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Abstrakt 

Diplomová práce na téma “Hlasatelky v Československém rozhlase a rozhlas pro ženy“ se na 

základě historických událostí třicátých let 20. století zabývá rozvojem rozhlasového vysílání 

v Československu. V první kapitole se autorka věnuje technickým pokrokům, novým 

vynálezům, zahraničním přenosům a dále také cenzuře a reorganizacím rozhlasu. Podpisem 

Mnichovské dohody vznikla speciální instituce pro cenzuru, která znepříjemnila život 

několika zaměstnancům Radiojournalu. Důležitou součástí této části je představení pražské 

programové koncepce a brněnského studia, které se stalo hlavnímu městu velkou konkurencí. 

Druhá kapitola se věnuje analýze programu “Rozhlas pro ženy“. Tato nejdůležitější část celé 

diplomové práce představuje témata, která byla typická pro zkoumané období a která byla 

připravována zejména pro ženské posluchačstvo. Přednášky se týkaly vaření, domácích prací, 

výchovy, či studia. Žena byla chápána především jako rodička dětí starající se o domácnost. 

Život prvních hlasatelek Radiojournalu, jako byly například Zdeňka Walló, Marie Magdalena 

Tomanová, Helena Kronská a další, popisuje poslední, a to třetí kapitola. Mimo jiné je zde 

vysvětleno, co znamená práce hlasatelská a jaké těžkosti toto zaměstnání přinášelo. Bohaté 

jazykové dovednosti, příjemný hlas a pracovitost zajistily vybraným hlasatelkám popularitu u 

posluchačů v Československu i v zahraničí.  

 

 

 

Abstract 

The master thesis with topic “Female broadcasters in Czechoslovakian radio and radio for 

women” is describing, based on historical events during thirties in twentieth century, 

development of radios broadcasting in Czechoslovakia. In the first chapter the author devotes 

to technical development, new inventions, international broadcasting and further censorship 



 

 

and radios reorganizations. By signature of Munich´s agreement emerged special institution 

for censorship, which caused problems to some employees of Radiojournal. Important part of 

this chapter is also introducing Prague´s program conception and Brno´s studio, which 

became a big rival to the capital. Second chapter is devoted to the analysis of program called 

“Radio for women”. The most important part of master thesis introduces topics, which were 

typical for examined period and which were prepared mainly for female listeners. Lectures 

were connected with cooking, household, upbringing or studies. Woman was understood 

mainly as expectant mother taking care of babies and household. Life of first female 

broadcasters of Radiojournal, for example Zdeňka Walló, Marie Magdalena Tomanová, 

Helena Kronská and others, describes last and third chapter. Besides other things is there 

explained what does job of broadcaster mean and what kinds of problems this employment 

brings. Rich language skills, nice voice and hardworking brought to these ladies popularity 

among many listeners in Czechoslovakia and foreign countries. 
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Úvod 
  

 

V Československu rozhlasové vysílání začalo v květnu 1923. V této době byla 

veřejnost spíše než obsahem daného média fascinovaná jeho technickými možnostmi. Rozhlas 

zvláštním způsobem zasáhl do života milionů lidí a změnil tak tradiční formu komunikace. 

Lidé nebyli připraveni na rozhlasový způsob sdělování, tedy na elektronickou formu, kdy 

komunikátor neví, kdo sdělení přijímá a adresát nemá možnost bezprostředně odpovědět. 

Rozhlas tak mohl oslovit miliony lidí v jeden stejný moment.  

Zkoumané masové médium má dvě role, negativní a pozitivní. Americký režisér 

Orson Welles pro rozhlas upravil román “Válku světů“ od H. G. Wellse. Adaptace vypadala, 

jako by šlo o sled skutečných událostí. „Následky byly zcela neočekávané: mezi posluchači 

nastal strašlivý zmatek, lidé prchali z míst, k nimž se údajně blížili Marťané. Byli i takoví, 

kteří raději skončili svůj život, než by vyčkali záhuby, kterou tak sugestivně popisoval 

rozhlasový reportér, jímž byl sám Orson Welles.“
1
 I takovým výjimečným způsobem se dá 

zneužít rozhlas. Existují však i případy, kdy dané médium sehrává pozitivní roli, například 

před vypuknutím a během druhé světové války. Rozhlas v této době lidi stmeloval, dával jim 

víru a naději. Z uvedených případů vidíme, že toto médium představuje sílu, která mobilizuje 

masy lidí, záleží však také na tom, kdo má nástroj v ruce a jakým způsobem ho používá. 

Nejednalo se tedy pouze o kulturní instituci, její důležitost měla dopad i ve sféře 

politické, ekonomické a vojenské. Rozhlas byl, je a bude součástí veřejného života. Jeho 

význam je nejen historický, ale také současný, což vysvětluje důležitost tématu. To ale není 

vše. Důležitým aspektem rozhlasu je také docílení aktivního zájmu posluchačů, splnit jejich 

požadavky a přání a také umět v pravou chvíli do programu zařadit to, co je vhodné a žádané. 

 Ačkoli většina obyvatel České republiky v případě využívání médií tráví volný čas na 

internetu nebo u televize, přesto podle výzkumu s názvem „Češi v síti“, který provedla 

společnost TNS AISA na konci roku 2011, dalo přednost rádiu 39 % dotázaných, což není 

zanedbatelný výsledek. V porovnání s tištěnými novinami a časopisy, které volí 16 % 

                                                 
1
 HOŘČIČKA, Jiří. Lidé kolem mikrofonu, s. 10.  
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populace, je i vyšší.
2
 Rozhlas tak neztrácí na své razanci, naopak u některých stanic se 

poslechovost každým rokem zvyšuje.   

 Odborné literatury o vývoji rozhlasového vysílání v Československu není mnoho. 

Míra zpracování tématu je velmi nízká. S ohledem na velký význam rozhlasu ve třicátých 

letech 20. století a v průběhu druhé světové války, který v té době sehrál významnou roli, je 

až s podivem, jak málo odborné literatury je tomuto tématu věnováno.  

Ačkoli by se mohlo zdát, že pořady pro ženy a hlasatelky v rozhlase jsou často 

rozebíraným tématem, literatura v podobě uceleného knižního vydání stále chybí. Publikace 

se zaobírají zejména technickým vývojem a možnostmi rozhlasu při jeho vzniku, zaměření na 

ženy však chybí. Z tohoto důvodu je velká část diplomové práce založena na archivních 

pramenech. 

 Z titulů, které jsou v České republice věnovány dějinám rozhlasového vysílání, lze 

jmenovat dva. Především dílo Lenky Čábelové (Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách 

a na Moravě v letech 1923 – 1939, 2003). Tato publikace detailně popisuje historický vývoj 

rozhlasu ve 20. a 30. letech 20 století. Zabývá se jak trendy rozhlasové techniky, tak i 

organizačním hlediskem. Podrobný popis pořadů, prvních hlasatelek a obrazový materiál zde 

ale chybí. Daný nedostatek nahrazuje dílo od Evy Ješutové a kol. (Od mikrofonu 

k posluchačům: Z osmi desetiletí Českého rozhlasu, 2003), kde jsou čtenářům představeny 

významné momenty z historie a současnosti Českého rozhlasu. 

 V případě tematických okruhů, kterým se diplomová práce věnuje, jako je například: 

legislativní systém a cenzura bylo použito dílo Tomáše Pavlíčka (Cenzurní systém. Cenzurní 

zásah a literatura za Druhé republiky, 2006). Dalším významným zdrojem pro ucelení 

diplomové práce z hlediska životních údělů hlavních představitelů rozhlasového vysílání, se 

stala kniha Rostislava Běhala (Kdo je kdo v sedmdesátileté historii českého rozhlasu, 1996).  

 Autorka diplomové práce vidí svůj hlavní přínos v analýze pořadu s názvem “Rozhlas 

pro ženy“. Vlastní badatelská sonda do pramenů archivu Českého rozhlasu pokládá vedle sebe 

témata, která byla pro třicátá léta s ohledem na ženy, typická. Cílem analýzy je zjistit, co si 

rozhlas o svých posluchačkách na základě vysílaných přednášek myslel, proč byly jednotlivé 

příspěvky zařazeny a co se od nich očekávalo. Autorka se dále snažila ukázat na objevující se 

emancipační myšlenky. Ačkoli pořad “Rozhlas pro ženy“ byl vysílán od roku 1934, ve své 

                                                 
2
 Procentuální údaje převzaty z: KRÁL, Miroslav. Online taktiky na budování značky. Mediaguru [online]. 14. 

8. 2012 [31. 12. 2014]. Dostupné z WWW: http://www.mediaguru.cz/2012/08/online-taktiky-na-budovani-

znacky/#.VKPohWd5NvQ. 

 

http://www.mediaguru.cz/2012/08/online-taktiky-na-budovani-znacky/#.VKPohWd5NvQ
http://www.mediaguru.cz/2012/08/online-taktiky-na-budovani-znacky/#.VKPohWd5NvQ
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analýze se zaměřila zejména na konec třicátých let, a to na roky 1937, 1938 a 1939 z důvodu 

omezeného rozsahu diplomové práce.  

 Nemalou pozornost autorka práce klade prvním hlasatelkám Československého 

rozhlasu. Kritériem pro výběr daných žen bylo získání hlasatelské práce v Radiojournalu ve 

třicátých letech. Daná kapitola také vymezuje, co je to činnost hlasatelská a jak se odlišuje od 

jiných pozic. Výjimku však představuje Jana Felicie Nedbalová, která byla do této částí 

rovněž zařazena, ačkoli nebyla hlasatelkou. Důvodem je to, že byla pověřena programem 

“Rozhlas pro ženy“, který tvoří důležitou součást celé diplomové práce, což znamená, že i její 

práci je nutno zvýraznit. 

Jelikož se autorka práce v historické části zabývala také brněnskou odbočkou, tak 

začlenila i významnou hlasatelku z tohoto místa do svého závěrečného dílu. Ačkoli tyto ženy 

odvedly značnou práci, tak je na ně často zapomínáno a literatura se jejich životům vyhýbá. 

Proto nejcennějším zdrojem pro představení hlasatelek čtenářům byly Archivní a programové 

fondy Českého rozhlasu, kde bylo možné najít jejich osobní dokumenty podávající informace 

o pracovním a zčásti i soukromém životě. Písemnosti měly nejrůznější charakter, a to úřední 

korespondence, výplatní pásky, životopisy nebo výčet rozhlasových dovedností. Materiály 

obsažené v uvedeném archivu byly sourodé a informace tvořily ucelený obsah. Jen v málo 

případech byly neúplné a nedostatečné. 

 Diplomová práce si na základě historických událostí klade za cíl popsat vývoj 

rozhlasového vysílání v Československu v období třicátých let 20. století.  Mimo jiné se také 

věnuje nárůstu počtu koncesionářů, poslechovosti a také reorganizaci Rozhlasu. Autorka se 

soustředila i na bohatou programovou koncepci, spor s ČTK a hlavně na významné osobnosti, 

které působily v Radiojournalu během zkoumaného období. 

 Účelem diplomové práce je provést analýzu programu “Rozhlas pro ženy“, jejíž 

výsledky by se tak staly velkým přínosem. Žádný ucelený dokument týkající se tohoto tématu 

prozatím není. Stejně tak informace o prvních významných hlasatelkách Československého 

rozhlasu dostupné veřejnosti v publikacích jsou v současné chvíli zanedbatelné. Předložený 

text by tak byl prvním, který by se hlouběji věnoval výše zmiňovaným námětům. 

 V diplomové práci se autorka věnuje, jak je uvedeno výše, hlasatelkám 

Československého rozhlasu a rozhlasu pro ženy ve třicátých letech 20. století. Na rozdíl od 

původního návrhu změnila název práce z důvodu lepší srozumitelnosti. Téma není uchopeno 

celosvětově, ani celoevropsky, je zmapováno pouze Československo. Vzhledem k tomu, že se 

autorka zabývala výhradně hlasatelkami Československého rozhlasu a ostatní pozice 

vynechala, bylo nutné podle toho upravit i název práce. 
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 V průběhu zkoumání vývoje Československého rozhlasu ve třicátých letech by také 

bylo možné pomocí příslušných dokumentů sledovat financování rozhlasového vysílání, 

možnosti reklamy nebo se detailněji podívat do dalších archivních fondů ohledně hlasatelek 

Radiojournalu. Stejně tak by bylo zajímavé prostudovat životy i jiných žen pracujících 

v Československém rozhlase, například telefonistek nebo písařek. Autorka se však těmito 

kapitoly nezabývala, protože pro ni byly jiné body prioritní a rozsah práce nebyl dostatečný. 
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1. Vývoj československého rozhlasu v období 30. let 
 

1.1 Rozvoj techniky 
 

 

 Při výzkumu jakéhokoli média je nutné vzít v potaz vnější podmínky jeho činnosti, 

hlavně ekonomické, politické a právní. Z celkového hlediska byla situace v Československu 

pro rozhlas přívětivá. Vše se ale změnilo během třicátých let 20. století, kdy v letech 1928 – 

1933 propukla celosvětová hospodářská krize. Toto selhání kapitalismu velmi těžce zasáhlo i 

Československo, nejvíce však Slovensko, Podkarpatskou Rus a pohraniční území českých 

zemí. Nezaměstnanost a úpadek životní úrovně zvyšoval v některých vrstvách společnosti 

poptávku po extrémních názorech a rychlých řešeních. Objevovaly se i hladové bouře a 

organizované politické akce opozice. „Krize, která silně dopadla na německou menšinu 

v českém pohraničí a v Německu, pomohla vynést k moci Adolfa  Hitlera.“
3
 

 V průběhu hospodářské krize došlo také k aktivizaci antisemitismu. Na české straně 

především u českých nacionalistů v čele s Národní demokracií a českých fašistů pod záštitou 

Národní obce fašistické. Protižidovskou zášť zařadili do svých politických programů. 

V případě sousedního Německa velký zvrat nastal v momentě, kdy byl Adolf Hitler 30. ledna 

1933 prohlášen německým kancléřem. Většina fašistických skupin se nechala inspirovat právě 

jím. ,,Po příkladu Německa se vzmáhalo nacionální fašistické hnutí v celé Evropě. Ofenzivní 

nástup hitlerovců v Německu vedl k aktivizaci sil hakenkreuzlerů (DNSAP) a potom 

henleinovců, ale také Gajdových fašistů a jim podobných hnutí.“
4
 V roce 1935 vyhrála 

Henleinova Sudetoněmecká strana československé parlamentní volby. Velká bída v pohraničí 

způsobená nejen hospodářskou krizí stranu vynesla nahoru.  

V této nepříliš optimistické době se stal rozhlas oproti jeho začátkům ve 20. letech
5
, 

které by se daly charakterizovat improvizací, technickou primitivností, důrazem na klasickou 

                                                 
3
 ČERMÁKOVÁ, Radka. Československá pluralistická demokratická společnost ve stínu nacistického 

Německa, s. 9. 

 
4
 PASÁK, Tomáš: Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1045. Praha 1999, s. 103.  

 
5
 „V ČSR se s pravidelným rozhlasovým vysíláním pro veřejnost začalo 18. května 1923 ve 20:15 ve Kbelích a 

7. června téhož roku vznikla společnost Radiojournal.“ (KONČELÍK, Jakub, ORSÁG, Petr, VEČERA, Pavel. 

Dějiny českých médií 20. století, s. 56). 
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hudbu a vysokými náklady, postupně masovou záležitostí konkurující periodickému tisku a 

některé totalitaristické státy ho využily jako účinný nástroj propagandy.  

 Hospodářská krize byla důvodem odhlašování koncesí na poslech, jelikož narůstala 

nezaměstnanost a lidé tak měli méně peněz. „Pro řadu koncesiovaných posluchačů byl 

rozhlasový poplatek
6
, v té době 10 Kč měsíčně, příliš vysoký. V dubnu roku 1932 byl 

proveden v ostravském kraji průzkum mezi posluchači, kteří odvolali své koncese; bylo 

zjištěno, že u 58.7 % byla důvodem nezaměstnanost a špatné finanční poměry a jen u 9.5 % 

nespokojenost s programem.“
7
 Radiojournal se snažil pomoci nezaměstnaným lidem tím, že 

zavedl zvláštní relaci, kde mohli umělci bez práce vystupovat a dále zastavil účinkování 

zahraničních herců a hudebníků, aby tak bylo dost místa pro umělce domácí. Jako další 

příčiny odhlášení byly podle Ročenky Československého rozhlasu 1937 uváděny: 

opotřebované elektronky nebo jiné součástky, přijímač byl koncesionáři odebrán z důvodu 

neplacení ceny nebo nedodržení splátek, dále koncesionář nebyl schopný zaplatit poplatek 

kvůli hospodářským poměrům, úmrtí koncesionáře, odjezd na letní pobyt, vystěhování do 

ciziny, nedostatek času k poslouchání rozhlasu a jiné.
8
 

 Na druhé straně se jiní posluchači naopak domáhali posílení vztahu k rozhlasu. Lidé 

cítili potřebu mít informace, ale také zábavu a rozhlas nabízel možnost tento požadavek splnit. 

Občané tak mohli díky zábavným a hudebním pořadům uniknout každodenním starostem.  

Během třicátých let tak nastal rozvoj rozhlasového vysílání. Dochází především ke 

zdokonalení techniky.  

 V tomto období řešilo vedení rozhlasu mnoho oblastí rozvoje. Od rozšíření redakčních 

a vysílacích prostor po zkvalitňování sítě. Zabývalo se například i problémy jako je vrácení 

hotového záznamu a opravení chyby nebo možností pohybu reportéra v terénu. „Technickou 

službu československého rozhlasu obstarává jednak Státní poštovní a telegrafní správa, která 

svým nákladem opatřuje a udržuje v provozu všechny technické prostředky (počínaje 

mikrofonem) sloužící vysílání (vysílače, vedení, vysílací stanice, budovy), jednak 

                                                 
6
 „Rozhlasový poplatek jest opětujícím se poplatkem za propůjčení koncese podle § zákona o telegrafech a jsou 

v něm obsaženy tyto složky: uznávací poplatek za výkon práva, jež podle zákona přísluší výhradně státu, 

poplatek evidenční na úhradu výdajů, které poštovní správa má s budováním rozhlasové sítě a s jejím 

provozem.“  (POTŮČEK, Jaroslav (uspořádal). Ročenka Československého rozhlas 1937, s. 109). 

 
7
 KOVAŘÍK, Vladimír. Vývoj rozhlasové publicistiky, s. 55.  

 
8
 POTŮČEK, Jaroslav (uspořádal). Ročenka Československého rozhlas 1937, s. 95. 
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československá rozhlasová společnost (Radiojournal), která ze svých prostředků si opatřuje a 

udržuje v provozu technické zařízení ve vysílacích místnostech (studiích) až k mikrofonu.“
9
 

 Radiojournal se od svého vzniku až do začátku třicátých let stěhoval celkem třikrát. 

Čtvrtá změna adresy nastala roku 1933, kdy došlo k velkému stěhování, a to z Národního 

domu na Vinohradech na Fochovu třídu, dnes Vinohradská ulice číslo 12. Slavnostně byla 

otevřena v prosinci. O budovu se však rozhlas dělil ještě s Ředitelstvím pošt a telegrafů, proto 

se postupem času redakce rozšířily i do sousedních domů. „Roku 1938 získal rozhlas další 

studio v budově (Studio VIII) a navíc rozšířil své působení (jako stanice Praha II) do 

Národního domu v Karlíně s několika dalšími studii a technickým zázemím.“
10

 Studia byla 

vybavena kvalitními americkými mikrofony a spojena s režií, která disponovala mixážními 

stoly.  

 Vzhledem k tomu, že hlavním cílem propagace rozhlasu bylo zprostředkovat vysílání 

na co největším možném území, tak se musel zesílit i vysílací výkon. Od roku 1931 tak 

Radiojournal disponoval novým vysílačem v Liblicích, který měl výkon 120 kW. Dodala ho 

francouzská firma za šest milionů korun. „Vysílač stanice Praha II u Mělníka (vysílač dr. 

Edvarda Beneše), určený k vysílání programu pro československé občany v němčině, byl 

vybaven posledními novinkami rozhlasové techniky.“
11

 Stejně tak došlo k inovaci v případě 

vysílání do zahraničí, které bylo dostupné od konce srpna 1936 pomocí krátkovlnného 

rozhlasového vysílače.  

 Co se týče technického pokroku, tak situace na Slovensku v porovnání s Českem 

nebyla uspokojivá. Vzhledem k horskému terénu Slovenska byly začátky složitější. Byly zde 

vybudovány postupně tři stanice – v Bratislavě, Košicích a Moravské Ostravě. „Celkový stav 

platících posluchačů byl však na počátku 30. let stále jen něco málo přes 300 000.“
12

 Až 

v polovině třicátých let se začaly ozývat kladné ohlasy v souvislosti se slovenskými 

stanicemi. „Všechny tyto tři stanice (zahrnuta je i nová stanice v Moravské Ostravě, viz dále, 

pozn. L. Č.), které jsou již v plném provozu, nám vyhovují, mající nejen dostatečnou nosnost, 

ale i dobrou jakost. Kvalita jejich jest uznávána netoliko našimi posluchači domácími, ale i 

zahraničními, kteří velmi často spontánně vyslovují nám své uznání.“
13

 

                                                 
9
 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům, s. 43. 

 
10

JEŠTUTOVÁ, Eva a kol.  Od mikrofonu k posluchačům, s. 103. 

 
11

 JEŠTUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům, s. 103. 

 
12

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 85. 

 
13

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 85. 
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 Ve dvacátých letech rozhlas navazoval různá mezinárodní spojení. Třicátá léta však 

byla ve znamení transoceánských přenosů. Vznikla totiž myšlenka zřídit vysílání na krátkých 

vlnách, které by bylo dobře slyšet v zahraničí. „Poděbradský rozhlasový vysílač bude 

doplňkem československé všeobecné rozhlasové sítě a jeho vysílání bude tedy opatřovat 

rozhlasová společnost Radiojournal. Je samozřejmé, že stanice bude užívat hojnou měrou - 

podobně jako je tomu u cizích krátkovlnných vysílání - státně propagačních zpráv a informací 

pro cizinu v hlavních světových jazycích, jakož i vysílání zvláštních pořadů pro zahraniční 

Čechy a Slováky, usedlé v zemích, kde naše rozhlasové stanice není slyšet,“
14

 řekl ministr 

pošt a telegrafů Alois Tučný v roce 1936. Pravidelné vysílání bylo zahájeno v srpnu téhož 

roku. V září se vysílání rozdělilo na evropské a americké a hlavní náplní byly koncerty. 

„Mluvené slovo bylo v menšině a vysílalo se živě. Šlo o ohlašování pořadů a zprávy (ve 

vysílání pro Evropu česky/slovensky, německy, francouzsky a anglicky, ve vysílání pro 

Ameriku česky/slovensky, anglicky, příležitostně rusínsky). Ze slovesných útvarů se vysílaly 

především přednášky, zpočátku jen v češtině, méně v angličtině.“
15

 V krátkovlnném oddělení, 

které sídlilo blízko hlavní budovy Československého rozhlasu, působily díky svým bohatým 

jazykovým znalostem Zdeňka Walló
16

 a Helena Kronská. 

Rozhlas přejímal mnoho pořadů a reportáží také ze zahraničí. „Byla to reportáž 

z pohřbu anglického krále Jiřího a projev nového krále Eduarda VIII. Hned poté, co se Eduard 

VIII. vzdal trůnu, aby se mohl oženit s paní Simpsonovou, slyšeli posluchači projev 

anglického krále Jiřího VI. V témže roce
17

 pak rozhlas vysílal poselství papeže Pia XI., 

přenosem z Belgie projev profesora Piccarda o jeho prvním letu do stratosféry.“
18

 Projevy ze 

zahraničí byly většinou ponechány v původním jazyce s tím, že po skončení přenosu, 

následoval český překlad, popřípadě české vysvětlivky. „Po projevech obou státníků zahraje 

                                                                                                                                                         
 
14

 Vznik vysílání do zahraničí. Radio.cz [online]. [1. 1. 2015]. Dostupné z WWW: 

http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/vznik-vysilani-do-zahranici. 

 
15

 Vznik vysílání do zahraničí. Radio.cz [online]. [1. 1. 2015]. Dostupné z WWW: 

http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/vznik-vysilani-do-zahranici. 

 
16

 Zdeňka Walló se narodila 8. 7. 1894 v Praze. Do Československého rozhlasu byla přijata v roce 1934 původně 

jako cizojazyčná korespondentka a výpomocná hlasatelka krátkovlnného vysílání. Později se stala hlasatelkou 

stálou.  Zemřela v koncentračním táboře. (Informace převzaty z: BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté 

historii českého rozhlasu, s. 281). 

 
17

 1936 (pozn. autorky). 

 
18

 PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu, Radio – Journal, s. 50 – 51. 

 

http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/vznik-vysilani-do-zahranici
http://www.radio.cz/cz/static/historie-radia-praha/vznik-vysilani-do-zahranici
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orchestr pražské rozhlasové stanice francouzskou a československou státní hymnu, načež 

bude přenos zakončen stručným českým obsahem Barthouova projevu.“
19

  

Díky provozu silných vysílačů v Československu došlo ve třicátých letech k nárůstu 

počtu platících koncesionářů. O největší technický pokrok se postaralo takzvané fixování 

zvukového obrazu záznamem. Ukázalo se to 9. října 1932, kdy se fotbalový zápas ČSR versus 

Jugoslávie časově kryl s předem dojednanou operou. Posledních deset minut zápasu tak bylo 

zaznamenáno na voskovou fólii a odvysíláno se zpožděním. Tato událost předznamenala 

dobu, kdy se záznamy budou vyvíjet neodvratnou rychlostí a budou rozsáhlejší. Už v roce 

1932 vzniklo oddělení specializované na záznamy. Zde se nahrávalo do voskové a povlakové 

desky.
20

 

 Další velmi důležitou technickou inovací byl ocelový pás, který se stává dostupný 

v roce 1935. „Robustní zařízení ´blattnerphon´dodala anglická firma Marconi – Stille; jeho 

kotouče o průměru zhruba šedesát centimetrů navinuly asi tři kilometry pásku s třiceti 

minutami záznamu a vážily dvanáct kilogramů.“
21

 Díky tomu se tak mohly natáčet 

půlhodinové sekvence dopředu. Jedinou nevýhodou bylo to, že se pás nedal zastavit, tudíž se 

muselo plynule natočit celých třicet minut. „V roce 1938 se v rozhlase objevuje i první 

studiový magnetofon firmy AEG s magnetickým páskem, který umožňoval střih záznamu 

(blattnerfon byl užíván až do roku 1953).
22

 

 Velký význam na rozšířenost poslechu měly i přijímače. Zpočátku ale byly velmi 

drahé a technicky nedokonalé. Výhodu měl ten, kdo bydlel v blízkosti některého z vysílačů. 

Ostatní si za přijímač museli připlatit, protože potřebovali takový, aby byl schopen rádiové 

vlny zachytit, tedy kvalitnější. „[…] Pro účastníky broadcastingu v sídle stanice vysílaní, tedy 

v Praze, Brně. popř. v Košicích stačí jednoduchá a poměrně velmi laciná přijímací stanice 

s krystalovým detektorem, kdežto abonenti vzdálení od vysílací stanice 100 i více km budou 

potřebovati přístrojů dokonalejších, s elektronickými komponenty, a tedy i dražších.“
23

 

                                                 
19

 KAREŠ, Miloš (odp. redaktor). Uslyšíme ministra Barthoua v rozhlase. Rozhlasová korespondence, 25. dubna 

1934. 
20

 Vosková deska fungovala na principu tepla. Musela se nahřát a teprve poté mohlo dojít k nahrání záznamu. Po 

vychladnutí se přehrál pomocí přenosky. Později se začalo užívat vosku s přísadou pryskyřice, která zajistila 

vysokou trvanlivost. Povlaková deska měla naopak želatinový povrch, z něhož se snímal zvuk zahnutou jehlou 

z gramofonu. Tyto desky byly vhodné pro mnohonásobnou reprodukci a využívaly se zejména pro sportovní 

přenosy. 

 
21

 JEŠTUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům, s. 104. 

 
22

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 88. 

 
23

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 89 

podle: Národní listy, 30. 4. 1924. 
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Zjištění, že je možné rádiové vlny zachytit pomocí krystalu, označily dobové noviny za 

„epochální objev v rozhlase“. Zpočátku se radiopřijímače dovážely ze zahraničí. Již 

v polovině 20. let se ale začaly vyrábět i na území Československa. Výrobu zahájily firmy 

jako je Radioslavia v Praze, Elektra a další. „To, že byl čs. trh opravdu zajímavý, dokazuje 

průnik světových značek: od počátku 30. let zahajuje provoz závod na výrobu přijímačů akc. 

Spol. Philips v Praze, do přeloučské firmy Zenit vstupuje německý Telefunken a vzniká firma 

Radiotechna, v Kolíně se etabluje továrna Modrý Bod jako závod fy. Blaupunkt, v Bratislavě 

otevírá radiovýrobu budapešťský Tungsram.“
24

 

 Kromě ceny byla pro posluchače také velmi důležitá kvalita a technická náročnost 

přijímače. Z počátku byly tak složité, že je ani nedokázali sami nainstalovat. Radiojurnal tak 

k nim musel posílat své techniky nebo jim radil pomocí dopisů. V případě, že už byl rozhlas 

naladěn, čekala na posluchače další potíž, a to v podobě rušení příjmu. To způsobovaly 

elektronické spotřebiče. Radiojournal se snažil dané problémy odstranit, ať už technicky nebo 

povolováním pouze určitých typů přijímačů. Regulována byla i instalace antén.  

