
Seznam příloh 

1. Článek „Tak jsme začínali“ (Zítřek, 1. ročník (1968), 2. číslo, s. 3) 

2. Článek Jiřího Suchého „Kdo lže – ten vraždí“ (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 1) 

3. Článek Vladimíra Škutiny „Óda na radost“ (Zítřek, 2. ročník (1969), 13. číslo, s. 1) 

4. Sylva Daníčková – karta narátora a přepis rozhovoru 

5. Aleš Fuchs – karta narátora a autorizovaný přepis rozhovoru 

6. Vzor smlouvy 

7. Doba pohledem karikaturistů Zítřka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Článek „Tak jsme začínali“ (Zítřek, 1. ročník (1968), 2. číslo, s. 3) 

(dostupné na stránkách Ústavu pro českou literaturu, v digitalizovaném archivu časopisů: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Zitrek/1.1968/2/3.png, staženo 17. 6. 2014) 
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2. Článek Jiřího Suchého „Kdo lže - ten vraždí“ (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 

1) 

(dostupné na stránkách Ústavu pro českou literaturu, v digitalizovaném archivu časopisů: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Zitrek/2.1969/3/1.png, staženo 17. 6. 2014) 

 

 

 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Zitrek/2.1969/3/1.png


3. Článek Vladimíra Škutiny „Óda na radost“ (Zítřek, 2. ročník (1969), 13. číslo, s. 

1) 

(dostupné na stránkách Ústavu pro českou literaturu, v digitalizovaném archivu časopisů: 

http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=Zitrek/2.1969/13/1.png, staženo 17. 6. 2014) 

 

Pokračování článku na další straně. 
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Pokračování článku z předchozí strany. 

 

 

  

 



4. Sylva Daníčková – karta narátora, protokol a přepis rozhovoru 

Karta narátora 

Projekt: 

Diplomová práce „Zítřek často pro nás mívá barvy naděje…“ Týdeník Zítřek a jeho 

společenská role v počátečním období normalizace (říjen 1968 – duben 1969) 

 

 

narátorka: Sylva Daníčková (vl. jm. Sylvie Daníčková) 

narozena: 10. 4. 1935 v Mladé Boleslavi 

bydliště: Praha 

telefon: 724 182 040 

vzdělání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, historie 

zaměstnání: pracovala jako herečka, konferenciérka (Expo 58, Laterna Magika), překladatelka 

a redaktorka (Akademický bulletin, šéfredaktorkou v letech 1997 – 1998), v roce 2009 

obdržela čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy 

politika: nebyla členem KSČ, politicky se neangažovala 

 

Tazatelka: Bc. Pavla Zejdová 

Natočen jeden rozhovor: 

1 rozhovor (11. 3. 2014) ………………………………………………… délka (01:34:39) 

 

Paní Sylva Daníčková souhlasí se zpracováním a zpřístupněním osobních a citlivých údajů, 

které uvedl během obou rozhovorů v rámci výše popsaného projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záznam o rozhovoru 

Rozhovor s paní Sylvou Daníčkovou vedený Bc. Pavlou Zejdovou, v Praze, v rámci 

diplomové práce tazatelky s názvem: 

 „Zítřek často pro nás mívá barvy naděje…“ Týdeník Zítřek a jeho společenská role 

v počátečním období normalizace (říjen 1968 – duben 1969) 

 

tazatelka: Bc. Pavla Zejdová 

narátorka: paní Sylva Daníčková 

narozena 10. 4. 1935 v Mladé Boleslavi 

pracovala jako herečka, konferenciérka (Expo 58, Laterna Magika), překladatelka a 

redaktorka (Akademický bulletin, šéfredaktorkou v letech 1997 – 1998), v roce 2009 obdržela 

čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy, žije v Praze 

Rozhovor byl uskutečněn 11. 3. 2014, v bytě paní Daníčkové, v Praze – Na Kampě 

Obrátit se na paní Daníčkovou mi poradil pan Doskočil, vedoucí mé diplomové práce, který 

navrhl oslovit paní Terezu Brdečkovou, známou novinářku, která točila s paní Daníčkovou 

rozhovor pro pořad České televize „Ještě jsem tady“, a která by mi mohla poskytnout na paní 

Daníčkovou kontakt. Dlouhou dobu jsem čekala na odpověď paní Brdečkové, ale bohužel 

marně. V té době jsem si vzpomněla, že v onom pořadu byla zmínka o domě, ve kterém paní 

Daníčková bydlí, v jeho štítu byl obrázek a lucernička. Procházeli jsme se s přítelem nedávno 

před tím po Karlově mostě a tam jsem si právě tohoto domu všimla. A tak jsem se rozhodla 

vydat se na Kampu, a opravdu, na jednom ze zvonků jsem našla jméno paní Daníčkové. 

