923 
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Autor neuveden  Zkonfiskovaný „Čech“ Večerní Národní listy 3.8.1923 

Autor neuveden  Zensurirrsinn Sozialdemokrat 4.8.1923 

Autor neuveden  Naše konfiskace Čech 4.8.1923 

Autor neuveden  Včerejší číslo „Čecha“ bylo zabaveno Čech 9.8.1923 

Autor neuveden  Časopisecká novinka Socialista 15.8.1923 

Stehlík, Dr.  Věstník vodního hospodářství Venkov 15.8.1923 

Autor neuveden  Žurnalistická nepoctivost Právo lidu 19.8.1923 

Autor neuveden  Hlinkův „Slovák“ Večerní Národní listy 20.8.1923 

Autor neuveden  Oposiční bulharský deník v Praze? Československá 
republika 

21.8.1923 

Autor neuveden  Žurnalističtí poctivci České slovo 22.8.1923 

Autor neuveden  Naše výročí Role 22.8.1923 

Tr.  Neodpovědné útoky na československou 
tiskovou svobodu 

Večer 23.8.1923 

Autor neuveden  Konfiskace „Sozialdemorkata“ Večerní Národní listy 24.8.1923 

Autor neuveden  Žurnalistická mravnost a lidskost Role 28.8.1923 

Autor neuveden  Starý „časista“ o týdenníku „Času“ Čech 29.8.1923 

J. L. B.  Novinářské komory Tribuna 31.8.1923 

J. L. B.  Pele-mele o tisku Tribuna 2.9.1923 

Autor neuveden  Reforma tisk. zákona Tribuna 11.9.1923 

Autor neuveden  Láska k učitelstvu Večerní Tribuna 14.9.1923 

Stern, Gustav  Ochrana veřejného mínění Tribuna 23.9.1923 

Autor neuveden  Censura konfiskuje posl. Šamalíkovi 
podepsanou kritiku Pozemkového úřadu 

Lidové listy 25.9.1923 

Autor neuveden  Nová revue Národní listy 26.9.1923 

Autor neuveden  „Národní myšlenka“ vyjde v nejbližších dnech Národní listy 2.10.1923 

Autor neuveden  Klerikální list „Vojtěch“ Venkov 3.10.1923 

Autor neuveden  Německý list československé sociální 
demokracie 

Tribuna 5.10.1923 

Autor neuveden  „Národní Myšlenka“ vyšla s „Pamětmi ministra 
Rašína“ 

Národní listy 6.10.1923 

Autor neuveden  Týdeník „Střed“ Národní listy 7.10.1923 

-jef.  Problém: „nový seriosní časopis divadelní“? Socialista 10.10.1923 

-ý-  Revue českého nacionalismu Právo lidu 12.10.1923 

Autor neuveden  Už zase prodávají „Československé noviny“ 
vládě 

Československé 
noviny 

13.10.1923 

Autor neuveden  Týdenník, jaký potřebujeme Národní listy 14.10.1923 

Autor neuveden  „Apollon“ Lidové listy 18.10.1923 

Autor neuveden  Persekuce, tyranie, diktatura, despotismus Role 18.10.1923 

Autor neuveden  Změna ve vydavatelství „28. října“ 28. říjen 19.10.1923 

Autor neuveden  Něco také pro novináře Rudé právo 19.10.1923 

Autor neuveden  C. k. Rakousko v Československé republice Role 19.10.1923 

Autor neuveden  Vrbenského „Socialista“ zanikne? Národní demokracie 26.10.1923 

lc  nový polský list Lidové noviny 27.10.1923 

Autor neuveden  Úspěch „Národní Myšlenky“ Národní listy 28.10.1923 

Autor neuveden  Radostná zpráva všem čtenářům a příznivcům 
„28. Října“ 

28. říjen 28.10.1923 

Autor neuveden  Změna v redakci „Naší doby“ Právo lidu 28.10.1923 

Stivín, Josef  O tom provincialismu Právo lidu 30.10.1923 

Autor neuveden  Našim čtenářům Socialista 4.11.1923 

Autor neuveden  4. číslo „Středu“, demokratického týdenníku 
právě vyšlo 

Národní listy 9.11.1923 

Iv  Zájezd československých novinářů do Plzně Národní listy 9.11.1923 

Autor neuveden  Bez názvu Čas 10.11.1923 

Autor neuveden  Jubileum slovenského listu Československá 
republika 

10.11.1923 

Skalský  Těžká situace živnostenských listů, dvojnásob 
těžká pro živnostenský deník 

Reforma 11.11.1923 

Autor neuveden  Uznání našemu tisku Venkov 11.11.1923 

Autor neuveden  Nové maďarské časopisy Tribuna 16.11.1923 

Autor neuveden  Konečně seriosní časopis o radiu Národní listy 17.11.1923 

ksg.  O nás pro nás Národní listy 18.11.1923 

Autor neuveden  Zájezd čsl. novinářů do Plzně Odpolední Národní 
politika 

19.11.1923 

Autor neuveden  Die Tschechen und die Deutschen in Pilsen Prager Abendblatt 19.11.1923 

Autor neuveden  Neupřímnost či omyl? Právo lidu 20.11.1923 

K. Čv.  Novinářský zájezd do Plzně Venkov 20.11.1923 

Löwenstein, K. Dr.  Naše hospodářská situace Venkov 21.11.1923 

Autor neuveden  Jiný svět Reforma 21.11.1923 

Autor neuveden  Náš samostatný měsíčník České slovo 21.11.1923 

Autor neuveden  Umlčování pravdy. Včera byla konfiskována – 
pravda! 

Role 22.11.1923 

Autor neuveden  Nové číslo „Středu“ Národní listy 23.11.1923 

Autor neuveden  „Lidové noviny“ přesidlují do Prahy 28. říjen 23.11.1923 

Autor neuveden  Časopis „Samostatnost“ Večerní Tribuna 23.11.1923 

Autor neuveden  Statistika konfiskací Socialista 24.11.1923 

Autor neuveden  Nový časopis strany na Slovensku Právo lidu 29.11.1923 

Autor neuveden  Stavby Lidové noviny 30.11.1923 

Autor neuveden  Pach starého Rakouska Role 4.12.1923 

Autor neuveden  Podle zákona na ochranu republiky Socialista 4.12.1923 

Autor neuveden  Boj o „Dětský svět“ Lidové listy 5.12.1923 

Autor neuveden  3. a 4. číslo časopisu „Der Čechoslovakische 
Sozialdemokrat“ 

Právo lidu 5.12.1923 

Autor neuveden  Pan ministr Bečka žaluje „Rudé právo“ Večerní Rudé právo 5.12.1923 

Autor neuveden  Rudé právo před soud Národní listy 5.12.1923 

Autor neuveden  Proces „Lid. Novin“ Večerní Národní listy 5.12.1923 

Autor neuveden  Legionářský deník Večerní České slovo 10.12.1923 

Autor neuveden  Znovuvydávání „Samostatnosti“ Večerní Národní listy 10.12.1923 

Autor neuveden  Legionářský deník Československá 
republika 

11.12.1923 

Autor neuveden  O splynutí dvou deníků Tribuna 11.12.1923 

Autor neuveden  Zase nová deník Národní listy 11.12.1923 

Autor neuveden  Založení legionářského deníku Večerní Rudé právo 11.12.1923 

Autor neuveden  Bez názvu České slovo 12.12.1923 

Autor neuveden  Nový ruský časopis v Praze Socialista 12.12.1923 

Autor neuveden  Krise denního tisku provinciálního Tribuna 13.12.1923 

Autor neuveden  O „Moravsko-slezském Deníku“ Národní demokracie 13.12.1923 

Autor neuveden  Nový deník Socialista 14.12.1923 

Autor neuveden  Přestávka Socialista 14.12.1923 

Autor neuveden  „Český lid“ Venkov 15.12.1923 

Autor neuveden  Do Bratislavy, na Slovensko! Lidové listy 15.12.1923 

Autor neuveden  Dnes po prvé Socialista 15.12.1923 

Autor neuveden  Umwandlung des „Čas“ Bohemia 15.12.1923 

Autor neuveden  Koncentrace pokrokových sil Čas 15.12.1923 

Autor neuveden  „Vlastenecký“ deník Večer 16.12.1923 

Autor neuveden  Novinář v naší demokracii 28. říjen 16.12.1923 

M.  Slovo k vládě 28. říjen 16.12.1923 

-drk-  Klepaření České slovo 18.12.1923 

Autor neuveden  k novým útokům Práva Lidu a Rudého Práva České slovo 18.12.1923 

Autor neuveden  Germanofilský „28. říjen“ České slovo 18.12.1923 

Krška, Alf.  Zastavení časopisu dle zákona na ochranu 
republiky 

Československé 
noviny 

18.12.1923 

Autor neuveden  Nový list Večer 18.12.1923 

ev  Nový deník v Olomouci Lidové noviny 18.12.1923 

Autor neuveden  „Přerod“ Tribuna 19.12.1923 

Autor neuveden  Jako v bibli Československé 
noviny 

19.12.1923 

Autor neuveden  Nový maďarský deník v Praze Československá 
republika 

19.12.1923 

Autor neuveden  Časopis pro moderní filologii a literaturu Lidové noviny 20.12.1923 

Autor neuveden  Pro rozšíření živnostenského deníku Reformy Reforma 20.12.1923 

Autor neuveden  Merci bien! Československé 
noviny 

20.12.1923 

Autor neuveden  Do třetice bez názvu České slovo 21.12.1923 

Autor neuveden  Českoslovenští Koniáši Rudé právo 21.12.1923 

Autor neuveden  Bulletin M. A. B. Venkov 23.12.1923 

Tpk.  Státnická výchova žurnalistů 28. říjen 28.12.1923 

Autor neuveden  „Reforma“ zabaveny Večerní Tribuna 29.12.1923 

Autor neuveden  Ke konfiskaci dnešní „Reformy“ Nový večerník 29.12.1923 

Autor neuveden  O legionářský deník Večerní České slovo 29.12.1923 

Autor neuveden  Nový hospodářský časopis České slovo 30.12.1923 

Autor neuveden  O jeden štváčský list méně Čech 30.12.1923 

Autor neuveden  Týdeník „Čas“ přestane Čech 30.12.1923 

Autor neuveden  Spor o tisk na Podkarpatské Rusi Lidové noviny 30.12.1923 

Autor neuveden  „Národní politika“, orgán reakční, fašistický a 
monarchistický 

Večerní Rudé právo 25.6.1929 

Autor neuveden  Československá novinářská obec Československá 
republika 

8.11.1929 

 Blíže neurčené výstřižky   

Autor neuveden  Im Spiegel der tschechischen Presse neuveden neuvedeno 

Autor neuveden  Proti Jiráskovi – „Čas“ Národní demokracie neuvedeno 

Autor neuveden  Čeští novináři u pana presidenta Masaryka Večerní České slovo neuvedeno 

 

Tisk všeobecně (karton 2549) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Autor neuveden  Předběžná censura zrušena Právo lidu 3.12.1923 

Autor neuveden  Poslání krajinského tisku Národní listy 3.1.1924 

Autor neuveden  Nový studentský časopis Národní listy 5.1.1924 

Autor neuveden  Špinavá konkurence vládního tisku Večerní Rudé právo 8.1.1924 

Autor neuveden  Nový krajinský list Národní listy 15.1.1924 

Autor neuveden  Nový maďarský denník v Košici“ Čech 20.1.1924 

Autor neuveden  Ein neues bürgerisches Blatt Freiheit 27.1.1924 

Autor neuveden  Čeští novináři v Král. Hradci Odpolední Národní 
politika 

28.1.1924 

Autor neuveden  Druhý den zájezdu čsl. novinářů do Hradce 
Králové 

Národní listy 29.1.1924 

Autor neuveden  Žurnalistika a ochrana na cti Socialistická 
budoucnost 

1.2.1924 

Autor neuveden  Divíte se, pánové? Rudé právo 2.2.1924 

Autor neuveden  Pro domo Československá 
samostatnost 

2.2.1924 

A. V.  Obnovený „Švanda dudák“ Československá 
republika 

8.2.1924 

-ois  Ještě o zájezdu novinářů do Hradce Králové Národní politika 10.2.1924 

Fuchs, Alfred  Noví čtenáři Lidové listy 13.2.1924 

Roesner-Silesius, 
F. 

 Slovanská sebekritika Lidové listy 13.2.1924 

J. L. B.  Veřejnost a novinářská mravnost Tribuna 24.2.1924 

Autor neuveden  Svoboda tisku není svobodou trestního činu 
nebo sprostoty 

Právo lidu 29.2.1924 

Fuchs, Alfred  Noviny o lidech a pro lidi Lidové listy 7.3.1924 

Autor neuveden  Projev min. předsedy A. Švehly v poslanecké 
sněmovně 

Venkov 7.3.1924 

Autor neuveden  Die Debatte über die Erklärung des 
Ministerpräsidenten 

Prager Presse 7.3.1924 

Autor neuveden  Vláda oznámila zákon o odnětí urážek tiskem 
spáchaných porotám 

Československá 
republika 

7.3.1924 

Autor neuveden  V zájmu opravdové očisty Národní listy 7.3.1924 

Autor neuveden  Drtivá, úplná mravní porážka oposice 
v zahajovací schůzi N. S.  Velká energická řeč 
ministerského předsedy A. Švehly 

Večer 7.3.1924 

Autor neuveden  Schutz der Korruption Sozialdemokrat 7.3.1924 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku čs. Národní listy 8.3.1924 

Autor neuveden  Všem žurnalistům z povolání 
v Československé republice 

Národní listy 8.3.1924 

Autor neuveden  Urážky na cti spáchané tiskem Lidové listy 8.3.1924 

Autor neuveden  O věcném obsahu novelly k tiskovému zákonu Národní listy 8.3.1924 

Bas, Dr.  Za svobodu tisku! Reforma 9.3.1924 

Autor neuveden  K chystané reformě tiskového zákona České slovo 9.3.1924 

Meissner, Alfred  Urážky na cti tiskem I Právo lidu 11.3.1924 

Autor neuveden  Ústřední výbor Syndikátu denního tisku čs. Národní listy 12.3.1924 

Meissner, Alfred  Urážky na cti tiskem II Právo lidu 12.3.1924 

Bouček, V. Dr.  Opravné návrhy k tiskové novele Národní osvobození 12.3.1924 

Kreibich, Karel  Místo vyšetřování korupčních skandálů – 
zákon na ochranu korupčníků 

Rudé právo 12.3.1924 

Meissner, Alfred  Urážky na cti tiskem III Právo lidu 13.3.1924 

Autor neuveden  Projev českých žurnalistů proti reakční osnově 
nového tiskového zákona a české noviny 

Večerní Rudé právo 15.3.1924 

-že-  Svoboda tisku a urážky na cti Venkov 15.3.1924 

Autor neuveden  Zákona na ochranu korupce Rudé právo 15.3.1924 

Dyk  Viktor Národní listy 16.3.1924 

Autor neuveden  K reformě tiskového zákona Pražský večerník 17.3.1924 

Autor neuveden  Čeští novináři Večerní Rudé právo 17.3.1924 

Autor neuveden  Projev čsl. novinářů a jeho kritik Národní osvobození 18.3.1924 

Miřička, A. Dr.  Odnětí tiskových urážek porotám České slovo 18.3.1924 

Autor neuveden  Novinář spoután nebo osvobozen? Venkov 19.3.1924 

ksg.  O poroty Národní listy 23.3.1924 

Autor neuveden  Název nečitelný und Preßdelikte Prager Presse 23.3.1924 

Autor neuveden  Pro důslednou reformu tiskového zákona Československá 
samostatnost 

24.3.1924 

Autor neuveden  Zodpovědný redaktor Národní listy 25.3.1924 

Autor neuveden  Das Gesetz zum Schutz der Korruption Sozialdemokrat 25.3.1924 

odv  Propagační plakáty Brna Lidové noviny 27.3.1924 

Autor neuveden  Ein Blatt, das für den Zenscor eintritt Sozialdemokrat 28.3.1924 

Autor neuveden  Pravda vítězí! Sozialdemokrat 28.3.1924 

Autor neuveden  „Reforma“ tiskového zákona 28. říjen 30.3.1924 

Autor neuveden  Protestversammlung alles verantwortlichen 
Redakteure 

Montagsblatt 31.3.1924 

Autor neuveden  Vládní návrh zákona na omezení svobody 
tisku 

28. říjen 1.4.1924 

Autor neuveden  Tiskový zákon ve výboru ústavně-právním Večerní Národní listy 1.4.1924 

Autor neuveden  Urážky tiskem odňaty porotám Večerní Národní listy 3.4.1924 

Autor neuveden  Tisková novella a bytový zákona Národní listy 3.4.1924 

Autor neuveden  Wichtige Vorlagen im Abgeordnetenhause Večerní Prager Presse 3.4.1924 

Drápalík, Antonín 
B. 

 Konečně si vláda vzpomněla na novináře Čech 4.4.1924 

Autor neuveden  Tiskové urážky Právo lidu 4.4.1924 

Autor neuveden  Urážky tiskem odňaty porotám Venkov 4.4.1924 

drk  Tisk a tiskový zákon České slovo 4.4.1924 

Autor neuveden  Trapné zhoršení zákona tiskového v republice Reforma 4.4.1924 

Bouček, V. Dr.  Urážky spáchané tiskem Československá 
samostatnost (chybné 
zařazení) 

4.4.1924 

Autor neuveden  Parlament a tisk Národní listy 4.4.1924 

Autor neuveden  Defilé postižených Večerní Právo lidu 4.4.1924 

Autor neuveden  A zase „reakce“ Večerní České slovo 4.4.1924 
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Autor neuveden  Eine sympatische Bestimmung in der 
Preßgesetznovelle 

Prager Presse 4.4.1924 

Autor neuveden  Koaliční strany vědomě a soustavně pokračují 
ve službách reakce! 

Rudé právo 4.4.1924 

Autor neuveden  Reakce na postupu. Zákon na potlačení 
svobody tisku 

Večerní Rudé právo 4.4.1924 

Autor neuveden  Das Ende des Preßfreiheit Bohemia 4.4.1924 

Autor neuveden  Vrchní censor předseda poslanecké sněmovny 
pan Tomášek a jeho pomocníci 
místopředsedové Buříval, Botto a Hruban 
v činnosti 

Rudé právo 5.4.1924 

Autor neuveden  Ku změně tiskového zákona Národní politika 5.4.1924 

Autor neuveden  Danajský dar. K předloze o tiskovém zákonu Večerní Právo lidu 5.4.1924 

Autor neuveden  Dalekosáhlá změna tiskového zákona Role 5.4.1924 

Autor neuveden  Po podání tiskové osnovy Večerní Národní listy 5.4.1924 

drk  Proč? České slovo 5.4.1924 

la  Projevy proti tiskové osnově Lidové noviny 5.4.1924 

Autor neuveden  Radost mezi korupčníky Nový večerník 5.4.1924 

Autor neuveden  O předložení nového tiskového zákona Role 5.4.1924 

Remi  Tiskový zákon Reforma 5.4.1924 

Bouček, V. Dr.  Urážky spáchané tiskem Národní osvobození 5.4.1924 

Autor neuveden  Odpor proti znásilnění tisku. Na věci takovéto 
si Rakousko netroufalo 

Večerní Rudé právo 5.4.1924 

Autor neuveden  Radost mezi korupčníky Rudé právo 5.4.1924 

Autor neuveden  Hlasy listů o útoku koalice na práva tisková Rudé právo 5.4.1924 

F. B.  Der Pressebändigungsentwurf Bohemia 5.4.1924 

Autor neuveden  Die Tüden des Gesetzes Sozialdemokrat 5.4.1924 

Autor neuveden  Protest der deutschen sozialdemokratischen 
Journalisten gegen die neue Preßgesetzvorlage 

Sozialdemokrat 5.4.1924 

Autor neuveden  Die deutsche Presse und die 
Preßgesetznovelle 

Prager Tagblatt 5.4.1924 

Autor neuveden  Mähr.-Ostrau Prager Tagblatt 5.4.1924 

Autor neuveden  Eine Reaktionsstimme gegen die 
Pressenovelle 

Sozialdemokrat 5.4.1924 

Autor neuveden  Svoboda tisku Československá 
republika 

6.4.1924 

Autor neuveden  V procesu „Matinu“ proti „Humanitě“ Národní listy 6.4.1924 

drk  Na okraj týdne České slovo 6.4.1924 

Autor neuveden  Proti okleštění svobody tisku Československá 
samostatnost 

6.4.1924 

Kallab, Jaroslav  Ochrana cti a svoboda tisku Lidové noviny 6.4.1924 

Autor neuveden  Napsali jsme již Venkov 6.4.1924 

Autor neuveden  Třeba zničiti tiskovou svobodu Rudé právo 6.4.1924 

Autor neuveden  Československo není Rusko Rudé právo 6.4.1924 

Autor neuveden  Živelný odpor proti tiskovému zákonu na 
ochranu korupčníků 

Rudé právo 6.4.1924 

Autor neuveden  Proti reakčnímu zákonu tiskovému Rudé právo 6.4.1924 

Autor neuveden  Wachsender Widerstand gegen die 
Pressenvergewaltigung 

Sozialdemokrat 6.4.1924 

Autor neuveden  Ochrana cti a tiskový zákon Večerní Národní listy 7.4.1924 

Klíma, K. Z.  Vládní osnova tisková Lidové noviny 7.4.1924 

St. T.  Pokusem o vytvoření lepšího veřejného 
člověka lze nazvati vládní návrh, aby urážky 
spáchané tiskem byly vyňaty z jurisdikce porot 

Národní demokracie 7.4.1924 

Autor neuveden  Vládní strany zaujímají proti tisku stejné 
stanovisko jako Rakousko z r. 1803 

Večerní Rudé právo 7.4.1924 

Autor neuveden  Wessen Angelegenheit steht auf dem Spiel? Montagsblatt 7.4.1924 

Autor neuveden  Proti tiskové novele Role 8.4.1924 

Autor neuveden  Která strana se nejvíce bojí veřejné kritiky? Role 8.4.1924 

Autor neuveden  První souzení dle nového tiskového zákona Role 8.4.1924 

nč  Pokrok a reakce Venkov 8.4.1924 

la  Projevy proti tiskové osnově Lidové noviny 8.4.1924 

Autor neuveden  Různé zprávy Rudé právo 8.4.1924 

Autor neuveden  Die Knebelung der Presse Bohemia 8.4.1924 

Autor neuveden  Der koalierte Ehrenschutz Prager Tagblatt 8.4.1924 

Autor neuveden  Der geplante Angriff auf das 
Redaktionsgeheimnis 

Prager Tagblatt 8.4.1924 

Autor neuveden  Řádná valná hromada Syndikátu denního tisku 
československého 

Národní listy 9.4.1924 

Autor neuveden  Censura na ochranu lihových korupčníků Rudé právo 9.4.1924 

Autor neuveden  Situační České slovo 9.4.1924 

Autor neuveden  Zápas o tiskovou předlohu Večerní Právo lidu 9.4.1924 

Autor neuveden  Spontánní odpor proti novele k tiskovému 
zákonu 

Právo lidu 9.4.1924 

Autor neuveden  Rozum a rozvaha v rozporu s koaliční 
disciplinou 

Role 9.4.1924 

Autor neuveden  Novela k tiskovému zákonu a novinářský 
syndikát 

Národní politika 9.4.1924 

Autor neuveden  Novela k tiskovému zákonu novinářům 
nepřijatelna! 

Národní osvobození 9.4.1924 

drk  Systém Hofrichter České slovo 9.4.1924 

Autor neuveden  Novinářské organisace proti zotročení tisku Rudé právo 9.4.1924 

Autor neuveden  Všecky české a německé organisace 
novinářské proti vládnímu pokusu o zotročení 
tisku 

Večerní Rudé právo 9.4.1924 

Autor neuveden  Der č.-sl. Denunziant Sozialdemokrat 9.4.1924 

Autor neuveden  Moravský Slovák Národní listy 10.4.1924 

drk  Novináři, tiskový zákon a kritikové České slovo 10.4.1924 

-še  Boj o tiskovou předlohu Tribuna 10.4.1924 

Autor neuveden  Ještě změna tiskového zákona Československá 
republika 

10.4.1924 

Autor neuveden  Tisková osnova vládní Venkov 10.4.1924 

Havlák, Edvard  Systém Metternich a lex Kahánek 28. říjen 10.4.1924 

Hajn, Alois  K novele tiskového zákona o urážkách na cti I Národní osvobození 10.4.1924 

Autor neuveden  Redakční tajemství bude žurnalisty sociálně 
dem. vždycky zachováno 

Večerní Právo lidu 10.4.1924 

Autor neuveden  Zákon proti konstatován koaličních skandálů Rudé právo 10.4.1924 

Vacek, V. Dr.  Koaliční úklady o svobodu tisku Večerní Rudé právo 10.4.1924 

Autor neuveden  Das Attentat auf die Preßfreiheit Bohemia 10.4.1924 

Autor neuveden  Kolem tiskové předlohy Národní listy 11.4.1924 

Autor neuveden  Tuhý boj o tiskovou osnovu Večerní Tribuna 11.4.1924 

Fuchs, Alfred  Ti, kdož zapomněli na sebe Lidové listy 11.4.1924 

Hajn, Alois  K novele tiskového zákona o urážkách na cti II Národní osvobození 11.4.1924 

Autor neuveden  Tisková předloha a legionáři Československá 
samostatnost 

11.4.1924 

Autor neuveden  Výkonný výbor Svazu národního osvobození Československá 
samostatnost 

11.4.1924 

Autor neuveden  Noviny včera oznámily Československá 
samostatnost 

11.4.1924 

Autor neuveden  Na ochranu osobní cti Národní listy 11.4.1924 

Autor neuveden  Kolem tiskové předlohy Večerní Právo lidu 11.4.1924 

Autor neuveden  Boj o tiskový zákon Československá 
samostatnost 

11.4.1924 

Klofáč, Václav  Osobní čest a svoboda tisku České slovo 11.4.1924 

Autor neuveden  Pressfreiheit und Ehre Večerní Prager Presse 11.4.1924 

Autor neuveden  Zpět do roku 1849 Rudé právo 11.4.1924 

Autor neuveden  Všechno odvolají, jen korupčníky neodvolají Rudé právo 11.4.1924 

Vacek, V. Dr.  Koaliční úklad o svobodu tisku II Večerní Rudé právo 11.4.1924 

Autor neuveden  Die Presseknebelung Bohemia 11.4.1924 

Svoboda, Emil  Novinář a čest Čech 12.4.1924 

Autor neuveden  Konfiskační zvůle Večerní Právo lidu 12.4.1924 

Autor neuveden  Naše stanovisko k novele tiskového zákona Večerní Právo lidu 12.4.1924 

Autor neuveden  Tisková reforma ohrožuje vládu i koalici Reforma 12.4.1924 

Autor neuveden  Osobní čest a svoboda tisku Venkov 12.4.1924 

-drk-  Změny v předložené osnově v novém zákoně 
o tisku 

Čech 12.4.1924 

Autor neuveden  Die Preßgesetz-Novelle neuveden 12.4.1924 

Autor neuveden  O předloze tiskové Lidové noviny 12.4.1924 

r.  Neslučitelnost Tribuna 12.4.1924 

Autor neuveden  Die Aenderungen an der Preß-Novelle Prager Abendblatt 12.4.1924 

Autor neuveden  Die Preßgesetznovelle Večerní Prager Presse 12.4.1924 

Autor neuveden  Die Preßgesetznovelle Prager Presse 12.4.1924 

Autor neuveden  Švehla a Masaryk Večerní Rudé právo 12.4.1924 

Autor neuveden  Der Polizist als Erzieher Sozialdemokrat 12.4.1924 

Autor neuveden  Der Strich wird gedreht! Sozialdemokrat 12.4.1924 

Autor neuveden  Der Kampf um die Preßgesetznovelle Bohemia 12.4.1924 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů Národní listy 13.4.1924 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Národní listy 13.4.1924 

Autor neuveden  Změny v tiskovém zákoně Lidové listy 13.4.1924 

-že-  Komunistický tiskový zákon Venkov 13.4.1924 

J  O tiskový zákon. Značné změny v osnově Lidové noviny 13.4.1924 

Autor neuveden  Nešilhat! Právo lidu 13.4.1924 

L. S.  Legionáři a tisková novela Národní osvobození 13.4.1924 

-ý-  Pro odpovědnost tisku Právo lidu 13.4.1924 

Bouček, V. Dr.  Opravné návrhy k tiskové novele Národní osvobození 13.4.1924 

Drápalík, Antonín 
B. 

 Pro svobodu tisku Občanské noviny 13.4.1924 

Autor neuveden  Die Preßgesetznovelle Reichenberger 
Zeitung 

13.4.1924 

Autor neuveden  Der Kampf um die Preßnovelle Bohemia 13.4.1924 

Autor neuveden  Der Kampf um das Redaktionsgeheimnis Prager Tagblatt 13.4.1924 

Autor neuveden  Moravské učitelstvo proti novele tiskového 
zákona 

neuveden 13.4.1924 

Autor neuveden  Zákon z ráže a ze vzteku Večerní Rudé právo 14.4.1924 

Autor neuveden  Ústavně právní výbor Večerní Národní listy 14.4.1924 

J. L. B.  Smírce při urážkách na cti Večerní Tribuna 14.4.1924 

Autor neuveden  Preßgesetznovelle Prager Tagblatt 14.4.1924 

Autor neuveden  Die Koalition über das Preßgesetz noch nicht 
einig? 

Sozialdemokrat 14.4.1924 

Autor neuveden  Die Senatkoalition gegen die Pressenovelle Bohemia 14.4.1924 

Autor neuveden  Německá sociální demokracie Národní listy 15.4.1924 

Autor neuveden  Kein christlichsoziales Blatt in Prag? Prager Abendblatt 15.4.1924 

Autor neuveden  Zřízenci, patolízalové a volontéři 
v boržoazních listech 

České slovo 15.4.1924 

Drápalík, Antonín 
B. 

 Pro svobodu tisku Občanské noviny 15.4.1924 

Autor neuveden  Definitivní předloha zákona o urážkách tiskem Československá 
samostatnost 

15.4.1924 

Autor neuveden  Tisková novela v plenu Večerní Národní listy 15.4.1924 

Autor neuveden  Usnesení poslanecké sněmovny Československá 
samostatnost 

15.4.1924 

Autor neuveden  K senátním poradám o osnovách, jež se týkají 
urážek na cti tiskem a neslučitelnosti funkcí 

Národní politika 15.4.1924 

Klíma, K. Z.  Vláda setrvala při projednávání tiskového 
zákona 

Lidové noviny 15.4.1924 

Hajn, Alois  K novele tiskového zákona o urážkách na cti Národní osvobození 15.4.1924 

abd.  Vládní osnova o stíhání utrhání a urážek 
spáchaných tiskem 

Čech 15.4.1924 

Autor neuveden  Zahraniční žurnalistika o tiskové novele Nový večerník 15.4.1924 

-še  Debata o tiskovém zákoně Večerní Tribuna 15.4.1924 

Autor neuveden  Stoupenci československé strany socialistické 
proti obmezení tiskové svobody 

Československá 
samostatnost 

15.4.1924 

Autor neuveden  Tisková předloha do plena Národní listy 15.4.1924 

J  Tiskový zákon ve sněmovně Lidové noviny 15.4.1924 

Autor neuveden  Die Preßgesetznovelle vor dem Plenum Prager Presse 15.4.1924 

Autor neuveden  Die Verhandlung der Preßgesetznovelle Večerní Prager Presse 15.4.1924 

Autor neuveden  Atentát na tisk Rudé právo 15.4.1924 

Autor neuveden  Dnes bude protlačen zákon proti tisku Rudé právo 15.4.1924 

Autor neuveden  Der Kampf um die Pressenovelle im Senat Sozialdemokrat 15.4.1924 

Autor neuveden  Das Ausnahms-Preßgesetz Sozialdemokrat 15.4.1924 

Autor neuveden  Die Pressenovelle im Ausschutz Sozialdemokrat 15.4.1924 

Autor neuveden  Die Prämie auf Denunziation Sozialdemokrat 15.4.1924 

Autor neuveden  Das Ende der Pressefreiheit Süddeutche 
Tageszeitung 

15.4.1924 

Autor neuveden  Preßzesnur Prager Tagblatt 16.4.1924 

kš  Jedenáctihodinová debata o tiskovém zákoně 28. říjen 16.4.1924 

Autor neuveden  Tisková novela přijata. 262. a 263. schůze Národní listy 16.4.1924 

drk.  129 hlasů koalice proti 81 hlasům oposice České slovo 16.4.1924 

Syžok  Tiskový zákon České slovo 16.4.1924 

Autor neuveden  K hlasování o tiskovém zákoně Večerní Národní listy 16.4.1924 

Autor neuveden  President republiky nepodepíše tiskový 
zákon? 

Lidové listy 16.4.1924 

Autor neuveden  Tisková novela v poslanecké sněmovně 
schválena 

Československá 
republika 

16.4.1924 

Autor neuveden  Vládní návrh zákona na potlačení tiskové 
svobody 

Národní osvobození 16.4.1924 

Autor neuveden  Tisková guillotina v poslanecké sněmovně Reforma 16.4.1924 

Autor neuveden  Sněmovna schválila tiskovou předlohu, 129 
proti 81 hlasům 

Národní demokracie 16.4.1924 

Autor neuveden  Es ist ?mißlungen? Večerní Prager Presse 16.4.1924 

Autor neuveden  Die Preßgesetznovelle angenommen Prager Presse 16.4.1924 

Autor neuveden  Co je to novinář Večerní Rudé právo 16.4.1924 

Autor neuveden  Zákon na zničení tiskové svobody vládní 
většinou odhlasován 

Rudé právo 16.4.1924 

Autor neuveden  Náhubkový zákon proti tisku odhlasován Večerní Rudé právo 16.4.1924 

Autor neuveden  Reakční zákon proti tisku skutkem! Rudé právo 16.4.1924 

Autor neuveden  Politische Heuchelei Bohemia 16.4.1924 

Autor neuveden  Debatte über die Pressenovelle Sozialdemokrat 16.4.1924 

Autor neuveden  Die Preßgesetznovelle angenommen Prager Tagblatt 16.4.1924 

Autor neuveden  Proč ten rozdíl? Lidové listy 17.4.1924 

Autor neuveden  K hlasování o tiskovém zákoně Večerní Národní listy 17.4.1924 

Autor neuveden  Vládní oposice proti tiskovému zákonu Tribuna 17.4.1924 

Autor neuveden  Zákon o tisku Národní listy 17.4.1924 

Stivín, Josef Nepovedlo se! Večerní Právo lidu  17.4.1924 

Autor neuveden  Die Freiheit der Presse Reichenberger 
Zeitung 

17.4.1924 

Autor neuveden  Preßzensur Prager Tagblatt 18.4.1924 

Autor neuveden  Nová éra? Národní listy 18.4.1924 

Autor neuveden  Děkujeme za pozornost! Právo lidu 18.4.1924 

-ak  Noviny a zákony Tribuna 18.4.1924 

Autor neuveden  Zákon proti tisku a novináři Rudé právo 18.4.1924 

Autor neuveden  Je to zákon proti dělníkům Rudé právo 18.4.1924 

Autor neuveden  Zákon na ochranu úplatkářů Rudé právo 18.4.1924 

lov  „Rozčilení není program“ Československá 
samostatnost 

19.4.1924 

Autor neuveden  Legionáři a tiskový zákon Socialista 19.4.1924 

Autor neuveden  Boj o tiskový zákon dobojován Role 19.4.1924 

Autor neuveden  Kdo se nejvíc přičinil o náhubkový zákon? Socialista 19.4.1924 

Autor neuveden  Minulost, budoucnost a přítomnost Socialista 19.4.1924 

Autor neuveden  Boj proti korupci a čsl. socialisté Rudé právo 19.4.1924 
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Autor neuveden  Kdo je původcem nového tiskového zákona? Rudé právo 19.4.1924 

Autor neuveden  Dopisovatelé novin a tiskový zákon Role 20.4.1924 

Autor neuveden  Prázdninová stipendia pro novináře Československá 
republika 

20.4.1924 

Autor neuveden  Valná hromada Syndikátu čsl. denního tisku Večerní Národní listy 22.4.1924 

Autor neuveden  Valná hromada Čsl. obce novinářské Večerní Národní listy 22.4.1924 

Autor neuveden  Syndikát denního tisku a Československá obec 
novinářská proti zdeptání svobody tisku 

Večerní Rudé právo 22.4.1924 

Autor neuveden  Zase jeden zbytečný časopis České slovo 23.4.1924 

Polák, Emerich, Dr.  Ehrenbeleidigungen in der Presse Prager Tagblatt 23.4.1924 

Autor neuveden  Co mne zarazilo? Čech 24.4.1924 

Autor neuveden  Tisková komise výk. výboru Lidové listy 24.4.1924 

Autor neuveden  Průkopnické publikace pro zvelebení reklamy Národní listy 26.4.1924 

Polák, Emerich, Dr.  Das Redaktionsgeheimnis Prager Tagblatt 26.4.1924 

Autor neuveden  Co bude se zákonem o urážkách tiskem? Československá 
samostatnost 

27.4.1924 

Autor neuveden  Referendum o tiskové novele Večerní Národní listy 28.4.1924 

Autor neuveden  Die Strafsätze des Preßgesetzes Prager Tagblatt 29.4.1924 

Autor neuveden  Die Senatsmehrheit wird das Preßgesetz 
ändern? 

Sozialdemokrat 29.4.1924 

Autor neuveden  Státní tisková služba České slovo 30.4.1924 

Polák, Emerich, Dr.  Die Schöffen-Preßgerichte Prager Tagblatt 30.4.1924 

fjp  Nové pražské pondělníky? 28. říjen 1.5.1924 

Autor neuveden  Kupování tisku za státní peníze Role 1.5.1924 

Autor neuveden  Antwort Prager Tagblatt 1.5.1924 

Autor neuveden  Der Senat, das Preßgesetz und die Schöffen Bohemia 1.5.1924 

Autor neuveden  „Ráno“ – pondělník „Národních Listů“ Národní demokracie 2.5.1924 

Autor neuveden  Národně-demokratický pondělník 28. říjen 3.5.1924 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů Národní listy 3.5.1924 

F. M. P.  Preßgesetz und Ehre Večerní Prager Presse 3.5.1924 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Národní listy 4.5.1924 

F. M. P.  Presse und Verantwortung Večerní Prager Presse 5.5.1924 

Autor neuveden  Kam nás až dovede prakse tiskového zákona o 
urážkách na cti? 

Reforma 6.5.1924 

Autor neuveden  Ein Antrag auf Abänderung der gesetzlichen 
Bestimmungen über die Beschlagnahme von 
Druckschriften 

Sozialdemokrat 6.5.1924 

Autor neuveden  Wo stehen wir? Sozialdemokrat 7.5.1924 

-žš-  „Zákon o tisku je zákonem moderním“ Večerní České slovo 7.5.1924 

Autor neuveden  Prázdninová stipendia pro novináře Národní politika 7.5.1924 

F. M. P.  Die Preßgesetznovelle Večerní Prager Presse 7.5.1924 

Autor neuveden  Ein Richter über die Schöffengerichte in 
Preßsachen 

Bohemia 7.5.1924 

Autor neuveden  Sen. Stransky gegen die Preßnovelle Bohemia 7.5.1924 

Autor neuveden  Členské schůze Syndikátu denního tisku  čsl. Národní listy 8.5.1924 

Autor neuveden  K praxi tiskového zákona Rudé právo 8.5.1924 

Autor neuveden  Padesátiny agrárního novináře Československá 
republika 

9.5.1924 

Autor neuveden  Tiskový zákon posuzován ve schůzi 
Státovědecké společnosti 

Národní listy 9.5.1924 

Autor neuveden  Tisková novela v senátě N. S. Právo lidu 9.5.1924 

Autor neuveden  Státovědecká společnost a novela o urážkách 
na cti tiskem 

Čech 10.5.1924 

Hrabánek, Jan  Tisková novela a novináři Národní osvobození 10.5.1924 

Autor neuveden  Senát a předloha o urážkách tiskem Národní osvobození 10.5.1924 

Autor neuveden  Ještě k tiskové novele Rudé právo 10.5.1924 

Autor neuveden  Impromtu ironique Československá 
samostatnost 

11.5.1924 

Autor neuveden  Odpor některých senátorů proti tiskovému 
zákonu 

Čech 11.5.1924 

Autor neuveden  Die Pressenovelle im Senat Sozialdemokrat 11.5.1924 

Haller, Dr.  Ein Richter über die Schöffengerichte in 
Preßsachen 

Bohemia 11.5.1924 

Autor neuveden  Předloha o tisku Československá 
samostatnost 

14.5.1924 

Autor neuveden  Osnova tiskového zákona a senát Reforma 16.5.1924 

Autor neuveden  Der Sturm im Wasserglas Sozialdemokrat 16.5.1924 

ves  České lesnické publikace v r. 1923 Lidové noviny 18.5.1924 

Autor neuveden  Rozhodnuto Československá 
samostatnost 

18.5.1924 

kš  Jen pro hodné 28. říjen 20.5.1924 

Autor neuveden  Senátoři se zajišťují Rudé právo 20.5.1924 

Autor neuveden  Senátoři musí odhlasovati tiskový zákon za 
každou cenu 

Rudé právo 20.5.1924 

Autor neuveden  Pešťské časopisy a trestní novela Národní listy 21.5.1924 

Autor neuveden  Tisková novela ústavně-prvávním výborem 
schválena 

Národní listy 21.5.1924 

Autor neuveden  Už to začíná Čech 23.5.1924 

Autor neuveden  Postrašený německo-nacionální redakce Večerní Národní listy 23.5.1924 

 Autor neuveden  Vrátili jsme „Novináře“ Právo lidu 24.5.1924 

Autor neuveden  Pensijní fond Spolku českých žurnalistů Národní listy 24.5.1924 

Autor neuveden  16 pnezistům Národní listy 24.5.1924 

Polák, Emerich, Dr.  Protektion im Gesetz Prager Presse 24.5.1924 

Austerlitz, 
Friedrich 

Protektion im Gesetz Prager Presse  24.5.1924 

Autor neuveden  Žádný pumový atentát na „Sudetendeutsche 
Tagesztg.“ 

Národní politika 25.5.1924 

Autor neuveden  Urážky na cti tiskem a poslanci Národní listy 28.5.1924 

Autor neuveden  K předvčerejší schůzi senátu Rudé právo 30.5.1924 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Národní listy 1.6.1924 

Traub, R. Dr.  Nebezpečí tiskové novely Čech 1.6.1924 

Autor neuveden  Čtenářské obci „28. Října“ 28. Říjen 2.6.1924 

Autor neuveden  Půjdeme tedy do ciziny Rudé právo 3.6.1924 

Spiegel, L.  Die Preßrechtsnovelle Bohemia 6.6.1924 

Polák, Emerich, Dr.  Jakou opatrnost žádají na žurnalistech v cizině České slovo 12.6.1924 

Autor neuveden  Zákon o tisku Lidové listy 15.6.1924 

Autor neuveden  Čeští novináři v Jáchymově Odpolední Národní 
politika 

16.6.1924 

Autor neuveden  Zákon o tisku a zákon imunitní Lidové listy 19.6.1924 

Autor neuveden  Zákon o tisku podepsán Národní listy 20.6.1924 

Autor neuveden  Zákon o tisku a zákon imunitní presidentem 
podepsán 

Národní politika 20.6.1924 

bn  Po podepsání zákona o tisku Rudé právo 20.6.1924 

Autor neuveden  Nová konfiskační praxe Večerní Národní listy 23.6.1924 

Autor neuveden  Ausländische Journalisten in Prag Večerní Prager Presse 23.6.1924 

Autor neuveden  Pressetag in Aussig Prager Tagblatt 24.6.1924 

Polák, František  Jak za hranicemi ministři informují novináře Národní listy 28.6.1924 

Autor neuveden  XX. ročník „Kodyma“ a VI. „Čsl. Zemědělce“ Venkov 4.7.1924 

Autor neuveden  Těžký jest novinářův los Večerní Národní listy 7.7.1924 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Národní listy 11.7.1924 

Autor neuveden  Krise der Ehrenhaftigkeit Bohemia 1.8.1924 

Autor neuveden  Neslýchaná censurní prakse v Pardubicích Rudé právo 1.8.1924 

-k-  Problém národní svornosti Venkov 10.8.1924 

tr.  Bílá skvrna Večerní Právo lidu 12.8.1924 

Autor neuveden  K novému tiskovému zákonu Právo lidu 14.8.1924 

Autor neuveden  Der weiße Fleck und die tschechische 
Auslandspropaganda 

Reichenberger 
Zeitung 

15.8.1924 

Autor neuveden  Obmezenost a zaslepenost Národní osvobození 19.8.1924 

Autor neuveden  Ta naše censura! Národní osvobození 22.8.1924 

-li-  Lidé, kteří kladou pražce na koleje Večerní Právo lidu 4.9.1924 

Autor neuveden  Die Journalistengesetze Prager Tagblatt 17.9.1924 

Autor neuveden  O novinářský zákon a novinářskou komoru Národní listy 17.9.1924 

Autor neuveden  Sehr geehrter Herr Zensor! Bohemia 19.9.1924 

Autor neuveden  Censura v naší republice Národní osvobození 20.9.1924 

Autor neuveden  Zabaveno Socialista 20.9.1924 

Autor neuveden  Pathologie oficiosního tisku Večerní Rudé právo 24.9.1924 

M. V.  Demokratická diskuse: s censorem Večerní Rudé právo 24.9.1924 

Autor neuveden  Co píše koaliční list o censuře 28. říjen 10. - 12. 
1924 

Autor neuveden  Censorova republika Rudé právo 3.10.1924 

Autor neuveden  O novinářský zákon Národní politika 5.10.1924 

Autor neuveden  Konfiskace periodického tisku Československá 
republika 

5.10.1924 

Autor neuveden  Verschärfung der Zensupraxis Prager Tagblatt 5.10.1924 

Autor neuveden  O konfiskaci periodického tisku Lidové noviny 5.10.1924 

P. K.  Zostření konfiskační praxe Národní osvobození 6.10.1924 

Autor neuveden  Ze Syndikátu denního tisku československého Československá 
republika 

7.10.1924 

Autor neuveden  Pro starobní zajištění novinářů Reforma 7.10.1924 

F. B.  Der Rotstift in Verlegenheit Bohemia 7.10.1924 

Autor neuveden  Korupce tiskového odboru ministerského 
předsednictva 

Rudé právo 7.10.1924 

Autor neuveden  Subjektivní stíhání? Národní listy 7.10.1924 

Autor neuveden  Nová úprava tiskového zákona a konfiskační 
praxe 

Národní listy 7.10.1924 

Autor neuveden  Změna konfiskace Lidové listy 8.10.1924 

Hrabánek, Jan Konfiskační prakse Národní osvobození  9.10.1924 

Autor neuveden  Verschärfung der Konfiskationspraxis Prager Tagblatt 9.10.1924 

Autor neuveden  Novinářská noblessa České slovo 10.10.1924 

Autor neuveden  Herr Dolansky droht… Sozialdemokrat 11.10.1924 

Autor neuveden  Vrací se stará rakouská konfiskační praxe? Čech 11.10.1924 

Autor neuveden  Der Kampf um die Preßfreiheit Prager Tagblatt 11.10.1924 

Autor neuveden  Projev Syndikátu denního tisku čsl. proti 
novému zotročení tisku 

Rudé právo 11.10.1924 

Autor neuveden  Novináři proti dalšímu omezování svobody 
tiskové 

České slovo 11.10.1924 

Autor neuveden  O svobodu tisku Národní osvobození 11.10.1924 

Autor neuveden  Die demokratisme Tschachoslowakei Prager Tagblatt 11.10.1924 

Autor neuveden  Proti zostření konfiskační prakse Lidové noviny 11.10.1924 

Autor neuveden  Vláda proti žurnalistům Socialista 11.10.1924 

Autor neuveden  Nedostatek sebevědomí, či co? Právo lidu 12.10.1924 

Autor neuveden  Proti dalšímu omezování tiskové svobody České slovo 12.10.1924 

Autor neuveden  Původce velezrádného výnosu o 
„Sudetendeutschlandu“ z ministerstva 
spravedlnosti 

Národní demokracie 13.10.1924 

Autor neuveden  Smysl pro odstíny Lidové listy 15.10.1924 

Autor neuveden  Návrh žurnalistů na novinářský zákon Právo lidu 15.10.1924 

Autor neuveden  Der Journalistenvorschlag eines 
Pressegesetzes 

Sozialdemokrat 15.10.1924 

Autor neuveden  Pryč s Dolanským! Večerní Právo lidu 15.10.1924 

Autor neuveden  Konfiskace Českého slova Večerní České slovo 15.10.1924 

Autor neuveden  Konfiskace Večerní Národní listy 15.10.1924 

Autor neuveden  Lidé s děravou pamětí Pražský večerník 16.10.1924 

-st-  Censor ve službách klerikální reakce České slovo 16.10.1924 

Autor neuveden  Konfiskační prakse České slovo 16.10.1924 

Autor neuveden  Pryč s Dolanským! Pražský večerník 16.10.1924 

Autor neuveden  Zabavení ranního „Českého slova“ Večerní České slovo 16.10.1924 

Autor neuveden  Sociální demokraté proti ministru 
spravedlnosti dru Dolanskému 

Reforma 16.10.1924 

-h  Katolická censura a pokroková koalice Tribuna 16.10.1924 

Autor neuveden  Censura na ochranu klerikálního kaiserismu Národní osvobození 16.10.1924 

Autor neuveden  Lidé s děravou pamětí Pražský večerník 16.10.1924 

Autor neuveden  Sturm gegen Dolansky Sozialdemokrat 16.10.1924 

Autor neuveden  Diskuse o tiskové svobodě Národní demokracie 16.10.1924 

Autor neuveden  Policejní duch Právo lidu 16.10.1924 

Autor neuveden  Nezpůsoby sociálně-demokratického tisku Lidové listy 16.10.1924 

Autor neuveden  Ozvěna: Pryč s Dolanským Večerní Právo lidu 16.10.1924 

Autor neuveden  Reakce se u komunistů nezastavuje Rudé právo 16.10.1924 

Autor neuveden  Svoboda tisku zájmem národním a veřejným Role 16.10.1924 

Autor neuveden  Svoboda tisku zájmem národním a veřejným Role 16.10.1924 

Autor neuveden  Plzeňská odbočka Syndikátu denního tisku Čech 17.10.1924 

Autor neuveden  Dnešní „Reforma“ propadla konfiskaci Nový večerník 17.10.1924 

Autor neuveden  Ze zákulisí čsl. censury Rudé právo 17.10.1924 

Autor neuveden  Hradčanský Koniáš na ústupu Večerní Právo lidu 17.10.1924 

Autor neuveden  Dnešní „Reforma“ propadla konfiskaci Nový večerník 17.10.1924 

Autor neuveden  Proč sociální demokraty bolí kuří oka českých 
socialistů? 

Lidové listy 17.10.1924 

Autor neuveden  Der Kampf gegen Dolansky Sozialdemokrat 17.10.1924 

drk.  Novinářská noblesa ve včerejším tisku České slovo 17.10.1924 

Autor neuveden  Konfiskace středečního čísla „Českého slova“ České slovo 17.10.1924 

Autor neuveden  Boj o svobodu tisku v koalici Národní osvobození 17.10.1924 

Autor neuveden  Částečné zrušení konfiskace Lidové listy 17.10.1924 

Autor neuveden  Otázka censurní praxe Večerní Tribuna 17.10.1924 

Autor neuveden  Zrušte censuru! Právo lidu 17.10.1924 

Autor neuveden  Bude vojna, bude? Lidové listy 17.10.1924 

Autor neuveden  Politické důsledky aféry censurové Národní osvobození 18.10.1924 

Autor neuveden  Ještě k novinářské noblese České slovo 18.10.1924 

Sý  Smutná bilance Tribuna 18.10.1924 

Autor neuveden  Už mlčí Rudé právo 18.10.1924 

Autor neuveden  Die Minister gegen die Preßpraxis Dolansky Prager Abendblatt 18.10.1924 

Autor neuveden  Hradčanský Koniáš nepožívá důvěry Právo lidu 18.10.1924 

Autor neuveden  Pozadí konfiskační aféry Lidové listy 19.10.1924 

Autor neuveden  Proč bráníme svobodu tisku? Právo lidu 19.10.1924 

Sý  O dra Dolanského Tribuna 19.10.1924 

-e.  Wenn es an den Fragen geht Montagsblatt 20.10.1924 

Autor neuveden  Lekce národně-demokratickému tisku 
z vlastních řad 

České slovo 21.10.1924 

Autor neuveden  Kdo jest vinen? České slovo 21.10.1924 

Autor neuveden  Konfiskační prakse minist. spravedlnosti Lidové listy 22.10.1924 

Autor neuveden  Tažení proti Dolanskému skončilo ostudou pro 
socialisty 

Pražský večerník 23.10.1924 

Autor neuveden  Vládní noviny prozradily na dra Dolanského, 
že pomáhá dělat bolševickému tisku reklamu 

Večerník Práva lidu 23.10.1924 

Autor neuveden  Bohopustý švindl provádí komunistický tisk Československá 
republika 

23.10.1924 

Autor neuveden  Konfiskace listů v letošním roce České slovo 23.10.1924 

Autor neuveden  Ministerstvo spravedlnosti Večerní Tribuna 23.10.1924 

drk  O censuře, kapitola nepopulární České slovo 24.10.1924 

R. K.  Proti svobodě tisku Národní osvobození 25.10.1924 

„Zvědavý“  „Vlast“ v pankrácké knihovně Čech 25.10.1924 

-r.  Novinářské stavovství Lidové noviny 26.10.1924 

Autor neuveden  Zdivočelost tisku Lidové listy 26.10.1924 

Sý-  Censor zvítězil Tribuna 26.10.1924 

Autor neuveden  Sociálním demokratům nestačí konfiskace, 
chtějí hmotné poškozování komunistického 
tisku 

Rudé právo 26.10.1924 

Autor neuveden  Pravda o konfiskacích čili sociální demokrat 
censor nad censory 

Večerní Rudé právo 27.10.1924 

Autor neuveden  Společná porada zástupců „Syndikátu denního 
tisku československého a „Reichsgewerkschaft 

Československá 
republika 

30.10.1924 
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der deutschen Presse“ 

Autor neuveden  887:5 Bohemia 30.10.1924 

Autor neuveden  Vypsání novinářských stipendií Národní listy 7.11.1924 

Autor neuveden  Es gibt ein Richter in... Bohemia 8.11.1924 

Autor neuveden  V „Našinci“ Čech 15.11.1924 

Autor neuveden  Ochrana dobré pověsti republiky Reforma 19.11.1924 

Traub, H. Dr.  Erinnerungen eines Journalisten Prager Presse 12.12.1924 

Autor neuveden  Anketa o novinářském zákonu Lidové listy 18.12.1924 

Autor neuveden  Reform des Presserechtes Prager Tagblatt 18.12.1924 

Autor neuveden  Opět změna tiskového zákona Reforma 19.12.1924 

Autor neuveden  Reforma tiskového zákona v celé republice Lidové listy 19.12.1924 

Autor neuveden  Před zavedením daně z insertů Lidové listy 20.12.1924 

Autor neuveden  Změna tiskového zákona Československá 
republika 

20.12.1924 

Autor neuveden  Daň z inserátů? Národní listy 21.12.1924 

Autor neuveden  O kolektivní smlouvu novinářskou Národní osvobození 24.12.1924 

drk  Novináři a tisková novela České slovo 9.5.1925 

 

Tisk všeobecně (karton 2550) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Autor neuveden  Eine Art der Konfiskationspraxis neuveden [1925] 

Autor neuveden  Zabavení „Večerníku Rudého Práva“ Rudé právo 9.1.1925 

Autor neuveden  Jak se nyní konfiskuje Večerní Rudé právo 9.1.1925 

Autor neuveden  Jarmareční dryáčnictví komunistické Venkov 10.1.1925 

Autor neuveden  „Rudé Právo“ Večerní Tribuna 10.1.1925 

Autor neuveden  Nová censurní prakse? Národní osvobození 10.1.1925 

Autor neuveden  Der erste Verurteilung nach dem Preßgesetze. 
Abg. Stivin nennt seinen Informator 

Bohemia 16.1.1925 

Autor neuveden  Nová trefa naší censury Právo lidu 16.1.1925 

Autor neuveden  Celý náklad „Rudého práva“ zabaven. 
Konfiskujte si nás, komunismus nezničíte! 