 Rozjezd rozhlasu pozastavil až rok 1938, kdy došlo k zabrání pohraničních území a 

s ním i některých vysílačů, například vysílač v Moravské Ostravě a v Košicích. I přesto ale 

došlo k několika důležitým technickým změnám. Ocelový pásek blattnerphonu byl nahrazen 

filmem a místo pražské hvězdárny se zdrojem přesného času stala Poštovní ústředna 

v Jindřišské ulici. Po okupaci v roce 1939 ČSR přišla o mělnický a všechny slovenské 

vysílače. 

 

1.2 Legislativní systém a cenzura 
 

 

 Vzhledem k tomu, že se v počátcích na financování Radiojournalu podílel pouze 

soukromý kapitál, který na provoz rozhlasu nestačil, musel pomoci stát. V roce 1925 došlo 

k první reorganizaci, kdy výše základního kapitálu byla zdvojnásobena na 1 000 000 Kč, 

přičemž 51% podílu připadl státu. Dále se zvýšil počet členů jednatelského sboru na sedm, 

z nichž čtyři jmenoval stát. Radiojournal byl také donucen odebírat zpravodajské zprávy 

pouze od Československé tiskové kanceláře. Ta si tak do budoucna zajistila monopol na 

rozšiřování zpráv v republice. Další reorganizace proběhla až v roce 1938. Mezi zmíněnými 

                                                                                                                                                         
 
24

 Nalaďte se na staré vlny. Veteran arena [ online ]. [3. 1. 2015]. Dostupné z www: 

http://www.veteranarena.cz/wp-content/uploads/2013/04/radia_letakA4.pdf.  

 

http://www.veteranarena.cz/wp-content/uploads/2013/04/radia_letakA4.pdf
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lety se uskutečňovaly pouze debaty o tom, co by bylo možné dále udělat a co ne. Roku 1930 

předsednictvo ministerské rady zveřejnilo přehled několika alternativ možných reorganizací. 

Týkaly se následujících oblastí: „Poměr kapitálové účasti státu a soukromého kapitálu ve 

společnosti (ministerstvo pošt a telegrafů navrhovalo zvýšit státní účast na 75%, ale nenalezlo 

podporu).“
25

 Dále se diskutovalo o jednotném hlasování na valné hromadě nebo o počtu členů 

jednatelského sboru. Velmi důležitou kapitolou možných alternativ reorganizace byla otázka 

zvláštního zákona o rozhlase. Ani v tomto případě však nedošlo ke společné shodě. Podle 

ministerské rady na to bylo brzy, jelikož rozhlas se neustále vyvíjel. Realizovaná reorganizace 

se uskutečnila až v roce 1938. „Bezprostředním impulzem pro reorganizaci roku 1938 bylo 

vyhrocení mezinárodní a vnitropolitické situace. Pro vývoj rozhlasu byly nejpodstatnější 

slovenský separatismus, agresivita hitlerovského Německa a autoritativní tendence ve 

vládnoucí agrární straně (která se, jak jsme již naznačili, o rozhlas od počátku vysílání 

zájímala).“
26

 

 V souvislosti s krizí ve vztahu státu k Sudetoněmecké straně a Německa, požádalo 

ministerstvo národní obrany v dubnu roku 1938 Nejvyšší radu obrany státu o souhlas se svým 

zastoupením v rozhlase a dále o registraci rozhlasu mezi podniky důležité pro obranu státu 

(prvního požadavku se ministerstvo domáhalo už od roku 1929). „Sdělilo, že se 

s ministerstvem pošt a telegrafů dohodlo, že ministerstvo národní obrany bude v jednatelském 

sboru zastoupeno stálým členem (důstojníkem technikem) a dále jedním poradcem ve věcech 

programu.“
27

 

 Velké důležitosti se dostalo i cenzurnímu dohledu, na kterém se dohodlo ministerstvo 

vnitra s policejním ředitelstvím v září roku 1938. „RJ jim byl za tímto účelem povinen 

oznamovat nejméně 48 hodin předem podrobné programy vysílacích stanic a směl vysílati 

zejména jen takové přednášky, jichž celý text byl přednášejícím několik dní napřed předložen 

a společností Radiojournal zaslán nejméně 48 hodin napřed policejnímu ředitelství 

k censuře.“
28

 Výjimku představovaly pouze vědecké nebo odborné přednášky a známost 

přednášejí osoby. Mnozí hlasatelé vzpomínají, kolik textů jim bylo zakázáno nebo 

                                                 
25

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 54. 

 
26

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 56-57. 

 
27

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 58 

podle: SÚA, fond PMR, k. 211, dopis MNO předsedovi vlády Hodžovi z 11. 4. 1938, č. j. 6453. 

 
28

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 58. 
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pozměněno. „Na účet Matouškova
29

 přednáškového referátu spadá i skandál s přednáškou F. 

X. Šaldy, která byla předem natočena a přetáčením zkrácena, protože Šalda k výročí 

Národního divadla nemluvil dost oslavně, ale naopak kriticky.“
30

 K cenzuře v Radiojournalu 

se vyjádřil i samotný Šalda: „když přišlo k reprodukci z gramofonové desky, vyškrabali tam 

v Radiu věci, které se jim zdály závadnými, zpřeházeli text, řádili mi v té přednášce zcela 

neslušně. To by mně tak ještě scházelo, aby mne nějaký anonymní slamotrus nebo kratiknot 

z Radiojournalu takovýmto způsobem cenzuroval.“
31

 Tento případ nebyl jediný. Politická 

kolísavost Radiojournalu je nejlépe vidět na příkladu Osvobozeného divadla. Na začátku 

třicátých let byly do programu rozhlasu zařazovány pravidelné měsíčníky, které připravovali 

Voskovec a Werich. Lidé mohli slyšet literární parodie i několik satir. „Když však v roce 

1936 měl být uveden Kat a blázen, uspořádaly pravicové listy štvavou kampaň proti 

Osvobozeným i proti Radiojournalu. Hra Voskovce a Wericha byla označena za „vulgární 

operetu“ a rozhlas ochotně ustoupil až do té míry, že odvysílal jen hudební část hry 

s orchestrem Jaroslava Ježka a dvě písničky, které zpívali členové Osvobozeného divadla; 

Voskovec a Werich vystoupit nesměli, protože zatím prosluli svými nebojácnými 

vystoupeními proti fašismu a na obranu demokracie.“
32

  

Důkazy o rozhlasové cenzuře bylo možné najít i v tisku. Časopis Svět mluví, který 

vycházel v druhé polovině třicátých let a byl pokračováním listu Přehled rozhlasu, vytvořil 

sdružení s názvem Parlament mladých. Členy tohoto spolku byli demokraticky smýšlející 

mladí lidé, kteří chtěli bojovat proti reakci. Vůdčí silou byl Bernard Kosiner
33

. Úkolem 

daného spolku, který se scházel Na Zderaze, bylo vštěpování demokratických myšlenek lidem 

ze studentských korporací a tvoření řady odborných seminářů, jejichž častými hosty byli 

například Václav Sommer
34

 nebo Josef Bezdíček
35

.  

                                                 
29

 Otakar Matoušek  se narodil 14. 1. 1899 v Praze a v rozhlase pracoval od roku 1931. Mezi lety 1937 – 1940 

byl ředitelem přednáškového a vzdělávacího odboru. „Vnesl do přednáškové a vzdělávací činnosti rozhlasu 

cílevědomost a systém a obklopil ji autory z řad nejvýznamnějších odborníků.“ (BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo 

v sedmdesátileté historii českého rozhlasu, s. 167). Zemřel 4. 1. 1994 ve Švédsku. 

 
30

 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům, s. 97, podle: Srv. Hraše, Jiří: Škandál Radiojournalu a 

F. X. Šalda. Souvislosti, 2002, č. 3-4.  

 
31

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 70 

podle: Kovařík, 1982, s. 114, citace z Šaldova zápisníku podle časopisu Přehled rozhlasu, II/1933, č. 12. 

 
32

 KOVAŘÍK, Vladimír. Vývoj rozhlasové publicistiky, s. 66. 

 
33

 Bernard Kosiner byl proletářský básník a filosof. Narodil se 29. 12. 1903. Napsal první programové prohlášení 

pro sdružení Parlament mladých, které bylo vydáno na přelomu roku 1935 a 1936. Zemřel 4. 8. 1939 v Praze.  

 
34

Václav Sommer se narodil 25. 10. 1906 v Prostějově. První kontakt s rozhlasem měl v roce 1931, kdy se 

v brněnské stanici účastní krajových pořadů.  O 4 roky později byl přijat do pražského rozhlasu a k datu 1. 1. 
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 Cenzurní systém získal úplnou podobu ještě před podpisem Mnichovské dohody. 23. 

záři 1938 byla vyhlášená všeobecná mobilizace. Stát tak vstoupil do branné pohotovosti a 

v souvislosti s tím se vláda rozhodla, že ustanoví zvláštní instituci, která by měla za úkol 

koordinovat jednotlivé složky cenzurního systému. „Během zasedání ministerské rady dne 26. 

9. 1938 bylo usneseno podle ustanovení § 135, odst. 5 zákona o obraně státu č. 131/1938 Sb. 

z. a n. zříditi ústřední cenzurní komisi podřízenou ministru vnitra.“
36

 Tato ústřední cenzurní 

komise zasahovala do kontroly veřejně mluveného i tištěného slova. Bylo zde zastoupeno i 

ministerstvo pošt, dále ministerstva zahraničí, spravedlnosti, národní obrany, železnice, 

financí, veřejných prací a také tiskový odbor předsednictva ministerské rady, nejvyšší 

hospodářský úřad nebo neoficiální ministerstvo propagandy. Ústřední tisková komise na 

základě získaných zpráv připravovala tiskové pokyny a rozhodovala o jednotlivých zásazích. 

 První pokyn vydala ústřední cenzurní komise na konci září 1938 a týkal se 

hospodářských zpráv. „Při předběžné cenzuře měly být zabavovány informace týkající se 

zahraničních půjček, omezeno bylo rovněž uveřejňování zpráv o vývoji kurzu v burzovních 

přehledech – publikovány měly být pouze zprávy úřední.“
37

 Celkem tato komise vydala 73 

pokynů. Zvýšenou pozornost kladla na zahraničněpolitické zpravodajství, zejména šlo o 

komentování československo-německých nebo československo–polských vztahů. Rozsáhlá 

cenzura se také týkala dobového antisemitismu, který byl koncem třicátých let velmi 

rozšířený. Vzhledem k růstu počtu židovských uprchlíků z pohraničí vznikaly obavy 

československých občanů ze ztráty zaměstnání. Objevoval se i antisemitismus rasový. 

                                                                                                                                                         
1936 jmenován režisérem. Vývoj rozhlasové hry formuloval takto: „Od technické hračky k lidovýchově, od 

lidovýchovy k umělecké výchově, od umělecké výchovy k umělecké tvorbě.“ (BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo 

v sedmdesátileté historii českého rozhlasu, s. 229). Václav Sommer byl žákem profesora Václava Tilleho. „Měl 

mimořádný smysl pro komorní příběhy, dokonce vedl herce k jemným hlasovým odstínům a psychologickému 

propracování dialogu, pevně uchopil stavbu inscenace.“ (JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům, 

s. 108). Stal se rozhlasovým kritikem. Do vývoje rozhlasové tvorby zasáhl významně jako dramaturg a režisér. 

Sommer zemřel 26. 10. 1945 v Kostelci nad Černými lesy. 

 
35

 Josef Bezdíček se narodil 30. 9. 1900 v Hodoníně. Byl to herec a rozhlasový režisér. Zpočátku působil 

v Bratislavě, poté v Brně a nakonec v Praze, kde byl šéfrežisérem protektorátního a potom Československého 

rozhlasu. „V době svého bratislavského působení se účastní rozhlasové soutěže na původní slovenskou hru a 

vítězí v ní hrou Vzbura na salaši (1930). V Brně je jednou z vůdčích osobností (Bezdíček – Chalupa – Kožík) při 

pokusech o svébytnou rozhlasovou estetiku a rozhlasovou hru.“ (BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté 

historii českého rozhlasu, s. 35).  Během své kariéry dramatizoval díla například Karolíny Světlé nebo Ivana 

Olbrachta. Zemřel 6. 7. 1962 v Praze. 

 
36

 PAVLÍČEK, Tomáš. Cenzurní systém. Cenzurní zásah a literatura za Druhé republiky, s. 264, podle: NA, 

PMR, inv. č. 2994, č. kart. 4396, protokoly ze schůzí ministerské rady, 1938, duplikáty, protokol o schůzi 

ministerské rady konané 26. září 1938 o 10:30 hod. odpoledne. 

 
37

 PAVLÍČEK, Tomáš. Cenzurní systém. Cenzurní zásah a literatura za Druhé republiky, s. 265. 
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Okruh problémů, které by měly být cenzurovány, vyplynul po setkání ministra 

zahraničí Chvalkovského s Adolfem Hitlerem. „Hitler v průběhu jednání připomněl 

nemožnost pokračovat v Benešovské politice, naléhal na rozvázání spojeneckých smluv 

s Francií a Sovětským svazem a požadoval „nemazlit se“ s komunisty, s Židy a s demokracií a 

[…] respektovat všechna německá přání.“
38

 

 Rozhlas musel o každé změně, co se týče odcházejících či nových zaměstnanců 

ministerstvo informovat. Každý přijímaný hlasatel byl prověřován. Ministerstvo vnitra a pošt 

a telegrafů muselo s výběrem souhlasit. Takováto ustanovení však nebyla novinkou. Byla 

součástí i předchozích licencí.  

 Podpis Mnichovské dohody neznamenal pouze porážku československé státnosti, ale 

zároveň v zemi rozvrátil demokratické principy, které v ní byly nastaveny. Prezident Beneš za 

daných okolností abdikoval na funkci prezidenta a odletěl nejdříve do Velké Británie, později do 

USA. Po okupaci Československa přesídlil do Londýna, kde se stal vůdčí osobností 

československého zahraničního odboje. Novým prezidentem byl zvolen Emil Hácha.   

Mnichovská dohoda připravila republiku o třetinu území a také o materiální zdroje. 

Problémy přinesly nejen dopravní a železniční systémy státu kdy, došlo k přerušení důležitých 

spojení, ale i vnitropolitická situace, která měla zásadní vliv na činnost rozhlasu. „Pro vývoj 

rozhlasu byly nejpodstatnější slovenský separatismus, agresivita hitlerovského Německa a 

autoritativní tendence ve vládnoucí agrární straně. […] Na pořad dne se stále silněji dostávala 

otázka rozhlasové propagandy, v případě Československa šlo především o nutnost bránit se 

propagandistickým útokům jeho sousedů (Německa, Polska a Maďarska).
39

 Německo totiž 

stavělo silné stanice kolem svých hranic, jež zasahovaly i české pohraničí. 

 Po podepsání Mnichovské dohody politický tlak zesílil a ozývaly se ohlasy na další 

reorganizaci rozhlasu. Koncem října 1938 tak byly ministerstvem pošt a telegrafů předloženy dva 

návrhy. „Jeden navrhoval ponechat RJ jako společnost s.r.o., ale zvýšit kapitálovou účast státu na 

75 %. Druhá alternativa byla přímé postátnění rozhlasu a jeho převedení na státní podnik, kde by 

ale také mohli být zastoupeni někteří soukromí interesenti (jen však ti přímí, a to radioobchod, 

radiovýroba a posluchači.)“40  

                                                 
38

 PAVLÍČEK, Tomáš. Cenzurní systém. Cenzurní zásah a literatura za Druhé republiky, s. 267, podle: 

Feierabend, Ladislav: Politické vzpomínky I., Brno 1994, str. 45. 

 
39

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 56 – 

57. 

 
40

 ČÁBELOVÁ, Lenka: Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 60.  
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Memorandum o reorganizaci rozhlasu sepsal vládní komisař Jaroslav Kose41, který byl do 

svého úřadu jmenován teprve čtrnáct dní před tím. Již v úvodu autor vysvětlil, že se jedná o 

nápravu, kterou chce většina veřejnosti, jež se podle Koseho cítí nespokojeně. „Další zásadní 

důvod pro změnu dnešního systému vidím v tom, že celý náš stát i národ jest v přerodu. Nová, 

silná vláda, opírající se o sjednocenou státní stranu, vytvoří jistě novou ideologii, kterou bude 

nutno teprve v širokých vrstvách lidových propagovati a tu zase právě rozhlas může se státi vedle 

tisku nejvlivnějším nástrojem tohoto ideového procesu sjednocovacího,“42 píše Jaroslav Kose v 

memorandu. Zároveň si přál, aby byl zvýšen vliv státu na rozhlas.  

 Důležitá otázka Slovenska byla částečně vyřešena uzavřením žilinské dohody. Od tohoto 

momentu došlo k osamostatnění slovenského rozhlasu zejména v případě programové tvorby. 

Poté, co ji podepsal Tiso, byl zřízen Poradní sbor slovenského rozhlasu a dále mělo Slovensko 

zajištěna dvě místa v jednatelském sboru. Na konci roku 1938 došlo k návrhu na přejmenování 

rozhlasu na Česko – Slovenský rozhlas. Tato změna však nikdy nevstoupila v platnost. Než ji 

úřady stihly zapsat do rejstříku společností, došlo k okupaci Čech a Moravy.  

 21. ledna 1939 čekala Chvalkovského další návštěva v Berlíně, během níž Hitler a 

Ribbentrop kritizovali vnitropolitický vývoj v Československu. „Pokud se v Československu 

nedopracují k názoru, že osud Československa je úzce spojen s Německem po stránce materiální, 

zeměpisné, hospodářské atd., žádné řešení se nenajde,“43 pronesl na schůzi Hitler. Františku 

Chvalkovskému byl na lednové schůzi vytýkán umírněný postup cenzury a nedostatečná fašizace 

politického spektra. Nacisté také vznesli několik požadavků, které měla československá vláda 

splnit. Jednalo se o důraznější postup vůči židům a zavedení norimberských zákonů. Výsledkem 

zahraniční cesty bylo zjištění, že existence hranice je ohrožena. Vláda se zavázala, že se pokusí 

dané nacistické podmínky splnit. 

 

 

 

 

                                                 
41

Jaroslav Kose se narodil 29. 8. 1897 ve Velké Vsi u Podbořan. Byl zakladatelem a místopředsedou 

Amerického ústavu v Praze a dále členem ústředního výboru YMCA v Československu. „Píše a přednáší o 

mezinár. kooperaci a národohospodář. problémech. Propaguje styky česko-americké.“ (DOLENSKÝ, A. 

Kulturní adresář ČSR, s. 209).  

 
42

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 61. 

 
43

 ČELOVSKÝ, Bořivoj. So oder so: řešení české otázky podle německých dokumentů 1933 – 1945. V Šenově u 

Ostravy: Tilia, 1997, s. 208 podle Zápisu Ministerstva zahraničních věcí o rozhovoru Hitlera s Chvalkovským, 

21. 1. 1939   
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1.3 Programová koncepce Radiojournalu 
 

 

 

 Podle licence na vysílání od státu bylo úkolem společnosti Radiojournal v počátcích 

vysílání „rozšiřování zpráv hospodářských, meteorologických, bursovních, sportovních a 

zpráv rázu všeobecného, jakožto přednášek kulturních a poučných, recitací, koncertů apod. 

cestou radiotelefonickou v určitém okruhu svých předplatitelů (abonentů), kteří musí býti 

majiteli koncesovaných přijímacích stanic.“
44

 V Československé republice tyto koncese 

vydávalo ministerstvo pošt a telegrafů. Jejich získání se postupem času neustále 

zjednodušovalo. Nejdříve je vydávalo poštovní a telegrafní ředitelství, poté poštovní úřady a 

od roku 1930 šlo vše vyřídit prostřednictvím listonoše. Stejně jako bylo získávání koncese 

snazší a snazší, tak i její cena se stávala postupem času přívětivější. „První posluchači museli 

zaplatit 60 Kč ministerstvu pošt jako uznávací poplatek a 100 Kč měsíčního předplatného pro 

RJ. Roku 1924 byl evidenční poplatek snížen na 50 Kč a předplatné na 30 Kč měsíčně. V roce 

1925 (od dubna) bylo zrušeno dvojí placení a zaveden jednotný měsíční poplatek 20 Kč, po 

dalších snižováních se jeho výše ustálila (od 1. dubna 1926) na 10 Kč měsíčně, čímž se 

poslech rozhlasu stal přístupný širším vrstvám obyvatel.“
45

 Snížení ceny a zároveň zkvalitnění 

programu bylo pro veřejnost velmi důležité z hlediska ochoty za nabídku platit.  

 V roce 1935 došlo k nárůstu o 150 000 nových posluchačů
46

. Co se týče lokalit 

v Československu, tak nejlépe s ohledem na počet koncesionářů na tom byla v prosinci roku 

1935 Praha s 459 909 posluchači. Pardubice zaznamenaly 84 149, Brno 143 215, Opava 

66 010, Bratislava 63 086 a Košice I. 23 208 koncesionářů.
47

 Další rok však přírůstek všech 

držitelů koncese klesnul na 80 000, v procentech byl meziroční nárůst pouhých 9,5.  Tento 

pokles mohl být způsoben hospodářskou krizí, kdy posluchači neměli dostatek financí. „Ve 

srovnání s tím měla například Francie v témže roce nárůst 22,6 %, Portugalsko 33 %, 

Rumunsko 28 %, Polsko téměř 38 %, Estonsko dokonce 57 % a Lucembursko přes 66 %.“
48

  

                                                 
44

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 43. 

 
45

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 76. 

 
46

Podobný nárůst byl zaznamenán také v roce 1926, kdy se jednalo o 160 199 nově přihlášených posluchačů.  

 
47

 Číselné údaje jsou převzaty ze statistické ročenky: Rozhlasový rok 1936, II. díl (statistické přehledy), s. 6. 

 
48

 ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923-1939, s. 71. 
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Hranici půl milionů uživatelů celkem Radiojournal překročil v roce 1933, miliontý 

koncesionář se objevil až na konci třicátých let. „Stal se jím 9. prosince roku 1937 pan Julius 

Richter z Podmokel a byla to veliká sláva. Pan Richtter dostal mnoho nejrůznějších darů a byl 

pozván do Prahy, aby sám promluvil do rozhlasu.“
49

 Co se týče působnosti, tak rozhlas byl 

nejvíce rozšířen v průmyslových oblastech. 

V případě, že někdo poslouchal rozhlas bez koupené koncese, hrozila mu pokuta nebo 

až vězení. Ministerstvo pošt a telegrafů mohlo dané koncese i odejmout, a to, když posluchač 

měl přijímač bez zřízené koncese a nebo, když poslouchal říšskoněmecké programy. 

Každý, kdo disponoval přijímačem a měl zaplacenou koncesi, mohl poslouchat 

vysílané pořady. Radiojournal se vnitřně diferencoval na několik programových úseků. 

Během dvacátých let byla spolupráce jednotlivých sektorů s ústředím značně nesystematická. 

„Tak v polovině třicátých let se programová náplň rozhlasu konstituovala do tří složek: 1) 

hudební, 2) slovesné umění a reportáže, 3) přednáškový odbor.“
50

 Hudební program od roku 

1930 až do 1945 vedl skladatel, dirigent a hudební pedagog Karel Boleslav Jirák
51

. „Spolu 

s O. Jeremiášem
52

 se zasloužil o propagaci a rozšíření vztahu k vážné hudbě mezi posluchači 

a určil tak rozhlasu novou významnou roli v kulturním životě.“
53

 Šéfem slovesného odboru 

byl v letech 1927 – 1942 Miloš Kareš
54

. Karaš je sám autorem několika divadelních her, 

operních libret a také rozhlasových her. Nejznámější byla jeho „staropražská pásma“ nebo 

„Český Betlém“ který byl několikrát reprízován. „Moji snahou je pracovat rozhlasem 

k povznesení kultu českého slova a dovésti opět mluvené slovo k oné úrovni a platnosti, jaká 

                                                 
49

 PACOVSKÝ, Jaroslav. Na vlnách rozhlasu, Radio – Journal, s. 51. 

 
50

 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům, s. 99, podle: Klimešová, Hana – Roubal, Ladislav – 

Bartoň, Alexandr: Stručná historie organizace Československého rozhlasu. Čs. rozhlas, Praha 1970, s. 6. 

 
51

Karel Boleslav Jirák se narodil 28. 1. 1891 v Praze a v období 1930 – 45 byl šéfem hudebního odboru 

Československého rozhlasu. Působil také jako skladatel, dirigent a hudební pedagog.  Po válce byl falešně 

obviněn z kolaborace s okupanty. Zemřel 30. 1. 1972 v USA. (Informace převzaty z: BĚHAL, Rostislav. Kdo je 

kdo v sedmdesátileté historii českého rozhlasu, s. 112) 

 
52

 Otakar Jeremiáš se narodil 17. 10. 1892 v Písku. Mezi lety 1929 – 45 působil jako dirigent symfonického 

orchestru Československého rozhlasu. „Za éry jeho a tehdejšího vedoucího hud. Odboru K. B. Jiráka vyřešil 

SOČR způsob a techniku hry na mikrofon, přišel s vlastní objevnou dramaturgií a prostřednictvím rozhlasového 

působení probojoval cestu do koncertních síní jak české hudbě 17. a 18. století, tak dílům L. Janáčka, O. 

Ostrčila, V. Nováka, B. Martinů ad.“ (BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii českého rozhlasu, 

s. 110). V průběhu třicátých let Jeremiáš také pomohl uskutečnit několik mezinárodních a zaoceánských 

přenosů.  Zemřel 5. 3. 1962 v Praze. 

 
53

 BĚHAL, Rostislav. Kdo je kdo v sedmdesátileté historii českého rozhlasu. Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 

s. 112. 
 
54

 Miloš Kareš se narodil 12. 11. 1891 v Praze a byl šéfem slovesného odboru ČS. rozhlasu od 1. 4. 1927 do 31. 

3. 1942. Byl také jeho první dramaturg. Zemřel 2. 2. 1944. 
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mu právem náleží. […] Přál bych si, aby rozhlas nejen pomáhal zvyšovat pokleslou úroveň 

řečnického umění a oživil krásu slova a přednesu, nýbrž aby se stal také vzorem I strážcem 

ryzosti a půvabu naší mateřštiny.”
55

 

Vedení přednáškového odboru připadlo v roce 1931 profesorovi Karlovy univerzity 

Otakarovi Matouškovi, který měl za úkol sjednotit tendence a vytvořit určitý řád. Tento cíl 

byl však velmi obtížný, jelikož jednotlivé sekce nechtěly přijít o svá individuální práva, tudíž 

představa jedné redakce pro ně byla nemožná. „Hlavní problém se soustřeďoval v Praze, kde 

bylo až do roku 1934 osm různých redakcí přednášek. Vedle vlastní přednáškové redakce 

rozhlasové společnosti obstarávaly redakci přednášek také Zemědělský rozhlas, Dělnický 

rozhlas, Rozhlas pro průmysl, obchod a živnost, mimo to Masarykův lidovýchovný ústav, 

Masarykova akademie práce, Lidová akademie a Konfederace duševních pracovníků.“
56

 

Doktorovi Matouškovi se podařilo sjednotit osm samostatných redakcí, omezil také externí 

dodavatele a naopak pro svůj program získal významné osobnosti. Přednáškový odbor 

přicházel stále s novými nápady. V polovině třicátých let se objevily přednášky pro ženy, 

kalendárium při ranním vysílání, jazykové kurzy, kam patřily i krátké lekce češtiny, dále 

tělovýchovné pořady a přednášky pro cizinu. V této době začaly vznikat zajímavé rozhlasové 

žánry. „Rodí se komentář: v cyklu “Co nás všechny spojuje“ hovořili poslanci koaličních 

stran o demokratickém řádu československého státu, senátoři hovořili v cyklu “nejaktuálnější 

otázky dnešní politiky“, redaktoři politických deníků v cyklu “Co je vlastně demokracie.“ 

Vznikla rozhlasová recenze cyklu “Knihy, které se mi líbily“, objevují se stále častěji pořady 

diskusní, jako např. diskuse o Rukopisech, o zrušení reálek, diskuze mezi českými a 

německými poslanci.“
57

 Velkou popularitu si získaly i cykly o dobyvatelích světa nebo 

procházky po pražských památkách. Přednáškový odbor nebyl tvořen jen těmito 

zmiňovanými pořady, ale často mu byly svěřovány zvláštní úkoly. V době, kdy zemřel T. G. 

Masaryk, se měl přednáškový odbor postarat o programovou kampaň jeho pohřbu. „Ještě ho 

vidíme, jak žil mezi námi; představujeme si jeho rovnou, vysokou postavu v jezdeckých 

botách, jeho silné zuby, jeho pozorné a chytré oči; vidíme filosofa skloněného nad psacím 

stolem, starého pána, jenž podává ruku dětem, krásného jezdce v čele vojsk, moudrou a 

velebnou hlavu státu, kráčející mezi špalíry lidu. Tak blízko je nám to všechno, jako by to 

                                                 
55

 Ročenka posluchače rozhlasu. 1934, s. 36. 