Opsala jsem si adresu a napsala jsem jí dopis, ve kterém jsem uvedla důvod, ve kterém se na 

ni obracím, s žádostí o poskytnutí rozhovoru. Uvedla jsem na sebe veškeré kontaktní údaje a 

za čtyři dny mi od paní Daníčkové přišel velice milý e-mail, ve kterém mimo jiné stálo, že se 

se mnou velice ráda setká.  

Zhruba po měsíci, v půli března, jsme se opravdu sešly. Seznámení s paní Daníčkovou bylo 

velice milé, je to vitální dáma s laskavým srdcem. Jako pozornost jsem jí přinesla belgické 

pralinky a ona pro nás připravila příjemné posezení s čajem a malými croissanty z její 

oblíbené pekárny v Mostecké ulici. Upíjely jsme z krásně zdobeného porcelánu, a já jí přitom 

krátce představila téma mé práce, a řekla i něco málo o sobě.  

Její byt na Kampě má neopakovatelné kouzlo, nejde jen o umístění v blízkosti Karlova mostu 

a samotný dům, ale i všechny ty obrázky svatých a sošky andělů, starožitný nábytek a 

předměty, obrazy, z toho všeho dýchá zvláštně krásná atmosféra. Bydlí zde sama, ale myslím, 

že rozhodně není osamělá, je nesmírně vyrovnaná, sečtělá a čiší z ní nakažlivá energie a 

zároveň klid. A takové je i místo, kde žije.  

Její vyprávění bylo nesmírně zajímavé, byť jak sama přiznává, nestála zcela v popředí Zítřku 

a neviděla příliš do politických záležitostí. Nicméně její příběh je sám o sobě poutavý. Zítřek 

v průběhu rozhovoru srovnává s týdeníkem Fórum, ve kterém také působila po Sametové 

revoluci, což bylo pro ni taktéž významné a přelomové období. Paní Daníčková mluví 

několika jazyky, překládala za Pražského jara zahraničním novinářům. 



Ona sama je přitahována cizinou, ráda poznává nová místa, lidi, ale i novinky z oblasti vědy. 

Je nesmírně zvídavá, má obrovský přehled a skvělé vyjadřování, což je z rozhovoru patrné.  

Je to bytost citlivá a vnímavá a jak sama přiznává, nejraději se vyjadřovala pomocí lyriky a 

básní, napsat článek, nezatížený emocemi, ji činilo mnohdy potíže. Taková je její povaha, 

každým jejím slovem se prolíná životní moudrost, každá myšlenka má svůj příběh, stojí za ní 

hluboká úvaha. Pro paní Daníčkovou je oporou hluboká víra, která vyvěrá z toho, jak ona 

sama vnímá svět. Její víra je tolerantní, milující a odpouštějící. To vše činí z paní Daníčkové 

nesmírně obdivuhodného člověka. A pro mě osobně to bylo nesmírně obohacující setkání. 

Po ukončení rozhovoru jsme si ještě chvíli povídaly, ale bylo znát, že je z dlouhého povídání 

unavená a rozloučily jsme se. Domluvily jsme se, že ji budu zanedlouho kontaktovat a 

podepíšeme smlouvu o poskytnutí rozhovoru. 

(zapsáno 3. 6. 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozhovor s paní Sylvou Daníčkovou, vedený Pavlou Zejdovou, dne 11. března 2014 

 

P. Z.: Dobrý den, dnes je 11. března 2014, jmenuji se Pavla Zejdová a budu si povídat 

s paní Sylvou Daníčkovou o časopisu Zítřek a době po pražském jaru, o kterém píšu 

diplomovou práci. Tak prosím, paní Daníčková.  

 

S. D.: Tak… Taková úplně první moje vzpomínka, která nějak se Zítřkem souvisí, je průvod 

1. máje v roce 68 na jaře, kdy už bylo to ovzduší v Praze samozřejmě velice… ne napjaté 

ještě, ale plné očekávání, dá se říct, i nadějí a radostí, a bylo politicky už velmi ale vypjaté, a 

já jsem byla na tribuně, ten průvod kupodivu tenkrát šel po Příkopech a ta tribuna naše byla 

tam někde na Příkopech, já jsem tam tlumočila pro… nějakou belgickou novinářku, a na té 

tribuně shodou okolností byli nějací novináři a někdo z nich, už ale opravdu si nepamatuju, 

kdo to byl, mi říkal, že bude nový časopis se zakládat, takový kulturně-politický, spíš kulturní, 

a jestli bych tam nechtěla spolupracovat. Mohlo ho to napadnout, toho, kdo se na mě obrátil, 