Večerní Rudé právo 20.1.1925 

Autor neuveden  Eine neue Konfiskationspraxis Sozialdemokrat 20.1.1925 

Autor neuveden  Nové mravy naší censury Národní osvobození 21.1.1925 

Autor neuveden  Také „Rovnost“ byla konfiskována bez udání, 
pro která místa se tak stalo 

Čech 23.1.1925 

Autor neuveden  Nové tiskové procesy České slovo 24.1.1925 

Autor neuveden  Censura zuřící Rudé právo 25.1.1925 

Autor neuveden  Persekuce komunistického tisku Rudé právo 25.1.1925 

Autor neuveden  Klerikální censor opět v činnosti České slovo 25.1.1925 

Autor neuveden  Die Schukanierung der Presse Sozialdemokrat 30.1.1925 

Autor neuveden  Konfiskační persekuce Lidové listy 5.2.1925 

Autor neuveden  Kouzla dra Dolanského Právo lidu 5.2.1925 

Autor neuveden  Inland Sozialdemokrat 13.2.1925 

Autor neuveden  To za Rakouska možné nebylo Rudé právo 18.2.1925 

Autor neuveden  Na konfiskační praxi Rudé právo 19.2.1925 

Autor neuveden  Bruch des Redaktionsgeheimnises Sozialdemokrat 20.2.1925 

Autor neuveden  Důvodná kritika obch. politiky čsl. vlády 
ohrožováním dobré pověsti republiky? 

Reforma 27.2.1925 

Autor neuveden  Opět zabavená kniha Tribuna 10.3.1925 

Autor neuveden  Wie Hausdurchsuchungen gemacht werden Sozialdemokrat 22.3.1925 

Autor neuveden  Verurteilte Regierungs-Journalisten Bohemia 17.5.1925 

Autor neuveden  Was man in der Tschechoslowakei nicht lesen 
darf 

Bohemia 22.5.1925 

Autor neuveden  Zakázané časopisy Národní listy 22.5.1925 

Autor neuveden  Odsouzený redaktor „Bohemie“ Večerní Národní listy 26.5.1925 

Autor neuveden  Wenn man tschechischer Koalitionssenator ist Bohemia 6.6.1925 

Autor neuveden  Konfiskace knihy České slovo 16.6.1925 

Autor neuveden  Zensur Prager Tagblatt 16.6.1925 

Autor neuveden  Nejvyšší censor československé republiky Rudé právo 18.6.1925 

Autor neuveden  Propaganda proti našemu státu Venkov 23.6.1925 

Autor neuveden  Mravný censor Lidové noviny 1.7.1925 

Autor neuveden  Konfiskace Camilla Lemonniera Národní osvobození 1.7.1925 

-d-  Námitky proti konfiskaci Lemonierova „Adama 
a Evy“ zamítnuty 

Večerní Tribuna 12.7.1925 

Autor neuveden  Der verantwortliche Redakteur der „Deutschen 
Landpost“ verurteilt 

Prager Tagblatt 16.7.1925 

Autor neuveden  Konfiskovaný Masaryk Rudé právo 25.7.1925 

Autor neuveden  Konfiskují se řeči profesora T. G. Masaryka Rudé právo 26.7.1925 

Autor neuveden  Konfiskace Národní osvobození 30.7.1925 

Autor neuveden  Wenn die zewi dasselbe tun… Sozialdemokrat 18.8.1925 

Autor neuveden  Ein besonderes ergiebiger Tag der Zensur Prager Tagblatt 22.8.1925 

Autor neuveden  Minoritätenrechte Prager Tagblatt 10.9.1925 

Autor neuveden  Zajímavá tisková pře Večerní Tribuna 17.9.1925 

Autor neuveden  Odsouzení redaktoři Národní osvobození 17.10.1925 

Autor neuveden  Co bude s konfiskacemi? Právo lidu 21.11.1925 

Autor neuveden  Nová tisková censura v Praze Venkov 21.11.1925 

Autor neuveden  Ein später Einspruch der tschechischen Presse 
gegen die Knebelung 

Bohemia 26.11.1925 

Autor neuveden  Konfiskují historické dokumenty Rudé právo 29.12.1925 

Autor neuveden  Zakázané časopisy Večerní Tribuna 13.1.1926 

Autor neuveden  Pronásledování „Rudého práva“ vládním 
koaličním režimem 

Rudé právo 24.1.1926 

Autor neuveden  Persekuce komunistického tisku České slovo 26.1.1926 

Pražák, František  Co myslí děti o presidentu Masarykovi Národní listy 2.4.1926 

Autor neuveden  Der blamierte Zensor Sozialdemokrat 22.4.1926 

V. D.  Píseň o tatíčcích Národní listy 1.5.1926 

Autor neuveden  Odveta za protistátní propagandu Národní osvobození 22.5.1926 

Autor neuveden  Die Prager Ortsgruppe des Syndikates der 
tschechoslowakischen Journalisten 

Prager Presse 3.6.1926 

Autor neuveden  Konfiskace „Českého Slova“ Právo lidu 19.6.1926 

Autor neuveden  Lidu nesmí býti […] stát ko[…] Právo lidu 20.6.1926 

Autor neuveden  Proti černé reakci v republice Právo lidu 20.6.1926 

Autor neuveden  Proti konfiskaci našich listů České slovo 20.6.1926 

Autor neuveden  Nejsvětější kongrua Právo lidu 20.6.1926 

Kíma, Jiří V. Dr.  Tyrš a Masaryk Národní listy 20.6.1926 

Stivín, Josef  Jar. Vrchlický: (Zabaveno.) Právo lidu 2.7.1926 

Autor neuveden  Die Konfiskationen beginnen wieder Sozialdemokrat 2.7.1926 

Autor neuveden Hanebný, sprostý leták „Trnu“  Národní listy 20.7.1926 

Autor neuveden  Der rechte rotstifht weiß nicht, was die linke 
tut 

Bohemia 13.8.1926 

Autor neuveden  Pražský večerník zabaven Lidové listy 27.8.1926 

Autor neuveden  Tiskové procesy v měsíci září Venkov 1.9.1926 

Autor neuveden  Citát velmi časový Národní listy večerní 7.9.1926 

Autor neuveden  Konfiskace „Národních Listů“ Národní listy 9.9.1926 

Autor neuveden  Že máme censuru 28. říjen 10.9.1926 

Autor neuveden  O závodních časopisech Rudé právo 25.9.1926 

Autor neuveden  To už přestává všechno! Rudé právo 29.9.1926 

Autor neuveden  Znaky diktatury Rudé právo 30.9.1926 

Autor neuveden  Čeština jest mrtvý jazyk České slovo 5.10.1926 

Autor neuveden  Jak se falšuje České slovo 7.10.1926 

Moudrý, Gabriel  Kterak národní sociálové demonstrovali proti 
prof. dru Masarykovi 

Národní listy 8.10.1926 

-i-  Úpadek národně demokratické žurnalistiky Právo lidu 8.10.1926 

Všetečka, Jakub 
Dr. 

 Na obranu dra Kramáře Právo lidu 9.10.1926 

Všetečka, Jakub 
Dr. 

 Jak to vlastně bylo Národní osvobození 9.10.1926 

Všetečka, Jakub 
Dr. 

 Další doklad falšování G. Moudrého České slovo 9.10.1926 

Moudrý, Gabriel  Jak se v roce 1906 jednalo o poslanecký 
mandát pro prof. dra. Masaryka 

Národní listy 12.10.1926 

Autor neuveden  Vrchol….. (čeho, to si každý domyslí, nám by to 
zkonfiskovali.) Censura konfiskuje svůj vlastní 
konfiskační nález! 

Rudé právo 21.10.1926 

Autor neuveden  Zakázané časopisy v Československu Tribuna 23.10.1926 

Autor neuveden  Doby Bachova absolutismu se vracejí Role 26.10.1926 

Moudrý, Gabriel  Úpadek národně demokratické žurnalistiky Národní listy 29.10.1926 

K. J.  President Národní listy večerní 9.11.1926 

Autor neuveden  Konfiskace čísla „Lid. Listů“ pro zasláno Milana 
Boubely 

Lidové listy 1.12.1926 

Autor neuveden  Mayr-Harting se osvědčuje Večerník Rudého 
práva 

11.12.1926 

Autor neuveden  Na dvojí loket censury stěžuje si „Slovák“ Role 11.12.1926 

Autor neuveden  Nám konfiskují pravdu, měšťákům dovolují 
proti nám štvát! 

Rudé právo 12.12.1926 

Autor neuveden  Pan profesor Mayr-Harting při práci Večerník Rudého 
práva 

13.12.1926 

Autor neuveden  Der Konfiszierte Strindberg Sozialdemokrat 17.12.1926 

Autor neuveden  Konfiskace periodického tisku za 7 let 
republiky 

Pražský večerník 27.12.1926 

Autor neuveden  Konfiskace slovenského orgánu republikánské 
strany 

Národní listy 6.1.1927 

Autor neuveden  Zensurflüchten unter dem neuen 
Justizminister 

Bohemia 7.1.1927 

Autor neuveden  K diskusi o tiskových procesech Rudé právo 9.1.1927 

Autor neuveden  Machar aktuální Večerník Rudého 
práva 

13.1.1927 

Autor neuveden  Konfiskace „Práva lidu“ Večerní Tribuna 15.1.1927 

Autor neuveden  Když je český klerikál ministrem vnitra a 
vídeňský klerikál ministrem spravedlnosti 

Právo lidu 16.1.1927 

Autor neuveden  Zajímavý tiskový proces Tribuna 19.1.1927 

Autor neuveden  Konfiskace našeho tisku Rudé právo 20.1.1927 

Autor neuveden  Tyto cesty ke klidu nevedou České slovo 21.1.1927 

Autor neuveden  Zuřivá persekuce našeho tisku Rudé právo 25.1.1927 

Autor neuveden  Ein interessanter Process Sozialdemokrat 28.1.1927 

Autor neuveden  Vicepresident zemského trestního soudu Venkov 29.1.1927 

pracuje na statistice tiskových procesů 

Autor neuveden  Proti konfiskacím „Dělnického rozhlasu“ Národní osvobození 1.2.1927 

Autor neuveden  Zrušená konfiskace Právo lidu 10.2.1927 

Autor neuveden  Zabavení „Pondělního listu“ Večerní České slovo 11.2.1927 

Autor neuveden  Ein Willkürakt der Prager Radiocensur Sozialdemokrat 11.2.1927 

Autor neuveden  Vor einem interessatnen Presse-Prozeß Prager Tagblatt 19.2.1927 

Autor neuveden  Konfiskace Gajdovy „Říšské stráže“ České slovo 22.2.1927 

Autor neuveden  Der Zensor des Herrn Mayr-Harting Sozialdemokrat 23.3.1927 

Autor neuveden  Skandální konfiskace našeho Májového listu Rudé právo 30.3.1927 

Autor neuveden  Die Preßfreiheit von 1848 Prager Presse 4.4.1927 

Autor neuveden  Drzost censurního režimu nezná mezí! Rudé právo 10.4.1927 

jsha  Novinářské jubileum Československá 
republika 

17.4.1927 

Autor neuveden  Masarykův návrat k předválečné minulosti Národní listy večerní 25.5.1927 

-oko-  Č. T. K. Národní listy 7.6.1927 

Autor neuveden  Přípravy ke zřízení „Svobodné školy nauk 
politických a učení novinářského“ 

Československá 
republika 

14.7.1927 

Fuchs, Alfred  Novinářská škola a novinářský talent Lidové listy 31.7.1927 

Autor neuveden  Skandální konfiskace Rudé právo 30.8.1927 

Hrabánek, Jan  Zklamání dra Kahánka Národní osvobození 30.8.1927 

Autor neuveden  Der Zensor als Schützer der Streitbrecher Sozialdemokrat 31.8.1927 

Autor neuveden  Mißverständnis oder Absicht? Deutsche Landpost 3.9.1927 

Autor neuveden  Minister Dr. Mayr-Harting über die Zensur Deutsche Presse 13.9.1927 

Autor neuveden  V Hindenburgově republice jest tisková 
svoboda větší, než v republice Masarykově 

Večerník Rudého 
práva 

13.9.1927 

Autor neuveden  „Nejrozsáhlejší svoboda tisku“ Rudé právo 14.9.1927 

Autor neuveden  Eine Presseklage des Senators Fahrner Bohemia 22.9.1927 

Autor neuveden  Konfiskační teror proti komunistickému tisku Rudé právo 30.9.1927 

Autor neuveden  Der Zensor als Wahlhelfer Sozialdemokrat 5.10.1927 

Autor neuveden  Mit dem Zensor gegen die Arbeiterschaft! Sozialdemokrat 15.10.1927 

Autor neuveden  T. G. Masaryk, konfiskovaný čsl. Censorem. 
Pan Ulman první den v úřadě 

Večerník Rudého 
práva 

3.11.1927 

Autor neuveden  Heilung durch Schweigen Prager Tagblatt 5.11.1927 

Autor neuveden  Vláda, násilí a lži Rudé právo 5.11.1927 

Autor neuveden  Pražská tisk. censura Pražský večerník 7.11.1927 

Autor neuveden  Pane státní zástupce! Role 8.11.1927 

Autor neuveden  Pod knutou německého ministra spravedlnosti Právo lidu 8.11.1927 

Autor neuveden  Konfiskace „Národního osvobození“ Národní osvobození 8.11.1927 

Autor neuveden  Skandál s „Tkalci“ Právo lidu 8.11.1927 

Autor neuveden  Boj o svobodu tisku Rudé právo 9.11.1927 

r.  Zostřenou konfiskaci listů Národní osvobození 11.11.1927 

rv  Z domácnosti Stříbrného Večerního Listu Lidové noviny večerní 13.11.1927 

Autor neuveden  Znamenitý dar Spolku českých žurnalistů 
v Praze 

Národní listy 16.11.1927 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů v Praze Národní listy 17.11.1927 

Autor neuveden  Křižáci pera! Národní politika 18.11.1927 

Autor neuveden  Jubileum novinářské Československá 
republika 

18.11.1927 

Autor neuveden  Padesát let Spolku českých žurnalistů v Praze Československá 
republika 

19.11.1927 

Autor neuveden  Jubilejní schůze Spolku českých žurnalistů Lidové listy 19.11.1927 

Autor neuveden  Jubilejní slavnost Spolku českých žurnalistů Národní politika 19.11.1927 

Autor neuveden  Dar ministra školství spolku českých novinářů Večerní Tribuna 19.11.1927 

Autor neuveden  Jubiläumsversammlung des Vereines der 
tschechoslowakischen Journalisten 

Prager Presse 19.11.1927 

Sadecký, F.  1877 – 1927 Lidové listy 19.11.1927 

Autor neuveden  Pro žurnalistiku poctivou a rozumnou! Národní politika 20.11.1927 

Autor neuveden  Státní příspěvek pensijnímu fondu Spolku 
českých žurnalistů 

Národní politika 20.11.1927 

Autor neuveden  Gentlemani. Zajímavý tiskový spor. Satisfakce 
dru red. Wünschovi 

České slovo 23.11.1927 

Autor neuveden  Smír, jemuž se vzpíral nikoli obžalovaný, nýbrž 
advokát 

Národní osvobození 23.11.1927 

Autor neuveden  Ein Gentlemanstückchen des Stříbrný-
Blättchens 

Sozialdemokrat 23.11.1927 

Autor neuveden  Wer wird die Erklärung veröffentlichen? Prager Tagblatt 24.11.1927 

Autor neuveden  Über Korruption darf man nicht schreiben! Sozialdemokrat 25.11.1927 

Autor neuveden  Censura v „Radiojournalu“ České slovo 25.11.1927 

Autor neuveden  Pštrosí politika Večerník Práva lidu 27.11.1927 

Kratochvíl, Z.  Naše stará chůva Lidové noviny 29.11.1927 

Autor neuveden  Was man hierzulande konfisziert Sozialdemokrat 2.12.1927 

Autor neuveden  Schutz der heimatischen Arbeit Prager Tagblatt 3.12.1927 

Autor neuveden  Ochrana domácího trhu práce Tribuna 3.12.1927 

Autor neuveden  Der Schutz der heimischen Arbeit Prager Presse 3.12.1927 

Autor neuveden  Konfiskovaný Masaryk Rudé právo 4.12.1927 

Autor neuveden  Der Schutz der heimischen Arbeit Prager Tagblatt 4.12.1927 

Rauchberg, 
Heinrich Prof. Dr. 

 Arbeitsmarkt Prager Tagblatt 4.12.1927 

Dr. Rý-  Ochrana domácího pracovního trhu Lidové listy 4.12.1927 

ev  Zrušená konfiskace Lidových novin Lidové noviny 7.12.1927 
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Autor neuveden  Aufgehobene Konfiskationen Bohemia 8.12.1927 

Autor neuveden  Eine sonderbare Beschlagnahme und ihre 
Zurückziehung 

Bohemia 8.12.1927 

Autor neuveden  Jak se konfiskuje České slovo 8.12.1927 

Autor neuveden  Tages-Neuigkeiten Bohemia 8.12.1927 

Autor neuveden  Nadbytečná úřední horlivost Národní osvobození 9.12.1927 

Autor neuveden  Korruption und Pressefreiheit Sozialdemokrat 10.12.1927 

Autor neuveden  Korruption und Pressefreiheit Sozialdemokrat 11.12.1927 

Autor neuveden  Kdo nedrží čestné slovo? Rudé právo 15.12.1927 

Autor neuveden  Gegen Zensur und Bürokratenwill Sozialdemokrat 18.12.1927 

Autor neuveden  Der Kalender des „Slovak“ konfisziert Prager Tagblatt 25.12.1927 

Autor neuveden  Der Zwiebelfisch Prager Presse 25.12.1927 

Autor neuveden  Ein Pressejubilar Deutsche Presse 1.1.1928 

Autor neuveden  Der Deutsche Presse zum Neuen Jahr! Deutsche Presse 1.1.1928 

Walther, Victor  Von Zeitungen, Lesern und Redakteuren Sozialdemokrat 1.1.1928 

Obr, Josef  Rozšiřujme a podporujme katolický tisk Lidové listy 1.1.1928 

Autor neuveden  Nejlépe placený novinář Venkov 1.1.1928 

N  Zpravodajská aféra ministra Gesslera Lidové noviny 2.1.1928 

Autor neuveden  Geßlers Sorgen Prager Presse 2.1.1928 

Autor neuveden  Beim Blättern Prager Presse 3.1.1928 

Autor neuveden  Úpadek zpravodajského podniku ministra 
říšské obrany dra Gesslera 

Národní politika 3.1.1928 

Autor neuveden  Reichsgelder für eine Zeitungskorrespondenz Sozialdemokrat 3.1.1928 

Ženatý, Berty  Na banketě žurnalistů Lidové noviny 4.1.1928 

Autor neuveden  Rumunský ministr přezkouší své diplomaty Právo lidu 4.1.1928 

Autor neuveden  Gesslerova tisková kancelář Právo lidu 4.1.1928 

Autor neuveden  Ein Künstler- und Journalistenheim in der 
staatlichen Bädern 

Prager Presse 5.1.1928 

Autor neuveden  Dvacetpět let novinářské činnosti šéfredaktora 
Lidových Novin 

Večerní Tribuna 5.1.1928 

Autor neuveden  Drakonisches Presserecht und Hochberrats-
Prozesse 

Prager Tagblatt 6.1.1928 

Autor neuveden  Ke zprávám o změně majitelů „Pestrého 
Týdne“ 

Národní listy 7.1.1928 

Polgar, Alfred  Leitfaden für Polemiken Prager Tagblatt 7.1.1928 

Gold, Michael  Vzor moderního socialisty a novináře: John 
Reed, autor nesmrtelné kroniky revoluce 
„Deset dnů, které otřásly světem“ 

Rudé právo 8.1.1928 

Pošva, Karel  Materielní publikace zákonů. Povinnosti tisku, 
školy a ostatní veřejnosti 

Československá 
republika 

8.1.1928 

Autor neuveden  Pět let naší deníkové akce Národní osvobození 8.1.1928 

Autor neuveden  Gesellschaftabend zu Ehren reichsdeutscher 
Journalisten in Prag 

Deutsche Presse 8.1.1928 

Autor neuveden  Zajímavá statistika o americké žurnalistice – 
Čemu se věnuje v amerických listech nejvíce 
pozornosti 

Národní politika 8.1.1928 

Autor neuveden  Pan dr. Alfred Fuchs, Alfred Právo lidu 9.1.1928 

cher  Gegen das keimende Leben der öffentlichen 
Meinung 

Montagsblatt 9.1.1928 

Stojšek, Ludvík, 
JUC. 

 K chystané politické škole Národní osvobození 9.1.1928 

Autor neuveden  (Okénko) Lidové noviny 9.1.1928 

Autor neuveden  Tribuna Montagsblatt 9.1.1928 

Autor neuveden  Dokončení největšího slovníku světa Večerník Práva lidu 9.1.1928 

Autor neuveden  Kulturní pracovník proti tisku Šaldy a 
Stříbrného 

Právo lidu 10.1.1928 

Autor neuveden  Časopis Radiojournal Lidové listy 10.1.1928 

Kzl.  Deník naší revoluce Národního 
osvobození , příloha 
Legionářský týden 

12.1.1928 

Kudela, Josef  Z počátků Československého deníku Národního 
osvobození , příloha 
Legionářský týden 

12.1.1928 

Rada, Jan  Našemu „Deníčku“ do památníku Národního 
osvobození , příloha 
Legionářský týden 

12.1.1928 

Fink, Pavel  Na okraj sežloutlých depeší Národního 
osvobození , příloha 
Legionářský týden 

12.1.1928 

Autor neuveden  Americký spolupracovník na čsl. osvobozovací 
akci 

Venkov 12.1.1928 

Autor neuveden  Čtrnáctideník pro čsl. vystěhovalce Tribuna 13.1.1928 

Autor neuveden  „Daily Mail“ – 1,850.000 Auflage Prager Presse 13.1.1928 

ev.  Těsnohlídek soudničkář Lidové noviny večerní 13.1.1928 

Autor neuveden  Rozvrat mezi fašisty Právo lidu 13.1.1928 

Autor neuveden  Poplatníci donaha… Role 13.1.1928 

Autor neuveden  Honoráře novinářů Český deník 13.1.1928 

Autor neuveden  Novinář – muftim Venkov 13.1.1928 

Váša, Pavel  Rudolf Těsnohlídek zemřel Lidové noviny 
Odpolední vydání 

13.1.1928 

og  Tragický skon paní Těsnohlídkové Lidové noviny 13.1.1928 

Odpolední vydání 

Autor neuveden  Verlorenes Presse-Prozess der „reforma“ 
gegen die Firma Baťa 

Prager Presse 14.1.1928 

msm  Trojí čtenáři novin Československá 
republika 

14.1.1928 

Cajthaml-Liberté, 
František 

 Za autorem tajného českého tisku 
socialistického v Rakousku 

Právo lidu 14.1.1928 

olo  Tragedie manželů Těsnohlídkových Lidové noviny 14.1.1928 

Passarge, Mario  Interviews Prager Tagblatt 15.1.1928 

Autor neuveden  Reichsdeutsche Journalisten in Prag Prager Presse 15.1.1928 

Autor neuveden  Reichsdeutsche Pressevertreter als Gäste der 
deutsch-christl. Journalistenverbandes 

Deutsche Presse 15.1.1928 

Autor neuveden  Výprava říšskoněmeckých novinářů do 
Československa 

Lidové listy 15.1.1928 

Autor neuveden  Němečtí žurnalisté v Praze Národní osvobození 15.1.1928 

Autor neuveden  Říšskoněmečtí katoličtí novináři v Praze České slovo 15.1.1928 

Autor neuveden  Němečtí katoličtí novináři v Praze Československá 
republika 

15.1.1928 

Autor neuveden  Výprava říšskoněmeckých politiků a novinářů 
v Praze 

Tribuna 15.1.1928 

Autor neuveden  Říšskoněmečtí žurnalisté v Praze Národní listy 15.1.1928 

Autor neuveden  Výprava vynikajících politiků a novinářů 
římsko-německých v Praze 

Národní politika 15.1.1928 

Autor neuveden  Reichsdeutsche Gäste Deutsche Presse 15.1.1928 

Autor neuveden  Výprava říšskoněmeckých katolických novinářů 
do Československa 

Lidové noviny 17.1.1928 

Autor neuveden  Die reichsdeutschen Journalisten biem 
Präsidenten Masaryk und Erzbischof Dr. Kordač 

Deutsche Presse 17.1.1928 

Autor neuveden  100 Presseklagen Abendzeitung 17.1.1928 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Průmysl a noviny Lidové noviny 18.1.1928 

Peroutka, 
Ferdinand 

 Průmysl a noviny Lidové noviny 18.1.1928 

Autor neuveden  Říšskoněmečtí novináři v našem parlamentě Národní politika 18.1.1928 

Autor neuveden  Die reichsdeutsche Journalistenexkursion biem 
Präsidenten der Republik 

Prager Presse 18.1.1928 

Autor neuveden  Kremace spisovatele Těsnohlídka a jeho choti 
v Pardubicích 

České slovo 18.1.1928 

Ře  Rozloučení s Rudolfem Těsnohlídkem 
v Pardubicích 

Lidové noviny 18.1.1928 

Autor neuveden  Womit beschäftigen sich die amerikanischen 
Zeitungen? 

Teplitzer Zeitung 18.1.1928 

-eit-  Ein lächerlicher Beruf Prager Presse 19.1.1928 

Autor neuveden  Čtení novin učebným předmětem Moravské národní 
noviny 

19.1.1928 

Autor neuveden  Neudržitelný zákon Reforma 19.1.1928 

V. G.  Těžký úkol Právo lidu 20.1.1928 

Autor neuveden  Půl tisíce líčení v tiskových procesech za rok Národní listy 20.1.1928 

Stočes, V.  Do dělnické rodiny patří dělnické časopisy Právo lidu 20.1.1928 

Autor neuveden  Die deutschen Zentrums-Journalisten in 
Reichenberg 

Prager Presse 20.1.1928 

Autor neuveden  Novinářství ve Velkém Brně Venkov 20.1.1928 

Autor neuveden  Der reichsdeutsche Journalistenbesuch in 
Gablonz 

Gablonzer Tagblatt 20.1.1928 

Mrkvička, O.  V redakci Večerního Listu Lidové noviny 21.1.1928 

Autor neuveden  Die reichsdeutschen Journalisten bei Baťa Prager Presse 21.1.1928 

Autor neuveden  Říšsko-němečtí žurnalisté na naší půdě Národní politika 
odpolední vydání 

21.1.1928 

Autor neuveden  Němečtí katol. žurnalisté u Bati Lidové listy 21.1.1928 

Vachek, Emil  Hanba republiky Právo lidu 21.1.1928 

Autor neuveden  Výzva ke čtenářům Národních listů Národní listy 22.1.1928 

Autor neuveden  Stíny tiskové novely Národní listy 22.1.1928 

A. P.  Noviny a novináři Národní listy 22.1.1928 

Autor neuveden  Říšskoněmečtí novináři strany centra 
návštěvou u p. presidenta republiky 16. ledna t. 
r. 

Československá 
republika 

22.1.1928 

H.  Mezi námi a Němci Národní listy 22.1.1928 

Autor neuveden  Štvavá řeč náměstka chebského starosty 
k říšsko-německým žurnalistům 

Národ 23.1.1928 

Autor neuveden  Říšsko-němečtí žurnalisté navštívili v pátek Zlín Národní politika 
odpolední vydání 

23.1.1928 

Autor neuveden  Die öffentliche Meinung und der 
internationale Geist 

Prager Presse 24.1.1928 

Autor neuveden  Der Abschluß des reichsdeutschen 
Journalistenbesuches 

Deutsche Presse 24.1.1928 

Autor neuveden  Ti, kteří chodili dříve kolem soudu po špičkách, 
drze hledají dnes u něho ochranu své cti 

Rudé právo večerní 
vydání 

24.1.1928 

B. F.  Z ovzduší černého umění Lidové listy 25.1.1928 

Autor neuveden  „Národní Listy“ – „Rudé Právo“  Kmetský soud 
v Praze 

Právo lidu 25.1.1928 

Autor neuveden  Doprava novin motorovými dresinami Tribuna 25.1.1928 

Autor neuveden  Mit der Kundt Prager Presse 25.1.1928 

B. F.  Lidové listy. Novinářské a jiné noviny z Ameriky Lidové listy 25.1.1928 

Autor neuveden  Die Freischule für politische Wissenschaften Prager Presse 25.1.1928 

K.  Tisková ostuda – Národní listy o Kramářově 
reformě 

Lidové noviny 25.1.1928 

Bill, Friedrich Dr.  Hungerstreik in Pankratz Prager Tagblatt 25.1.1928 

Autor neuveden  Die Deutschen als Kolonisten Prager Presse 25.1.1928 

Autor neuveden  Der Direktor der Journalistenschule in New 
York gestorben 

Deutsche Presse 26.1.1928 

Autor neuveden  Naříkají nad svým dílem Rudé právo 26.1.1928 

Klein, O.  Francouzští novináři hledají patrona Tribuna 26.1.1928 

Autor neuveden  Papstenzyklika und Presse Deutsche Presse 27.1.1928 

Autor neuveden  Německý hlas v čs. věcech Lidové noviny 28.1.1928 

Autor neuveden  Změna v redakci Literárního světa Národní listy 28.1.1928 

Autor neuveden  Přehled revuí Venkov 28.1.1928 

Autor neuveden  Časopis „Rozhlas“ Lidové listy 28.1.1928 

Autor neuveden  Redaktor Jan Janča zemřel Národní listy 28.1.1928 

Autor neuveden  Šéfredaktor „Ruchu“ Jan Janča zemřel Národní politika 28.1.1928 

Autor neuveden  Ein Vortrag über die „Pressa“ in Prag Prager Presse 28.1.1928 

Polák, Arnošt  Interview a anketa Národní politika 28.1.1928 

Lorenz, Franz. Dr.  Die christliche Presse im Dienste der 
deutschen Kulturgemeinschaft 

Deutsche Presse 29.1.1928 

Autor neuveden  Spojení „Pondělního listu“ s „Večerním listem“ Role 31.1.1928 

Autor neuveden  Zúčastní se Československo mezinárodní 
výstavy novinářské v Kolíně n. R.? 

Československá 
republika 

31.1.1928 

Autor neuveden  Probleme des Zeitungswesens Prager Presse 31.1.1928 

Kratina, F.  Křesťanská revue Lidové noviny 1.2.1928 

Autor neuveden  „Duch novin“ Československá 
republika 

1.2.1928 

Autor neuveden  Fusionierung im englischen Zeitungswesen Prager Tagblatt 1.2.1928 

Autor neuveden  Der Kurs der „Germania“ Prager Tagblatt 1.2.1928 

Autor neuveden  Kde se projednává nejvíce tiskových pří? Národní listy 1.2.1928 

Autor neuveden  Stoleté jubileum Lidové listy 1.2.1928 

Jacobs, Monty  Warum bekomme ich mein Manuskript 
zurück? 

Prager Tagblatt 1.2.1928 

Autor neuveden  Von der Rauchfahne zum Weltblatt Prager Presse 1.2.1928 

Autor neuveden  „Le Populaire“ žaluje ústecký „Tag“ Právo lidu 2.2.1928 

Autor neuveden  „Duch Novin“ Národní listy 2.2.1928 

-chb-  Vlajka barvy černé Národní osvobození 2.2.1928 

Autor neuveden  Z tiskových procesů v Mor. Ostravě v r. 1927 Československá 
republika 

2.2.1928 

Autor neuveden  První den přelíčení s manželi Makariusovými Večerník Rudého 
práva 

2.2.1928 

Autor neuveden  Nový slovanský časopis v Polsku Národní listy 3.2.1928 

Autor neuveden  Der „Populaire“ klagt den „Tag“ Prager Presse 3.2.1928 

Autor neuveden  Dvojí loket censury Role 3.2.1928 

Autor neuveden  Noviny o sobě Národní listy 3.2.1928 

Autor neuveden  „Daily News“ – „Westminster Gazette“ Prager Tagblatt 3.2.1928 

Autor neuveden  Lomené světlo – voleb. moratorium pravdy Lidové noviny 4.2.1928 

Autor neuveden  Witiko Prager Presse 4.2.1928 

-n  Nový divadelní referent „Lidových Novin“ Národní listy 4.2.1928 

Autor neuveden  Ein Presseschauspiel Prager Presse 4.2.1928 

Autor neuveden  Tisk, který je opravdu velmocí Lidové noviny večerní 4.2.1928 

B  Týdenní rozhlásek Lidové noviny večerní 4.2.1928 

Autor neuveden  Jejich kapitulace, náš skvělý úspěch Venkov 5.2.1928 

Autor neuveden  Praví přátelé Národní osvobození 5.2.1928 

Autor neuveden  Neue deutsche Wochenzeitung Deutsche Presse 5.2.1928 

Autor neuveden  Der „Tag“ wird nun in Leitmeritz die Ehre 
haben 

Sozialdemokrat 5.2.1928 

Autor neuveden  „Právo lidu“ horší než Reuter Rudé právo 5.2.1928 

Autor neuveden  Eine neue Drosselung der Pressefreiheit Sozialdemokrat 5.2.1928 

Autor neuveden  Coolidge über die Aufgabem der Presse Prager Presse 6.2.1928 

Autor neuveden  Politické delikty – sprosté delikty Večerník Rudého 
práva 

6.2.1928 

Autor neuveden  Kdo má vychovávati příští žurnalisty? České slovo 7.2.1928 

Autor neuveden  15 katolisch-deutsche Tageszeitungen in der 
Schweiz 

Deutsche Presse 7.2.1928 

Autor neuveden  Dr. Borský má byť docentom na žurnalistickej 
škole 

Slovák 8.2.1928 

Autor neuveden  Rozhlasová censura Večerník Rudého 
práva 

8.2.1928 

Autor neuveden  Jmenování jako libovůle? Právo lidu 8.2.1928 

Autor neuveden  „Večerní List“ odvolává urážky katolického 
kněze 

Lidové listy 9.2.1928 

V. G h.  O litomontáži Lidové noviny 9.2.1928 

Fastrová, Olga  Z redakčního stolku Národní politika 9.2.1928 

Autor neuveden  Das Internationale Bureau der katolischen 
Journalisten 

Deutsche Presse 9.2.1928 

Autor neuveden  Maďarská novinářská škola zanikne Venkov 10.2.1928 

V. W.  Co se starými novinami? Tribuna 10.2.1928 
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nr.  Trampoty redakčních lístků České slovo 10.2.1928 

Autor neuveden  Zlepšená doprava novin na český venkov Československá 
republika 

10.2.1928 

Autor neuveden  Zeitung und Zeitschrift Prager Presse 12.2.1928 

Wettreich, Ernst  Amor in der Zeitung Prager Tagblatt 12.2.1928 

Kubin, Alfred Der Redakteur Prager Tagblatt  12.2.1928 

Autor neuveden  Die Gründung des Gaues Prag der 
Reichsgewerkschaft der Deutschen Presse 

Bohemia 14.2.1928 

Autor neuveden  Gründung des Gau „Prag“ der 
Reichsgewerkschaft der deutschen Presse 

Deutsche Prese 14.2.1928 

Autor neuveden  Die Tschechoslowakei und die „Pressa“ Deutsche Presse 14.2.1928 

Autor neuveden  Neuer, riesiger Zeitungstrust Rothemeres Deutsche Presse 14.2.1928 

Autor neuveden  Mayr-Hartings Zensur Sozialdemokrat 14.2.1928 

Autor neuveden  Die Tschechoslowakei und die „Pressa“ Bohemia 14.2.1928 

Autor neuveden  Eröffnung der Journalistenhochschule bereits 
im März 

Bohemia 14.2.1928 

Autor neuveden  Die tschechoslowakische Teilnahme an der 
„Pressa“ gesichert 

Prager Presse 15.2.1928 

pa.  Der Zeitungsfanda Prager Presse 15.2.1928 

Autor neuveden  Jak má býti organisováno mezinárodní 
hospodářské zpravodajství 

Tribuna 15.2.1928 

Autor neuveden  Publizität in der Wirtschaft Prager Presse 16.2.1928 

Schieszl, Josef Dr.  Opuštěné veřejné mínění Lidové noviny 16.2.1928 

Autor neuveden  Die freie Kolportage bei uns Prager Presse 18.2.1928 

Hladíková, R.  Jak vznikají noviny: V sazárně Venkov 18.2.1928 

B.  Soutěž a tvorba Lidové noviny 18.2.1928 

Autor neuveden  Die Aufgaben der Presse Prager Presse 19.2.1928 

Autor neuveden  Die Tschechoslovakei auf der Kölner „Pressa“ Prager Presse 19.2.1928 

Autor neuveden  Ungezogene Studenten Prager Tagblatt 19.2.1928 

di  Prodaný časopis Lidové noviny 19.2.1928 

Autor neuveden  Valná výroční schůze Jednoty 
československých novinářů 

Národní politika 
odpolední vydání 

20.2.1928 

Autor neuveden  O reportérech Poledník 20.2.1928 

Autor neuveden  Eine unentgeltliche Zeitung Prager Presse 22.2.1928 

Autor neuveden  Anekdoten um einen Journalisten. Was der 
„Rasende Reporter“ erzählt 

Prager Presse 22.2.1928 

Cassius  Noviny konkurentem knihy Tribuna 24.2.1928 

Autor neuveden  Der Journalistische Rekord in St. Moritz Prager Tagblatt 24.2.1928 

Miškovský, Josef  Ze vzpomínek venkovského novináře Ráno 27.2.1928 

Thon, Jan  Kultura v očích komunisty Národní listy 2.3.1928 

-fkz-  Hory fašistických slibů a hrozeb novým 
deníkem konečně porodily 

Národní osvobození 2.3.1928 

Autor neuveden  Jak se stal pan Svojše redaktorem 
československé tiskové kanceláře a 
vydavatelem subvencovaného obdeníku 
„Podkarpatské hlasy“ 

Lidové listy 2.3.1928 

Autor neuveden  Další vzrůst živnost. strany je podmíněn 
rozšířením našeho tisku 

Nový večerník 3.3.1928 

Gilland, Hill  Der neue Northcliffe-Trust Prager Presse 3.3.1928 

Autor neuveden  Bratislavský „Magyar Ujság“ do rukou 
Zavových? 

Právo lidu 3.3.1928 

Autor neuveden  O tisku se neříká nadarmo Rudé právo 3.3.1928 

-l-  R. Kopecký. Noviny a novináři Právo lidu 3.3.1928 

Kipa  Tisku připadá v dnešní době významná úloha Lidové listy 3.3.1928 

Autor neuveden  Englische Presse und englische Außenpolitik Prager Presse 3.3.1928 

ax.  Rasová kontroverse Právo lidu 4.3.1928 

Autor neuveden  Politická parfumerie Tribuna 6.3.1928 

Autor neuveden  Fašisti koupili největší neapolský list za 23 mil. 
lir 

Lidové listy 6.3.1928 

Hn  Přípravy k založení žurnalistické školy Lidové noviny 7.3.1928 

Autor neuveden  Cena města Prahy pro žurnalisty Venkov 7.3.1928 

ČTK  Československá exposice na mezinárodní 
novinářské výstavě v Kolíně 

Tribuna 7.3.1928 

Autor neuveden  Prager Zensurverhältnisse im Jahre 1848 Prager Presse 8.3.1928 

Autor neuveden  Der Pranger Schundpresse Prager Presse 9.3.1928 

Autor neuveden  Bekenntnis zum Journalismus Prager Presse 9.3.1928 

Autor neuveden  Bilderraub Prager Presse 9.3.1928 

Mrvička, Ot.  Pražské večerníky Lidové noviny 10.3.1928 

Autor neuveden  Wer hat es verstanden Prager Tagblatt 10.3.1928 

Autor neuveden  Čtrnáct obrazových montáží v čsl. oddělení na 
knižním veletrhu italském 

Československá 
republika 

10.3.1928 

Autor neuveden  Umravňující novinářská lekce v národně-
demokratickém časopise 

Národní osvobození 10.3.1928 

Bass, Eduard  Kde vznikl titul Jeho Veličenstvo? Lidové noviny večerní 10.3.1928 

Autor neuveden  Význam tisku Lidové listy 11.3.1928 

Pi.  Noviny Lidové listy 11.3.1928 

Autor neuveden  Pohotovost agrární žurnalistiky Venkov 11.3.1928 

Ma-F a  Časopisy, pane vrchní! Lidové noviny 14.3.1928 

Autor neuveden  Die Geheimsprache der Getzerei Prager Presse 14.3.1928 

L. Š.  Rozšiřujte tisk! Lidové listy 14.3.1928 

Verunáč, V.  Nová příloha Lidové noviny 14.3.1928 

Nemo  Boulevardní tisk Národní listy 14.3.1928 

Autor neuveden  Pomník slovenskému novináři Národní osvobození 14.3.1928 

Autor neuveden  Tisková organisace 25 latinských států Lidové listy 14.3.1928 

Autor neuveden  Vor achtzig Jahren Bohemia 16.3.1928 

-rna  Lidská tvář pana censora Právo lidu 17.3.1928 

Autor neuveden  Redaktor Penížek na Vysokou školu 
novinářskou 

České slovo 18.3.1928 

F. L. Č.  „Pánové“ České slovo 18.3.1928 

-ühl-  Zrušená konfiskace Národní osvobození 20.3.1928 

Autor neuveden  censura a „chvíle poznání“ České slovo 20.3.1928 

vk  Vydávali se za redaktory Lidové listy 20.3.1928 

Klokoč, Jan  Chudí v Anglii Národní osvobození 21.3.1928 

jd.  Absurdnost soudní prakse v tiskových věcech Národní osvobození 21.3.1928 

Autor neuveden  Večer na počest red. Jos. Penížka Venkov 21.3.1928 

Fer.  Nejrozšířenější tisk nebývá vždy nejvlivnější Národní osvobození 21.3.1928 

Autor neuveden  Výstava novin Národní politika 21.3.1928 

Autor neuveden  Marconi předpovídá převrat ve světovém 
zpravodajství 

Národní politika 22.3.1928 

Autor neuveden  92.245 Ferngespräche und 12.600 Telegramme Prager Presse 22.3.1928 

-s-  Věda o novinách Tribuna 22.3.1928 

Autor neuveden  Marconi o budoucnosti radia Lidové noviny 22.3.1928 

Trilby  Anekdoten um einen Journalisten. Was der 
rasende Reporter erzählt 

Prager Presse 22.3.1928 

Autor neuveden  Telegrafierte Bücher Prager Tagblatt 22.3.1928 

č.  Film jako noviny Tribuna 23.3.1928 

ur.  Noviny ve filmu Lidové noviny 23.3.1928 

Munk, František 
Ing. 

 Lord Rothermere rozšiřuje svůj koncern Tribuna 23.3.1928 

K.  Pan Penížek Lidové noviny 23.3.1928 

Autor neuveden  Jubileum novináře České slovo 23.3.1928 

Autor neuveden  Penížkovy oslavy ve Sdružení parlamentních 
zpravodajů 

Lidové listy 23.3.1928 

Autor neuveden  Das Gesicht der Zeitung Prager Presse 23.3.1928 

Scheinpflug, Karel  "Neodkládejte“ Večerní Lidové 
noviny 

24.3.1928 

Autor neuveden  Die erste Presseweltausstelung in Prag 1877. 
Die Vorläuferin der „Pressa“ 

Prager Presse  25.3.1928 

Autor neuveden  Die Tschechoslowakei auf der internationalen 
Presse-Austellung in Köln a. Rh. 

Bohemia 25.3.1928 

Autor neuveden  Z kampaní „Večerního listu“. Tiskový soud 
v Praze 

České slovo 25.3.1928 

Autor neuveden  Dům umělců a žurnalistů v státních lázních Tribuna 25.3.1928 

kj.  Nadbytek obrázkových časopisů Venkov 25.3.1928 

Autor neuveden  Šmočkové, klepálkové Venkov 25.3.1928 

Autor neuveden  Chefredakteur Ludwig Wolf aus der 
Reichsgewerkschaft der deutschen Presse 
ausgeschlossen 

Bohemia 25.3.1928 

Mrkvička, Ot.  Návrh pro československé oddělení Lidové noviny 25.3.1928 

Stránský, Jaroslav  Veřejný zájem Lidové noviny 25.3.1928 

-ühl-  Pře dvou redaktorů Národní osvobození 25.3.1928 

-fk-  O provaze v domě oběšencově Národní osvobození 25.3.1928 

Autor neuveden  Zur deutschen Zeitungs- und 
Zeitschriftenstatistik 

Prager Presse 27.3.1928 

Autor neuveden  Pressa – die Weltschau am Rhein Prager Presse 27.3.1928 

Fer.  Sedmá velmoc Národní osvobození 27.3.1928 

Autor neuveden  Der Pressekampf um die englische Provinz Prager Presse 29.3.1928 

Autor neuveden  Der geistige Kampf um den Frieden Prager Presse 30.3.1928 

-r-  Vojny a Malý oznamovatel Lidové noviny 31.3.1928 

Autor neuveden  Máme vážný dotaz na pana censora Právo lidu 1.4.1928 

Autor neuveden  Ausstellung „Europäische Buchkunst der 
Gegenwart“ 

Prager Presse 1.4.1928 

Autor neuveden  Rundfunk und Zeitung Prager Presse 1.4.1928 

Autor neuveden  Der „Kassai Raplo“ wird aktivistisch Prager Presse 1.4.1928 

Autor neuveden  Supra Prager Presse 1.4.1928 

Autor neuveden  Die Niederträchtigkeit der Wolfpresse Sozialdemokrat 3.4.1928 

Autor neuveden  „Právo“ už schovává svou firmu Právo lidu 3.4.1928 

-ský  Opět napadený šriftlajtr Národní politika 3.4.1928 

Autor neuveden  Výprava lotyšských novinářů do Prahy Národní listy 3.4.1928 

Autor neuveden  Hugenberg. Scherlverlag und die deutsche 
Republik 

Prager Presse 4.4.1928 

Autor neuveden  Řádění censury Rudé právo 5.4.1928 

Autor neuveden  K 80.  Výročí vydání prvého čísla Havlíčkových 
„Národních Novin“ 

Právo lidu 5.4.1928 

Autor neuveden  Karel Poláček opouští redakci „Tribuny“ Právo lidu 5.4.1928 

Autor neuveden  Syndikát čsl. novinářů a brněnská výstava České slovo 5.4.1928 

Autor neuveden  Proti novinářské úrovni „Venkova“ České slovo 5.4.1928 

J. IV.  První číslo Havlíčkových „Národních novin“ Venkov 5.4.1928 

Autor neuveden  „Slovenský Denník“ Československá 
republika 

6.4.1928 

Autor neuveden  Presse und Spekulation Prager Presse 8.4.1928 

Autor neuveden  Slovenskému publicistovi a průkopníku 
slovenského tisku. Dušanu Porubskému 

Československá 
republika  

11.4.1928 

Autor neuveden  Kde bude dům novinářů a umělců Lidové listy 11.4.1928 

Borin, V.  Pane censore! Rudé právo 12.4.1928 

Autor neuveden  Jak vypadá měšťácká žurnalistika Večerník Rudého 
práva 

12.4.1928 

Autor neuveden  Christlich Deutscher Preßbund. 
Generalversammlung 

Deutsche Presse 12.4.1928 

Autor neuveden  Zahraniční veřejnost se dovídá o 
československé ostudě v censurní praksi 

Večerník Rudého 
práva 

13.4.1928 

Autor neuveden  O dvou věcech Národní osvobození 13.4.1928 

Autor neuveden  Nové kabelové spojení Paříž-Nový York Lidové noviny večerní 13.4.1928 

Autor neuveden  Pravdomluvný kamelot Národní osvobození 13.4.1928 

Autor neuveden  Oposiční luďácká „Autonomia“ bude 
zastavena? 

Právo lidu 14.4.1928 

Autor neuveden  Die Presse und der Fremdenverkehr Prager Presse 15.4.1928 

Autor neuveden  Soustředění katolické inteligence v revui 
„Vlast“? 