56
 POTŮČEK, Jaroslav (uspořádal). Ročenka Československého rozhlas 1937. Radiojournal, Čs. zpravodajství, s. 

61. 
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 KOVAŘÍK, Vladimír. Vývoj rozhlasové publicistiky, s. 70 – 71. 
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včera bylo; právě v těchto dnech pohřebních si ještě naposled a nejsilněji uvědomujeme jeho 

tělesnou přítomnost mezi námi,“
58

 vzpomíná Karel Čapek při svém projevu v rozhlase v roce 

1937. Přednáškový odbor také zprostředkoval pozdrav Františka Křižíka na adresu Alberta 

Einsteina v roce 1937 nebo propagaci desátého ročníku všesokolského sletu roku 1938.  

V roce 1934 se vysílal přednáškový cyklus s názvem Svět v přerodu, který si vysloužil 

velkou popularitu. „Cyklus byl koncipován jako „diskusní“ série či výměna názorů 

(navazující přednášky, nikoli diskuse přímo ve studiu) o aktuálním stavu nejrůznějších oblastí 

života (věda, technika, bydlení, kultura, literatura, sociální oblast, náboženství, jazyk atd.).“ 
59

 

Součástí přednáškového programu byly i jazykové kurzy, který měly nečekaný úspěch. 

Vysílaly se v jazyce německém, francouzském, anglickém a ruském v celku čtyřikrát týdne, a 

to ve večerních hodinách. Ráno jsou pro změnu vysílány lekce tělocviku, zvláště pro muže, 

ženy i děti.  

Publicistika zůstávala dlouho na okraji zájmu. Rozhlas celých 22 let neměl nárok na 

svou vlastní zpravodajskou redakci. Všechny události a zprávy byly čerpány 

z Československé tiskové kanceláře, jež na ně měla monopol. Tato situace byla velmi často 

kritizována. „Národně socialistické České slovo volá, aby se rozhlas stal angažovaným 

propagátorem dobrých počinů vlády, a několikrát kritizuje zpravodajství ČTK jako 

nezainteresované, suché, nesrozumitelné prostým lidem, šroubovaně stylizované: podivuje se, 

jak je možné, že politická redakce, jakou je ČTK, může odevzdávat tak šedivou, nevýraznou 

práci.“
60

 Od roku 1934 měl rozhlas dva vlastní zpravodajské pořady. Byly to tzv. mluvené 

hodiny vysílané před sedmou hodinou ranní a tiskový přehled, jež mohli posluchači slyšet 

v odpoledních hodinách. Komentáře nebo investigativní reportáže se v této době 

nevyskytovaly. Názorová publicistika se objevila až na samém konci třicátých let. I přes 

kritiky a výtky posluchačů i tisku, obstarávala ČTK ještě v roce 1938 více než 60 % 

zpravodajských pořadů.  

Od poloviny 30. let se začaly více objevovat pořady reportážního typu, které si v roce 

1936 vysloužily vlastní oddělní při slovesném odboru. „Bylo to opatření dobré a užitečné a 

záhy se ukázaly výsledky: počet odvysílaných reportáží byl ve srovnání s rokem 1935 

čtyřnásobný.“
61

 Nejvíce se vysílaly reportáže významných událostí ze zahraničí. „Ve 
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 KOVAŘÍK, Vladimír. Vývoj rozhlasové publicistiky, s. 136. 
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struktuře programu v polovině 30. let převažovala hudba, která celkem tvořila přes 50 %. 

Výrazné zastoupení měly ještě v tomto roce přednášky (v průměru téměř 12 %) a jiné 

slovesné umění (přes 10 %).“
62

  

Hudba byla základním pilířem rozhlasové skladby. Objevovaly se opery, symfonie, 

jazz a také dechová hudba. Radiojournal však od svých posluchačů dostával řadu stížností na 

to, že byl v programu kladen důraz na vážnou hudbu na úkor tzv. hudby lehké. V roce 1930 

chtělo vedení rozhlasu ukázat, že to tak není a že je lehká hudba silně zastoupena. „V 

oficiálních statistikách tak stojí, že pražská stanice odvysílala roku 1930 celkem 1100 hodin 

lehké hudby a 780 hodin hudby vážné […].“
63

 Ačkoli lehké hudby bylo podle oficiální 

statistiky více, vysílala se v pozdních večerních hodinách. Naopak pro vážnou hudbu byl 

vyšetřen typický hlavní čas, to je po 20 hod. „Vedle hudby vysoké umělecké úrovně není 

naprosto zanedbáván obor hudby lehké a populární, neboť rozhlas je si vědom, že musí 

poskytovati posluchačům také rekreaci, ovšem vkusnou a umělecky bezvadnou. To vyžaduje i 

současná neutěšená doba, bohatá na vážné události politické i hospodářské.“
64

 V roce 1934 se 

vysílala všechna Smetanova operní i koncertní díla v pořadí jejich vzniku. Slavilo se tak 50. 

výročí smrti Bedřicha Smetany. Vedle tohoto cyklu se vysílal i cyklus Antonína Dvořáka.  

Odbor hudební spolu s odborem slovesným se staraly mimo hudbu i o zábavu. 

Oddělení zábavných pořadů vzniklo v roce 1936. „Byly ovšem zařazovány trempské písně, 

moderní šlágry, taneční hudba přímým přenosem z kaváren, kabaretní výstupy, scénky a 

skeče, byly přenášeny oblíbené pseudolidové operety a také reprodukovaná hudba, která 

získala větší plochu v programu, silně ovlivňovala vkus posluchačů, ale výběr byl vcelku 

umírněný, nezacházel do extrémů, často až příliš opatrně vyčkával.“
65

  

Další část rozhlasového vysílání tvořilo nehudební umělecké vysílání, které se 

projevovalo formou rozhlasové hry spojenou s dramatickými prvky. V počátcích Radiojournal 

vysílal recitace, jednoduché scénky a herecké monology. Na konci dvacátých let se objevily 

vlastní studiové adaptace rozhlasových her, tedy her, které byly vytvořeny přímo pro rozhlas. 

„Od roku 1929 je již původní rozhlasová hra běžnou součástí vysílání, a to i ve formě 
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celovečerních inscenací.“
66

 Ve třicátých letech v tomto oboru vynikala brněnská odbočka. 

Bylo tomu tak proto, že se její pracovníci nebáli inovací a experimentů. 

S rozhlasovými hrami souvisela také rozhlasová režie, která se rozvíjela právě ve 

třicátých letech. Zkušenosti z divadla sloužily jako vzor. Jako první v režisérské funkci 

v Radiojournalu působil Jaroslav Hurt
67

, nejdříve jako hostující režisér a od roku 1927 byl 

angažován nastálo. Ve své práci se snažil o překonání skepse, kdy panovala představa, že bez 

optického vjemu nelze provést činoherní představení. Jaroslav Hurt měl velkou zásluhu také 

na přípravě herců, kteří se díky jeho pomoci naučili zacházet s mikrofonem a zbavili se tak 

návyků z divadelní praxe. Pod jeho vedením začali v rozhlase pracovat mladí angažovaní 

režiséři. Přijal mladého Miloslava Jareše
68

, Václava Sommera a Bohuše Hradila
69

. 

Zajímavou kapitolu tvořily takzvané odborné rozhlasy, které byly určeny pro zvláštní 

cílovou skupinu posluchačů. Jednalo se o vysílání pro zemědělce, dělníky a obchodníky. 

Struktura jednotlivých pořadů odpovídala zaměření některých politických stran. Například 

Republikánská strana československého venkova měla velmi blízko k zemědělskému 

rozhlasu. O vysílání se starala různá kuratoria, která tvořili zástupci politických stran. 

Nezávislost kuratorií na Radiojournalu přinášela pozitivní výsledky v podobě prostoru pro 

inovační přístupy. Na druhou stranu ale samostatnost těchto oddělení vytvářela i problém 

v podobě organizace. Na konci třicátých let se podařilo situaci vyřešit tím, že Radiojournal 

začlenil odborné rozhlasy do své organizační struktury. 

Ministerstvo školství a národní osvěty v srpnu v roce 1930 vyhlásilo školský rozhlas. 

První vysílání zprostředkovala odbočka československého rozhlasu v Košicích. V Praze 
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k tomu došlo až v druhé polovině prosince toho samého roku. Vysílání, které se věnovalo 

studentům a školám, mělo od roku 1936 samostatný útvar v podobě školského odboru. Jeho 

vůdčím činitele byl sbor pro školský rozhlas při ministerstvu školství a národní osvěty, který 

určoval program vždy půl roku dopředu. Datum prvního vysílání je však sporné. Některé 

publikace ho řadí na konec dvacátých let, jiné uvádějí spíše pozdější data. Neshoda může být 

dána tím, že školský odbor vysílal zpočátku nepravidelně. „V srpnu 1930 vydal ministr 

školství Dérer výnos o zřízení školského rozhlasu, který měl být součástí školního vyučování 

na národních školách a k němuž měl být zřízen zvláštní Sbor pro školský rozhlas. Ten se 

v listopadu téhož roku ustavil (byl jmenovaný MŠNO) a byl tvořen zástupci ministerstva, 

školských úřadů a Ladislavem Šourkem
70

 za Radiojournal.“
71

 Programová linie školského 

rozhlasu se vytyčovala pro všechny tři stupně, které byly rozděleny podle věku. Velký důraz 

byl kladen především na občanskou výchovu mládeže, dále docházelo hlavně k prohloubení 

vlastivědného vzdělání. Během školského vysílání k dětem promlouvali zástupci vlády, 

umělci a další osobnosti.  

Časopis s názvem „Přehled rozhlasu“, který začal vycházet v lednu 1932 jako 

měsíčník radiofonie, zvukového filmu a gramofonové hudby, zavedl rubriku „Posluchači 

vzkazují Radiojournalu“. Kromě různých přání se objevovaly i výtky a rozhořčená slova. 

Radiojournal na podobné vzkazy nereagoval. V čele časopisu byl redaktor Vilém Práger
72

, 

kterému se pomocí řady spolupracovníků, podařilo vytvořit nezávislý měsíčník, na jehož 

stránkách si čtenáři mohli přečíst rozhlasovou kritiku. Časopis Přehled rozhlasu vycházel do 

roku 1934, poté byl nahrazen listem stejného ražení pod názvem „Svět mluví“.  

Rozhlasu se věnovaly i jiné časopisy. Například „Dělnické rádio“, list, který se nechtěl 

zabývat jen technickou stránkou rozhlasu, ačkoli byla důležitá, ale zaměřil se především na 

kritiku. Dalším byl „ÚTOK“, který byl vydáván mladými lidmi tvořící pokrokové křídlo 
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sociální demokracie. Vedení časopisu volalo po tom, aby byl československý rozhlas 

zestátněn a mimo jiné věnovalo také značnou pozornost i kritice apolitičnosti rozhlasu. Podle 

Útoku rozhlas nepropagoval demokracii. List vycházel mezi lety 1930 – 1938. Odpovědným 

redaktorem byl nejdříve Miloš Koška, poté Jaroslav Čecháček a nakonec Fran Kraus.  

Kritické výtky ve stejném směru se objevovaly i na stránkách denního tisku. „Není 

demokracie věcí tak dobrou, aby i rozhlas o ni bojoval, i když by mu to vyneslo 

nespokojenost některých fašistů nebo komunistů? Demokracie je dobrá věc a stojí za to, aby ji 

rozhlas propagoval více než dosud,“
73

 napsal nezávislý týdeník Přítomnost v roce 1933. Jiné 

listy, jako například katolické Lidové listy nebo Národní svět kritizovali, že rozhlas nevěnoval 

dostatečnou pozornost jejich zájmům.  

V druhé polovině třicátých let, kdy stoupalo ohrožení republiky v podobě nacistického 

Německa, vzrostl také počet námětů s vojenskou a brannou tématikou. „Ještě v roce 1935 

bylo odvysíláno jenom dvacet relací s vojenskými náměty, v roce 1936 stoupl počet na 53 a 

reprezentoval 1 348 vysílaných minut, v roce 1937 bylo vysíláno 755 programových celků a 

s brannou tématikou v úhrnné délce 18 924 minut.“
74

 Německé vysílání československého 

rozhlasu nebylo vzrůstající nacistickou propagandou dotčeno. Témata se týkala hlavně 

společných osudů českých a německých obyvatel československého území. Součástí vysílání 

byly i diskusní pořady o českoněmecké spolupráci nebo úkoly české a německé mladé 

generace. Československý rozhlas se tím tak bránil propagandistické protičeskoslovenské 

kampani, která se od roku 1934, kdy sudetoněmecká strana získala většinu hlasů 

v parlamentních volbách, stupňovala. Zmíněná činnost rozhlasu zapůsobila pouze na 

demokraticky smýšlející německou inteligenci, která žila v centru státu. Naopak pohraniční 

část byla zcela pod vlivem henleinovské strany. „V pořadech německého vysílání toho roku
75

 

je patrna znatelněji trojí podstata pořadu: myšlenka státnosti i demokracie, péče o domácí 

německou kulturu a umění, seznamování německých občanů státu československého 

s československou kulturou a uměním. Před mikrofonem mluví president republiky, četní 

ministři německé a české národnosti, poslanci a senátoři, církevní hodnostáři, zváni jsou 

rovněž významné osobnosti života uměleckého, vědeckého, politického i hospodářského ze 
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zahraničí.“
76

 Československý rozhlas vysílal nejen pro německou menšinu, ale také pro 

maďarskou a podkarpatskou.  

V roce 1938 bylo vytvořeno reportážní oddělení, které vedl inž. Josef Cincibus
77

. Jeho 

hlavní snahou bylo dostat do vysílání aktuální politický komentář. V tomto období bylo na 

rozhlase patrné úsilí učinit vše pro obranu demokracie. V květnu 1938 byl Miloslavovi 

Dismanovi
78

 svěřen nový desetiminutový program pojmenovaný “Okénka“. „Tento nový 

pořad měl paralyzovat vliv Četky, mít optimistickou a brannou tématiku, posilující 

protihitlerovskou frontu. Z “Okének“ se stal brzy nejposlouchanější publicistický pořad. 

S Dismanem na něm spolupracoval především Mirko Očadlík
79

, později F. K. Zeman
80

 a 

František Kocourek
81

.“
82

 Takzvaná Okénka se věnovala aktuálním událostem a soustředila se 

na přímou účast lidí nejrůznějších povolání. Důraz byl kladen na pohotovost a rychlost 

rozhlasových informací. Obliba daného pořadu neustále stoupala. I to byl důvod, proč se 

Okénka prodloužila až na půl hodiny.  
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1.4 Brněnská odbočka 
 

Hlavní snahou ústředního vedení rozhlasové společnost bylo centralizovat veškeré 

programové řízení do Prahy. Důvodů bylo několik. Převažoval hlavně ten kulturní, díky 

němuž se v hlavním městě odehrávají ty nejdůležitější události. Předseda Radiojournalu 

k tomu dodává: „Odtud možno dostati ve většině případů program prvotřídní, z Brna méně, 

z ostatních měst ještě méně. A v rozhlase se jedná především o tuto uměleckou úroveň. 

Doporučuji, aby tam, kde není záruka hodnotnosti programu, sáhlo se raději k programům 

pražským.“
83

 Z regionálních odboček (Brno, Bratislava, Košice, Moravská Ostrava a od roku 

1934 Banská Bystrica) se však začínaly ozývat nespokojené hlasy ohledně programové 

koncepce pražského ústředí. Nechtěly se danou koncepcí řídit. „Spolupráce mezi jednotlivými 

odbočkami a ústředím byla do roku 1928 nesystematická. Existujícím odbočkám byla 

ponechána široká autonomie. Teprve roku 1930 dostala se na pořad programové konference 

otázka pracovní specialisace pro každou stanici. Výsledek přinesl určitá zlepšení. Teprve 

v roce 1935 byla dobudována programová spolupráce mezi Prahou a venkovskými 

stanicemi.“
84

  

Praha dávala přednost vyzkoušeným pořadům, držela se svých vyjetých kolejí. 

Naopak brněnské studio se nebálo nových věcí, rozšiřovalo okruh spolupracovníků o nové 

kvalifikované síly a nepřipouštělo si k sobě brzdné elementy. Dále se obě města lišily v tom, 

že Praha se zaměřovala spíše na velké celky, několikahodinové přenosy, zatímco Brno dalo 

přednost kratšímu vysílání a pestře střídalo různé typy žánrů. Velký ohlas se dostalo například 

pravidelným denním desítiminutovkám. „Byly rozloženy v týdenním schématu tak, že pondělí 

bylo věnováno hudbě, úterý literatuře, středa všeobecným aktualitám, čtvrtek otázkám 

národohospodářským, pátek časopisům a sobota výtvarnému umění.“
85

 

Režisér Bezdíček spolu s dramaturgem Daliborem Chalupou
86

 a brněnským ředitelem 

Antonínem Slavíkem
87

 byli nakloněni experimentům a hlavně chtěli, aby stanice mezi 
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několika literárních pásem. První bylo věnováno Karlu Jaromíru Erbenovi a jeho Kytici. „Měl laskavou povahu a 

nerad něco odříkával; někdy jsme mu ochotu, s níž sliboval, až zazlívali, protože nebylo ani v jeho moci všechna 
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ostatními československými vynikla. Podle ředitele Slavíka říkala Praha brněnským 

pracovníkům „revolucionáři“ a „bolševíci“. Jelikož bylo možné, aby se pražský pořad vysílal 

pro celé území republiky a kvůli programovému centralismu se preferovaly pražské 

programy, byla regionálním stanicím omezována vysílací doba. „Chtěli jsme být v Brně 

průbojní a mnoho dokázat, ale měli jsme malé prostředky, zastaralé technické zařízení, 

primitivní vybavení, málo studií, málo lidí. Pobízelo to ovšem naši iniciativu a vždycky znovu 

jsme se pouštěli do soutěže s pražským kolosem, musili jsme malými prostředky uplatnit 

novou myšlenku, strhující nápad, překvapující technické řešení a tou cestou jsme se 

neústupně brali, potýkali se a vítězili,“ napsal několik dnů před popravou Slavík. Jeho přítel 

František Kožík
88

 k tomu poznamenal: „Jak hluboce a bolestně musel všechny ty spory 

prožívat, když na ně v tak tragických chvílích s takovou vážností myslel!“
89

 

Trojice mužů, do které patřili Bezdíček, Chalupa a Kožík založili slávu rozhlasové 

původní slovesnosti. Podnikali kroky k osamostatnění rozhlasové hry a její oproštění se od 

závislosti na divadelních formátech. Slavík stál za pokusy svých zaměstnanců, ať už byly 

                                                                                                                                                         
přání splnit,“vzpomíná na svého přítele František Kožík (FUKSÍK, Mansvelt. Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu III, s. 

147). Chalupa zemřel v Praze 14. 6. 1983. 
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Antonín František Slavík se narodil 20. 1. 1893 v Praze. Jeho cesta k rozhlasu byla spletitá a velmi zajímavá. V 

roce 1913 šel dobrovolně na vojnu.  Během války sloužil 14 měsíců na ruské frontě, poté se přihlásil 

k radiovýcviku v Krakově. Studia dokončil na Ecole superior d´eléctricité v Paříži., kde se věnoval 

vysokofrekvenční technice. V roce 1925 byl externě pověřen řízením provozu prvního vysílače Radiojournalu 

v Brně – Komárově. O rok později se Slavík stal ředitelem brněnské stanice, kde působil15 let. Během této doby 

dokázal do rozhlasu přivést několik odborníků. František Kožík si vážil jeho vědomostí: „Uměl řeči a měl široké 

vzdělání, cítil hudbu i literaturu, věděl hodně ze všech oborů. Přesto se dal ještě zapsat na filosofickou fakultu a 

studoval dějiny hudby a výtvarného umění. […] Slavík byl výtečný pedagog  a ušlechtilý vedoucí, který dovedl 

objevit v člověku potřebné schopnosti a povzbudit je. Svá hlediska nevnucoval, snažil se přesvědčit, byl však 

zvědav na mínění druhého a pečlivě vážil. Sám k sobě nekompromisní, měl nepřeberné zásoby pochopení pro 

druhé.“ (FUKSÍK, Mansvelt. Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu III, s. 146). V roce 1942 byl v Berlíně za odbojovou 

činnost popraven. 
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 František Kožík se narodil 16. 5. 1909. Byl vystudovaný soudce, kterého ale mnohem více lákala práce 

v rozhlasu. „Ředitel brněnské stanice inž. Ant. Slavík se ohlížel po spolupracovnících. Stálo mu zato zajít za 

mým otcem, aby s ním promluvil; a otec, kupodivu, souhlasil. Udřený z právničiny, z půlnočního vysedávání 

nad akty a protokoly, byl pro to, abych se této cestě vyhnul,“ vzpomínal František Kožík (FUKSÍK, Mansvelt. 
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jako tajemník přednáškového oddělení s povinností hlasatelskou, reportérskou i právní. „Rytmus rozhlasové 

práce byl strhující – v redakci se žilo vždy nejméně o šest dnů vpředu. Na podzim se chystaly Vánoce, v únoru 

Máj.“ (ZÁBRANSKÝ, Zdeněk. Divadlo neviditelného herce. Scéna, 1977, roč. 2, č. 3-4, 16 s. Dostupné z 

WWW: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Scena/2.1977/3-4/15.png.) V roce 1937 nastupuje do literárního 

oddělení rozhlasu v Brně. Do Prahy se přemístil v lednu 1941, kde setrval 10 let a zabýval se dramaturgií. 
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úspěšné nebo ne. Praha ale byla k brněnským experimentům skeptická. „Pokusy o nové 

programové druhy se jim zdály divoké, neodpovědné,“
90

 zapsal si Slavík v berlínské věznici. 

Dalibor Chalupa se zasadil o vznik rozhlasové kompozice, pásma a umělecké 

reportáže. Například parodie s názvem „Na tom našem dvoře anebo Dvorní pěvci“, která byla 

vysílána 30. července 1930, se považuje za první české rozhlasové pásmo. Kromě tohoto 

žánru se Chalupa rozhodl obohatit rozhlasovou nabídku také o rozhovory s moravskými 

spisovateli. „Realizoval také první interview s moravskými umělci, přivedl před mikrofon 

Viktora Kamila Jeřábka, Alfonse Muchu.“
91

 V případě reportáže se Chalupa proslavil 

procházkou textilní továrnou, kterou pojmenoval „Od ovčí vlny k vlněné látce“. Na realizaci 

se podílel také Edvard Cenek
92

, jež si o této době poznamenal: „První prohlídka trvala tři 

hodiny, druhá právě tak, první zvuková zkouška byla od 10 do 16, druhá a třetí 9 – 12 a 

generálka dvě hodiny. Tedy: aby posluchači na Moravě poslouchali 55minitovou reportáž o 

výkvětu brněnského průmyslu, bylo třeba k tomu 20 hodin technických příprav a připočtěme 

nejméně 20 hodin práce reportérovy s napsáním, úpravou přednášky.“
93

 Brněnské studio 

vytvořilo mnoho další reportáží, například z dolu Kukla v pánvi rosicko - oslavanské, kde 

natáčení bylo velmi náročné na čas. „A zde je každá minuta velmi drahá. Od kontrolní 

stanice, která je u ohlubně na povrchu, telefonuje tedy operatér řediteli Slavíkovi, který je 

dole u šachty a čeká na konec Cenkova líčení, aby ihned pokračoval. A mezitím Cenek běží 

s inž. Hradeckým horempádem po překopu k šachtě, vstoupí do klece a vyfárá na povrch, a 

jakmile skončí inž. Slavík, ujímá se ihned po něm slova. Posluchač nesmí čekat ani chviličku. 

Mezi tím opět vyfárá Slavík, vstoupí do vrcholu věže a dokončuje reportáž po Cenkovi,“
94

 

vzpomíná Eduard Cenek na první brněnské reportáže. Velmi zajímavá byla i reportáž ze 

skautského tábora v lese u Soběšic, ze které vyšel podnět k experimentu v podobě letního 

radiofejetonu. „Chalupa se vypravil večer na louku za Brnem, lehl si do trávy a patnáct minut 

improvizovaně líčil své pocity a dojmy z přírody.“
95

 Osnovy reportáží byly jednoduché, důraz 
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byl kladen zejména na technickou a organizační stránku programu. Brněnská reportáž neměla 

za cíl pouze informovat, ale hlavně poučit.  

Vedle Dalibora Chalupy se od začátku třicátých let stále častěji objevuje jméno F. K. 

Zemana. Ten se ve svých reportážích nezaobírá výrobními procesy, ale samotnými 

pracovníky. Navštívil krejčovskou dílnu, obchodní dům nebo biologickou laboratoř. Společně 

s Eduardem Cenekem se pokusili o reportáž – kabaret s tématem „Kde se pivo vaří.“. V první 

části reportéři procházeli pivovarem a vysvětlovali postup při výrobě piva. Vzhledem k tomu, 

že se jednalo o přímý přenos, často docházelo k situacím, kdy bylo nutné těžké mikrofony 

přenést na jiné místo. V tomto případě došlo k technické pauze, během níž se odvysílal 

připravený studiový pořad doprovázený hudbou. Tento postup byl zcela nový a pro 

posluchače velmi atraktivní. „Také F. K. Zeman, jehož dvě reportáže na téma “Člověk a jeho 

práce“ jsme slyšeli, je spolehlivý, bystrý a přesný reportér, o to výše stojící, že se snaží 

pronikat spíše do hloubky a do skrytů prostředí, jež ho láká, než reprodukovat dramatickou 

skutečnost, že se snaží spíš dramatizovat než realisticky zprostředkovat, ale selhávají mu 

pravidelně lidé, jež staví vedle sebe před mikrofon, poněvadž jsou ztrémovaní, a jeho 

reportáže pak připomínají příliš ony strnulé fotografie venkovských fotografů. Máme za to, že 

si vzal úkol příliš těžký.“
96

 Takto se vyjádřil Bernard Kosiner k problémům rozhlasové tvorby 

ohledně reportáží.  

Zeman se ve své tvorbě zaměřil také na folkloristické pořady, které byly vysílány 

v přímém přenosu, během něhož vystupují lidoví zpěváci a muzikanti. V roce 1933 přešel F. 

K. Zeman z Brna do Ostravy
97

.  S Brnem však nepřestal spolupracovat. 

Praha se specializovala především na reportáže vzniklé ku příležitosti oslav státu nebo 

návštěvy státních představitelů. To je ale v případě hlavního města logické. Brno se tak začalo 

věnovat spíše přenosům z pracovišť, což se pro něj stalo monopolem. Do roku 1935 jich Brno 

mělo 22 a Praha jen 12. 
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Brněnská odbočka byla už v roce 1932 dobře vybavena, co se týče režijní potřeby. Za 

zakladatele specifické rozhlasové režie je pokládán Josef Bezdíček. „Celá jeho brněnská éra 

se vyznačuje neustálým experimentováním, hledáním a nacházením rozhlasové formy a 

obsahu. Brněnské studio bylo daleko před Prahou v rozhlasovém vývoji. Je to nejšťastnější 

doba rozhlasu, neboť přinesla řadu kladů a poučení, z nichž žije rozhlas a zejména režie 

dosud.“
98

 Josef Bezdíček se jako režisér snažil odstranit nedostatky lidské mluvy u herců. 

Úspěch spočíval v překonání závislosti na textu, rekvizitách a kulisách. Stejně tak bylo velkou 

snahou nesestavovat dramatické příběhy v závislosti na výběru zvuků. „Zvědavým 

návštěvníkům studií jsme sice ukazovali, jak se dělá vítr, kolik máme dveří na otvírání, jak 

koulením hrášků po sítě vykouzlíme mořský příboj nebo déšť, nejpřesnější zvuk polibku, že 

se vytvoří vytažením rozštípnutého dřívka z vazelíny, ale to bylo jen pro zpestření 

prohlídky,“
99

 vzpomíná František Kožík a dále vypráví o povaze nadaného Bezdíčka: „Do 

víry v rozhlasové umění vložil všechny své schopnosti i všechnu sílu svého charakteru. 

Naučil mě chtít vždycky víc, než jsem dosud dokázal, ukazoval cestu nové odvaze, sám se 

stále učil a otvíral druhým nové možnosti. Pro brněnský kolektiv byl neocenitelným 

spolupracovníkem. Autoři brzy už nepsali pro rozhlas, ale pro Josefa Bezdíčka. Později jsem 

měl příležitost vidět při práci několik zahraničních režisérů; nikdo neměl Bezdíčkovu 

všestrannost a uměleckou a filosofickou velikost.“
100

 Přátelství Bezdíčka a Kožíka trvalo i 

v Praze, kde se později sešli také s Chalupou. 

Podle Miloslava Havla se skutečná rozhlasová režie počítá od uvedení rozhlasového 

eposu Františka Kožíka Cristobal Colón
101

, které proběhlo 12. dubna 1934. Reprízy se 

dočkala 30. května a o nějaký čas později hru uvedla také Praha s Eduardem Kohoutem 

v hlavní roli. O rok později Paříž a Brusel. První podnět k napsání této hry dala Kožíkovi jeho 

maminka, když náhodou četla knihu o plavbách Kryštofa Kolumba. Zaujalo ho to a dal se do 

studia.  Kožík ve hře použil různé druhy promluv: „Začal jsem sborovou recitací, oznamující 

mohutnost činu, pak teprve přišla velká historická scéna, fantasmagorické výjevy na lodi, 

                                                 
98

 JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům, s. 109 podle: Havel, Miloslav: Od rozhlasové hry…, c. 

d. 

 
99

 FUKSÍK, Mansvelt. Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu III, s. 158. 

 
100

 FUKSÍK, Mansvelt. Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu III, s. 148. 

 
101

 Úryvek: „tisíce tisíce vln 

      a jedno jediné jméno, 

      o němž zpívá oceán: 

      Cristobal Colón!“ (FUKSÍK, Mansvelt. Kapitoly z dějin Čs. rozhlasu III, s. 173). 