protože jsem vlastně v šedesátých letech, jednak jsem pracovala v Laterně magice, přestože 

jsem vystudovala dějepis, a s tou Laternou magikou jsem tak jako schytala částečně i slávu, 

kterou Laterna magika měla doma i v zahraničí. A potom, když jsem odtamtaď odešla, 

protože ta role konferenciérky už tam končila, tak jsem zase byla v Černém divadle, a zase 

jsem jezdila s Černým divadlem po světě. Takže upřímně řečeno jsem tu situaci politickou 

tady neprožívala úplně naplno, a v takové té kontinuitě, v jaké to používají lidi, kteří v tom 

jsou. A protože jsem přitom studiu dějepisu neuvažovala o tom, že bych šla učit, což byla 

jedna možnost, ale že bych dělala novinařinu, protože jsem vždycky trochu psala, v mládí 

psala i básně, ale to zas ne lyrické výlevy srdce, takže jsem i celou tu dobu těch šedesátých 

let, díky tomu, že jsem měla tu absolutně výjimečnou příležitost jezdit do světa, kterou v té 

době skoro nikdo neměl, tak jsem z těch cest posílala svoje novinářské pokusy do dosti do 

těch nejlepších novin. Což byly Lidový noviny, a potom Kultura, a potom i Student myslím 

ještě kolem, předtím, kolem roku 67 nebo 68, vycházely. No a, jako ty články byly trošku 

takový jiný, než to, co se psalo tady, protože s tím, že byl člověk ve světě, tak trošku chytal 

takovej ten jinej dech, a takže to bylo dobře přijímáno, a mysleli si, že v tom Zítřku bych jim 

také mohla trošku pomoct. Takže jsem byla velmi nadšená, že o mě byl zájem, protože jsem 

v tý době už si říkala, že bych měla něco vážného také v životě začít, a toto navíc souviselo 

s domácí situací a s nadějema, které tady byly – naše rodina byla vždycky vlastenecká – 

dědeček a tak, to byla masarykovská rodina, hluboce prvorepubliková, takže já mám ty 

kořeny opravdu hluboko daleko v českém vlastenectví. No a ten osmašedesátý rok byl pro 

všechny generace, mně bylo tenkrát třiatřicet, takže pro… ta starší generace už nežila, ale 

moji rodiče, ale v duchu, v mé duši, dědeček a babička a všichni kolem byli samozřejmě 

přívrženci toho, co nastávalo, protože toho, co bylo předtím nebo to, co bylo předtím, chápaly 

naše společenské kruhy jako velkou národní tragédii. Měli jsme za sebou válku, dědeček 

s babičkou první světovou válku, my druhou, a pak ještě ten osm a čtyřicátý rok, který teda 

udělal čáru přes rozpočet evidentně generaci mejch rodičů, a i mně a mou generaci ovlivnil, 

protože já jsem po válce začala chodit do francouzského gymnázia, které tady bylo, a které tu 

zřizovali Francouzi. Nemluvím mimo? Mimo to, co vás zajímá?  

 

P. Z.: Ne, vůbec.  

 

S. D.: A bylo to gymnázium, které navázalo na tradici předválečnou a mělo velice vysokou 

úroveň, takže za dva roky jsem se tam naučila francouzštinu, která mi pak stačila na celej 



život. Neznamená to, že jako měla příliš vysoké nároky, ale jako vystačila jsem si. Ale 

všechna tahle jazyková gymnázia byla v osmačtyřicátým roce zavřená jako buržoazní 

přežitek, takže jsme šli do jednotné školy, všichni, která nebyla špatná, ty dva roky byly 

docela dobrý, byly tam dobrý učitelé v té škole, a pak jsem se dostala znovu do 

francouzskýho gymnázia, který bylo už zřízeno jako komunistickým režimem, už nebylo 

buržoazní tím pádem, a bylo tam, nebyli tam už profesoři Francouzi, čili nemělo to tu úroveň. 

Ale v tý francouzštině jsme jakž takž pokračovali. No, takže byli jsme velký vlastenci v tom 

osmačtyřicátým roce, v osmašedesátým roce, po padesátých letech, který opravdu mám 

v povědomí, jako vel… hlubokou ránu, ale velký smutek, dobu velkýho smutku a tíže, a když 

se dneska dodatečné dozvídám, co se tady vlastně dělo, což jsme ani nevěděli, co se dělo 

v těch našich tady koncentračních táborech, se nevědělo v tý době, pokud někdo neměl tam 

někoho příbuznýho, což jsme teda pak měli. Ale to jsme se dozvěděli až v těch šedesátých 

letech. A ta šedesátá léta opravdu, když tak to vidím v duchu, najednou byla, jako když se 

otevře okno a přijde čerstvý vzduch. Myslím že, a já to všude tohle říkám, myslím, že té 

atmosféře, samozřejmě ne tomu politickému vývoji, ale té atmosféře určitého uvolnění hlavně 

v kultuře, že velice prospěla ta světová výstava v Bruselu 58, protože ta výstava opravdu byla 