Československá 
republika 

15.4.1928 

Autor neuveden  Der Größte Zuitungspalast der Welt Prager Presse 17.4.1928 

Nf.  Mejlil se ve svých úhlavních nepřátelích České slovo 17.4.1928 

Autor neuveden  Zajímavý rozsudek v tiskové při České slovo 17.4.1928 

Autor neuveden  Vor der Amsterdamer Olympiade Prager Presse 18.4.1928 

Autor neuveden  Reportage Prager Presse 19.4.1928 

Autor neuveden  Die polnische Presse Prager Presse 19.4.1928 

Mrkvička, Ot. Polehčující okolnost Lidové noviny  19.4.1928 

ad  Gentlemanství Národních Listů Lidové noviny 19.4.1928 

Autor neuveden  Die Zensur von Wahlplakaten Prager Presse 21.4.1928 

Autor neuveden  Aby Stříbrného „Večerní list“ neútočil Právo lidu 22.4.1928 

Autor neuveden  Upozornění komunistickým dělníkům Právo lidu 22.4.1928 

-us  Kdo byli první novináři? Národní osvobození 22.4.1928 

Autor neuveden  Vydávali se za redaktory Národní osvobození 22.4.1928 

Autor neuveden  Českoslovenští žurnalisté v Brně Tribuna 22.4.1928 

Autor neuveden  Sportovní tisk v Amsterodamu České slovo 22.4.1928 

Autor neuveden  V Paříži je museum Národní listy 22.4.1928 

M. N.  Nová česká faustiáda Národní listy 22.4.1928 

Autor neuveden  Eine Geschichte des sudetenländischen 
Buchbruds 

Bohemia 22.4.1928 

Autor neuveden  Falešný redaktor Národní listy 22.4.1928 

Autor neuveden  Die Presse im Kriege Prager Presse 22.4.1928 

vhz.  Automobilism. Red. Jarosl. Kalva padesátníkem Národní listy 22.4.1928 

Autor neuveden  Fünfzig Jahre „Montagsblatt“ Bohemia 22.4.1928 

Autor neuveden  Oscar Kuh Prager Tagblatt 22.4.1928 

Autor neuveden  „Kassai Napló“ Venkov 22.4.1928 

Autor neuveden  A ještě Stříbrného „Večerní list“… Právo lidu 22.4.1928 

DH  Reklama a propaganda Národní listy večerní 23.4.1928 

Autor neuveden  Čsl. novináři v Brně Pondělník 23.4.1928 

Autor neuveden  (Je to tak!) Lidové noviny 23.4.1928 

Autor neuveden  (Palcovými literami) Lidové noviny 23.4.1928 

ČTK  Zájezd československých novinářů do Brna a na 
Macochu 

Večerní Tribuna 23.4.1928 

Autor neuveden  Zkorumpovaný tisk Večerník Práva lidu 23.4.1928 

Autor neuveden  Velké poslání tisku Národní politika 24.4.1928 

Te  Nová pasáž z Karlova náměstí do Václavovy 
ulice 

České slovo 24.4.1928 

Autor neuveden  Maďarský list na Slovensku „Kássai Napló“ 
změní směr 

Právo lidu 24.4.1928 

Autor neuveden  Výprava pražských novinářů do Brna Československá 
republika 

24.4.1928 

vk  Vydávali se za redaktory Lidové listy 24.4.1928 

Autor neuveden  Red. Jar. Kalva v našem olympijském výboru Národní listy 24.4.1928 

Autor neuveden  Policejní roztomilost Rudé právo 24.4.1928 

Autor neuveden  Nejstarší český novinář Jan Donát-
Pelhřimovský osmdesátníkem 

Národní listy 24.4.1928 

Autor neuveden  Chefredakteur Dr. Merander Wyneken Prager Tagblatt 24.4.1928 

Autor neuveden  Svobodná škola politických nauk České slovo 25.4.1928 

Autor neuveden  Eröffnung der Journalistenhochschule Bohemia 25.4.1928 

Autor neuveden  Legionářský stejnokroj zdarma Národní osvobození 25.4.1928 

Fuchs, Alfred  Novinářská sláva Lidové listy 25.4.1928 

Autor neuveden  Fremdenverkehr und Journalistik Prager Presse 27.4.1928 

Autor neuveden  Verlag „Eminescu“ Cernauti Prager Presse 27.4.1928 

Kleinpaul, 
Johannes 

 Aus der Anfangszeit des modernen 
Zeitungswesen in Böhmen 

Bohemia 28.4.1928 

H. D.  Slavnostní koncert Syndikátu čsl. novinářů Pondělník 28.4.1928 

Ypsilon  Spisovatel a život Národní listy 29.4.1928 

Autor neuveden  Die Größte Kunstzeitschriften-Bibliothek in der 
Republik 

Prager Presse 29.4.1928 

-ro-  V loži žurnalistů při matchi Sparta-Slavia České slovo 29.4.1928 

Autor neuveden  Praha-Brno-Bratislava Venkov 29.4.1928 

Autor neuveden  Zajímavé rozhodnutí soudu o odpovědnosti Venkov 29.4.1928 
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odpovědného redaktora 

Autor neuveden  Nový časopis volyňských Čechů v Polsku Národní politika 29.4.1928 

Autor neuveden  „A Nap“ před zánikem? Národní osvobození 29.4.1928 

Peteani, maria  Die Zeitung lesen… Bohemia 29.4.1928 

Autor neuveden  50 Jahre „Montagsblatt“ Prager Presse 29.4.1928 

Autor neuveden  Fünfzig Jahre „Montagsblatt“ Prager Presse 1.5.1928 

Autor neuveden  Konfesní poznámka katolického novináře České slovo 1.5.1928 

Autor neuveden  Nová budova Č. T. K. Právo lidu 1.5.1928 

Autor neuveden  Čeští a němečtí novináři Československá 
republika 

1.5.1928 

Autor neuveden  Fašisti budou učit české novináře! Rudé právo 1.5.1928 

Autor neuveden  Jan Karel Strakatý Národní politika 1.5.1928 

-kk-  Noviny jako ovlivňovatel poroty České slovo 1.5.1928 

Autor neuveden  Švýcarští žurnalisté a ČSR České slovo 1.5.1928 

Autor neuveden  Velká novinářská organisace „Cerlce de la 
Presse“ v Ženevě 

Československá 
republika 

1.5.1928 

Autor neuveden  První máj v žurnalistice naší strany Právo lidu 1.5.1928 

Autor neuveden  Ein Schritt vorwärts! Sozialdemokrat 1.5.1928 

Autor neuveden  „Die Boettcherstraße“ Prager Presse 2.5.1928 

u  Die Zeitungs- und Buchausstellung auf der 
Prager Presse 

Prager Presse 3.5.1928 

Autor neuveden  Urgenz der Journalistenversicherung Prager Presse 3.5.1928 

Autor neuveden  Die freie Schule der politischen 
Wissenschaften 

Bohemia 3.5.1928 

-šm-  Výprava čsl. novinářů do kraje, kde boj dosud 
neustal 

České slovo 3. [8.] 5. 
1928 

Autor neuveden  Zur Eröffnung der Journalistenhochschule Prager Presse 4.5.1928 

Autor neuveden  Wo Zeitungen ein gutes Geschäft sind Prager Presse 4.5.1928 

Autor neuveden  Amor in der Zeitung Prager Presse 5.5.1928 

Autor neuveden  Čsl. delegace na mezinár. kongres o právu 
autorském 

Tribuna 6.5.1928 

Autor neuveden  Bezpříkladná persekuce komunistického tisku Rudé právo 6.5.1928 

Autor neuveden  Polbyro oznamuje výrobu pokoutního 
bolševického tisku 

Venkov 6.5.1928 

Autor neuveden  Der Lehrplan der Journalistenhochschule Prager Presse 8.5.1928 

-eit-  Ein Interview mir dem Meister des Interviews Prager Presse 8.5.1928 

Autor neuveden  Havlíček-novináře a jeho konkurence Národní osvobození 8.5.1928 

Autor neuveden  O starobní pojištění novinářů České slovo 8.5.1928 

Autor neuveden  Journalismus als Kunst. Jules Sauerwein über 
den ideálen Journalisten 

Prager Presse 9.5.1928 

Autor neuveden  225 Jahre „Wiener Zeitung“ Prager Presse  12. [10.] 5. 
1928 

Autor neuveden  Einletungsvorträge an der Freien Schule 
politischer Wissenschaften 

Prager Presse 15.5.1928 

Autor neuveden  „Zensur und Presse“ Prager Presse 15.5.1928 

Autor neuveden  Novinářský den v Brně Národní listy 16.5.1928 

Autor neuveden  Výprava československých novinářů na výstavu 
„Pressa“ do Vídně 

Národní politika 17.5.1928 

Autor neuveden  Novinářská věda Čech 23.5.1928 

Autor neuveden  Žurnalistické pojištění v Itálii Venkov 24.5.1928 

Autor neuveden  Spolek českých žurnalistů Národní listy 25.5.1928 

K. A. T.  Tisková služba katolické Akce v Č. S. R. Pražský večerník 26.5.1928 

Hk.  Censura a konfiskovaný „Slovák“ Národní osvobození 1.6.1928 

Autor neuveden  Das Paradies des Zensors Sozialdemokrat 2.6.1928 

Autor neuveden  Beschlagnahme der „Bohemia“ Bohemia 8.6.1928 

Autor neuveden  Einstellung des „Rudé právo“? Sozialdemokrat 30.6.1928 

Autor neuveden  „Rudé právo“ může býti každým dnem 
policejně zastaveno 

Venkov 5.8.1928 

Autor neuveden  Chtějí zastaviti „Rovnost“ v Brně Večerník Rudého 
práva 

16.8.1928 

Autor neuveden  „Rudé právo“ bude zastaveno? Venkov 17.8.1928 

Autor neuveden  Vrchní zemský soud rozhoduje,že „Rudé 
právo“ a „Rudý večerník“ mohou býti kdykoli 
zastaveny 

Rudé právo  18.8.1928 

Autor neuveden  Námitky komunist. „Rovnosti“ zamítnuty Národní osvobození 26.8.1928 

Autor neuveden  Včerejší „Večerní Čes. Slovo“ bylo 
konfiskováno 

Večerní České slovo 13.9.1928 

Autor neuveden  ČSR. a SSSR. Rudé právo 14.9.1928 

V. K.  Jak draze se v Praze platí zahraniční noviny Venkov 17.9.1928 

Autor neuveden  Už se konfiskují i revue Právo lidu 21.10.1928 

Autor neuveden  Konfisziert! Sozialdemokrat 30.10.1928 

Autor neuveden  Také komunistické „Dělnické noviny“ a 
„Rovnost“ zastaveny 

Národní osvobození 31.10.1928 

Autor neuveden  Wo bleibt der Zeit Masaryks? Sozialdemokrat 31.10.1928 

Autor neuveden  Bürger-block Amnestie Sozialdemokrat 1.11.1928 

Autor neuveden  Der Jubiläumsrekord des Zensors Sozialdemokrat 1.11.1928 

Autor neuveden  Před zastavením komunistických listů na 
Ostravsku? 

Národní osvobození 2.11.1928 

Stránský, Jaroslav  Vláda a komunisté Lidové noviny 4.11.1928 

Autor neuveden  Provolání spisovatelů, kteří nechtějí odporovat Národní listy večerní 11.11.1928 

zlu 

L. S.  O svobodu komunistického tisku Národní osvobození 11.11.1928 

Autor neuveden  Proti reakci České slovo 11.11.1928 

Autor neuveden  Was das Ausland über Mayr-Hartings Zensur 
sagt 

Sozialdemokrat 11.11.1928 

Autor neuveden  Čeští spisovatelé proti reakci, konfiskacím a 
zastavování listů 

Pondělní list 12.11.1928 

Klíma, K. Z.  Poznámky z týdne Lidové noviny 12.11.1928 

Dyk, Viktor  „Čestná povinnost“ Národní listy 13.11.1928 

Autor neuveden  Co pod pláštěm Československá 
republika 

14.11.1928 

Hudec, Josef  K projevu spisovatelské pětky „proti reakci“ Národní listy večerní 14.11.1928 

Autor neuveden  Protest gegen einen Protest Prager Tagblatt 15.11.1928 

Autor neuveden  Tschechische Intellektuelle gegen die 
Preßknebelung 

Sozialdemokrat 15.11.1928 

Traub, R. Dr.  Mayr-Harting über die Zensurpraxis Bohemia 16.11.1928 

Autor neuveden  Kapitola do Národní Čítanky. Projev pěti 
pesimistů. Mužná odpověď novinářova 

Československá 
republika 

18.11.1928 

Autor neuveden  Vypočítavost P. Šrámka České slovo 18.11.1928 

L. S.  O svobodu tisku Národní osvobození 22.11.1928 

 Autor neuveden  Zastavení komunistické „Pravdy“ v Užhorodě Národní listy večerní 23.11.1928 

Autor neuveden  Spisovatelská pětka Lidové noviny 26.11.1928 

Autor neuveden  Konfiskace projevů spisovatelů Machara, 
Šaldy, Staška, prof. Nejedlého a Františka 
Krejčího 

Národní politika 28.11.1928 

Autor neuveden  Vergebene Mühe des Zensors Sozialdemokrat 28.11.1928 

Autor neuveden  „Kohoutek“ byl na půl roku úředně zastaven Rudé právo 30.11.1928 

Autor neuveden  „Čím víc útočili na dělníky, tím víc konfiskovali 
„Rudé právo“ a „Rudý večerník“ 

Večerník Rudého 
práva 

30.11.1928 

Autor neuveden  Komunistický „Kohoutek“ Role 1.12.1928 

Autor neuveden  Persekuce komunistického tisku vyvrcholuje Rudé právo 6.12.1928 

Autor neuveden  Pražský soud schválil konfiskaci projevu pěti 
spisovatelů 

Polední list 21.12.1928 

Autor neuveden  Zastavení slovenské „Pravdy“ znovu soudně 
potvrzeno 

Rudé právo 5.1.1929 

Autor neuveden  Klasifikace projevu pánů Machara, Šaldy & 
comp. 

Národní listy 27.11.1929 

Autor neuveden  Soud schválil konfiskaci „projevu pěti“ Večer 21.12.1929 

 

Tisk všeobecně (karton 2551) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Autor neuveden  Ohne Diskussion keine Demokratie! Sozialdemokrat 21.2.1925 

Autor neuveden  „Pravda“ a „Munkás“ zastaveny Rudé právo 26.3.1929 

Autor neuveden  Liberecký „Vorwärts“ bude zastaven! Rudé právo 21.6.1929 

Autor neuveden  Pressefreiheit in der ČSR Sozialdemokrat 16.7.1929 

Autor neuveden  Žádná trafika nesmí prodávat komunistický 
tisk! 

Venkov 4.9.1929 

Autor neuveden  Gemordete Preßfreiheit Sozialdemokrat 4.9.1929 

Autor neuveden  Dělníci odpovídali na persekuci 
komunistického tisku 

Rudé právo 4.9.1929 

Autor neuveden  „Naše bude pomsta“ Rudé právo 4.9.1929 

Autor neuveden  Planá sensace s nálezem mrtvol 4 lidí, zabitých 
bleskem na výletě 

Pražský večerník 6.9.1929 

Autor neuveden  Mißbrauch der Tabaktrafiken Bohemia 8.9.1929 

Autor neuveden  Tak vypadá výnos, jímž se zakazuje prodej 
komunistických listů v trafikách 

Rudé právo 8.9.1929 

Autor neuveden  Die Trafikanten protestieren Prager Tagblatt 13.9.1929 

Autor neuveden  Co nesmíte vědět? Rudé právo 29.11.1929 

Autor neuveden  Akce na obranu a zajištění rudého tisku Rudé právo 22.12.1929 

Autor neuveden  Učiňte z komunistického tisku mocnou zbraň 
revolučního třídního boje! 

Rudé právo 12.1.1930 

Autor neuveden  Rudé odbory na obranu revolučního tisku Rudé právo 12.1.1930 

Autor neuveden  Rudý svaz horníků vstupuje od revoluční 
soutěže 

Rudé právo 12.1.1930 

Autor neuveden  Na obranu revolučního tisku! Rudé právo 12.1.1930 

Autor neuveden  Rudý svaz kovodělníků přijímá výzvu 
revolučních horníků 

Rudé právo 14.1.1930 

Autor neuveden  Proletariát Velké Prahy nastupuje k obraně 
revolučního tisku 

Rudé právo 17.1.1930 

Autor neuveden  Československo – země rekordní tiskové 
censury 

Rudé právo 26.1.1930 

Autor neuveden  Richtlinien für die Zensur Prager Presse 1.2.1930 

Hrabánek, Jan  Jak si v „Národní politice“ představují svobodu 
tisku 

Národní osvobození 12.2.1930 

Autor neuveden  Konfiszierte Blätter Prager Abendzeitung 31.3.1930 

Autor neuveden  Spoluviníci bolševických aranžérů krvavých 
událostí 

Role 26.4.1930 

Autor neuveden  Nová opatření o dopravě a rozšiřování 
maďarských a komunistických tiskovin na 
území republiky 

Národní listy 27.4.1930 

Hrabánek, Jan  Přežitek Národní osvobození 5.6.1930 

Autor neuveden  Meissner zastavuje tři deníky KSČ Večerník Rudého 
práva 

4.7.1930 

Autor neuveden  Nový fašistický útok sociálfašistické vlády na 
dělnickou třídu 

Rudé právo 4.7.1930 

Autor neuveden  Odnětí poštovní dopravy v Československu 
závadným časopisům 

Národní listy 10.8.1930 

-ir-  Inseráty „Národní politiky“ Večerník Práva lidu 12.8.1930 

Autor neuveden  „Expres“ zabaven Večer 4.10.1930 

Autor neuveden  Dvojí censura Národní osvobození 18.10.1930 

Dyk, Viktor  Nemožná konfiskační prakse Národní listy 19.10.1930 

AMP  Nemožná praxe pražské divadelní censury Právo lidu 7.11.1930 

Autor neuveden  Čs. censura a čs. propaganda Lidové noviny 21.11.1930 

Autor neuveden  Zákaz dalších protistátních časopisů Československá 
republika 

3.12.1930 

Autor neuveden  Polští umělci v Praze Právo lidu 13.12.1930 

Autor neuveden  Beschlagnahme des „Prager Tagblattes“ Prager Tagblatt 16.12.1930 

Autor neuveden  Mezinárodní anketa proti čs. censuře Polední list 17.12.1930 

Autor neuveden  Beschlagnahme des „Prager Tagblatt“ Prager Tagblatt 17.12.1930 

Autor neuveden  „Národní liga“ opět konfiskována Polední list 13.2.1931 

Autor neuveden  Meissnerova censura chrání organisátora 
fašismu ve Francii 

Rudé právo 14.2.1931 

Autor neuveden  Wieder ein kommunistisches Blatt eingestellt Prager Tagblatt 3.3.1931 

Autor neuveden  Beschlagnahmt Deutsche Presse 8.3.1931 

Bill, Friedrich Verletzte Preßfreiheit Prager Tagblatt  8.3.1931 

Autor neuveden  Pensionovaný maď. četník zadržen pro 
rozšiřování zakázaného kom. časopisu 

Venkov 10.3.1931 

Autor neuveden  Der Justizminister schämt sich und last Bergen Deutsche Presse 12.3.1931 

Autor neuveden  Censor dělá dějiny Rudé právo 12.3.1931 

Autor neuveden  Censura zabavila doslovný otisk článku z 
„Malého čtenáře“ 

Polední list 13.3.1931 

Peters, Gustav  Die Zensur von heute Bohemia 29.3.1931 

Autor neuveden  zákaz pro časopisy ostouzející Československo České slovo 9.4.1931 

Haßold, Fritz  Zu der Frage der Pressezensur Bohemia 10.4.1931 

Austerlitz, 
Friedrich 

 Konfiszierte Parlamentsrede Bohemia 18.4.1931 

Autor neuveden  Konfiszierte Parlamentsrede Bohemia 21.4.1931 

Autor neuveden  Českoamerický list zakázán v Československu České slovo 12.5.1931 

Autor neuveden  Ein tschechoamerikanisches Blatt verboten Deutsche Landpost 13.5.1931 

Autor neuveden  Censura tisku Večerník Rudého 
práva 

13.7.1931 

Autor neuveden  Censor zabil čundr Expres 22.9.1931 

Autor neuveden  Sociální dem. pod ochranou censury! Polední list 30.9.1931 

Autor neuveden  Censura tentokráte blahovolná Polední list 1.10.1931 

Autor neuveden  Opětná konfiskace „Národní ligy“ Polední list 9.10.1931 

Autor neuveden  Beschlagnahme des Prager Tagblatt Prager Tagblatt 10.10.1931 

Nikolau, Stanislav  Občanstvo a péče censorova Národní politika 11.10.1931 

H. D.  Nesmrtelná censura Reforma 15.10.1931 

Autor neuveden  Úředníci min. financí také censory Polední list 6.11.1931 

Autor neuveden  O naší konfiskační praksi Večerník Práva lidu 6.11.1931 

Autor neuveden  Ministerstvo financí posílá své odborníky 
k censuře 

Rudé právo 7.11.1931 

Autor neuveden  Sláva českoslov. censury proniká do celého 
světa 

Expres 16.11.1931 

ald  „Demokrat“ konfiskován Národní osvobození 8.12.1931 

Autor neuveden  266 časopisům jest zakázána doprava do 
Československa 

Národní osvobození 13.12.1931 

ald.  Censura řádí vesele Národní osvobození 8.1.1932 

Autor neuveden  Lidská práva zabavena Právo lidu 8.1.1932 

Autor neuveden  Censura a demonstrace Večerník Rudého 
práva 

12.1.1932 

Autor neuveden  Nedělní Bohemia nebyla omylem 
zkonfiskována 

Lidové listy 19.1.1932 

Autor neuveden  Pokrytectví Karla Čapka Rudé právo 20.1.1932 

Autor neuveden  Předbřeznové praktiky Rudé právo 26.1.1932 

Autor neuveden  Min. spravedlnosti o censorní praxi a 
neodvislosti soudcovské 

Reforma 7.2.1932 

Hrabánek, Jan  Finanční censura Národní osvobození 7.2.1932 

Sadecký, F.  Nebezpečí státu Lidové listy 9.2.1932 

Autor neuveden  Das unassprechliche Gesetz Prager Tagblatt 9.2.1932 

Autor neuveden  Na koho je šita tak zv. hospodářská censura? Národní politika 10.2.1932 

Autor neuveden  Klub českých národohospodářských redaktorů 
v boji proti censurní praxi 

Lidové listy 12.2.1932 

Autor neuveden  Bankovní zákon a censura Národní osvobození 12.2.1932 

Autor neuveden  Beschlagnahme des „Prager Tagblatts“ Prager Tagblatt 13.2.1932 

jd.  Soustavné zhoršování censurní prakse Národní osvobození 16.2.1932 

Autor neuveden  Proti nemožné censuře Národní osvobození 17.2.1932 
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Autor neuveden  Soustavné zhoršování censurní praxe Národní osvobození 19.2.1932 

Hrabánek, Jan  Hospodářská censura zrušena Národní osvobození 19.2.1932 

Autor neuveden  Zrušení hospodářské censury České slovo 20.2.1932 

Autor neuveden  Hospodářská censura zrušena Lidové listy 20.2.1932 

Autor neuveden  Šest největších pražských deníků propadlo 
konfiskaci 

Polední list 7.3.1932 

Autor neuveden  Ein Prager Zensurstückchen Sozialdemokrat 17.3.1932 

Autor neuveden  Z „legální“ činnosti německé strany nár. soc. Národní politika 30.4.1932 

Autor neuveden  Tauben ohren Prager Tagblatt 19.5.1932 

Autor neuveden  Právnická úvaha pro pana censora Rudé právo 10.6.1932 

Autor neuveden  Censura tisku a kritika úřadů Lidové noviny 2.8.1932 

Autor neuveden  Censura Československá 
republika 

23.8.1932 

Autor neuveden  Konfiskace Lidových novin Lidové noviny 18.10.1932 

Autor neuveden  Dokonce latinské církevní zpěvy musí být 
censurovány 

Rudé právo 12.11.1932 

Autor neuveden  „Pressburger Zeitung“ rediviva? Slovenský deník 26.11.1932 

Autor neuveden  Censura, která už jde opravdu na nervy Lidové listy 22.12.1932 

Autor neuveden  Censura, která už jde opravdu na nervy Polední list 22.12.1932 

Autor neuveden  Meissner se má zpovídat za neslýchanou 
konfiskaci včerejšího „Rudého práva“ 

Rudé právo 23.12.1932 

dr. jd.  Odvolaná konfiskace „Lidových Listů“ Lidové listy 21.1.1933 

Autor neuveden  Proti našemu tisku Národní střed 21.1.1933 

Autor neuveden  Včera jsme byli konfiskováni Právo lidu 11.2.1933 

Autor neuveden  Protestujeme proti konfiskaci „Práva lidu“! Rudé právo 11.2.1933 

Autor neuveden  Oznamujeme, že, soudě podle censurní 
prakse 

Lidové listy 11.2.1933 

Autor neuveden  Komunističtí dělníci protestují proti konfiskaci 
„Práva lidu“ 

Rudé právo 12.2.1933 

Autor neuveden  „Právo lidu“ důsledně mlčí o své konfiskaci Rudé právo 14.2.1933 

Autor neuveden  Ministerstvo konfiskací se stará o klid měšťáků Rudé právo 16.2.1933 

Autor neuveden  Neslýchaná konfiskace „Rudého práva“ Rudé právo 5.3.1933 

Kahánek, 
Fetdinand 

 „Nedělní list“ konfiskován na pěti místech Polední list 12.3.1933 

Autor neuveden  Citáty Polední list 13.3.1933 

Autor neuveden  Sněmovna se zabývá fašistickým řáděním 
pražského censora 

Večerník Rudého 
práva 

21.3.1933 

Autor neuveden  Konfiskační praksí se nedá pravda zastavit Národní střed 23.3.1933 

Autor neuveden  Konfiskace „Národních Listů“ Lidové listy 23.3.1933 

Autor neuveden  Takovému postupu česká veřejnost 
neporozumí 

Národní listy 24.3.1933 

Autor neuveden  „Právo lidu“ si přeje místo konfiskace hned 
kriminály 

Rudé právo 25.3.1933 

Autor neuveden  Was Tabaktrafiken nicht verlaufen dürfen Bohemia 26.3.1933 

-dis.  Dotaz o censurování „Tagu“ Národní listy 13.4.1933 

Autor neuveden  Proti způsobu psaní některých listů ve 
smíšeném území Čech 

Národní politika 16.4.1933 

Autor neuveden  Duxer „Tag“ verwarnt Prager Abendblatt 16.4.1933 

Autor neuveden  Proti hakenkrajclerskému štvaní Právo lidu 16.4.1933 

Autor neuveden  Proti způsobu psaní některých listů ve 
smíšeném území Čech 

Venkov 16.4.1933 

Autor neuveden  Před zastavením hakenkreuzlerského orgánu 
v Mostě 

České slovo 16.4.1933 

-ois  Haknkrajclerský ústřední orgán „Tag“ vychází 
ještě dále 

Národní politika 20.4.1933 

Autor neuveden  Duxer „Tag“ eingestellt Prager Tagblatt 22.4.1933 

Autor neuveden  Zastavení německého národně socialistického 
časopisu „Der Tag“ v Duchcově“ 

Venkov 22.4.1933 

p  Nacionálně-socialistický časopis Der Tag 
v Duchcově zastaven na měsíc 

České slovo 22.4.1933 

rp  Hakenkrajclerský „Tag“ na měsíc zastaven Národní listy 22.4.1933 

Autor neuveden  Die Zensur Great an die Grundlagen des 
Staates 

Deutsche Presse 22.4.1933 

Autor neuveden  Hakenkrajclerský „Tag“ zastaven na měsíc Právo lidu 22.4.1933 

Autor neuveden  Proti zneklidňování a znemravňování – Zákaz 
dovozu rozvratného tisku 

Večerní České slovo 4.5.1933 

D. K.  Zostření zákazu dopravy zahraničních časopisů Lidové noviny 4.5.1933 

v. v.  Zákaz dovozu cizích časopisů Národní listy 5.5.1933 

Autor neuveden  Teilweises Kolportage-Verbot Prager Presse 6.5.1933 

Valkež  Censura. Je přísná a blahovolná zároveň. – 
Nečiňte rozdílů mezi extrémisty a stíhejte 
nepřítele státu 

Pražský večerník 6.5.1933 

Autor neuveden  Zákaz dopravy zahraničních časopisů Rudé právo 6.5.1933 

Autor neuveden  Verbotene Zeitungen Prager Presse 9.5.1933 

Autor neuveden  300 Ausland-Blätter verboten. Vor allem 
Hauptorgane der NSDAP 

Prager Tagblatt 9.5.1933 

v. v.  Zákaz dovozu cizích časopisů. Počet 
zakázaných periodických časopisů činí 300 

Národní listy 9.5.1933 

Autor neuveden  Republika se brání proti nepřátelské 
propagandě 

Národní osvobození 9.5.1933 

Autor neuveden  Do ČSR zakázána 334 zahraničním listům 
doprava. Mezi nimi spousta listů v řeči české a 
slovenské! 

Polední list 9.5.1933 

Autor neuveden  Zakázaný dovoz 334 cizích časopisů. Zákaz 
postihl listy hakenkrajclerské, iredentistické a 
sviňácké 

Večerní České slovo 9.5.1933 

Autor neuveden  Syndikát čsl. novinářů proti reakční tiskové 
předloze vlády 

Rudé právo 9.5.1933 

Autor neuveden  300 časopisům zakázána doprava do ČSR. 
Čínská zeď kolem Československa 

Rudé právo 10.5.1933 

-ois.  Černá listina říšskoněmeckých a rakouských 
novin a časopisů 

Národní politika 10.5.1933 

Autor neuveden  Dovoz znemravňujících časopisů zakázán Lidové listy 10.5.1933 

Autor neuveden  Tři sta cizozemských časopisů v ČSR. Zakázáno Večerník Práva lidu 10.5.1933 

Autor neuveden  Allmählich hermetische Abschließung Bohemia 11.5.1933 

-r-  120,000.000 Kč platíme za tiskoviny do 
zahraničí 

Venkov 11.5.1933 

Autor neuveden  Doktor Bachers Fascistinblatt Sozialdemokrat 12.5.1933 

Autor neuveden  Naši Koniášové Rudé právo 13.5.1933 

Autor neuveden  Nejposvátnější osoby kapitalistického režimu: 
policajti a sociálfašističtí vůdcové 

Rudé právo 17.5.1933 

Autor neuveden  Projev předsednictva Syndikátu čsl. novinářů 
nedbá zásad resoluce valné hromady 

Rudé právo 25.5.1933 

-bá-  Mění se a doplňují tiskové zákony Národní osvobození 9.6.1933 

Autor neuveden  Nové zákazy zahraničních novin Polední list 23.6.1933 

Autor neuveden  Der scharfe Wind Bohemia 2.7.1933 

Autor neuveden  Od včerejška může být časopis zastaven i pro 
rozšiřování nepravdivých zpráv 

Polední list 27.7.1933 

D. K.  Nové důvody k zastavování listu podle zákona 
na ochranu republiky 

Lidové noviny 27.7.1933 

Dr. K.  Nová úprava zákazu dopravy zahraničního 
tisku do Čsl. republiky 

Národní politika 29.7.1933 

Autor neuveden  Senátor Nedvěd v 229 plenární schůzi senátu: 
Dr. Meissner je důstojným nástupcem 
Bachovým 

Večerník Rudého 
práva 

3.8.1933 

Autor neuveden  Eine Einstellung von Druschschriften. Novelle 
zum Schutzgesetz über Prolongierung der 
Einstellungszeiten 

Prager Presse 27.8.1933 

-bá-  Řetěz výjimečných opatření proti tisku Národní osvobození 30.8.1933 

Autor neuveden  Vybojujme svobodu dělnického tisku! Rudé právo 2.9.1933 

-cky  Nedáme se umlčeti! Rudé právo 7.9.1933 

jr  Konfiskace a zákazy Lidové noviny 8.9.1933 

Autor neuveden  Také „Dělnické rovnosti“ „Slovácku“ a „Stráži 
lisu“ hrozí úřady zastavením 

Rudé právo 8.9.1933 

Autor neuveden  Zastavené listy Lidové noviny 17.9.1933 

Autor neuveden  „Der Tag“, „Prágai Hirlap“ a „Deutsche 
Zeitung“ zastaveny 

Právo lidu 17.9.1933 

Autor neuveden  Der Duxer „Tag“ wieder eingestellt Bohemia 17.9.1933 

-m-  Autoritare Demokratie Prager Presse 17.9.1933 

x  Nejštvavější protistátní listy zakázány České slovo 17.9.1933 

Autor neuveden  Zastavené časopisy Národní osvobození 17.9.1933 

Autor neuveden  Zastavené listy Venkov 17.9.1933 

Autor neuveden  Pět nedělních listů zabaveno Polední list 18.9.1933 

Iv  Dodatečná konfiskace německonacionálního 
listu 

Lidové noviny 20.9.1933 

Autor neuveden  Der Katholizismus unter Zensur Deutsche Presse 20.9.1933 

Autor neuveden  Nedáme si vzít svůj tisk! Chtějí zastavit „Rudý 
večerník“ 

Rudé právo 22.9.1933 

Autor neuveden  Listy, které mohou být zastaveny Národní listy 22.9.1933 

Autor neuveden  Der „Škodovák“ eingestellt Prager Presse 24.9.1933 

Autor neuveden  Zeitschriftenverbot Prager Presse 26.9.1933 

Autor neuveden  Pribina – Drückschriften verboten Prager Presse 27.9.1933 

Autor neuveden  K opětné konfiskaci Lidových listů Lidové listy 27.9.1933 

Autor neuveden  Zákaz iredentistických tiskopisů Pražské noviny 27.9.1933 

Autor neuveden  Protistátní tisk nesmí být rozšiřován České slovo 27.9.1933 

Autor neuveden  Konfiskace „Přítomnosti“ Národní osvobození 28.9.1933 

Autor neuveden  Všichni na obranu revolučního dělnického 
tisku! Výrok o zastavení Rudého práva 
potvrzen! 

Rudé právo 28.9.1933 

Autor neuveden  Pět německých listů úředně zastaveno Lidové listy 28.9.1933 

Autor neuveden  Wieder Blätter eingestellt Prager Presse 28.9.1933 

Autor neuveden  Na dvě tě časopisů bude zastaveno Národní listy 28.9.1933 

L.  Proti rozvratnému a zneklidňujícímu tisku České slovo 28.9.1933 

Autor neuveden  Aby nebyli zastaveni, dají si Stříbrňáci 
gleichšaltovat svůj tisk? 

Večerník Rudého 
práva 

2.10.1933 

Autor neuveden  Dnes v pondělí bude publikováno rozhodnutí 
vrchního zemského soudu o zastavení 
ústředního orgánu KSČ 

Večerník Rudého 
práva 

2.10.1933 

Autor neuveden  Rudý tisk na Ostravsku zastaven Večerník Rudého 
práva 

3.10.1933 

Autor neuveden  Rudé právo zastaveno Večerník Rudého 3.10.1933 

práva 

Autor neuveden  Typografové budou stávkovat proti 
zastavování časopisů? 

Večerník Rudého 
práva 

3.10.1933 

Autor neuveden  „Rudé Právo“ eingestellt Prager Presse 4.10.1933 

Hn  Rudé Právo zastaveno České slovo 4.10.1933 

Autor neuveden  Brněnští dělníci demonstrují na ulicích proti 
zastavení „Rudého práva“ 

Večerník Rudého 
práva 

4.10.1933 

Autor neuveden  Šest komunistických listů zastaveno Národní osvobození 4.10.1933 

Autor neuveden  Komunistické listy zastaveny Lidové noviny 4.10.1933 

Autor neuveden  Čtyři komunistické listy včera zastaveny Polední list 4.10.1933 

Autor neuveden  Národní liga na 6 měsíců zastavena Polední list 5.10.1933 

Autor neuveden  „Národní liga“ eingestellt Prager Presse 5.10.1933 

ald.  Stříbrňácká Národní liga zastavena Národní osvobození 5.10.1933 

Autor neuveden  Prohlášení soc. dem. listu: Nemůžeme viniti 
Národní ligu ani její representanty z činnosti 
rozvratné, nebo protistátní 

Polední list 6.10.1933 

Autor neuveden  Zbytky tiskové svobody zlikvidovány Večerník Rudého 
práva 

6.10.1933 

-l  Které listy mohou býti zastaveny? Národní listy 7.10.1933 

Autor neuveden  Rudé právo z Moskvy? Národní osvobození 7.10.1933 

Autor neuveden  „Nedělní list“ a „Rudý večerník“ budou 
zastaveny 

Právo lidu 7.10.1933 

Autor neuveden  Einstellungsdruhong gegen Stříbrný-Presse Prager Tagblatt 7.10.1933 

Autor neuveden  Fašistické listy jsou protistátní České slovo 7.10.1933 

Autor neuveden  Částečné zrušení konfiskace „Pol. listu“ Polední list 7.10.1933 

Autor neuveden  Vor Einstellung des letzten Kommunisten-
Blattes 

Deutsche Landpost 8.10.1933 

Autor neuveden  Severočeský hakenkrajclerský list před 
zastavením 

Národní osvobození 8.10.1933 

Autor neuveden  Die eingestellte Zeitungen und ihre 
Angestellten 

Prager Tagblatt 8.10.1933 

O.  „Přítomnost“ po třetí konfiskována Národní osvobození 11.10.1933 

js.  Následky anarchie Právo lidu 11.10.1933 

Autor neuveden  Milí čtenáři! Lidové listy 12.10.1933 

Autor neuveden  Diskussion über die Konfiskationspraxis Bohemia 13.10.1933 

Autor neuveden  Eine jede Zeitung kann konfisziert werden Deutsche Landpost 18.10.1933 

Autor neuveden  „Pražský list“ zastaven na tři měsíce Polední list 19.10.1933 

Autor neuveden  „Pražský list“ zastaven České slovo 19.10.1933 

Autor neuveden  Stříbrného „Pražský list“ zastaven Národní listy 19.10.1933 

Autor neuveden  Konfiskace „Národní Politiky“ potvrzena Národní osvobození 20.10.1933 

Autor neuveden  Zrušená konfiskace „Poledního listu“ a 
„Samostatnosti“ 

Polední list 21.10.1933 

Autor neuveden  Rudý večerník zastaven Polední list 5.11.1933 

od  Rudý Večerník zastaven na tři měsíce Lidové noviny 5.11.1933 

d  Rudá Zář zastavena Lidové noviny 7.11.1933 

Autor neuveden  Socialista proti censurní praksi Lidové listy 10.11.1933 

Autor neuveden  58 listů již zastaveno a 91 zastavení hrozí Polední list 19.11.1933 

Autor neuveden  O té persekuci ligistů Právo lidu 21.11.1933 

d  Změna zákona o zaměstnancích zastavených 
listů 

Lidové noviny 22.11.1933 

D. K.  Zaměstnanci zastavených časopisů Lidové noviny 29.11.1933 

d  Senát schválil opatření pro zaměstnance 
zastavených novin 

Lidové noviny 29.11.1933 

Autor neuveden  Zákon na ochranu zaměstnanců zastavených 
listů schválen 

České slovo 29.11.1933 

Autor neuveden  O konfiskacích, věznicích a našem soudnictví Právo lidu 13.12.1933 

Autor neuveden  Divná náprava „Pragai Magyar Hirlap“ Národní listy 20.12.1933 

Autor neuveden  Opavské „Deutsche Post“ zastavena Lidové noviny 4.1.1934 

Autor neuveden  Censura Rudé právo 6.1.1934 

F. B.  Aussenpolitik und Presse Bohemia 6.1.1934 

Autor neuveden  Pester Lloyd in der Tschechoslowakei 
verboten 

Prager Tagblatt 12.1.1934 

E. V.  Dodatečná konfiskace „Exekutivy“ Národní osvobození 17.1.1934 

-chb-  Persekuce, která se dala vydržet Národní osvobození 20.1.1934 

Autor neuveden  Pět hospodářkých týdeníků konfiskováno Polední list 3.2.1934 

J.  Nová konfiskace Národních Listů Lidové noviny 12.2.1934 

Autor neuveden  „Národní Listy“ – dnes opět zkonfiskovány Polední list 13.2.1934 

Autor neuveden  Eine gute Schule für die Nationaldemokraten Deutsche Presse 24.2.1934 

Autor neuveden  Zkonfiskovaná řeč vládního zpravodaje 
v senátě o bytovém zákoně 

Polední list 24.2.1934 

Autor neuveden  Vládní censor konfiskuje vládního zpravodaje Národní listy 24.2.1934 

Autor neuveden  Bruselský list s reprodukcí zabavených 
Národních Listů ve výkladní skříni našeho 
závodu 

Národní listy 25.2.1934 

Autor neuveden  Sláva československé censury za hranicemi Národní listy 25.2.1934 

Autor neuveden  Vybílený dr. Kramář Národní listy 25.2.1934 

Autor neuveden  Nebyl prý zkonfiskován, ale „eliminován“ Polední list 27.2.1934 

Autor neuveden  Kein Pardon für Nationaldemokraten Bohemia 28.2.1934 

Autor neuveden  Demokracie a tisková svoboda Národní listy 28.2.1934 

Autor neuveden  Nová konfiskace „Národních Listů“ Národní listy 28.2.1934 
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Autor neuveden  Konfiskace „Nár. Politiky“ Národní politika 1.3.1934 

Autor neuveden  Konfiskace Národních Listů ze dne 9. února 
částečně soudem zrušeno 

Národní listy 1.3.1934 

Autor neuveden  V „Národních Listech“ Národní listy 1.3.1934 

Bílý, J. Dr.  Zákonné předpisy o tiskové cenzuře Národní politika 3.3.1934 

Re.  Ochrana státu či persekuce? Národní listy 4.3.1934 

-chb-  Konfiskace legionářských listů Národní osvobození 7.3.1934 

si  O konfiskaci Národní Listů České slovo 7.3.1934 

Autor neuveden  Soudní síň: Konfiskovaný Hodáč a Kramář se 
odvolávají 

Národní osvobození 7.3.1934 

Autor neuveden  Obraz dnešního režimu beze slov Národní listy 10.3.1934 

Autor neuveden  Další námitky proti konfiskaci „Národních 
Listů“ 

Národní politika 14.3.1934 

Autor neuveden  Soud zrušil konfiskaci „Národní Politiky“ Národní politika 20.3.1934 

Autor neuveden  Soud částečně ruší konfiskaci „Národních 
Listů“ 

Národní listy 20.3.1934 

Autor neuveden  Rudý večerník může být zastaven! Večerník Rudého 
práva 

21.3.1934 

Autor neuveden  Kde byl pan dr. Maloušek, když se zastavoval 
„Slovák“, „Pražský list“, „Nár. liga“ a 
„Fašistické listy“? 

Polední list 22.3.1934 

Autor neuveden  Konečná rozhodnutí o konfiskacích 
„Národních Listů“ 

Národní listy 7.4.1934 

Autor neuveden  Opět zrušená konfiskace „Pol. listu“ Polední list 7.4.1934 

Autor neuveden  Konečná rozhodnutí o konfiskacích 
„Národních Listů“ 

Národní listy 12.4.1934 

Autor neuveden  Konečná rozhodnutí o konfiskacích 
„Národních Listů“ 

Národní listy 14.4.1934 

Autor neuveden  Nársoc. předáci zastavili „Rudý večerník“  Tak 
chtějí umlčeti dělnický tisk! 

Večerník Rudého 
práva 

21.4.1934 

Autor neuveden  Henleinova „Rundschau“ zabavena Národní politika 24.4.1934 

Autor neuveden  Podivné cesty censury Polední list 3.5.1934 

Autor neuveden  Zákaz polského listu Lidové noviny 11.5.1934 

Autor neuveden  Nová výjimečná opatření proti tisku Rudé právo 12.6.1934 

Autor neuveden  Co zbývá z „tiskové svobody“? Rudé právo 19.6.1934 

Autor neuveden  Dziennik Polski opět zabaven Lidové noviny 25.6.1934 

si  Stříbrná demagogie České slovo 26.6.1934 

Autor neuveden  Je to demagogie? Polední list 26.6.1934 

Autor neuveden  Vliv Stříbrného tisku na konfiskační praxi Rudé právo 1.7.1934 

Autor neuveden  Také – loyalita! Národní listy 4.8.1934 

Autor neuveden  Dziennik Polsku Lidové noviny 5.8.1934 

Re.  Ztráta důvěry Národní listy 18.8.1934 

Autor neuveden  Jacques Chabannes si stěžuje na naši censuru Lidové noviny 24.8.1934 

Cassius  Český list oplácí návštěvu censuře Polední list 26.8.1934 

Autor neuveden  Was ist deutsch? Bohemia 4.9.1934 

Autor neuveden  Doklad české neohroženosti Národní listy 8.9.1934 

Fischer, Egon  Die „Bohemia“ fragt: Was ist deutsch? Montagsblatt 10.9.1934 

Čtk  Konfiskace Národní listy 13.9.1934 

-iš  Rozmyslite si to! Národnie noviny 15.9.1934 

Autor neuveden  Dva případy akcí proti státu potrestány Večerní České slovo 19.9.1934 

K. K.  Rázusův list zastaven! Polední list 19.9.1934 

Autor neuveden  Rázusovy „Národnie noviny“ zastaveny Právo lidu 19.9.1934 

Autor neuveden  Das Rázus-Blatt eingestellt Prager Presse 19.9.1934 

Autor neuveden  „Národnie Noviny“ zastaveny na 6 měsíců Lidové listy 19.9.1934 

-jh-  Martinské „Národnie Noviny“ zastaveny Národní listy 19.9.1934 

Autor neuveden  Národnie Noviny zastaveny na šest měsíců Lidové noviny 19.9.1934 

Autor neuveden  Národnie noviny zastaveny na půl roku Národní osvobození 19.9.1934 

Autor neuveden  Proč byl zabaven náš „Expres“ z 13. t. m. Polední list 19.9.1934 

Autor neuveden  Zakázané časopisy Právo lidu 20.9.1934 

Autor neuveden  Noviny, které k nám nesmí Polední list 20.9.1934 

Autor neuveden  Veď sa ony stratia Polední list 20.9.1934 

bh  Po zastavení Národních Novin Lidové noviny 21.9.1934 

Autor neuveden  „Pragai Magyar Hirlap“ eingestellt Prager Presse 22.9.1934 

Autor neuveden  Maďarský časopis vycházející na Slovensku České slovo 22.9.1934 

Autor neuveden  Pragai Magyar Hirlap zastaven Právo lidu 22.9.1934 

Autor neuveden  Zastavený maďarský list Právo lidu 22.9.1934 

Autor neuveden  Po zastavení Národných novin Polední list 23.9.1934 

ald.  Večerníkový mor Národní osvobození 11.10.1934 

Autor neuveden  Konfiskation wegen „großer Sensation“ Prager Tagblatt 11.10.1934 

dj  Zabavený článek maďarského sociálně-
demokratického senátora 

Lidové noviny 13.10.1934 

kj  Ministerský předseda zcensurován ve 
vlastním listě 

České slovo 8.11.1934 

er.  Maďarská drzost České slovo 12.12.1934 

Autor neuveden  Prager Zeitungsbetrieb vor 60 Jahren Bohemia 25.12.1934 

Re.  „Hlas Národní fronty“ zastaven Národní listy 28.12.1934 

Iv  Před zastavením listu Dziennik Polski Lidové noviny 30.12.1934 

Autor neuveden  Další list hnutí Národní sjednocení – zastaven! Polední list 1.1.1935 

Autor neuveden  „Rudé právo“ může být kdykoliv zastaveno Rudé právo 3.1.1935 

Autor neuveden  Zeitungswissenschaften Prager Presse 4.1.1935 

Iv  Dziennik Polski může být zastaven Lidové noviny 4.1.1935 

-stb-  Censura Rudé právo 14.1.1935 

Autor neuveden  Das Recht der Presse, zu kritisieren Montagsblatt 20.1.1935 

js  Co se v Praze tisknout smí a co se nesmí Právo lidu 22.1.1935 

Iv  Dziennik Polski zastaven Lidové noviny 25.1.1935 

Autor neuveden  Der „Dziennik Polski“ eingestellt Prager Presse 26.1.1935 

-bán-  Nevhodné opatření proti tisku Národní osvobození 6.2.1935 

Autor neuveden  Německý deník KSČ „Rote Fahne“ zastaven Rudé právo 7.2.1935 

-bl-  Hitleroby expositury v ČSR Rudé právo 12.2.1935 

-chb-  Nebožka Vlajka Národní osvobození 15.2.1935 

Autor neuveden  Vydavatel t. zv. nacionalistických listů zatčen Venkov 27.2.1935 

Autor neuveden  Zajímavý tiskový spor v Mor. Ostravě České slovo 17.3.1935 

Autor neuveden  Osmi časopisům podkarpatským zakázána 
trafiková kolportáž 

Národní politika 19.3.1935 

Autor neuveden  Auch die Zeitschrift des deutschen 
Sprachvereines verboetn! 

Deutsche Landpost 13.4.1935 

Autor neuveden  Auch die „Muttersprache“ verboten Bohemia 16.4.1935 

Autor neuveden  Trestní řízení proti nár. soc. listu Polední list 17.4.1935 

bp  Ludový Slovák může být zastaven Lidové noviny 18.4.1935 

um  První číslo opět vyšlého Dzenniku polského 
zabaveno 

Národní politika 26.4.1935 

Autor neuveden  Kaum erschienen, wieder beschlagnahmt Bohemia 27.4.1935 

op  Konfiskace opavské Volkswart Lidové noviny 12.5.1935 

Autor neuveden  Zabavené letáky mezi kandidátními listinami Lidové noviny 15.5.1935 

Autor neuveden  Vyražte nám pera z rukou Polední list 23.5.1935 

Redakce 
Národních listů 

 Pane předsedo vlády! Národní listy 23.5.1935 

Autor neuveden  Prohlášení Rudé právo 28.5.1935 

Autor neuveden  Kolportéři Arbeiterzeitung odsouzeni Lidové noviny 7.6.1935 

Autor neuveden  „Karpatská Pravda“ znovu zastavena Rudé právo 7.6.1935 

Autor neuveden  Noviny jsou nevinny Lidové noviny 5.7.1935 

Autor neuveden  Censura a hospodářské otázky Národní listy 6.7.1935 

ev  Neprávem otištěná oprava Národních Listů Lidové noviny 24.7.1935 

Autor neuveden  „Der Aufbruch“ – verboten Deutsche Presse 4.8.1935 

Autor neuveden  Der „Aufbruch“ – verboten Prager Presse 4.8.1935 

Autor neuveden  Der Aufbruch zakázán Lidové noviny 4.8.1935 

Autor neuveden  Staré tisky Národní osvobození 18.8.1935 

r  Deník polského konsulátu zastaven na půl 
roku 

Lidové noviny 20.8.1935 

Autor neuveden  Zehn weltdeutsche Blätter auf drei Tage 
verboten 

Prager Tagblatt 23.8.1935 

mo + bh  Odsouzený redaktor Slováka Lidové noviny 16.11.1935 

Autor neuveden  Konfiskace zahraničních listů neuveden 27.11.1935 

-stb-  Marná vojna Rudé právo 29.11.1935 

Autor neuveden  Maďarští „rytíři“ před pražským trestním 
soudem 

Polední list 5.12.1935 

Autor neuveden  Der „Venkov“ konfisziert Sozialdemokrat 13.12.1935 

Autor neuveden  Von der Nationalität zur Bestialität Sozialdemokrat 20.12.1935 

Autor neuveden  „Pragai Magyar Hirlap“ und der Völkerbund Bohemia 22.1.1936 

Autor neuveden  Podivná činnost některých úředníků na 
východě republiky 

Právo lidu 25.1.1936 

bh  Konec Slovenských Národných Novin Lidové noviny 1.2.1936 

Autor neuveden  Beschlagnahme einer Broschüre Bohemia 1.2.1936 

mp  Dziennik Polski vyšel – a byl zabaven Lidové noviny 20.2.1936 

Autor neuveden  Die Beweisanträge gegen die SdP Prager Tagblatt 4.3.1936 

Autor neuveden  Verbotene Zeitungen Deutsche Landpost 26.3.1936 

Autor neuveden  Nár. soc. senátor důstojníkem čsl. rudé 
armády v r. 1918 

Polední list 29.3.1936 

Autor neuveden  Hrozí zastavením „Rudého práva“! Rudé právo 2.4.1936 

Autor neuveden  Polský redaktor odsouzen České slovo 21.4.1936 

Autor neuveden  Co nám konfiskují Rudé právo 6.5.1936 

Autor neuveden  „Ľudový denník“ byl zastaven Rudé právo 13.5.1936 

Autor neuveden  Konfiskace nás stály přes milion Kč Rudé právo 21.5.1936 

Autor neuveden  Ludendorffs „Am heiligen Quell deutscher 
Kraft“ in der Tschechoslowakei verboten 

Prager Tagblatt 24.5.1936 

Autor neuveden  Urážky místo odpovědi Lidové noviny 26.5.1936 

Autor neuveden  44 Bücher verboten Bohemia 12.6.1936 

js.  Zabavené protistátní knihy Národní politika 24.6.1936 

Autor neuveden  Henleinova „Rundschau“ zastavena Večer 26.6.1936 

-et-  Das Verbot der „Rundschau“ Prager Presse 27.6.1936 

Autor neuveden  Auch „Volksruf“ eingestellt Bohemia 27.6.1936 

Autor neuveden  Ein zweites SdP-Blatt eingestellt Deutsche Landpost 28.6.1936 

Autor neuveden  Marienbader SdP-Blatt kann eingestellt 
werden 

Prager Abend 29.7.1936 

Autor neuveden  Das Ende eines Hetze Sozialdemokrat 1.8.1936 

Autor neuveden  Die Erfordernisse einer Presseberichtigung Prager Presse 11.8.1936 

Autor neuveden  Nová žaloba Konráda Henleina na „Prager 
Presse“ 

Právo lidu 13.8.1936 

Autor neuveden  Zakázaná kolportáž Národní osvobození 18.8.1936 

Autor neuveden  Verbotene Bücher: darunter Hendrik von Bohemia 28.8.1936 

Loon 

tt  Neuwirth znovu prohrál proti Boučkovi Lidové noviny 11.9.1936 

Autor neuveden  Henlein žaluje Lid. Nov. České slovo 10.10.1936 

Autor neuveden  Svoboda tisku je nejlepší ochranou před 
veřejnými zlořády 

Národní politika 21.11.1936 

ep  Die Zählung der „Frontkameraden“ Prager Presse 25.11.1936 

Autor neuveden  Meyers Lexikon und Watzlik verboten Prager Tagblatt 26.11.1936 

Autor neuveden  Pro paměť Právo lidu 27.11.1936 

Autor neuveden  Svoboda tisku základnou obč. svobody Polední list 29.11.1936 

Autor neuveden  Zabavené komárenské maďarské týdeníky Lidové noviny 1.12.1936 

Autor neuveden  Beschlagnahme sudetendeutscher Blätter Bohemia 6.12.1936 

Autor neuveden  Kolportageverbote Sozialdemokrat 8.12.1936 

Autor neuveden  Verband der Zeitungsverleger Prager Presse 8.12.1936 

Autor neuveden  Proti politické činnosti emigrace Venkov 9.12.1936 

Autor neuveden  Kapitulantství nebo pořádek doma? Venkov 10.12.1936 

Autor neuveden  Gener. čsl. armády žaluje dr. Boučka Polední list 11.12.1936 

Autor neuveden  Česko a národní list Polední list 12.12.1936 

Autor neuveden  Aus Heimat und Welt Bohemia 15.12.1936 

Autor neuveden  Okresní úřad v Jílovém zakázal vylepování 
„Rudého práva“ 

Rudé právo 15.12.1936 

Autor neuveden  Verbotene Bücher Prager Tagblatt 29.1.1937 

Autor neuveden  Verbotene Druckschriften Prager Presse 6.2.1937 

Autor neuveden  Alte Freiheitslieder verboten Bohemia 23.2.1937 

ep  Verurteilte SdP. – Methoden Prager Presse 13.3.1937 

Autor neuveden  Die Organisation des geistigen Lebens und die 
Entwicklung der tschechoslovakischen 
Publizistik 

Prager Presse 24.4.1937 

Autor neuveden  Pressestimmen vom 14. Mai Prager Presse 14.5.1937 

Autor neuveden  Pressestimmen vom 15. Mai Prager Presse 15.5.1937 

Autor neuveden  Die kommunistische „Rote Fahne“ gegen 
Hitler 

Bohemia 20.5.1937 

Autor neuveden  Wann der Zensor nicht einschreiten darf Die Zeit 20.5.1937 

Autor neuveden  Neue Liste verbotener Drckschriften Bohemia 18.6.1937 

ld  Nařízení o zastavování časopisů bude 
prodlouženo 

Lidové noviny 23.6.1937 

Autor neuveden  Zabavený článek o letišti v Ruzyni Polední list 23.6.1937 

x  Blázinec s hospodářskou censurou České slovo 8.7.1937 

vs  Konfiskace pražských listů Lidové noviny 8.7.1937 

Autor neuveden  Censura a svoboda tisku Národní listy 8.7.1937 

Autor neuveden  Beschlagnahme des „Landpost“ Deutsche Landpost 9.7.1937 

Autor neuveden  „Volf und Führung“ beschlagnahmt Die Zeit 9.7.1937 

Autor neuveden  Denní tisk pod tlakem hospodářsko-finanční 
censury 

Národní osvobození 9.7.1937 

y  Rozhodnutí soudu pro smích? České slovo 5.8.1937 

Autor neuveden  Gendarmerie beschlagnamht Auschnitte aus 
der „Zeit“ 

Die Zeit 17.8.1937 

Autor neuveden  Weißer Fleck oder… neuveden 17.8.1937 

-rf-  Jak byl „Večer“ konfiskován Národní osvobození 17.8.1937 

Autor neuveden  Neue Verbotsliste Die Zeit 18.8.1937 

PK.  Další zákazy knih a německé obecní knihovny Národní osvobození 18.8.1937 

Autor neuveden  Konfiskace – s křížkem po funuse České slovo 19.8.1937 

Autor neuveden  Die Zeit dodatečně zabaven Národní politika 19.8.1937 

Autor neuveden  Die Zeit nachträglich beschlagnahmt Die Zeit 19.8.1937 

Autor neuveden  Sudetendeutsche „Pressbriefe“ 
beschlagnahmt 

Die Zeit 20.8.1937 

Autor neuveden  Ministerstvo vnitra neodpovídá za censuru 
v Praze 

Venkov 21.8.1937 

Autor neuveden  Beschlagnahme der „Landpost“ Deutsche Landpost 22.8.1937 

Autor neuveden  Unsere gestrige Ausgabe Die Zeit 22.8.1937 

-bán-  Kdo provádí u nás censuru? Národní osvobození 22.8.1937 

-bán-  Úkol censury v napjaté době Národní osvobození 28.8.1937 

D. P.  Die Zickzackwege der Zensur Deutsche Presse 3.9.1937 

Autor neuveden  Zeitungskunde Prager Presse 13.9.1937 

K.  Starosti s hospodářskou censurou České slovo 12.10.1937 

Autor neuveden  Naše konfiskační prakse Právo lidu 16.10.1937 

Autor neuveden  Proměny na tiskové frontě Právo lidu 3.11.1937 

Autor neuveden  Nový šéfredaktor v „Prager Tagblattu“ Národní osvobození 3.11.1937 