 



30 

 

spojené nábožnosti se surovostí a pověry s ušlechtilým lidstvím, fingovaná reportáž, 

španělské kořistnictví jsem vyjádřil zpěvem o zlatě, nigger – song tlumočil bídu černých 

otroků, příběh poslední plavby melodramatická balada.“
102

 Pro režiséra to tak znamenalo 

pestrou paletu úkolů a Bezdíček je zvládl perfektně. Dobré spolupráci napomohl i osobní 

vztah mezi Bezdíčkem a Kožíkem a také jejich názorová shoda. „Ve hře bylo zanícení nejen 

moje, ale nás všech. Dalibora Chalupy, Bezdíčka, ředitele Slavíka. Bylo to dílo kolektivu. 

Když jsem Colóna psal, bylo mi čtyřiadvacet let. Dnes bych hru napsal jinak. Snad líp, ale 

snad také hůř, bez toho citového rozechvění a bez svěží vynalézavosti jako tenkrát. Vidím, jak 

se nad Colónem sklánějí tváře mých nejmilejších spolupracovníků… Ve hře je zakleto naše 

lidské a rozhlasové mládí,“
103

 řekl Kožík. Recenze v tisku byly příznivé, hra měla úspěch.  

Zásluhou brněnského studia a Josefa Bezdíčka se tak vytvořila nová kvalita rozhlasové 

režie. „Když do rozhlasu přišel dlouholetý a zkušený režisér brněnských a bratislavských 

divadel, Josef Bezdíček, vstoupila nová vynikající epocha. Bezdíček režíroval, vychovával 

nové autory, z nichž někteří za ním jezdili až do Prahy.“
104

 V roce 1933 vytvořil Josef 

Bezdíček zajímavý pokus v podobě reportážního pásma nazvaného „Na Podyjí“. Tento blok 

trval tři hodiny a měl deset sekvencí. Průvodcem byl František Kožík, který si velmi 

pochvaloval složení brněnského rozhlasu, kde měli všichni k sobě blízko. Jeho vzpomínky 

obsahují i tuto: „V jedné místnosti měl stůl dr. Vetterl
105

, který představoval hudební 

oddělení, naproti němu Chalupa, což bylo oddělení literárně – dramatické, a mně dali stůl 

doprostřed mezi ně. V hlavách nám rašily nápady, svěřovali jsme si je a ten, kdo je 

uskutečňoval, měl plnou podporu ostatních. Úspěch jednoho byl úspěchem všech. Lidé ze 

sekretariátu i z administrativy žili s programovými pracovníky v upřímné družnosti. Tento 

duch spolupráce byl tajemstvím úspěchu brněnské stanice, která se tolikrát vyšvihla nad 
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personálně bohatě vybavenou stanici pražskou; tam měli lidé k sobě daleko a báli se 

experimentovat, proto i jejich vysílání mělo k lidem dál.“
106

  

Rozhlasové studium v Brně vynikalo i v dalších oblastech, zejména v dramaturgii. I 

samotná Praha se nechala inspirovat. Výborným dramaturgem byl Vladimír Šimáček
107

, který 

původně působil jako herec.  

Vynalézavě se projevila také hudební produkce. Brněnské studium bylo zaměřeno na 

předromantickou a soudobou moravskou hudbu, které se věnoval dirigent Janota
108

. Tu 

klasickou si pro sebe vyhradila Praha. Vedoucím hudebního oddělení byl v té době redaktor a 

folklorista Karel Vetterl, který se ukázal jako velmi schopný při produkci hudebních, 

literárně-hudebních a hudebně vzdělávacích pásem. „V brněnském rozhlase byl jednou 

z vůdčích osobností programu a uplatnil tu i své schopnosti vědecké – katalog hudebního 

archívů, který zpracoval, patří k základní literatuře oboru. Jeho zásluhou také získal rozhlas 

některé cenné hudební materiály.“
109

 Vetterl se zaměřil na tvorbu lidovou v podobě 

koncertních sestav ve studiu a následně výrobě reportáží. Brněnská odbočka se v této 

souvislosti specializovala včetně hudby z 18. století také na popularizační hudební pořady, 

které byly zaměřeny na historii, životopisné formy nebo folklór. 

Zajímavou metodu v oblasti hudební předvedl Gracián Černušák
110

. Připravil reportáž 

ze Zemského divadla v Brně těsně před premiérou moderní opery Plameny. Černušák svým 

pokusem chtěl vzbudit zájem u posluchačů a podnítit jejich návštěvu daného představení. 

„[…] profesor Černušák hovořil před představením přímo v divadelním zákulisí s autory, 

s dirigentem, s významnými interprety, na zvukovém pozadí předpremiérového ruchu pověděl 

i sám některé zajímavosti o díle, vylíčil ovzduší plné napětí a očekávání, jak bude nezvyklé 

dílo přijato obecenstvem i kritikou, a po tomto zainteresování, které mělo charakter rozšířené 
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a prohloubené upoutávky, vyslechli diváci se zájmem část představení.“
111

 Tato reportážní 

novinka se osvědčila takovým způsobem, že ji převzala i Praha.  
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2. Pořad „Rozhlas pro ženy“ v druhé polovině 30. let 
 

2.1 Struktura pořadu 
 

 

 

Přednášky pro ženy rozhlas zařadil do vysílání v roce 1934. Byly součástí 

přednáškového odboru. „Rozhlas pro ženy je vysílán téměř ve všech zemích. A téměř všude 

se po zkušenostech došlo k poznatku, že jeho nejvhodnější časové umístění je dopoledne, kdy 

se většina žen zdržuje doma při práci.“
112

 V Československu se po několika zkouškách a 

korespondenci s posluchačkami rozhodlo, že se bude vysílat denně od 10:45 a končit v 11:00. 

Některé přednášky však začínaly v 10:40 nebo 10:30 a trvaly i 30 minut. V sobotu a v neděli 

vysílání pro ženy neprobíhalo. Existovaly i různé výjimky v podobě pátečních přednášek 

v zimě, které začínaly již v osm hodin. 

Československý rozhlas podle ročenky z roku 1938 má zvláštní úkoly: „pomáhat 

našim ženám radami a výklady v jejich práci, sledovat a informovat je o všech časových 

otázkách hospodyňských, hospodářských nebo ze ženského hnutí, seznamovat je s otázkami 

právnickými, které se jich zejména týkají, povzbuzovat je k vzdělání všeobecnému i 

odbornému, upozorňovat je na veřejné otázky, které mají znát.“
113

 Pořad Rozhlas pro ženy 

věnoval velkou pozornost také otázkám rodinným a výchově dětí. 

Podle ohlasů posluchaček v korespondenci se nejvíce populární stala série scén a 

reportáží, nazvaná “Ženy hledají nové povolání“, která byla sestavena za pomoci různých 

odborníků a ústavů. „Šlo tu např. o školu pro aranžování a šití modelů, dívčí školu 

zahradnickou, dietetickou školu při pražské klinice, školu pro hospodářskoadministrativní 

správkyně, sociální pracovnice aj.“
114

  

Součástí Rozhlasu pro ženy byly i přednášky praktické. Jednalo se například o 

informace o ochraně potravin, zacházení s plynovými maskami nebo cyklus vaření za málo 

peněz. „Stále větší obliby si získával rozhlas pro ženy, k jehož spolupracovnicím patřily 

známé a oblíbené spisovatelky v čele s Marií Majerovou. Dokázal vyvolat aktivní zájem 

posluchaček pořádáním anket, např. „Domácnost i povolání?“ o problémech zaměstnaných 

žen, i popularizací žen, které se svým pracovním výkonem vyrovnaly mužům, jako byl cyklus 
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„Naše první doktorky“, rozhovor se stevardkou, s ženou, která vyhrála pardubickou steeple 

chase a další.“
115

  

Obsah pořadu byl různý. Někdy se jednalo o klasickou přednášku, kdy se autor 

příspěvku snažil posluchačky poučit nebo je informovat, jindy o rozhovor nebo nacvičenou 

hru, která obsahovala až několik rolí.  

Rozhlas pro ženy si i ke konci třicátých let udržoval nejstálejší kruh posluchačů. 

Pravidelné rozdělení námětů, které se osvědčilo v minulých letech, bylo zachováno. „Velký 

zájem si udržela témata lékařská a pedagogická. Z praktických přednášek měl největší úspěch 

“Kurs zavařování ovoce“, na kterém odborně spolupracovala Zahradnická škola v Krči.“
116

 

Autory přednášek byli vzdělaní lidé, mnohdy doktorky a doktoři, právníci, 

pedagogové, někdy i známé osobnosti, které vypráví o svých zkušenostech nebo prezentují 

svá nová díla, většinou knižní.  

 

2.2 Témata 
 

2.2.1 VAŘENÍ 

 

 

Velmi často se v pořadu Rozhlas pro ženy objevovaly kuchařské rady, jak dokonale 

připravit jídlo. Redakce chtěla posluchačkám pomoci s přípravou pokrmů a hlavně vysvětlit 

správné postupy. Například, jak nejlépe zavařit houby. To je věc, kterou ne každá žena ví.  

„Zavařujeme-li houby, dbejme, abychom užívali vždy tak velkých sklenic, jak velké množství 

stačíme najednou spotřebovat. Houby nesmí zůstat ve sklenici načaté, zrovna tak, jak není 

záhodno houby ohřívat. Bílkoviny v nich obsažené se snadno štěpí a mohou způsobit 

nebezpečné otravy.“
117

 Vlasta Kurzová posluchačkám vysvětlila, jaké látky houby obsahují, 

k čemu se hodí a co je dobré z nich uvařit. Zmínila recepty na zapékané houby, houbové 

risoto, václavky na kmíně, houbové karbanátky nebo lišky na paprice. 

Přednášky pořadu Rozhlas pro ženy se netýkaly jen receptů nebo správných postupů 

při vaření, ale byly zaměřeny i na zdraví jednotlivců. Pro posluchačky bylo důležité, aby jimi 
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připravená strava byla bez vad a hlavně, aby byla výživná. „V zimních měsících, kdy v naší 

kuchyni převládá strava masitá, měla by se větší pozornost věnovat vnitřnostem, jež jsou 

stejně chutné jako ostatní maso již proto, že se prodávají bez přívažku a nevyžadují kromě 

drštek dlouhého vaření. Proto by měla se jídla z nich alespoň dvakrát týdně zařadit do 

jídelníčku.“
118

 Součástí přednášky byly předpisy na polévku ze sleziny, pečeně z jater, 

jaternicová směs, kořínek pečený nebo telecí srdce.  

Redaktorky pořadu myslely i na nemocné a na jejich správnou výživu. Emilie 

Křepinská ve svém příspěvku přednášela o vědě s názvem dietetika, která upravuje výživu 

člověka tak, aby vyhovovala potřebám organismu. O nemocné by podle autorky měla pečovat 

vždy žena. Pokrmy musejí být připraveny na radu lékaře. „Jídelní lístek nemocného musí být 

rozmanitý. Žena, která připravuje stravu nemocného, nesmí se spokojiti jen s několika málo 

pokrmy, které vyhovují lékařskému předpisu v obvyklé kuchyňské úpravě, nýbrž musí se 

snažiti, aby pokrmy, které mu podává, nestřídaly se v jídelním lístku častěji než jednou za 14 

dní.“
119

 Autorka příspěvku upozorňuje na to, že není vhodné nemocného litovat, popřípadě 

projevovat soucit přípravou o něco lepších pokrmů, které ale porušují lékařem platný předpis. 

Pokud nastane doba společného stravování s rodinou, je prospěšné, aby celá rodina měla 

připravené podobné jídlo, jako nemocný.  

Ve 30. letech 20. století nebylo jednoduché vycestovat tak, jak je tomu dnes. Proto 

byly pro posluchačky pořadu Rozhlas pro ženy připravovány tematické přednášky, které 

informovaly o stravě a potravinách v cizině. A nejen to, součástí příspěvků byly i zahraniční 

recepty, které si autorky z cest přivezly a chtěly se o ně podělit s ostatními. Marie Podešvová 

si z Itálie odnesla tři recepty na úpravu vepřového masa. Jsou to recepty velmi vzácné, 

protože v Itálii se moc vepřové maso nejí, jen zřídka. První recept se zabývá úpravou čtyř 

vepřových řízečků, ke kterým je přidána navíc slanina. Podává se se špagetami. Druhým 

receptem jsou italské krokety a při třetím přednášející radí, jak obměnit naší sekanou.  

Další přednáška byla vedena stylem, kdy autor polemizuje nad tím, co přes den sníme, 

zejména děti. Zajímaly ho především důsledky nekvalitní stravy. Pokud člověk jí špatně, 

oslabuje si podle doktora Šímy výkonnost. Autor reportáže provedl průzkum jedné pražské 

čtvrti, jež je na rozhraní mezi vnitřním městem a periférií. Chtěl nahlédnout do jednoho sta 

talířů, které byly připraveny pro děti různých městských sociálních vrstev. „První nápadnou 
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okolností bylo, že celá čtvrtina obědů, byla bez polévek. Z polévek pak převažovaly takzvané 

vodové, jak zapražená, česneková apod. nad masovými. Z nich plná jedna desetina byla 

z umělých polévkových kostek, které ovšem nemohou býti než náhražkou polévek 

vlastních.“
120

 Co se týče druhého jídla, tak podle průzkumu převládala hlavně masitá jídla a 

knedlíky. I v případě večeře hlavní stravou bylo maso. Závěr byl v tom, že rodiny z nižších 

vrstev se, co se týče výživy, snaží napodobit ty bohaté. Výsledky průzkumu byly spojovány i 

s výsledky ve škole. „Můžeme s jistotou říci, že děti, které byly živeny takřka pravidelně 

stravou masitou a knedlíky, projevovaly v odpoledních hodinách nápadnou rozptýlenost, 

ospalost a v důsledku toho jistě zhoršovaly svůj školní prospěch.“
121

 

Velmi mnoho příspěvků o vaření se objevovalo zejména o Vánocích. Autoři přinášeli 

různé recepty a rady, jak správně připravit štědrovečerní večeři. Mnozí se nechali inspirovat i 

dalšími evropskými státy. „Anglický puding. Potřebujeme, ½ kg ledvinového loje, ½ kg 

strouhanky, ¼ kg loupaných jablek, ¼ kg pecek zbavených pokrájených malagových hroznů, 

fíků a hrozinek, 6 dkg kandýrované kůry, tolikéž citronády, a v cukru vařeného zázvoru, 6 

dkg citronové kůry naložené v cukru, když ji nemáme pak rozvaříme citronovou kůru v cukru 

a propasírujeme do směsi, 12 dkg mandlí na nudličky pokrájených, 25 dkg cukru, šťávu z půl 

pomeranče a citronu a jejich zrnka oloupaná a na drobno nakrájená, 12 gramů koření, jako 

muškátový oříšek, zázvor nové koření a hlavně skořici, která musí převládat, konečně tři 

vejce, desetinu litru cognacu, calvadosu, armagnacu, rumu nebo jiné pálenky, a dvě desetiny 

litru piva.“
122

 Autor příspěvku hovoří o další anglické specialitě, a to o toastu se sardinkou. 

V další přednášce chtěl doktor informovat posluchače o tom, co jsou to vitaminy a co 

od nich můžeme očekávat. K správné výživě už nestačí dostatek bílkovin, škrobovin nebo 

soli, v potravě musí být přítomny i vitaminy. „Tak např. v mrkvi, salátu, špenátu, ale také 

v mléce, másle, sýru, vaječném žloutku a v rybím tuku se vyskytuje zvláštní rostlinné barvivo, 

nazvané vitamin A. /Vitaminy se rozlišují podle písmen abecedy/.“
123

 Tento vitamin podle 

doktora podporuje životnost naší pokožky, podporuje oko a tělo v boji proti infekci. Autor ve 
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svém příspěvku zmiňuje další písmena vitaminu, jako je vitamin B, který pečuje o výkonnost 

nervů, pomáhá při tvorbě krve. V čerstvém ovoci a zelenině se zase vyskytuje vitamin C, 

který umožňuje vývoj chrupu a udržuje jeho životnost, dále utěsňuje cévy. Zajímavý je 

vitamin D, který se nachází v rybím tuku, žloutku, másle a mléku. Tělo si ale umí vyrobit 

vitamin D i samo, a to prostřednictvím slunce. Doktor radí, že je výhodné se vyhnout 

konservaci potravin a volit vždy jen potravu čerstvou. 

Vitamíny obsahují i brambory, o kterých mluví autorka další přednášky. Nejprve se 

zastavuje u historie brambor, odkud pochází, kdy se dostaly do Čech a podobně. „Je obecně 

uznáváno, že právě český brambor je jedním z nejlepších z celé Evropy. A je proto 

nepochopitelno, že právě u nás se spotřebuje brambor poměrně málo. V západních zemích 

připadá na jednu hlavu asi 170 kg bramborů ročně, u nás máme v tomto směru ještě mnoho co 

dohánět.“
124

 Podle autorky jsou brambory chutné a obsahují mnoho vitaminů. Nicméně varuje 

ty ženy, které je vaří špatně ve vodě. Měly by se totiž připravovat v páře, aby tak neunikly 

cenné látky. Kromě bramborové kaše, bramborové polívky nebo jen tak přílohy k masu, se 

dají z brambor udělat chutné pokrmy. Autorka přednášky mluví o bramborovém ovocném 

závinu, bramborovém pudingu, bramborových haluškách s uzeným masem, bramborových 

taštičkách s různou náplní, bramborovém guláši nebo bramborovém nákypu. Dále se autorka 

zmiňuje o bramborové moučce škrobové. Pokrmy z této moučky znamenitě prospívají, jak 

výživě mladého těla dítěte, tak i výživě starých lidí a nemocných. Autorka dále dodává, že 

s přísadou bramborové moučka zůstanou všechny moučníky a cukroví vláčné a čerstvé. 

Nakonec se Marie Schneiderová dělí se svými třemi recepty s posluchačkami. Jsou to: levné 

zákusky k čaji, piškotová roláda a třená bábovka cukrářská: „18 dkg cukru utřeme do běla se 

6ti žloutky, přidáme kůru nastrouhanou z půlky citronu, dále 15 dkg bramborové moučky 

škrobové a 2 lžíce rumu. Nakonec vmícháme zlehka z 5 ti bílků ušlehaný tuhý sníh. Formu 

vymažeme čerstvým máslem a vyprášíme moukou nebo strouhanými oříšky. Pečeme zvolna a 

opatrně.“
125

  

Doktor K. Fišer seznamuje posluchače s bojovými látkami. Podle nejvýznačnějšího 

účinku je dělí do několika skupin: dráždivé, slzotvorné, látky dráždící horní cesty dýchací, 
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látky dusivé, látky zpuchýřující či leptavé. „Člověk a zvíře jsou bojovými látkami více 

ohrožováni než potraviny, neboť dýchající tvorové nasávají do sebe otrávený vzduch, nemají 

– li možnost čistíti filtrem.“
126

 Tvůrce přednášky dále mluví o potravinách, u kterých spatřuje 

nevýhodu v tom, že mohou snadno bojovými látkami načichnout a také mohou jejich vlivem 

měnit chuť a barvu. Bojové látky mají ničivé účinky, z čehož může vyplynout otázka, zda se 

dá toto znehodnocení napravit. Podle autora příspěvku v mnohých případech dá. „Někdy stačí 

větrání, jinde omývání vodou nebo některými prostředky chemickými, nebo okrájení, 

oloupání apod.“
127

 Důležité je použít ochranných opatření. Například mouku a mlýnské 

výrobky je třeba uchovávat v dřevěných nádobách, brambory zase v bednách vylepené 

papírem.  

Tvůrkyně přednášky o velikonočních receptech (viz. příloha, č. 1) začala své povídání 

o tom, jak si ulehčit přípravu svátečního stolování. V první řadě je důležité si připravit nějaké 

jídlo předem, a tak si ušetřit čas na oddych ve svátečních dnech. Důležité je také volit jídla, 

která jsou v souladu s jarním obdobím, tudíž se musí využít čerstvých levných vajec, jarní 

zeleniny, jarního medu a také masa z kůzlete nebo jehněte. Marie Boučková jako první recept 

zmiňuje polévku z jarních bylinek. Poté se zaobírá postními obědy, pro které je vhodná 

zejména vegetariánská kuchyně, jako například: zeleninové karbanátky s bramborou kaší, 

čočka, flíčky se špenátem, další oběd může být zase vaječný nebo ve znamení dušené rýže. 

„Hlavní starostí je sestavení svátečních obědů. Jako je základem vánočního hodování krocan 

s oříškovou nádivkou, tak o velikonocích je zlatým hřebem božíhodového oběda jehně nebo 

kůzle. Jídelníček doplní se nějakou hnědou nebo bílou polévkou, lehkým třeba vaječným 

předkrmem, který můžeme vynechat, nemáme – li hosty a k pečeni podáme buď špenát, nebo 

osmažené brambory.“
128

 Autorka ukončila svou přednášku předpisem na nádivku k jehněčímu 

a kůzlečímu hřebu a dále obeznámila posluchačky s předpisem na pomerančový krém. 

Další vybraný příspěvek se týká snídaně. Podle autorky je rannímu jídlu věnována 

nejmenší pozornost, což můžeme vidět na příkladu kuchařek, kde se s inovativními návrhy na 

přípravu snídaní spíše nesetkáme. Marie Podešvová srovnává lidi z venkova a z města. 

Městský člověk totiž nesnídá vůbec. Nemá na to čas, raději si přispí a poté někde vestoje 
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vypije hrneček kávy nebo čaje a sní rohlík, protože je to rychlejší. Naopak na venkově se 

strava mění podle ročního období. „Od kopání brambor do jara se snídává obyčejně polévka, 

buď česnečka, nebo bramboračka. V kamnech se stejně topí od rána a je na vaření víc času. 

Od jara do kopání brambor pak se snídává buď nasbírané mléko, nebo káva s chlebem. 

Zkrátka v létě to, co je rychle po ruce, něco lehkého a občerstvujícího, kdežto v zimě 

potřebuje něco vydatnějšího, co více zahřeje.“
129

 Autorka příspěvku radí, co má jíst 

dospívající mládež. Kromě kávy by měla dále jíst vajíčko na měkko, čerstvě namazaný chléb 

a ovoce. A co radí Marie Podešvová jíst v létě? Především kávu s mlékem nebo čaj s mlékem. 

Pro děti je vhodný chleba s máslem a jahodovým džemem.  

Přednášky na téma vaření se objevovaly v hojném počtu. Podle analýzy, která byla 

provedena, můžeme říci, že se nejednalo pouze o recepty, ale také o různé průzkumy, výživu, 

zdraví a tradice. Škála nápadů byla široká. Ve zkoumaném období bylo typické, že se o 

domácnost starala pouze žena. Jen ona vařila, nakupovala, prala, uklízela nebo šila. Přednášky 

vysílané pořadem Rozhlas pro ženy jí práci v mnohém ulehčily, jelikož přinášely rady, jak 

ušetřit čas a zároveň jíst zdravě. 

 

 

2.2.2 CESTOPISY 

 

  

 Velkou součástí pořadu “Rozhlas pro ženy“ byly cestopisy. Příspěvek v Českém 

rozhlase z července roku 1939 se věnuje úryvkům děl spisovatelky Bohumily Dubňanské
130

. 

Většina jejích románů se odehrála v moravském Slovácku. Popisují hornické prostředí a 

venkovský způsob života. V pořadu spisovatelka vypráví o tom, kde brala inspiraci: 

„Moravské Slovácko, malovaná oblast naší milované Moravy, jest mým rodným krajem, od 

něhož žiji sice vzdáleně, ale přesto neutuchají mé hlubší vztahy k drahé domovině, z níž 

čerpám látku k svým slováckým povídkám, románům, humoreskám. Při sbírání látky jde mi 

především o originalitu. Nacházím ji v typických postavách strýce, stařečka, tetky, mladých 
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lidí. Mnohdy jen vtipná řeč, poznámka, odkrývající mi kus té slovácké duše v celé její 

prostotě a hodnotě.“
131

 Bohumila Dubňanská také s láskou vzpomíná na lid z této oblasti na 

jeho kulturní vyspělost. Během svého přednesu spisovatelka zmiňuje povídky: Tetička 

Krúžalka, Na důlní samotě, Hore dědinú, Ohnivá krev, Strýcové a tetky nebo fejeton 

s názvem „Turistka Apolena“. Dále vzpomíná i na veselohru Malérečka, do níž zahrnula 

humor, písně a navíc zvyky slováckých dějin. Za svůj nejoblíbenější román považuje Na důlní 

samotě.  

Další cestopisný příspěvek zavedl posluchače mimo českou vlast, a to do Holandska. 

M. J. Vorrink vyprávěla o životě holandské ženy. Začala nejdůležitější částí, a to domovem. 

Jelikož jsou v Holandsku mnohem větší platy, než v jiných zemí, může si téměř každá rodina 

dovolit služebnou. Takovýchto žen, ale není dostatek, proto se najímala děvčata z cizích zemí. 

Práce je ulehčena moderními pomůckami. „Téměř v každé domácnosti již nechybí elektrický 

vysavač, elektrická žehlička nebo plynová trouba, někde jsou i noční ohřívače tekoucí vody, 

elektrické pračky apod.“
132

 Další ulehčení je v tom, že hospodyně nemusí chodit nakupovat, 

jelikož vše se řeší přes telefon a přímou donáškou jídla do domu. Paní Vorrink také hovoří o 

tom, co se v Holandsku obyčejně jí k snídani, obědu a večeři a v kolik hodin je obvyklé začít. 

Ženy neztrácejí čas ručními pracemi, raději si přečtou knihu, zajdou na procházku nebo na 

koncert. Mluví se také o módě, o oblečení, rovnosti žen, práci a jiné.  

Libuše Vondráčková strávila 1,5 roku v jihoamerické republice Ecuadoru a v roce 

1938 chtěla o svých zážitcích při cestování něco říci i československým posluchačům. Hlavní 

část přednášky tvoří povídání o netypickém jídle. „Jak často jsme byli odkázáni po 

celodenním pochodu v místech vzdálených jakékoliv civilisace na pohostinství ve zchátralé 

chose domorodců, kde byli jsme nuceni vzíti zavděk rýži uvařenou nad ohništěm 

z eukalyptového dřeva, jehož intensivní vůni nasákla i rýže. Příkrmem byly tvrdé fasole, nebo 

připálené, opékané banány zv. plátanos, které jsme zapíjeli mlékem z kokosových ořechů.“
133

 

Autorka příspěvku se v průběhu svého vyprávění a vzpomínek podivovala nad různými druhy 

ovoce, které byly v Ecuadrou k dispozici, zejména papaya, mangos a ananas. Libuše vypráví, 

jak se v guayaquilském Grand – hotelu začala seznamovat s kulinářskými dobrotami 

navštívené země. „Po polévce následuje ryba, nejčastěji vrbina, která je nejchutnější ze 
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zdejších mořských ryb. Jednoduchá úprava jater, mozečků, pečené nebo vařená kuřata 

s mayonesou se střídají se stejnoměrnou pravidelností. Smažená masa obalovaná rovněž 

neznají. Amolety plněné želvím masem a zeleninou nebo jediným neudržitelným salámem 

mortadelou jsou také denním programem jídelního lístku, načež pak následuje oblíbené lomo. 

Je to hovězí, opečený biftek, který byl často předmětem kanadských žertíků spolucestujících 

krajanů.“
134

 Autorka příspěvku se také podělila s posluchači o zajímavou skutečnost a to, že 

při cestách přinášejí místní k vlakům mísy s jídlem, které obsahují i pečená morčata.  

Autorka další zajímavé přednášky vypráví o prospektu s názvem „Come to Britain“ 

prostřednictvím jehož mohou zájemci vycestovat do Anglie jako „paging host“. Tento název 

vystihuje dobře poměr k hostiteli. Po příjezdu je člověk seznámen se zvyky rodiny, které musí 

dodržovat (například čas oběda, večeře). Jinak je volný jako pták. Marie Rypková, která se po 

této zkušenosti vydala, vypráví, že Angličané si žijí vysoko nad poměry a kladou důraz na 

smysl pro tradici. Proto se u nich doma najde mnoho starožitného nábytku. “Večery se tráví 

povídáním a posloucháním hudby, při čemž dámy se zabývají tak jako u nás pletením, páni 

kouří a čtou noviny, nikoliv zřídka, ale naopak velmi často hrají karty anebo, což je také 

velice rozšířeno, stolový kulečník. Spát se chodí velice pozdě, jako zase velice pozdě se ráno 

vstává“
135

 Autorku reportáže překvapilo hlavně to, že anglická domácnost si vystačí pouze 

s jednou paní domu a jednou posluhovačkou, která však dům navštíví pouze jednou denně. 

Tajemství spočívá v tom, že v Londýně není mnoho prachu, podlahy jsou napuštěné hmotou 

nebo to jsou linolea, z kterých se nečistota rychle stírá. Nábytky ani římsy nejsou zatíženy 

tretkami. Marie Rypková také prozrazuje, že v Anglii je velká péče věnována květinám a je to 

také hlavní téma při odpoledních dámských čajích. Nejvíce ji ale nadchl stroj na věšení 

prádla, který by si přála i doma: „V kuchyni nad boilerem je velký dřevěný rám a s mnoha 

příčkami. Rám se kladkou spustí dolů, prádlo se na něm rozvěsí a zase nahoru vytáhne. Takto 

nikomu nepřekáží a poněvadž je u stropu nejtepleji, rychle uschne.“
136

  

 Cestopisné příspěvky přinesly posluchačkám zajímavé inspirace. Autorky popisovaly 

zkušenosti ze zahraničí a nezapomněly zmínit i to, jakým způsobem žije tamější žena. Ve 
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většině případů si mohla dovolit služebnou, což jí ušetřilo spoustu času, který věnovala svým 

zálibám. Taková výhoda však v československých domácností nebyla možná. 