úžasně udělaná, protože tu ještě v těch padesátých letech byli velmi jako lidi na duchovní 

úrovni, lidi na etický úrovni, a tak to nějak přežívali, ale pan režisér Radok byl génius, navíc 

byl statečnej, a dovedl si přitáhnout spolupracovníky, který opravdu jednak tu laternu, ale 

celej ten pavilon, nejenom on teda, ten byl v tý kulturní síni, ale celej ten pavilon dělali lidi 

nadaný, schopný. Takže to byla… prostě oni tam koukali na tom západě, že tady u nás vůbec 

teda, oni mysleli, že snad… já nevím, jíme děti nebo já nevím co… Ale bylo to velké 

překvapení a asi to bylo velké překvapení tady pro soudruhy. Pan Samtar, který byl tím 

dramaturgem té výstavy, říkal, že se bál, co bude, protože jsme byli lepší než sovětský 

pavilon. A to zase se bál, že dostane tady vynadáno, že to nemůže bejt, jo. Takže to byly 

takový maličkosti kolem toho a nastal takový potom výbuch… Jednak noviny začaly několik 

díky bruselské výstavě, ale celé to takhle jako se sesynchronizovalo, a divadla malá začla se 

hrát a objevovat a ty noviny, opravdu z té doby, z těch šedesátých let, na tu dobu jsou 

neuvěřitelný, a mají myslím, měly myslím úžasnej…, ten tým Lidovejch novin například, byl 

skvělej, a byli to soudruzi, že jo, ale byli to ještě stále velmi vzdělaný lidi, myslím, že i čestný 

lidi, a opravdu jim šlo o to, aby ta novinařina prostě sloužila něčemu pořádnýmu. A myslím, 

že lidi taky ty noviny rádi četli. V tý době ještě nějak nebyla ta televize, neměla takovej 

význam, jako má dneska, takže ty noviny byly Lidovky teda specielně, vlastně ty ostatní jsem 

tolik nesledovala, tak Kultura ještě byla, tak tam byl Alexej Kusák a v Lidovkách byl ten tým 

kolem Fleischmanna, kolem Sergeje Machonina, a řada teda lidí, který opravdu byli…byli na 

dobrý úrovni a nějak si to dovedli politicky ještě vždycky uchránit, což bylo v té době velmi 

důležité. No, takže jako jsem měla toto pozadí určitý, tak jsem v tom osm a šedesátým si 

říkala, že raději… Taky jsem chodila v tom osmašedesátým roce potom, když přišli Rusové 

teda, tak jsem pořád chodila, dostala jsem k narozeninám na jaře takovej, teďka je to takhle 

malinký, a tenkrát jsem měla poprvé snad v Československu se objevivší diktafon Philips, 

s takovým ještě mikrofonem, tak s tím jsem chodila po revoluční Praze, až mě zastavili nějaký 

estébáci a říkali: „Pro koho pracujete?“. Tak jsem prchala, ale mám to někde namluvený 

všechno, jak stejně jako osmdesátej devátej rok, jak jsem chodila po ulicích a namlouvala 

jsem si, jako, co se děje. No, ale zatím jsem to nezpracovala, protože zase se něco děje a furt 

něco běží dál, tak člověk to ani všecky ty stopy nestačí jako… stačí je zachytit, ale nestačí to 

vlastně zpracovat, což je vlastně veliká práce potom, že jo. No, tak, takže v tom…na tý 

tribuně jsem řekla ano půjdu do Zítřku a ani si neuvědomuju, jestli jsem…nějak jsme se 



scházeli, byla to akce vlastně… pan doktor Novotný, který byl šéfredaktorem, se odněkud 

vynořil, nevím odkud, já jsem ho předtím nikdy neviděla, takže vlastně a ani potom jsem ho 

už nikdy neviděla, protože jak to skončilo, to už byla choulostivá situace, kdy jsme už, někdo 

byl v tom Zítřku, tak byl vlastně podezřelý, řada těch lidí měla problémy s… aby našla vůbec 

zaměstnání, a taky už se pak lidi vzájemně tolik nekontaktovali zase, aby se neuváděli do 

nějakejch nepříjemností. Ale to ještě nebylo jasný, že to bude takhle, čili ten… jak se dávala 

ta redakce dohromady, to nevím. Vy víte, kdo tam v tý redakci byl, i kdo byl v redakční radě, 