Autor neuveden  Nový šéfredaktor „Prager Tagblattu“ Národní osvobození 4.11.1937 

F. K.  Konfiskace Rudé právo 13.11.1937 

Autor neuveden  Proč byla u nás zakázána „Arbeiter Zeitung“ Venkov 18.11.1937 

Autor neuveden  Eine interesente Konfiskation Sozialdemokrat 20.11.1937 

Autor neuveden  Preßburger „Nástup“ auf 6 Monatce 
eingestellt 

Die Zeit 28.11.1937 

bh  Autonomistický Nástup zastaven Lidové noviny 28.11.1937 

Autor neuveden  „Stalin ante portas“ verboten Die Zeit 16.12.1937 

Autor neuveden  „Neuer Vorwärts in der Tschechoslowakei 
verboten 

Die Zeit 30.12.1937 

Autor neuveden  Ein Dankeswort an die sudetendeutschen 
Sozialdemokratn 

Sozialdemokrat 30.12.1937 
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Tisk všeobecně (karton 2552) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

-amb.  Zeitungen fremder Sprache Prager Presse 19.6.1934 

vm.  „Bohemia“ koupila „Montagsblatt“ Národní listy 26.7.1934 

Autor neuveden  Der „Neue Vorwärts“ nach Paris Sozialdemokrat 1.1.1938 

Autor neuveden  „Neuer Vorwärts“ zakázán? Rudé právo 1.1.1938 

Autor neuveden  Die Einstellung des „Neuen Vorwärts“ Sozialdemokrat 4.1.1938 

Autor neuveden  Anglická chvála Československa Národní listy 4.1.1938 

Autor neuveden  Přání Třetí říše splněno? „Neuer Vorwärts“ 
zakázán 

Rudé právo 5.1.1938 

Autor neuveden  Slovák-Jubiläum und der Zensor Deutsche Landpost 19.1.1938 

Autor neuveden  Viermal den Namen gewechselt und doch 
wieder verboten 

Die Zeit 21.1.1938 

zet  Přítomnost zkonfiskována Lidové noviny 13.2.1938 

Autor neuveden  Eine Zeitschrift mach Außenpolitik Die Zeit 15.2.1938 

Autor neuveden  Pro nepřípustnou kritiku říšského kancléře 
Hitlera… 

Venkov 23.2.1938 

re  Také my uplatňujeme právo na slušnost Národní noviny 1.3.1938 

Autor neuveden  Dotaz na vládu: Pro koho censura platí a pro 
koho nikoliv 

Rudé právo 2.3.1938 

js  Jinde se to trpí Právo lidu 5.3.1938 

Autor neuveden  Censura ministerstva vnitra České slovo 18.3.1938 

Autor neuveden  O censuře Rudé právo 18.3.1938 

Autor neuveden  An zehn Stellen beschlagnahmt Die Zeit 22.3.1938 

Autor neuveden  An unsere Leser! Die Zeit 26.3.1938 

Autor neuveden  Zastavení „Deutsche Landpost“ Deutsche Landpost 31.3.1938 

L.  „Deutsche Landpost“ zanikla Národní listy 1.4.1938 

Autor neuveden  Verbotene Zeitschriften Prager Tagblatt 3.4.1938 

Autor neuveden  Die Fünfte Beschlagnahme Die Zeit 8.4.1938 

Autor neuveden  Protestschrift der SdP bei Hodža Die Zeit 12.4.1938 

Autor neuveden  Verfassungswidrige Zensurweisung Die Zeit 27.4.1938 

Autor neuveden  Die Prager Zensupraxis Bohemia 27.4.1938 

Autor neuveden  Zensur-Interpellation Prager Tagblatt 27.4.1938 

Autor neuveden  Presseberichtigung Die Zeit 6.5.1938 

Autor neuveden  „Gendarmerieorgan“ offiziel und amtlich Die Zeit 7.5.1938 

Autor neuveden  Kde to jsme? Venkov 31.5.1938 

Autor neuveden  Eifrige Fortsetzung der 
Versöhnnungsbestrebungen 

Die Zeit 1.6.1938 

Šk  Dva maďarské listy zastaveny Lidové noviny 12.6.1938 

Autor neuveden  Bude zastaven štvavý ludácký večerník? České slovo 18.6.1938 

bh  Luďácký deník zastaven Lidové noviny 18.6.1938 

Autor neuveden  Hlinka-Blatt eingestellt Die Zeit 18.6.1938 

Autor neuveden  „Slovenska Pravda“ eingestellt Deutsche Presse 19.6.1938 

Autor neuveden  Weitere zwölf reichsdeutsche Zeitungen 
verboten 

Die Zeit 3.7.1938 

Autor neuveden  Dritte Beschlagnahme Die Zeit 14.8.1938 

Autor neuveden  Tschechische Minderheitenschule ohne Kinder Die Zeit 23.8.1938 

Autor neuveden  Beschlagnahmter Aufruf der SdP: Recht der 
Notwehr freigegeben 

Die Zeit 27.8.1938 

Autor neuveden  15 Hakenkreuzfahnen beschlagnahmt Die Zeit 1.9.1938 

Autor neuveden  Magnus Hirschfelds „Sittengeschichte“ 
beschlagnahmt 

Die Zeit 1.9.1938 

Autor neuveden  Wer wünscht Unruhe? Die Zeit 3.9.1938 

Autor neuveden  Ein neuer Schlag gegen die deutsche Schule Die Zeit 8.9.1938 

w. t.  Geduld! Montag 12.9.1938 

Autor neuveden  Vorzensur eingeführt Mitteilung an die Leser Prager Tagblatt  20.9.1938 

-bán-  Předběžná censura Národní osvobození 21.9.1938 

Autor neuveden  Bitte – beachten Sie! Deutsche Presse 21.9.1938 

 
Žurnalistika (karton 2553) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Autor neuveden Pozoruhodný pokrok České slovo  15.2.1920 

Autor neuveden Vyšší úroveň! Tribuna 15.2.1920 

Autor neuveden Žurnalistika světová a provinční Tribuna  17.2.1920 

T. Stipendia pro žurnalisty Národní listy  17.2.1920 

Autor neuveden Žurnalistická státní stipendia Československá 
republika 

17.2.1920 

Autor neuveden Úřední zpravodajství Národní listy  22.3.1920 

Autor neuveden O svobodu tisku Národní listy 24.3.1920 

J. S. Sjezd československých novinářů 
v Luhačovicích 

Národní listy  25.5.1920 

Okresní soudce 
Chytil 

K úpravě práva žurnalistického Tribuna 27.6.1920 

Autor neuveden Mezinárodní žurnalistický kongres Venkov  29.6.1920 

Weyr, František Vysoká škola pro žurnalisty Lidové noviny  25.8.1920 

Goralský Epydemia v novinárstve Slovák 3.6.1921 

F. Mrština O zvýšení úrovně českého tisku Čas  8.6.1921 

fn- Noviny a výchova národa neuveden [1925] 

ax. Novinářská čeština neuveden [1925] 

n- Problém osobnosti Tribuna 9.1.1925 

K. J. Název neuveden Národní demokracie 13.1.1925 

vnj. Nový tiskový zákon a československý tisk Nový večer 14.1.1925 

Autor neuveden Bruch des Redaktionsgeheimnisses Sozialdemokrat 17.1.1925 

Autor neuveden Reforma tiskového práva Národní politika 18.1.1925 

Autor neuveden Reforma tiskové práva 28. Říjen 19.1.1925 

(da) Die Reform der Preßgesetz Prager Presse 19.1.1925 

Autor neuveden Úřední tajemství, 28. Říjen 20.1.1925 

Autor neuveden Zaměstnancům tiskáren! České slovo 7.2.1925 

Autor neuveden Valná hromada Jednoty čsl. Novinářů Večerní Národní listy 16.2.1925 

jk- Co jest polemika Tribuna 4.3.1925 

J Provádění tiskového zákona Lidové noviny 6.3.1925 

drk- Novináři České slovo 10.3.1925 

Autor neuveden Kam až sahá praxe nynějšího tiskového zákona Reforma 10.3.1925 

Koutník, Bohuslav Boj proti pornografii Československá 
republika 

11.3.1925 

Autor neuveden O novinářích Večerní Národní listy 12.3.1925 

drk- Novináři České slovo 13.3.1925 

Autor neuveden Paběrky Večerní Tribuna 24.3.1925 

Kodíček, Josef O tiskový zákon Tribuna 29.3.1925 

Autor neuveden Nečekané následky tiskového zákona Pražský večerník 31.3.1925 

Autor neuveden Ein trauriges Jubiläum Sozialdemokrat 4.4.1925 

Autor neuveden Žurnalisté České slovo 7.4.1925 

Autor neuveden Osnova zákona o volných výtiscích Tribuna 8.4.1925 

Autor neuveden Kmetské soudy a novináři Večerní Rudé právo 9.4.1925 

Autor neuveden Klub čsl. Žurnalistů Národní listy  11.4.1925 

Autor neuveden Místo jednoty – tříštění. Nová novinářská 
organisace 

Večerní Tribuna 11.4.1925 

Autor neuveden Sněmování novinářů v Mor. Ostravě Národní listy 13.4.1925 

Autor neuveden O nový tiskový zákon Tribuna 18.4.1925 

Autor neuveden Německý spisovatel o českoslov. Listech Nový večerník 20.4.1925 

Autor neuveden Tiskařský šotek nebo zbožné přání Pražský Večerník 6.5.1925 

Autor neuveden 300 prodejných redaktorů Právo lidu 22.5.1925 

Autor neuveden Vysoká škola novinářská Odpolední Národní 
politika 

23.5.1925 

Autor neuveden Vysoká škola novinářská bude přece zřízena? Lidové listy 4.6.1925 

Autor neuveden Die Frage der Errichtung einer 
tschechoslowakischen Journalistenhochschule 

Prager Presse 4.6.1925 

Autor neuveden Novinářská škola bude přece zřízena? Národní listy 4.6.1925 

Autor neuveden Vysoká škola novinářská bude přece zřízena? Tribuna 4.6.1925 

Autor neuveden Die Journalistenhochschule in Prag wird 
Tatsache? 

Sozialdemokrat 5.6.1925 

Autor neuveden Senátor dr. Franta pro žurnalisty Národní listy 10.6.1925 

Autor neuveden Čsl. žurnalisté v M. Ostravě Pondělník  13.6.1925 

Autor neuveden Ministři-žurnalisté Národní listy 14.6.1925 

Autor neuveden Zájezd novinářů na Jindřichohradecko Národní osvobození 15.6.1925 

L. S. Něco o interview Venkov 16.6.1925 

Autor neuveden Klub československých žurnalistů Venkov 21.6.1925 

Autor neuveden Krise měšťáckého novinářství 
v Československu 

Večerní Rudé právo 24.6.1925 

Autor neuveden Klub československých žurnalistů Národní listy 27.6.1925 

Autor neuveden Vysoká škola žurnalistická nebude prozatím 
zřízena? 

Tribuna 14.7.1925 

Autor neuveden Vysoká škola žurnalistická nebude prozatím 
zřízena 

České slovo 14.7.1925 

cher. Die Zeitung bein den Tschechen und bei den 
Deutschen 

Montagsblatt 27.7.1925 

Autor neuveden Desatero moderního novináře Nový večerník 22.8.1925 

Autor neuveden Nové listy rostou jako houby 28. Říjen 27.8.1925 

Autor neuveden Pense českých žurnalistů – 2700 korun ročně“ Národní listy 29.8.1925 

Autor neuveden Chronické thema Lidové listy 4.9.1925 

Autor neuveden Klub československých žurnalistů Národní listy 12.9.1925 

Autor neuveden Časopis na prodej Právo lidu 17.9.1925 

gst- Meze novinářství Tribuna 22.10.1925 

R. Teltšík Anketa o poměrech žurnalistů České slovo 4.11.1925 

Autor neuveden Osnova zákona o pracovních smlouvách 
redaktorů 

Tribuna 14.11.1925 

Autor neuveden Středisko novinářské v Praze Národní osvobození 14.11.1925 

Autor neuveden Parlament a noviny Právo lidu 17.11.1925 

Autor neuveden Klub československých žurnalistů Národní listy 25.11.1925 

Autor neuveden Nová výtka ve staré věci České slovo 26.11.1925 

Autor neuveden Proti náhubkovému zákonu Rudé právo 26.11.1925 

k- Kritika Venkov 29.11.1925 

Autor neuveden Nový odpoledník 28. Říjen 3.12.1925 

Autor neuveden Opět nový deník v Praze Tribuna 4.12.1925 

Autor neuveden Nový deník v Praze Lidové listy 6.12.1925 

Autor neuveden O úpravě poměrů čsl. Novinářů České slovo 10.12.1925 

Autor neuveden O úpravu poměrů československých novinářů Československá 
republika 

10.12.1925 

Autor neuveden Seminář pro žurnalisty Čech 12.12.1925 

Autor neuveden Rusínský týdeník v Praze? Národní osvobození 17.12.1925 

Autor neuveden Ein Journalistenverband Prager Presse 20.12.1925 

Autor neuveden Posl. Tomášek ustavuje Volné sdružení 
poslanců-žurnalistů 

Národní listy 20.12.1925 

hj. Stát by měl splatiti dávnou povinnost národní Nový večerník 22.12.1925 

Autor neuveden Parlamentní zpravodajové žádají 
zadostiučinění 

Reforma 22.12.1925 

Autor neuveden Klub čsl. Žurnalistů Národní listy 24.12.1925 

Autor neuveden Klub československých žurnalistů Venkov 24.12.1925 

Autor neuveden O jeden zbytečný časopis méně Večerník Práva lidu 28.12.1925 

Autor neuveden Francouzské informace Národních listů Národní listy 29.12.1925 

jd. Pojištění soukrom. úředníků a novinářů Národní osvobození 30.12.1925 

J. L. B. Tisk a kriminalita Tribuna 13. [?] 1926 

Autor neuveden Velká tlačenice krásek Národní listy 1.1.1926 

Autor neuveden Zajištění novinářů ve stáří Národní politika 13.1.1926 

Autor neuveden Časová úvaha neuveden 17.1.1926 

Koudelka, Jar. O tisku jako vzdělávacím prostředku Právo lidu 17.1.1926 

Autor neuveden Sjezd odpovědných redaktorů denních i 
krajinských listů 

Národní politika 
odpolední 

18.1.1926 

Autor neuveden Osnova zákona o smlouvě žurnalistů Venkov 24.1.1926 

Autor neuveden Sjezd odpovědných redaktorů denních i 
krajinských listů 

Národní politika 24.1.1926 

Autor neuveden Sjezd odpovědných redaktorů denních i 
krajinských listů v Československé republice 

České slovo 24.1.1926 

Autor neuveden K přípravám nového tiskového zákona Československá 
republika 

27.1.1926 

Autor neuveden O tiskové novele České slovo 4.2.1926 

Autor neuveden Poradní sjezd odpovědných redaktorů 
československých denních i krajinských listů 

Rudé právo 4.2.1926 

Autor neuveden Na obranu svobody tisku Národní osvobození 4.2.1926 

Autor neuveden Žurnalisté a tisková novela Národní listy 4.2.1926 

Autor neuveden Aby se mohla říci a napsat pravda Role 5.2.1926 

Autor neuveden K resoluci odpovědných redaktorů o tiskové 
novele 

Právo lidu 21.2.1926 

Autor neuveden Sdružení poslanců-novinářů Reforma 27.2.1926 

Autor neuveden Armáda a noviny. Novináři u min. Stříbrného Večer  15.3.1926 

fn- Do novinářských řad Venkov 16.3.1926 

Autor neuveden Parlamentní sdružení poslanců žurnalistů Reforma 25.3.1926 

Autor neuveden Vereinigung der Abgeordneten-Journalisten Prager Tagblatt 25.3.1926 

Penížek, Josef Volné sdružení poslanců a senátoru 
žurnalistům 

Národní listy večerník 25.3.1926 

Autor neuveden Odvislost denního tisku Večerník Rudého 
práva 

30.3.1926 

St. R. Smutné tajemství sedmé velmoci Venkov 30.3.1926 

Autor neuveden Republikánský „Venkov“ cituje nejapný klep Národní listy večerník 30.3.1926 

Autor neuveden Pro domo Národní listy 31.3.1926 

Autor neuveden Téměř všichni soudní zpravodajové pražští 
spisovateli a básník 

Večer 2.4.1926 

Cháb, Václav Něco o těch novinách Národní osvobození 7.4.1926 

Autor neuveden Žurnalistika zaprodaná kapitalismu Rudé právo 7.4.1926 

Autor neuveden Vypsání novinářských stipendií Národní politika 9.4.1926 

Autor neuveden Novinářská stipendia Národní osvobození 9.4.1926 

Autor neuveden Obvinění žurnalistů z úplatnosti Čech 9.4.1926 

Autor neuveden Pro český deník v Karlových Varech Národní listy večerník 14.4.1926 

Autor neuveden Ze Syndikátu denního tisku československého Československá 
republika 

17.4.1926 

Mayer, Stanislav Krásův proces a socialistická veřejnost Lidové listy 27.4.1926 

Autor neuveden Die tschechische Presse über den Berliner 
Vertrag 

Prager Abendtagblatt 28.4.1926 

Autor neuveden O závodních časopisech Rudé právo 6.5.1926 

Autor neuveden Utvoření zájmové korporace insertních 
zástupců 

Lidové listy 11.5.1926 

Autor neuveden Liché obvinění hospodářských redaktorů 
pražských 

Tribuna 11.5.1926 

Makovcová, E. Žurnalistická výchova Večerník Práva lidu 11.5.1926 

Autor neuveden Liché obvinění hospodářských redaktorů 
pražských 

Národní osvobození 12.5.1926 

Autor neuveden Ze Syndikátu denního tisku československého Lidové listy 12.5.1926 

Autor neuveden Nový německý poledník „Der Morgen“ Právo lidu 14.5.1926 

Autor neuveden Reine Luft – Čistý vzduch Prager Tagblatt 15.5.1926 

Autor neuveden Všechen český tisk varuje před polským 
příkladem 

Večerník Práva lidu 15.5.1926 

Autor neuveden Zájezd československých novinářů na 
Jaroměřsko 

Národní osvobození 18.5.1926 

Autor neuveden President republiky přijme sjezdy Československá 18.5.1926 
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československých novinářů republika 

Autor neuveden Index k těsnopiseckým zprávám o schůzích 
posl. Sněmovny za první volební období 1920-
25 

Národní listy 19.5.1926 

Autor neuveden Z kraje naší babičky, Zájezd českých novinářů 
do Jaroměře 

Reforma 20.5.1926 

Autor neuveden Sjezd čsl. novinářů v Praze Lidové listy 22.5.1926 

Autor neuveden Sjezd československých novinářů v Praze Národní listy 23.5.1926 

Autor neuveden K dnešnímu sjezdu novinářů České slovo 23.5.1926 

jd. Novináři Národní osvobození 23.5.1926 

Autor neuveden Sněmování čsl. novinářů v Praze Československá 
republika 

23.5.1926 

Autor neuveden Sjezd československých novinářů v Praze Národní listy 23.5.1926 

Autor neuveden Sjezd československých novinářů Pondělník 24.5.1926 

Autor neuveden Sjezd československých novinářů Ráno 24.5.1926 

Autor neuveden Sjezd československých novinářů Národní osvobození 25.5.1926 

Autor neuveden Sjezd československých novinářů v Praze Československá 
republika 

25.5.1926 

Autor neuveden Der Kongreß der tschechoslovakischen 
Journalisten 

Prager Presse 25.5.1926 

Autor neuveden Präsident Masaryk an die tschechischen 
Journalisten 

Prager Tagblatt 25.5.1926 

Autor neuveden Dluh státu novinářům Právo lidu 25.5.1926 

abd- Po sjezdu čsl. novinářů Čech 25.5.1926 

Autor neuveden Hlasy novin o sjezdu čsl. Novinářů Národní politika 
odpolední  

25.5.1926 

b- Sjezd československých novinářů, (O nás, nikoli 
však pro nás) 

Národní listy 26.5.1926 

Autor neuveden Der Kongreß der tschechoslovakischen 
Journalisten in Prag am 23. und 24. Mai 

Prager Presse 29.5.1926 

Autor neuveden Němečtí žurnalisté v Bratislavě Pondělník 31.5.1926 

Autor neuveden Zapomíná se… 28. Říjen 31.5.1926 

Autor neuveden  Journalisten-Exkursion nach Bratislava Prager Presse 31.5.1926 

Autor neuveden Spolek českých žurnalistů Národní listy  2.6.1926 

Filip, Otakar Na úsvitě novodobého novinářství, Historicko-
literární studie 

Československá 
republika 

5.6.1926 

Autor neuveden Jaroměřsko: Zájezd českých novinářů 15., 16. a 
17. května 

Národní listy  8.6.1926 

Autor neuveden Dalekosáhlé změny v německém pražském 
tisku 

České slovo 11.6.1926 

Autor neuveden Sjezd československých novinářů v Praze Večerní České slovo 22.6.1926 

Autor neuveden Novinářská Maffia Večerní České slovo 24.6.1926 

Autor neuveden Stipendia novinářům, udílená ministerstvem 
zahraničí 

Tribuna 24.6.1926 

Autor neuveden Česká žurnalistika a spor ve straně čs. soc. Národní listy 7.7.1926 

Autor neuveden Der tschechische Fascismus und Literatur Sozialdemokrat 9.7.1926 

Autor neuveden Sociální pojištění novinářské Reforma 13.7.1926 

dr-m. Zodpovědnost tisku Reforma 17.7.1926 

Autor neuveden Povinnost českého tisku České slovo 18.7.1926 

G. M. Hnusná hanebnost, nikoli humor Národní listy 18.7.1926 

Autor neuveden Jací bychom měli být Tribuna 20.7.1926 

Autor neuveden Nenávist k Praze Právo lidu 3.8.1926 

Autor neuveden Jen když mají sensaci Venkov 4.8.1926 

Autor neuveden O nové politické zbrani Venkov 7.8.1926 

Autor neuveden Novinářští hafani Národní osvobození 10.8.1926 

Autor neuveden Podezřelý pramen Pražský Večerník 11.8.1926 

Autor neuveden Předchůdci Gajdovi – kdo po něm? Lidové listy 11.8.1926 

N. Úpadek novinářského stavu Národní osvobození 12.8.1926 

Autor neuveden Proti štvanicím ve veřejném životě Národní osvobození 12.8.1926 

Autor neuveden Žurnalistika a případ Gajdův Národní listy 14.8.1926 

Autor neuveden Jejich „žurnalistické způsoby“ Národní listy 14.8.1926 

Fuchs, Alfred Nepovolaný obhájce Lidové listy 14.8.1926 

Autor neuveden V Praze vychází sedm beznárodních deníků Právo lidu 14.8.1926 

Autor neuveden Obílení hrobové Národní listy večerník 16.8.1926 

Autor neuveden Příliš brzy honci vypustili psy na lov České slovo 20.8.1926 

Autor neuveden Der Entwurf zu einem Journalistengesetz Bohemia 21.8.1926 

Autor neuveden Doprava novin Národní listy 28.8.1926 

Autor neuveden Duševní klackovitost fašistické žurnalistiky 
(„Nezávislé listy“) 

Večerník Práva lidu 1.9.1926 

Autor neuveden Organisační řád státních podniků tiskových, Národní politika 4.9.1926 

Autor neuveden Sdružení poslanců-novinářů bude jednati o 
poměrech v české žurnalistice 

Národní politika 6.9.1926 

Autor neuveden Klofáč o novinářích své vlastní strany Večerník Rudého 
práva 

6.9.1926 

Autor neuveden Sdružení poslanců-žurnalist bude jednati o 
poměrech v české žurnalistice 

Právo lidu 8.9.1926 

Autor neuveden Sdružení poslanců-žurnalist bude jednati o 
poměrech v české žurnalistice 

Tribuna 8.9.1926 

Autor neuveden Podvádění obecenstva svobodně dovoleno? Večer  9.9.1926 

Autor neuveden Panevropská Unie (Společ. Večer praž. Tisku) Večerní České slovo 9.9.1926 

Autor neuveden oVykřikování kolportérů zakázán Tribuna 10.9.1926 

Autor neuveden Ze Syndikátu československých novinářů Československá 
republika 

12.9.1926 

Autor neuveden List podle ideálů T. G. Masaryka Lidové listy 15.9.1926 

Autor neuveden List podle ideálů T. G. Masaryka Lidové listy  15.9.1926 

Autor neuveden Voják Rudé právo 26.9.1926 

Autor neuveden Co pak je to za „Vojáka“? Venkov 28.9.1926 

Autor neuveden Zděsili se nad naším „Vojákem“ Rudé právo 28.9.1926 

Autor neuveden Vojáci, čtěte Vojáka! Večerník Rudého 
práva 

29.9.1926 

Autor neuveden Reichsgewerkschaft der deutschen Presse Prager Presse Abend 29.9.1926 

Autor neuveden Jak dlouho bude ještě trvat, než se zakáže 
vydávání komunistického listu pro vojáky? 

Nový večerník 30.9.1926 

Autor neuveden Voják Rudé právo 30.9.1926 

Autor neuveden „Voják“ Večerník Rudého 
práva 

1.10.1926 

Autor neuveden Stran z komunistické propagandy mezi vojáky Rudé právo 3.10.1926 

Autor neuveden Zájem o veřejné věci Nový večerník 6.10.1926 

Autor neuveden Zas nový list v Praze Tribuna 7.10.1926 

Autor neuveden Politische Finanzierung Bohemia 7.10.1926 

Autor neuveden Pryč s ohledy k socialistům Role 22.10.1926 

Autor neuveden Veřejný tisk a bezpečnostní služba Venkov 28.10.1926 

Autor neuveden Odpovědnost strany a tisku (Z řeči V. Klofáče 
na sjezdu v K. Hoře) 

Československá 
republika 

1.11.1926 

Autor neuveden Příčiny zastavení komunistických listů Venkov 8.11.1926 

Autor neuveden Protestní schůze vydavatelů a nakladatelů 
časopisů a periodických spisů 

Národní politika 
odpolední  

13.11.1926 

Autor neuveden Vřelá slova o žurnalistech Národní osvobození 26.11.1926 

Autor neuveden Důležitá otázka čsl. Tisku Československá 
republika 

30.11.1926 

Administrace Svůj k svému!, Pomáhejte budovati silný a 
nezávislý tisk! 

Nový večerník 1.12.1926 

Autor neuveden Mezinárodní politika Malé tiskové dohody 
(Sjezd německého tisku v Praze) 

Národní osvobození 1.12.1926 

Autor neuveden Ve smyslu předválečných poměrů Národní listy 2.12.1926 

Autor neuveden Druhý společenský večer pražských novinářů Národní listy 10.12.1926 

Autor neuveden Novináři u nás Národní listy 23.12.1926 

Autor neuveden Prohlídka pražských nádraží novináři Nový večerník 23.12.1926 

Autor neuveden Úpadek vlivu měšťáckých žurnalistů Rudé právo 24.12.1926 

Autor neuveden Hlasy listů o informační projížďce uspořádané 
ve středu ministrem železnic 

Reforma 24.12.1926 

Stivín, Josef Noviny, lidé a lid Právo lidu 25.12.1926 

J. S. Van. Úkoly katolického tisku Pražský večerník 30.12.1926 

Autor neuveden Pro zakročení proti maďarským novinářům 
v ČSR 

neuveden [1927] 

Autor neuveden Resoluce (Ustavující sjezd Československé 
novinářské obce račiž se usnésti) 

neuveden [1927] 

Autor neuveden Příklad pražského kraje KSČ, Rozšíření listu 
„Rudé právo“ 

Rudé právo 1.1.1927 

Autor neuveden Známý washingtonský obchodní list „Journal of 
Commerce“ 

České slovo 4.1.1927 

jv- Nový list v Praze Tribuna  7.1.1927 

Milena Umění zavděčit si lidi Národní listy 8.1.1927 

Autor neuveden Nový německý list v Praze Československá 
republika 

11.1.1927 

Autor neuveden Společný list pro novináře československé, 
německé a maďarské 

Československá 
republika 

12.1.1927 

Autor neuveden Kein „Amtsblatt des Ministeriums für soziale 
Fürsorge 

Bohemia 21.1.1927 

Autor neuveden Hakenkreuzléřský vídeňský deník 
„Deutschösterreichische Tageszeitung“ 

České slovo 25.1.1927 

tr. „Populaire“ deníkem Večerník Práva lidu 25.1.1927 

Autor neuveden Aus der Wiener Zeitungswelt, Reine 
Einstellung der Wiener Allgemeinen Zeitung 

Prager Presse 26.1.1927 

hm- Pracovní podmínky žurnalistů v Jugoslavii České slovo 26.1.1927 

es.- Nový mrav Večerník Práva lidu 27.1.1927 

Autor neuveden Svědomitost a odpovědnost… Zprávy šířené 
„Bohemií“ o onemocnění leprou v Praze 

Československá 
republika 

4.2.1927 

Autor neuveden Jednotná fronta buržoasního a socialistického 
tisku v umlčování afér 

Rudé právo 6.2.1927 

Autor neuveden Dělnické noviny Večerní Právo lidu 15.2.1927 

Fuchs, Alfred Na okraj náměšťské vraždy Lidové listy 18.2.1927 

ÚTK Volné výtisky mají být omezeny Národní listy 20.2.1927 

Autor neuveden Otevřený list Syndikátu spisovatelů a 
Syndikátu žurnalistů 

Národní osvobození 24.2.1927 

Autor neuveden Zbytečné starosti odmítnutých veličin Národní listy večerní 25.2.1927 

Autor neuveden Biskupové slovenští o katolickém tisku Lidové listy 9.3.1927 

jd. Doslov k zpravodajskému přečinu Lidové noviny 11.3.1927 

Autor neuveden Sekretář Gustav Vojtěch nechť žaluje „Lidové 
noviny“ pro utrhání na cti a náhradu utrpěné 

Lidové listy 12.3.1927 

škody 

Autor neuveden Noviny a zločiny Večer 14.3.1927 

Fuchs, Alfred „Lidové noviny“ a náměšťská vražda Lidové listy 15.3.1927 

Kohn, Jindřich Žurnalism a dobosloví Tribuna 27.3.1927 

Autor neuveden Dvacetpět let činnosti Jednoty čsl. Novinářů Národní listy  9.4.1927 

gst- Podnik a noviny Tribuna 16.4.1927 

Autor neuveden Jubileum Jednoty čsl. novinářů Večerní Národní listy  16.4.1927 

Autor neuveden Gute Zeiten für Preßreptilien! Sozialdemokrat 21.4.1927 

Kohn, Jindřich Svět konferencí a hodinářství dějinné. II. 
kapitola o žurnalismu a dobosloví 

Tribuna 22.4.1927 

Autor neuveden Generalversammlung des Syndikates der 
Tschechoslowakischen Journalisten 

Prager Presse 25.4.1927 

Autor neuveden Ničemný útok proti žurnalistům Národní osvobození 26.4.1927 

Autor neuveden Útok proti žurnalistům Národní listy 26.4.1927 

Autor neuveden Eine Versündigung gegen die journalistiche 
Standesehre und Standesinteressen 

Prager Presse 26.4.1927 

Autor neuveden Ničemný útok proti žurnalistům České slovo 26.4.1927 

J Novinářský skandál Lidové noviny 26.4.1927 

Autor neuveden Aféra „Pondělního listu“ Československá 
republika 

26.4.1927 

Autor neuveden Letošní valná hromada „Syndikátu čsl. 
novinářů“ v Praze 

Československá 
republika 

26.4.1927 

Autor neuveden Čí aféra? Lidové listy 27.4.1927 

Autor neuveden Patnáct žurnalistů Tribuna 27.4.1927 

Autor neuveden Manýry Právo lidu 28.4.1927 

Autor neuveden Ein letztes Wort Prager Presse 28.4.1927 

Autor neuveden Kletba zlého činu Československá 
republika 

28.4.1927 

Autor neuveden Eine Unvorsichtigkeit des Ministers Beneš? Deutsche Presse 28.4.1927 

Ripka, Hubert Není slova dosti ostrého k odsouzení Národní osvobození 29.4.1927 

apod. Stříbrný exportuje do Maďarska Národní osvobození 30.4.1927 

Autor neuveden Nový týdeník „Fronta“ čili konce Karla Horkého Večerník Práva lidu 3.5.1927 

Autor neuveden Polský tisk o klepu Stříbrného listu Národní osvobození 5.5.1927 

Autor neuveden Rozkolníci – škůdci státu České slovo 5.5.1927 

E. J. Lekce z Polska Národní osvobození 6.5.1927 

M. S. Proč ne také čeští žurnalisté? Večerní Národní listy 7.5.1927 

Autor neuveden Vývoj polského tisku Venkov 7.5.1927 

Autor neuveden Sjezd maďarských novinářů Národní politika 8.5.1927 

Autor neuveden Ústřední výbor Syndikátu čsl. Novinářů Národní listy 8.5.1927 

Autor neuveden Konkurenční dostihy Večerní Rudé právo 25.5.1927 

Autor neuveden Sjezdování německých žurnalistů v ČSR 
(Litoměřice 29. 5. 1927) 

Československá 
republika 

31.5.1927 

Autor neuveden Die Tagung der deutschen Presse in Leitmeritz Bohemia 31.5.1927 

Autor neuveden Von der Mitarbeiter der Geistlichkeit an der 
Presse 

Deutsche Presse 3.6.1927 

Autor neuveden Versicherung der verantwortlichen Redakteure Bohemia 11.6.1927 

Autor neuveden Českoslovenští novináři v Ml. Boleslavi Národní osvobození 12.6.1927 

Autor neuveden Co soudí dnes Právo lidu o tiskové novele Reforma 24.6.1927 

Autor neuveden Výprava členů Syndikátu československých 
novinářů na Podkarpatskou Rus 

Národní politika 17.7.1927 

Autor neuveden Ein neues Tagblatt in Reichenberg Bohemia 4.8.1927 

Skýpala, Otakar Československé novinářství a veřejnost České slovo 7.8.1927 

Autor neuveden Státní zastupitelství zakročuje proti 
neseriosním a sensačním listům 

Nový večerník 11.8.1927 

Autor neuveden „Vatikán a my“ České slovo 28.8.1927 

Autor neuveden Presse- und Volksverdümmung, Zur 
Charakteristik des süddeutschen 
Zeitungswesens 

Sozialdemokrat 30.8.1927 

Schmidt, Felix 22 000 amerikanische Zeitungen und 
Zeitschriften 

Deutsche Landpost 9.9.1927 

V. H. Ta úroveň! Lidové listy 13.9.1927 

Autor neuveden Katolický tisk Lidové listy 16.9.1927 

Autor neuveden Beim annulliert Pressedekret, Moralische 
Niederlage der Regierung 

Prager Tagblatt 20.9.1927 

Autor neuveden Komunistická oposice ohlásila na dnešek České slovo 23.9.1927 

Autor neuveden Úřední uvolnění dopravy našich časopisů do 
Maďarska 

Večerní Tribuna 27.9.1927 

Autor neuveden Klub českých národohospodářských redaktorů 
v Praze 

Tribuna 29.9.1927 

Autor neuveden Zástupcové českého tisku u vyslance dr. 
Waclawa Grzybowského 

Lidové listy 12.10.1927 

Autor neuveden Oposiční katolický deník Právo lidu 15.10.1927 

Autor neuveden Obecné volby v zrcadle tisku Lidové noviny 15.10.1927 

Autor neuveden Dr. Šrobár bude vydávati vlastní list? Lidové listy 20.10.1927 

Autor neuveden Otázka pensijního pojištění novinářů Národní politika 22.10.1927 

Autor neuveden Hugenbergs Telegraphen-Union in Jugoslavien Prager Tagblatt 25.10.1927 

V. K. Fašistický deník nebude vycházeti  Čech 27.10.1927 

Autor neuveden Nový šéfredaktor deníku „Marienbader“ Tribuna večerní 3.11.1927 

Autor neuveden Páni novináři – pamatujte na sebe! Právo lidu 3.11.1927 

Autor neuveden Sháňka po zahraničních listech Právo lidu 4.11.1927 
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Autor neuveden Ein anregendes Preisausschreiben Bohemia 4.11.1927 

Autor neuveden Novelisace soc. pojištění v měšťanském tisku Právo lidu 4.11.1927 

Singer, J. Wie England und wie Deutschland informiert 
war 

Prager Tagblatt 5.11.1927 

Autor neuveden Die deutsche Volksbücherei Prager Presse 5.11.1927 

Autor neuveden Změny ve vedení pražských deníků Lidové listy 5.11.1927 

Autor neuveden „Národní listy“ ještě hloub, Čili: Karel Horký na 
pravé místo 

Právo lidu 6.11.1927 

Autor neuveden „Národ“ proti „Národním listům“ Večer 7.11.1927 

 Autor neuveden Kolem dokola Právo lidu 8.11.1927 

Autor neuveden Vděk, Výpověď redaktora Knechtla býv. maj. 
olom. „Pozoru“ 

Nový večerník 8.11.1927 

Autor neuveden Komunisté odvolávají Venkov 8.11.1927 

Autor neuveden Boj proti negramotnosti v rudé armádě Rudé právo 9.11.1927 

Autor neuveden Klub čsl. žurnalistů v Praze Národní listy 11.11.1927 

Kag, E. Pedagogický tisk Západní Evropy Učitelské noviny 12.11.1927 

Autor neuveden Spolek českých žurnalistů (K 50. výročí 
založení) 

Národní listy 15.11.1927 

Autor neuveden Deník maďarských aktivistů Národní listy 16.11.1927 

r- Zwei neue Zeitungen in Bratislava Prager Presse 17.11.1927 

Autor neuveden Kolem dokola. Fašistická „Říšská stráž“ bude 
prý z technických důvodů zastavena 

Právo lidu  17.11.1927 

Autor neuveden Divné tiskové moresy Právo lidu 17.11.1927 

fn Reorganisation in der Gewerkschaftspresse Prager Presse 18.11.1927 

Autor neuveden Novinářské pirátství Rudé právo 18.11.1927 

Autor neuveden Ein Vortrag über die Zeitung Prager Presse 19.11.1927 

Autor neuveden Primo gegen Freiheit, Ein Titel mit 3000 
Pesetas bestraft 

Prager Tagblatt 20.11.1927 

Autor neuveden Warum lesen wir täglich die Zeitung? Deutsche Landpost 20.11.1927 

Autor neuveden Před řešením otázky sociálního pojištění 
novinářů 

Tribuna 20.11.1927 

Autor neuveden Generalversammlung der Reichsgewerkschaft 
der deutschen Presse in Prag 

Prager Presse 21.11.1927 

Autor neuveden Novinářská slovanská vzájemnost Národní politika 22.11.1927 

Autor neuveden Germania Čech 22.11.1927 

Autor neuveden Unser Hauptfeind: Die bürgerliche Presse Sozialdemokrat 22.11.1927 

Z. Dembicki Literatúra a žurnalistika Slovák  22.11.1927 

Autor neuveden Reichsgewerkschaft der deutschen Presse. Die 
Generalversammlung 

Bohemia 22.11.1927 

Autor neuveden Zánik vídeňského deníku Právo lidu 23.11.1927 

Autor neuveden Trockistická organisace v Praze (Čtrnáctideník 
„Roj“) 

Venkov 23.11.1927 

Autor neuveden Das Interesse der Juden an ihrer Presse Deutsche Presse 25.11.1927 

čr. „A to tobě všechno dám, padna na polena 
budeš-li se mi klaněti“ 

Tribuna 25.11.1927 

Autor neuveden List proti prohibici v Československu Národní osvobození 25.11.1927 

Autor neuveden Mayer a Hanreich budou vydávat oposiční 
deník? 

Právo lidu 25.11.1927 

Autor neuveden Praktische Arbeit für die Presse Deutsche Presse 25.11.1927 

V. H. Kulturní upadání Lidové listy 26.11.1927 

Autor neuveden Svého času jsme zaznamenali zprávu o 
chystaném vydávání nového listu na Slovensku 

Československá 
republika 

26.11.1927 

Autor neuveden Časopis pro občanskou nauku a výchovu Lidové listy 26.11.1927 

Autor neuveden Slawistische Monatsblätter Lidové noviny 27.11.1927 

Almesberger, K. Interessante Woche Národní listy 27.11.1927 

Autor neuveden Die Zeiten ändern sich… Deutsche Presse 29.11.1927 

Autor neuveden Die jüdische Firma [?Austein?] in Bern – der 
größte Zeitungsverlag 

Deutsche Presse 30.11.1927 

Autor neuveden President nejvyššího soudu dr. Popelka 
obviněn z nečestných činů 

Rudé právo 30.11.1927 

Autor neuveden Prefekt v Bolzanu Právo lidu 1.12.1927 

A. N. Noviny a nakladatelé Lidové noviny 1.12.1927 

Autor neuveden Otázky rozšíření tisku Rudé právo 1.12.1927 

Autor neuveden Journalistische Initiative neuveden 1.12.1927 

Autor neuveden Tiskový kolos, Několik číslic, Židé ovládají tisk Pražský večerník 2.12.1927 

Autor neuveden 50 Jahre Zeitungsbureau Goldschmiedt in 
Wien 

Bohemia 2.12.1927 

Autor neuveden Sborník „10 let diktatury proletariátu“ Rudé právo 4.12.1927 

Redakce Knihy, nakladatelé a noviny Národní listy 4.12.1927 

Autor neuveden Revue světového kulturního pokroku „Le 
Monde“ 

Právo lidu 7.12.1927 

Autor neuveden Komunistický deník „Rovnost“ zanikne Venkov 7.12.1927 

Autor neuveden Durychův „Rozmach“ zaniká Národní osvobození 7.12.1927 

Veselý, Antonín Klub moderních nakladatelů Československá 
republika 

7.12.1927 

Autor neuveden Kukátko Pražský večerník 7.12.1927 

Autor neuveden Krise čsl. fašismu, Moravská orlice, Úkoly proti 
dru Benešovi pro mobilizaci r. 1921 

Československá 
republika 

9.12.1927 

Autor neuveden Dům novinářů v Madridě  Národní listy večerník 10.12.1927 

Autor neuveden O „geniálních“ nápadech pánů z „Melantrichu“ Venkov 10.12.1927 

Arch. V. Knihy a noviny, Lidové noviny 11.12.1927 

Autor neuveden Tiskový sjezd [?katolického] centra v Berlíně neuveden 12.12.1927 

Autor neuveden Změny v redakcích pražských deníků Ráno 12.12.1927 

Autor neuveden Ein deutsches Kommunistenblatt in Prag Bohemia 13.12.1927 

Autor neuveden Německý komunistický list v Praze Venkov 14.12.1927 

V. P. Knihy a nakladatelé Venkov 15.12.1927 

Autor neuveden Mezinárodní porady novinářů Venkov 16.12.1927 

Autor neuveden „České slovo“ pokouší se vytloukat kapitál Národní listy večerník 16.12.1927 

Výkonné výbory 
politických stran 

Československé veřejnosti Tribuna 16.12.1927 

Autor neuveden Noviny a neštěstí Československá 
republika 

16.12.1927 

Autor neuveden Lloyd George předsedou liberálního klubu Venkov 17.12.1927 

Autor neuveden Eine Pensionstrasse der französischen 
Journalisten 

Bohemia 18.12.1927 

Autor neuveden Pense francouzských žurnalistů České slovo  18.12.1927 

Autor neuveden Sudetendeutscher Landbote Bohemia 18.12.1927 

Autor neuveden Fašisté budou v Praze vydávati deník a 
fašistickou revue 

Role  18.12.1927 

Autor neuveden „Boj“ dobojoval, List kom. Oposice skupiny 
Skála-Hůla-Görlich-Vaněk 

Rudé právo  18.12.1927 

Autor neuveden Revoluční medaile novinářům Lidové noviny 18.12.1927 

Autor neuveden Benešova Prager Presse vypadá někdy spíše 
jako vládní list republiky sovětské 

Národní listy Večerník 19.12.1927 

Autor neuveden Nový berlínský poledník Venkov 20.12.1927 

Autor neuveden Poslanec Hanreich vydává týdeník Právo lidu 20.12.1927 

Autor neuveden Dva oposiční komunistické listy budou 
vydávány? 

Právo lidu 20.12.1927 

Autor neuveden Sdružení legionářů bude vydávati časopis Právo lidu 20.12.1927 

Autor neuveden Nový německý oposiční týdeník neuveden 20.12.1927 

A. B. Svoboda tisku na Litvě Lidové noviny 21.12.1927 

Autor neuveden Sudetendeutscher Bauernführer Venkov 21.12.1927 

Autor neuveden Také poslanec Mayer vydává vlastní list Právo lidu 21.12.1927 

Autor neuveden Nový lidovecký list pro dělnictvo Venkov 21.12.1927 

Autor neuveden [Vertaus/f?] des „Daily Telegraph“ Prager Presse 22.12.1927 

Autor neuveden Die Brücke [?! Nelze přečíst] im katolischen 
Deutschland 

Deutsche Presse 22.12.1927 

Autor neuveden Inzerce: Akord Lidové noviny 22.12.1927 

Autor neuveden Před volbami v Polsku, „Slowo Polskie“ ve 
Lvově prodáno konservativcům 

Československá 
republika 

23.12.1927 

Autor neuveden 
(CEPS.) 

 „Slowo Polskie“ ve Lvově prodáno polským 
konservativním kruhům 

Národní listy 23.12.1927 

Autor neuveden Nový aktivistický list německý Národní listy 23.12.1927 

Autor neuveden Nový velký německý list Národní osvobození 24.12.1927 

Autor neuveden Čeští novináři u min. Hodži Národní politika 24.12.1927 

Autor neuveden Proč byl založen „Slovenský národ“? Národní listy 24.12.1927 

KZK Lidové noviny v Praze Lidové noviny 
večerník 

24.12.1927 

Autor neuveden Neue Eigentümer der „Tribuna“ Deutsche Landpost 24.12.1927 

Autor neuveden Porady německých novinářů Večerník Práva lidu 24.12.1927 

Autor neuveden  V jubilejním roce republiky a v předvečer 
svatováclavského tisíciletí vše pro novvý 
rozmach katolického tisku 

Lidové listy 25.12.1927 

Kodíček, Josef Co je u nás krásného? Tribuna 25.12.1927 

Autor neuveden České novinářství v Americe Československá 
republika 

25.12.1927 

Autor neuveden Rivista Italiana di Praga, Italská revue v Praze Československá 
republika 

25.12.1927 

Autor neuveden 200 Jahre „Saturday Evening Post“ Prager Tagblatt 30.12.1927 

Autor neuveden Nová revue Jaroslava Durycha Národní listy 1.1.1928 

Autor neuveden Katolický tisk, agitující pro černo-rudou koalici, 
zanikl („Rozmach“) 

Role 1.1.1928 

Autor neuveden „Národní Osvobození“, „Právo lidu“ a „České 
Slovo“ hájí konkordát! 

Rudé právo 1.1.1928 

 Heinrich, Arnošt Nová Tribuna Tribuna 1.1.1928 

Autor neuveden Kapitál a žurnalistika Večerník Rudého 
práva 

2.1.1928 

Autor neuveden Die neue „Tribuna“ Montagsblatt 2.1.1928 

Autor neuveden Svůj k svému Čech 2.1.1928 

Autor neuveden Český spisovatel, vyznamenaný první státní 
cenou, po smrti – zcenzurován! (K. Čapek – 
Chod: Básníkova nevěsta) 

Pondělní list 2.1.1928 

Autor neuveden K zániku časopisu „Moravec“ pro Hlučínsko Národní listy večerní 2.1.1928 

Autor neuveden nečitelný název Večer 3.1.1928 

Autor neuveden Hloupost a sprostota se snoubí, Útoky tisku 
Stříbrného na presidenta republiky 

Večerní České slovo 3.1.1928 

ans. Komunistická „Jednotná fronta“ zastavena Večerník Práva lidu 3.1.1928 

Autor neuveden Tajná víra Národní osvobození 3.1.1928 

Autor neuveden Potírejme lež dobrým tiskem Lidové listy 3.1.1928 

Autor neuveden Dérerův Hlas Tribuna večerní  3.1.1928 

mj. První číslo Akordu“ České slovo 4.1.1928 

Autor neuveden Rumunský ministr zahraničí přezkouší své 
diplomaty, Redukce počtu tiskových 
přidělenců 

Právo lidu 4.1.1928 

Autor neuveden V Českých Budějovicích zastaveno bylo 
vycházení fašistického plátku „Stráž Národa.“ 
Národ se ovšem bez této „stráže“ velmi dobře 
obejde 

Právo lidu 4.1.1928 

Autor neuveden Čí jsou „Národní Listy“? Právo lidu 4.1.1928 

Autor neuveden Kolem dokola Právo lidu 4.1.1928 

Autor neuveden Prodej „Daily Telegraphu“ Venkov 4.1.1928 

Autor neuveden Bolševická tiskovina mezi dělnictvem pohořela Venkov 4.1.1928 

Autor neuveden Německý hlas pro uskutečnění garančního 
paktu s Německem 

Venkov 4.1.1928 

R. Problém sudetoněmecké jednoty Národní osvobození 4.1.1928 

Autor neuveden Zase planá sensace (Zprávy o radě na obranu 
státu) 

Venkov 4.1.1928 

Autor neuveden 30.000 Kč státních peněz redaktorům 
státotvorných listů 

Rudé právo 5.1.1928 

J. O. N. Legie, orgán Nezávislé jednoty čsl. Legionářů Národní listy 5.1.1928 

Procházka, Adolf Pro rozšíření katolického tisku Lidové listy 5.1.1928 

Autor neuveden Ein Zentralkatalog ausländischer Zeitschriften 
in der Tschechoslowakei 

Prager Presse 6.1.1928 

Autor neuveden Tudy na to Rudé právo 6.1.1928 

Autor neuveden Die Schönste im Ganzen Land… Deutsche Presse 6.1.1928 

Autor neuveden Gegen die Redaktionskiebitze Prager Tagblatt 7.1.1928 

Autor neuveden Verleumderischer Bericht des „Journal“-
Korrespondenten über die Berliner 
Silvesternacht 

Prager Tagblatt 7.1.1928 

Autor neuveden Ke zprávám o změně majitelů „Pestrého 
Týdne“ 

Národní listy 7.1.1928 

Autor neuveden Sensace, které „Večerní list“ lapá ze vzduchu Večerní České slovo 7.1.1928 

vchb Ten mu to ukázal! Národní osvobození 8.1.1928 

mj. Mrtvá, která zrodí smích České slovo 8.1.1928 

Autor neuveden František Josef a tisk Tribuna 8.1.1928 

Autor neuveden Nový šéfredaktor našeho listu Národní listy 8.1.1928 

Autor neuveden Šalda a Střábrný – čili z pathologie pražské 
žurnalistiky 

Právo lidu 8.1.1928 

Autor neuveden Die neue „Tribuna“ Deutsche Landpost 8.1.1928 

Autor neuveden Offset, Buch- und Werbekunst Prager Presse 8.1.1928 

Autor neuveden Časopis katolického duchovenstva Lidové listy 10.1.1928 

Autor neuveden Es gibt keine Entfernungen mehr… Sozialdemokrat 11.1.1928 

Autor neuveden Der Geschäftsüchtige Deutschnationale Deutsche Presse 11.1.1928 

Wiesner, Valentin Als Katholik und Deutscher Deutsche Presse 11.1.1928 

Autor neuveden Katolík o svých lidech Právo lidu  12.1.1928 

Autor neuveden K druhému mezinárodnímu derby novinářů-
motocyklistů 

Nová Praha 12.1.1928 

Autor neuveden Sportovní deník Národní listy Praha 
večerní 

12.1.1928 

Autor neuveden Špionáž a informační služba České slovo 13.1.1928 

Autor neuveden Odpověď na naše obvinění z korupce – výstup 
ze Syndikátu čsl. novinářů! 

Večerní list Praha 13.1.1928 

Váša, Pavel Rudolf Těsnohlídek zemřel Lidové noviny večerní 13.1.1928 

Autor neuveden Zánik polského listu na Těšínsku Národní osvobození 13.1.1928 

Masaryk, Tomáš 
Garrigue 

Žurnalistika v malém národě Lidové noviny 14.1.1928 

Autor neuveden Kopulace slovanského nacionalisty Stříbrného 
se slovanským socialistožroutem Kramářem 

Právo lidu 17.1.1928 

Autor neuveden Žurnalistika a žurnalista Dělnické listy Kladno 18.1.1928 

S-a Muž, který se směje vlastní hlouposti, Večerní list, Praha 19.1.1928 

Autor neuveden Sokolstvo České slovo 20.1.1928 

Autor neuveden Jak Stříbrného „Večerní List“ informuje 
veřejnost 

Večerník Práva lidu 20.1.1928 

Autor neuveden Těžko býti v republice novinářem Pražský večerník 
Praha 

20.1.1928 

(hc) Rozhovor s čínským generálem Čankajškem Národní listy Praha 
večerní 

20.1.1928 

Autor neuveden Syndikát čsl. novinářů České slovo Praha 20.1.1928 

Autor neuveden Jak kdo hájí svůj stav Večerní list, Praha 21.1.1928 

Autor neuveden Určité velké socialistické noviny Večer Praha 21.1.1928 

Autor neuveden O žurnalistické slušnosti České slovo Praha 21.1.1928 

Autor neuveden Maďarský časopis v Bratislavě zastaven Národní listy 22.1.1928 

Autor neuveden Je ještě málo stran? Týdeník „Převrat“ Národní listy večerní 22.1.1928 

Autor neuveden Případ nikaragujský na panamerické 
konferenci, zatčení francouzských žurnalistů 

České slovo 22.1.1928 

Autor neuveden 25 Jahre Gottscheer Zeitung Deutsche Presse 22.1.1928 

Autor neuveden Změna v redakci „Literárního Světa“ Národní listy 28.1.1928 

L. G. Sudetendeutsche Zeitschrift für Volkstunde Prager Presse 31.1.1928 

Autor neuveden Obnovené „Mladé Slovensko“ Slovenská politika 31.1.1928 

Autor neuveden Eine Russische Chorzeitschrift in Prag Prager Presse 31.1.1928 
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Autor neuveden Noviny a čtenáři Národní listy 31.1.1928 

Autor neuveden Stříbrného „Pondělní list“ zanikl Našinec 2.2.1928 

Autor neuveden České časopisectvo Národní listy večerní 2.2.1928 

Autor neuveden Eine neue sudetendeutsche Zeitschrift Bohemia 4.2.1928 

Unus Novinářská líheň Národní osvobození 4.2.1928 

Autor neuveden Neue südslavische Zeitschriften Prager Presse 4.2.1928 

Autor neuveden Hakenkrajclerský „Tag“ Venkov 4.2.1928 

Autor neuveden Neue deutsche Wochenzeitung Deutsche Presse 5.2.1928 

(u) Papier, Buch und Zeitung Prager Presse 5.2.1928 

j.d. Divné předzvěsti novinářské školy Národní osvobození 7.2.1928 

fjp Nový politický měsíčník Národní listy 8.2.1928 

Autor neuveden Theaterfeier des Syndikats der 
tschechoslowakischen Journalisten 

Prager Presse 10.2.1928 

Autor neuveden Pro novinářské pojištění Národní osvobození 10.2.1928 

Autor neuveden Divadelní slavnost Syndikátu čsl. Novinářů Československá 
republika 

10.2.1928 

Autor neuveden Otevření žurnalistické školy Lidové noviny 12.2.1928 

r- Vojenské věci na novinářské škole Lidové noviny 16.2.1928 

Autor neuveden Valná hromada Jednoty československých 
novinářů 

Československá 
republika 

21.2.1928 

PT. Vlastní časopis čsl. tabákové režie České slovo 28.2.1928 

Frank, A. Dr. Německý denní tisk v Československu Nové Čechy, Praha 29.2.1928 

Autor neuveden Léčebný dům pro umělce a žurnalisty Venkov 2.3.1928 

Autor neuveden Novinářské oslavy jubilejního roku, Div. 
představení „Maryša“ 

České slovo 3.3.1928 

Autor neuveden Další vzrůst živnostenské strany je podmíněn 
rozšířením našeho tisku 

Nový večerník 3.3.1928 

Autor neuveden Svobodná škola novinářských nauk Tribuna 4.3.1928 

Autor neuveden Kniha, noviny, tisk Nový večerník 7.3.1928 

Autor neuveden Eine neue Zeitschrift in Mukačevo Prager Presse  9.3.1928 

Autor neuveden Noviny Lidové listy 11.3.1928 

Autor neuveden Vzpomínka na Mahabharátu v Tomášském 
pivovaře, Časopis „Zub“ 

Nový večerník 14.3.1928 

Autor neuveden Tiskem k vítězství Nový večerník 14.3.1928 

t- Ein interessanter Pressprozeß in Prag Prager Presse 16.3.1928 

Autor neuveden Novinářská škola  Československá 
republika 

17.3.1928 

Autor neuveden Die Journalistenpensionen Prager Presse 17.3.1928 

Táborský, Al. Něco o nšem tisku, zvláště krajinském Rudé právo 17.3.1928 

Autor neuveden Prázdninová novinářská stipendia Národní politika 18.3.1928 

Autor neuveden Naše organisace na výzvu „Tiskem k vítězství!“ 
začínají vyvíjeti novou činnost k dalšímu 
rozšíření našeho tisku! 