 

2.2.3 VÝCHOVA 

 

 

Rozhlas pro ženy připravil mnoho přednášek, jejichž hlavním tématem byla výchova. 

Jednou z nich byla i hra s názvem „Muži se starají o vaše děti“, která obsahovala několik rolí, 

jako byl například ředitel, učitel, sestra, kuchařka, listonoš, starosta atd. a musela se dvakrát 

zkoušet. Redaktor Tomáš Vítek přijel na návštěvu do tábora, kde bylo 23 hochů a 27 děvčat 

už tři týdny. Pozoroval chod tábora během her, umývání, jídla, rozdávání dopisů atd. 

Redaktor promlouval se sestrou, která se starala o nemocné děti, fungovala v podstatě jako 

matka, mazlila se s holčičkami atd. Kromě kuchařky a zmíněné sestry, tábor vedli pouze 

muži. Při každé příležitosti se zpívalo a velmi se dbalo na hygienu. Rodiče mohli děti 

navštívit vždy až po třech týdnech. 

Dalším příkladem výchovného příspěvku může být i rozhovor mezi matkou a dcerou 

Věrkou, jež navštívily švadlenu, která Věrce připravovala šaty na maturitní ples. Rozmluvu 

mezi matkou a dcerou doprovázela hudba v podobě staro-módního valčíku, nebo tanga. 

Rozprava měla zcela výchovný charakter. Maturitní ples tu byl chápán jako velká událost, 

která měla být pro dceru velmi důležitá, stejně tak i to, co bude mít na sobě. Každý detail 

musel být promyšlený a vše muselo ladit. Matka dceru podporovala, ale v rámci mezí. Přeci 

jen to stálo hodně peněz. „Matka: Otoč se, prosím, tě, ukaž. No, výstřih není velký, tak je to 

v pořádku. Nechtěla bych, aby sis hrála předčasně na dospělou dámu, važ si svých osmnácti 

let. No – sluší ti to – však také aby ne, taková krásná látka a tolik peněz…“
137

  

V příspěvku z března 1938 F. M. Marek dával rady rodičům, jak správně vychovávat 

své děti. Výchova je totiž nejdůležitější, až poté přichází škola nebo organizace jako jsou 

Sokol nebo Orel.  Mezi rady autora příspěvku patřily například: držet dané slovo, slušné 

vychování (umět jíst, chovat se u stolu), vynechat trampské výrazy, branná výchova, vést 

k zodpovědnosti, klást důraz na nauku cizích řečí a na konec zájem o sport. „Jedna 

z nejdůležitějších povinností vás, jako rodičů, je přiměti – myslím tím po dobrém – svého 
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syna i dceru k tomu, aby se včas učili cizím řečem. V první řadě bych kladl důraz na to, aby 

se naučili němčině!“
138

  

Autorka Jarmila Leederová - Grametbauerová hovořila ve své reportáži o reakci rodičů 

na známku svého dítěte z mravů. Podle ní existuje několik způsobů, kdy hrozí špatná známka. 

Dítě svalí vinu na někoho jiného a pohrozí mu bitím nebo dítě provede zlý skutek z cizího 

návodu. „Zkažené nebo úchylné dítě, které navádí jiného k provedení špatného nebo 

nebezpečného kousku, bývá zpravidla na blízku, aby vidělo, jak se věc nastraženému dítěti 

povede.“
139

 Autorka vysvětlovala, že se celá věc musí důkladně prošetřit. Poté je nutné, aby 

rodiče viníka poučili a řekli mu, že se to už nesmí nikdy opakovat. Důležité je také, když 

rodiče sami upozorní na to, s kým by se jejich dítě mělo stýkat a s kým naopak ne. Pokud ale 

děti mají vrozené ničivé sklony, kdy bez příčiny ubližují jak dětem, tak i dospělým, potom je 

na místě udělit špatnou známku z mravního chování. Autorka vysvětluje, že pokud je známka 

horší, než 2, informují učitelé rodiče dříve, než žák dostane vysvědčení. Rodiče se domáhají 

nápravy, prosí učitele a někdy dojde k tomu, že se trest zmírní, což je ale špatně, jelikož to 

chlapce nedonutí, aby s činy přestal. Naopak bude pokračovat dál a doufat, že ho rodiče opět 

zachrání.  

Odborná lékařka Věra Sajdová ve své přednášce informovala posluchače o tom, že 

dětství je nejdůležitějším obdobím lidského života. Důležitá je správná výchova, záleží pouze 

na povaze rodičů, jak se ke svému dítěti budou chovat. „Tak mrzutí rozčilení lidé vylévají na 

dítěti svůj vztek vůči všemu na světě, bijí dítě, nadávají mu, - přecitlivělé matky, ženy 

v nešťastném manželství zase vylévají na dítěti přespřílišnou lásku. Lidé s přepjatou touhou 

po moci – kteří v životě jsou nuceni stále se podrobovati – vylévají právě dítěti tuto svoji 

touhu po moci, vychovávají je despoticky, ´násilně´, aby hodně pocítilo jejich moc a 

podrobovalo se jí.“
140

 Podle autorky příspěvku je důležité dítě chvíli klidně pozorovat a ve 

vhodné chvíli zakročit. Není dobré, aby dítěti byly odstraněny všechny překážky a nesnáze 

z cesty, není užitečně se s ním pořád mazlit a vše odpouštět. Takovéto rozmazlené dítě poté 

není připraveno na život, je zvyklé, že se vše za něj obstará.  

Představme si červen 1938, za pár chvil mají nastat prázdniny, a tak Bohumil Pluhař 

vysvětloval jejich význam. Podle něj jsou pro děti obzvlášť důležité, jelikož si tak mladý 
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organismus musí po práci ve škole odpočinout. Autor příspěvku doporučoval, aby byl dětem o 

prázdninách dopřán čistý vzduch a dostatek sluníčka. Velmi jim prospěje i osvěžení 

v tekoucích vodách, potoků a řek. Bohumil Plahař upozorňuje na pár chyb, kterých se rodiče 

dopouštějí. Dítě si musí odpočinout, to znamená, že není možné ho každý den nutit do 

hospodářské práce nebo do čtení knih. „Některá maminka /konečně i některý tatínek/ se zase 

dopouští jiné chyby. Myslí si, že prázdniny jsou k tomu dobré, aby se jejich dítě už napřed 

učilo některému předmětu, kterému se bude učit ve škole teprve po prázdninách. Slibují si od 

toho, že potom bude mít lehčí práci. Takový výpočet obyčejně notně zklame. Je to naopak 

nejlepší způsob, kterým se dítěti může nový předmět jen znechutit a otrávit. Kdo rozumí 

dětské duši, odpustí si takový experiment.“
141

 Autor příspěvku dále radil, že je užitečné dítě 

poslat na jazykový kurz, ale ne na celé prázdniny. Důležité je, aby se zotavilo. 

Autorka příspěvku s názvem „Chvála čistoty ženy“ mluvila ve vysílání o ženské péči. 

Kde není, tak tam podle autorky textu domácnost pustne a děti jsou nevychované. „Tady jsme 

u smutné zkušenosti: za uplynulý rok 1937 zjistila statistika, že v historických zemích, tak i na 

Slovensku stoupla zločinnost mládeže. To je znamením, že přibývá u nás nezdravých 

domovů, v nichž žena – matka zapomíná na své poslání: pěstovat čistou duši v čistém těle. 

Žádná pozdější výchova nemůže zcela odstranit zlo, které do mladé lidské duše zasel špatný 

domov, s nehodnou, nevědomou, aneb jinak neřestnou matkou.“
142

   

Téměř ve všech příspěvcích o výchově je řečeno, že se o děti starají rodiče.  Pokud ale 

je dítě nevhodně vychované nebo dostává ve škole špatné známky, potom rozhlas klade vinu 

pouze matkám, která pro dítě nezařídila příjemný domov. O otcích se autoři příspěvků 

nezmiňují. 

 

2.2.4 PRÁCE 

 

 

Pořad Rozhlas po ženy se ve svém vysílání zaobíral také tématem práce. První 

vybraný příspěvek je reportáží, která informovala o tom, že mnoho žen nemá čas si vzít 

pořádnou dovolenou. Reportér Ladislav Ptáček zpracoval tři rozhovory, první 
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s ošetřovatelkou v nemocnici, druhý se sociální úřednicí a poslední s prodavačkou. První dvě 

ženy se práce nechtěly vzdát, protože jejich pomoc pro lid byla podle nich nepostradatelná. 

Třetí místo své dovolené pracovala za svou kolegyni, která jela na křtiny. „Tak tedy, ležel – li 

jste někdy v nemocnici, jistě dovedete pochopit tu prostou věc, že nemocní lidé si na svého 

ošetřovatele nebo tady na nás, na ošetřovatelky, zvykají. Zamilují si vždy jednu, a i když si 

váží těch ostatních, přejí si, aby ona, ta jejich sestra, byla stále u nich, a to co je potřeba, aby 

jim udělala jen a právě ona.“
143

 Stejně jako některé další příspěvky i tento se dvakrát zkoušel. 

Autor další přednášky se snažil posluchače odvrátit od toho být filmovou hvězdou. 

Mluvil o vyděračích. Popisoval také, jaké to je být slavným. Podle něj filmová hvězda pracuje 

až 10 hodin denně. Hodně lidí se ptá, jak se pozná, že mají šanci se proslavit. Autor přednášky 

říká, že neví a že to mnohdy neví ani sám producent. Vždy je zrození hvězdy sázka do loterie. 

„Pomyslete si jen, že vstoupíte – li jednou v ona místa, z nichž není návratu, zhasne pro vás 

slunce, a bude nahrazeno reflektory. Květiny se změní v napodobeniny z hadříků, láska se 

stane receptem, předepsaným ve scenáriu. Ideál se změní v povinnost a všednost, což je snad 

nejhorší porážka ideálu vůbec.“
144

 Ve svém proslovu autor zmínil Marlen Dietrichovou a 

Gretu Garbo.  

V pořadu Rozhlas pro ženy se mluvilo i o sociálních pracovnicích, kterých bylo v roce 

1938 velmi málo, a proto se autorka přednášky snažila přesvědčit posluchačky, aby se ze své 

dobročinnosti a vůle připojily a pomohly. „Vy, které se zajímáte o ty nejmenší, kojence a 

batolátka, dojděte si do nejbližší poradny, vedené Ochranou matek a dětí. Jistě tam dostanete 

adresu matky, která by si zasloužila, abyste jí pomohla doplnit sama nebo se svými 

přítelkyněmi výbavičku uplést kabátek, naplnit peřinku, opatřit u známých starší kočárek, 

předplatit denně půl litru mléka, vzít dítě se svým na slunce, dát mu svačinu, hračky nebo 

šátečky po svých dětech. Sociální pracovnice by vám jistě naznačily, který z těchto druhů 

pomoci by se hodil pro Vámi vybraný případ.“
145

 Jiné matky autorka příspěvku nabádala 

k pomoci s mladistvými nebo postiženými. Zájemkyně se musí přihlásit jako dobrovolnice u 

Okresních péčí o mládež. Druhou potřebnou skupinou jsou staří, za kterými mohou 

dobrovolné pracovnice také zavítat. 
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Některé přednášky v pořadu Rozhlas pro ženy byly poučeného charakteru. Podle 

Josefa Vlka bylo důležité, aby žena uměla počítat – kvůli rozpočtu domácnosti a cenám 

životních potřeb. Roli tedy hrálo množství nakupovaného zboží, které muselo být správně 

zváženo. O správnost váhy a závaží se staraly cejchovní úřady. „Znamená tedy cejchování 

úkon, který se skládá z přezkoušení předmětů po stránce konstruktivní, ze zjišťování 

správnosti a konečně z označených správných předmětů cejchovními značkami.“
146

 Autor 

popisoval, jak takové cejchování probíhá. Pokud má váha dobrou konstrukci a správně váží, 

je cejchovním úřadem označena. Vedle vah se cejchují též sudy, vodoměry, plynoměry, 

elektroměry, lihoměry a mnoho jiných předmětů a nově i teploměry. Cejchování naopak 

nepodléhají osobní váhy nebo váhy určené pro domácnost.  

Autorka následujícího příspěvku svou přednášku začíná napětím, které se vyskytuje 

mezi ženami v domácnosti a ženami pracujícími v kanceláři. „Ty obyčejně závistivě pohlížejí 

na slečinky z kanceláří studentky a úřednice, které se podle jejich názoru při svém povolání 

jen příjemně baví, chodí stále pěkně upraveny, na prvního si jdou pohodlně pro plat a hlavně, 

zabírají zbytečně mužům místa.“
147

 Autorka vysvětluje, že to tak není, že i ženy v kancelářích 

mají obtížnou práci a navíc se nemohou v kariéře posunout, jedině na soukromou asistentku 

šéfa. Pracovnice musí uctivě hodiny zapisovat, co je jí diktováno a pak se věnovat opisování 

stenogramu do stroje. Mimo jiné se stará i o všemožné kartotéky, záznamy a musí přesně 

vědět, kde co najde. „Je zajímavé, že jako kdysi byly ženy tvrdošíjně posílány k plotně, jsou 

nyní v kancelářích se stejnou tvrdošíjností posílány k psacímu stroji a vůbec pracem, kterými 

muži pohrdají a na které dnes už ani přijímáni nejsou. Je to bludný kruh.“
148

 I to je příčina, 

proč tyto ženy ke své práci nepřilnou. Vydrží tam deset let a přenechají úkoly zase mladším a 

vrátí se k domácím pracím.  

V pořadu Rozhlas pro ženy nechyběly ani rozhovory. Autorka diplomové práce 

vybrala jeden o módě. Podle dvou žen (paní Nováková a paní Kopecká), které se potkaly po 

letech při nákupu, veškerá móda přichází z Paříže. Obě se shodly na tom, že je důležité, aby 

žena měla vkus. Může mít věci drahé, jak chce, ale musí v nich dobře vypadat, to je hlavní. 

Paní Nováková říká, že existuje takzvaná aranžérská škola, kde se zmiňované věci děvčata 
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naučí. Za několik dní se obě ženy setkaly znovu při příležitosti návštěvy dané školy, jelikož 

paní Kopecká o ni projevila zájem kvůli své talentované dceři. Ve škole se potkaly s paní 

učitelkou, spolužákyní paní Novákové. Hovor se týkal hlavně předmětů, které jsou na škole 

vyučovány. Paní Kopeckou překvapila rytmika. Učitelka dodává: „Potřebují to hlavně proto, 

že mnohá z nich bude pracovat napřed jako manekýnka a v rytmice se naučí pěkným 

pohybům těla. Pořádáme občas i školní módní přehlídky, máme hezký sál a podium a naše 

děvčata se tu cvičí v tom, aby ladnými pohyby vynikly vkusné modely, které si samy 

nakreslily, aranžovaly a ušily.“
149

 Kromě rytmiky se žačky učí i společenskému chování, 

počtům a jazykům, aby mohly v budoucnu vést módní salón.  

Reportáž o možnostech zaměstnání pro ženy začala návštěvou ve vyšší škole pro 

hospodářsko – administrativní správkyně, která sídlila na Alšově nábřeží 4 v Praze. Ještě 

předtím však redaktorka mluvila o tom jak je organizačně náročný provoz podnicích jako je 

hotel, pension, klub, společenský dům apod. Správkyně podle ní musí pohlídat, aby vše 

klapalo a všichni byli spokojení. V momentě, kdy redaktorka vešla do školy, požádala 

ředitelku o zodpovězení otázek. Ta k rozhovoru přivzala navíc profesorku a jednu žačku. 

Povídaly si o tom, jak vznikl nápad takovouto školu založit a co se na ní studentky naučí. 

„Všech čtrnáct předmětů je možno rozděliti do třech skupin: komerční, hospodyňské a 

psychologicko – organizační. Komerční znalosti ve formě počtů a účetnictví, právě tak jako 

právní a národohospodářská nauka, jsou naprostou nutné pro každého, kdo chce správně 

kalkulovat při velkém provozu, kdo najímá personál, uzavírá s ním smlouvy a jedná 

s dodavateli. Hospodyňské vědomosti jsou pak samozřejmým předpokladem pro ženu, která 

má řídit podnik,“
150

 informovala profesorka. Jako poslední odpovídala na otázky žačka.  

Běla Dlouhá ve svém příspěvku seznamovala posluchače s dvojdílnou výstavou, 

kterou pořádal Svaz československých katolických žen a dívek v období měsíce června. 

Během přednášky autorka mluvila o katolických ženách, o pomocnici v domácnosti, o ženě 

zemědělské, o učitelkách a jiných. „Není možno v daných nám mezích, předvésti každý ten 

úsek práce katolické ženy v její úplnosti a celém jejím bohatství. Musíme se spokojit jen 

ukázkami a náznaky. Položily jsme touto výstavou pouze základy své další výstavní činnosti. 

Dnes chceme touto syntetickou ukázkou doložiti, že katolická žena nezaslouží dosavadního 

přehlížení veřejností, ale že znamená veliké aktivum do všeho státního dění hlavně pro svůj 
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mravní přínos, který pro stát tak malý, tak důležitě Prozřetelností umístěný, tak nebezpečně 

obklíčený, tak vzdálený svých přátel, má svou jedinečnou cenu.“
151

 

Posledním zaměstnáním, kterým se Rozhlas pro ženy zabýval, bylo herectví. Autorka 

vyprávěla o svých zkušenostech s dívkami, které by se rády staly divadelními herečkami. 

Zájemkyně za ní chodily prosit o radu. „Je to až neuvěřitelné, co dívek chce jít k divadlu. Jaké 

mají vyhlídky, uvážíme – li, kolik je v republice divadel a mohou – li se u menších divadel na 

přední místa dostat 2, nejvýše 3? Podíváme – li se na divadelní hry, vidíme, že obvykle je 

v obsazení mnohem více pánských rolí, než dámských. A přece jde poměrně o mnohem méně 

chlapců k divadlu než dívek.“
152

 Pedagožka měla sjednanou schůzku s jednou dívkou 

z gymnázia, která by chtěla jít k divadlu. Lola Skrbková ji však poradila, aby se nejprve 

věnovala škole, aby se učila všem jazykům, aby toho hodně věděla, četla, recitovala, 

tancovala atd. 

 Podkapitola o pracovních pozicích pro ženy přinesla záznamy zkušeností 

s nejrůznějšími druhy práce. Velmi často se ale jednalo o místa netypická, jako je například 

divadlo nebo práce u filmu. Obvyklé pozice zmiňovány nebyly, jelikož práce podle rozhlasu 

není hlavní náplní ženy. 

 

2.2.5 SLAVNÉ OSOBNOSTI 

 

 

Sestřenice slavné zpěvačky Emy Destinové ve svém příspěvku do československého 

rozhlasu vzpomíná na společné dětství a zároveň o něm informuje posluchačstvo. Pavla 

Wenigová trávila prázdniny s Emou v Milešově. Popsala ji takto: „Vůdkyní všech dětských 

podniků milešovských bývala Ema. Byl to poloviční kluk. Nosila vysoké boty, kalhoty a 

flobertku, s níž střílela vrabce.“
153

 Velké zábavy si obě sestřenice užily i v kuchyni. „A když 

jsme při té kuchyni. Ema byla jejím postrachem. Dovedla nachytat žáby a pěkně je uložila 

pod hrnéčky na kredenci. Kuchařka přišla, zvedla hrneček, žába hup! Hrneček na zemi na 
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kusy a tak to šlo dále. Přivázat koze na ocas měchýř s hrachem, že koza z toho hluku za sebou 

až bláznila, to patřilo k Eminým oblíbeným žertíkům.“
154

 

Jako další slavná osobnost promluvila ve vysílání Marie Majerová. Seznámila 

posluchače se svou knihou s názvem „Mučenky“. Byly to čtyři povídky o ženských osudech 

zasažených válkou, nevěrou nebo ztrátou dítěte. Na první vydání reagovaly čtenářky podle 

Majerové velmi citlivě, jelikož se jim ještě nepodařilo zapomenout. Knihu Mučenky 

porovnává autorka s knihou Panenství a během toho čte různé dopisy od čtenářek, které knihu 

četly. Třetí knihu, jež Majerová zmínila, bylo Plané milování. „Láska a mateřství jsou 

náměty, jejichž četbou se ženy neunaví. A jsou na ty dvě věci velmi citlivé, zejména na 

mateřství.“
155

  

Autorka dalšího příspěvku vypráví o Anně Náprstkové při příležitostí 150. výročí 

jejího narození. Informace Jarmila Goeblová čerpala z literárních pramenů: Žofie Soálipská – 

Životopis Anny Náprstkové, Hovory s T. G. Masarykem, korespondence Boženy Němcové. 

Vypravěčka mluví o nelehkém životě Anny, kdy jí zemřel otec, a matka neměla peníze na 

studia. V mládí byla Anna poslána do služby svého strýce, jehož žena nebyla hodná. Po smrti 

strýce se Anna vydala k druhému strýci. V 19-ti letech se provdala za sklepníka Jana Nováka. 

Jarmila Goeblová vypráví o Anině prvním i druhém manželství, o práci, nemocech, jejích 

dětech a také o kulturním středisku, které Anna vytvořila se svým synem a kde se scházela 

inteligence. Její přítelkyně společně s ní uspořádaly pravidelnou společnost a nazvaly ji 

„Americký klub dam“. Chtěly v duchu americkém pracovat pro povznesení ženy. V čele hnutí 

stála Karolína Světlá. „Není divu, že i rodina Masarykova po příjezdu do Prahy zavítala do 

staropražské rodiny u Halánků a paní Charlotta Savigne Masarykova se stala členkou 

Amerického klubu dam.“
156

 Syn Vojtěch Náprstek společně se svou matkou zřídili muzeum 

s názvem Náprstkovo muzeum.  

Flora Kleinschnitzová povídala o tom, kdo to byl Alfred Nobel, jak se vyslovuje jeho 

jméno, kde se jméno vůbec vzalo, co Alfred vystudoval, kde žil a jiné. Hovoří také o třech 

Alfredových synech, kteří byli stejně technicky nadaní. „Alfred Nobel snil o tom, jak válku 

vůbec odstranit. V soukromém životě zatrpklý pesimista, byl v hloubi duše optimistou, který 
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věřil, že věda a poesie přinesou lidstvu spásu a zbaví je barbarství války.“
157

 Alfred Nobel 

zemřel 10. prosince 1896, ve své závěti podle autorky příspěvku uvedl, že chce, aby veškeré 

jeho jmění bylo použito jako odměny těm, kdo v oboru fyziky, chemie, lékařství, literatury, 

snah mírových prokážou lidstvu největší služby. „Poprvé došlo k udělení cen r. 1901, výška 

jednotlivých cen se pohybuje mezi 115.000 – 170.000 šv. korunami, které jsou odevzdávány 

vyznamenaným slavnostním způsobem ve výročí Nobellova úmrtí.“
158

 Autorka přednášky 

mluví také o tom, že Alfred Nobel byl syn národa, tedy Švédska, kde se žena těší zvláštní úctě 

a také rovnoprávnosti. Právě proto mohly být ceny udělovány, jak muži, tak i ženě.  Sám 

Nobel podle autorky vyhledával přítomnost inteligentních a vzdělaných žen. 

Tvůrkyně dalšího příspěvku popisovala život Polky Marie Curie Sklodowské, která 

dostala dvě Nobelovy ceny. Začala jejím narozením, plánem, jak vydělat peníze a dostat se na 

pařížskou univerzitu Sorbonu. Marie Sklodowská nejprve pracovala jako vychovatelka 

v zámožných rodinách, kde po večerech sama studovala fyziku a matematiku. To, co 

vydělala, posílala na studia své sestře do Paříže. Po šesti letech, kdy sestra vystudovala 

lékařství a provdala se, ale nejsou peníze pro Marii. Sestra si stěží vydělala na sebe. Nicméně 

nezapomněla na svůj závazek a i přesto pozvala Marii do Paříže. Ta se zapsala na univerzitu, 

ale neměla dostatek peněz na živobytí. „Co znamená bída a nouze denního života, 

nepohodlný, neútulný pokoj a jiné všední těžkosti, když má přístup do laboratoře a může 

ukojit svou chtivost po dalším a hlubším vědění? Studuje fyziku, matematiku, chemii, skládá 

s vyznamenáním zkoušky a je odhodlána, že podle původního plánu se po studiích vrátí do 

vlasti, kde bude vyučovat na nějakém dívčím ústavu.“
159

 Marie se na univerzitě seznámila 

s Petrem Curiem, který byl velmi uznáván hlavně v cizině za fyziku. Zamilovali se do sebe a 

Marie, i přesto, že se chtěla vrátit do své vlasti, zůstala v Paříži a vzala si Petra Curieho. 

Společně objevili nový prvek radium. Petr Curieho však srazilo auto a ihned zemřel. Podle 

autorky příspěvku se po této nehodě Marie stala velmi uzavřenou a smutnou ženou. 

V průběhu světové války, zorganizovala několik autobusů, ve kterých prováděla rentgenové 

snímky raněných. „Kromě celé své výjimečnosti měla ještě Marie Curie vzácné štěstí, že byla 

požehnána 2 zdatnými dcerami. Starši Irena Curie – Joliotová pokračovala v práci své matky 
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a v r. 1935 byla rovněž vyznamenána Nobelovou cenou. Mladší Eva napsala matčin životopis 

– krásný pomník ženy, o niž profesor Einstein řekl, že byla jediným člověkem, kterého 

nepokazila sláva.“
160

 

Příspěvky o slavných osobnostech se nevěnovaly pouze ženám, ale několik přednášek 

bylo zaměřeno také na slavné a výjimečné muže. 

 

 

2.2.6 SVÁTKY A TRADICE 

 

 

Pořad Rozhlas pro ženy přinášel před Vánoci nejen recepty na vánoční pochutiny, ale 

jeho příspěvky se týkaly také různých tradic. Autorka vzpomínala na vánoční svátky, které 

prožila v dětství. Pamatuje si na sníh, různé zvyky, jako například házení střevíce za hlavu, lití 

olova, pouštění ořechových skořápek na vodu a jiné. Mluví také o jídle. Podle Zašlové se 

bohaté oslavy Vánoc v minulosti změnily. Už je to stará sláva, do které teď hlavně mladí 

nevkládají tolik nadšení. Dále posluchačkám radí, aby nečetly žádné idylické vánoční 

povídky, protože je většinou všechno jinak. „Ach, my jsme rádi, že jsou vánoce a kéž by byly 

delší. Jsme rádi, že máme prázdno a můžeme slavit, ale není to to, co bývalo, a my se k tomu 

nedovedeme vrátit.“
161

  

K Vánocům patří i dárky. Autorka se podivuje nad tím, proč lidé svým blízkým 

nekupují to, co si opravdu přejí. „S neúnavnou setrvačností se však pod našimi stromečky 

objevují dary si takto rozdělené: Jedna čtvrtina všech darů skutečně splňuje naše dávné touhy. 

Druhá se dá alespoň dobře upotřebit. Tu třetí lze jen vlídně přijmout a pak honem odložit – a 

ta čtvrtá nás ukrutně potrestá.“
162

 Velmi často také dochází k získání daru, který má největší 

užitek pro samotného dárce. Ženy si podle autorky nejčastěji přejí hlavně praktické věci, co 

naopak jim připadá nejhorší, jsou věci, které darujícím doma překážely, až do té doby, co se 

odhodlali je dát jako vánoční dar. Ženu také nepotěší živé kočičky, pejskové nebo rybičky. 
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„My například nestačíme naznačovat, jak je tenhle šátek krásný a jak nám studeně na krček 

zafukuje, nebo před výkladem s kabelami z tuleňů a krokodýlů nenápadně nápadně prohlásím 

ach bože, tahle kabela je velkolepá, to je něco jiného než tuhle ta harmonika co mám pod 

paží. Načež nám to vůbec nepomůže, neboť náš dárce má náhodou v hlavě stříbrné 

pantoflíčky s růžovými pírky a úpěnlivě se s námi pře, že nám budou rozkošně slušet – což 

my energeticky popíráme.“
163

  

Následující příspěvek se týká návštěvy, která má o Vánocích přijít za matkou a 

Aničkou. Pro obě tak nastalo dilema, co připravit k jídlu. Jelikož už bylo po obědě, tak zvolily 

pouze ovoce. Anička naplňovala misky ovocem, které sesbírala z vánočního stromku a přitom 

se maminky ptala, odkud ovoce pochází. Maminka trpělivě vysvětlovala a vyprávěla jí, že 

žádné ovoce není z Čech, ale z dalekých teplých krajin. „Pomeranče mají velmi, velmi rádi 

slunce, u nás by jim byla zima, proto rostou tam, kde je hodně horko, v jižních zemích. Na 

příklad v Itálii a ve Španělsku, kam si můžeme zajet vlakem, a v daleké Palestině, kam se jede 

napřed vlakem a potom lodí po moři. Pomeranč a jeho mladší sestra, mandarinka, která je mu 

podobná, rostou na stromech, které mají bílé květy a tmavo zelené listy,“
164

 povídá maminka 

dceři. Během rozpravy se posluchač dozvěděl informace nejen o pomeranči a mandarince, ale 

také o banánu, ananasu, datlích, ořechů a jiné.  