evidentně to mělo, právě, jak jsem se teď dívala, kdo vlastně všechno byl v tý redakční radě, 

tak tam byli, jako nejvýznamnější vlastně osobnosti kulturního hlavně, přestože si to tam 

kladlo, jako prestižní záležitost, že se to bude věnovat i politice, tak myslím, že to spíš byla 

politika viděná kulturním pohledem a lidmi, který byli spíš takový kulturträgeři, než 

politikové vyslovený. Myslím, že jako, jako vysloveně politické osobnosti tam nepsaly, bylo 

to evidentně jako zaměřeno více kulturně, a myslím, že ani pan Novotný nebyl fundovaný tak 

politicky silně, aby tomu mohl dávat nějaký směr. Na rozdíl třeba od… a to můžu porovnat, 

protože po sametové revoluci jsem zase nastoupila do Fóra, což byl zase první, tady 

pravicový kulturní týdeník. A tam už, možná, že jsem taky už byla zkušenější, a že jsem jinak 

vnímala, tak jsem jako tu redakci prožívala úplně jinak, i s těma politickejma aspektama a 

uvědomovala jsem si, jak ti šéfredaktoři nebo šéfredaktor a jeho zástupce byli napojeni na 

Hrad a na Havla, a jak se to teda opravdu prostě organizovalo a připravovalo politicky, 

přestože to byl taky kulturní týdeník. Tak to o tom Zítřku jako říct nemůžu, ale může to být 

moje vada, jo, že jsem to nevnímala, protože jsem vlastně, spíš jak když ještě jsem v tý době 

pořád jezdila s tím Černým divadlem, takže jsem tak jako jednou nohou ještě byla v tom 

divadle, jednou nohou tady v tom. A vlastně jsem to brala tak trošku jako, no ne úplně 

doopravdy. Měla jsem štěstí, že jsem, myslím, jako docela byla schopná něco napsat, i když 

možná, že bych to pak zapomněla, tak to řeknu teď, první takovou velkou reportáž, kterou 

jsem dostala, tam je, jmenuje se to Normalizace na Vyškovsku, jo. A měla jsem s tím 

obrovský problém, protože i když pak to bylo moc dobře oceněno, jako, tak jsem s tím měla 

problém to napsat, protože jsem celý život psala spíš takový jako osobní, lyrický výlevy a 

najednou to byla jakoby faktografie. A mně ten mozek jako to vůbec nechtěl zpracovat. Tak 

jsem tam tak seděla, a prostě dlouho jsem se s tím mořila, a pak jsem to nějak dala 

dohromady. No, ale to už bylo, když ten byl …jako když už to běželo všecko. Jak říkám, 

nepamatuju se přesně, byly zřejmě nějaký schůzky předtím. Bylo to v budově Melantrichu na 

Václavském náměstí, protože to spadalo pod Národně socialistickou stranu, nebo jak se… 

 

P. Z.: Ano, to tenkrát byla Československá strana socialistická… 

 

S. D.: Národně, rozhodně teda se obnovila tahle strana nějak, která tady byla zakázaná 

mezitím, že jo. Takže ti, ten Melantrich, slavný nakladatelství, národně socialistický…teda 

pravicový, z první republiky, už, že jo, tak to, bylo to pod touto hlavičkou a měli jsme tam 

dvě místnosti a sestavila se tedy ta, byla tam ta Jana Beránková, byla na divadlo, byl tam 

Gruša, tam byl, byl tam Beneš. Beneš ale jenom, myslím, byl dopisovatelem nebo tam psával. 

Teďka ještě si uvědomuju, no, Škutina tam hodně, ten tam dostával takovej trošku zvláštní 

ráz. Škutina byl v tý době taková jako osobnost známá, protože byl, jednak byl zavřenej, 

jednak byl takovej humorista, částečně kamarádil se s panem Werichem. Takže měl takovou 

zvláštní publicitu. Tak ten tam hodně publikoval. Ale jinak se to snažil držet, nebo pan 

Novotný měl určitý kontakty v tý kulturní oblasti, že byl schopen oslovovat lidi, který by do 

toho psali. Myslím, že je kuriózní, že 1. srpna bylo tedy první, jako první setkání redakce. 