Nový večerník 21.3.1928 

Autor neuveden Jubilejní slavnosti novinářské na oslavu 10. 
výročí republiky 

České slovo 22.3.1928 

Autor neuveden Jedna z našich rotaček dosloužila Nový večerník 22.3.1928 

Autor neuveden Jak venkov, tak i zvláště Praha musí se přičiniti 
o další rozšíření našeho tisku 

Nový večerník 24.3.1928 

Autor neuveden „Klerikální zbraně“ před Nejvyšším soudem, Národní osvobození 25.3.1928 

Autor neuveden Německý novinář zbaven členství v organisaci 
německého novinářstva 

Lidové noviny 25.3.1928 

Ypsilon Z notýsku kronikářova. (Vránova poslední 
chvíle) 

Národní listy 1.4.1928 

sa Změna majitele a směru Kassai Napló Lidové noviny 1.4.1928 

L. Doktor či redaktor? Právo lidu 1.4.1928 

Autor neuveden (Duch novin) Lidové noviny 2.4.1928 

Autor neuveden Atlantický oceán hřbitovem odvážných letců a 
– českoamerických novin 

Pondělní večerní list 2.4.1928 

Autor neuveden Tisk – nejdůležitější politickou zbraní, 
Rozšiřování Role k pronikavému vítězství Nár. 
roln. Jednoty 

Role 3.4.1928 

Autor neuveden Motorové dresiny pro rozvážení ranních novin 
na venek 

Večer 4.4.1928 

Traub, A. Dr. 80 let od prvního českého deníku Tribuna 4.4.1928 

PTTA Zlepšená doprava ranních novin na venkov, Venkov 4.4.1928 

Autor neuveden Litevská censura Národní listy 4.4.1928 

Autor neuveden Doprava ranních novin na venkov bude 
zlepšena 

Národní osvobození 4.4.1928 

K. Novinář o kritice Venkov 4.4.1928 

Autor neuveden „Tiskoví“ delikventi České slovo 5.4.1928 

Autor neuveden Ein Verband der Auslandsjournalisten Prager Presse 6.4.1928 

Autor neuveden Neue Journalistenorganisation in Prag Prager Tagblatt 6.4.1928 

Autor neuveden Achtzig Jahre tschechischer Tagespresse Prager Presse 6.4.1928 

Autor neuveden Vor der Errichtung der Freien Schule für 
politische Wissenschaften 

Prager Presse 6.4.1928 

L. G. Presse und Frieden Prager Tagblatt 7.4.1928 

Autor neuveden Die immanente Zeitungsseele Prager Presse 7.4.1928 

Autor neuveden Československý archiv novinářský 1908 – 1928 
v Brně 

Národní osvobození 8.4.1928 

Autor neuveden Jak si ve Francii váží spisovatele a žurnalisty Venkov 8.4.1928 

Autor neuveden Die Journalistenhochschule Bohemia 8.4.1928 

Autor neuveden Persekuce našeho tisku Rudé právo 8.4.1928 

Maršan, R. Ze zpráv policejního konfidenta, (Jubilejní 
číslo) 

Právo lidu 8.4.1928 

Illový, Rudolf Poesie u kolébky českého socialismu Právo lidu 8.4.1928 

Foges, Ida Zeitungsannoncen vor siebzig Jahren Prager Abendzeitung 10.4.1928 

Fuchs, Alfred Jalovodvorský případ Lidové listy 13.4.1928 

Autor neuveden O České kritice přednášel prof. Otakar Fischer Lidové noviny 14.4.1928 

Autor neuveden Tiskem k vítězství Nový večerník 14.4.1928 

Autor neuveden Vzácné jubileum českého novináře Národní listy 14.4.1928 

Autor neuveden Od kmenu k papíru Národní osvobození 14.4.1928 

ý- O reklamě v rozhlasu Lidové noviny 14.4.1928 

Ženatý, Berty Chicago Tribune Lidové noviny večerní 14.4.1928 

Autor neuveden Co se najde v českobudějovické džungli . Čl. S. 
Gersona v katolickém listě „Václav“ 

Národní osvobození 19.4.1928 

Autor neuveden Stálé stížnosti na časopis Radiojournal Lidové listy 20.4.1928 

Rv. Čeští žurnalisté na výstavišti soudobé kultury 
v Brně 

Venkov 22.4.1928 

Autor neuveden Die Journalistenexkursion nach Brünn Prager Presse 23.4.1928 

Autor neuveden Šmokovina Pražský večerník 23.4.1928 

Autor neuveden Rytířskost Národní listy večerní 23.4.1928 

Autor neuveden Der erste Freundschaftsabend der 
tschechischen und deutschen 
Journalistenorganisationen 

Prager Presse 8.5.1928 

Autor neuveden Senzationsprozesse Prager Presse 12.5.1928 

Autor neuveden Čsl. novináři v Železném Brodě Národní listy večerní 14.5.1928 

Autor neuveden Čsl. novináři na Železnobrodsku Národní listy 15.5.1928 

jbz- Novináři na Železnobrodsku Venkov 16.5.1928 

Autor neuveden Oposice lidové strany vystupuje s vlastním 
časopisem Právo demokracie 

Právo lidu 16.5.1928 

Autor neuveden Urychlené projednání zákona o penzijním 
pojištění žurnalistů a soukromých úředníků 

Lidové listy 16.5.1928 

jr Novinářské sjezdy v Brně Lidové noviny 18.5.1928 

Autor neuveden Sjezd žurnalistů v Brně České slovo 27.5.1928 

Autor neuveden Deutsch-tschechischer Pressetag in Brünn Montagsblatt 28.5.1928 

Autor neuveden Novinářské mravy pražské Tribuna 28.5.1928 

Autor neuveden Manifestace novinářů čs. republiky pro soc. 
pojištění soukromých zaměstnanců 

Národní osvobození 29.5.1928 

Autor neuveden Desáté Letnice svobodné republiky Národní politika 
odpolední 

29.5.1928 

Autor neuveden Pressetag in Brünn Bohemia 30.5.1928 

Autor neuveden Nová kultura spoluprací dvou národů Československá 
republika 

31.5.1928 

Hrabánek, Jan Svoboda tisku Národní osvobození 1.6.1928 

Autor neuveden Smí se napsat pravda? (Změna tiskového 
zákona) 

Role 2.6.1928 

Autor neuveden Na pochybené cestě Tribuna 2.6.1928 

Autor neuveden Die Mission des Zeitungsherausgebers Prager Presse 6.6.1928 

Autor neuveden Informativní zájezd novinářů do Olomouce České slovo 9.6.1928 

J. D. Útoky na Syndikát čsl. Novinářů Národní osvobození 14.6.1928 

Autor neuveden Denní tisk v Československé republice Národní politika 14.6.1928 

Fer. Naděje v novinářské školy kladené není radno 
přepínat 

Národní osvobození 14.6.1928 

Autor neuveden Žurnalistická exposice na výstavě soudobě 
kultury v Brně 

Národní listy  16.6.1928 

Autor neuveden Das tschechoslowakischen 
Journalistenkandidat 

Prager Presse 18.6.1928 

Hoch, Karel Dr. O politickém a novinářském učení Národní listy 19.6.1928 

Hoch, Karel Dr. O politickém a novinářském učení II. Národní listy 20.6.1928 

Autor neuveden Für die Reform des Preßrechts Sozialdemokrat 23.6.1928 

Autor neuveden Lázně, kriminalistika a naše žurnalistika, 
Karlovy Vary 

Tribuna 26.6.1928 

Enka, Dr. Periodický tisk politického obsahu r. 1927 Venkov 1.7.1928 

Autor neuveden Das Zeitungswesen in der Tschechoslowakei Bohemia Landpost 4.7.1928 

Autor neuveden Obtížná služba novinářů Večerník Práva lidu 5.7.1928 

Fryček, V. Dr. Souborné dílo o čsl. právu tiskovém České slovo 19.7.1928 

Stivín, Josef Pojištění novinářů Právo lidu 19.7.1928 

Autor neuveden Výstava papír, tisk, kniha, noviny, moderní 
kancelář, škola 

Venkov 22.7.1928 

Vašek, Ad. E. České noviny před revolucí Tribuna 25.7.1928 

h. s. Justiz und Presse Bohemia 25.7.1928 

Autor neuveden O čest českého novinářstva Národní listy večerní 30.7.1928 

Autor neuveden Název neuveden Nová doba 3.8.1928 

Autor neuveden Die Verschlechterung der 
Journalistenpensionen 

Bohemia 5.8.1928 

Autor neuveden Die Zustellung des „Prager Tagblatt“ nach 
Nordböhmen 

Prager Tagblatt 5.8.1928 

Autor neuveden Prohlášení Národní politika 5.8.1928 

Autor neuveden Tisk a politické atentáty České slovo 8.8.1928 

Autor neuveden Nový krajinský list Národní listy 9.8.1928 

Autor neuveden Menšinový tisk na Slovensku vydržován 
Maďarskem 

Národní listy 9.8.1928 

eit- Presse und Republik Prager Presse 10.8.1928 

Autor neuveden Chystá se slovensky psaný maďarský list Národní osvobození 10.8.1928 

Autor neuveden Nový maďarský týdeník na Slovensku Venkov 14.8.1928 

Autor neuveden Das Recht zur öffentlichen Kritik, Ein 
Pressprozeß der Bohemia, Interessante 
Entscheidung des Oberlandsgerichtes 

Bohemia 17.8.1928 

Autor neuveden Novelisujte tiskovou novelu! Role 23.8.1928 

Autor neuveden Mnoho povolaných, málo vyvolených České slovo 26.8.1928 

Autor neuveden Do boje proti tisku otravnému a 
znemravňujícímu 

Role 26.9.1928 

Autor neuveden Pro novelisace tiskového zákona Venkov 17.10.1928 

Autor neuveden Nár. soc. nečeské slovo Venkov 17.10.1928 

Skp. Zánik „Otavana“ Venkov 19.10.1928 

Autor neuveden Zánik pražského deníku „Tribuna“ Nedělní list 21.10.1928 

Autor neuveden Das Familienblatt Bohemia 21.10.1928 

Autor neuveden Název nečitelný Deutsche Landpost 24.10.1928 

Autor neuveden „Rudé právo“ zastaveno Polední list 30.10.1928 

Autor neuveden Rudé právo zastaveno České slovo 30.10.1928 

Autor neuveden Rudé právo zastaveno na měsíc Právo lidu 30.10.1928 

Autor neuveden „Rudé právo“ úředně zastaveno Národní osvobození 30.10.1928 

Autor neuveden Brněnská komunistická „Rovnost“ zastavena České slovo 31.10.1928 

Autor neuveden „Dělnické noviny“ rovněž zakázány České slovo 31.10.1928 

Autor neuveden Komunistům nepovolen nový deník Venkov 31.10.1928 

Autor neuveden Také komunistická „Rovnost“ zastavena Venkov 31.10.1928 

Autor neuveden První výstraha komunistické straně Lidové listy 31.10.1928 

Autor neuveden Opět brněnský komunistický deník zastaven Národní politika 31.10.1928 

Autor neuveden Komunistická strana Nový večerník 31.10.1928 

Autor neuveden Komunistická „Pravda“, slovenský orgán 
komunistů, bude také zastavena 

Národní politika 2.11.1928 

Autor neuveden Weshalb Deutschland den Krieg verlor Bohemia 3.11.1928 

V. E. Im 130. Jahrgang steht das „Journal des 
Debates“ 

Prager Presse  3.11.1928 

Autor neuveden Napálená „Bohemia“ se ošívá Venkov 4.11.1928 

Čapek-Chod, Karel, 
M. 

An der Rotationsmachine Prager Presse 5.11.1928 

D V poslanecké sněmovně Tribuna 6.11.1928 

Autor neuveden Es ist erreicht Bohemia 6.11.1928 

Autor neuveden Lidové noviny Reforma 7.11.1928 

Autor neuveden Příčiny zastavení komunistických listů Venkov 8.11.1928 

Autor neuveden Ministr Černý o úředním zastavení časopisů 
komunistických 

Lidové listy 8.11.1928 

rv Proč vláda zastavila komunistické listy, 
Prohlášení ministra Černého 

Lidové noviny večerní 8.11.1928 

Autor neuveden Jubileum „Slovenského Deníku“ Venkov 10.11.1928 

dk Českoslovenští novináři Tribuna 13.11.1928 

Autor neuveden „Tribuna“ Československá 
republika 

14.11.1928 

ej- Slavnostní shromáždění Spolku českých 
žurnalistů v Praze 

Národní listy 18.11.1928 

Jiroušek, T. J. Počátky katolické žurnalistiky v Čechách Lidové listy 18.11.1928 

Řk. Ustavující valná hromada Svazu lidových 
novinářů a zpravodajů v Praze 

Lidové listy 18.11.1928 

Autor neuveden Před zánikem „Tribuny“ Právo lidu 19.11.1928 

Autor neuveden Für die soziale Sicherstellung der 
tschechoslowakischen Journalisten 

Prager Presse 27.11.1928 

Autor neuveden Noviny, mravnost a zločinnost Národní osvobození 27.11.1928 

Autor neuveden Journalismus und Soziologie Prager Presse 3.12.1928 

Autor neuveden Buchbesprechungen Prager Presse 9.12.1928 

Autor neuveden Das Inserat unserer Urgroßväter Prager Presse 14.12.1928 

Autor neuveden Nový deník na Slovensku! Polední list 14.12.1928 

Autor neuveden Reichsgewerkschaft der deutschen Presse Montagsblatt 17.12.1928 

Autor neuveden Němečtí novináři v naší republice Ráno 17.12.1928 

Autor neuveden V Praze budou vycházeti ruské noviny Národní listy 19.12.1928 

Autor neuveden Ende der Gajdiade Sozialdemokrat 22.12.1928 

Autor neuveden Zašla České slovo 22.12.1928 

FKZ Mouřenín nevykonal svou povinnost a – šel Národní osvobození 22.12.1928 

Autor neuveden Das Ende der „Říšská stráž“ Prager Presse 22.12.1928 

Autor neuveden Die Journalisten-Hochschule Prager Presse 24.12.1928 

Hn Říšská stráž týdeníkem Lidové noviny 27.12.1928 

Autor neuveden Jsou jisté hranice Lidové listy 28.12.1928 

Autor neuveden Od ledna zanikají v Brně dva deníky Národní osvobození 30.12.1928 

Autor neuveden Košické „České noviny“ zanikly Venkov 30.12.1928 

 
 
 



 

19 

Žurnalistika (karton 2554) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Autor neuveden První ples československých novinářů Národní osvobození 31.12.1920 

Autor neuveden Na záchranu „Rudého práva“ Rudé právo 31.12.1928 

Autor neuveden Všem soudruhům na Brněnsku! Rudé právo 1.1.1929 

Autor neuveden Zánik dalšího slovenského listu Národní listy 3.1.1929 

Autor neuveden Nový německo-nacionální deník v Liberci Československá 
republika 

4.1.1929 

Autor neuveden Aprilové noviny Venkov 8.1.1929 

Autor neuveden „Katolické noviny“ budou vycházeti dvakrát 
týdně 

Lidové listy 9.1.1929 

Autor neuveden Journalistischen Heldenstücke Deutsche Landpost 9.1.1929 

Kol. autorů Celý výtisk Slovák  16.1.1929 

Autor neuveden 10 let „Slováka“ Národní politika 17.1.1929 

Autor neuveden 10 Jahre „Slovák“ Deutsche Landpost 17.1.1929 

Hrabánek, Jan O rozsah tiskové svobody II. Národní osvobození 22.1.1929 

(p) Slovenská krajina Slovák 23.1.1929 

Hrabánek, Jan O rozsah tiskové svobody III. Národní osvobození 25.1.1929 

Autor neuveden Rodný domek Havlíčkův ve vlastnictví českých 
novinářů 

Národní listy 26.1.1929 

Autor neuveden Tagung der Prager deutschen Journalisten Prager Presse 4.2.1929 

Autor neuveden Typ dobrého a špatného tisku Reforma 20.2.1929 

Autor neuveden Pojištění žurnalistů České slovo 21.2.1929 

Autor neuveden Union der ungarischen Journalisten in der 
Tschechoslovakei 

Prager Presse 5.3.1929 

Dyk, Viktor Novináři včera a dnes Národní listy 10.3.1929 

Autor neuveden Anketa o tiskovém zákonu Národní listy 14.3.1929 

Autor neuveden Konference o tiskových záležitostech Národní listy 16.3.1929 

Autor neuveden Eine außerordentliche Generalversammlung 
der „Reichsgewerkschaft der deutschen Presse 
in Tschechoslovakei 

Prager Presse 19.3.1929 

Autor neuveden Anketa o změně tiskového práva Čech 19.3.1929 

drk. O pitomostech, o něž se „Večer“ nestará Polední list večerní 
vydání 

19.3.1929 

Autor neuveden Vorbereitungen zu einer Reform des 
Preßgesetz 

Bohemia 21.3.1929 

Autor neuveden Lépe hospodařit se ctí druhého Venkov 22.3.1929 

Autor neuveden Verlauf des „Montagsblatts“ Bohemia 28.3.1929 

H. Noviny na rozcestí Národní listy 29.3.1929 

Autor neuveden Den novinářů, Valná hromada Syndikátu čsl. 
Novinářů 

Pondělní list 1.4.1929 

Autor neuveden Journalistentagung in Prag Prager Presse 3.4.1929 

Autor neuveden Journalisten von heute Prager Presse 7.4.1929 

Autor neuveden Der Klub der tschechoslovakischen 
außenpolitischen Redakteure 

Prager Presse 24.4.1929 

Autor neuveden Das neueste von gestern Prager Presse 28.5.1929 

Dr. S. Pět let tiskové novely Reforma 30.5.1929 

jh. Smutné jubileum Národní osvobození 31.5.1929 

Autor neuveden „Pressburger Zeitung“ insolventní Reforma 30.7.1929 

Autor neuveden Před zastavením dalšího komunistického listu Lidové listy 7.8.1929 

Autor neuveden Ein Zeitungskatalog aller Zeitungen und 
Zeitschriften in der Tschechoslovakei 

Prager Presse 14.8.1929 

Autor neuveden „Rudé Právo“ opět před zastavením Večerník Práva lidu 16.8.1929 

Autor neuveden Vydávání „Pressburger Zeitungu“ bylo 
zastaveno 

Národní listy večerní 27.8.1929 

Autor neuveden Tisk zahraničního ministra poškozuje náš stát Venkov 30.8.1929 

Autor neuveden Opravdu citelnou mezeru chce vyplntiti Národní listy 30.8.1929 

z- Nový maďarský časopis v Mukačevě Lidové noviny 1.9.1929 

Autor neuveden Versolgungen unserer tschechischen 
Bruderpresse 

Die rote Fahne 5.10.1929 

Autor neuveden Odkud jsou peníze, kterými nár. socialisté 
plýtvají? 

Večer 18.10.1929 

Autor neuveden Komunistický deník „Pravda“ zanikl Právo lidu 3.11.1929 

Autor neuveden O redaktorský titul Reforma 5.11.1929 

Autor neuveden Unser November Deutsche Presse 6.11.1929 

Autor neuveden Z redakce Slovák 8.11.1929 

Autor neuveden Maďarský deník našich komunistů bude 
vycházet pouze do 1. prosince 

Venkov 8.11.1929 

Autor neuveden Úbytě komunistického tisku Národní osvobození 8.11.1929 

Autor neuveden Tvůrci nové společnosti Večer 11.11.1929 

Autor neuveden Změna ve vedení Českého Slova? Lidové listy 12.11.1929 

Autor neuveden Pověsti o změnách ve vedení „Českého Slova“ Národní listy 13.11.1929 

Autor neuveden Pochovávají „Národní Osvobození“ Národní osvobození 13.11.1929 

Autor neuveden Možnost dalšího zastavení „Rudého Práva“ Národní listy večerní 13.11.1929 

Autor neuveden Redakci „Rudého práva“, „Dělnické rovnosti“ a 
„Rudého večerníku“ doručeny výměry o 
možnosti zastavení 

Rudé právo 13.11.1929 

Autor neuveden Pohrůžka, že „Rudé Právo“ bude opět 
zastaveno 

Večer 13.11.1929 

Autor neuveden Máme být po třetí zastaveni Rudé právo 13.11.1929 

Autor neuveden Proč chtějí zastavit komunistické časopisy Večerník Rudého 
práva 

14.11.1929 

Autor neuveden „Rudé Právo“ verwant Prager Presse 14.11.1929 

Autor neuveden To snad páni „neveřejně sedí“ i v neděli? Nové 
výměry o zastavení komunistických listů 

Rudé právo 15.11.1929 

Autor neuveden Vor der neuerlichen Einstellung 
kommunistischer Blätter? 

Sozialdemokrat 15.11.1929 

Autor neuveden Jak likvidátoři „spravují“ dělnický majetek, 
Skalák musí zastavit provoz tiskárny 
„Internacionála“ v Karlíně 

Rudé právo 16.11.1929 

Autor neuveden Komunistická tiskárna zastavuje činnost Večerní České slovo 16.11.1929 

CKK Generální útok na veškerý komunistický tisk Večerník Rudého 
práva 

16.11.1929 

Autor neuveden Zastaví nás najednou nebo na dvakrát? Druhý 
výnos o možnosti zastavení našich listů 

Večerník Rudého 
práva 

16.11.1929 

Autor neuveden Dreißig Jahre „Volksmacht“ Sozialdemokrat 17.11.1929 

Autor neuveden Boj komunistů o tiskárnu České slovo 17.11.1929 

ýs. Také liberecký komunistický „Vorwärts“ před 
opětným zastavením? 

Národní politika 17.11.1929 

Autor neuveden Jakého máme ministerského předsedu Právo lidu 20.11.1929 

Autor neuveden Das nobelste Blatt der Republik, Die Methoden 
des „Venkov“ 

Sozialdemokrat 20.11.1929 

Autor neuveden Zatčení komunistického redaktora Národní listy večerní 20.11.1929 

Autor neuveden Ještě ke kapitole o agrárních novinách Právo lidu 21.11.1929 

Autor neuveden V Moravské Ostravě byl zatčen redaktor 
komunistického „Dělnického deníku“ Urx. Před 
tím již byl zatčen redaktor téhož listu Černý a 
člen redakce posl. Hruška 

Čech 21.11.1929 

Hn Rudé právo před zastavením, Pro finanční 
nesnáze 

Lidové noviny 26.11.1929 

Autor neuveden Wie die unbequeme Presse bekämpft wird Bohemia 26.11.1929 

Autor neuveden Komunistický tisk v nesnázích Československá 
republika 

26.11.1929 

Autor neuveden Zachraňme „Rudé právo“ a „Rudý večerník“. 
Nedopusťme aby byly umlčeny! 

Rudé právo 26.11.1929 

Autor neuveden Die Presse des Herrn Spina Sozialdemokrat 26.11.1929 

Autor neuveden Prohlášení Právo lidu 27.11.1929 

Autor neuveden Po francouzsku a americku na „Rudé právo“ a 
„Rudý večerník“ 

Rudé právo 27.11.1929 

us. V Praze vychází 256 politických a 1120 nepol. 
časopisů 

Národní osvobození 27.11.1929 

h- Poznámky, S komunistickým tiskem je velice 
zle 

Národní listy 27.11.1929 

Autor neuveden Tak jak to vlastně je? Role 27.11.1929 

Autor neuveden Sensationspresse und Demokratie, Eine 
Rundfrage der Prager Presse 

Prager Presse 27.11.1929 

Autor neuveden Nöte der kommunistischen Presse Sozialdemokrat 29.11.1929 

Autor neuveden Geldnot der komunistischen Presse Deutsche Landpost 1.12.1929 

Autor neuveden Bulvární tisk v cizině a u nás, Debatní večer čs. 
novinářů 

Národní osvobození 1.12.1929 

Autor neuveden Následujte Rudé právo 1.12.1929 

Autor neuveden Falešná sensace „A-Zetu“ o našem dodávání 
zpráv Stříbrnému 

Rudé právo 1.12.1929 

Autor neuveden Na jedné straně „Masarykův lid“ a na druhé 
kuplířské inseráty 

Pondělní list 1.12.1929 

Autor neuveden Jediná cesta k záchraně našeho revolučního 
tisku 

Rudé právo 1.12.1929 

u Nesprávné číslice nákladu Venkova Lidové noviny 1.12.1929 

Autor neuveden Syndikát čsl. tisku proti sensačnímu tisku Československá 
republika 

3.12.1929 

Autor neuveden „Právo lidu“ řeže do redaktora-socialisty Polední list 3.12.1929 

Autor neuveden Noviny musí být školou dobra a krásna, 
Syndikát čsl. novinářů o výtkách tisku 

České slovo 3.12.1929 

Autor neuveden Das Syndikat der Tschechoslovakischen 
Tagespresse über die Pflichten des 
Journalisten 

Prager Presse 3.12.1929 

Autor neuveden Který tisk nabízel služby komunistům Venkov 3.12.1929 

Autor neuveden Der Zentralauschuß des Syndikats der 
tschechoslovakischen Tagespresse 

Prager Presse 3.12.1929 

Autor neuveden Der „Slovák“ in Geldnöten Deutsche Landpost 4.12.1929 

Autor neuveden Ústřední výbor Syndikátu československých 
novinářů 

Reforma 4.12.1929 

Autor neuveden Čeho je třeba revolučnímu tisku? Rudé právo 6.12.1929 

Autor neuveden 857´10 Rudé právo 6.12.1929 

Autor neuveden Soud nad komunistickým tiskem Československá 
republika 

6.12.1929 

Autor neuveden Komunistický tisk je v těžké krisi na všech 
stranách 

Venkov 6.12.1929 

chb- Roku 146 před Kristem v Karthagu – roku 1929 
po Kristu v Praze 

Národní osvobození 6.12.1929 

chb- Skoro celý sloupec polemik proti „Národnímu 
osvobození“ 

Národní osvobození 7.12.1929 

Autor neuveden Kč 1102´95 Rudé právo 8.12.1929 

Autor neuveden „Expres“ bude žalován vedením Národního 
divadla? 

Nedělní list 8.12.1929 

Autor neuveden Trochu čísel Československá 
republika 

10.12.1929 

Autor neuveden Česká tiskárna v Karlových Varech do 
německých rukou 

Národní osvobození 10.12.1929 

Autor neuveden Konference redaktorů jednotářských listů Právo lidu 11.12.1929 

Peroutka, 
Ferdinand 

Eine Rundfrage der „Prager Presse“ – 
Sensationsprese und Demokratie, XV. 
Nochmals Pressefreiheit 

Prager Presse 13.12.1929 

Autor neuveden Jednou kupčí s morálkou, podruhé s oplzlostmi Polední list 14.12.1929 

jk. Parlament a tisk Národní politika 
odpolední 

14.12.1929 

Autor neuveden Die Zustände im Tschechoslowakischen 
Preßbureau 

Bohemia 15.12.1929 

Autor neuveden Kč 2.521´35 Rudé právo 15.12.1929 

Autor neuveden Justiz, Presse und Staat Prager Presse 15.12.1929 

Autor neuveden Ministerstvo školství vydalo výnos o používání 
denního tisku k určitým vyhláškám 
ministerstva 

Právo lidu 18.12.1929 

Autor neuveden Tisková koalice Československá 
republika 

19.12.1929 

Autor neuveden Pro záchranu „Rudého práva“ Večerník Rudého 
práva 

19.12.1929 

Autor neuveden Co jste udělali pro rozšíření Rudého práva Rudé právo 20.12.1929 

Autor neuveden Doznání hříchů panské koalice Právo lidu 20.12.1929 

Autor neuveden 1,500.000 Rudé právo 20.12.1929 

Autor neuveden Družstevníci rudému tisku Rudé právo 21.12.1929 

Autor neuveden Na záchranu „Rudého práva“ Rudé právo 21.12.1929 

Autor neuveden Journalistenempfang biem Ministerpräsident Deutsche Landpost 21.12.1929 

Autor neuveden Koalitionspresse – Pressekoalition Prager Presse 21.12.1929 

Autor neuveden Sociální cítění komunistického polbyra Národní osvobození 21.12.1929 

Autor neuveden Koaliční tisk – tiskovou koalici? Venkov 22.12.1929 

Autor neuveden Na záchranu „Rudého práva“ Rudé právo 22.12.1929 

Autor neuveden Sedmdesátiletí „Nár. Listů“ Národní poledník 22.12.1929 

Autor neuveden Omyl „Práva Lidu“ Venkov 24.12.1929 

Autor neuveden Nutnost tiskové reformy Národní listy 28.12.1929 

Autor neuveden Náš „Lidový Deník“ ve velkém formátě Venkov 28.12.1929 

Autor neuveden „Jihočeské Listy“ a jejich redaktor Ant. Kulíček 
oslavují 35 let své práce 

Národní Listy 29.12.1929 

Autor neuveden Die Verteuerung der Zeitungsherstellung Prager Tagblatt 29.12.1929 

Autor neuveden Před novým zákonem proti revolučnímu tisku Rudé právo 29.12.1929 

Autor neuveden Proč i nekomunisté sledují sympaticky akci na 
záchranu rudého tisku? 

Rudé právo 29.12.1929 

Klíma, K. Z. O novinách Lidové noviny 29.12.1929 

Niessner, W. Skandalpress und Pressefreiheit Sozialdemokrat 31.12.1929 

Autor neuveden S novým rokem do nové práce pro rudý tisk Rudé právo 1.1.1930 

Autor neuveden „Příšerný večerník“ a Bechyně Lidové listy 1.1.1930 

og. Německé noviny zdražují Lidové noviny 2.1.1930 

n- Proč nevyšlo „Rudé právo“ 25. prosince Právo lidu 2.1.1930 

Autor neuveden V plném znění se potvrzuje Venkov 2.1.1930 

Autor neuveden Pergler als Zeitungsherausgeber Bohemia  2.1.1930 

Autor neuveden Na záchranu „Rudého práva“ Rudé právo 3.1.1930 

Autor neuveden 75 Jahre „Nordbömisches Tagblatt“ Nový večerník 3.1.1930 

Autor neuveden Proti potlačování revolučního tisku Rudé právo  3.1.1930 

Autor neuveden Proměňme naši akci pro rudý tisk v akci všeho 
dělnictva! 

Rudé právo 4.1.1930 

ois. 75 let děčínského německonacionálního listu 
„Nordbömisches Tagblatt“ 

Národní politika 4.1.1930 

Autor neuveden Za záchranu „Rudého práva“ Rudé právo 4.1.1930 

Autor neuveden O politické a novinářské slušnosti tisku nár. 
dem. („Národ“) 

České slovo 5.1.1930 

Řk. Velký projev mladé generace československé 
strany lidové pro rozšíření katolického tisku 

Lidové listy 8.1.1930 

Autor neuveden Na záchranu „Rudého práva“ Rudé právo 8.1.1930 

Autor neuveden Hlinka vyčítá slovenským katolickým kněžím, 
že čtou „Venkov“ 

Venkov 8.1.1930 

Autor neuveden Stříbrného „Express“ žalován pro šíření 
nepravdivých zpráv 

Právo lidu 8.1.1930 

Autor neuveden Porady o reformě tiskového zákona Národní listy 9.1.1930 

ir.  Kdo má zachraňovat „Rudé právo“? Právo lidu 9.1.1930 

Autor neuveden O nový tiskový zákon České slovo 10.1.1930 

Autor neuveden Porady o reformě tiskového zákona Venkov 10.1.1930 

Autor neuveden Před reformou tiskového práva Národní osvobození 11.1.1930 

Autor neuveden Porada o tiskových poměrech v republice Národní politika 11.1.1930 

Autor neuveden Krok k reformě tiskového zákona Národní listy 11.1.1930 

Autor neuveden Preßprobleme in Beratung Prager Presse 11.1.1930 
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Hn O novelisaci tiskového zákona Lidové noviny 11.1.1930 

Autor neuveden Porada o tiskových poměrech v republice Lidové listy 11.1.1930 

Pimper, Antonín Od světovosti k provincionalismu Národní listy 12.1.1930 

Autor neuveden Velký tiskový spor, který byl ukončen smírem Národní politika 12.1.1930 

Autor neuveden Spěch se sociálfašistickým zákonem proti 
revolučnímu tisku 

Rudé právo 12.1.1930 

Kolpoltérský sbor 
vesnické buňky 
Újezd u Sokolnic 

Bolševickým tiskem k dobytí většiny 
proletariátu 

Rudé právo 14.1.1930 

wr. Die Finanzierung des „Pragai Magyar Hirlap“ Prager Presse 14.1.1930 

Autor neuveden O reformu tiskového zákona Role 14.1.1930 

Autor neuveden Novinářská sensacechtivost „Lidových novin“ 
prospívá obilním importérům 

Venkov 14.1.1930 

Autor neuveden Změna ve vedení „Českého Slova“ Národní osvobození 14.1.1930 

Autor neuveden O financování „Pragai Magyar Hirlapu“ v Pešti Národní listy 15.1.1930 

Autor neuveden „Večer“ odvolává svá nařčení o sen. Klofáčovi České slovo 22.1.1930 

Autor neuveden Bez zájmu Československá 
republika 

24.1.1930 

Autor neuveden Naše anketa: „Jaký chceme mít „Rudý 
večerník“? 

Večerník rudého 
práva 

25.1.1930 

Autor neuveden O deníku „Pozor“ Národní listy 25.1.1930 

Autor neuveden Už zítra se jedná o zastavení našeho úředního 
tisku 

Rudé právo 26.1.1930 

Ústředí Dělnické 
pomoci 

Dělnická pomoc pro rudý tisk Rudé právo  26.1.1930 

Autor neuveden Zemský trestní soud v Praze vyslovuje znovu 
možnost zastavení „Rudého práva“, „Rudého 
večerníku“ a „Dělnické rovnosti“ 

Večerník Rudého 
práva 

28.1.1930 

Autor neuveden Komunistické „Rudé Právo“ se chce zastavit! Večer 28.1.1930 

Autor neuveden Meissner je ministrem – soudy jsou nezávislé, 
Za zavřenými dveřmi tajného líčení rozhoduje 
soud 

Rudé právo 28.1.1930 

h- Rudé právo může býti opět zastaveno Národní listy 28.1.1930 

Autor neuveden Nový německý deník v Praze? Československá 
republika 

29.1.1930 

Autor neuveden Proletariát Smíchovska na obranu „Rudého 
práva“ 

Rudé právo 30.1.1930 

h- Zlaté dary na tiskový fond komunistické strany. 
– Sbírky na traktory pro sovětské Rusko 

Národní listy 30.1.1930 

Autor neuveden Následky falsifikace ducha legií Venkov 30.1.1930 

Autor neuveden Zpolitizovaný orgán N. S. L., List „Hraničář“, 
proti něm. soc. dem. 

Právo lidu 31.1.1930 

Autor neuveden Policejní libovůle na všech stranách Rudé právo 31.1.1930 

Autor neuveden Za urychlení tempa bolševisace strany Rudé právo 31.1.1930 

P Pravda vítězí Lidové noviny 31.1.1930 

Autor neuveden Pryč s denuncianty! Večer 1.2.1930 

Autor neuveden Značná restrikce v redakci a administraci „Nár. 
Osvobození“ 

Večer 1.2.1930 

Autor neuveden S. O. S. komunistického tisku Právo lidu 1.2.1930 

ÚV KSN KSN. Rudému tisku ČSR Rudé právo 2.2.1930 

N. Už se zase umravňují Národní listy 2.2.1930 

Autor neuveden Pressestimmen - Fort mit den Denunzianten Deutsche Presse 2.2.1930 

Jíše, Karel Bere se jim právo na nevědomost České slovo 2.2.1930 

Autor neuveden Zase jednou „Pragai Magyar Hirlap“ Československá 
republika 

2.2.1930 

Autor neuveden President Masaryk o žurnalismu Národní politika 4.2.1930 

Autor neuveden Hora porodila myš Československá 
republika 

4.2.1930 

Autor neuveden Pán prezident o výchovnej misii tlače Slovák 5.2.1930 

Autor neuveden Zahraničí má udržet jejich tisk Právo lidu 6.2.1930 

jh- O nový tisková zákon Národní osvobození 7.2.1930 

Autor neuveden Velmi vzdělané a vzdělávající noviny vydává 
pan Stříbrný s panem Perglerem 

Právo lidu 8.2.1930 

Autor neuveden Také se něco dělá České slovo 9.2.1930 

Autor neuveden Němci v Československu mají více deníků než 
Češi 

Nový večerník 12.2.1930 

Autor neuveden Němci mají více deníků, než Češi České slovo 12.2.1930 

V. K. U nás vychází 914 politických časopisů Lidové listy 12.2.1930 

Autor neuveden Jak si v „Národní Politice“ představují svobodu 
tisku 

Národní osvobození 12.2.1930 

Autor neuveden Olomoucký „Pozor“ převezme pražská nár. 
demokracie 

Telegraf 13.2.1930 

Autor neuveden Hrad, finanční kapitál a tiskové koncerny, V. 
Dyk do „Národní Politiky“, M. Borský do 
„Venkova“ 

Rudé právo 15.2.1930 

Autor neuveden Kdo zachrání rudý tisk? České slovo 16.2.1930 

Hn Potvrzení rozsudku o zastavení Rudého práva Lidové noviny 16.2.1930 

Autor neuveden „Rudé Právo“ může býti kdykoli zastaveno Venkov 16.2.1930 

Autor neuveden Pozoruhodné přesuny v levém tisku Lidové listy 16.2.1930 

Autor neuveden Možnost zastavení komunistických listů Národní listy večerní 16.2.1930 

Autor neuveden Komunistickému tisku hrozí zastavení Pražský večerník 17.2.1930 

Autor neuveden Před řešením novinářských otázek Právo lidu 19.2.1930 

Autor neuveden Reforma tiskového zákona Československá 
republika 

19.2.1930 

Autor neuveden O nový tiskový zákon Národní osvobození 19.2.1930 

chb- Národní liga Národní osvobození 22.2.1930 

Čapek, E. Politické strany v ČSR a jejich časopisectvo Národní listy 28.2.1930 

Autor neuveden Zastavené komunistické časopisy Národní politika 
odpolední 

1.3.1930 

Autor neuveden Zastavování rudých časopisů započalo! Večerník Rudého 
práva 

1.3.1930 

Autor neuveden Zastavené zneužívání svobody tisku Československá 
republika 

2.3.1930 

Autor neuveden Zastavené komunistické časopisy Venkov 4.3.1930 

Autor neuveden Zastavení komunistických listů Národní listy 5.3.1930 

Autor neuveden Co udělají komunisté v případě zastavení 
„Rudého Práva“ 

Národní listy večerní  8.3.1930 

Autor neuveden Hon na „Rudý večerník“ v Praze Večerník Rudého 
práva 

13.3.1930 

Autor neuveden Vracíme se do své tiskárny Večerník Rudého 
práva 

15.3.1930 

Autor neuveden „Rudé právo“ může býti již zastaveno! Večerník Rudého 
práva 

15.3.1930 

Autor neuveden Komunistický manévr Československá 
republika 

16.3.1930 

Autor neuveden Die Presse in der Tschechoslowakei Deutsche Presse 16.3.1930 

Autor neuveden Jen se nezlobit! Československá 
republika 

18.3.1930 

Autor neuveden Rozklad komunismu Venkov 18.3.1930 

Autor neuveden Budapěšťské peníze pro „Pragai Magyar 
Hirlap“ 

Reforma  18.3.1930 

Autor neuveden Reformy bolševického tisku Právo lidu 19.3.1930 

Autor neuveden Die Pressenovellen Prager Presse 22.3.1930 

Autor neuveden Týdeník „Národní práce“ zanikne Právo lidu 25.3.1930 

Autor neuveden Tiskový problém v Československu Československá 
republika 

26.3.1930 

Autor neuveden O tiskovou novelu neuveden 26.3.1930 

Autor neuveden Sobota Národní práce 28.3.1930 

Autor neuveden Upozornění odběratelům „Národní Práce“ Národní práce 28.3.1930 

aa- Nepoctivé metody Národní osvobození 29.3.1930 

Autor neuveden Týdeník „Národní práce“ zanikl Právo lidu 30.3.1930 

šp- Dálnotisk ve službách čsl. tisku Národní osvobození 30.3.1930 

Autor neuveden V jednom čtvrtletí dva funusy Venkov 1.4.1930 

Autor neuveden „Národní práce“ zaniká Národní osvobození 1.4.1930 

Autor neuveden Verantwortlichkeit der Presse Prager Presse 1.4.1930 

Autor neuveden Čtvrtstoletí „Venkova“ Večer 2.4.1930 

Autor neuveden Sněmování čsl. Žurnalistů Národní politika 
odpolední  

3.4.1930 

Autor neuveden Komunistické vedení ztrácí liberecký deník 
„Vorwärts“ i s tiskárnou 

Československá 
republika 

3.4.1930 

Autor neuveden Kones „národní“ práce Role 3.4.1930 

Autor neuveden Nový časopis Československá 
republika 

8.4.1930 

Autor neuveden Journalistenstipendien Prager Presse 8.4.1930 

Autor neuveden Goldenes Fremden?? Aber weniger guldene 
Fremdenbehandlung in Prag (Porady tisku o 
ciz. ruchu) 

Deutsche Presse 8.4.1930 

Autor neuveden Komunisté se drž starých osvědčených firem Právo lidu 13.4.1930 

Autor neuveden Tagung der deutschen Journalisten Prager Presse 15.4.1930 

Autor neuveden Wiener Naivität Bohemia 15.4.1930 

Autor neuveden Hanebnosti katolického tisku Právo lidu 16.4.1930 

Autor neuveden Inseráty Stříbrného v tisku Právo lidu 17.4.1930 

Autor neuveden Zlá vůle (Agrární tisk) Právo lidu 17.4.1930 

Autor neuveden Starost Národní ligy o hospodaření A. S. 
„Pokrok“ 

Národní osvobození 20.4.1930 

Autor neuveden Syndikát čsl. novinářů organisací politickou Polední list 21.4.1930 

Autor neuveden Hlas neodvislého časopisu o „Poledním listě“ Polední list 23.4.1930 

Čupr, K. Ven – do světovosti Národní listy 30.4.1930 

Autor neuveden Die Presse der Koalition Prager Tagblatt 1.5.1930 

Autor neuveden Syndikát československých novinářů politickou 
organisací novinářů Benešových 

Polední list 6.5.1930 

Autor neuveden O tiskovou komoru Národní osvobození 7.5.1930 

Autor neuveden Tisková komora pro Československou 
republiku 

Československá 
republika 

7.5.1930 

Autor neuveden Příšerný večerník v anglickém tisku Večerní České slovo  7.5.1930 

Autor neuveden Návrh zákona o tiskové komoře Národní listy 7.5.1930 

Autor neuveden Porady o zřízení tiskové komory dokončeny Národní politika 7.5.1930 

Autor neuveden Eine Auslagekontrolle der Presse gefordert Bohemia 9.5.1930 

Autor neuveden Za hranicemi vychází půl druhého sta našich 
časopisů 

Polední list 9.5.1930 

Autor neuveden Tiskový zákon České slovo 13.5.1930 

Autor neuveden Aspik bez uvozovek Role 14.5.1930 

Kettner, Dr. Časopis, který nikdo nechce ani zadarmo Čech 14.5.1930 

Autor neuveden Osnova nového tiskového zákona Právo lidu 15.5.1930 

Autor neuveden Osnova nového tiskového zákona Lidové noviny 15.5.1930 

Autor neuveden Reforma československého tiskového práva Lidové listy 16.5.1930 

Autor neuveden Reforma československého tiskového práva Národní listy 16.5.1930 

Autor neuveden Tak „Národní liga“ povznáší čsl. národ Právo lidu 23.5.1930 

Autor neuveden Jak „Národní liga“ povznáší československý 
národ 

Právo lidu 23.5.1930 

Autor neuveden Obtěžované soudy, Novela zákona o tiskových 
urážkách 

České slovo 24.5.1930 

Autor neuveden Barometr klesá Československá 
republika 

26.5.1930 

Autor neuveden Zánik oposičního maďarského listu na 
Podkarpatské Rusi 

Venkov 27.5.1930 

Autor neuveden Entwurf des Pressgesetzes Prager Tagblatt 4.6.1930 

Autor neuveden Tak Stříbrného tisk získával inseráty Večerní Právo lidu 5.6.1930 

Autor neuveden Meissner přikročuje k úplnému umlčení 
rudého tisku! 

Večerník Rudého 
práva 

5. [6.] 6. 
1930 

Autor neuveden Pressfreiheit! Prager Tagblatt 6.6.1930 

Autor neuveden Podařená investice p. ministra Bechyně Lidové listy 6.6.1930 

Scheinpflug, Karel Nový zákon o tisku Lidové noviny večerní 14.6.1930 

Schwelb, Egon Dr. Neues Preßrecht Sozialdemokrat 17.6.1930 

P. O vyšší žurnalistickou úroveň Lidové listy 17.6.1930 

Schwelb, Egon Dr. Neues Preßrecht Sozialdemokrat 18.6.1930 

Hrabánek, Jan Novinky v právu tiskovém Národní osvobození 21.6.1930 

Autor neuveden Jubilea moravských novin Národní politika 24.6.1930 

Schwelb, Egon Dr. Neues Preßrecht Sozialdemokrat 29.6.1930 

Autor neuveden Kommunistischen Zeitungen droht Einstellung Prager Abendzeitung 4.7.1930 

Autor neuveden První časopis národního socialismu v Čechách České slovo 4.7.1930 

Autor neuveden Eine neue tschechische Zeitung für das 
?Hultschiner? Ländchen 

Deutsche Presse 10.7.1930 

Autor neuveden Dementi, které nic nevyvrací Právo lidu 11.7.1930 

Autor neuveden Německo-nacionální myšlenky („Prager 
Tagblatt“) 

Venkov 19.7.1930 

Schwelb, Egon Dr. Neues Preßrecht Sozialdemokrat 19.7.1930 

Peroutka, 
Ferdinand 

Důležitější než žurnalistická škola Lidové noviny 27.7.1930 

Heyer, Jiří Právo povolání České slovo 29.7.1930 

Autor neuveden Diskuse v A-Zetu Večerník Rudého 
práva 

29.7.1930 

Mrož, „Venca“ a 
Piskoř, „Čudl“ 

„Kamarádi“ neboli „slezina“ Večerník Rudého 
práva 

29.7.1930 

Včelička, Géza Na ulici svatého Kryštofa Večerník Rudého 
práva 

29.7.1930 

Autor neuveden Několik poznámek k časopisu „Tramping“ Večerník Rudého 
práva 

29.7.1930 

Autor neuveden S. O. S. „Rudého práva“ Večerník Práva lidu 4.8.1930 

Autor neuveden Šedesáttři časopisů na Podkarpatské Rusi Právo lidu 9.8.1930 

Autor neuveden Národ „Večerního listu“ a národ Komenského Polední list  10.8.1930 

Autor neuveden Komunistická „Jiskra“ přestala vycházet Reforma 12.8.1930 

Červinka, Adolf Dr. Osnova zákona o tisku Národní listy 16.8.1930 

Autor neuveden Teutoni až do těch – kapes, List Deutsche 
Wehr 

Národní politika 17.8.1930 

Autor neuveden Der Reichenberger „Vorwärts“ – Wochenblatt Sozialdemokrat 20.8.1930 

Hrabánek, Jan O svobodu tisku Národní osvobození 21.8.1930 

Autor neuveden Meissner a Beneš potvrzují zákaz prodeje 
komunistického tisku v trafikách! 

Rudé právo 9.9.1930 

Autor neuveden Ze Slovenska: Dnešní stav slovenského 
novinářství 

Československá 
republika 

10.9.1930 

Autor neuveden Pan Engliš tvrdí, že příčiny trvají Večerník Rudého 
práva 

10.9.1930 

Autor neuveden Meissner, Beneš a Czech ve stopách 
Šrámkových a Mayr-Hartingových 

Rudé právo 10.9.1930 

ek. Der Lebensabend des Journalisten Prager Presse 11.9.1930 

Autor neuveden Deset roků boje revolučního tisku s reakcí Rudé právo 14.9.1930 

Hrabánek, Jan Bude možno zastavovati listy i po reformě 
tiskového práva? 

Národní osvobození 17.9.1930 

Autor neuveden Přípravy k novému tiskovému zákonu České slovo  17.9.1930 

Autor neuveden Porada o osnově zákona na zřízení novinářské 
komory 

Národní politika 19.9.1930 

Autor neuveden Eine Enquete über die Pressekammer Bohemia 19.9.1930 

Autor neuveden O zřízení novinářské komory Právo lidu 19.9.1930 

Autor neuveden Prostest „Jednoty čsl. novinářů“ proti 
intervenci italského vyslance a proti útokům 
fašistického tisku 

Národní listy 21.9.1930 

Doležal, Josef Dr. Vláda mluví k poslancům a k čsl. veřejnosti 
prostřednictvím německých listů 

Lidové listy 23.9.1930 

Autor neuveden Einstellung des Tagblattes „Čech“ Deutsche Landpost 4.10.1930 

K-a Čtvrtstoletí od brněnského „Volkstagu“ Národní politika 7.10.1930 
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Autor neuveden Vliv tisku na politiku Právo lidu 8.10.1930 

drjd.- Vláda a veřejnost Lidové listy 14.10.1930 

Autor neuveden Tisková novela a národní socialisté Národní listy večerní 15.10.1930 

Cajthaml-Liberté, 
F. 