Některé přednášky se netýkaly pouze tradic v Československu, ale zavítaly i do 

ostatních států. Tvůrce příspěvku popisoval, jak se slaví různé svátky a jak vypadají zvyky ve 

Švédsku. Začal Vánocemi, které jsou pro tento severský národ velmi důležité. O něco méně 

pak Velikonoce, ale i ty se těší velkému zájmu švédského lidu. Tento svátek, stejně jako u nás 

se projevuje v duchu vajec. Kluci však nechodí koledovat, mají jinou zábavu. „Mládež si 

posud hrává na tak zvané kutálení vajec. Hraje se obdobným způsobem jako s kuličkami na 

našich ulicích. Kdo zasáhne vejce spoluhráčovo, vyhrává je.“
165

 Ve Švédsku také vejce barví, 

ale velmi jednoduchým způsobem, ornamenty se nevyskytují. Objevují se však takzvané rye, 

což jsou koberce a uzly, vázané jako koberce orientální na tkaném podkladě. Tyto rye 

zasluhují mimořádné pozornosti, už kvůli složitým a pestrobarevným ornamentům. Textilii se 

ve Švédsku věnuje velká pozornost. Autor na konci příspěvku zmínil pražskou výstavu, kde 
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bylo možné vidět švédské lidové umění. Konala se v místnostech Umělecko – průmyslového 

muzea. 

Příspěvků týkajících se Velikonoc, Vánoc a tradic s těmito svátky souvisejícími, bylo 

v pořadu “Rozhlas pro ženy“ několik. Velmi často se objevovalo i srovnání s jinými státy, a 

tak posluchačky mohly vyzkoušet něco nového. 

 

 

2.2.7 POVAHY ŽEN 

 

 

Manželé vedou všední rozhovor. Mluví o štěstí, o rodině, o dětech. „Ale i ženy jsou 

někdy svéhlavé a nedovedou se přizpůsobit poměrům. Jedny nedovedou pochopit, že se 

vstupem do manželství je třeba se úplně přeorientovat. Že je třeba uzavřít knihu dívčí a začít 

psát na listech knihy nové. Jsou ženy, které by chtěly mít volná práva svobodných dívek, ale 

nevzít na sebe povinnost manželek.“
166

 Pozastavují se také nad ženami, které touží po kariéře. 

Muž říká, že kariérou ženy je být ženou. Podle rozpravčích se žena musí o manžela starat a 

nesmí mu být přítěží. Její životní kariérou je vytvořit domov. Na druhou stranu vše musí být 

vyvážené, jinak by docházelo k výkyvům. 

V další přednášce podobného tématu se hovoří o hospodářském vlivu ženy na rodinu. 

„Nejdůležitějším hospodářským a sociálním činitelem v rodině je žena, které je svěřován 

důchod, jehož používá ku krytí všech potřeb rodiny. Její hospodářské schopnosti a odborná 

znalost jí začasté poskytuje možnost i z menšího důchodu nastřádati malých úspor – zvlášť, 

je-li ve své snaze podporována i ostatními členy rodiny.“
167

 V rodině, kde je více dětí, se musí 

i více šetřit.  Určité výhody mají jedináčkové, kteří dostanou vše, na co pomyslí a tím pádem 

nedovedou často ani ocenit význam peněz. Podle autora mohou za nezdravého sociálního 

jedince v rodině rodiče sami. Velmi záleží na náladě členů rodiny. Nedostatečný bytový 

prostor, záplatované oblečení, volba nábytku, koberců, i to působí na náladu člověka. 

Povinnosti ženy je se o toto všechno postarat a hlavně mít dobrou náladu, aby se ostatní 
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členové rodiny rádi vraceli domů. „Žena unavená a vyčerpaná jinými zájmy mimo rodinu, 

těžko vytváří klidné a spokojené prostředí do rodiny.“
168

  

Přednáška o ženách a falešném hrdinství začíná kritikami z denního tisku, že porotní 

síně jsou z větší části naplněny ženami. Ukazuje se, že vrahové jsou ženami obdivováni a 

některé ženy si je dokonce chtějí i vzít. V příspěvku také zazní jméno Masarykovo.  Ten se 

v mnoha svých spisech věnoval právě ženám a mravnosti. Autorka dále vysvětluje možnou 

příčinu účasti žen při porotních líčeních. Zaprvé je to okolnost, že ženy mají v dopoledních 

hodinách více času a zadruhé to může být jen prostý zájem navštívit tuto společenskou 

instituci.  

Proč jste ženy tak pověrčivý? Takto začíná přednáška, která je v duchu srovnání, zda 

je více pověrčivý muž nebo žena. Jan Kořínek říká, že oba, ale přeci jen ženy více. „Pověra je 

věcí, jak jsem řekl, spíše citu než rozumu za to se žádná žena nemusí stydět, že je citově 

založená, to je tak na světě zařízeno a je to v pořádku. Úloha ženy na světě není ani lepší ani 

horší než úloha muže, je prostě jiná.“
169

 Dává za příklad setkání s kominíkem nebo 

s jeptiškou. „Předně záleží při potkání jeptišek, zda jich byl počet sudý či lichý, dále neštěstí 

jsme odvrátili shora uvedeným protikouzlem, konečně po jeptišce jsme potkali vojáka, žida, 

kominíka, seno, prasátko, což jsou kouzla dobrá, jež zlé kouzlo jeptišek zrušila.“
170

 Promluva 

se dále stáčí k živnosti, ke které není potřeba žádných vědomostí. Je to práce věštecká. Autor 

přednášky nedoporučuje posluchačům se věštby zúčastnit, protože se jedná o podvod.  

Další vybraná přednáška začíná rozpravou o hrdinství. „Řekla jsem, že statečnost je 

vlastnost více mužská, ale není tomu tak. Statečnost nalézáme v charakteru žen slovanských 

národů, neboť je to význačný rys jejich povahy, který nezřídka vrcholí až v tragické 

hrdinství.“
171

 Autorka dále mluví o vyhlášení československé samostatnosti v roce 1918 a o 

tom, jak ženy vykonaly během první světové války velké činy, které se dají měřit s činy mužů 

na válečné frontě. Podle Balejové jsou ženy v současné době lépe připraveny, informovány o 

interní i zahraniční situaci a hlavně vědí, co je zapotřebí.  
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Přednášky o povahách žen se nesly většinou ve stejném ražení. Žena, která uzavře 

manželství, podle rozhlasu už není ženou, jež bývala. Kariéru dělá pouze muž. Závazek ženy 

je mít děti, vytvořit kvalitní domov, být oporou manželovi a nepřekážet. Autoři přednášek 

také tvrdili, že důležité je, aby žena neměla zájmy, které by ji nějakým způsobem unavovaly, 

jelikož pak není schopna splnit své domácí povinnosti. 

 

 

2.2.8 DOMÁCÍ PRÁCE 

 

 

Růžena Šárková tvrdí, že ženy kupují hlavně látky na dámské a na dětské šaty. Pánské 

prádlo kupují již hotové, aby ušetřily. Někteří pánové ale mají s kupovanými košilemi 

problémy, protože jsou vyráběny tuctově a někdy úplně nesednou. Největším problémem je, 

aby košile dobře ležela u krku. Autorka příspěvku radí, jak ušít košili. „Pokud se týče límců, 

neradím, abyste je šily doma, nejste – li mimořádně obratné. Límec je vlastně ozdoba a každá 

chybička je na něm nápadně vidět. Tedy leda pro obyčejné barevné košile a i pak pracovat co 

nejpřesněji. Každý milimetr níž nebo výš je po vyžehlení zle vidět.“
172

  

Následující příspěvek je formou rozhovoru mezi hospodyní a studentkou. Studentka 

zpočátku nerozumí tomu, když chce být profesorkou, tak proč by měla ještě navíc umět vařit a 

uklízet. Později ale přijde na to, že je to výhodné umět si udělat něco k jídlu. Dále ale nechápe 

pravidlo, že se domácím pracím téměř vůbec nevěnují chlapci. Stále se mluví o rovných 

právech a povinnostech, ale v tomto mají kluci výsadu. Jak je to možné? Hospodyně 

odpovídá: „Ano, slečno, to je dobrý postřeh. Není to správné! Máte stejné právo na odpočinek 

a čerstvý vzduch. Ale to máte tak! Velmi mnoho našich maminek má ještě zastaralý názor na 

výsadu pohlaví. Domnívají se, že domácí práce je pro muže cosi ponižujícího, ale zapomínají, 

že tím škodí nejvíc sobě. Při takovém nazírání se pak nesmí divit, že synáček tentýž názor na 

domácí práci přebírá a tuto práci také podceňuje a mluví o ní pohrdavě. Kdyby ji znal a 

rozuměl – jinak by se na ni díval a jinak by jí cenil.“
173

 Podle hospodyně se toho mnoho 

změnilo a je třeba, aby se chlapci naučili v domácnosti také vypomáhat.  
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Autorka dalšího příspěvku v pořadu “Rozhlas pro ženy“ srovnává městský pobyt a 

venkovský. Láká obyvatele, aby strávili pár chvil na venkově ve své vlasti raději, než jet 

s dětmi do ciziny. Venkovské ženy tak musejí vynaložit velké úsilí, aby své hosty uspokojily. 

„Není sporu o tom, že mnohá prostá venkovanka předčí někdy čistotou ženu městskou, ale 

naopak jediný případ nedostatečné čistoty venkovského bytu odradí mnoho městských rodin 

od chuti k poznávání československé vesnice. Proto musí byty pro letní hosty zářiti 

čistotou.“
174

 Marie Tumlířová radí ženám, jak příbytek pro návštěvu připravit. Důležité je dát 

do oken síťku, aby mouchy hosty neobtěžovaly, dále zajistit dostatečný počet židlí v pokoji, 

skříň s dostatečným prostorem, poličku na knihy a jiné.  

Přednáška Vlasty Wiesnerové – Albrechtové byla o záclonách, že jsou zrovna v módě 

a jak by měly správně vypadat. Pokud je do okna vidět, dává se do něj podle autorky stora 

z tenké síťoviny. Večer se přes storu přetahuje záclona sestávající ze dvou šál z neprůhledné 

látky, které jsou ve dne sřaseny po obou stranách okna. „Za to neprůhledné šály jsou hezké ve 

veselých, barevných tónech. Při jejich volbě musíme vždy pamatovat na celkové sladění 

barev v pokoji, i na účinek barev, jenž způsobuje zdánlivou změnu rozměrů místnosti.“
175

 

Autorka doporučuje žlutou nebo oranžovou barvu látky, jelikož i když je pod mrakem, tak 

dělá dojem slunce a jasna. Na závěr Vlasta Wiesnerová – Albrechtová doporučuje, z jaké 

látky si záclony koupit, kolik za ně dát peněz, jak je prát, jak je žehlit. Je nutné si uvědomit, 

že je to naše vizitka. To, co vidí lidé v našich oknech, vypovídá o zařízení bytu i o nás.  

V případě léta přichází i zavařování pokrmů na zimu. Hospodyňkám, které musejí 

pracovat u sálajících kamen tak nadcházejí úmorné časy, jelikož ztrácejí svěžest a jsou velmi 

unavené. Předností kuchyně je tak pro ně elektřina. Odpadnou tím starosti s vymetáním 

kamen a každodenním vybírání popele. „Ale největší přednost elektrické kuchyně spočívá pro 

hospodyňku v tom, že i v době velkých veder hospodyně vedrem netrpí a příprava oběda je 

pro ni o mnoho snazší, zvláště v letní sezoně, kdy bývá jídelní lístek sestavován ze zelenin, 

lehkých mas a rychlých moučníků. Pokrmy takto upraveny jsou skutečně v rekordním čase, 

takže hospodyňka může využít získaného volna pro své osvěžení a pak i ona těší se z darů léta 
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– slunce a vody – společně se svými milými.“
176

 Autorka reportáže hýří radosti nad 

elektrickými spotřebiči a hlavně nejsou zas tak drahé, jak by se mohlo zdát.  

Marie Kesslerová se ve svém příspěvku hrozí toho, že v budoucnu nebude tolik dětí. 

Existuje prý mnoho párů, které nechtějí mít děti, ať už kvůli penězům, ze sobectví nebo 

drahocennému já. „Je mnoho výmluv na krisi, na špatné poměry, ale ve skutečnosti si často 

nepřejí manželé děti ne z hospodářských důvodů, ale proto, poněvadž jsou příliš zaujati sami 

sebou.“
177

 A většinou za to podle Kesslerové může žena. Autorka přednášky si myslí, že ženy 

bez dítěte trpí daleko více, než matky. Jsou bez větších příčin nešťastné a vydrží toho méně. 

„Bezdětné manželé mají méně práce, méně starostí a více volného času pro sebe. Životní 

obsah bezdětných manželů tvoří společnost, cesty, noví lidé, nové dojmy. Mají tedy na pohled 

více ze života. Ale ve skutečnosti je to klam. Přijdou chvíle, kdy si uvědomí, že něco propásli, 

že udělali nějakou nenapravitelnou chybu, že nemají pro koho žít a že na ně čeká smutné, 

opuštěné stáří.“
178

 Jako další důvod, proč nemít děti prý ženy uvádí zkázu postavy. To se zdá 

autorce příspěvku absurdní, protože ženy dosáhnou pravého vývinu až po několika dětech. 

Vše tedy záleží na ženě. Autorka říká, má – li žena srdce na pravém místě, tak bude vždy 

jejím ideálem dítě.  

 Podkapitola s názvem “domácí práce“ ukazuje na dvě protichůdné věci. V jednom 

případě autorka svého příspěvku upozorňuje na nerovnost mezi mužem a ženou s ohledem na 

domácí práce. Podle ní i muž by měl v domácnosti pomáhat, aby žena měla čas na odpočinek 

a jiné aktivity. V druhém vybraném případě rozhlas zase připomíná nejdůležitější roli ženy, a 

to být rodičkou dětí. 

 

2.2.9 NEMOCI 

 

Černý kašel a plané neštovice se vyskytují každoročně hlavně v zimě. Rok 1938 ale 

byl mimořádný, protože kvůli těmto nemocem musely být uzavřeny některé třídy škol 
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v Praze. Doktor Alois Mikiska varuje posluchače, že zmíněné nemoci jsou velmi nakažlivé a 

každý nemocný musí být ihned izolován. Dále se snaží charakterizovat obě nemoci. Začíná 

černým kašlem, který má dvě období, a to katarální a záchvatové. „V záchvatovém období 

kašle dítě zcela jinak, než před tím. Místo obyčejného kašle rozkucká se dítě pojednou velmi 

silně. Pozorujete – li takové dítě, vidíte, že kuckání je zřejmě namáhá. Nemocný v obličeji 

námahou zrudne, počne se dusiti a vtáhne prudce do sebe dech. Toto vtažení dechu, zajíknutí 

bývá provázeno zvláštním zvukem, který velmi se podobá kokrhání mladého kohouta: někteří 

národové, jako na příklad Francouzi nazývají proto černý kašel kohoutím kašlem: coquluche – 

coq francouzsky značí kohout.“
179

 Po sdělení příznaků černého kašle začíná doktor mluvit o 

planých neštovicích, které jsou také vysoce nakažlivé.  

Neurosa podle autora vzniká tam, kde se nenalezne řešení situace, kde konflikt trvá. 

Semeništěm neurosy může být manželství, které je bohaté na konflikty.  „Její příznaky, které 

se mohou vyskytnout ve větším počtu a nebo ojediněle, jsou např. nespavost, špatná nálada, 

podrážděnost, nespokojenost, lítost, strach, úzkost, plačtivost, smutek i zlost.“
180

 Případy 

neurosy jsou častější u žen než u mužů. Muži mají kromě manželství i jiné zájmy. Žena má 

ale pouze to plus rodinu a domácnost. „Naprosto škodlivé pro ženu je přetížení prací. 

Manželkám, které jsou zaměstnány v úřadech a když přijdou domu, musí se starat o 

domácnost, lehce selže jejich nervová soustava.“
181

  

Autor dalšího příspěvku posluchače vede na návštěvu do útulku pro hluchoněmé ženy 

a dívky U dobrého Pastýře v Horní Krči. Žije v něm 60 žen od 14 let do pozdního stáří. 

Útulek má velkou zahradu, kde ženy tráví čas a pracují zde. Zaměstnávají se i ručními 

pracemi, což je ale pro ně velmi nevýnosná práce. Trvá jim to déle, než ostatním. Mají ale i 

své zábavy, jako je například Černý Petr nebo si zahrají divadlo. Umí i číst. Velmi je však 

baví různé vycházky, hlavně do Staré Boleslavi. Alfred Fuchs ve svém příspěvku přibližuje 

posluchačkám posunkovou řeč hluchoněmých. „Dávám si předvésti modlitbu Otčenáše. 

Pamatoval jsem si hlavně posunek odpouštění, protože je toto slovo resp. tento pojem 

v Otčenáši dvakrát. „Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům“. 
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Odpouštění se naznačuje gestem, jako když se něco na dlani smazává.“
182

 Fuchs dále hovoří o 

historii útulku, kdy byl založen a kým.  

Následující vybraná přednáška je o nejrozšířenější nemoci v souvislosti s nesprávným 

stylem života, tedy o zácpě. Podle směrnic z kliniky profesora doktora Prusíka se zácpa dělí 

do dvou skupin. Do první se řadí zácpy atonické a do druhé zácpy spastické. Autorka 

příspěvku popisuje příznaky každé z nich a informuje posluchače o možných dietách. První 

tip pomáhá se zácpou atonickou: „Strava má zanechávati mnoho zbytků, musí proto 

obsahovat mnoho látek nestravitelných. Takovouto nejdůležitější nestravitelnou látkou je 

buničina čili celuloza, která je obsažena v potravinách v původu rostlinného. Jsou to všechny 

zeleniny, saláty, ovoce, houby, luštěniny. Celuloza je obsažena i v mouce.“
183

 Dále autorka 

doporučuje vhodné nápoje, polévky, saláty, ovoce, moučníky a maso a jak je připravovat. 

Zároveň upozorňuje na ty potraviny, které jsou pro danou dietu nevhodné. Druhá část 

příspěvku je věnována zácpě spastické. Rozdílem mezi prvním a druhým typem zácpu je 

v tom, že pokrmy u zácpy spastické musí býti upraveny tak, aby zanechávaly málo zbytků. 

„Masa jsou nejlepší sekaná, zeleniny se buď drobně krájí neb lisují, dusí na tuku, zahušťují 

jen málo moukou, případně zalévají smetanou. K úpravě omáček použijme dobrého octa neb 

citronové šťávy. Dáváme velmi málo cibule.“ 
184

 

Autor dalšího příspěvku hovoří o záření slunce, které je na horách lepší než ve městě. 

„Označíme – li intensitu ultrafialových paprsků v 1880 metrech číslem sto, vidíme, že klesá 

už ve 1300 metrech na číslo 92, ve 150 metrech už dokonce jen na 68. Je zřejmé, oč bohatší je 

tedy na ultrafialové paprsky sluneční na horách než tu dole. A oč tedy he nutno být opatrnější 

při slunění.“
185

 Autor upozorňuje na nebezpečí spálení těla, kdy se objeví bolestné červenání, 

otoky, puchýře až celkové poškození – úžeh. Na horách je to o to nebezpečnější, protože mráz 

a studený vítr zvyšuje citlivost kůže a tím dojde k poškození. Doktor poučuje, kdo je na 

slunce náchylnější, resp. která barva kůže a vlasů. Dále radí, jak tělo ošetřit před opalováním. 

„Před opalováním se umyjeme vlažnou vodou a nejlépe dětským mýdlem, pak vetřeme do 
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kůže jemnou masáží mastný krém nebo olej. Masáží kůže se dobře prokrví a dostane dostatek 

tuku pro ochranu proti ultrafialovým paprskům. Pleť, která je příliš suchá nebo i za 

normálních poměrů choulostivá, raději vodou a mýdlem nemyjeme.“
186

 Autor přednášky se 

také rozpovídal i o umělém záření, kdy přístroje ozařují přítomné. Lidé stroje využívají na 

léčbu nejrůznějších chorob. Přístroje však musí ovládat zkušení, v opačném případě se mohou 

totiž objevit nežádoucí účinky, jako je bolest hlavy nebo pálení očí. Autor v závěru přednášky 

radí, jak se správně ozařovat.  

 V části zabývající se různými druhy nemocí rozhlas radil posluchačkám, jak vyléčit 

zjištěné choroby. Zde je žena zobrazována jako ta, která se stará o nemocného. K jejím rolím 

rodičovským a výchovným tak patří i ta pečovatelská. 

 

2.2.10 STUDIUM 

 

 

Škola změnila osud žen, mají přístup ke všem povoláním, která jim dříve byla 

uzavřena. „Je nesporné, že se takto ztěžuje existenční boj mužů, těžký zvláště v době sociální 

krise, že se rozmnožuje a zvyšuje sociální nerovnost, když některé rodiny mají dvojí příjem, 

jiné po případě nemají vůbec příjem, že se ohrožuje populace, neboť se výdělečně činná žena 

tížě odhodlává k tomu, aby měla rodinu nežli žena, která se může jen a jen věnovati rodině, že 

se ohrožuje řádná a pečlivá výchova dětí v rodinách, kde muž i žena jdou za svým povoláním, 

že se přispívá aspoň z části k neklidu a někdy i k rozvratu rodinného života, ježto nezávislá 

žena nebývá tak ochotná přinášeti oběti pro záchranu rodinného krbu jako žena hospodářsky 

závisící na manželovi.“
187

 Jan Čeněk srovnává školy se zahraničními. Německo brzdí vývoj, 

střední školy jsou organizovány tak, že znemožňují dívkám přístup na univerzitu a kladou 

důraz na větev hospodyňskou, kde jsou jádrem předměty zaměřené na vedení domácnosti a 

výchovu dětí. Také Franci nebo Itálie jsou v této věci konzervativnější, než Československo. I 

ve Skandinávii, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku, Bulharsku nebo Anglii se vyskytují 

předměty pro dívky. Autor příspěvku pokládá za značnou chybu, že u nás žádná takováto 

škola nebyla zřízena. „Pokládám také za nedostatek, že jsou naše dívčí střední školy 
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organisovány úplně stejně jako školy chlapecké a že ani v podrobnostech osnov výrazně 

nehledí k zvláštním zájmům, odstínům nadání a zvláštním potřebám žen.“
188

 V průměru je 

podle autora na vysokých československých školách 15 % dívek, což je více, než například na 

německých. Přednáška je také o prospěchu chlapců a dívek. Autor zmiňuje, že dívky 

prospívají s daleko lepším prospěchem, než chlapci. Jsou pilnější a také svědomitější, rychleji 

se rozumově vyvíjejí, méně se rozptylují sportem a jinými mimoškolskými věcmi. 

Nejženštějším povoláním je učitelství. V Americe a Itálii ženy jako učitelky převažují. 

Bohumil Pluhař ve svém příspěvku mluví o školních výletech, ze kterých jsou děti 

vždycky nadšené, jelikož je považují za velké dobrodružství a velmi se těší na další výjezd. 

Žáci se cítí dospělejší a samostatnější, naučí se lépe hospodařit s penězi, o kterých sami 

rozhodují. Naopak učitel z toho takovou radost nemá. „Na výletě aby učitel měl všude oči, uši 

i ruce, aby myslil na všechny a na každého. Ale nejen to. On také ručí za všechny a za 

všechno. Zkrátka a dobře: na výletě má velikou odpovědnost. Nikdo by se proto nemohl ani 

diviti, kdyby učitelstvo upouštělo od výletů školních co nejvíce.“
189

 Autor přednášky nabádá 

posluchačky, aby děti ulehčovaly učitelovi starost a hlavně mu šetřily nervy. Pluhař radí 

maminkám, aby dítě správně oblékly a obuly. Důležité je obdarovat děti i penězi. „Nemohu 

vám ovšem předepsat, kolik máte dát svému dítěti. Nevidím jednak do vašich kapes a potom 

ani nevím, jak dovede vaše dítě zacházet s penězi. Na tom velmi mnoho záleží. Jsou děti, 

které si myslí, že se musí vrátit z výletu stůj co stůj bez jediného haléře, třebas dostaly plné 

kapsy.“
190

  

Emillie Křepinská k dvacetiletému výročí sociálního školství v Československu 

připravila přednášku. Informuje posluchačky, jaké existují v ČSR sociální školy. Dělí se na 

dva druhy. První jsou takové sociální školy, které jsou součástí odborných škol pro ženská 

povolání. „V Čechách máme 3 sociální školy tohoto druhu: v Hořicích pod Krkonošemi, 

v Liberci a nově zřízenou ve Vysokém Mýtě, na Moravě máme sociální školu v Brně a na 

Slovensku sociálně – zdravotní školu v Turčanském Svatém Martině.“
191

 Učí se jazyk, počty 
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s účetnictvím, psaní na stroji a těsnopis. Dále pak předměty z oboru sociální péče, 

psychologie a vychovatelství, národního hospodářství, předměty zdravotní a nauka právní a 

správní. Podobný účel má i Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v Praze, která 

má oddělení české a německé. 

 Přednášky o studiu nebyly rozhodně hlavní náplní “Rozhlasu pro ženy“. Ačkoli pořad 

kladl důraz na vzdělání žen, jejich zaměstnání byla často opomíjena. Výdělečně činná matka 

totiž často podle rozhlasu ve třicátých letech zanedbává povinnosti, které ji jako ženě a matce 

paří, to znamená především starost o děti a jejich výchova.  

 

2.2.11 ŽENA A STÁT 

 

 

Marie Nesnídalová mluví ve své přednášce o tom, jak je důležité, aby žena během 

války byla k dispozici a věděla, kde je její místo. Československý Radiosvaz sdružuje 110 

radioklubů. Ženy horlivě poslouchají technické přednášky Radiosvazu, který láká ženy ke 

vstupu do radio klubů. „Hlaste se i ostatní československé ženy do radioklubů, účastněte se 

přednášek a kursů k osvojení technických a fysikálních znalostí, abyste byly připraveny 

obstarati samy dorozumívací službu v případě válečného nebezpečí. Osvojte si znalost 

Morseovy abecedy nutné pro dorozumívací službu telegrafickou.“
192

 Marie Nesnídalová ví, že 

se objevují námitky, že v technice jsou lepší muži, než ženy, ale důležité je, aby byl národ 

plný jak technicky vyspělých mužů, tak i žen, které jsou schopny chránit mír. 

Mnohým ženám se zdá, že život je příliš krátký na to, aby se v něm dalo něco velkého 

uskutečnit. Autorka příspěvku ale říká, že je to právě naopak. „V rodinách vyrůstají občané a 

tam se tvoří jejich povaha a upevňuje se národní charakter, na kterém závisí osud a 

budoucnost naší vlasti. Jaké jsou rodiny, záleží na nás – ženách a matkách. Buďme dobrými 

matkami! Vytvořme dobré rodiny! Buďme poctivé, statečné, prozíravé, trpělivé a důsledné. 

Své každodenní povinnosti konejme s chutí a u vědomí, že i těmi drobnými úkoly všedního 

dne sloužíme svému národu.“
193

 Žena by také měla být podle autorky v obraze a číst denní 

                                                 
192

 NESNÍDALOVÁ, Marie. Ženy radioamatérstvím brannosti státu / příprava žen pro případ ohrožení státu / 

SI: P11969, 10. 3. 1938, 15:50 – 16:00, s. 2. 

 
193

 VOPRÁŠALOVÁ, Anna. Na čem záleží / ženy a jejich povinnosti ve vztahu k vlasti a národu / SI: P 12290, 

21. 4. 1938, 15: 45 – 16:00, s. 1. 



63 

 

veřejné a politické zprávy. A co víc, měla by být vždy na všechno připravena. Autorka 

příspěvku klade velký důraz na sebevzdělávání ženy.  

Tvůrce dalšího příspěvku se zabývá tím, že lidé mají dát státu děti a stát se zase musí 

postarat o to, aby prostředky k výchově potomstva byly poskytnuty všem rodičům bez 

rozdílu. „Mladým manželům musí býti tedy poskytnuta možnost takého hospodářského 

zajištění, aby ´míti děti´ neznamenalo upadnouti do bídy. Rodinám s četnými dětmi musí býti 

poskytnuta zvláštní podpora.“
194

 Quido Mann také informuje posluchače o chystaném zákonu 

péče o mládež, který by měl zajistit finanční zdroje, dále pak bude dohlížet na to, aby bylo 

postaráno o každé dítě a každou těhotnou ženu. 

Františka Plamínková vypráví o kongresu Mezinárodní ženské rady konaném ve 

Skotsku, kterého se zúčastnilo 974 členů ze všech koutů světa. Vzpomíná na 36 let 

předsednictví Lady Aberdeen, která je podle autorky příspěvku dobře známa pražským a 

brněnským pracovnicím. Za Československo se kongresu zúčastnilo 30 žen. Na sjezdu se 

projednávaly mírové snahy. „Dnes je si vedení Alliance vědomo zcela jasně, že jen 

demokracie je jediný podklad spolupráce v národně i mezinárodní a podklad skutečné, 

poctivé, důsledné rovnoprávnosti žen s muži!“
195

 Kongres si mimo jiné dal prostřednictvím 

jednotlivých komisí mnoho úkolů. Například upravit alimentační systém, aby otcem opuštěné 

dítě v každém případě dostalo opatření a aby úřady samy alimenty vymáhaly.  