Redakce nastoupila a jednadvacátýho přišli Rusové. Takže jako dlouho, dlouho to, ono to pak 

ještě fungovalo a dlouho se nevědělo, jestli se to zruší nebo nezruší. Ale jako ten, ten okamžik 

toho nástupu byl opravdu v poslední chvíli a ty noviny, ta čísla, která vyšla, zachytila zřejmě 

nějakou skutečnost. Nicméně, ten jednadvacátý srpen přišel velice rychle. Jako na tu redakci 

přímo to nějakej dopad nemělo, protože ta jako celou tu dobu fungovala, fungovala ještě 

skoro tu polovinu toho dalšího roku. Scházela se…tu ono to odpovídá té situaci, která tady 

byla, protože ti Rusové přišli a nikdo vlastně nevěděl, co se děje, co se bude dít, jednalo se, ti 

naši jeli do tý Moskvy, pak se vrátili. Ti Rusové vždycky, Steigerwald měl ty krásný 

karikatury v Lidovejch novinách, jak ti Rusové vždycky odjeli a zadem zase přijeli těma 

tankama. Takže ono to bylo takový jako český trochu všechno. Tragédie na jedný straně a na 

druhý straně opravdu byl veliký šok to ráno, já si pamatuju, že jsme dvacátýho, ten večer 

předtím byli na večeři, Šlitr, Menzel a pan Trnka, ve Vikárce a všichni dělali plány. Menzel 

měl plány, Šlitr měl plány, Trnka jako, ten už nějak byl takovej trochu nemocnej, ale ten už 

tak velkej plán neměl. Ale jako povídali si o tý situaci. Takže to bylo ještě…A ráno v šest 

hodin mi někdo volal, že jsou tady Rusové. A člověk šel do města a všude byly tanky přes 

noc, že jo, tak ta situace byla zvláštní hrozně. Je pravda, že jako lidi, pokud člověk mezi těma 

tankami chodil, tak spíš, hlavně mladý lidi, kluci a holky mladý chodili a jako se snažili ten 

kontakt, to je známý i z filmů, nebo i z dokumentů, i z novin, že ten vztah, tak jak se to teďka 

znovu…Nakonec tý, toho sedmnáctýho listopadu to bylo podobný, že ten průvod šel přátelsky 

proti těm, proti těm ozbrojencům. I dneska na tý Ukrajině se ty lidi, který jako snažejí se tam 

něčeho dosáhnout, se snažejí chovat přátelsky, máme holé ruce, nebo něco takovýho. Tak to 

se ještě v osm a šedesátým. Ale chodili lidi mladý mezi těma tankama, i když třeba u rozhlasu 

se střílelo a hořely tam ty tanky, a na různejch místech to dramatický bylo, tak jako se snažili 

s těma vojákama na těch tankách, který tam seděli a vůbec nevěděli chudáci taky, o co jde, 

protože zase ti za to nemohli, že jo, samozřejmě. Takže to mělo tu atmosféru, která je známá, 

a ke který já těžko jako dodám nějaký zvláštní jiný informace, než svoje osobní dojmy z toho, 

z těch prvních dnů, kdy v tom centru tý Prahy tanky byly opravdu všude. Je pravda, že ta 

redakce, vedle toho, že připravovala ten, vedle toho, že připravovala ten týdeník, kterej teda 

vyšel, pravidelně vycházel až do poloviny, nevím nějak do který doby vlastně, do dubna nějak 

takhle, že jo, šedesát devět. Tak ten chod té redakce se udržel, protože vlastně po celou tu 

dobu v tom národě to nadšení a napětí trvalo, protože se neustále doufalo, že se se teda 

Pražské jaro udrží z těma…že Dubček se stal velkým jako hrdinou, miláčkem lidí, a doufalo 

se, že ty, no i Novináři Pražského jara, dodneška ta organizace existuje. Jako prostě se 

doufalo, že se to nějak udrží. A jako samozřejmě byly i oběti, byly, tady zrovna je pomníček 

na, u Klárova, tam nějaká studentka, myslím, nebo paní, která něco studovala, vyšla 

z tramvaje a oni ji omylem zastřelili. Čili bylo to dramatický, ano, ale zároveň jako se 

neustále uchovával normální…, nebyla to revoluce, že jo, vysloveně. Uchovával se normální 

běh života. Noviny vycházely. Já jsem mezitím byla, myslím, s Černým divadlem na nějakým 

zájezdu v Německu, tam jsme jezdili nejčastěji, což byla v té době taky velice zajímavá 

zkušenost. Jednak Miloš Macourek napsal, já jsem v tom Černým divadle odříkávala před 

oponou Miloše Macourka ty, takový ty povídky jeho, který byly vždycky napsaný na ty 

scénky toho Černýho divadla, který je taková pantomima, něco mezi tancem a pantomimou a 

příběhem. A Miloš Macourek tenkrát v rámci té atmosféry napsal úžasný, úžasný čtyři, 

vždycky byly čtyři, ty povídky. Jedna byla o plotech, který dělí lidi. Jedna byla o motýlovi, 

kterej letí, a další už si ani nepamatuju. A ten Západ to sledoval, a ty Němci, jako to 

představení mělo strašnej úspěch, protože jako nás brali, ale jako na jedný straně nás litovali a 

na druhý straně obdivovali. Takže to mělo i vlastně takovej vývoz revoluce naší do světa, a 



pamatuju si, že říkali, protože jsem tam měla dost přátel mezi novinářema německejma. Tak 

oni jako hodnotili tu situaci, sledovali ji samozřejmě, a jako říkali, že jako to nemá naději na 