Historie zaniklých listů dělnických v severních 
Čechách 

Právo lidu 15.10.1930 

Autor neuveden Klub čsl. žurnalistů v Praze Národní politika 16.10.1930 

Autor neuveden Eine Erklärung des Syndikats der 
tschechoslovakischen Journalisten 

Prager Presse 16.10.1930 

jd. Sněmovní předsednictva o novém tiskovém 
zákoně 

Národní osvobození 23.10.1930 

Autor neuveden Dobré zdání sněmoven k novému tiskovému 
zákonu 

České slovo 23.10.1930 

nel- Die Stadt im Lichts des Zeitungsabonnements Prager Presse 24.10.1930 

Autor neuveden Zákrok zemského presidenta proti vykládání 
nemravných tiskovin 

Československá 
republika 

30.10.1930 

Autor neuveden My máme čas! České slovo 8.11.1930 

Autor neuveden Klub zahraničně-politických redaktorů Venkov 8.11.1930 

P. E. Der Mitgenießer Prager Presse 8.11.1930 

Autor neuveden Wenn die katolische Presse stürbe Deutsche Presse 28.11.1930 

Autor neuveden První ples československých novinářů Národní osvobození 4.12.1930 

Autor neuveden První ples československých novinářů České slovo 4.12.1930 

Autor neuveden První ples československých novinářů Večerník Práva lidu 8.12.1930 

Hrabánek, Jan Před zrušením tiskové novely Národní osvobození 9.12.1930 

Autor neuveden První ples Syndikátu československých 
novinářů 

Národní osvobození 11.12.1930 

Autor neuveden První ples Syndikátu československých 
novinářů 

České slovo 11.12.1930 

L. Zákon o pracovním poměru redaktorů Právo lidu 13.12.1930 

Kraus, František Privilegium novinářova povolání Právo lidu 16.12.1930 

Autor neuveden Beschlagnahme des „Prager Tagblatt“ Prager Tagblatt 17.12.1930 

Autor neuveden Útoky červeného tisku na Syndikát čsl. 
Novinářů 

České slovo 17.12.1930 

Autor neuveden První ples Syndikátu československých 
novinářů 

Národní osvobození 18.12.1930 

Autor neuveden První ples Syndikátu československých 
novinářů 

Nový večerník 19.12.1930 

Autor neuveden První ples Syndikátu československých 
novinářů 

České slovo 19.12.1930 

Autor neuveden První ples Syndikátu československých 
novinářů 

Národní listy 21.12.1930 

Autor neuveden První ples československých novinářů České slovo 25.12.1930 

Autor neuveden Gegen die sensationelle Behandlung von 
Verbrechen in der Presse 

Bohemia 31.12.1930 

Autor neuveden Obrysy prvního plesu čsl. Novinářů Národní listy 1.1.1931 

Cassius Leden – za vládní kamna vlezem Polední list 1.1.1931 

Autor neuveden Obrysy prvního plesu československých 
novinářů 

Reforma 1.1.1931 

Autor neuveden Chudičký „Hraničář“ Právo lidu 3.1.1931 

Autor neuveden První representační ples československých 
novinářů 

Národní osvobození 4.1.1931 

Autor neuveden První representační ples československých 
novinářů 

České slovo 4.1.1931 

Autor neuveden První representační ples československých 
novinářů 

Československá 
republika 

4.1.1931 

Autor neuveden První representační ples československých 
novinářů 

Reforma 4.1.1931 

Autor neuveden Journalistenintervention in Angelegenheit der 
Presseentwürfe 

Prager Presse 8.1.1931 

Autor neuveden Der erste tschechische Journalisten-Ball Prager Tagblatt 10.1.1931 

Autor neuveden První representační ples československých 
novinářů v Praze 

Československá 
republika 

10.1.1931 

Peroutka, 
Ferdinand 

Oprava opravy Lidové noviny 11.1.1931 

Autor neuveden První ples čsl. novinářů Venkov 11.1.1931 

rč. Dvacet pět let Hajnovy „Samostatnosti“ Národní politika 14.1.1931 

Hrabánek, Jan Soubor osnov o tisku Národní osvobození 15.1.1931 

Autor neuveden Porada o tiskovém zákoně Československá 
republika 

15.1.1931 

Autor neuveden Porada o tiskovém zákoně Reforma 15.1.1931 

Autor neuveden Německý novinář a předseda čsl. novinářů Polední list 16.1.1931 

Autor neuveden Bohemia v cizině Československá 
republika 

28.1.1931 

Autor neuveden Porada o osnově zákona o tiskové komoře Lidové listy 28.1.1931 

Autor neuveden Noviny a kultura Stráž pokroku 30.1.1931 

Autor neuveden Odzbrojení a tisk Čech 30.1.1931 

ip Rudé právo bude zastaveno? Lidové noviny 7.2.1931 

Autor neuveden Dělníci, braňte „Rudé právo“! Rudé právo 8.2.1931 

Autor neuveden Im Spiegel der periodischen Presse Prager Presse 10.2.1931 

Oldner Komunistický tisk nesmí býti zakázán Rudé právo 10.2.1931 

Autor neuveden Dělníci vystupují na obranu „Rudého práva“ Rudé právo 13.2.1931 

Autor neuveden V dělnických masách vzrůstá hlad, 
Sociálfašističtí trabanti buržoasie podnikají 
generální útok na dělnický tisk 

Večerník Rudého 
práva 

13.2.1931 

kb- Tschechoslovakische Zeitungswissenschaft Prager Presse 13. [18.] 2. 
1931 

Autor neuveden „Právo lidu“ o zastavení „Rudého práva“  Rudé právo 15.2.1931 

Autor neuveden Námitky proti možnosti zastavení Rudého 
práva zamítnuty 

Rudé právo 16.2.1931 

Autor neuveden Pracující mají býti oloupeni o svoje zbraně, 
„Rudý Večerník“ může býti také zastaven 

Večerník Rudého 
práva 

17.2.1931 

Autor neuveden Definitivní znění zákona o tisku Právo lidu 18.2.1931 

Autor neuveden O zastavení „Rudého práva“ „Právo lidu“ mlčí Rudé právo 19.2.1931 

Autor neuveden Na obranu „Rudého práva“ Rudé právo 19.2.1931 

Autor neuveden Radio und Tagespresse Prager Presse 7.3.1931 

Autor neuveden Platilo i vám? Venkov 12.3.1931 

Autor neuveden Die Generalversammlung der 
Reichsgewerkschaft der deutschen Presse 

Deutsche Presse 17.3.1931 

Autor neuveden Generalversammlung der Reichsgewerkschaft 
der deutschen Presse 

Prager Presse 17.3.1931 

Autor neuveden Rekordní zpravodajství „Poledního Listu“ Národní osvobození 21.3.1931 

Autor neuveden Trapné a povážlivé Národní listy 26.3.1931 

L. Manévry a novináři, Co se smí a co se nesmí o 
vojenských věcech psát 

České slovo 17.4.1931 

Autor neuveden Der Ton der sudetendeutschen Presse Sozialdemokrat 21.4.1931 

Autor neuveden Novinářská stipendia ministerstva zahraničních 
věcí 

Československá 
republika 

30.4.1931 

Autor neuveden Valná hromada Unie maďarských novinářů 
v ČSR 

Československá 
republika 

5.5.1931 

Autor neuveden Nový maďarský list v Praze Venkov 8.5.1931 

Autor neuveden Pražští novináři u vyslance Lotyšské republiky 
v Praze 

Československá 
republika 

16.5.1931 

Kraupner, F.  Religion und Kultur 87.856 zu 5,316.340 Deutsche Presse 22.5.1931 

Autor neuveden Religion und Kultur Deutsche Presse 22.5.1931 

Autor neuveden Dvě stě padesát novinářů v Luhačovicích České slovo 24.5.1931 

jd. Dvacet let Syndikátu československých 
novinářů 

Národní osvobození 24.5.1931 

Autor neuveden Dvacet let Syndikátu čs. Novinářů Pondělník 25.5.1931 

Autor neuveden General-Versammlung des 
tschechoslovakischen Journalisten-Syndikates 

Prager Presse 27.5.1931 

Autor neuveden XX. valná hromada Syndikátu čsl. novinářů 
v Luhačovicích 

Československá 
republika 

27.5.1931 

uf- Mrtvý katolicismus Národní osvobození 28.5.1931 

Autor neuveden Zájezd čsl. novinářů do Pardubic na výstavu Národní politika 31.5.1931 

Autor neuveden 50 Jahre „Volksfreund“, Die Parteipresse grüßt 
ihren Pionier 

Sozialdemokrat 3.6.1931 

Autor neuveden Proti novinářskému dumpingu Právo lidu 3. [8.] 6. 
1931 

Autor neuveden Ústřední výbor Syndikátu československých 
novinářů 

České slovo 10.6.1931 

Fuchs, Alfred Novinářský pokus Československá 
republika 

12.6.1931 

Autor neuveden Stříbrného tiskoviny prohrály spor proti 
ostravskému „Duchu času“ 

Právo lidu 16.6.1931 

Autor neuveden President republik maďarským žurnalistům Lidové noviny 18.6.1931 

Autor neuveden Klub československých žurnalistů v Praze Národní listy 25.6.1931 

Autor neuveden Pan Stříbrný už začíná šetřit Právo lidu 1.7.1931 

Úř. Ústřední výbor Syndikátu československých 
novinářů 

České slovo 3.7.1931 

Autor neuveden Tschechische Monarchisten Prager Tagblatt 10.7.1931 

Autor neuveden Royalistický list Československá 
republika 

14.7.1931 

Autor neuveden Fünfzig Jahre „Volksfreund“ Sozialdemokrat 21.7.1931 

af- Soutěž a zpravodajství Československá 
republika 

6.8.1931 

Autor neuveden Žurnalistika a Jiráskova výstava Národní osvobození 8.8.1931 

Peroutka, 
Ferdinand 

Úloha nezávislých novin Lidové noviny 12.8.1931 

an O té novinářské nezávislosti Venkov 13.8.1931 

Autor neuveden Pěkně děkujeme, pane Peroutko Právo lidu 13.8.1931 

Autor neuveden Vzrůst čsl. odborového tisku Národní osvobození 13.8.1931 

Autor neuveden Také panu Peroutkovi poděkovali Venkov 14.8.1931 

Autor neuveden Eine Antwort und eine Frage an die „Lidove 
Listy“ 

Deutsche Presse 15.8.1931 

Autor neuveden Politické strany a neodvislá žurnalistika Nová doba 20. – 21. 8. 
1931 

Autor neuveden Československé pošty expedují denně více než 
1 milion exemplářů novin 

Československá 
republika 

26.8.1931 

Autor neuveden V Plzni zanikl komunistický list Československá 
republika 

1.9.1931 

Autor neuveden A kdo platí deficit „Národního Osvobození?“ Rudé právo 1.9.1931 

Autor neuveden Deset let soudr. „Sozialdemokrata“ Právo lidu 2.9.1931 

Autor neuveden „Sozialdemokrat“ v jubilejním světle Venkov 2.9.1931 

Autor neuveden Nový časopis na Spiši Venkov 11.9.1931 

ald. Šetřit na zbytečném tisku Národní osvobození 12.9.1931 

Autor neuveden Presse und Gemeinde Prager Presse 16.9.1931 

Autor neuveden Monarchistický časopis v Praze České slovo 19.9.1931 

Autor neuveden Likvidace tisku pana posl. Najmana Expres 3.10.1931 

jd. „Deutsche Presse“ neotřesena Národní osvobození 8.10.1931 

š. Monarchistické hokynářství Československá 
republika 

8.10.1931 

Autor neuveden K osnově nového zákona o tisku Venkov 8.10.1931 

Autor neuveden Der Pasove Pressedienst des Staates Bohemia 11.10.1931 

Autor neuveden Český monarchismus a nové sbory mezi fašisty Právo lidu 13.10.1931 

Autor neuveden „Budoucnost“ deníkem Právo lidu 13.10.1931 

Autor neuveden Die Wolffpresse und die Vertreter Sozialdemokrat 14.10.1931 

Autor neuveden Nový německý pondělník pražský  Národní politika 15.10.1931 

Autor neuveden Proč? Československá 
republika 

15.10.1931 

Autor neuveden Konfiszierte Heimat Bohemia 16.10.1931 

Autor neuveden Zvláštní číslo „Nár. Listů“ věnované Francii a 
koloniální výstavbě 

Národní listy  17.10.1931 

Autor neuveden Zapomenutý zákon a nekalá soutěž novinářská 
v Praze 

Právo lidu 22.10.1931 

Autor neuveden Eine schwere Beschuldigung gegen die Beneš-
Partei 

Bohemia 26.10.1931 

Autor neuveden Die Missstände im amtlichen Zeitungsdienst Bohemia 27.10.1931 

Autor neuveden Co se stalo s tiskovou reformou na nátlak 
národních socialistů? 

Právo lidu 27.10.1931 

ald. Plzeňská komunistická „Pravda“ zanikla Národní osvobození 1.11.1931 

Autor neuveden Nár. soc. oposice vydává vlastní list Polední list 14.11.1931 

Autor neuveden V poslední chvíli napněme všechny síly 
k udržení našeho tisku, Krise denního tisku 

Reforma 15.11.1931 

Kř. Vláda a tisk, aneb také bez plánu Právo lidu 8.12.1931 

Jíše, Karel Mlčenlivá vláda, Veřejnost chce být 
informována 

České slovo 9.12.1931 

Autor neuveden „Rudé Právo“ v Jugoslavii zakázáno Národní listy 13.12.1931 

Autor neuveden Jedna morální mrtvola (Tisková novela) Rudé právo 16.12.1931 

Autor neuveden Druhý ples československých novinářů České slovo 20.12.1931 

Š. Po padesáti šesti letech Čech 31.12.1931 

Autor neuveden Konec deníku „Čech“ Lidové listy 1.1.1932 

Autor neuveden Letošní společenská sezona v Praze Československá 
republika 

8.1.1932 

Autor neuveden Druhý ples čsl. novinářů v Praze Československá 
republika 

10.1.1932 

ald. Národně-demokratický list odvolává Národní osvobození 12.1.1932 

Autor neuveden Proč je tolik obtíží při usvědčování korupce? České slovo 16.1.1932 

Autor neuveden Jde o slušnost i v kritice České slovo 17.1.1932 

ois. Konec všeněmeckého bojovného listu Národní politika 17.1.1932 

Autor neuveden Sozialdemokratische und katolische Presse Deutsche Presse 17.1.1932 

Autor neuveden Dohráno Československá 
republika 

20.1.1932 

Autor neuveden Armáda a náš denní tisk Národní politika 31.1.1932 

Autor neuveden Armáda a náš denní tisk Národní politika 31.1.1932 

Autor neuveden Výstava „T. G. Masaryk ve světovém tisku“ Národní politika 5.2.1932 

Autor neuveden „Braňte svůj rudý tisk“ Rudé právo 7.2.1932 

Autor neuveden Každému něco jiného. Tisková akce agrární 
strany 

České slovo 10.2.1932 

Autor neuveden Mají dost peněz Právo lidu 11.2.1932 

Autor neuveden Klub českých národohosp. redaktorů proti 
censurní praxi 

Lidové listy 12.2.1932 

Autor neuveden Dojde konečně k rozumné spolupráci vlády 
s tiskem? 

Právo lidu 14.2.1932 

Autor neuveden Orgán českých menšin? Právo lidu 17.2.1932 

Autor neuveden „Národní střed“ Národní osvobození 23.2.1932 

Autor neuveden „Národní Střed“ Prager Presse 23.2.1932 

Autor neuveden Těžkosti našeho tisku Reforma 28.2.1932 

Autor neuveden  „Národní listy“ opět prohrávají v dalším sporu 
proti našemu listu 

Reforma 1.3.1932 

Autor neuveden Kdo platí tisk národních socialistů? Pražský večerník 7.3.1932 

Autor neuveden Auch die Reichsgewerkschaft der deutschen 
Presse wählt neuen Vorstand 

Prager Presse 8.3.1932 

Autor neuveden Řehoř umlčel Šrámka – umlčí i Klofáče Rudé právo 8.3.1932 

Autor neuveden Ústřední výbor „Syndikátu čsl. novinářů“ 
v Praze 

Československá 
republika 

10.3.1932 

Autor neuveden Příprava novinářského zákona na postupu České slovo 10.3.1932 

Autor neuveden Čsl. novináři sejdou se letos v Pišťanech Večer 10.3.1932 

Autor neuveden Jak se dělají noviny Národní osvobození 17.3.1932 

Autor neuveden „Formální vládní noviny“ Československá 
republika 

25.3.1932 

Autor neuveden Urputný boj mezi časopisy občanských stran Národní osvobození 26.3.1932 

Halík, Rudolf Úkoly tisku – i ty zapomínané Venkov 26.3.1932 
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Autor neuveden Krajinský tisk německý v Československu Československá 
republika 

2.4.1932 

Autor neuveden Pro svobodu tisku a novináře Národní listy 2.4.1932 

Autor neuveden Pro svobodu tisku a novináře Národní osvobození 2.4.1932 

Autor neuveden Česko-čínsko-anglický list v Číně Večerní České slovo 6.4.1932 

Autor neuveden Ministr spravedlnosti ohlašuje osnovu nového 
tiskového zákona 

Národní listy 8.4.1932 

Hrabánek, Jan Reforma tiskového práva na pořadu? Národní osvobození 10.4.1932 

Autor neuveden „Národní Listy“ citovány v cizině Národní listy 12.4.1932 

Autor neuveden Der neue Pressgesetzentwurf Prager Tagblatt 13.4.1932 

Autor neuveden Nový zákon o tisku České slovo 13.4.1932 

Autor neuveden Im Kampf um die Zeitung Prager Presse 17.4.1932 

Autor neuveden O nový tiskový zákon Národní osvobození 17.4.1932 

Autor neuveden Tiskový zákon do sněmovny České slovo 20.4.1932 

d Ministerské porady, Zákon o tisku hotov Lidové noviny 21.4.1932 

Kř. Dohoda o tiskovém zákonu Právo lidu 21.4.1932 

jd. Tiskový zákon na pořad nejbližší schůze senátu Národní osvobození  23.4.1932 

Autor neuveden Oposice v živnostenské straně Národní listy 28.4.1932 

Autor neuveden Das neue Pressegesetz Prager Presse 29.4.1932 

Autor neuveden Das neue Preßgesetz Sozialdemokrat 29.4.1932 

Autor neuveden Neues Preßgesetz Prager Tagblatt 29.4.1932 

Autor neuveden Preßfreiheit in Grenzen Prager Tagblatt 29.4.1932 

Autor neuveden Nový zákon o tisku Národní politika 29.4.1932 

D. K. Nový zákon o tisku Lidové noviny 29.4.1932 

Autor neuveden Národní shromáždění, Zákon o tisku předložen 
v poslanecké sněmovně 

Československá 
republika 

29.4.1932 

Scheinost, Jan Úklady nového tiskového zákona Lidové listy 29.4.1932 

A. H. Svobodnější a odpovědnější tisk České slovo 29.4.1932 

Autor neuveden Nový zákon tiskový podán ve sněmovně České slovo 29.4.1932 

Autor neuveden Osnova zákona o tisku Národní listy 29.4.1932 

Autor neuveden Podstatné rysy osnovy nového tiskového 
zákona 

Právo lidu 29.4.1932 

Hrabánek, Jan Nový tiskový zákon Národní osvobození 29.4.1932 

Autor neuveden Vládní návrh zákona o tisku Národní osvobození 29.4.1932 

Autor neuveden Günstige Aufnahme des neuen Preßgesetz Prager Presse 30.4.1932 

Schwelb, Egon Das neue Preßgesetz Sozialdemokrat 30.4.1932 

Autor neuveden Maulkorb für die Katholiken Deutsche Presse 30.4.1932 

Autor neuveden Sjezd sokolských redaktorů Lidové noviny 2.5.1932 

Autor neuveden „Moderní“ tiskový zákon? Národní střed 3.5.1932 

Hrabánek, Jan O svobodu tisku Národní osvobození 3.5.1932 

ah. Místo §19 §30 – jak to bude s tiskovou 
opravou 

České slovo 5.5.1932 

Bill, Friedrich Zeitungmann wird eingesperrt Prager Tagblatt 11.5.1932 

ip. Ústavní výbor o tiskovém zákonu Lidové noviny 12.5.1932 

Autor neuveden Valná hromada Syndikátu čs. novinářů Večerník Práva lidu 17.5.1932 

Autor neuveden VI. řádná valná hromada Syndikátu čsl. 
novinářů v Píšťanech 

Lidové listy 18.5.1932 

Autor neuveden Sněmování syndikátu čsl. novinářů v Píšťanech Československá 
republika 

18.5.1932 

ov. Letošní valný sjezd Syndikátu čs. novinářů České slovo 18.5.1932 

Autor neuveden Tauben Ohren Prager Tagblatt 19.5.1932 

Autor neuveden Novináři pro úpravu práva tiskového a 
redaktorského 

Národní osvobození 19.5.1932 

Autor neuveden Novináři pro úpravu práva tiskového a 
redaktorského 

Lidové listy 19.5.1932 

Autor neuveden Novináři pro úpravu práva tiskového a 
redaktorského 

Právo lidu 19.5.1932 

Autor neuveden Pro úpravu práva tiskového a redaktorského Právo lidu 19.5.1932 

Autor neuveden 610 novinářů sdruženo v Syndikátu Pražský večerník 19.5.1932 

Autor neuveden Spolek českých žurnalistů v Praze Národní politika 19.5.1932 

Naxera, Václav Počátky české dělnické žurnalistky Právo lidu 21.5.1932 

Autor neuveden Zákon o tisku v ústavně-právním výboru 
poslanecké sněmovny 

Československá 
republika 

25.5.1932 

Autor neuveden Ústavně-právní výbor projednává osnovu 
zákona o tisku 

Národní listy 25.5.1932 

Autor neuveden Poslání tisku v demokratickém státě České slovo 25.5.1932 

Autor neuveden Die Presse – eine neue politische Macht Bohemia 25.5.1932 

Hrabánek, Jan Osnova zákona o tisku ve výboru Národní osvobození 25.5.1932 

Žáček, Jan Reforma tiskového práva I. Národní listy 26.5.1932 

Žáček, Jan Reforma tiskového práva II. Národní listy 27.5.1932 

Peroutka, 
Ferdinand 

Noviny a svoboda Lidové noviny 29.5.1932 

Koudelka, Jan Dobré dílo Právo lidu 29.5.1932 

Autor neuveden Nové předsednictvo Syndikátu čsl. novinářů Národní osvobození 31.5.1932 

Hn. Nevážnost k tisku České slovo 2.6.1932 

dr- První český časopis v Krnově Národní politika 7.6.1932 

Autor neuveden Antidemokratischer Geist im Preßgesetz Prager Tagblatt 9.6.1932 

Autor neuveden Das neue Preßgesetz Bohemia 9.6.1932 

Autor neuveden K novému tiskovému zákonu Venkov 10.6.1932 

Autor neuveden Návrh zákona o pracovním poměru redaktorů Lidové listy 15.6.1932 

k Návrh na úpravu pracovního poměru 
redaktorů 

České slovo 15.6.1932 

Autor neuveden Návrh zákona o pracovním poměru redaktorů Právo lidu 15.6.1932 

s. m. Pracovní poměr redaktorů Lidové noviny 15.6.1932 

Autor neuveden Der Schutz des Journalisten Prager Presse 15.6.1932 

Autor neuveden Čestný soud „Syndikátu čsl. novinářů v Praze“ Československá 
republika 

21.6.1932 

Vox. Sjezd katolických novinářů a spisovatelů Lidové listy 23.6.1932 

Autor neuveden Deuxfehler Bohemia 30.6.1932 

Autor neuveden „Večerní České slovo“ odsouzeno pro 
nesocialistické názory i vlastní revue Čs. nár. 
soc. 

Právo lidu 3.7.1932 

Jiroušek, Tomáš 
Josef 

Před 50 lety – a dnes Lidové listy 5.7.1932 

Autor neuveden Na počest zahraničních novinářů Národní osvobození 7.7.1932 

Autor neuveden Katolischer Journalistenkongreß Prager Presse 7.7.1932 

Autor neuveden Skvělý úspěch sjezdu katolických novinářů a 
spisovatelů o dnech cyrilometodějských 
v Olomouci 

Lidové listy 7.7.1932 

Bitnar, Vilém Sto let žurnalistiky a literární publicistiky 
katolíků českých i slovenských I. 

Lidové listy 7.7.1932 

rn. Časopisy, které odebírají naši v zahraničí Národní politika 8.7.1932 

Bitnar, Vilém Sto let žurnalistiky a literární publicistiky 
katolíků českých i slovenských II. 

Lidové listy 8.7.1932 

Autor neuveden Kompromißloser Katolizismus Bohemia 8.7.1932 

Bitnar, Vilém Sto let žurnalistiky a literární publicistiky 
katolíků českých i slovenských III. 

Lidové listy 9.7.1932 

Autor neuveden Magyarisch geschriebenes Regierungsblatt in 
Prag? 

Prager Tagblatt 9.7.1932 

Hejčl, Jan Význam a úkoly katolického tisku Lidové listy 10.7.1932 

Autor neuveden Projev katolických novinářů a spisovatelů o 
problémech současné doby a úkolech 
katolické tiskové akce 

Lidové listy 10.7.1932 

hf- Československá Obec Sokolská – novinářstvu Večer 12.7.1932 

Autor neuveden Československá obec sokolská novinářstvu Československá 
republika 

12.7.1932 

ald. Snahy a cíle katolictví v otázkách politických Národní osvobození 12.7.1932 

Autor neuveden Die Maske gefallen! Sozialdemokrat 29.7.1932 

Autor neuveden Košická výstava a několik problémů našeho 
tisku 

Národní osvobození 23.8.1932 

Autor neuveden Služba veřejnému mínění Venkov 31.8.1932 

Autor neuveden Ty mrtvý lež a nevstávej! Lidové listy 7.9.1932 

Autor neuveden Před velkým sociálním bojem německých 
novinářů 

Večerní České slovo 12.9.1932 

Autor neuveden Maďarští novináři v Československu čisti Československá 
republika 

22.9.1932 

Autor neuveden Wird die Regierung der Pressekorruption ein 
Ende setzen? 

Deutsche Presse 27.9.1932 

Hn.  Vláda šetří na novinách České slovo 29.9.1932 

Autor neuveden Třicet pět let „Práva lidu“ Večerník Práva lidu 1.10.1932 

Autor neuveden Jetzt Allen sie reorganisieren, Sparen an der 
Regierungspresse 

Deutsche Presse 1.10.1932 

Stivín, Josef První redakce „Práva Lidu“ Právo lidu 2.10.1932 

Autor neuveden Tschechischer Presseterror Deutsche Presse 2.10.1932 

ois. Duchcov má nové přistěhovalce Národní politika 6.10.1932 

Kozák, Jan 
Blahoslav 

Potřeba nezávislého tisku Národní osvobození 7.10.1932 

ois. Jaké vysvědčení dostal haknkrajclerský „Tag“ 
do svého nového působiště? 

Národní politika 8.10.1932 

Autor neuveden Seznam „neodvislého“ tisku Večer 8.10.1932 

Autor neuveden The English Post Národní listy 9.10.1932 

Guttmann, Josef Tentokrát všichni na tiskovou frontu! Rudé právo 12.10.1932 

Autor neuveden „The English Post“ – anglický časopis v Praze Právo lidu 12.10.1932 

F. „Čechoslovák“, orgán Národní rady Právo lidu 12.10.1932 

Autor neuveden A ještě něco ke změně ve vedení „Lidových 
Listů“ 

Venkov 15.10.1932 

Autor neuveden „The English Post“ – anglický časopis v Praze Národní osvobození 16.10.1932 

Autor neuveden Traplův úsporný plán České slovo 18.10.1932 

pp- Slovenský denní časopis v Praze? Venkov 21.10.1932 

Autor neuveden Ein tschechisches Urteil: die Ausgaben für die 
Wolff-Presse hinausgeschmissenes Geld 

Bohemia 23.10.1932 

Autor neuveden Europäische Zeitungs-Auslagen Prager Tagblatt 23.10.1932 

Autor neuveden Nový politický deník v Ústí nad Labem Právo lidu 2.11.1932 

ah. Odborové hnutí a denní tisk Právo lidu 8.11.1932 

 Autor neuveden Včasné slovo Syndikátu o sensacích za každou 
cenu 

České slovo 8.11.1932 

Autor neuveden Zákon o tisku Lidové listy 8.11.1932 

Autor neuveden Syndikát československých novinářů Právo lidu 8.11.1932 

j. Práce na tiskovém zákoně České slovo 8.11.1932 

Autor neuveden Podrobné projednávání osnovy o tisku Národní osvobození 8.11.1932 

ip. Ústavně-právní výbor o tiskové osnově Lidové noviny 8.11.1932 

Autor neuveden Časopis „Naše vojsko“ bude míti německé a 
maďarské přílohy 

Národní listy 8.11.1932 

Autor neuveden Der agrarische  Pressekonzern Prager Presse 9.11.1932 

Autor neuveden Zákaz všeho, bankám neprodaného tisku Večerník Rudého 
práva 

9.11.1932 

Autor neuveden Der Zeitungskonzern der tschechichen 
Agrarpartei 

Deutsche Landpost 10.11.1932 

Autor neuveden Pan Stránský je si vědom toho, že kapitalismus 
a jemu sloužící političtí předáci potřebují 
opatření na ochranu korupce před tiskem 

Večerník Rudého 
práva 

10.11.1932 

Autor neuveden Tisk strany Kramářovy Právo lidu 12.11.1932 

Autor neuveden O novou tiskovou předlohu Venkov 13.11.1932 

Autor neuveden O novou tiskovou předlohu Večer 14.11.1932 

Autor neuveden Prohlášení Klubu čsl. zahraničně-politických 
redaktorů 

Národní listy 15.11.1932 

KH. Vládní kruhy a veřejné mínění Národní osvobození 17.11.1932 

Kř. Nová vláda a tisk Právo lidu 17.11.1932 

ald. Ještě vláda a tisk Národní osvobození 18.11.1932 

P. O. P. Ohne chauvinistischen Presser schmeckt´s 
nicht 

Deutsche Presse 19.11.1932 

Autor neuveden Viertausend Zeugen in einem Pressprozess Sozialdemokrat 24.11.1932 

Autor neuveden Jde to za hranice… Národní politika 30.11.1932 

Autor neuveden Katolická oposice České slovo 1.12.1932 

Autor neuveden „English Post“ o naší a zahraniční politice Národní listy 4.12.1932 

Autor neuveden Nový maďarský list v Užhorodě Právo lidu 4.12.1932 

Autor neuveden Německý bojovný list Venkov 6.12.1932 

Sadeský, F. Tajnosti nebo důvěra Lidové listy 6.12.1932 

jd. Obtíže novinářského zpravodajství o vnitřní 
politice 

Národní osvobození 10.12.1932 

Autor neuveden Zneužívání titulu redaktora Národní osvobození 12.12.1932 

Autor neuveden O tiskárně „Pokrok“ Venkov 21.12.1932 

Autor neuveden Die besten Zeitungsartikel des Jahres Prager Presse 24.12.1932 

Autor neuveden III. dobročinný ples Syndikátu čs. Novinářů Národní osvobození 26.12.1932 

Autor neuveden Kommunistische Vertrauensleute gegen ihre 
eigene Presse 

Sozialdemokrat 28.12.1932 

Autor neuveden Zanikání čsl. časopisů v zahraničí Lidové listy 30.12.1932 

Kahánek, Dr. F. O pořádek v novinách,  Polední list 30.12.1932 

Autor neuveden Ze Slovenska Československá 
republika 

12.11.1933 

 
Žurnalistika (karton 2555) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Autor neuveden Otázka sankcí a čsl. tisk Národní listy 15.10.1925 

Autor neuveden Vierzig Jahre „Volkswille“ Sozialdemokrat 1.1.1933 

Autor neuveden Auch die „Volkspresse“ jubiliert Sozialdemokrat 1.1.1933 

Autor neuveden „Československý deník“ přestává vycházeti Národní listy 1.1.1933 

Autor neuveden Maďarští novináři v ČSR proti tisku z Maďarska České slovo 4.1.1933 

er. Nový maďarský list České slovo 7.1.1933 

Autor neuveden Der dritte Wohltätigkeitsball der 
tschechoslovakischen Presse 

Prager Presse 8.1.1933 

Autor neuveden Nový vojenský list Národní listy 8.1.1933 

 Autor neuveden Jednotná fronta Poledního Listu a 
Montagsblattu 

České slovo 12.1.1933 

Autor neuveden Wird die Wolff-Presse subventioniert? Bohemia 13.1.1933 

Autor neuveden Pressekorruption soll untersucht werden Deutsche Presse 14.1.1933 

J. V. Š.  Povídá se, že tisk je sedmá velmoc a pražská 
policie to neuznává 

Polední list 19.1.1933 

Autor neuveden Ein deutsches Blatt in tschechischer Sprache Prager Presse 20.1.1933 

Autor neuveden Německý list vydávaný českým jazykem České slovo 21.1.1933 

Autor neuveden K otázce zaměstnanců zastavených 
protistátních časopisů 

Národní listy 23.1.1933 

v. v. Ústavně-právní výbor projednává osnovu 
zákona o tisku 

Národní listy 25.1.1933 

v. v. Ústavně-právní výbor skončil rozpravu o 
osnově tiskového zákona 

Národní listy 26.1.1933 

Autor neuveden Parlamentní příprava nového zákona o tisku Venkov 26.1.1933 

ip. Před hlasováním o osnově tiskové Lidové noviny 26.1.1933 

Autor neuveden Jaro Stránský žádá zrušení redakčního 
tajemství 

Polední list 27.1.1933 

Autor neuveden Jak vypadá československá spravedlnost 
v rukou „socialisty“? Ministr spravedlnosti 
odbývá novinářskou organisaci, jež žádala 
politická práva pro odsouzené novináře 

Rudé právo 28.1.1933 

Jindřich, Josef Novela zákona o tisku Právo lidu 31.1.1933 

Chalupa, Antonín Snahy po opětné reformě soudnictví ve věcech 
tiskových 

Národní listy 4.2.1933 

Autor neuveden Vláda nezamýšlí vydávati v Praze maďarsky 
psaný vládní list 

Venkov 9.2.1933 
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Autor neuveden Kapitalistický tisk. Nezávislý tisk prý „nad 
stranami“, ale vázaný zájmem několika 
kapitalistů 

Venkov 12.2.1933 

Autor neuveden Úřady a naše veřejnost Národní politika 25.2.1933 

E. V. Nový list „Exekutiva“ Národní osvobození 2.3.1933 

Autor neuveden Novináři k narozeninám pana presidenta Právo lidu 8.3.1933 

Autor neuveden „Sozialdemokrat“ polemisuje teď – proti 
„Bohemii“ 

Venkov 9.3.1933 

Autor neuveden Umělá líheň maďarské loyálnosti, Nový maď. 
list „Magyar Ujság“ 

České slovo 9.3.1933 

Autor neuveden Pražský „Sozialdemokrat“ (zakázán 
v Německu) 

Národní politika 19.3.1933 

Autor neuveden Německý vyslanec zakročil proti „Právu lidu“ Lidové listy 24.3.1933 

Autor neuveden Hromadná žaloba německých turnérů na 
Polední List 

Polední list 31.3.1933 

Autor neuveden „Prager Tagblatt“ in Deutschland verboten Prager Presse 2.4.1933 

Autor neuveden Šéfredaktor německého deníku žalován 
německými agrárníky 

Národní listy 2.4.1933 

Autor neuveden Tiskový proces chebské radnice Národní politika 4.4.1933 

Autor neuveden Francouzský vyslanec p. Léon Noël  Národní politika 5.4.1933 

Autor neuveden Die Wahrheit wirkt für unsere Presse Sozialdemokrat 6.4.1933 

Kř. „Já to nezdržuji“ Právo lidu 11.4.1933 

Autor neuveden Tiskový zákon musí být urychlen České slovo 11.4.1933 

Autor neuveden „Právo Lidu“ zakázáno v zemi Hitlerově Právo lidu 14.4.1933 

Autor neuveden Předplatitelům ranního Českého Slova České slovo 14.4.1933 

Autor neuveden Dr. R. Traub diskutiert mit Präsidenten 
Masaryk über die Pressefreiheit 

Deutsche Presse 20.4.1933 

Autor neuveden Hitlerovo číslo duchcovského „Tagu“ Národní listy 21.4.1933 

Autor neuveden Der „Tag“ eingestellt Prager Prese 22.4.1933 

Autor neuveden Duxer „Tag“ eingestellt Prager Tagblatt 22.4.1933 

Autor neuveden Chystají zákaz dělnického tisku Večerník Rudého 
práva 

24.4.1933 

Autor neuveden Tiskový zákon Venkov 25.4.1933 

Autor neuveden Ostrý postup proti všem protidemokratickým 
živlům 

Lidové listy 25.4.1933 

Autor neuveden Chystá se výjimečný zákon proti dělnickému 
tisku 

Rudé právo 26.4.1933 

Autor neuveden Vláda odvolala připravovaný tiskový zákon, 
protože má být přísnější 

Polední list 30.4.1933 

Autor neuveden Název článku zcenzurován Večerník Rudého 
práva 

3.5.1933 

d Dohoda o tiskovém zákonu Lidové Noviny 4.5.1933 

Autor neuveden Demokracie se brání proti rozvratníkům, 
Zákazy kolportáže podvratných novin a jiná 
opatření 

České slovo 6.5.1933 

Autor neuveden Klub československých zahraničně-politických 
redaktorů v Praze 

České slovo 6.5.1933 

Autor neuveden Senátor Jiří Pichl opět syndikem čs. novinářů Pondělník 8.5.1933 

lj Sjezd sokolských redaktorů Lidové noviny 8.5.1933 

Autor neuveden Tiskové právo, které vzniklo ve státech 
policejních a absolutistických má býti ještě 
zhoršeno 

Polední list 8.5.1933 

Autor neuveden Valná hromada Syndikátu čs. novinářů Večerník Práva lidu 8.5.1933 

Autor neuveden Senátor Pichl opět syndikem československých 
novinářů 

České slovo 9.5.1933 

Autor neuveden Nový ruský list v Praze Národní listy 9.5.1933 

Autor neuveden Vládní žurnalisté umlčeli vlastní jednomyslnou 
resolucí! 

Rudé právo 10.5.1933 

Autor neuveden Vyšetřování pro vyděračství na „Teplitz-
Schönauer Anzeiger“ 

Pražské noviny 10.5.1933 

A. E. Erdély Sláva pražského list („Národní Listy“) Lidové noviny 10.5.1933 

Autor neuveden Pro svobodu tisku Venkov 12.5.1933 

Autor neuveden Druhá velká organisace novinářů protestuje 
proti persekuci tisku 

Polední list 12.5.1933 

Autor neuveden  Ministerstvo vnitra nepovoluje kolportáž 
rudého tisku na Slovensku a Zakarpatsku! 

Rudé právo 12.5.1933 

Autor neuveden Pro svobodu tisku Národní politika 12.5.1933 

Autor neuveden Pro svobodu tisku Lidové listy 12.5.1933 

Autor neuveden Pro svobodu tisku Národní listy 12.5.1933 

Nikolau, S. Havlíčkův odkaz Národní osvobození 12.5.1933 

Autor neuveden Podle rozhodnutí ministerstva vnitra 
nepovoluje se kolportáž rudého tisku na 
Slovensku a Zakarpatsku 

Večerník Rudého 
práva 

12.5.1933 

Autor neuveden Věčná hanba sociální demokracie Rudé právo 13.5.1933 

Autor neuveden Již příští týden se jedná o tisku! Večerník Rudého 
práva 

13.5.1933 

Autor neuveden Tisk a útisk Rudé právo 13.5.1933 

Autor neuveden Nové předsednictvo Syndikátu čs. novinářů Právo lidu 16.5.1933 

d. Jednání o tiskovém zákoně Lidové noviny 18.5.1933 

d. Syndikát novinářů proti vládní dohodě o 
kolportáži tisku 

Lidové noviny 19.5.1933 

Autor neuveden Svoboda tisku je ústavně zaručena, ale úřady 
mohou zabrániti vycházení tisku oposičního 

Polední list 20.5.1933 

d. Doplňky tiskového zákona Lidové noviny 20.5.1933 

Autor neuveden Vláda předkládá zákon o zákazu kolportáže 
dělnického tisku! 

Rudé právo 21.5.1933 

Autor neuveden Co soudí Syndikát čs. novinářů o chystaných 
tiskových opatřeních 

Večerník Práva lidu 24.5.1933 

ois. Ústřední haknkrajclerský orgán, duchcovský 
„Tag“ 

Národní politika 24.5.1933 

Autor neuveden Syndikát čsl. novinářů kritisuje chystaný zákon 
o tisku 

Národní osvobození 24.5.1933 

Autor neuveden Novináři a tisková svoboda Právo lidu 24.5.1933 

ip Protest Syndikátu čs. novinářů proti chystné 
úpravě tiskových věcí 

Lidové noviny 24.5.1933 

Autor neuveden Českoslovenští novináři pro tiskovou svobodu 
a na obranu demokracie 

České slovo 24.5.1933 

K. O svobodě tisku se nemluví, o ni se bojuje! Polední list 24.5.1933 

Autor neuveden Führer Süng [???] wird koalitionsreif Sozialdemokrat 25.5.1933 

Autor neuveden Hakenkrajclerský orgán u nás, „Tag“ Venkov 26.5.1933 

Autor neuveden Tiskový a propagační odbor Národní rady čsl. Národní listy 1.6.1933 

Autor neuveden Tiskový zákon stále vázne České slovo 1.6.1933 

T. Kolem svobody tisku Národní listy 1.6.1933 

d. Malý tiskový zákon dohodnut Lidové noviny 8.6.1933 

Autor neuveden Das „Kleine Preßgesetz im Abgeordnetenhaus“ Prager Abendzeitung 9.6.1933 

L. Osnova zákona, kterým se mění a doplňují 
tiskové zákony 

Národní listy 9.6.1933 

Autor neuveden Sněmovna schvaluje zmocňovací zákon Lidové listy 9.6.1933 

Autor neuveden Die Aenderungen des Preßgesetzes Sozialdemokrat 9.6.1933 

D. K. Novelisace tiskového zákona Lidové noviny 9.6.1933 

K. K. Nečeské opravy musí být uveřejňovány 
v českých listech 

Polední list 9.6.1933 

Kř. Poslanecká sněmovna Právo lidu 10.6.1933 

R. Poslanecká sněmovna, Rozprava o malé 
tiskové osnově 

Lidové noviny 10.6.1933 

Autor neuveden Die kleine Pressegesetzreform Deutsche Presse 10.6.1933 

Autor neuveden Die Knebelung der Pressefreiheit Bohemia 10.6.1933 

Autor neuveden Das Schutzgesetz verschärft Prager Tagblatt 10.6.1933 

Autor neuveden Sněmovna projednává malý tiskový zákon Venkov 10.6.1933 

Autor neuveden Rozvratný tisk nesmí volně ubíjet stát Večerní České slovo 10.6.1933 

Autor neuveden Zastavit! Zastavit! Zastavit! Polední list 10.6.1933 

Autor neuveden Zástupce syndika čs. tisku posl. kol. Pekárek 
proti zabíjení tiskové svobody 

Národní střed 10.6.1933 

F. B. Der neue Anschlag gegen die Pressefreiheit Bohemia 11.6.1933 

Autor neuveden Pod průhlednou maskou Národní osvobození 15.6.1933 

Autor neuveden Preßgesetz: Abstimmungvertrag Prager Presse 21.6.1933 

Autor neuveden Sněmovna jedná o potlačení proletářského 
tisku 

Večerník Rudého 
práva 

21.6.1933 

Autor neuveden  Sněmovna jedná o omezení tiskové svobody Polední list 21.6.1933 

Autor neuveden V zemi Havlíčkově by měly vlát smuteční 
prapory 

Rudé právo 22.6.1933 

Autor neuveden Tisková svoboda u nás fakticky přestává Rudé právo 23.6.1933 

Autor neuveden Jen čtvrtina poslanců je přítomna jednaní 
sněmovny o tiskovém zákonu 

Polední list 23.6.1933 

Autor neuveden Schutzgesetz und Pressenovelle Prager Presse 23.6.1933 

Autor neuveden Malá tisková osnova a zostření zákona na 
ochranu republiky schváleny 

Lidové noviny 23.6.1933 

Autor neuveden Poctivý novinář je ochráncem státu, Pro rychlé 
projednání zákonů novinářských 

České slovo 29.6.1933 

Autor neuveden Politický tisk v letech 1929 – 1931 České slovo 5.7.1933 

Autor neuveden Novináři na podporu cizineckého ruchu České slovo 5.7.1933 

Autor neuveden Die politische Presse in den Jahren 1929 – 31 Prager Presse 7.7.1933 

p Téměř tisíc politických časopisů vychází 
v Československu 

Národní listy 8.7.1933 

Dvorník, F. Zájezd čsl. novinářů do baltických států a do 
Finska 

Lidové listy 11.7.1933 

šm- Nový německý deník Polední list 20.7.1933 

Bílý, J. Dr. isková oprava dle zákona ze dne 10. července 
1933 

Národní politika 21.7.1933 

v. v. Bude respektován zákaz úsporného výboru? Národní listy 6.8.1933 

Autor neuveden Léčka na mladé pokolení Venkov 9.8.1933 

Autor neuveden Příruční tiskárna Podniku státních lázní Právo lidu 12.8.1933 

Autor neuveden Archiv předválečného „Času“ prodán do 
starého papíru 

Polední list 12.8.1933 

rv Archiv Času zmizel, Prodán na makulaturu Lidové noviny 12.8.1933 

Autor neuveden Archiv „Času“ do makulatury Lidové listy 13.8.1933 

J. S. Staré klepy Národní osvobození 17.8.1933 

Autor neuveden Fronta kapitalistických listů Venkov 22.8.1933 

Autor neuveden „Venkov“ omývá Hitlera Právo lidu 23.8.1933 

Autor neuveden Die „neutrale Presse“ und die Abwehr des 
Fascismus 

Sozialdemokrat 23.8.1933 

Autor neuveden Statistická čísla Národní osvobození 1.9.1933 

Hoch, Karel Pro politické a novinářské vzdělání Národní listy 5.9.1933 

Autor neuveden Hakenkrajclerské záchvaty „Bohemie“ Právo lidu 5.9.1933 

Autor neuveden Chtějí nás umlčet! Večerník Rudého 
práva 

6.9.1933 

Autor neuveden „Rudé právo může být zastaveno!“ Rudé právo 6.9.1933 

Autor neuveden Der Duxer „Tag“ wieder eingestellt Bohemia 17.9.1933 

Cassius Rokambole, příběhy, které vás zděsí Polední list 17.9.1933 

Autor neuveden „Bohemia“ v protistátních službách České slovo 20.9.1933 

Autor neuveden Problém agrární žurnalistiky Právo lidu 20.9.1933 

Tysovský, Bohuš 
Dr. 

Nové komentované vydání čs. práva tiskového Národní osvobození 21.9.1933 

Autor neuveden Výhružný dopis redaktoru časopisu 
„Sozialdemokrat“ 

Lidové noviny 23.9.1933 

Autor neuveden Zahajuje se „usměrňování“ tisku Rudé právo 23.9.1933 

Autor neuveden Wohin steuert das sudentendeutsche 
Bürgertum? 

Sozialdemokrat 26.9.1933 

Autor neuveden Budeme mít „usměrněné“ noviny? České slovo 27.9.1933 

Autor neuveden Rozhlas, který nikomu neslouží České slovo 27.9.1933 

Hn Zpravodajství nebo slabikování? České slovo 27.9.1933 

Autor neuveden Živnostenská strana středostavovská bude 
likvidovat? 

Právo lidu 3.10.1933 

bp Nový maďarský opoziční list Lidové noviny 3.10.1933 

Autor neuveden „Rudé Právo“ zastaveno Večerník Rudého 
práva 

3.10.1933 

Autor neuveden Šéfredaktoři a redaktoři listů živnostenské 
strany dostali výpověď 

Polední list 3.10.1933 

Autor neuveden Židé a německý tisk pražský Venkov 4.10.1933 

Autor neuveden Die „Reichenberger Zeitung“ohrfeigt sich 
selbst 

Sozialdemokrat 8.10.1933 

Autor neuveden Reichenberger Zeitung najednou proti 
hakenkrajclerům a německým nacionálům 

Právo lidu 10.10.1933 

Autor neuveden Herr Abgeordnete dr. Bacher. Wohin führten 
Sie die Journalisten-Organisationen? 

Sozialdemokrat 12.10.1933 

Autor neuveden Wandlung oder Komödie? Sozialdemokrat 13.10.1933 

Autor neuveden Pozoruhodné proměny německých deníků u 
nás, jež donedávna psaly pro hakenkrajclery 

Právo lidu 14.10.1933 

Autor neuveden Porada zástupců Národní rady čsl. se zástupci 
tisku 

Národní politika 15.10.1933 

Kraus, František 
Dr. 

Nové československé právo tiskové Právo lidu 17.10.1933 

Autor neuveden Špionážní aféry a tisk Právo lidu 19.10.1933 

R Wo liegt Reichenberg? Prager Presse 19.10.1933 

x Pan Goebbels má u nás zadarmo propagandu České slovo 20.10.1933 

Autor neuveden Ministerrats-Beschlüsse Prager Presse 22.10.1933 

Autor neuveden Schutz der Zeitungsangestellten gegen Folgen 
einer Einstellung 

Bohemia 26.10.1933 

Autor neuveden Zvláštní ochrana pro zaměstnance 
protistátních listů? 

Národní listy 26.10.1933 

Sz. Senát schvaluje zákon o zastavení a rozpuštění 
politických stran 

Lidové listy 26.10.1933 

Autor neuveden Na ochranu zaměstnanců zastavených 
časopisů 

Národní osvobození 26.10.1933 

D. K. Zaměstnanci zastavených časopisů Lidové noviny 26.10.1933 

Autor neuveden Nationaldemokraten gegen Gesetz über 
Schutz der Zeitungangestellten 

Prager Tagblatt 27.10.1933 

Autor neuveden Dva nové listy v Mariánských lázních Národní osvobození 28.10.1933 

Autor neuveden Wann machen Sie Ordnung, Herr Spina? Sozialdemokrat 28.10.1933 

Autor neuveden Novináři proti novinářské anarchii Právo lidu 8.11.1933 

Autor neuveden Waffen aus dem Duxer Arsenal Sozialdemokrat 11.11.1933 

chb Osudy nezávislého listu Národní osvobození 14.11.1933 

l. „Prager Mittag“ sousedem „Nár. Osvobození“ Národní listy 22.11.1933 

Autor neuveden Falsche Nachricht über den „Prager Mittag“ Prager Mittag 22.11.1933 

as. Jaké jsou společné zájmy „Národního 
Osvobození“ a „Prager Mittagu“? 

Venkov 23.11.1933 

Autor neuveden „Prager Mittag“ Národní politika 25.11.1933 

Autor neuveden Štvanice na německé emigranty Právo lidu 28.11.1933 

p Ohrožené vydávání čsl. časopisů v zahraničí Národní listy 30.11.1933 

rp O Prager Mittagu Národní listy 30.11.1933 

Autor neuveden Ein Tagesbote der demokratischen 
?Getarnten? 

Sozialdemokrat 2.12.1933 

Autor neuveden Spreu und Körner: Der Sozialdemokrat Deutsche Landpost 6.12.1933 

Autor neuveden Redaktori „Slováka“ píšu do Stříbrného 
časopisu 

Právo lidu 8.12.1933 

Hn Ministr spravedlnosti pro rychlejší tempo 
v projednávání tiskových zpráv 

České slovo 13.12.1933 

Autor neuveden Patnáct let našeho listu Pražský večerník 13.12.1933 

Autor neuveden Boj s tiskárnou lidové strany Lidové noviny 14.12.1933 

Autor neuveden Ustavující valná hromada Spolku pro 
podporování a vydávání lidového tisku 

Lidové listy 16.12.1933 
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rp O úrovni československého tisku Národní listy 17.12.1933 

t- Má denní tisk vliv na brannost národa? Lidové listy 19.12.1933 

Pichl, Jiří Švehlův vřelý poměr k tisku Venkov 24.12.1933 

Autor neuveden Chudý legionář invalida vrací rentu – poslanci a 
senátoři berou 30.000 pensi 

Polední list 26.12.1933 

Autor neuveden Jediný český týdeník Těšínska zanikl Národní politika 28.12.1933 

Autor neuveden O vyšší odpovědnosti tisku ve věcech 
vojenských 

Národní listy 29.12.1933 

F. B. Aussenpolitik und Presse Bohemia 6.1.1934 

Autor neuveden Die Presse-Aufmarsch zu den Wahlen Deutsche Presse 9.1.1934 

Autor neuveden Změny v tisku strany lidové Lidové noviny 14.1.1934 

Autor neuveden Setzerstreik in der „Deutschen Presse“ Prager Presse 16.1.1934 

Autor neuveden Setzerstreik Deutsche Presse 16.1.1934 

Autor neuveden „Národní politika“ chce omladit svou bývalou 
popularitu? 

Právo lidu 16.1.1934 

Autor neuveden Ples Syndikátu čs. novinářů Národní osvobození 19.1.1934 

Autor neuveden Ples Syndikátu čs. novinářů Venkov 19.1.1934 

Autor neuveden Persekuce, která se dala vydržet Národní osvobození 20.1.1934 

Iv Zánik maďarského listu Lidové noviny 31.1.1934 

Běhounek, V. Inflace, o níž se nemluví Právo lidu 4.2.1934 

Autor neuveden Přísná kontrola světoběžníků, vydávajících se 
v cizině za čsl. novináře 

Pražské noviny 7.2.1934 

Autor neuveden Dvacet dva odpovědní redaktoři „Národních 
Listů“ 

Národní listy 14.2.1934 

Autor neuveden Mercy für Dollfuss Sozialdemokrat 17.2.1934 

Autor neuveden Červený kříž contra Polední list Polední list 21.2.1934 

Autor neuveden Maďaři chtějí oklamat mezinárodní unii 
novinářů 

Národní listy 21.2.1934 

V. O. Vláda, režie a propagace Národní osvobození 25.2.1934 

Autor neuveden Demokracie a tisková svoboda Pražský večerník 27.2.1934 

v. v. Demokracie a tisková svoboda Národní listy 28.2.1934 

bá- Falešný zápal pro svobodu Národní osvobození 1.3.1934 

Cassius Hysterie v cechu Havlíčka Borovského Polední list 4.3.1934 

Autor neuveden Tisk v době krise Venkov 20.3.1934 

E. T. Sjezd sokolských redaktorů Národní osvobození 20.3.1934 

Autor neuveden Sjezd sokolských redaktorů Lidové noviny 21.3.1934 

Autor neuveden Ministr dr. Beneš v českém tisku České slovo 24.3.1934 

Autor neuveden An der Schwelle des 10. Jahres Deutsche Presse 25.3.1934 

O. 50 let „Selských listů“ Venkov 1.4.1934 

Kašpar, Karel a 
Leopold Prečan 

Naši metropolité o tisku Lidové listy 1.4.1934 

Autor neuveden Prag schlägt London – durch die Anzahl der 
Tageszeitungen 

Prager Presse 5.4.1934 

Autor neuveden Zástupci tisku u rektora Karlovy university Polední list 12.4.1934 

Autor neuveden Spor o pražskou tiskárnu lidovců Lidové noviny 13.4.1934 

Autor neuveden Die Sudetendeutsche Tageszeitung – ein Opfer 
Goebbels Lügenpropaganda 

Sozialdemokrat 15.4.1934 

Autor neuveden Die Quellen des furor sudetoteutonicus Sozialdemokrat 20.4.1934 

Autor neuveden Dohoda o tiskové novele Venkov 22.4.1934 

Autor neuveden „Börsen-courier“ contra „Wahrheit“ Národní osvobození 25.4.1934 

Autor neuveden Stále o tiskovém zákoně Lidové listy 26.4.1934 

Autor neuveden Pro a proti (O zostření tiskového zákona) Lidové noviny 26.4.1934 

Autor neuveden Auch die Legionäre gegen das Preßgesetz Deutsche Landpost 26.4.1934 

Autor neuveden Ministr spravedlnosti dr. Dérer o změnách 
v tiskovém právu 

Venkov 29.4.1934 

Autor neuveden Generalversammlung des Journalisten-
Syndikates 

Prager Presse 1.5.1934 

Autor neuveden Preßfreiheit Prager Tagblatt 1.5.1934 

Autor neuveden Haló, máme dvoje noviny! Právo lidu 6.5.1934 

Sý Úvěr na důvěru a diskretnost Lidové listy 13.5.1934 

J Nové tiskové družstvo lidovců Lidové noviny 20.5.1934 

Č. Polský deník v Mor. Ostravě Národní listy 25.5.1934 

Autor neuveden V Československu bude vycházeti polský deník Lidové listy 26.5.1934 

Autor neuveden Novelisace pensijního pojištění: Před 
důležitými změnami v pensijním pojištění 
novinářů 

České slovo 2.6.1934 

Autor neuveden Polský deník v Ostravě Polední list 3.6.1934 

Autor neuveden Třicáté výročí pokusu o slovenský časopis 
v Čechách 

Národní střed 6.6.1934 

Autor neuveden „Prager Tagblatt“ – Zionistenorgan Deutsche Presse 10.6.1934 

Autor neuveden Demokracie se dovede ubránit České slovo 10.6.1934 

drk. Koalice chystá přísná opatření proti tisku Polední list 11.6.1934 

Autor neuveden Rázná ochrana naší demokracie Večerní České slovo 11.6.1934 

Sý Glajchšaltovat? Lidové listy 12.6.1934 

Autor neuveden Eine tschechische Stimme gegen die 
Gleichschaltung der Presse 

Deutsche Presse 13.6.1934 

Autor neuveden Třetí zmocňovací zákon na rok Večerní České slovo 13.6.1934 

drk. Mlčet znamená prý odboj Polední list 13.6.1934 

rč Bude provedena opětná novelisace tiskového 
zákona? 