Další přednáška Františky Plamínkové se nesla v bojovném tónu a je o obraně 

československého národa. I ženy mají v době války svou roli. Některé pomáhají s telefonem, 

telegrafem píší na stroji v cizích řečech, řídí auto atd. „ Ale nadevším tím stojí tyto úkoly: 

zachovat klid, klid, rozvahu! A tu nejlépe zachová zdravá žena se statečným srdcem, 

disciplinovanou vůlí, otevřenýma očima, žena poučná.“
196

 Důležitým úkolem matky je také 

starat se o dítě v případě nebezpečí, nejenom o svoje, ale o všechny, co to potřebují.  

Zdenka Frühtová vypráví o historii práv žen. Velký obrat v jejich osudech je přičítán 

světové válce. „Jakoby odměnou za velké utrpení této doby získaly práva, která jim byla 

dlouho upírána. Především to bylo pasivní i aktivní volební právo a to hlavně právo býti 
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zvolena do zemského zastupitelstva, které jim bylo přiznáno ve většině států.“
197

 Ženám 

v Československu byla dána rovnoprávnost v roce 1918. Nejhlasitější ženská hnutí byla 

v Anglii a ve Skandinávii. Vůdkyní anglických žen byla Miss Pankhurst, jejíž celá rodina 

bojovala za práva žen společně s ní. Se svým manželem založila „Womens Franchise 

League“. Mnohé ženy bojovaly o svá práva několik let, aniž by čehokoli politicky dosáhly. 

Ženské hnutí fungovalo také ve Spojených státech, které vedlo učitelky. A právě z Ameriky 

jsme podle autorky příspěvku čerpali i my. „Byl to Vojta Náprstek, který v šedesátých letech 

za svého dobrovolného vyhnanství v Americe měl příležitost srovnat postavení tehdejších 

českých žen s postavením Američanek. A rozdíl, který zjistil, zaujal jej tak, že se rozhodl 

povznést českou ženu na vyšší úroveň, na jaké byly již tehdy Američanky. V nesčetných 

přednáškách propagoval potom tuto myšlenku po svém návratu doma.“
198

  

Příspěvky spojené s ženou a státem ukazují několik zajímavých faktů. V první řadě je 

v nich žena vylíčena jako matka, která se musí starat nejenom o své děti, ale i o děti jiných, 

pokud je to třeba. Dále se mluví o potřebnosti žen v případě vypuknutí válek. Ačkoli je jasně 

řečeno, že války patří spíše mužům, přesto autoři přednášek kladli důraz na připravenost ženy, 

která může docílit stejných technických znalostí jako muž. Rovnost a práva pro ženy jsou také 

v příspěvcích zdůrazněny. 

 

2.2.12 PRÁVO 

 

 

Advokát Václav Vlk informuje posluchače, jak dát výpověď z bytu. Při stěhování je 

například podle autora příspěvku důležité, aby byl přítomen nestranný svědek. „Nájemník 

nemůže později prohlásit, že nějaké věci v bytě zapomněl, domácí pán nemůže prohlásit, že 

byt byl odevzdán špinavý, poškozený. Přibrání svědka je opatrnost, která se vám vždy vyplatí, 

protože máte jistotu, že druhá strana vás nebude moci nijak poškodit.“
199

 O předání místnosti 

je dobré si udělat zápis, že vše je v pořádku. V případě sjednávání pronájmu bytu jsou také 
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důležité určité věci. Každou smlouvu je nutné diskutovat s právníkem a musí být kolkována. 

Smlouvy neokolkované u soudu neprojdou. Advokát dále radí při takzvané výpovědi. Pokud 

s ní nájemník nesouhlasí, musí podle právníka podat námitky proti výpovědi na soud. Václav 

Vlk doporučuje dělat námitky bez asistence a upozorňuje, že jsou na ně velmi krátké lhůty. Je 

třeba si pospíšit. 

Marie Jurnečková – Vorlová ve svém příspěvku srovnává postavení státu v minulosti a 

ve 30. letech. Popisuje státní zřízení a politický systém, přičemž definuje moc zákonodárnou, 

výkonnou a soudní. „Moc zákonodárná, výkonná i soudní jsou u nás oddělené. Národní 

Shromáždění má právo dávati zákony, ale nemá právo je prováděti nebo souditi ty, kdož jich 

neplní. Úředníci provádějí zákony, ale nemají práva sami vydávati nové zákony nebo souditi. 

Soudce nemá ani práva vydávati nové zákony, ani je prováděti, pouze zkoumá, jak jsou 

plněny platné zákony.“
200

 Autorka přednášky vysvětluje, jak dané moci fungují, kdo volí 

zástupce, co je to koalice a podobně. Nezapomíná také posluchačům sdělit, z jakých dvou 

komor se skládá Národní Shromáždění, kolik má členů, na jak dlouhé období se volí. Marie 

Jurnečková – Vorlová definuje i všeobecné volební právo: „Všeobecné je volební právo proto, 

že je má každý muž nebo žena bez rozdílu rodu, rasy, náboženství, vzdělání, majetku – 

vyhovuje – li těmto podmínkám: má československé státní občanství, 21 let věku, do senátu 

26 let, bydlí v některé obci republiky nejméně 3 měsíce, není z volebního práva vyloučen a 

byl zapsán do stálých voličských seznamů.“
201

 V přednášce nechybí ani fungování 

sněmovních výborů, tvorba návrhu zákona, první a druhé čtení a také to, kdy je sněmovna 

schopna se usnášet. Kromě zákonodárného vykonávání má Národní Shromáždění za úkol také 

provádění státního rozpočtu. 

Autorka další přednášky informuje posluchače o tom, co obnáší koupě na splátky. 

Mluví o výhodách a nevýhodách pro kupce a prodávajícího. Člověk, který se rozhodne pro 

koupi na splátky, by měl být opatrný a předvídavý. Přednášející také informuje, že je možné 

koupit jen předměty movité, a to vždy do maximální výše deseti tisíc. Výjimku tvoří pouze 

cenné papíry. Dále se mluví o výhradách obchodníka. „Obchodník smí si při uzavření prodeje 

vyhradit vlastnictví prodané věci až do jejího úplného zaplacení, dále odstoupení od smlouvy 
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a ztrátu lhůt. Jiné výhrady si obchodník vymínit nesmí a i kdyby tak učinil, byly by všechny 

výhrady v jeho prospěch smluvně neplatné.“
202

  

 Přednášek s právnickým zaměřením se v pořadu “Rozhlas pro ženy“ tolik 

neobjevovalo. Přeci jen se týkalo spíše o mužskou záležitost. Pár vybraných dokazuje, že 

měly informativní a naučný charakter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202

 BEDNAŘÍKOVÁ-TURNWALDOVÁ, Růžena. Kupujete na splátky? / výhody a rizika splátkového obchodu/ 

SI: P11866, 15. 2. 1938, 10:45 – 11:00, s. 3, Archivní a programové fondy Českého rozhlasu. 

 



67 

 

3. Osudy hlasatelek Československého rozhlasu 
 

 

3. 1 Hlasatelská práce203 
 

 

 U každé hlasatelky je zapotřebí vzdělání a mnohé znalosti. Sama by měla mít 

povědomí, o čem mluví. Vědomosti však nejsou to jediné, co hlasatelka potřebuje. Důležité 

jsou i další tři faktory, a to zejména příjemný hlas, bezchybná výslovnost a cit pro mluvené 

slovo. Nejvýznamnější vlastnost je ta třetí. Tu buď někdo má anebo nemá. „Živé slovo 

dovede zapálit, strhnout, rozplakat i rozesmát, naplnit srdce soucitem i hněvem, láskou i 

nenávistí. […] Hlasatel dostane holý text a bez jakýchkoli autorových pokynů mu má 

vdechnout život se vším všudy, co se za literami skrývá.“
204

 

 Mezi další charakteristiky práce hlasatelské patří politická a životní zralost. Čtení 

zpráv je důležitá součást pracovní činnosti a hlasatelka by neměla být k obsahu, který sděluje, 

lhostejná, naopak by mělo být slyšet určité zaujetí. „Hrozí tu vždy dvojí nebezpečí;   hlasatel 

se nevžije do obsahu a zprávy jen odečte. Zprávy potom nezapůsobí. Nebo svůj prožitek 

předstírá, hraje, jeho projev je nepřirozený a posluchač mu nevěří.“
205

 To souvisí i s tím, že 

posluchač na rozdíl od čtenáře se nemůže na místo, kterému neporozuměl, vrátit. Proto by 

hlasatelka měla mít na paměti text správně vyslovovat, nikam nespěchat a hlavní myšlenku 

podat, co nejvýrazněji. Hlavním cílem je posluchače upoutat, a to třeba i při přípravě snídaně. 

 Požadavky se nekladou jen na hlasatelku, ale také i na autory textů. Ti mají několik 

úkolů. Především se snažit, aby text byl bez překlepů, pravopisných chyb a vpisků rukou, dále 

by měli mít na mysli správné rozvržení do odstavců. „Špatně se přednáší text, v němž se 

myšlenka nerozvíjí dost jasně a srozumitelně, kde se opakuje stále totéž, kde myšlenky na 

sebe navazují, kde jsou složitá souvětí.“
206

 Autoři textů mnohdy neodevzdají svoje výtvory 

včas, a tak hlasatelky mají většinou pouhých 10 – 15 minut na to, aby si text osvojily. Pokud 

dokument obsahuje navíc mluvnické chyby nebo cizí jména, potom je velmi těžké všechno 

stihnout a důkladně se na vysílání připravit. 
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 Práce hlasatelská není vskutku jednoduchá. Hlasatelka mimo již výše zmíněných 

aspektů k práci potřebuje i znalost, jak při mluvení správně dýchat. „Musí dokonale ovládat 

techniku účelného dýchání, musí umět pracovat s hlasem, bezpečně jej ovládat ve všech 

polohách a rejstřících, bezpečně ovládat mluvidla, umět rychle rozebrat text, orientovat se 

v něm, zhodnotit jej a zvolit vhodný způsob podání.“
207

 S dýcháním souvisí také správné 

vyhodnocení, kdy při čtení udělat pauzu. Hlasatelka si tak musí před vysíláním označit místa 

svislou čarou, aby věděla, kdy při přednesu provést odmlku. 

V některých místech, pokud se jedná o rozhlas závodní a místní, tak se může stát, že 

není správně vyřešena akustika, což velmi ztěžuje práci hlasatelek. V tomto případě by 

hlasatelka měla mikrofon držet daleko od úst, nekřičet do něj a také by neměla nikam spěchat. 

„Postavení hlasatele Čs. rozhlasu se podstatně liší od závodního a místního rozhlasu, kde 

redaktor a hlasatel je jedna osoba, kde tedy převážně hlasatel pracuje s vlastním textem.“
208

 

 

3.1.1 Zdeňka Walló 

 

 

Zdeňka Drobnerová se narodila 8. 7. 1894 v Praze. Jako externistka navštěvovala 9 let 

německý pensionát v Praze, dále působila dva roky ve francouzském ústavu ve Švýcarsku. 

Rok byla žákyní pražské konservatoře, kde se v pěveckém oddělení věnovala studiu hudby, 

zvláště zpěvu. Učila se u paní B. Rosenkrancové a korepetovala u kapelníka Národního 

divadla Brzobohatého. Poté, co Zdeňce Drobnerové zemřel otec, který byl námořním lékařem, 

byla nucena si najít práci, aby uživila sebe a svou matku. Po krátkém výcviku přijala místo 

korespondentky a účetní u svého manžela Karla Michaela Walló a vedla jeho závod, kde bylo 

zaměstnáno 200 lidí. Tuto práci vykonávala 7 let. Vzhledem k nepříznivým poměrům musel 

manžel Zdeňky Walló závod zlikvidovat, a tak budoucí hlasatelka začala hledat práci jinde. 

Jako pomocná dramaturgyně vstoupila do služeb americké filmové společnosti Metro – 

Goldwyn – Mayer, kde pracovala rok. Poté přijala místo samostatné dramaturgyně u jiné 

americké společnosti s názvem Universal Film. Po čase pro nedostatek novým filmů nemohla 

firma dramaturga zaměstnávat, a tak Zdeňka Walló přijala místo korespondentky v Autoklubu 

Republiky československé. 
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22. června 1934 Zdeňka Walló oslovila Ředitelství Radiojournalu s nabídkou jejích 

služeb jako hlasatelky s tím, že umí perfektně tři cizí jazyky (viz. příloha, č. 2). „U příležitosti 

automobilového závodu ´1000 mil čsl.´ byla jsem podrobena malé hlasové zkoušce 

v Radiojournalu a shledána způsobilou pro tuto relaci. Prosím proto, abych byla vyzkoušena, 

zdali bych funkci hlasatelskou mohla ve výše uvedených řečech zastávati profesionálně.“
209

 O 

týden později napsala Zdeňka Walló dopis předsedovi Československé rozhlasové společnosti 

doktoru L. Šourkovi, kterého žádala o místo profesionální hlasatelky v Praze „Pokud jsem 

byla zpravena, je místo hlasatelské volné v Mor. Ostravě, kam bych však nemohla jít, neboť 

mám zde matku, byt, atd. a dvojím bydlištěm by mi vznikly dvojnásobné výlohy. Jsem však 

přesvědčena, že pro případ, že mé prosbě o přijetí do služeb rozhlasu vyhovíte, dovršíte svou 

laskavost tím, že mě přidělíte pražské stanici.“
210

  

Odbor slovesného umění 11. července 1934 poskytl posudek zkoušky Zdeňky Walló. 

Její hlas byl hodnocen jako klidný, hlubší a přesvědčivý. Přednes byl srozumitelný, klidný 

jasný a podle poroty Zdeňka Walló věděla, co říká. Francouzština, němčina a angličtina byly 

posouzeny jako dobré, stejně tak reportérské schopnosti.  

V polovině října roku 1934 Zdeňka Walló podepsala s Radiojournalem pracovní 

smlouvu. „S platností od 1. listopadu 1934 přijímáme Vás na tři měsíce na zkoušku jako 

cizojazyčnou korespondentku a výpomocnou hlasatelku.“
211

 Ve smlouvě byl uveden i čistý 

měsíční příjem, který pro hlasatelku Walló činil cca 1 544 Kč. Radiojournal si vyhradil ve 

smlouvě právo, aby kdykoli mohl svému zaměstnancovi změnit místo nebo obor jeho 

působení.   Zdeňka Walló se tak stala v pořadí druhou hlasatelkou Československého rozhlasu 

po Emílii Tučkové – Kočkové
212

. 
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Od 1. února byla Zdeňka Walló definitivně přijata do služeb Radiojounalu v Praze. 

Plat jí zůstal stejný. Ve smlouvě tehdy stálo: „Jste povinna zachovávati všechna obchodní 

tajemství, jež se týkají stránky provozní, personální, finanční, umělecké, skušeností vysílacích 

atd., a to jak společnosti naší, tak i společností, se kterými jsme ve styku. Jste povinna 

zachovávati naprostou mlčenlivost vůči komukoliv o věcech, o kterých nabudete vědomosti 

při výkonu a v důsledku svého pracovního poměru.“
213

 

Prvního dubna 1936 zvýšil Radiojournal Zdeňce Walló čistý měsíční plat na 1 696 Kč.  

O rok a dva měsíce později už jsou to dva tisíce. „Vaše služební požitky budou činiti 

s účinností od 1. června 1937 měsíčně 2 100 Kč, z čehož budeme prováděti zákonem 

předepsané srážky. V ostatním zůstává Vaše pracovní smlouva beze změny.“
214

 Pracovní 

poměr Zdeňky Walló a Radiojournalu byl ukončen 21. března 1939. Za dobu do ukončení 

pracovního poměru jí bylo vyplaceno 4 889, 60 Kč a dále odbytné ve výši 3 024 Kč. Zdeňce 

Walló bylo také vydáno pracovní potvrzení z 27. března 1939: „Jako hlasatelka naší 

krátkovlnné stanice dosáhla velké obliby posluchačů našich i zahraničních. V roce 1936 

vyřizovala zahraniční korespondenci naší společnosti, při čemž se osvědčila bezvadnou 

znalost řeči české, německé, francouzské a anglické a velmi dobrou pohotovost konceptní. 

Ovládá velmi dobře psaní na stroji i těsnopis.“
215

 

Během svého působení v Radiojournalu Zdeňka Walló požádala rozhlasovou 

společnost o několik záloh. První dne 21. října 1935 na zaplacení činže z bytu. Jednalo se o 

1 000 Kč v desíti měsíčních splátkách po 100 Kč.  Ve stejném roce zemřel Zdeňce Walló 

manžel Karel Michael Walló, který pracoval jako obchodník. O další zálohu zažádala 

hlasatelka dne 8. července 1937. „Svou žádost odůvodňuji takto: Byla jsem nucena se 

podrobiti léčení zubního lékaře, dáti si zhotoviti několik zlatých plomb, atd. Účet lékařův 

obnáší na Kč 1000.-, který musím nyní zaplatiti, protože léčení dosud není skončeno a 

nemohu v něm pokračovat, dokud tento první účet nezapravím.“
216

 V žádosti se zmiňuje také 

o chorobě, kterou prodělala v roce 1936 na podzim a která se týkala infekce v obličeji a 

v očích. „Paní Walló prodělala těžkou infekční chorobu kůže obličeje /stafylomykotickou 

dermatitidu/ spolu s onemocněním spojivek a víček očních. Oční onemocnění bylo současně 
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léčeno odborným očním lékařem.“
217

 Ošetřující lékař MUDr. O. Kovanic také Zdeňce Walló 

doporučil zdravotní dovolenou na dobu tří týdnů. Rozhlas na základě přiložené lékařské 

zprávy dovolenou schválil. 

Kvůli této léčbě a doplácení daní ještě z roku 1931 se Zdeňka Walló nacházela ve 

finanční tísni. Žádosti bylo presidiem Československého rozhlasu vyhověno a hlasatelce bylo 

po domluvě každý měsíc strženo 200 Kč z platu.  

Na ředitelství Československého rozhlasu se Zdeňka Walló obrátila znovu, a to 15. 

května 1938, kdy onemocněla žlučníkovými kameny. Mimo to měla hlasatelka v rodině 

nepředvídaně vysoké výdaje. Zdeňka Walló žádala o 2 000 Kč v deseti měsíčních splátkách. 

Opět bylo její žádosti vyhověno.  

21. 3. 1939 byla hlasatelka Walló z rasových důvodů z Československého rozhlasu 

propuštěna, zemřela v koncentračním táboře.  

 

 

3.1.2 Marie Magdalena Tomanová 

 

 

 

 Marie Magdalena Brautfergrová se narodila 9. 7. 1893 v Praze. Vyznávala evangelické 

náboženství a navštěvovala české školy v Praze, německé v Curychu a absolvovala také 

francouzskou pensionátní výchovu v Chateau St. Prex u Lausanne ve Švýcarsku, kde získala 

dokonalou znalost němčiny a francouzštiny (viz. příloha, č. 3). V italské části Švýcarska se 

naučila italsky a rusky. Díky častým přenosům pražských programů do Jugoslávie, začala se 

učit srbochorvatštině. Jelikož ovládala těsnopis v několika jazycích, pracovala Brautfergrová 

pro různá velvyslanectví. 

Na konci ledna 1929 se Marie Magdalena Tomanová ucházela o práci v rozhlase. 

„Ovládám v slově i písmě jazyk český, německý, francouzský a anglický, dostatečně italský a 

částečně ruský a mám za to, že bych Vám vzhledem k správné výslovnosti a dobrému 

accentu, který v každém jazyce vystihuji, mohla dobré služby prokázati.“
218

 Podobný dopis 

zaslala na ředitelství ještě jednou, a to 25. 2. 1929. Marie Magdalena Tomanová byla u 
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společnosti Radiojournal zaměstnána od 1. 5. 1929. „Potvrzujeme Vám, že jsme Vás přijali do 

svých služeb dnem 1. května 1929 jako hlas. a ciz. kor. a že pro náš vzájemný služební poměr 

platí tou dobou tato ustanovení: Vaše měsíční služebné činí Kč. 1. 600 .-.“
219

 V květnu 1930 

bylo hlasatelce služebné zvýšeno na 1. 800 Kč.  O další rok později činilo 1. 900 Kč. 

V červenci 1939 Radiojournal zvýšil mzdu o výchovné na částku 2 550 Kč. Dva roky na to je 

plat hlasatelky Tomanové 3 900 Kč.  

 Práce Marie Magdaleny Tomanové v Radiojournalu se dělila na služby hlasatelské a 

služby kancelářské. „Zajímavý je rozvrh její tehdejší prac. činnosti, který je součástí prac. 

smlouvy: 8 – 11 hod. hudební kancelář, korespondence hudebního oddělení, zejména 

cizojazyčná, 11 – 14 hod. činnost hlasatelská, 16 – 17 hod. diktát pro korespondenci, kterou 

zpracuje druhý den ráno. Postupně u ní hlasatelská práce převažovala, až v pol. 30. let se jí 

věnuje téměř výhradně.“
220

  V roce 1930 chodily do rozhlasu dopisy posluchačů, kterým 

nevyhovoval hlas hlasatelky Tomanové. „Byli bychom velmi povděčni tomu, kdyby 

hlasatelka paní Tomanová hovořila přirozeně a ne tak afektovaně, jak to dosud činí a kdyby si 

odvykla časté hlasité oddychování před mikrofonem. Činí to dojem, že ji vysílání unavuje, je 

nás celá řada a úsudek náš o hlášení jmenované dámy jest jednotný,“
221

 napsali posluchači 

z Východních Čech. V září roku 1930 přišel do redakce Radiojournalu další dopis od pana 

Doležala, který vychvaloval hlasatelky cizích stanic. Podle něj mají jasný a příjemný hlas. 

„To ale nemůžeme říci o hlasatelce pražského Journalu, která svým mdlým, jakoby stále 

ospalým, nesympatickým, chraplavým hlasem se na místo hlasatelky naprosto nehodí. Ona za 

to nemůže, ale může za to sám Radiojournal, že takového něco sám nepostřehne!“
222

 I přesto 

List Československého rozhlasu charakterizoval v roce 1932 hlasatelku takto: „Marie 

Tomanová, polyglotka našeho rozhlasu, jejímž zvláštním oborem je hlášení mezinárodních 

programů. Mluví plynně nejen česky, nýbrž také francouzsky, německy a anglicky a má 

nadání i pro správný přednes v celé řadě jiných cizích jazyků.“
223

 

 Během své hlasatelské kariéry požádala Marie Magdalena Tomanová Radiojournal o 

několik záloh. Dne 3. října 1932 se jednalo o 900 Kč, které by hradila v měsíčních splátkách 

po 100 Kč. „Prosbu svou odůvodňuji tím, že uvedený obnos potřebuji nevyhnutelně na krytí 
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nejnutnějších potřeb existenčních jakožto jediná živitelka mých rodičů a mého synka, s nimiž 

žiji ve společné domácnosti a zároveň na krytí mimořádných výloh spojených s těžkou 

nemocí mého otce (mrtvicové záchvaty).“
224

 Žádost byla schválena.  Dále v březnu 1937 

hlasatelka požádala Radiojournal o 4 500 Kč. Jako důvody uvedla úhradu lékařského účtu za 

léčení matky, opatření výbavy pro svého syna, který se bude stěhovat do Středoškolského 

konviktu po odchodu matky jakožto opatrovnice, zvláštní ohledy, jež vyžaduje nemoc otce, 

stěhování a za poslední napsala zálohu na činži. Žádosti bylo vyhověno. Další záloha byla 

hlasatelce poskytnuta v březnu 1938, kdy potřebovala 1 500 Kč na úhradu léčby zubů, 

k přilepšení ve výživě syna, který měl hnisavý zánět čelních dutin a za účelem přispění 

k zotavení otce, jež byl od prosince připoután na lůžko. O dva měsíce později potřebovala 

Tomanová další příspěvek, a to, aby mohla uhradit dřívější úvěr a také vybavit syna, který se 

stěhoval do Drahovic, kde měl navštěvovat třídy tamního gymnasia. Všem žádostem bylo 

vyhověno.  

 Sama Marie Magdalena Tomanová byla za svou kariéru v rozhlase několikrát 

nemocná a musela žádat o zdravotní dovolenou. 1. srpna 1938 nastoupila na čtrnáctidenní 

rekreaci z důvodu trojí vážně operace. Doktor doporučil žádost k vyhovění.  

 3. července 1934 byla p. Tomanové udělena pokuta ve výši 50 Kč za nevyžádání si 

pokynů od režisérova pomocníka. „Dále jste v době vysílání zpráv československé tiskové 

kanceláře ve 22 hodin opustila hlasatelnu, aniž jste svůj odchod oznámila inspientovi, čímž se 

stalo, že pan Werner nemohl Vám dáti nutné instrukce pro hlášení relace ve 22.20.“
225

 

 Chyb ve vysílání se Marie Magdalena Tomanová dopustila několik. Například 8. 

března 1935 pozdravila ve 12 hod posluchače slovy “dobrý večer“. „V poslední době je to již 

třetí případ, který dokumentuje Vaši nedostatečnou pozornost při výkonu hlasatelské služby. 

Vytýkáme Vám tuto novou nesprávnost a upozorňujeme Vás, že při každém dalším 

podobném případu nemůžeme se již omeziti na výtku, nýbrž že budete citelně pokutována.“
226

 

O několik měsíců později, konkrétně 9. 10. 1935 se Tomanová dopustila dalšího prohřešku, 

kdy při přenosu ze Smetanovy síně hlásila v německém a francouzském hlášení jako sólistku 

místo Nessy-Bächerové Valentii Kvapilovou, ačkoli v českém hlášení takováto chyba 

nenastala. „Vaše omluva, že německé a francouzské hlášení jste si připravila podle věštníku a 

že ve velkém shonu, který při vysílání tehdy panoval, jste si neuvědomila rozpor mezi svým 
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připraveným hlášením a mezi zněním tzv. plachty, naprosto nedostačující a nemůžeme ji vzíti 

na vědomost. Zachování rozvahy, bezvýjimečná přesnost a pohotovost jsou vlastnosti, které u 

hlasatele nesmějí nikdy a za žádných okolností selhati.“
227

  

 Přesnost bohužel nebyla hlasatelce Tomanové vlastní, jelikož se několikrát stalo, že 

nepřišla do práce včas (viz. příloha, č. 4). „Zároveň Vám vytýkáme, že nedbáte předpisu o 

nástupu do hlasatelské služby a že se často dostavujete takřka v poslední chvíli. V sobotu dne 

1. dubna t. r. dokonce jste se dostavila k rannímu hlášení minutu po zahájení vysílání, ačkoliv 

máte být čtvrt hodiny před zahájením ranního vysílání již na místě (při nástupu služby 

v ostatních pracovních hlasatelských úsecích máte být ovšem na místě již 30 minut před 

začátkem své služby). Vyzýváme Vás, abyste se v docházce do služby přesně řídila platnými 

předpisy.“
228

 Ve stejném dokumentu Tomanové Radiojournal vyhrožoval disciplinárním 

řízením, jehož cílem by bylo zjistit, proč hlasatelka neustále překročuje platné předpisy.  

V únoru roku 1938 hlásila Tomanová při prvním čísle koncertu česky a francouzsky 

správně předehru k III. jednání Lohengrina, německy však mezitím ohlásila „Ouverture zum 

I. Akt“. Marie Magdalena Tomanová se až těsně před koncertem dotazovala na německé a 

francouzské termíny skladeb. „Fakt, že hlasatelka byla ještě několik minut před začátkem 

hlášení v buffetu, je neomluvitelný, a proto navrhuji pro pí. Tomanovou pořádkovou pokutu 

v částce 30 Kč.“
229

 

Marie Magdalena Tomanová působila v Radiojournalu i během Protektorátu Čechy a 

Morava. „Slibuji, že budu Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitler jako ochránce Protektorátu 

Čechy a Morava poslušen, že budu zájmy Velkoněmecké říše k prospěchu Protektorátu Čechy 

a Morava podporovati, nařízení hlavy Protektorátu Čechy a Morava a jeho vlády plniti, 

zákony zachovávati a své úřední povinnosti svědomitě zastávati.“
230

 Dále byla povinna 

podepsat prohlášení o rodovém původu. Musela na svou čest a svědomí přísahat, že není žid a 

že žádný z jejích prarodičů nebyl židem.  

V této době ale byla velmi nemocná a ke konci roku 1939 zažádala o vyřazení 

z hlasatelské služby a pověření prací kancelářskou. V prosinci byla přidělena do statistického 

oddělení. Počínaje vánočními svátky roku 1940 byla Tomanová z administrativní služby 
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přeložena opět do služby hlasatelské. V dalších letech Protektorátu protrpěla několik chorob, 

například: akutní střevní katar, zhoubná chudokrevnost a byla nucena si zažádat o mnoho 

nemocenských a dovolených.  

V listopadu roku 1942 se hlasatelka Tomanová provdala za Přemysla Pražského, který 

se taktéž stal interním zaměstnancem rozhlasu. Manželi byli pouhé tři roky, načež se 22. 

února 1945 po velkých neshodách rozvedli. „Společné zaměstnání obou je odcizuje a také 

výchova dětí, které oba manželé mají, přispívá jen k většímu ještě odcizování. Žalovaný, 

který jest velmi nervové povahy, vyvolává zbytečné výstupy, během nichž jest pak na 

žalobkyni hrubý. Tyto výstupy, které se v poslední době stále opakují, působí zhoubně na 

nervy žalobkyně, takže ta nežije již déle jak 3/4 roku v manželském společenství se 

žalovaným. Manželství stran jest neustálými výstupy úplně rozvráceno a oba manželé mají 

k sobě navzájem nepřekonatelný odbor,“
231

 uvedla žalobkyně důvody pro rozvod. 