úspěch, protože Češi si myslej, že můžou bojovat nebo dělat revoluci básníci, novináři a 

spisovatelé a řečněním z tribun, že to zvládnou. A to že prostě nejde. To tenkrát takhle to 

hodnotili ty německý novináři. Možná, že by stálo za to ještě říct o tý si… vlastně jsem dost 

tu situaci prožívala přes americký novináře v Praze, který tady byli. Do Prahy přijel předtím, 

předtím ro… Není to mimo ten Zítřek, není to mimo?  

 

P. Z.: Ne, určitě, je to zajímavý.  

 

S. D.: Do Prahy přijel, před plus mínus v šedesátým sedmým roce americkej novinář a 

spisovatel Alan Levy, kterej přjel i s manželkou, a původně měl, původně měl, měl se 

překládat do angličtiny, měla se překládat do angličtiny Dobře placená procházka, semaforská 

v tý době, myslím, poslední věc, a očekávalo se, že se to přeloží. Pan Levy to měl nějak 

upravit a pro, pro Brodway očekával se jako velká sláva. A on se sem přestěhoval, no ale pak 

přišel šedesátej osmej rok, takže tenhle plán jako zatím byl odloženej a on se úžasně věnoval 

tady té situaci. Napsal o tom i knihu Pražské peřeje, kde je veliký množství všech možnejch 

jako informací, protože on měl takovej ten americkej styl novinařiny. Čili jednak byl novinář, 

takže měl to VIP, jako že ho všude pustili a jednak měl zkušenost taky velikou, byl v kontaktu 

s americkejma novinářema a německejma, který tady, kterých tady byly roje teda v tý době, 

protože to monitorovali všecko. Já jsem mu tlumočila, takže pak jsem z toho měla značné teda 

nepříjemnosti, ale jako přes něj vlastně jsem to prožívala víc z tý strany zahraničních 

novinářů, který byli, jako strašně sympatizovali tady s tím vším. Pokud vím, tak všichni o tom 

pak napsali, když se vrátili… Dva Američani vím, že o tom napsali knihu, a ti Němci taky, 

takže pro ně to byla taky veliká zkušenost a samozřejmě, že nám drželi, teda nám, tady těm, 

co jsme bojovali, no. Více ústy, než zbraněmi. Ale, tak jsme to mysleli dobře, taky. Ale, 

zkrátka jsem to viděla asi hodně přes tyhlety lidi, který se na to dívali zvenčí, a byla to pro ně 

částečně taková kuriozita a částečně příležitost samozřejmě taky nějak, něco pochopit a něco 

napsat. A pan Levy napsal dokonce ještě pak jednu knihu o nějakým taxikáři, který s ním 

jezdil tady po těch místech, kam se on chtěl podívat, a tlustý dvě bichle to byly. Pak ho 

vypověděli jako špiona i s celou rodinou a on mi tu knihu poslal na americké velvyslanectví a 

ještě mi to přišlo poštou, abych si tam pro to došla. Takže to bylo pak opravdu dost 

nepříjemné. Ale jako přežila jsem to. No, a tak, v osmašedesátým roce, zase kousek zpátky, se 

redakce scházela. Byla tam jako, byla tam taková normální atmosféra, prožívalo se to 

všechno, jako život v každý redakci. Chodívali tam… krásné byly redakční porady, protože 

na ně chodívali taky ti, kdo byli v redakční radě. Takže jsme se tam setkávali s panem 

Menzlem, s paní Jindřiškou Smetanovou a s těma ostatníma. Pan Beneš, ten byl vždycky 

strašně takovej výbušnej. Už teda chudák zemřel, spáchal sebevraždu. Že jo, Jan Beneš. 