Národní politika 13.6.1934 

Autor neuveden Kdo přišel na chuť pp. Dollfussovi a Hitlerovi? Lidové listy 13.6.1934 

L. Útok vlády na svobodu tisku Národní listy 13.6.1934 

Autor neuveden Největší tma bývá pod svícnem Pražský večerník 13.6.1934 

Autor neuveden Die Sozialisten – fleißige Schüler der 
Diktatoren, Eine tschechische Pressestimme 

Deutsche Presse 14.6.1934 

Autor neuveden Kritisovat se nesmí – jen chválit, Kriminál pro 
novináře 

Polední list 15.6.1934 

Kch. Majorita si odhlasovala zmocňovací zákon Národní střed 15.6.1934 

sz. Zmocňovací zákon prodloužen sněmovnou Lidové listy 15.6.1934 

vs. Koalice schválila prodloužení a rozšíření 
zmocňovacího zákona 

Národní listy 15.6.1934 

vs. Tiskový zákon bude zostřen Národní listy 15.6.1934 

d Novelisace tiskového zákona Lidové noviny 15.6.1934 

Autor neuveden Pressegesetz verschärft Prager Presse 15.6.1934 

bá- Nelze mlčeti! Národní osvobození 15.6.1934 

v. o. Před koncem parlamentního jednání Národní osvobození 15.6.1934 

Autor neuveden Tiskový zákon bude zostřen Národní politika 15.6.1934 

Autor neuveden Wollen und müssen Prager Tagblatt 15.6.1934 

(j) Nový tiskový zákon České slovo 15.6.1934 

Autor neuveden Zmocňovací zákon prodloužen Polední list 16.6.1934 

Autor neuveden Tisková svoboda zárukou svobody lidu Pražský večerník 16.6.1934 

Stříbrný, Jiří Lex Melantrich Polední list 16.6.1934 

bá- Nová výjimečná opatření proti tisku Národní osvobození 16.6.1934 

Scheinost, Jan Tisková elegie Lidové listy 16.6.1934 

F. B. Unfreie Presse Bohemia 16.6.1934 

Autor neuveden Das neue Pressegesetz Prager Presse 16.6.1934 

Autor neuveden Die Presse-Novelle in der Kammer Bohemia 16.6.1934 

h. s. Die Presse wurde nicht um Rat gefragt Bohemia 16.6.1934 

Autor neuveden Unbefristete Novellen zu Schutz- und 
Preßgesetz 

Prager Tagblatt 16.6.1934 

Re. Rudozelená diktatura se zařizuje Národní listy 16.6.1934 

Autor neuveden Gleischaltung nach faschistischem Muster Deutsche Presse 16.6.1934 

Autor neuveden Die neue Pressenovelle Sozialdemokrat 16.6.1934 

bá-, -ald Pokořená velmoc, Apel na zdravý rozum! Národní osvobození 16.6.1934 

Cha. Úplné spoutání tisku? Národní střed 16.6.1934 

Autor neuveden Proti zpustlému a podvratnému tisku Pražské noviny 16.6.1934 

Autor neuveden Zostření tiskových zákonů a zákona na ochranu 
republiky 

Lidové listy 16.6.1934 

Autor neuveden Jsme ještě národem Havlíčkovým? Národní střed 16.6.1934 

v. v. Náhubkový zákon předložen sněmovně Národní listy 16.6.1934 

Autor neuveden [Název zcenzurován] Rudé právo 16.6.1934 

drk. Posaďte censory do redakcí a vyhoďte 
novináře 

Polední list 16.6.1934 

Autor neuveden Příští týden přijme koalice zákon proti tisku a 
půjde na prázdniny 

Polední list 16.6.1934 

Autor neuveden Pro a proti Lidové noviny 17.6.1934 

Autor neuveden Tisková fronta: ještě dnes máte k tomu moc Rudé právo 17.6.1934 

Sý 2646 Lidové listy 17.6.1934 

h. Informovat, ne umlčovat České slovo 17.6.1934 

Autor neuveden Nikoli „lex Polední list“, nýbrž „Lex rudé právo“ Rudé právo 17.6.1934 

chb- Zostření tiskového zákona Národní osvobození 17.6.1934 

Hrabánek, Jan Pořádek ve věcech tiskových bez výjimečných 
opatření 

Národní osvobození 17.6.1934 

Autor neuveden Marxistischer Anschlag gegen die 
Pressefreiheit 

Deutsche Presse 17.6.1934 

Autor neuveden Je dümmer, desto größere Lettern Sozialdemokrat 17.6.1934 

Autor neuveden Veleduch či zlomyslník? Polední list 18.6.1934 

Autor neuveden Novinářský odbor N. R. o tiskových opatřeních Právo lidu 18.6.1934 

ald. Veřejné mínění odmítá tiskovou novelu Národní osvobození 19.6.1934 

Scht. Novináři proti omezování tiskové svobody Lidové listy 19.6.1934 

Autor neuveden Netlačte veřejné mínění do ilegality! Lidové listy 19.6.1934 

Autor neuveden I nejstarší spolek novinářů proti Lidové listy 19.6.1934 

Autor neuveden Organisace novinářů proti glajchšaltování tisku Polední list 19.6.1934 

Autor neuveden Záhadný dvojník novináře v parlamentě Polední list 19.6.1934 

Autor neuveden Další projevy o nové tiskové osnově Národní osvobození 19.6.1934 

Autor neuveden Syndikát novinářů proti novelisaci tiskového 
zákona 

České slovo 19.6.1934 

Autor neuveden K opětné novelisaci zákona o tisku Národní politika 19.6.1934 

Autor neuveden Novináři odmítají vládní novelu tiskovou Národní listy 19.6.1934 

Autor neuveden Pro svobodu tisku Národní listy 19.6.1934 

Autor neuveden Národní rada o tiskové novele Národní listy 19.6.1934 

Autor neuveden Kritik am Pressegesetz Prager Presse 19.6.1934 

Autor neuveden Novináři brání svou svobodu Večerní České slovo 19.6.1934 

i- Ein Bedenklicher Entwurf Prager Tagblatt 19.6.1934 

Autor neuveden Erfreulicher Widerstand Prager Mittag 19.6.1934 

Autor neuveden Českoslovenští novináři proti nové tiskové 
reformě 

Národní osvobození 19.6.1934 

Autor neuveden Čsl. novináři pro zachování svobody tisku Pražský večerník 19.6.1934 

Autor neuveden Novináři proti tiskové novele Právo lidu 19.6.1934 

J K novelisaci tiskového zákona Lidové noviny 20.6.1934 

K. Koalici se nechce do tiskového zákona, ale 
vláda naléhá 

Polední list 20.6.1934 

Autor neuveden Projednávání tiskové novely v parlamentě Rudé právo 20.6.1934 

v. v. Nejistý osud tiskové předlohy Národní listy 20.6.1934 

Autor neuveden Training na nový tiskový zákon Rudé právo 20.6.1934 

Autor neuveden Národní socialisté o tiskovém zákoně České slovo 20.6.1934 

d Bránit demokracii – neohrozit tisk České slovo 20.6.1934 

ald. Tisková novela ve čtvrtek do plena Národní osvobození 20.6.1934 

bá- K výjimečným opatřením proti tisku Národní osvobození 20.6.1934 

Autor neuveden Tiskovou novelou – k potlačení občanských 
svobod 

Národní listy 21.6.1934 

ald. Tisková osnova v ústavně-právním výboru Národní osvobození 21.6.1934 

Autor neuveden Ministr spravedlnosti dr. Dérer Národní osvobození 21.6.1934 

bá- Podivné zjevy Národní osvobození 21.6.1934 

Autor neuveden Proti zvrhlému rozšlapávání zpráv o zločinech Večerník Práva lidu 21.6.1934 

Autor neuveden Tiskový zákon v pátek do sněmovny? Polední list 21.6.1934 

Autor neuveden Ein völlig überflüssiges Gesetz Deutsche Presse 21.6.1934 

Autor neuveden Kein Grund zur Besorgnis, - sagt der 
Ministerpräsident 

Deutsche Presse 21.6.1934 

Autor neuveden Regierung verteitigt Preß-Novelle Prager Tagblatt 21.6.1934 

Hn. Tiskový zákon ve výboru České slovo 21.6.1934 

Autor neuveden Debata o tiskové novele v ústavně-právním 
výboru sněmovny 

Venkov 21.6.1934 

Sz. Vláda odůvodňuje zostření tiskového zákona Lidové listy 21.6.1934 

Autor neuveden V zájmu dobré žurnalistiky Večer 21.6.1934 

Autor neuveden Náhubkový zákon v ústavně-právním výboru Národní listy 21.6.1934 

d Tiskový zákon Lidové noviny 21.6.1934 

d Změny v návrhu zákona tiskového Lidové noviny 21.6.1934 

Autor neuveden Návrh tiskového zákona poněkud pozměněn Večerník Práva lidu 22.6.1934 

Hoch, Karel Zákon z rozpaků Národní listy 22.6.1934 

v. v. Koalice schválila náhubkový zákon Národní listy 22.6.1934 

Autor neuveden Změny v tiskové osnově Národní osvobození 22.6.1934 

Autor neuveden Pressgesetz geändert Prager Presse 22.6.1934 

Autor neuveden Pressenovelle modifiziert Sozialdemokrat 22.6.1934 

Autor neuveden Změny v předloze nového tiskového zákona Národní politika 22.6.1934 

Autor neuveden Novela o tisku ještě přísnější Právo lidu 22.6.1934 

K. K. Koalice uvařila noviny. Tiskový zákon bude o 
něco jiný než chtěla vláda – Asi ve středu se ve 
sněmovně odhlasuje 

Polední list 22.6.1934 

B Pro a proti: K novelisaci tiskového zákona Lidové noviny 22.6.1934 

Hn Tiskový zákon změněn České slovo 22.6.1934 

Autor neuveden Spi Havlíčku…! Svoboda tisku byla za Rakouska Polední list 22.6.1934 

Autor neuveden V ohni kritik Lidové listy 22.6.1934 

mk. Novinářova práce Národní politika 23.6.1934 

Autor neuveden Výjimečná opatření proti tisku připravena pro 
odhlasování v plenu sněmovny 

Rudé právo 23.6.1934 

Autor neuveden O tiskové podniky lidové strany Lidové noviny 23.6.1934 

Bass, Eduard § 18a) Lidové noviny 24.6.1934 

chb- Republikánská „Brázda“ o novém tiskovém 
zákoně 

Národní osvobození 24.6.1934 

Autor neuveden Tiskový zákon Národní osvobození 24.6.1934 

chb- Změněný návrh Národní osvobození 24.6.1934 

Autor neuveden ČsOL o osnově tiskového zákona Národní osvobození 24.6.1934 

bá- O pravdivosti časopiseckých zpráv Národní osvobození 24.6.1934 

Autor neuveden Ústup na celé frontě Národní listy 26.6.1934 

Autor neuveden Uvažte v poslední chvíli důsledky tiskové 
novely 

Národní listy 26.6.1934 

Autor neuveden Das Reich aller Deutschen Sozialdemokrat 27.6.1934 

J Proti zostření tiskového zákona Lidové noviny 27.6.1934 

Autor neuveden Pro a proti: O změnách v tiskovém zákoně Lidové noviny 27.6.1934 

bá- Jak by to vypadalo za tiskové novely Národní osvobození 27.6.1934 

ald. Nové jednání o tiskové osnově Národní osvobození 27.6.1934 

K. K. Koalice odhlasuje dnes tiskový zákon ve 
sněmovně 

Polední list 27.6.1934 

d a B §18 a) změněn Lidové noviny 28.6.1934 

Hn. Tiskový zákon ve sněmovně České slovo 28.6.1934 

Autor neuveden ČsOL o novele tiskového zákona Národní osvobození 28.6.1934 

ald. Sněmovna jedná o tiskové osnově Národní osvobození 28.6.1934 

v. v. Sněmovna jedná o náhubkovém zákoně Národní listy 28.6.1934 

Autor neuveden Spoutání posledního zbytku tiskové svobody 
ve sněmovně 

Národní střed 28.6.1934 

Autor neuveden Sněmovna projednává zostřený tiskový zákon Venkov 28.6.1934 

Autor neuveden Pressegesetz vor dem Abgeordnetenhaus Prager Presse 28.6.1934 

Autor neuveden Abermalige Abänderung der Pressenovelle Bohemia 28.6.1934 

Autor neuveden Gemildeter § 18 a) Prager Tagblatt 28.6.1934 

Autor neuveden Poslanecká sněmovna projednává zostření 
tiskového zákona 

Lidové listy 28.6.1934 

jh- Agrární „Brázda“ ostře proti náhubkovému 
zákonu 

Národní listy 28.6.1934 

R Poslanecká sněmovna Lidové noviny 28.6.1934 
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Autor neuveden Pro a proti Lidové noviny 28.6.1934 

Autor neuveden Tisková novela odhlasována za účasti 98 
poslanců 

Rudé právo 29.6.1934 

Autor neuveden Proč bylo nutno novelisovat tiskový zákon? Právo lidu 29.6.1934 

Kř. Poslanecká sněmovna Právo lidu 29.6.1934 

Autor neuveden Demokratischer Staat in Abwehr Prager Tagblatt 29.6.1934 

Autor neuveden Nikoli ohrožení tiskové svobody, ale její 
ochrana proti zneužívání 

Pražské noviny 29.6.1934 

Autor neuveden Pro a proti, Změna § 18a v novele tiskového 
zákona 

Lidové noviny 29.6.1934 

Autor neuveden Ministr dr. Dérer obhajuje osnovu ještě 
v poslední chvíli 

Lidové listy 29.6.1934 

sz. Tisková novela prošla sněmovnou bez nadšení Lidové listy 29.6.1934 

Autor neuveden Preßgesetznovelle angenommen Bohemia 29.6.1934 

Autor neuveden Gemilderte Pressenovelle genehmigt Sozialdemokrat 29.6.1934 

Autor neuveden Pressegesetz genehmigt Prager Presse 29.6.1934 

Autor neuveden Sněmovna schválila zostřený tiskový zákon Venkov 29.6.1934 

ald. Tisková osnova schválena Národní osvobození 29.6.1934 

Autor neuveden Sdružení parlamentních zpravodajů Národního 
shromáždění R. ČS. 

Venkov 29.6.1934 

Scheinost, Jan Jen chtít! Lidové listy 29.6.1934 

K. K. Včera měl viset černý prapor v lóži novinářů Polední list 29.6.1934 

 Autor neuveden Zabaveno, Tiskový zájem Národní listy 29.6.1934 

g Parlament odhlasoval zostřený tiskový zákon Pražský večerník 30.6.1934 

Autor neuveden K boji o tiskový zákon ve sněmovně Pražský večerník 30.6.1934 

chb- Skupina bratří kolem legionářského sjednocení Národní osvobození 30.6.1934 

Autor neuveden K novému zákonu o tisku Národní politika 3.7.1934 

Autor neuveden Schand- und Jammerbild der 
sudetendeutschen Bürgerpresse 

Sozialdemokrat 5.7.1934 

bá- Novináři slouží všem a na sebe zapomínají Národní osvobození 5.7.1934 

Autor neuveden Komu slouží „Národní listy“? Polední list 11.7.1934 

Autor neuveden Komu slouží „Polední list“? Národní listy 11.7.1934 

vs. Senát schválil náhubkový zákon Národní listy 11.7.1934 

Hn. Pro zákon o pracovním poměru redaktorů České slovo 12.7.1934 

Autor neuveden Pocta novinářů ministru dr. Benešovi Právo lidu 13.7.1934 

Kut, Karel Zákon o tisku před ústavní soud Polední list 13.7.1934 

Autor neuveden Ehrung Dr. Beneš durch die 
tschechoslovakische Presse 

Prager Presse 14.7.1934 

Re. Zostřený tiskový zákon v platnosti Národní listy 17.7.1934 

V. S. Bude zakřiknut „Prager Mittag“? Národní listy 17.7.1934 

Autor neuveden Za týden bude platit zákon o tisku Polední list 17.7.1934 

Autor neuveden Hitlerovský tisk si pochvaluje „Polední list“, že 
sympatizuje s něm. Režimem 

Večerník Práva lidu 17.7.1934 

Kut, Karel Proč právě teď by si Češi neměli rozumět? Polední list 24.7.1934 

Kut, Karel Marxisté se posílají pro marasmus do pense a 
vyčítají si sami zešněrování tisku 

Polední list 24.7.1934 

bá- Čtvrtá tisková novela Národní osvobození 25.7.1934 

Autor neuveden Právo zastavovat časopisy prodlouženo o 
jeden rok 

Polední list 26.7.1934 

Autor neuveden Co soudí referent o tiskové novele 1934 Národní osvobození 27.7.1934 

Autor neuveden Němci na Opavsku a hakenkrajclerství Lidové noviny 29.7.1934 

Autor neuveden Neslýchaná surovost emigrantského tisku u 
nás 

Večer 4.8.1934 

Autor neuveden Komunisticko-hakenkrajclerský komplot České slovo 8.8.1934 

Autor neuveden Pozor – na pero i na pusu Večer 10.8.1934 

ip Nový slovenský deník Lidové noviny 11.8.1934 

Habětínek, J. V. Pane ministře Goebbelsi, na slovíčko Pražský večerník  14.8.1934 

Autor neuveden Buď si tygr nebo lev – jenom nebuď psem! Večer 14.8.1934 

Autor neuveden Československý tisk v Evropě Národní politika 17.8.1934 

jh- Ze zákulisí nového slovenského listu Národní listy 21.8.1934 

bh Nový slovenský deník Lidové noviny 21.8.1934 

Autor neuveden Sensačnost tisku nepolevila Právo lidu  21.8.1934 

Autor neuveden Eine slowakische Tageszeitung in Prag Prager Tagblatt 22.8.1934 

Autor neuveden Státotvornost Hodžových novin Pražský večerník 23.8.1934 

bh Okolo nového slovenského deníku Lidové noviny 23.8.1934 

K. „Magyarszág“ ohne Redakteure Prager Presse 25.8.1934 

vd Revoluce v redakci Magyarszágu Lidové noviny 25.8.1934 

Autor neuveden Das Janusgesicht des „Národní Politika“ Deutsche Landpost 28.8.1934 

Autor neuveden Novinářská nesvědomitost Národní politika 29.8.1934 

Autor neuveden „Fair play?“ A opak: zneužití sportu k politické 
agitaci 

Večer 1.9.1934 

E. V. „Národnie noviny“ proti českým učitelům a 
profesorům 

Národní osvobození 6.9.1934 

bh Národnie Noviny před možným zastavením? Lidové noviny 6.9.1934 

jh- Martinským „Národným Novinám“ hrozí 
zastavení 

Národní listy 7.9.1934 

Autor neuveden Přijme se štíhlá blondýnka Polední list 9.9.1934 

bh O vládní podpoře autonomistickým Národným 
Novinám 

Lidové noviny 9.9.1934 

Autor neuveden Proti provokační kolportáži něm. tisku Večer  11. [17.] 9. 

1934 

Autor neuveden Zákulisí nového slovenského deníku Lidové listy 13.9.1934 

Úř Nový slovenská deník nebude podporován 
z vládních řad 

Lidové noviny 13.9.1934 

Autor neuveden Komu slouží Prágai Magyar Hirlap? Národní listy 13.9.1934 

Autor neuveden „Prágai Magyar Hirlap“ dostáva pochvalu za 
účinnú pomoc maďarskému revizionismu 

Robotnické noviny 13.9.1934 

bh O nový slovenský deník Lidové noviny 14.9.1934 

jh- O „Slovenský hlas“ v Praze Národní listy 14.9.1934 

Autor neuveden „Kde je tá pravda?“ Slovenský denník 16.9.1934 

Autor neuveden Der „Prager Mittag“ Sozialdemokrat 18.9.1934 

Autor neuveden Německé listy zvyšují ceny, České listy se 
prodávají dále za dumpingové ceny 

Polední list 20.9.1934 

Autor neuveden Ablehnung einer falschen Auffassung Bohemia 23.9.1934 

Autor neuveden Ein „Bohemia“ – Artikel der von Unwahrheiten 
strotzt 

Sozialdemokrat 26.9.1934 

S Noviny a armáda Večer 27.9.1934 

Autor neuveden „Staatspolitik“ der „Nar. Politika“ Deutsche Presse 27.9.1934 

h. s. Das Land ohne Presse-Konferenzen Bohemia 28.9.1934 

Autor neuveden Je už Cheb v „Třetí říši“? Národní politika 28.9.1934 

Autor neuveden Pražští novináři u J. E. arcibiskupa dr. K. 
Kašpara 

Pražský večerník 1.10.1934 

p- List, „jehož zánik nebudí lítost“ Venkov 3.10.1934 

Autor neuveden Mecenáši pro český tisk Polední list 7.10.1934 

V. V.  Lidové listy již nejsou orgánem lidové strany Lidové noviny 8.10.1934 

Autor neuveden Armáda a tisk Národní politika 9.10.1934 

Autor neuveden Lidové listy nejsou již ústředním orgánem 
strany lidové 

Venkov 9.10.1934 

Autor neuveden Reorganisierung der tschechisch-klerikalen 
Presse 

Sozialdemokrat 9.10.1934 

Autor neuveden Fantas „Lidových Novin“ Polední Lidové listy 9.10.1934 

Autor neuveden Pra-žské no-vi-ny Lidové listy 11.10.1934 

js. Jakou máme svobodu tisku? Právo lidu 13.10.1934 

Autor neuveden Die „Bohemia“ Prager Presse 13.10.1934 

o. Neodpovědný tisk Národní osvobození 13.10.1934 

Autor neuveden „Prager Tagblatt“ žaluje „Prager Mittag“ Národní střed 16.10.1934 

fb.- Něco o jasnovidectví Národní politika 19.10.1934 

Autor neuveden Soustava čsl. tisk. práva Národní osvobození 21.10.1934 

Autor neuveden Nevtahujte armádu do politiky Večer 1.11.1934 

x. Slovenský Hlas bude přece vycházet? České slovo 2.11.1934 

x Slovenský Východ do sféry agrární strany České slovo 2.11.1934 

x Národní Politice už se zase stýská po „zdařilých 
útocích“? 

České slovo 3.11.1934 

b- V „Českém Slově“ nedovedou čísti Národní listy 4.11.1934 

Čtk. Nový český týdeník v Chebu Národní listy 13.11.1934 

Iv Dzienik Polski Lidové noviny 16.11.1934 

rč. Tisku se u nás nerozumí Národní politika 17.11.1934 

Autor neuveden Revoluce v tiskárně soc. dem. Polední list 18.11.1934 

R. K. Socialisté a podpory v nezaměstnanosti Národní listy 20.11.1934 

Autor neuveden Uebler Auftakt Prager Presse 21.11.1934 

Čech, Emanuel Zakládejme národní česká a slovanská 
čtenářská střediska! 

Národní listy 5.12.1934 

Autor neuveden  Berlín a „Právo Lidu“ tleskají Lidové listy 8.12.1934 

Autor neuveden K poměrům v našem novinářství Národní politika 18.12.1934 

v. s. Nejvyšší soud o vládních podporách tisku Národní politika 18.12.1934 

Autor neuveden A znovu: tisk a vláda Národní osvobození 28.12.1934 

Autor neuveden Die Zeitung „Bohemia“ – wird Beneš-Blatt Deutsche Presse 30.12.1934 

Autor neuveden Beneš kupuje Bohemii Polední list 31.12.1934 

Autor neuveden „Bohemia“ als Beneš-Blatt Montagsblatt 31.12.1934 

ap Slovenské noviny v českých zemích Lidové noviny 31.12.1934 

Autor neuveden „Bohemia“ und Außenministerium Deutsche Presse 1.1.1935 

d O Bohemii Lidové noviny 1.1.1935 

Autor neuveden Gerüchte um die „Bohemia“ Sozialdemokrat 1.1.1935 

Autor neuveden Bemerkenswerter Kurswechsel der „Bohemia“ Deutsche Landpost 1.1.1935 

Autor neuveden Die Gerüchte um die „Bohemia“ Bohemia 1.1.1935 

Autor neuveden Im Trüben fischer… Prager Presse 1.1.1935 

ald. „Bohemia“ a „Prager Presse“ Národní osvobození 1.1.1935 

Autor neuveden Jde nám na třicátý rok a dostáváme opět nový 
kabát 

Venkov 1.1.1935 

ald. Výhled do nového roku Národní osvobození 3.1.1935 

h. s. Neujahrswünsche, Bohemia 3.1.1935 

Autor neuveden Aufschwung in der tschechischen Presse Deutsche Presse 3.1.1935 

Autor neuveden Neujahrsbetrachtungen in der tschechischen 
Presse 

Deutsche Landpost 3.1.1935 

Autor neuveden Co je vlastně s Bohemií? Venkov 5.1.1935 

hd Kolem nových „Slovenských Národních Novin“ 
v Bratislavě 

Národní listy 5.1.1935 

Autor neuveden Rund um die „Bohemia“, haltlose Dementis Deutsche Presse 6.1.1935 

Autor neuveden Ein neues slowakisch-tschechisches Blatt in 
Prag 

Bohemia 6.1.1935 

bh Slovenští národniari na dvou frontách Lidové noviny 6.1.1935 

Autor neuveden Záhadní českoslovenští novináři Venkov 8.1.1935 

Autor neuveden Jak si představují „Národní listy“ svobodu 
tisku? 

Právo lidu 11.1.1935 

Autor neuveden Die Presse tanzt, Heute Wohltätigkeitsball des 
Journalistensyndikats 

Prager Presse 16.1.1935 

Autor neuveden Tisk agrární a socialistický Čin  17.1.1935 

Autor neuveden Idea tiskového práva Čin 17.1.1935 

Autor neuveden Die Presse tanzt Prager Presse 17.1.1935 

Autor neuveden Ein Hitlerblatt Sozialdemokrat 18.1.1935 

Autor neuveden Der Presse-Ball im Gemeindehause Prager Presse 18.1.1935 

Autor neuveden Tisk, který nám v cizině škodí Venkov 26.1.1935 

Autor neuveden Presse und internationale Politik Prager Presse 27.1.1935 

kj Bohemia šplhá po hákovém kříži České slovo 30.1.1935 

r. Malodohodoví loupežníci – šlágr Bohemie České slovo 7.2.1935 

fb Jak dlouho ještě? Národní politika 7.2.1935 

Autor neuveden Verleunde Kühn Sozialdemokrat 9.2.1935 

x Filiálka Berlína na dolním Václavském náměstí České slovo 10.2.1935 

re Aus der Zeitungswissenschaft Prager Presse 17.2.1935 

Autor neuveden Aufgaben der Presse Prager Presse 20.2.1935 

Autor neuveden Z naší ankety, co žádají občané od příštího 
parlamentu: súčtování s politikou, která 
nedovedla lidu opatřit práci a chléb! 

Lidové listy 21.2.1935 

Autor neuveden Národní Listy České slovo 21.2.1935 

Autor neuveden Kačena Vomáčená Právo lidu 21.2.1935 

js. Za dobrý tisk Právo lidu 21.2.1935 

Autor neuveden Kačena Vomáčená – straší? Právo lidu 22.2.1935 

Kch Ti, kteří se políčkují Národní střed 22.2.1935 

rf- Nevinná nevědomost „Bohemie“ Národní osvobození 23.2.1935 

Autor neuveden Házejte po nich blátem! Večer 26.2.1935 

Autor neuveden Mensch und Zeitung Prager Presse 1.3.1935 

Autor neuveden Ostuda se šíří vždy rychleji než dobrá věc Venkov  2.3.1935 

Autor neuveden Neue Bücher: Zeitungswissenschaft Prager Presse 4.3.1935 

Zelenka, Jaroslav Tisková oprava Lidové listy 8.3.1935 

Autor neuveden Jak jim pomáháme? Psí maso v zahraniční 
propagandě 

Večer 16.3.1935 

Autor neuveden Propaganda proti republice Venkov 16.3.1935 

Autor neuveden Henlein klagt die gesamnte politische 
Redaktion der „Lidové noviny“ 

Deutsche Presse 16.3.1935 

Autor neuveden Neztěžujte diplomatům práci Venkov 17.3.1935 

Autor neuveden Dvě tiskové pře v Užhorodě Lidové noviny 17.3.1935 

i- Šetřit pathosem! Národní osvobození 22.3.1935 

jh- Martinské „Národnie noviny“ obnoveny Národní listy 22.3.1935 

Autor neuveden Was braucht die Presse? Prager Presse 22.3.1935 

m Sensace, ale pro Berlín České slovo 23.3.1935 

Albrecht, Alfred 10 Jahre „Deutsche Presse“ Deutsche Presse 24.3.1935 

úř. Požadavky čs. novinářů České slovo 24.3.1935 

Autor neuveden Zeitungswissenschaft Prager Presse 25.3.1935 

Autor neuveden Jak s nemá psáti Národní osvobození 30.3.1935 

jh- „Slováku“ hrozí zastavení Národní listy 31.3.1935 

Autor neuveden „Slovak“ kann eingestellt werden Prager Tagblatt 31.3.1935 

bp Deník Slovák může být zase zastaven Lidové noviny 31.3.1935 

Autor neuveden Stráž národa Venkov 2.4.1935 

Autor neuveden Zeitungswissenschaft Prager Presse 8.4.1935 

Autor neuveden Das „Syndikat“ für die Journalisten im 
Staatsdienst 

Prager Presse 11.4.1935 

Autor neuveden Udělali zákon proti uveřejňování zpráv o 
důvěrných jednáních ústavních orgánů a nyní 
tvrdí, že prý vědí, komu dá president milost 

Polední list 12.4.1935 

Autor neuveden Pro spravedlivou úpravu postavení novinářů ve 
státní službě 

Národní listy 12.4.1935 

Autor neuveden Do státní služby tiskové patří také novináři Národní osvobození 12.4.1935 

Autor neuveden Stranictví, které zaráží Národní osvobození 13.4.1935 

Autor neuveden Zeitungswissenschaft Prager Presse 15.4.1935 

Autor neuveden Trestní řízení proti „Telegrafu“ Právo lidu 17.4.1935 

Autor neuveden Cizinecký sbor československého tisku Národní politika 17.4.1935 

Autor neuveden Dvojí tvář „Českého Slova“ Venkov 19.4.1935 

Autor neuveden „Kdo vydává Prager Tagblatt? Večer 19.4.1935 

si. Pražský německý tisk mezi sebou České slovo 19.4.1935 

Autor neuveden Die ateste tschechische Zeitung Prager Presse 20.4.1935 

Němec, B. K velikonočnímu Míru Čs. Červeného kříže Národní střed 20.4.1935 

E. M. Dobrý tisk, K letošnímu heslu Červeného kříže Národní listy 20.4.1935 

chb- Dobrý tisk. – Tedy jaký? Národní osvobození 20.4.1935 

Autor neuveden Dobrý tisk čsl. a slovanský Národní listy 21.4.1935 

Autor neuveden Ze života vynikajících novinářů Národní listy 21.4.1935 

Autor neuveden O dobrý tisk Národní osvobození 24.4.1935 

darf. Wo liegt Asch? Prager Presse 25.4.1935 

ald. Dva nové německé listy v Praze Národní osvobození 25.4.1935 

Iv Dziennik Polski se nenapravil Lidové noviny 26.4.1935 
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Autor neuveden „Národní listy“ ve službách Stříbrného Národní osvobození 28.4.1935 

Autor neuveden Zeitungswissenschaft Prager Presse 29.4.1935 

Rolíček, Rudolf Průkopník – rozsevač Venkov 12.5.1935 

Slavík, Antonín  „Venkov“ a Zemědělská rada Venkov 12.5.1935 

Autor neuveden K třicetiletému trvání „Venkova“ Venkov 12.5.1935 

Autor neuveden Die Bohemia Sozialdemokrat 12.5.1935 

Autor neuveden Zeitungswissenschaft Prager Presse 13.5.1935 

Autor neuveden „Venkovu“ do dalšího třicítiletí Venkov 14.5.1935 

Autor neuveden 30 Jahre „Venkov“ Prager Presse 14.5.1935 

Autor neuveden 30 jährige Bestandsfeier des „Venkov“ Deutsche Landpost 14.5.1935 

Autor neuveden Kachna stará a nová Lidové noviny 16.5.1935 

Autor neuveden Die fromme Zeitung und das 7. Gebot Sozialdemokrat 17.5.1935 

xy „Prager Tagblatt“ ve službách Stříbrného A-Zet 22.5.1935 

Autor neuveden Ani po volbách se neudělá v tiskové praksi 
pořádek? 

Právo lidu 23.5.1935 

x. Henleinova Bohemia České slovo 24.5.1935 

rf- Rundschau je příliš sebevědomá Národní Osvobození 25.5.1935 

bán- Zlatostříbrní nicnežnárodovci chtějí beztrestně 
štvát 

Národní osvobození 25.5.1935 

si Prager Tagblatt ve službách Henleinových? České slovo 25.5.1935 

dj Zájezd čs. novinářů na východní Slovensko Večerní Lidové noviny 25.5.1935 

z. Prager Tagblatt se zříká Henleina České slovo 26.5.1935 

Autor neuveden Někteří nár. socialističtí redaktoři, kteří před 
19.květnem… 

Večer 28.5.1935 

Autor neuveden Was hätte verschwiegen werden sollen Bohemia 4.6.1935 

ip Tisk o nové vládě Lidové noviny 5.6.1935 

Cis. „Některé listy přinesly zprávu“ aneb 
neupřímný Radiojournal 

Právo lidu 5.6.1935 

Autor neuveden Generalversammlung der Reichsgewerkschaft 
der deutschen Presse 

Prager Presse 18.6.1935 

Autor neuveden Pravdivé zpravodajství Hospodářský rozhled 19.6.1935 

Autor neuveden Tisk jako prostředník mezi zákonodárnými 
sbory a obyvatelstvem republiky 

Národní politika 20.6.1935 

Autor neuveden Die slovakische Rundreise der Pressechefs Prager Presse 21.6.1935 

Vok Původní zpravodajství Moravské Orlice, 
Melantrich žaluje vydavatele Pištěláka na 
zaplacení 20.000 Kč. odškodného 

neuveden [léto 1935] 

Autor neuveden Die Teilnehmer der Pressekonferenz von 
Štrbské Pleso in Prag 

Prager Presse 23.6.1935 

Autor neuveden Rücktritt des Chefredakteurs der „Bohemia“ Prager Presse 2.7.1935 

Autor neuveden Die „Bohemia“ möchte gleichschalten Sozialdemokrat 3.7.1935 

Autor neuveden Jinak v Praze a jinak za humny Národní osvobození 12.7.1935 

Autor neuveden Lidové Noviny proti požadavkům živnostnictva 
a obchodnictva na obranu velkého kapitálu 

Národní střed 12.7.1935 

Autor neuveden Válečné zpravodajství za světové války Venkov 13.7.1935 

Autor neuveden Obvodní tiskové konference v Praze Rudé právo 14.7.1935 

T. T. Poměr vlády k tisku Přítomnost 17.7.1935 

Autor neuveden Článek o sjezdu svět. tisk. kanceláří  Venkov 23.7.1935 

Autor neuveden Trestuhodné šíření paniky Večer  26.7.1935 

š- Noviny, novináři a armáda Národní střed 31.7.1935 

Autor neuveden Die Journalisten des Herrn Henlein Sozialdemokrat 3.8.1935 

Autor neuveden Greuelpropaganda Deutsche Presse 4.8.1935 

Autor neuveden Hitler nás vede k lidskosti Národní osvobození 4.8.1935 

Autor neuveden Anglosaský tisk Právo lidu 6.8.1935 

Autor neuveden Was haben „Lidove listy“ für eine Interesse, 
Oberammergau zu schädigen? Die politischen 
Hintergründe einer unsachlichen Kampagne 

Deutsche Presse 7.8.1935 

Autor neuveden Was haben „Lidove Listy“ für ein Interesse, auf 
der Unwahrheit zu beharren? 

Deutsche Presse 9.8.1935 

tkb Slovenské národné noviny do Prahy Národní osvobození 17.8.1935 

x. Bohemia, deutsche Zeitung České slovo 17.8.1935 

Autor neuveden Armáda, noviny, veřejnost Venkov 18.8.1935 

t- „Die Zenit“ – Sudetendeutsches Tagblatt Prager Presse  21.8.1935 

(l) 2600 Schriftsteller und Journalisten in der 
Tschechoslovakei 

Prager Presse 22.8.1935 

vok. Proti nekalé soutěži novinářské A-Zet 27.8.1935 

vok Melantrich proti Moravské Orlici České slovo 27.8.1935 

Autor neuveden Ein durchaus unkomplizierter Fall Prager Presse 6.9.1935 

Autor neuveden Soud s red. „Dzenniku Polského“ České slovo 17.9.1935 

Autor neuveden Agrární kampaň proti naší zahraniční politice Národní osvobození 17.9.1935 

Autor neuveden Jubileum Rudého práva Rudé právo 22.9.1935 

Autor neuveden 15 let boje za pravdu a za lid Rudé právo 22.9.1935 

Autor neuveden Rudé právo 15 let Rudé právo 22.9.1935 

Autor neuveden Henlein contra „Prager Presse“ Bohemia 22.9.1935 

Autor neuveden Policajtství v české žurnalistice Venkov 25.9.1935 

Autor neuveden „Der Prager Mittag“ – letzten Endes Sozialdemokrat 26.9.1935 

Autor neuveden Neue Bücher – Zeitungskunde Prager Presse 30.9.1935 

ip Nový německý list Lidové noviny 1.10.1935 

dl- Henleinovy dvojsmyslné slovní hříčky Národní politika 1.10.1935 

Autor neuveden Henleinův nový deník Lidové noviny 2.10.1935 

Autor neuveden „Die Zeit“ – als Sudetendeutsches Tagblatt Prager Presse 2.10.1935 

Autor neuveden Novinářské školství v Č. S. R. Národní politika 4.10.1935 

Autor neuveden Die Sovjetliteratur in der „Prager Presse“ Prager Presse 6.10.1935 

Autor neuveden Opět ukázali svou novinářskou nedbalost! Národní politika 9.10.1935 

Autor neuveden Italie zůstane, i když se režim změní Venkov 10.10.1935 

Autor neuveden Nový německý pondělník „Der Montag“ Národní osvobození 15.10.1935 

Autor neuveden Nežalujeme, ale varujeme Venkov 18.10.1935 

Autor neuveden Výstava levého tisku Rudé právo 26.10.1935 

K. S. Dětská neděle Lidové listy 26.10.1935 

Autor neuveden Něco o tisku a žurnalistech Polední list 11.11.1935 

Autor neuveden Zaměstnavatel J. Stříbrný Právo lidu 12.11.1935 

Autor neuveden Co čekají od Dra. Hodži žurnalisté? Přítomnost 13.11.1935 

Autor neuveden Národní listy Lidové listy 17.11.1935 

Autor neuveden Poznámky ze dne České slovo 22.11.1935 

Autor neuveden  Zakoupili si za 20 milionů léta a nám nadávají Polední list 8.12.1935 

Autor neuveden Intriky německého večerníku Večer 14.12.1935 

bh Pressburger Tagblatt prodán Lidové noviny 14.12.1935 

Autor neuveden Dosavadní jubilea Národních Listů Národní listy 15.12.1935 

Autor neuveden Sedmdesátpět let ve službách národa Národní listy 15.12.1935 

Autor neuveden Jak noviny pracují a rostou Národní listy 15.12.1935 

Autor neuveden Panská 12, Die Geschichte des „Tagblatt“-
Gebäudes 

Prager Tagblatt 15.12.1935 

chb- Ženský obzor – revue českých žen, dělá 
politiku 

Národní osvobození 21.12.1935 

Autor neuveden Revolution und Insertion Prager Tagblatt 22.12.1935 

Autor neuveden Neue Bücher: Zeitungskunde Prager Presse 30.12.1935 

Iv Sjednocenému tisku na Ostravsku se nedaří Lidové noviny 31.12.1935 

Schwelb, Egon Das „kleine Pre$gesetz“ Sozialdemokrat 11.6.1936 

 
Žurnalistika (karton 2556) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Kubíček, A. Pražský dům s nejpohnutější historií Večerník Práva lidu 6.10.1934 

Autor neuveden Přehled revuálního tisku: Vnitřní politika: Pro 
česko-německou spolupráci, Die Brücke 

neuveden [1936] 

Autor neuveden Nový katolický deník v Praze Národní osvobození 4.1.1936 

Autor neuveden Laurin novinářská knihovna Lidové noviny 5.1.1936 

Autor neuveden Ministerstvo sociální péče jen pro sociality? A 
pražská policie ve službách jednoho tiskového 
koncernu? 

Večer 8.1.1936 

j. Národní politika nedá pokoj? České slovo 9.1.1936 

Autor neuveden Novinářský ples pražský České slovo 17.1.1936 

l- Noviny na scestí Lidové listy 21.1.1936 

Autor neuveden Ein Klub der Militärjournalisten Prager Presse 22.1.1936 

Státní 
zastupitelství 
v Praze 

Tisková oprava Právo lidu 24.1.1936 

tt Nová redakce Brázdy Lidové noviny 28.1.1936 

s. Kahánkovské manévry s Brázdou Národní osvobození 29.1.1936 

Ariz. Trapný případ: Američtí Čechoclováci, 
gangsterství a České slovo 

Večerník Práva lidu 30.1.1936 

Autor neuveden Journalistenabend zu Ehren dr. Hodžas Prager Presse 3.2.1936 

Autor neuveden Hodža o úkolu čs. tisku Lidové noviny 3.2.1936 

Autor neuveden Vymyšlené zprávy o Otakaru Mařákovi Večerník Práva lidu 4.2.1936 

Autor neuveden Zločin na vsi a socialistický tisk Venkov 8.2.1936 

Autor neuveden Smysl naší práce: abychom všichni vydrželi A-Zet 13.2.1936 

Autor neuveden Hitlerpresse in der Č. S. R. Prager Mittag 14.2.1936 

Autor neuveden Dozvuky smrti anglického krále Jiřího v našem 
novinářství 

Právo lidu 14.2.1936 

nt Zkreslený pohled úředních míst na novinářské 
poslání 

Národní politika 15.2.1936 

Němeček, Václav O pořádek ve vydávání denních časopisů Právo lidu 16.2.1936 

Autor neuveden Příprava zákona o pracovním poměru 
redaktorů 

Právo lidu 19.2.1936 

Autor neuveden Empfänge auf der Burg Prager Presse 21.2.1936 

Autor neuveden Novináři u presid. republiky Lidové noviny 21.2.1936 

bž. Cizí prsty v našem odborném filmovém tisku Prager Presse 22.2.1936 

Autor neuveden Kocourkov a hulvátov Venkov 27.2.1936 

Autor neuveden 7. březen a Prager Presse Polední list 28.2.1936 

Autor neuveden K dnešnímu otevření čs. tisku v zahraničí Národní listy 1.3.1936 

Úř Klub vojenských redaktorů ustaven Lidové noviny 3.3.1936 

js Ještě o sensačnosti tisku Právo lidu 10.3.1936 

Autor neuveden Wem dient die „United Press“? Prager Presse 13.3.1936 

n Tažení proti večerníkům České slovo 25.3.1936 

Autor neuveden Jaké noviny nejraději čtete? Polední list 29.3.1936 

r. Naléhavá potřeba našeho tisku Národní osvobození 29.3.1936 

Autor neuveden Vzácní hosté v „Národních Listech“ Národní listy 1.4.1936 

Autor neuveden Die Journalisten Tagen Prager Presse 6.4.1936 

Autor neuveden Semknutí všech konstruktivních sil Pondělník A-Zet 6.4.1936 

Autor neuveden Prospívá či škodí rozhlas novinám? Svět mluví 7.4.1936 

Autor neuveden Jak se referuje Venkov 9.4.1936 

Autor neuveden Jako sůl je potřeba zákona „lex Melantrich“ Večer 11.4.1936 

Autor neuveden Zdrcující ortel dr. Jiřího Beneše nad redaktory 
jeho tisku 

Polední list 17.4.1936 

Autor neuveden Anglická veřejnost a československé 
novinářství 

Právo lidu 23.4.1936 

Autor neuveden Jak „referuje“ socialistický tisk o Italii a 
henleinovcích? 

Venkov 29.4.1936 

Redakce Prohlášení Národní listy 30.4.1936 

Autor neuveden Pravda a noviny Venkov 8.5.1936 

Autor neuveden Dozvuky habešského tažení – v Melantrichu Venkov 9.5.1936 

Autor neuveden Nový časopis slovenského lidu Rudé právo 17.5.1936 

Autor neuveden Rekord v neomalenosti Národní osvobození 22.5.1936 

Autor neuveden Novináři po 25 letech Právo lidu 26.5.1936 

Autor neuveden 25 let Syndikátu čs. Novinářů Národní osvobození 26.5.1936 

Autor neuveden „Mladá Praha“ po starých stopách Večer 30.5.1936 

d O pracovní poměr novinářů Lidové noviny 5.6.1936 

Kuzma První pokus o novinářskou sensaci l. p. 1621 České slovo 7.6.1936 

Autor neuveden Tak se s novinami a veřejností nezachází Právo lidu 14.6.1936 

Autor neuveden O věcech novinářských Lidové noviny 19.6.1936 

Autor neuveden Hora porodila myš Polední list 27.6.1936 

Autor neuveden Novinářský zákon Národní listy 27.6.1936 

D. K. Konečná úprava zákona o redaktorech Lidové noviny 27.6.1936 

ühl- Zákon o redaktorech odhlasován Národní osvobození 27.6.1936 

Autor neuveden Ohlas zákona o pracovním poměru redaktorů Národní osvobození 28.6.1936 

Autor neuveden Deutsche Provinzjournalisten in Prag Prager Presse 1.7.1936 

Autor neuveden Journalistengesetz im Senat Prager Presse 2.7.1936 

Autor neuveden Proč zákon o novinářích České slovo 4.7.1936 

Autor neuveden Schweigen ist Gold? Sozialdemokrat 9.7.1936 

Autor neuveden Journalistengesetz kundgemacht Prager Presse 10.7.1936 

Autor neuveden Je to opravdu naše stanovisko? Národní listy 15.7.1936 

Autor neuveden Naše a čsl. stanovisko Venkov 15.7.1936 

k- Po vymýšlených hadech ještě nevázanější útok 
Českého slova 

Venkov 16.7.1936 

js. Styďte se, ó vlastencové! Právo lidu 21.7.1936 

L. Čtyři hodiny v redakci melantrišských listů Večerník Práva lidu 25.7.1936 

rf- „Lidové listy“ o slušnosti Národní osvobození 26.7.1936 

Autor neuveden Svátek celé církve v ČSR Polední Lidové listy č. 194, 1936 

jk. Pracovní poměr novinářů upraven zákonem Právo lidu 1.8.1936 

pv- Kolem pověstného pražského Obzoru Lidové listy 2.8.1936 

Autor neuveden U nás není paniky, je jen politika osobní zloby Právo lidu 2.8.1936 

K. Jen prosím nestřečkovat! České slovo 8.8.1936 

Autor neuveden Československý tisk za hranicemi Odpolední Národní 
politika 

10.8.1936 

Autor neuveden Zaslepenost pravicového tisku Venkov 14.8.1936 

Autor neuveden Naivní způsob boje Venkov 17.8.1936 

Autor neuveden Slova, s nimiž souhlasíme Venkov 18.8.1936 

Autor neuveden Hranice duchovní neutrality Venkov 20.8.1936 

bán- Změna tiskového zákona Národní osvobození 22.8.1936 

Autor neuveden List našich „intelektuálů“ o Španělsku Polední list 22.8.1936 

A. „Právo lidu“ je neloyální Venkov 22.8.1936 

vtk. Armáda a tisk Národní osvobození 23.8.1936 

Autor neuveden Uznání pres. rep. novinám za práci pro 
popularizaci armády 

Venkov 25.8.1936 

Autor neuveden Die „Prager Presse“ zensuiert den Präsidenten 
der Republik 

Prager Presse 25.8.1936 

re Dělníci zakročují v redakcích Národní listy 27.8.1936 

Autor neuveden Fünfzehn Jahre „Sozialdemokrat“ Sozialdemokrat 30.8.1936 

Autor neuveden Ein Gruß unseres Parteivorsitzenden Sozialdemokrat 30.8.1936 

Taub, Siegfried Der Herausgeber hat das Wort Sozialdemokrat 30.8.1936 

Autor neuveden Každý dělá, co dovede Národní listy 30.8.1936 

út Nepravdivé tiskové opravy budou stíhány 
pokutami 

České slovo 22.9.1936 

Autor neuveden Do práce pro dobrou věc! Národní osvobození 4.10.1936 

Autor neuveden Říjen – legionáři, učitelé, veř. a soukr. 
zaměstnanci sobě 

Národní osvobození 4.10.1936 

amb Der Kampf im die Pressefreiheit Prager Presse  4.10.1936 

Autor neuveden Ke hvězdám Lidové listy 4.10.1936 

Autor neuveden O sobě, ne pro sebe Národní osvobození 4.10.1936 

Autor neuveden Před 45 lety a dnes Rudé právo 4.10.1936 

l. br. Ein Journalistisches Doppel-Jubiläum Prager Presse 4.10.1936 

Autor neuveden První redaktoři „Práva lidu“ Právo lidu 4.10.1936 

Hornov, Vladimír Největší katolické tiskárně v ČSR do nové 
čtvrtstoletí 

Lidové listy 4.10.1936 

Bitnar, Vilém Předchůdci Českoslovanské akc. tiskárny Lidové listy 4.10.1936 

Poul, František Jak jsme začínali Lidové listy 4.10.1936 

Macek, J. Filiálka ČAT v Č. Budějovicích Lidové listy 4.10.1936 

Kašpar, Václav Rozmery v tiskárně Lidové listy 4.10.1936 
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Stivín, Josef A jdeme dál! Právo lidu 4.10.1936 

Hampl, A. Právo lidu – instituce strany Právo lidu 4.10.1936 

Dundr, Vojtěch Jediné na nás záleží…! Právo lidu  4.10.1936 

Autor neuveden Labour Party zdraví Právo lidu Právo lidu 4.10.1936 

Soukup, František Cesty, jimiž jsme šli a půjdeme! Právo lidu  4.10.1936 

Meissner, Alfréd Mé prvé styky s „Právem lidu“ Právo lidu 4.10.1936 

Rajman, Rudolf Socialismus je též ideou středních vrstev Právo lidu 4.10.1936 

Koudelka, Jaroslav Noviny se komercializují Právo lidu 4.10.1936 

Dérer, Ivan „Právo lidu“ a Slovensko Právo lidu 4.10.1936 

Modráček, 
František 

Znamení doby Právo lidu 4.10.1936 

Tayerle, Rudolf Dělnictvo s „Právěm lidu“ Právo lidu 4.10.1936 

Veselý, František Půl století hospodářské politiky sociální 
demokracie 

Právo lidu 4.10.1936 

Macek, Josef Změny v hospodářských názorech socialistů Právo lidu 4.10.1936 

Pistorius, Theodor Proč jsme v cizině dražší? Právo lidu 4.10.1936 

Pik, Luděk K pětačtyřicítce „Práva lidu“ Právo lidu 4.10.1936 

Johanis, V. Sociálně politické zákonodárství dříve a nyní Právo lidu 4.10.1936 

Štern, Evžen Dvě revoluční reformy Právo lidu  4.10.1936 

Kapišková, Betty Ženy v ústředním deníku strany Právo lidu 4.10.1936 

Görner, Vladimír Nedoceněná událost Právo lidu 4.10.1936 

Meissnerová, 
Vilma 

Žena a rodina v „Právu lidu“ Právo lidu 4.10.1936 

Novotný, Josef Úspěch spolupráce Právo lidu 4.10.1936 

Berger, O. E. „Právo lidu“ a nejmladší generace za bojů o 
volební právo 

Právo lidu 4.10.1936 

Winter, Gustav Zahraniční politika v „Právu lidu“ Právo lidu 4.10.1936 

Linhart, Josef „Právo lidu“ v československém zahraničí Právo lidu 4.10.1936 

Martínek, Josef „Právo lidu“ v zámoří Právo lidu 4.10.1936 

Peška, Zdeněk Kolektivní bezpečnost Právo lidu 4.10.1936 

Popper, M. Sociální zdravotnictví a „Právo lidu“ Právo lidu 4.10.1936 

Bělina, Josef Právo lidu a odborové organisace Právo lidu 4.10.1936 

Srb, J. Význam „Práva lidu“ pro dělnické odborové 
hnutí 

Právo lidu 4.10.1936 

Dostál, Josef „Právo lidu“ naším spolubojovníkem Právo lidu 4.10.1936 

Lustig, Emil Družstevní hnutí a jeho vztah k dennímu tisku Právo lidu 4.10.1936 

Illový, Rudolf Frank Hlaváček Právo lidu 4.10.1936 

Handlíř, Rudolf Právo lidu dřevodělníkům – dřevodělníci Právu 
lidu! 

Právo lidu 4.10.1936 

va. Naše branná politka Právo lidu 4.10.1936 

Srba, Antonín „Právo lidu“ a brannost republiky Právo lidu 4.10.1936 

Charvát, V. Tradice naší armády Právo lidu 4.10.1936 

Autor neuveden Dnešní jubilejní číslo „Práva lidu“ Právo lidu 4.10.1936 

Autor neuveden První redaktoři „Práva lidu“ Právo lidu 4.10.1936 

Autor neuveden Kdo agrárníkům dělá „zahraniční politiku“ Právo lidu 4.10.1936 

Autor neuveden Před svoláním parlamentu Národní osvobození 4.10.1936 

Ariz. Začínáme tiskovou pětiletku, Do každé 
dělnické rodiny – dělnické noviny 

Večerník Práva lidu 5.10.1936 

v. 25 let Lidové knihtiskárny. 45 let Práva Lidu Právo lidu 6.10.1936 

j Dokument České slovo 7.10.1936 

L. L. Pochodeň ideálů nezhasne nikdy! Lidové listy 10.10.1936 

Autor neuveden Českoslovanská akciová tiskárna na konci 
prvého čtvrtstoletí 

Lidové listy 11.10.1936 

pv- Pod ochranou sv. archanděla Michaela, I. sjezd 
šiřitelů katolického tisku 

Lidové listy 12.10.1936 

L. L. Naše zlatá neděle Lidové listy 13.10.1936 

Autor neuveden Ruf nach katolischer Presse Prager Presse 14.10.1936 

Autor neuveden Kde je vlastně cizí mentalita? Venkov 20.10.1936 

Autor neuveden Druhá konfiskace v nár. socialistickém tisku Venkov 24.10.1936 

Autor neuveden Vyšehradská kapitula a katolický tisk Lidové listy 25.10.1936 

Autor neuveden Klofáč proti A-Zetu Polední list 30.10.1936 

Autor neuveden Kdo v Československu dostává úplatky od 
Goebbelse? 