30. června 1945 Marie Magdalena Pražská - Tomanová spolupráci s Radiojounalem 

ukončila. „Žádám zdvořile o rozvázání pracovní smlouvy s Československým rozhlasem, 

poněvadž mi bylo nabídnuto místo generální sekretářky u zplnomocněnce pro dovoz a vývoz 

filmů pro Československou republiku, kde si platově polepším a kde po 16ti leté službě u 

mikrofonu budu moci uplatnit zejména svou znalost ruštiny a angličtiny zase v jiném oboru a 

také přímým stykem s cizinou.“
232

 Zároveň Pražská - Tomanová prosí, aby byla z práce 

propuštěna, co nejdříve a dodává, že nabízí své hlasatelské služby jako externistka, pokud by 

měl rozhlas o spolupráci v tomto směru zájem.  

Radiojournal 8. srpna 1945 vydal Pražské - Tomanové pracovní potvrzení, ve kterém 

se píše: „Svým svědomitým výkonem, při němž si vždy byla vědoma odpovědnosti a 

významu zastávané funkce, plnila jí svěřené úkoly k naší naprosté spokojenosti. Pro svůj 

příjemný hlas a schopnost přizpůsobiti svůj přednes vhodně každé situaci, těšila se veliké 

oblibě našich posluchačů domácích i zahraničních.“
233
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3.1.3 Helena Kronská 

 

 

Helena Kronská se narodila 14. 8. 1904 v Praze. Navštěvovala obecní a měšťanskou 

školu a poté školu obchodní Německého ženského výrobního spolku v Praze a odborné 

jazykové kurzy. Kronská dobře ovládala několik jazyků, hlavně němčinu a angličtinu slovem 

i písmem, částečně pak francouzštinu a italštinu. Před vstupem do rozhlasu měla Helena 

Kronská několik zaměstnání. Deset let působila jako česko-německo-anglická stenotypistka, 

poté byla zaměstnankyní advokátní kanceláře Dr. Ed. Schwarze, který ji doporučil bývalé 

Americké petrolejářské společnosti v Praze, kde pracovala jako sekretářka ředitele. Po třech 

letech místo opustila a uchytila se ve službách Amerického generálního konzulátu v Praze. 

Zde vydržela čtyři roky a na vlastní žádost místo opustila, jelikož začala pracovat z domova a 

zároveň navštěvovat Pražskou konzervatoř. 

Radiojournal ji přijal jako česko i cizojazyčnou korespondentku na 6 měsíců na 

zkoušku s měsíčním služebným ve výši čistých 1 263, 20 Kč. Po uplynutí doby však byla 

přijata definitivně (viz. příloha, č. 5). „Potvrzujeme Vám, že od 15. 3. 1937 přijímáme Vás 

definitivně do svých služeb. Vaše měsíční služebné splatné předem bude činit 1 400.— slovy 

jedentisícčtyřistakč, z čehož budeme prováděti na Vás připadající zákonné srážky.“
234

 O rok 

později se korespondentce plat o tisíc korun zvýšil.  

Helena Kronská prokázala svůj talent hlasatelky na začátku srpna 1937, kdy se jí 

naskytla příležitost v podobě anglického hlášení za nemocnou Zdeňku Walló. Vzhledem 

k tomu že v té době měli dovolenou i ostatní hlasatelé (Ing. Paleček, Horváth a Marie 

Magdalena Tominová byla plně zaměstnána na středních vlnách) se Radiojournal rozhodl pro 

pokus s hlášením Heleny Kronské, jíž ministerstvo potvrdilo jako hlasatelku pouze 

telefonicky. Svou práci však odvedla Kronská na výbornou. „Pí. Kronská se jako hlasatelka 

výborně osvědčila a zejména její anglické hlášení vzbudilo mezi posluchači v Anglii i 

v Americe neobyčejně příznivou odezvu, jak nasvědčují četné pochvalné dopisy. V době 

nemoci pí. Walló hlásila pí. Kronská plný týden. Hodláme ji i v budoucnu používati jako 

hlasatelky a krýti tak celou potřebu zaměstnanci krátkovlnného vysílání.“
235

 Za tuto 

výpomocnou službu bylo hlasatelce vyplaceno 300 Kč. Ohlas na vysílání byl pozitivní. 

Posluchači posílali do Radiojournalu povzbuzující slova. „Dopisy přicházely z celého světa, 
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hlavně z Anglie a Ameriky. Psala jsem odpovědi a vedla evidenci všech pisatelů. Výkazy 

jsem nosila technickému řediteli Československého rozhlasu Eduardu Svobodovi, který se 

živě zajímal o to, kde a jak je vysílání slyšet,“
236

 vzpomínala Helena Kronská. 

13. 8. 1938 Helena Kronská informovala ředitelství Radiojournalu, že se provdala za 

zaměstnance stejné společnosti pana E. Stepana a prosila aby i nadále byla ponechána ve 

službách rozhlasu. „K vaší žádosti ze dne 13. t. m. sdělujeme, že až na další ustanovení 

souhlasíme s tím, abyste setrvala dále v našich službách.“
237

  

Pracovní svazek byl rozvázán 28. února 1939 z tohoto důvodu: „Úsporná opatření 

vlády o výdělečné činnosti provdaných zaměstnankyň nám uložila povinnost vzdáti se Vaší 

spolupráce.“
238

 V pracovním potvrzení je práce paní Heleny Stepanové popsána tímto 

způsobem: „Zastávala funkci hlasatelky krátkovlnného vysílání. Její jazykové znalosti jí 

umožnily prováděti hlášení nejen v řeči české, ale i německé, francouzské a anglické a 

příjemnost jejího hlasu jakož i vhodnost přednesu jí získaly značné obliby. Mimo to 

vyřizovala samostatně českou i anglickou korespondenci s posluchači krátkovlnného 

rozhlasu, při čemž osvědčila spolehlivost, svědomitost a způsobilost samostatného 

konceptu.“
239

  

 

3.1.4 Jana Felicie Moravcová Nedbalová 

 

 

 Jana Felicie Moravcová se narodila 19. 9. 1906 v Praze. Studovala nižší gymnázium 

Elišky Krásnohorské v Praze a po ročním studiu na Vyšší dívčí zahradnické škole v Krči byla 

zaměstnána u firmy Fischel & Adler, což byl obchod s gramofonovými deskami. Janě Felicii 

Moravcové se naskytla možnost dalšího studia, a to na Československé akademii obchodní 

v Praze. Mezi lety 1953 – 1936 navštěvovala filozofickou fakultu a mezi lety 1936 – 1938 
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právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Studium však bylo přerušováno kvůli nemoci a 

nedokončeno.  

Do svého životopisu si budoucí referentka přednáškového oddělení napsala, že ovládá 

psaní strojem, český těsnopis, němčinu a částečně i francouzštinu. Mimo to byla také Jana 

Moravcová zručnou pianistkou. 15. září 1931 žádala ředitelství Radiojournalu, aby jí udělilo 

místo úřednice. Ve společnosti Radiojournal byla zaměstnána od 5. 10. 1931 jako 

administrativní úřednice v gramofonovém oddělení. Nejprve tři měsíce na zkoušku, kdy 

dostávala měsíční plat 800 Kč a poté natrvalo. O dva roky později byla přeřazena do 

přednáškového oddělení. V září roku 1934 už neměla na starost administrativu, ale byla 

pověřena programem “Rozhlas pro ženy“. V roce 1936 a 1937 vykonávala práce tajemnické 

v přednáškovém odboru a programu “Rozhlas pro ženy“. Referentkou téhož programu se Jana 

Moravcová stala 13. 5. 1937. „Jmenujeme Vás až na další ustavení referentkou 

přednáškového oddělení pro ženské přednášky. Vaše služební požitky budou činiti s účinností 

od 1. června 1937 Kč 1 800.“
240

 O deset měsíců později ji Radiojournal jmenoval referentkou 

přednáškových programů s určením pro pořady odboček a nadále i refer. “Rozhlasu pro ženy“ 

(viz. příloha, č. 6). Neustále jí byl zvyšován měsíční plat. V roce 1940 musela podepsat 

prohlášení, že není židovkou, stejně tak jako žádný z jejích prarodičů.  

 Během svého působení v Radiojournalu protrpěla Moravcová těžkou operaci, na 

kterou si musela od rozhlasové společnosti vypůjčit. „Svou žádost odůvodňuji špatnými 

existenčními poměry, které byly způsobeny mimořádnými okolnostmi. Byla to především 

těžká operace, na níž jsem byla nucena si vypůjčiti (mimo příspěvek, hrazený nemocenskou 

pokladnou) Kč 2. 000, které přes všechnu snahu nemohu splatiti.“
241

 V žádosti uvedla i další 

důvody pro půjčku, zejména to, že se musela odstěhovat od rodičů a zařizovat si vlastní byt a 

dále potom podpora její babičky. Žádosti bylo vyhověno ve výši 1 000 Kč. V roce 1942 trpěla 

Jana Moravcová polyneuritidou hořečnatou a těžší anémií. V rekonvalescenci byla jeden rok. 

V době její nepřítomnosti služby zastupovala paní Štelovská, která rádio žen vedla s velkým 

úspěchem. 

 Po nemoci byla Jana F. Moravcová v dubnu 1943 přidělená do slovesného oddělení. 

„V jejích rukách je soustředěna evidence textů všech literárních pořadů, dohled na rozdílení 

textů účinkujícím jakož i veškerá kontrola stavu vykonaných administrativních a provozních 
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příprav na literární relaci příštího týdne.“
242

 Nemoc však Janě F. Moravcovou ztěžovala život 

i nadále, trpěla těžkým gynekologickým onemocněním a onemocněním zažívacích orgánů. 

V roce 1945 právě z tohoto důvodu si byla nucena vyžádat několik týdnů zdravotní dovolené.  

 Koncem čtyřicátých let byla Jana F. Moravcová několikrát povýšena do lepší platové 

kategorie. „Jmenovaná zastává od května 1949 samostatně a odpovědně funkci referentky 

literárního oddělení a vykonává svou práci s mimořádným úspěchem. Tak třeba četby na 

pokračování, jichž je autorkou i režisérkou, nebo ´Rozhlasová čítanka´, staly se 

nejkvalitnějšími projevy literárních pořadů právě pro tvůrčí úsilí a referentskou péči Jany 

Moravcové. Její dlouholetá zkušenost – (je zaměstnaná v Čs. rozhlase od r. 1931; v roce 1934 

sama vybudovala Ženský rozhlas, jehož řízení ji zbavil protektorátní režim v r. 1942) – i její 

ideová a odborná poučenost a programová iniciativa ji plným právem staví na význačné 

referentské místo.“
243

  V literární redakci redigovala Rozhlasovou čítanku z děl známých 

spisovatelů, jako byli například Jirásek, Němcová nebo Čelakovský.  

 19. září 1951 se Jana Moravcová provdala za herce Miloše Nedbala. Sňatek byl 

uzavřen v Praze. Na konci roku 1951 Jana F. Moravcová požádala Radiojournal o zkrácení 

svého pracovního úvazku. Důvodem byla opět nemoc v podobě těžké diencephalosy, kterou 

jmenovaná trpěla už od dětství. Podle doktora Bedřicha Brady se tento stav projevuje 

migrénami, depresemi, při kterých není možné vykonávat zaměstnání. Rok 1952 zase vše 

změnil. „S účinností od 1. ledna 1952 zvyšujeme Váš pracovní úvazek na 48 hodin týdně a 

Váš měsíční brutto plat činí od 1. 1. 1952 Kč 6. 500.“
244

 Na konci října 1952 Moravcová 

Nedbalová z rozhlasu na vlastní žádost odešla, kvůli nemoci. Zemřela v květnu 1973. 

 

  

3.1.5 Marie Coufalová Kaukušová 

 

 

 Marii Coufalová působila jako hlasatelka v Brně. Narodila se 21. 11. 1911 v Třebíči. 

Ovládala několik cizích jazyků, především angličtinu, francouzštinu, esperanto a němčinu. 

V Československém rozhlase působila od 15. 7. 1936 do 28. 2. 1939.  Nejprve byla Marie 

Coufalová přijata jako úřednice s pracovním zařazením do služby hlasatelské na 6 měsíců na 
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zkoušku s čistým měsíčním platem 911, 90 Kč. „V dohodě s p. řed. Slavíkem navrhuji, aby sl. 

Marie Coufalová, která jako hlasatelka se dobře osvědčuje, byla angažovaná jako úřednice 

pro brněnskou odbočku se zatímním přidělením do služby hlasatelské za dosavadních 

platových podmínek.“
245

 

 V roce 1938 informovala Coufalová Radiojournal, že se chce provdat za nadporučíka 

Václava Kaukuše a dožadovala se potvrzení o tom, že je definitivně ve službách 

Československého rozhlasu. Brněnský Radiojournal žádost potvrdil. V roce 1939 musela 

z rozhlasu odejít na základě nařízení
246

 o propuštění vdaných žen ze státních služeb. „Ve své 

funkci osvědčila vždy pohotovost, rozvahu a inteligenci, kteréžto vlastnosti spolu se znalostmi 

literárními a hudebními zaručovaly úspěch její práce.“
247

 Během Protektorátu Čechy a 

Morava nebyla Marie Kaukušová zaměstnána, poskytovala pouze externí hlasatelskou 

výpomoc a drobné herecké role v pražském rozhlase.  

Práci našla až v únoru 1946, kdy byla přijata jako administrativní zaměstnankyně do 

knihovny Československého rozhlasu v Praze. „Svou práci vykonávala vždy bezvadně a 

osvědčila se jako svědomitá a spolehlivá spolupracovnice.“
248

 Pracovní poměr byl zrušen 15. 

6. 1946. Od té doby až po rok 1948 opět pracovala jako externí výpomocná hlasatelka v Brně. 

 

 

3.1.6 Vlasta Voborská Slavická 

 

 

 Vlasta Voborská se narodila 24. 3. 1911 v Jindřichově Hradci. Otcem byl Kamil 

Voborský, ředitel kůru a učitel hudby, který byl absolventem státní konzervatoře a žákem 

skladatele Antonína Dvořáka. Roku 1931 maturovala na československém státním gymnáziu 

v Jindřichově Hradci a téhož roku nastoupila na Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Zde 

studovala moderní filologii obor čeština – francouzština. Když byla Vlasta Voborská ve 
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čtvrtém ročníku, Československý rozhlas ve svém časopise uveřejnil konkurs na místo 

hlasatele.  Paní Voborská tomu však nevěnovala pozornost. Až po naléhání kolegyň z koleje 

podala přihlášku. 

V momentě, kdy se Vlasta Voborská ucházela o práci v Radiojournalu, ve svém 

dopise uvedla, že je také hudebně nadaná. Uměla hrát na housle, klavír, violoncello a zpívala 

(viz. příloha, č. 7). Byla členkou Českých madrigalistů a Sdružení pro duchovní hudbu. 

Vzápětí byla Vlasta Voborská pozvána k mikrofonické zkoušce. „Vybrali nás tam ze 120 

přihlášených sedmnáct, do 2. kola nás postoupilo pět a do 3., závěrečného kola už jen tři. 

Zkoušky byly skutečně spravedlivé: soutěžící byli zkoušeni ve studiu v přízemí, zatímco 

porota zasedala ve studiu v prvém patře, takže byla při posuzování našich výkonů odkázána 

pouze na sluchové vjemy, což bylo pro volbu budoucího hlasatele to hlavní.“
249

 Nejprve 

museli při zkoušce potencionální hlasatelé přečíst daný text, dalším úkolem bylo přeložení 

textu z českého do cizího jazyka a zatřetí se každý musel pokusit o krátkou reportáž. Vlasta 

Voborská konkurs vyhrála s plným počtem bodů. „Navrhujeme, aby na systemizované místo 

inspektora nahrávacího provozu v krátkovlnném vysílání byla přijata Vlasta Voborská, která 

od ledna 1936 výpomocně zastává místo hlasatelky. Vedle své inspekční funkce by prováděla 

službu hlasatelskou při nahrávání pořadů a byla by povinna kdykoli k řádné službě hlasatelské 

i ke službě administrativní.“
250

 Vlastu Voborskou tak čekalo nelehké rozhodnutí, a to, zda 

dokončí ještě jeden rok studia, anebo nastoupí jako hlasatelka do Československého rozhlasu. 

Z důvodu platových a přímého styku s hudbou dala přednost druhé možnosti.  

Od 1. 10. 1938 byla Vlasta Voborská přijata rozhlasem definitivně jako hlasatelka 

s hrubým měsíčním platem 1 500 Kč. Stala se tak třetí profesionální hlasatelkou 

Československého rozhlasu.  

 V lednu roku 1939 žádala Vlasta Voborská ředitelství Radiojorunalu o svolení 

k mimořádnému studiu na státní konzervatoři v Praze. Žádosti však vyhověno nebylo, jelikož 

studium nebylo podle rozhlasu v bezprostřední souvislosti s pracovním oborem.  

 Vlasta Voborská pracovala v rozhlase od 3. 1. 1936 do 31. 10. 1941. Mimo funkce 

hlasatelky pražského vysílače, působila také v administrativě programového provozu a dále 

v knihovně Českého rozhlasu. 
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Vlasta Voborská s těžkým srdcem vzpomínala na rok 1941, během něhož nastoupil 

Heydrich a k trestu smrti odsoudil 250 lidí. „Přišel rok 1941, kdy jsem byla Němci na hodinu 

vyhozena proto, že jsem nesklonila před nimi hlavu a odmítla jsem čísti jejich lži. Jsouc 

přinucena jsem text přečetla tak, že jsem okamžitě byla propuštěna, bez haléře náhrady a 

vstup do budovy mi byl zakázán. Celé 43 měsíce trvalo mé vyhnanství.“
251

  Během této doby 

pracovala Vlasta Voborská jako úřednice v ústředí firmy Karel Kuklík, s.r.o. Podle 

vysvědčení této společnosti vykonávala Voborská veškerou práci svědomitě a pilně. Byla 

poctivou pracovnicí. 10. 4. 1943 se v Praze provdala za Klementa Slavického. Prvně si Vlasta 

Voborská všimla jména Klement Slavický v hale rozhlasové budovy, kde každý zaměstnanec 

měl svou kartičku. Ta její byla hned pod jménem Klement Slavický. Příjmení jí upoutalo, 

protože mělo polskou koncovku jako to její. Osobně se setkali až při přenosu odpoledního 

koncertu, který řídil právě Klement Slavický. „Když se sem na Vinohrady, Klement Slavický 

a jeho paní Vlasta po válce stěhovali, bylo jim pětatřicet. Mimochodem, před nimi ten byt 

patřil Leoši Firkušnému, bratrovi světoznámého klavíristy. Na známá jména přišla při naší 

návštěvě řeč ještě častokrát, a není divu: život významného hudebního skladatele a jedné 

z prvních hlasatelek se celý točil – a stále točí – kolem umění a kultury vůbec.“
252

 

V roce 1945 se Vlasta Voborská Slavická opět hlásila do služeb Československého 

rozhlasu. „Prosíme, abyste se ujala funkce podle dohody s personálním oddělením až do doby 

než bude možno učiniti závazné rozhodnutí o Vašem pracovním poměru a o přidělení funkce 

odpovídající Vašemu dřívějšímu služebnímu postavení.“
253

 V lednu 1946 uznal 

Československý rozhlas mimořádný pracovní výkon Vlasty Voborské Slavické, kterého 

dosáhla v období od 1. července 1945 do 30. listopadu 1945, a udělil jí výkonnostní příspěvek 

v hodnotě 200 Kč brutto měsíčně. „Vaše nynější zhodnocení nás starších hlasatelů se týká 

porevoluční doby, která vyžadovala od všech uvědomělých občanů osvobozené republiky 

mimořádné výkony! Zásadně bych to považovala pro svou osobu za nečestné dát si zaplatit 

práci, kterou jsem dělala pro vlast.“
254

 Nabídnuté peníze od rozhlasu tedy Vlasta Voborská 

Slavická nepřijala. Její plat byl od listopadu 1946 celých 6 000 Kčs. 
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 7. května 1947 prodělala hlasatelka těžký operativní porod, po kterém následovalo 

šestinedělí s vysokými horečkami a několik měsíců rekonvalescence. Do práce se chtěla 

Vlasta Voborská Slavická rychle vrátit, ale nenašla odpovídající ženu, která by se mohla starat 

o jejího syna Milana. Proto 19. dubna 1948 žádala ředitelství o propuštění ze služeb Čs. 

rozhlasu z důvodu mateřských. V dopise dále ujišťovala, že až syn trochu povyroste, hodlá se 

Voborská Slavická do práce vrátit. Pracovní poměr byl zrušen 30. 4. 1948. „Na práci 

v rozhlase nelze nikdy zapomenout, ani s odstupem tolika roků. Přinášela denně tolik 

hlubokých zážitků pro duši, ale brala si za to svou daň. Byla jsem například určena jako 

hlasatelka koncertů pořizovaných na kovové pásy, takzvané blattnerfony. Vyžadovalo to 

velké duševní soustředění, protože přeříkávání by znamenalo začít od začátku na nový pásek, 

a tedy mnoho peněz navíc, “
255

 vzpomínala hlasatelka. 
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Závěr 
 

 

 Vznik rozhlasu a jeho působení během třicátých let se citelně zapsalo do naší historie. 

Nastala s tím velká změna, která ovlivnila mnoho životů a hlavně způsob trávení volného 

času. Člověk, aby někde něco slyšel, už nemusel chodit ven, ale mohl zůstat v teple domova. 

Ať už se jednalo o přednášku, koncert nebo sportovní událost. Zní to jako dobrá vyhlídka, ale 

lidé nevěděli, co od nového média očekávat. Zpočátku se totiž objevovaly mnohé problémy 

v podobě například technické náročnosti přijímačů nebo hospodářské krize, kvůli které část 

populace přišla o práci a neměla tak peníze na koncesionářský poplatek. 

 Vše ale bylo teprve v začátcích. Technika rozhlasu se ve třicátých letech rychle 

zdokonalovala, postavil se nový vysílač v Liblicích, vynalezl se ocelový pás, došlo také k 

fixování zvukového záznamu a bylo možné provést zahraniční přenos vysílání. Počet 

koncesionářů se tak začal pomalu zvyšovat. Důvodem bylo mimo jiné snížení ceny za poslech 

a také touha po informacích, která měla upravit stereotyp každodennosti.  

 Některé změny ve fungování rozhlasu byly veřejnosti viditelné, některé však ne. 

Radiojournal prošel během sledovaného období několika reorganizacemi. Soukromý kapitál 

na provoz nestačil, tudíž musel pomoci stát, a tak se z rozhlasu stala zčásti státní instituce. Na 

konci třicátých let byl na denním pořádku cenzurní dohled, jenž znepříjemnil život několika 

zaměstnancům Radiojournalu. Podpis Mnichovské dohody situaci ještě zhoršil zřízením 

zvláštní instituce pro cenzuru, která kladla zvýšenou pozornost zejména na zahraničně 

politické zpravodajství. 

 Třicátá léta byla bohatá na zrod nových pořadů. Vznikaly studiové adaptace 

rozhlasových her, odborné rozhlasy, zábavní pořady, reportáže a jiné. Publicistika se však 

rozvíjet nemohla, jelikož veškerý zpravodajský materiál zpracovávala ČTK. Až později měl 

Radiojournal několik svých zpravodajských pořadů, ale nikdy ve třicátých letech 

nedisponoval většinou. Typické pro zkoumanou dobu byly spory mezi různými odbočkami, 

zejména mezi pražským a brněnským studiem. Brno nemělo takové technické vybavení jako 

hlavní město Československa, ale za to se nebálo experimentů a zkoušelo nové věci, které mu 

pomohly dostat se do podvědomí posluchačů. Vynikající trio Bezdíček, Chalupa a Kožík se 

postarali o rozhlasovou slovesnost a zásluhou Josefa Bezdíčka se vytvořila nová kvalita 

rozhlasové režie. Soustředili se zejména na přenosy z pracovišť, které se staly velmi 

oblíbenými.  



85 

 

 Všechny přednášky, které byly součástí pořadu “Rozhlas pro ženy“ a z hlediska let 

1937, 1938 a 1939 zkoumány, disponují několika společnými atributy. Autorkou zpracovaná 

analýza zmíněného pořadu dokazuje, že pořad na konci třicátých let 20. století 

v Československu jasně určoval, které role patří ženám. Přednášky se daly rozdělit do 

určitých témat. Nejvíce převládaly příspěvky spojené s vařením, jídlem, výchovou, domácími 

pracemi, nemocemi a povahami žen. Přednášek o studiu, cestování a právu naopak tolik 

nebylo.  

 Radiojournal zvolil jako čas vysílání pro zkoumaný pořad dopolední hodiny, protože 

měl jistotu, že se žena bude nacházet doma při práci. Výdělečná práce pro ženy není stvořená 

a hlavně musí dostát povinnosti manželek, mezi které rozhodně nepatří zájmy svobodných 

dívek. Proč nejsou rovná práva a povinnosti dávají autorky a autoři příspěvků za vinu 

matkám, které špatně vychovaly své syny a nenaučily je dělit se o domácí práce rovným 

způsobem. O vlastnostech a práci mužů se rozhlas nezmiňoval. Stejně tak o jeho povinnostech 

k dětem. 

 Přednášky pořadu “Rozhlas pro ženy“ se v mnohých věcech shodují, ale v některých 

výrazně liší. Provedená analýza totiž ukazuje, že emancipační myšlenky nebyly redaktorům 

pracujícím pro rozhlas cizí a občas je zařadily i do svých příspěvků. Je sice pravdou, že pokud 

se nějaké takové mínění objevilo, vzápětí bylo většinou negováno.  

 Rozhlas na jedné straně vysílal přednášky pro ženy, na druhé straně ženy zaměstnával. 

Pozici hlasatelů zastávali ve většině případů muži, přesto tato diplomová práce zaznamenala 

osudy několika hlasatelek, které byly pro Radiojournal ve třicátých letech velmi významné a 

ceněné. Získat takovou práci nebylo lehké. Předpokladem byly velmi kvalitní jazykové 

znalosti, zvučný hlas a odpovědnost. Velká část vybraných hlasatelek trpěla nemocemi a 

finančními problémy, které zapříčinily časté přerušení pracovní činnosti. Přesto si u 

posluchačů a posluchaček získaly na popularitě, což dokládají dopisy poslané přímo do 

Radiojournalu. Pracovní činnost hlasatelek skončila z důvodu nařízení o propuštění vdaných 

žen ze státních služeb, z důvodů rasových anebo zdravotních.  
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Summary 
 

 Radio during thirties of the 20
th

 century changed the way of spending free time. People 

didn’t have to go outside to listen information but they could stay at home. There were music, 

concerts, sports events directly in their rooms. At the beginning people didn’t know what to 

expect from this new medium, because it brought many technical problems with broadcasting 

but anyway they still enjoyed it. 

 Development of radio improved quickly, there were new technical invitations. Thirties 

were also very rich in case of new programs. Prague and Brno became rivals and competed 

between each other to catch more and more new listeners. Because of Munich´s agreement the 

situation was worse and censorship stronger. 

 All lectures, which were part of the program "Radio for women" and in terms of the 

years 1937, 1938 and 1939 examined, have several common attributes. The author´s analysis 

proves that the program at the end of the thirties of the 20
th

 century in Czechoslovakia clearly 

determines which roles are female. Lectures are divided into certain topics. The most relevant 

are associated with cooking, food, education, household and diseases. Lectures about 

studying, traveling and law were not so much available.  

 Radiojournal choose as a broadcasting time morning hours because it was sure that 

women will be located at home doing household. Gainful employment for women is not 

perfect. They have to fulfill obligations belonging to wives. It means giving birth to child, 

cooking, taking care of husband and babies, household and so one. Obligations belonging to 

men are not mentioned by “Radio for women”.  

Lectures are in many cases identical, but in some significantly different. The analysis 

shows that emancipatory ideas were mentioned by authors of lectures, but it is true that if any 

such opinion appeared, then was mostly negated. 

Radio broadcasted on the one hand lectures for women, on the other hand, women 

employed. Position of broadcasters is advocated in most cases to men, but this thesis deals 

with several female broadcasters, who were very important and valued during thirties. Get a 

job was not easy. Assumptions were: very good language skills, resonant voice and 

accountability. A large part of the selected broadcasters suffered from illness and financial 

problems that caused frequent work stoppages. Anyway they have gained popularity among 

listeners from the whole world, as evidenced by letters sent directly to Radiojournal. Work 

activity of female broadcasters ended because of regulation of the release of married women 

from government service, for reasons of race or health. 
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 Marie Boučková. Velikonoční kuchyně ve znamení jara / několik předpisů pro jídelníček svátečních 

velikonočních dnů / SI: P 12241, 11. 4. 1938, 10:45 – 11:00, s. 1-3. Archivní a programové fondy Českého 

rozhlasu. 
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Obrázek 2  Nabídka služeb Zdeňky Walló257 
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 V Praze dne 22. června 1934, adresováno Ředitelství Radiojournalu. Archivní a programové fondy Českého 

rozhlasu. 
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 Archivní a programové fondy Českého rozhlasu. 
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 13. 4. 1939, č. 8682, Archivní a programové fondy Českého rozhlasu. 



97 

 

 
Obrázek 5  Přijetí paní Heleny Kronské do služeb Radiojournalu260 

                                                 
260

 Pracovní smlouva, presidium Radiojournalu, v Praze dne 23. 3. 1937. Archivní a programové fondy Českého 

rozhlasu. 
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 Archivní a programové fondy Českého rozhlasu. 
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 Archivní a programové fondy Českého rozhlasu. 