Polední list 30.10.1936 

Autor neuveden Nestrpíme, aby náš tisk byl záměrně umlčován Národní střed 1.11.1936 

Autor neuveden Co bylo „přehlíženo“ čili o řemeslech a citacích Národní osvobození 1.11.1936 

L. L. Potřebujeme přísného zákona proti nestoudné 
reklamě! Osmá velmoc ohrožuje stát! 

Lidové listy 1.11.1936 

Autor neuveden Zeitungskunde Prager Presse 2.11.1936 

Autor neuveden Furiantství jakožto totální odboj Lidové listy 12.11.1936 

chb- Bělehrad – Praha – Madrid Národní osvobození 17.11.1936 

Autor neuveden Poslední bašta liberálně-demokratická, Prager 
Tagblatt – nacistický? 

A-Zet 19.11.1936 

Autor neuveden Redaktionswechsel in „Prager Tagblatt“ Prager Presse [?] 19.11.1936 

Kd Před převratem v Prager Tagblattu?, Má být 
pozvolna zgleichšaltován pro účely Henleinovy 
strany 

České slovo 19.11.1936 

Autor neuveden „Prager Tagblatt“ do rukou henleinovců Večerník Práva lidu 19.11.1936 

Autor neuveden Kdy konečně napravíme staré chyby! Národní politika 19.11.1936 

Autor neuveden Nová pomůcka ke studiu novin Venkov 20.11.1936 

Verlag und Erklärung Prager Tagblatt 20.11.1936 

Redaktioin des 
„Prager Tagblatt“ 

Autor neuveden Prohlášení vydavatelstva a redakce „Prager 
Tagblattu“ 

Venkov 20.11.1936 

Autor neuveden Eine Erklärung des „Prager Tagblatt“ Prager Presse 20.11.1936 

Kř. Co bude s „Prager Tagblattem“? Právo lidu 20.11.1936 

Autor neuveden  Politický směr Prager Tagblattu zůstane 
nezměněn 

České slovo 20.11.1936 

B Poplach s Prager Tagblattem Lidové noviny 20.11.1936 

kj. Státní zájem – ne sensace, Proč České Slovo 
nemělo sensaci o státní rafinerii 

České slovo 20.11.1936 

úř. Odpověď ministra Dostálka České slovo 20.11.1936 

Autor neuveden Změny v „Prager Tagblattu“ budou provedeny 
postupně 

Rudé právo 21.11.1936 

Fischer, Egon Der Graf und das Tagblatt Montagsblatt 23.11.1936 

Autor neuveden Znovu usvědčení Rudé právo 24.11.1936 

a. Šéfredaktor dr. Blau ujal se své funkce Právo lidu 24.11.1936 

r- Policejní akt 3976 Polední list 29.11.1936 

Paulus, František Proč Polední list a Expres vyhrál svou posici na 
Moravě 

Polední list 29.11.1936 

Havlín, J. Ing. Vzpomínám a děkuji Polední list 29.11.1936 

Acedo Od těžkých začátků – k velkému novinářskému 
úspěchu 

Polední list 29.11.1936 

Astor. Polední list a Slovensko Polední list 29.11.1936 

Autor neuveden Kolečka naší mašiny Polední list  29.11.1936 

Stříbrný, Jiří Nejvěrnější kamarád Polední list  29.11.1936 

Kramář, Karel K prvnímu desítiletí Polední list  29.11.1936 

Schwarz, František Význam a poslání Poledního listu Polední list  29.11.1936 

Autor neuveden Nová pomůcka ke studiu novin České slovo 1.12.1936 

jk Něco, co patří před veřejnost Právo lidu 9.12.1936 

Š Padesáté výročí Času Národní osvobození 20.12.1936 

Autor neuveden U kolébky Času Lidové noviny 20.12.1936 

Cha Radost každému a všem! Národní střed 24.12.1936 

zs Změny v redakci Práva Lidu Lidové noviny 25.12.1936 

Autor neuveden Za politickou školu pro redaktory „A-Zetu“ Rudé právo 31.12.1936 

Autor neuveden Předhled revuálního tisku: Vnitřní politika: 
Novinářská komora 

Pražské noviny [?] [1937] 

Autor neuveden Přehled revuálního tisku, Kulturní politika, 
Krajinský tisk 

Pražské noviny [?] [1937] 

Autor neuveden Zvláštní vydání Prager Montagsblattu  k 60. 
výročí 

Prager Montagsblatt [1937] 

Autor neuveden Ins 110. Jahr Bohemia 1.1.1937 

Autor neuveden Když noviny se mění v minulost Národní osvobození 1.1.1937 

Autor neuveden Vpředu Masaryk, vzadu Hitler Právo lidu 2.1.1937 

Autor neuveden „Ein Ehrgeiziger Christ“ aneb antisemitský 
„Prager Tagblatt“ 

Právo lidu 7.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 7. Januar Prager Presse 7.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 7. Januar Prager Presse 7.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 8. Januar Prager Presse 8.1.1937 

Autor neuveden Veränderung im „Prager Tagblatt“ Sozialdemokrat 9.1.1937 

Autor neuveden Gerede Prager Tagblatt 10.1.1937 

Autor neuveden „Soziales“ aus dem „Prager Tagblatt“ Sozialdemokrat 10.1.1937 

Autor neuveden Pod novým režimem, V Prager Tagblatu se 
propouští 

Večerník Českého 
slova 

12.1.1937 

ip Prager Tagblatt na nových cestách, Směrem 
k henleinovství a agrární pravici 

Lidové noviny 12.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 12. Januar Prager Presse 12.1.1937 

Autor neuveden Prager Tagblatt usměrněn Lidové listy 13.1.1937 

Autor neuveden Prager Tagblatt chce být spojujícím článkem 
mezi henleinovstvím a agrárním pravičáctvím 

Večerník Práva lidu 13.1.1937 

ip Prager Tagblarr na nových cestách, 
Vydavatelství popírá změnu směru 

Lidové noviny 13.1.1937 

Autor neuveden Prager Tagblatt Venkov 14.1.1937 

Autor neuveden Prager Tagblatt Venkov 14.1.1937 

Autor neuveden Ve Francii uklidnění, u nás podezírání Venkov 14.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 15. Januar Prager Presse 15.1.1937 

Autor neuveden Rozklad „Prager Tagblattu“ Právo lidu 15.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 16. Januar Prager Presse 16.1.1937 

Keller, Rudolf Die Angriffe aus das „Prager Tagblatt“ Prager Tagblatt 16.1.1937 

Autor neuveden Naše nynější krise Venkov 17.1.1937 

Autor neuveden Zeitungskunde Prager Presse 18.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 19. Januar Prager Presse 19.1.1937 

Autor neuveden Der Journalistenball Prager Presse 20.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 21. Januar Prager Presse 21.1.1937 

ip Další změny v Prager Tagblattu Lidové noviny 22.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 23. Januar Prager Presse 23.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 23. Januar Prager Presse 24.1.1937 

Autor neuveden Zeitungskunde Prager Presse 25.1.1937 

Autor neuveden Jsme na dobré cestě: O milionech našich a o 
milionech jejich 

 Večerní České slovo 26.1.1937 

i- Čím to je? Venkov 27.1.1937 

Autor neuveden Pressestimmen vom 27. Januar Prager Presse 27.1.1937 

Autor neuveden Plané polemiky mezi literáty Lidové listy 28.1.1937 

Autor neuveden Komu slouží „Národní listy“? Národní osvobození 29.1.1937 

Hk. Novináři u gen. inspektora branné moci Národní osvobození 30.1.1937 

Autor neuveden Prager Presse-Echo Prager Tagblatt 31.1.1937 

Autor neuveden Boty, noviny a kultura Večer 3.2.1937 

Autor neuveden Rozhlas a tisk Venkov 3.2.1937 

rp. Hrubá sensacechtivost melantrišského listu Národní listy 11.2.1937 

Autor neuveden Wie der „Stürmer“ das „Prager Tagblatt“ sieht Sozialdemokrat 12.2.1937 

Autor neuveden Z politické džungle, nebo oko za oko, zub za 
zub 

Venkov 23.2.1937 

Šantrůček, B. Třicet let Českého Slova České slovo 2.3.1937 

Autor neuveden Rok Klubu čs. vojenských redaktorů, Projev 
ministra národní obrany Machníka 

Právo lidu 5.3.1937 

Autor neuveden Zeitungskunde Prager Presse 8.3.1937 

Autor neuveden Proti nekalé soutěži v revolucích Právo lidu 13.3.1937 

Autor neuveden Českoslovenští i němečtí novináři manifestují 
pro tiskovou komoru 

Národní osvobození 16.3.1937 

ař Dělnický tisk Právo lidu 19.3.1937 

Autor neuveden Náš podíl na Katolickéakci, Jak soudí 
venkovský kněz o naší tiskové propagační práci 

Lidové listy 3.4.1937 

Autor neuveden Zeitungskunde Prager Presse 5.4.1937 

ivl Nemalovali jsme zbytečně čerta na zeď! Národní politika 18.4.1937 

Autor neuveden Redakteur gegen Mercy-Verlag Der Prager illustrierte 
Montag 

19.4.1937 

Autor neuveden Von der „Zeit“ zu Mercy Sozialdemokrat 21.4.1937 

A. K. Der Sündenfall der Presse Bohemia 21.4.1937 

L. S. Presse und Slavistik Prager Presse 24.4.1937 

šach Zbraň nabroušená Právo lidu 24.4.1937 

Autor neuveden Vlastní silou vpřed, Rubrika věnovaná naší 
propagační akci 

Národní osvobození 25.4.1937 

Autor neuveden Pro právní jistotu a tisk Polední list 27.4.1937 

Autor neuveden Rozhádaný národ Venkov 4.5.1937 

jj Počátky sedmé velmoci Lidové listy 6.5.1937 

Autor neuveden Dejte pozor na podkopnou práci Národní politika 6.5.1937 

Autor neuveden Naše noviny Právo lidu 16.5.1937 

Autor neuveden Skvělá exposice „Noviny“ na Hospodářské 
výstavě v Praze 

Venkov 21.5.1937 

Vašek, Adolf E. 60 let od první světové žurnalistické výstavy 
vůbec – v Praze! 

Národní politika 28.5.1937 

vs Změny ve správní radě Národních Listů Lidové noviny 30.5.1937 

Autor neuveden Na přání zesnulého dra. Kramáře změny ve 
správní radě 

Lidové noviny 31.5.1937 

Autor neuveden Z propagační činnosti našeho exp. ústavu Lidové listy 4.6.1937 

Autor neuveden Vydavatelství Národní Politiky první 
v Československu zakoupilo letadlo pro 
novinářskou službu svým čtenářům 

Národní politika 6.6.1937 

g. j. Zeitungskunde Prager Presse 14.6.1937 

Autor neuveden Tisk ve službách špionáže Rudé právo 16. + 17. 6. 
1937 

Autor neuveden Jsou u nás také Sidorové? Večerník Práva lidu 18.6.1937 

Autor neuveden Der freie Mensch Bohemia 20.6.1937 

Autor neuveden Das Bild der Heimat: Stadt und Landschaft Bohemia 20.6.1937 

Čapek, Karl Das unnatürliche Problem Bohemia 20.6.1937 

Lodgman, Rudolf Mein Kampf im Jahre 1918 im Spiegel der 
„Bohemia“ 

Bohemia 20.6.1937 

Zink, Josef Der deutsche Arbeitsplatz im Staatsdienst Bohemia 20.6.1937 

Wiesmeyer, Emil 
Dr. 

Aktivismus auch im Prager Rathaus Bohemia 20.6.1937 

Autor neuveden Zeitungskunde Prager Presse 21.6.1937 

Autor neuveden Kdo to dává Německu materiál k politickým 
kampaním 

Večer 2.8.1937 

Autor neuveden Komu slouží „Pražské noviny“? Večerník Práva lidu 5.8.1937 

Autor neuveden Nevyhrožujme intervencemi cizích vyslanců!, 
Budeme chodit na sebe žalovat do ciziny? 

Lidové listy 14.8.1937 

Autor neuveden Novinářská válka České slovo 15.8.1937 

Autor neuveden Tschechische Presse fassungslos Die Zeit 20.8.1937 

Autor neuveden Scharfe Auseinandersetzung in der 
tschechischen Presse 

Sozialdemokrat  22.8.1937 

Autor neuveden Českoslovenští vlastenci – nepřátelé státu, 
Demokratický tisk ostře odsuzuje psaní 
československého pravicového tisku proti naší 
republice 

Právo lidu 22.8.1937 

jm Goebbelsovi pomahači mezi námi České slovo 22.8.1937 

Autor neuveden „Národní listy“ a Goebbels Právo lidu 22.8.1937 

Autor neuveden Soudruzi pomáhají bratrům proti – 
Melantrichu 

Venkov 22.8.1937 

Ariz. Portugalská koalice Večerník Práva lidu 23.8.1937 

Autor neuveden Hromadné žaloby pro obrázek Polední list 24.8.1937 
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Autor neuveden Novináři z „Venkova“ podněcují 
protičeskoslovenskou kampaň 

Večerník Práva lidu 24.8.1937 

Autor neuveden Německý list o chování českých „vlastenců" Právo lidu 25.8.1937 

Autor neuveden Prohlédnutý manévr Národní listy 27.8.1937 

Autor neuveden Mrtvá se stětí leká Národní listy 28.8.1937 

Autor neuveden Einen Zeitungspiegel Arden wir brauchen Prager Presse 28.8.1937 

Autor neuveden Kdyby se to tak stalo našemu vyslanci! (přetisk 
článku z Lidových listů) 

České slovo 31.8.1937 

Autor neuveden Žurnalistický nezpůsob Národní listy 4.9.1937 

Autor neuveden Zwei Presse-Institutionen, die den 18. Feber 
ingorieren 

Sozialdemokrat 5.9.1937 

Autor neuveden Neues tschechisches Blatt in Reichenberg Bohemia 9.9.1937 

Autor neuveden „Sudetočesk A-Zet“ Die Zeit 10.9.1937 

Autor neuveden Sudetočeský A-Zet Venkov 10.9.1937 

rs Dvacet let českobudějovického „Republikána“ Národní listy 11.9.1937 

Autor neuveden Něco k zápasu o Národní listy Polední list 29.9.1937 

Autor neuveden Die Zeitungen werden teuerer Die Zeit 29.9.1937 

Hampl, Antonín Vítězství morálky a ducha Právo lidu 3.10.1937 

Seifert, Jaroslav F. V. Krejčímu Právo lidu 3.10.1937 

Stivín, Josef Do pátého desetiletí Právo lidu 3.10.1937 

Dundr, V. Moje vzpomínky na „Právo lidu“ z dílny Právo lidu 3.10.1937 

Vácha, František Jak jsme hlídali „Právo lidu“ Právo lidu 3.10.1937 

Suchý, Václav Před čtyřiceti lety Právo lidu 3.10.1937 

Autor neuveden Vzpomínka tomu, který stál u kolébky „Práva 
lidu“ 

Právo lidu 3.10.1937 

Havlena, J. Vzpomínám, jak bylo Právo lidu 3.10.1937 

chb- 40 let „Práva lidu“ Národní osvobození  5.10.1937 

Autor neuveden Vierzig Jahre „Právo lidu“ Prager Presse 5.10.1937 

r. Hledá se původce rozbrojů Národní osvobození 8.10.1937 

Správní rada 
Pražské akciové 
tiskárny 

Čtenářské obci Národních listů Národní listy 8.10.1937 

Autor neuveden Quartals-Programm der „Bohemia“ Bohemia 10.10.1937 

Autor neuveden Nevyhánějte svědků ze soudní síně Venkov  13.10.1937 

Kahánek, 
Ferdinand 

Soumrak stranického tisku? Venkov 16.10.1937 

Autor neuveden Nezávislý tisk Lidové noviny 20.10.1937 

zet Odpovědnost stranického tisku Lidové noviny 24.10.1937 

Autor neuveden Stranický tisk Právo lidu 24.10.1937 

Autor neuveden Nový šéfredaktor Prager Tagblattu Lidové noviny 30.10.1937 

vl Půl století snah o dobrý tisk Lidové noviny 31.10.1937 

R. J. Die Umstellung biem „Prager Tagblatt“ 
beendet 

Montagsblatt 1.11.1937 

 Autor neuveden Ein monarchistisches Tagblatt in Prag? Deutsche Landpost 10.11.1937 

Autor neuveden Tisk stranický a nestranický Národní osvobození 11.11.1937 

Autor neuveden Na okraj dne Venkov 16.11.1937 

Autor neuveden Více sluší poslouchat papeže než agrárníky Lidové listy 20.11.1937 

Autor neuveden Uhodili jsme hřebík na hlavičku  Lidové listy 21.11.1937 

Autor neuveden Století válek a revolucí Právo lidu 24.11.1937 

Autor neuveden Zwei neue Prager Zeitungen Prager Mittag 27.11.1937 

Autor neuveden Pravda a skutečnost Venkov 28.11.1937 

chb- Jak byl přijat Hodáčův nový deník? Národní osvobození 1.12.1937 

Autor neuveden Noviny drásají nervy Právo lidu 2.12.1937 

Autor neuveden Noviny nebo stařešiny Venkov 4.12.1937 

Autor neuveden  Zeitungskunde Prager Presse 6.12.1937 

Autor neuveden Eine slowakische Tageszeitung in Prag Die Zeit 11.12.1937 

Autor neuveden Fünfzehn verbotene Themen Prager Tagblatt 12.12.1937 

Autor neuveden Verbotliste für Nachrichten militärischer Natur Prager Presse 12.12.1937 

Autor neuveden Nový opravdu československý týdeník Venkov 15.12.1937 

Hr. Také Švýcarsko chrání vojenská tajemství Venkov 15.12.1937 

Autor neuveden Přehled katolických časopisů Venkov 19.12.1937 

al. Kolik máme v republice novinářů? Národní politika 19.12.1937 

Autor neuveden Zeitungskunde Prager Presse 20.12.1937 

zet Týdeník národní sjednocení zastaven Lidové noviny 23.12.1937 

ju. Takhle to tedy nepůjde Národní listy 29.12.1937 

Autor neuveden Agrárníci usilují o Moravskoslezský deník Lidové noviny 30.12.1937 

Autor neuveden Der „Daily Herald“ gegen das Verbot des 
„Neuen Vorwärts“ 

Sozialdemokrat 30.12.1937 

Autor neuveden Eine Prager Bibliothek der 
Zeitungswissenschaft 

Der Prager illustrierte 
Montag 

[1938] 

Autor neuveden „Slovenský hlas“ Prager Presse 1.1.1938 

rč Nový slovenský denní list Národní politika 1.1.1938 

Autor neuveden Týdeník „Čech“ zanikl Lidové listy 1.1.1938 

bh Nový slovenský deník, Založen Hodžou a na 
něm nezávislý 

Lidové noviny 4.1.1938 

Autor neuveden První číslo nového deníku „Slovenský hlas“ Právo lidu 4.1.1938 

Autor neuveden Už zase nový deník v Praze?, Orgán nové státní 
strany? Mladý advokát v čele listu. Neznámý 
mecenáš v pozadí 

Pražský list 4.1.1938 

Autor neuveden „Moravsko-slezský deník“ do rukou agrárníků Právo lidu 4.1.1938 

mo Magyar Ujság přesídlil do Prahy Lidové noviny 5.1.1938 

Autor neuveden Ein Blatt, der zwischen Tschechen und 
Slowaken vermitteln will 

Bohemia 5.1.1938 

Autor neuveden 20 Jahre „Slovak“ Die Zeit  16.1.1938 

Autor neuveden „Zem“ o anketě „Venkova“ Venkov 16.1.1938 

Autor neuveden Peroutkas Bombe Der Prager illustrierte 
Montag 

17.1.1938 

Autor neuveden Vom Ball der tschechoslovakischen 
Journalisten 

Prager Presse 21.1.1938 

Autor neuveden Auch bei Melantrich slowakisches Tagblatt Prager Mittag 26.1.1938 

Autor neuveden Die „Prager Presse“, resp. ihre Rubrik 
„Pressestimmen“ und deren Redakteur 

Prager Presse 1.2.1938 

Autor neuveden Ze statistiky a z Marxe lze dokázati všechno Venkov 2.2.1938 

Autor neuveden Soustředěné tiskové služby Venkov 3.2.1938 

Autor neuveden Panoptikum „Hospodářského rozhledu“ Venkov 4.2.1938 

Autor neuveden Ein offenes Wort Deutsche Presse 5.2.1938 

vs. O kvalifikaci novinářské práce České slovo 11.2.1938 

Autor neuveden Imunitu novinářům? Právo lidu 19.2.1938 

K. Jak se z Prahy na Slovensku ostouzí Praha České slovo 19.2.1938 

Autor neuveden I tu je třeba klidu a rozvahy Národní osvobození 22.2.1938 

Autor neuveden Ošklivá debata České slovo 23.2.1938 

gg. Das tschechische Zeitschriftenwesen vor 100 
Jahren 

Prager Presse 24.2.1938 

Autor neuveden Kde zůstala censura? Venkov 26.2.1938 

Čech, Emerich Nutná propagace české kultury a slovanské 
vzájemnosti 

Národní osvobození 5.3.1938 

Autor neuveden Neue Bücher Prager Presse 7.3.1938 

K. Sensací máme po krk České slovo 12.3.1938 

Autor neuveden  Statečnost se neměří prsním tónem ani 
namočeným perem 

Venkov 15.3.1938 

j. Záškodník ve Venkově České slovo 17.3.1938 

Autor neuveden Pro těžkou poruchu Právo lidu 26.3.1938 

Autor neuveden Řeč Dr. M. Hodži Deutsche Presse 30.3.1938 

x Tisk je také brannost, a ne lajdáctví!  České slovo 30.3.1938 

Autor neuveden Klarstellung Deutsche Presse 2.4.1938 

sk. Tancuj, tancuj – vykrůcaj! Večer 5.4.1938 

Autor neuveden Noviny a vládní tisk. orgány Národní osvobození 8.4.1938 

ld Novináři pro snášenlivost a rozvahu Lidové noviny 11.4.1938 

Autor neuveden 10.000 Kč věnovali čs. novináři na obranu státu Venkov 12.4.1938 

Autor neuveden Die Tagung des Tschechoslovakischen 
Journalisten-Syndikats 

Prager Presse 12.4.1938 

Autor neuveden Geld stinkt nicht Sozialdemokrat 14.4.1938 

Autor neuveden Wem dient das Prager Tagblatt? Sozialdemokrat 26.4.1938 

Autor neuveden Jak se dal zglaichšaltovat německý tisk v ČSR Lidové listy 4.5.1938 

Wa. Guter Rat wird immer teuerer Die Zeit 5.5.1938 

Autor neuveden Wohin, „Prager Tagblatt“? Sozialdemokrat 6.5.1938 

Autor neuveden Der Auslagenzuwachs Prager Tagblatt 7.5.1938 

Ks Prager Tagblatt se vrací Lidové noviny 7.5.1938 

E. V. Jak čtou Češi noviny? Národní osvobození 7.5.1938 

Autor neuveden Kauder, Bacher und Hosenbedarf Der Prager illustrierte 
Montag 

9.5.1938 

Autor neuveden Jiná mluva, nová skutečnost Venkov 10.5.1938 

Autor neuveden Pressefreiheit und Nationalität Prager Presse 13.5.1938 

K- Máme vydávat německé noviny a německé 
články pro Němce v našich novinách? 

Národní osvobození 18.5.1938 

Autor neuveden Přehled revuálního tisku: Slovenský 
antisemitismus 

Pražské noviny 25.5.1938 

Šíba Státní zastupitelství v Praze, Tisková oprava Právo lidu 25.5.1938 

Autor neuveden Die Augen und Ohren der Welt Montagsblatt 30.5.1938 

Autor neuveden Síň pro zahraniční novináře v Praze Národní politika 2.6.1938 

D. S. Večer zahraničního tisku Lidové noviny 23.6.1938 

čt Cizí novináři na Slovensku České slovo 7.7.1938 

r. V perspektivě času Národní osvobození  14.7.1938 

Autor neuveden Není doba na drobné šarvátky Lidové listy 15.7.1938 

Autor neuveden Ale, ale – panstvo hrozí! Večer 18.7.1938 

Autor neuveden Hodžův orgán odříká se Stránského 
„Přítomnosti“ 

Polední list 19.7.1938 

Autor neuveden Das „Prager Montagsblatt“ Sozialdemokrat 26.7.1938 

Autor neuveden Změny v Lidových novinách Polední list  27.7.1938 

jk-  Peroutka se vzdal, Fürth nastupuje Venkov 29.7.1938 

zz- Wir Allen die wahre Volksgemeinschaft, Deutsche Presse 3.8.1938 

Autor neuveden  Řeči se mluví Právo lidu 4.8.1938 

Autor neuveden Francouzský dělný lid: kam na prázdniny? – 
Německý: do kterých kasáren? 

Národní osvobození 7.8.1938 

Autor neuveden Zahraniční politické aktuality – Smysl německé 
kampaně 

Venkov 7.8.1938 

Autor neuveden Proti vzpurné odvaze – Odvaha poctivé 
obrany, Mluvila jistota demokracie 

Večerník Práva lidu  8.8.1938 

drk. Rozhovory na ulici Venkov 10.8.1938 

G. B. Kdy nebude válka? Rudé právo 10.8.1938 

eu. Co vlastně prokazuje Venkov? Rudé právo 11.8.1938 

Autor neuveden Záložníci píší vládě Rudé právo 11.8.1938 

Autor neuveden Mißbrauchte Gastfreundschaft Prager Presse 16.8.1938 

l- „ČIN“ umravňuje Venkov 17.8.1938 

Autor neuveden Skutečné dokumenty Právo lidu 19.8.1938 

Autor neuveden Apel k čsl. vládě Národní osvobození 31.8.1938 

Autor neuveden Disciplinu v novinách! Právo lidu 31.8.1938 

Autor neuveden Prohlášení syndikátu čs. Novinářů Večerník Práva lidu 31.8.1938 

Autor neuveden Apel zur Vernatwortung Prager Presse 1.9.1938 

Autor neuveden Smysl pro odpovědnost? Venkov 8.9.1938 

JM Po neděli Lidové noviny 12.9.1938 

Autor neuveden Od války k válce Národní osvobození 29.9.1938 

r. O osud malých národů Národní osvobození 29.9.1938 

 
Pathologické zjevy v tisku (karton 2569) 
Autor/původce Název článku/příspěvku List Datum 

Autor neuveden Novinářská choroba Československá 
republika  

1.9.1928 

Autor neuveden „Pašeráci“ Franty Sauera konfiskováni Rudé právo 20.4.1929 

Autor neuveden Senátor Klofáč v tisku Čech  7.7.1929 

Autor neuveden Kdy nesmrdí peníze a kdy smrdí mravnosti Polední list 9.11.1929 

Autor neuveden Tak končí každá nepoctivá kampaň Polední list  17.11.1929 

Autor neuveden Gegen die Unverantwortliche Presse Prager Presse 17.11.1929 

Autor neuveden Občanská koalice zodpovědna i za „České 
Slovo“, „Lidové Noviny“ a „Polední List“? 

Role 17.11.1929 

Autor neuveden Proti demoralizaci veřejnosti bulvár. Tiskem Národní osvobození 17.11.1929 

kn Bulvární tisk Národní osvobození 17.11.1929 

Dyk, Viktor Problém zločinnosti a veřejnosti Národní listy 17.11.1929 

Hrabánek, Jan Krise čsl. Tisku Národní osvobození 19.11.1929 

Autor neuveden Volají-li novináři po zostření censury, musí být 
velmi zle 

Role 21.11.1929 

Autor neuveden Bože, děkuji Tobě, že nejsem jako jiní lidé, 
dráči, nespravedliví, cizoložníci, anebo jako i 
ten publikán 

Venkov 22.11.1929 

Autor neuveden Vydejte zákon proti novinářskému braku Právo lidu 23.11.1929 

Autor neuveden „Pánům: min. dr. Benešovi, posl. dr. E. Franke, 
sen. V. Klofáčovi, jakožto vedoucím činitelům 
strany nár. socialistické.“ 

Venkov  24.11.1929 

Autor neuveden Mladá česká inteligence odsoudila neslušný 
tisk 

Nedělní list  24.11.1929 

Weyr, František Sensationspresse und Demokratie Prager Presse  27.11.1929 

Bouček, Václav Sensationspresse und Demokratie Prager Presse 28.11.1929 

Autor neuveden Boj proti brakovému tisku jen záminkou boje 
proti „Rudému právu“ 

Rudé právo  29.11.1929 

Autor neuveden Sensační tisk a demokracie, Česká věda proti 
bulvárnímu tisku 

Právo lidu  29.11.1929 

Šalda, F. X. Sensationspresse und Demokratie: III. Eine 
Geißel der Großstadt 

Prager Presse  29.11.1929 

Autor neuveden Mravní mor Role  29.11.1929 

Autor neuveden Boj proti bulvárnímu tisku nestačí! Lidové listy 30.11.1929 

Autor neuveden Nevěstinec Zemínová zrušila, ale zapomněla na 
kuplířské inseráty Šaldova tisku 

Polední list 30.11.1929 

Autor neuveden F. X. Šalda proti blbé censuře, která censuruje 
pravdu a krásu a před morovým tiskem strká 
hlavu do písku 

Rudé právo  30.11.1929 

oo Gegen die Boulevardpresse Prager Presse  30.11.1929 

Butter, Oskar Sensationspresse und Demokratie: IV. Mehr 
Verantwortungsbewußstein! 

Prager Presse 30.11.1929 

Autor neuveden  Bože, děkuji Tobě, že nejsem jako jiní… Venkov 1.12.1929 

Hrabánek, Jan Bulvární tisk v cizině a u nás Národní osvobození 1.12.1929 

Meisnerová, Vilma Ženská rada o bulvárním tisku Právo lidu  1.12.1929 

Autor neuveden Proti bulvárnímu tisku, Přednáška dra Hocha a 
pokračování ankety „Prager Presse“ 

Právo lidu 1.12.1929 

Löwenbach, Jan Sensationspresse und Demokratie Prager Presse 1.12.1929 

Autor neuveden Proč se nyní rozvinul boj proti bulvárnímu tisku Venkov 1.12.1929 

Cassius Pražský „hloupý chlap“ a jeho úloha 
v demokracii 

Polední list  1.12.1929 

Autor neuveden Sesměšňovat nešťastné a ubohé prokazuje 
nedostatek vkusu a vzdělání 

Polední list 1.12.1929 

Jíše, Karel Chraňte společnost! České slovo 1.12.1929 

Autor neuveden Vytažen na světlo, vytrhl se a prchl zase do tmy České slovo 1.12.1929 

Autor neuveden Hlasy listů o boj proti bulvárnímu tisku Pondělní list  2.12.1929 

Autor neuveden Syndikát čsl. tisku proti sensačnímu tisku Československá 
republika 

3.12.1929 

Autor neuveden Novináři proti snižování úrovně tisku Národní osvobození 3.12.1929 

Autor neuveden Syndikát čsl. novinářů chce konečně zakročit 
proti známému pokoutnímu tisku 

Polední list 3.12.1929 

Meissnerová, Sensationspresse und Demokratie: VI. Frauem Prager Presse 3.12.1929 
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Vilma gegen die Schundpresse 

Autor neuveden Když vyvstal podnikům Melantricha konkurent 
v tisku Stříbrného, přiklusal i Syndikát čsl. 
Novinářů 

Lidové listy  3.12.1929 

Autor neuveden Účel světí prostředky Právo lidu 3.12.1929 

Autor neuveden Proti bulvárnímu tisku Právo lidu 3.12.1929 

P. Něco jako pohádka Lidové listy  3.12.1929 

Bouček, V. Dr. Zločinnost a tisk Národní osvobození  3.12.1929 

Autor neuveden Gegen die Boulevard-Presse Prager Tagblatt 4.12.1929 

Joachim, V. Dr. Sensationspresse und Demokratie: VII. 
Oeffentliche Gewalt gegen öffentliche 
Meinung 

Prager Presse 4.12.1929 

Bouček, V. Dr. Kriminalität und Presse Prager Presse  4.12.1929 

Autor neuveden Die Boulevardpresse, wie sie es macht Prager Presse  4.12.1929 

Autor neuveden Pronásledují revoluční tisk a mluví o potírání 
brakového tisku 

Rudé právo 4.12.1929 

Autor neuveden Proti bulvárnímu tisku. Anketa „P. P.“ Právo lidu  4.12.1929 

Autor neuveden Kozel zahradníkem Venkov  4.12.1929 

Autor neuveden Hlas pražských učitelů: „Bulvární“ tisk kazí 
mládež! 

Právo lidu  5.12.1929 

Autor neuveden Soc. dem. „Nová Doba“ nevěří „očistné akci“ 
dra Boučka 

Venkov  5.12.1929 

Autor neuveden Proti bulvárnímu tisku Národní listy  5.12.1929 

Chalupný, 
Emanuel 

Sensationspresse und Demokratie: VIII. Mittel 
gegen die Sensationspresse 

Prager Presse  5.12.1929 

do Bulvární tisk? Národní práce 6.12.1929 

Autor neuveden Sensační tisk Národní osvobození 6.12.1929 

Langer, Leopold Sensationspresse und Demokratie: IX. Fűr die 
Hebung des Presseniveaus 

Prager Presse  6.12.1929 

Nesnídalová, 
Marie Dr. 

Zur Diskussion über die Boulevardpresse Prager Presse  6.12.1929 

Autor neuveden Výjimečná opatření proti tisku Rudé právo  6.12.1929 

Autor neuveden Die Lehrer gegen die Boulevardpresse Prager Presse 6.12.1929 

Dovifat, Emil Prof. 
Dr. 

Sensationspresse und Demokratie: X. 
Boulevardpresse und Revolverpresse 

Prager Presse  7.12.1929 

Autor neuveden Proti bulvárnímu tisku. Anketa „Prager Presse“ Právo lidu  8.12.1929 

Knobloch, Edward Sensationspresse und Demokratie: XI. Zum 
Problem der Boulevardpresse 

Prager Presse  8.12.1929 

Pimper, Antonín K diskusi o bulvárním a jiném dennímu tisku Národní listy  8.12.1929 

Autor neuveden Proti zdivočilosti tisku Role  8.12.1929 

Autor neuveden Sensationspresse und Demokratie: XII. 
Schriftsetzer-, nicht Schriftstellerarbeit 

Prager Presse  10.12.1929 

Autor neuveden Pokrytecké rozhorlení Lidové listy  11.12.1929 

Autor neuveden Sensationspresse und Demokratie: XIII. Die 
Lehrer gegen die Boulevardpresse 

Prager Tagblatt  11.12.1929 

E. V. K učitelskému projevu proti špatnému tisku Národní osvobození  12.12.1929 

Schieszl, J. Judr Sensationspresse und Demokratie: XIV. Die 
Freiheit der Presse und die Boulevardblätter 

Prager Presse  12.12.1929 

Autor neuveden Auch die Konferenz des tschechoslovakischen 
Arbeiterturnverein protestiert 

Prager Presse  13.12.1929 

Autor neuveden Schütz die Jugend vor der Giftpresse Prager Presse 13.12.1929 

Autor neuveden Kudy na neslušný tisk České slovo  14.12.1929 

Autor neuveden Lest ministerského předsedy o neslušném tisku 
pana Šaldy 

Polední list  14.12.1929 

Autor neuveden Ein Gesetz gegen die Skandalpresse Deutsche Landpost  15.12.1929 

Autor neuveden Proti bulvárnímu tisku, Anketa „Prager Presse“ Právo lidu  15.12.1929 

Weiner, Richard Co vám to udělaly bulváry? Lidové noviny  16.12.1929 

Svaz učitelstva 
československého 

Učitelstvo proti špatnému tisku Národní osvobození  16.12.1929 

Autor neuveden Jenom bulvární tisk? Venkov  16.12.1929 

Autor neuveden Tisk Benešův a Stránského dodnes nedal 
satisfakci nešťastné oběti zločinu na Smíchově 

Pondělní list  16.12.1929 

Autor neuveden Sensationspresse und Demokratie: XVI. Bilanz 
der Rundfrage 

Prager Presse  16.12.1929 

Autor neuveden Anketa „Prager Presse“ Rudé právo  17.12.1929 

r Špatný tisk a dobrý tisk Reforma 18.12.1929 

Autor neuveden Mravní nebezpečí ze sesnačního tisku Večerní České slovo  18.12.1929 

Autor neuveden A ještě k diskusi o bulvárním tisku Lidové listy  19.12.1929 

Autor neuveden Nedobře uvážená akce Ženské národní rady Venkov  19.12.1929 

Autor neuveden Špatný tisk a dobrý tisk Právo lidu  19.12.1929 

Autor neuveden Ženská národní rada, která umravňuje dle 
politického klíče 

Polední list  20.12.1929 

Autor neuveden Proti sensačnímu tisku Národní osvobození  21.12.1929 

Autor neuveden Nejedná se jim o čest mrtvé, ale o konkureční 
boj 

Pondělní list  23.12.1929 

Autor neuveden Proti sensačnímu tisku Národní osvobození  23.12.1929 

Autor neuveden Jugend und Schundpresse Prager Presse  24.12.1929 

Autor neuveden Jak čeliti bulvárnímu tisku? Právo lidu  24.12.1929 

Buková, M. Problém zločinnosti a veřejný tisk Národní osvobození 25.12.1929 

Kahánek, O bulvárním tisku Polední list 27.12.1929 

Ferdinand 

Autor neuveden Před podáním osnovy zákona proti literárnímu 
a časopiseckému braku 

Pražský večerník  27.12.1929 

Hrabánek, Jan Proti nemravnému tisku Národní osvobození  28.12.1929 

Autor neuveden O mravnost našeho tisku Venkov  28.12.1929 

Autor neuveden Odpor veřejnosti České slovo  29.12.1929 

Koudelka, Jar. Krise demokracie – v tisku Právo lidu  29.12.1929 

Autor neuveden Sensační tisk a demokracie Národní osvobození  29.12.1929 

Autor neuveden Proti znemravňujícímu pornografickému tisku Právo lidu  31.12.1929 

Autor neuveden Skandalpresse und Pressefreiheit Sozialdemokrat  31.12.1929 

kh Prémie pro rozšiřování bulvárního tisku Národní osvobození  31.12.1929 

Potocká, Józa Ženy o bulvárním tisku Národní listy večerní  3.1.1930 

Autor neuveden Žurnalistické organisace proti tiskovému braku Národní listy  19.1.1930 

rč. Podobizny sebevrahů v novinách Národní politika 
odpolední 

28.1.1930 

Autor neuveden Dva psychiatři a lékařka o útočišti sebevrahů Večerní České slovo 28.1.1930 

Autor neuveden Další dvě výstrahy před tiskem, povzbuzujícím 
k sebevraždám 

Večerní České slovo 29.1.1930 

kn Žurnály poslance Stříbrného a rozněcování 
sebevražedné manie 

Národní osvobození  30.1.1930 

K–a Sebevraždy a tisk Národní politika 
odpolední  

31.1.1930 

Autor neuveden Dalším čtyřem listům odňata doprava do 
Československa 

České slovo 25.3.1930 

J. S.  Žalostné výsledky boje proti „bulvárnímu“ 
tisku 

Polední list 6.4.1930 

Autor neuveden Jejich sensace České slovo 16.4.1930 

Autor neuveden Inseráty Stříbrného tisku Právo lidu 17.4.1930 

ühl Typický proces červeného tisku Národní osvobození 17.4.1930 

Autor neuveden Červeň je přece ještě barvou studu? České slovo 18.4.1930 

Autor neuveden Žumpa České slovo  5.6.1930 

Autor neuveden Typický proces červeného tisku Národní osvobození 5.6.1930 

Autor neuveden Jak Stříbrného tisk získával inserty! Večerní Práva lidu 5.6.1930 

Autor neuveden Insertní obchody v tisku poslance Stříbrného České slovo 5.6.1930 

Autor neuveden Inseráty Stříbrného tisku Právo lidu 5.6.1930 

Autor neuveden Stříbrného tisk – vydírané inseráty Večerní České slovo 5.6.1930 

Autor neuveden Insertní obchody tisku Stříbrného České slovo 6.6.1930 

Autor neuveden Jak Stříbrného tisk získával inserty! Večerník Práva lidu 6.6.1930 

Autor neuveden Insertní obchody u Stříbrných České slovo 7.6.1930 

Autor neuveden A to tele hubou mele… České slovo 19.6.1930 

Autor neuveden Jaký kavalír bojoval v „Pr. Presse“ proti 
bulvárnímu tisku 

Polední list 2.7.1930 

Autor neuveden Pomlouvají statečně, ale neradi odvolávají České slovo 10.7.1930 

Autor neuveden Ze zákulisí bulvárního tisku Čech 2.10.1930 

Autor neuveden Kdo se líbí Maďarům České slovo 7.10.1930 

Stivín, Josef Proti bulvárnímu tisku! Právo lidu 9.12.1930 

Autor neuveden Listy Jiřího Stříbrného ve společnosti maďar. 
koresp. kanceláře iredentistické 

Večerník Práva lidu  11.12.1930 

Autor neuveden Patnáct míst přečinů proti mravopočestnosti Večerní České slovo  25.8.1931 

ald. „Tempo“ pana Stříbrného vydalo kalendář… Národní osvobození 25.8.1931 

Autor neuveden „Šejdrem“ p. Stříbrného Právo lidu  29.8.1931 

ühl  Typický proces červeného tisku Národní osvobození 17.9.1931 

fk Inserce Večerního Listu před soudem Lidové noviny 17.9.1931 

Autor neuveden Proti bulvárnímu tisku a ovzduší morální otravy Národní osvobození 27.9.1931 

Autor neuveden Přátelé malých lidí a velkých insertů České slovo 17.2.1932 

Autor neuveden Politické informace listů šejdrem Večerník Práva lidu 26.2.1932 

Autor neuveden I ve jménu sensace je humanita bita! Československá 
republika 

22.3.1932 

Autor neuveden Redaktor „Rakety“ odsouzen Polední list 12.4.1932 

Autor neuveden Stříbrného tisk plnou parou v klerikálních 
vodách 

České slovo 3.5.1932 

Autor neuveden Noviny třetí říše Rudé právo 20.5.1932 

Autor neuveden Dosavadní stoupenec stříbrňáckého fašismu o 
národních obchodech českého Hitlera 

Večerník Rudého 
práva 

24.5.1932 

Autor neuveden Služba Maďarům České slovo 29.5.1932 

Autor neuveden Die Methoden der Prager Presse Prager Presse 1.6.1932 

Autor neuveden Noviny Jiřího Stříbrného, znemravňující tisk 
odsouzen z parlamentní tribuny 

Večerní České slovo 1.6.1932 

Autor neuveden Jak se to rýmuje? Československá 
republika 

17.6.1932 

Autor neuveden Za Petschkovy miliony chtějí učit Prahu, jak má 
být slovanská! 

Národní osvobození 2.7.1932 

Autor neuveden Slet vyčistil vzduch od zápachu klepů. Chrobáci 
zalezli zpátky ke svým hromádkám 

Večerní České slovo 11.7.1932 

Autor neuveden Červený tisk… Národní osvobození 9.8.1932 

Autor neuveden Eine Klage gegen den „Poledni List“ Deutsche Landpost 17.8.1932 

Autor neuveden Trestuhodné novinaření Československá 
republika 

25.9.1932 

Autor neuveden  Novinářský syndikát proti sensacechtivosti 
tisku 

Československá 
republika  

8.11.1932 

Autor neuveden Prasečinky a urážky presidenta republiky České slovo 29.12.1932 

Autor neuveden Zakročuje se proti fašistickému a 
pornografickému tisku 

Národní osvobození 25.3.1933 

Autor neuveden Politik milionářem snadno a rychle České slovo  26.5.1933 

Autor neuveden Jednání o politických zákonech, Dnes zasedá 
ministerská rada, Smrtelná rána pro Stříbrného 
tisk 

Večerní České slovo  26.5.1933 

Autor neuveden Vor einem Verbote der Stříbrný-Presse Deutsche Landpost 27.5.1933 

Autor neuveden Stříbrnému je to pro psinu! České slovo  27.3.1934 

Autor neuveden Zase se ozval přízemní duch České slovo 27.4.1934 

pts Oběť reportážních metod červeného tisku České slovo 18.6.1934 

Autor neuveden Stříbrný tisk rozdává Polákům republiku Večerní České slovo  7.8.1934 

Autor neuveden Jak červený tisk ostouzí jméno a zájmy Prahy České slovo 18.8.1934 

Autor neuveden Podvodník dodavatelem stříbrných sensací České slovo 23.8.1934 

rf Jak pracuje Stříbrného tisk Národní osvobození  23.8.1934 

Autor neuveden Vrchol společenského úpadku Polední list  26.8.1934 

K. Kut. 100 listů nebylo zabaveno a 100 redaktorů 
nepůjde do kriminálu 

Polední list 28.8.1934 

Autor neuveden Pro a proti Lidové noviny  31.8.1934 

Autor neuveden Blázni nebo šílenci v Polsku, kriminál u nás Polední list 1.9.1934 

Autor neuveden Hrubý útok stříbrňáckého listu na armádu a 
legionáře 

Národní osvobození 7.9.1934 

x Jak se dělají u Stříbrných noviny České slovo  14.9.1934 

Autor neuveden Záhadné titulky tisku pana Stříbrného Právo lidu 28.10.1934 

Autor neuveden U obchodníka papírovými odpadky 35 kg 
přednášek z Válečné školy 

Polední list 20.11.1934 

Autor neuveden Kapituly-Stříbrný-Marmaggi Lidové listy 20.11.1934 

Autor neuveden Proč Němci opanují naše vysoké kněžské 
úřady? 

Polední list 20.11.1934 

Autor neuveden Střibrnys Schundpresse hetzt gegen das Prager 
Domkapitel 

Deutsche Presse  21.11.1934 

Autor neuveden „Polední list“ je orgánem říšskoněm. min. 
propagandy 

Rudé právo 21.11.1934 

Autor neuveden Tisk Stříbrného štve proti svatovítské kapitule Lidové listy  22.11.1934 

A. Kuš! České slovo  30.11.1934 

Autor neuveden Lži červeného tisku České slovo 1.12.1934 

Autor neuveden Ženeva odvrátila katastrofu A-Zet  13.12.1934 

Autor neuveden Politický humor? Lidové noviny 10.1.1935 

Autor neuveden Stříbrňácký tisk slouží Hitlerovi Národní osvobození 12.1.1935 

Autor neuveden Opožděný „protiklerikální“ záchvat „Poledního 
listu“ 

Lidové listy 13.1.1935 

Autor neuveden Stříbrný drží palce Hitlerovi i Henleinovi Rudé právo 16.1.1935 

Autor neuveden Zase to vyhráli Polední list  18.1.1935 

k Pornografie se stěhuje z červeného tisku do 
Národních listů 

České slovo 24.1.1935 

Autor neuveden Pěkní národovci České slovo 12.2.1935 

Autor neuveden Naši „nacionalisté“ sekundují našim 
nepřátelům v Polsku 

Právo lidu 13.2.1935 

x Páté přes deváté České slovo 13.2.1935 

r Deutsche Zeitung Bohemia České slovo 13.2.1935 

Autor neuveden Ligisté do fronty proti 40ti hod. prac. týdnu Právo lidu  17.2.1935 

J. Dítě muselo zemřít Lidové noviny 20.2.1935 

KZK Dítě červeného tisku České slovo 22.2.1935 

Autor neuveden Další nepravdy „Poledního listu“ Právo lidu 24.2.1935 

A. R. Výmysly „Poledního listu“ Národní osvobození  2.3.1935 

Autor neuveden Tři stanoviska během tří dnů Venkov 3.4.1935 

Autor neuveden Erklärung Bohemia 24.4.1935 

Autor neuveden „Schweigegeld“ nebo inserce? Právo lidu 26.4.1935 

Autor neuveden Ministr, který má 850 milionů a jiné šušky-
šušky 

Právo lidu 4.5.1935 

Autor neuveden Kutovina Právo lidu  19.5.1935 

Autor neuveden Šejdrem už zase plácají Právo lidu 21.5.1935 

C. Pobuřování celé veřejnosti a vyvolávání paniky 
„taktikou“ sjednocených pro nedělní volby 

Právo lidu 24.5.1935 

Autor neuveden Naši důstojníci se nedoprošují u henleinovců Právo lidu  22.6.1935 

Autor neuveden Tisk Stříbrného a Osvobozené divadlo Právo lidu  21.8.1935 

kl. Čechoslovákům žijícím v Maďarsku Večerník Práva lidu  7.1.1936 

Autor neuveden Zloděj Kozimov a tisk pana Stříbrného Právo lidu  8.1.1936 

Autor neuveden „Polední list“ Herr S. Subottin a bělogvardějská 
sebranka 

Rudé právo  11.1.1936 

Autor neuveden Úspěch hakenkrajclerské propagandy Lidové noviny  14.1.1936 

Autor neuveden Místo vyslance Osuckého – p. Janeček Polední list  11.2.1936 

Autor neuveden Lékařské organisace proti sensacím tisku Národní osvobození  11.3.1936 

Autor neuveden Úpadkové bulvární noviny Právo lidu 7.4.1936 

Autor neuveden Jak se to dělá, aby měl Berlin radost České slovo 10.4.1936 

Autor neuveden Útoky proti Sokolu Večerní České slovo 18.4.1936 

Autor neuveden Tisková oprava Polední list 25.4.1936 

Autor neuveden Aby u Stříbrného neotiskli každou Stříbrného 
pitomost 

České slovo  21.5.1936 

js. Budou vyhlášeny sankce na podniky Jiřího Právo lidu 3.6.1936 
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Stříbrného? 

Autor neuveden Fackovací zábava v „Nedělním listě“ Právo lidu 8.7.1936 

kj Tisk soudný a tisk nestoudný České slovo 17.7.1936 

r. Sami dělají paniku, ale pochvalují si, že lid náš 
je klidný 

České slovo 4.8.1936 

Autor neuveden Zpívat neumíme a nevíme, co je to národ Rudé právo 7.8.1936 

Autor neuveden Kdo je vinen zvýšením zločinnosti? Lidové listy 7.8.1936 

Autor neuveden Stříbrňáčtí cestovatelé jsou sprostí Rudé právo 12.8.1936 

Autor neuveden Stříbrný pomáhá kovobaronům Rudé právo 22.8.1936 

Autor neuveden Pro koho pracují? Večerní Právo lidu 5.10.1936 

Autor neuveden Soukromá otázka „Polednímu listu“ Rudé právo 11.12.1936 

ap. President republiky v zajetí komunistů Národní osvobození  16.12.1936 

Autor neuveden Úvaha o inserátech a Hitlerovi Rudé právo 17.12.1936 

Autor neuveden Propaganda zbabělosti a strachu před Hitlerem 
v „Poledním listu“ 

Rudé právo 17.12.1936 

d. V novém roce – staré moresy České slovo 3.1.1937 

Autor neuveden Proč ty varšavské „sensace“ v „Pol. listu“? Rudé právo  4.2.1937 

Autor neuveden Napětí v Moskvě Právo lidu 6.2.1937 

Autor neuveden Proč děláme nepopulární zákony a nařízení? Právo lidu  6.2.1937 

L. Pohlcení Československa? Zbabělost a strach 
bývají horší než zrada 

Večerní Právo lidu 26.2.1937 

Autor neuveden Verbotene Druckschriften Prager Tagblatt 28.5.1937 

Autor neuveden Neue Bücherverbote Die Zeit 28.5.1937 

Autor neuveden Sensace stříbrného tisku Národní osvobození 27.8.1937 

x Jen ostouzet! České slovo 1.9.1937 

Autor neuveden Německá emigrantka iniciátorkou krvavého 
„Rodokapsu“ 

Národ 15.10.1937 

chb. Mystifikace na všechny strany Národní osvobození 23.12.1937 
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Příloha č. 2: Přehled periodik 

Název listu Příspěvky 
[počet] 

Národní listy 533 

Právo lidu 477 

Rudé právo 408 

České slovo 390 

Národní osvobození 362 

Prager Presse 356 

Venkov 276 

Lidové noviny 268 

Lidové listy 220 

Tribuna 213 

Bohemia 174 

Sozialdemokrat 171 

Československá republika 168 

Národní politika 160 

Polední list 153 

Prager Tagblatt 151 

Čas 86 

Deutsche Presse 83 

Večer 59 

28. říjen 55 

Čech 54 

Role 49 

Reforma 46 

Pražský večerník 40 

název listu neuveden  39 

Die Zeit 36 

Deutsche Landpost 33 

Nový večerník 29 

Národní demokracie 28 

Československé noviny 24 

Československá samostatnost; Montagsblatt 18 

Národní střed; Socialista 16 

Slovák 10 

Pondělní list; Pražské noviny 8 

A-Zet 6 

Prager Mittag; Reichenberger Zeitung; 
Slovenská politika 

5 

Česká demokracie; Der Prager illustrierte 
Montag; Moravsko-slezský denník; Prager 
Abendzeitung; Ráno; Slovenský denník; Expres; 
Národní noviny; Národní práce; Nedělní list; 
Nová doba; Robotnické noviny; Slovenský 
východ; Tagesbote; Večerní list Praha; 
Československý deník; Český deník; Čin; 
Freiheit; Legionářský směr; Národ; Národne 
noviny; Našinec; Nová Praha; Občanské 
noviny; Přítomnost; Socialistické listy; Sociální 
demokrat; Zítřek; Bratislavský deník; Bohemia 
Landpost; Čechoslowakische Korrespondenz; 
Dělnické listy Kladno; Der Tag; Die rote Fahne; 
Die  tschechische Presse; Gablonzer Tagblatt; 
Hospodářský rozhled; Montag; Moravská 
orlice; Moravské národní noviny; Moravské 
noviny; Národní poledník; Nový večer; 
Poledník; Pondělí; Prager Abendtagblatt; 
Prager Montagsblatt; Pražské pondělí; Pražský 
list; Rovnost; Socialistická budoucnost; Stráž; 
Stráž pokroku; Svět mluví; Svoboda; Svobodná 
republika; Telegraf; Teschner Tagblatt; 
Teplitzer Zeitung; Učitelské noviny 

<  5 

 