Takže to, byla to taková jako společnost kulturně vyspělejch lidí, který vždycky tam na těch 

poradách tu situaci jednak probírali, hodnotili, no a pak se uvažovalo jako na každé poradě, co 

se do toho čísla má dávat a kdo to obstará. Takže myslím, že byl i dost veliký okruh těch 

spolupracovníků, protože mimo ten Zítřek, tak byli…Zítřek měl výhodu, že jako byl novej. A 

jinak Lidovky samozřejmě z té doby jsou úžasný, že jo. Jak ostatní noviny, to nevím, ani 

nevím, jak třeba Rudé právo to mohlo prožívat a komentovat. Je možná taky, mám hezkou 

vzpomínku. V redakci byl, ani nevím, jestli je tam jmenovanej, pan Bureš… 

 

P. Z.: Myslím, že je.  



 

S. D.: …kterej byl vlastně autor Studánek, že jo, a libretista mnoha věcí Bohuslava Martinů. 

A to byl básník, kterej byl taková…, on na to sice nevypadal, ale byla to strašně něžná a 

jemná bytost, kterej tu redakci a to osvobozování strašně prožíval. A například, když vyšel to 

první číslo a dělal to pak i dál, tak chodil po trafikách a zjišťoval, jak moc se to kupuje. A 

chodil to vždycky hlásit do redakce, že už je vyprodáno, jo. Ale je fakt, že pak brzy zemřel, že 

mu…dostal nějak infarkt jako ze smutku, jo, že byl pak tak nešťastnej z toho, jak to všechno 

dopadlo, že brzy po tom devětašedesátým nebo v sedmdesátým roce myslím zemřel. Ale ten 

byl takovým, takovým jasným bodem, nebo jasnou bytostí té redakce. Jinak, jak to 

v redakcích bejvá, tak tam chodili jako si posedět a popovídat, kdo chtěl. Tam ono to v tý 

době mělo takovou všude, že všichni byli, jako ty určité okruhy samozřejmě, všichni byli 

přáteli a všichni i chtěli pomáhat. Mám ještě jednu vzpomínku, že totiž když to bylo v těch 

nejnapjatějších prvních dnech, kdy se přesně nevědělo, co se děje, a jako kdo bude zavřenej, 

nebo jestli se bude střílet, nebo jestli bude válka. A byla dokonce fáma, že signatáři Dva tisíce 

slov, že se na ně dělá nějakej zátah. Tak jsme, tak jsme, ta redakce se zúčastnila takový tý 

činnosti revoluční, že jsme u nás, že se tam tiskly letáky a tiskly se tam různý i ty čísla teda. 

Vydávaly se takový jenom příležitostný jako malý časopisy, který se…. Ale hlavně letáky. 

Trinkewitz dělal strašný množství takovejch svejch vtipů a kreseb nenávistných hodně, proti 

těm Rusům. A vyváželo se to jako, jednak se to rozdávalo po Praze jako taková, jak se tomu 

říkalo vždycky, no, jako tajná činnost nebo něco vlastně to byla. Proti režimu teda a proti 

Rusům. A snažila jsem se, protože Praha byla uzavřená ve, na všech výpadovkách byly takoví 

jako, nevím, jestli to byly barikády, ale byly tam jako hlídky ruský s tankama, takže se 

z Prahy nedalo vyjet, když jako…aniž by byla kontrola nějaká. A já jsem…byla snaha ty 

letáky jako vyvézt ven, aby venkov věděl, co se děje v Praze a ta redakce… nevím, jestli to ty 

další redakce, myslím, že to dělaly taky. Ale já tady mám pak jednu, připomeňte mi to, 

knížku, která by vás možná zajímala, jo, je to Nachrichten aus Prag z osmašedesátýho roku, a 

ještě ty plakáty. Protože to byly ty okamžiky úžasný, kdy do rána, a to se zas Češi 

vyznamenali, kdy do rána byla Praha polepená plakátama proti Rusům, proti jako proti 

režimu, proti komunistům samozřejmě. No a já jsem jela s jedním kolegou takovým nějakým 

strašně rozvrzaným, nevím, jestli to byl Citroen, takový, jenom takřka, že to jelo a nějak se 

tam sedělo, a měli jsme to plný těch letáků a jeli jsme jako do kraje. A teď nás zastavila ruská 

hlídka. A na to si, s puškama, že jo, a to si pamatuju, vůbec nevím, jak to, na poslední chvíli 

jsme to cpali nějak pod ty sedadla. A něco jsme pak, ale oni nás teda pustili a nezastřelili nás, 

jo, ale musím říct, že teda to jsem měla v sobě malou dušičku. Vyjeli jsme ven, on mě pak 

vysadil, já jsem se jela podívat, protože Šlitr podepsal Dva tisíce slov a já jsem si jela, a ztratil 

se potom, já se jela podívat na chalupu, jestli tam není, a ten kolega, co mě vezl, ten už odjel 

rovnou do Německa, emigroval a už se nevrátil. Tak to byly taková malá dobrodružství teda, 

kterejch asi ostatní lidi taky měli, každý nějaké svoje. A zkrátka ten časopis vycházel a já pak 

mám už vzpomínku jenom na to, že se pořád čekalo, teda, ročník doběhl ten šedesát osm a 

začal vycházet ročník šedesát devět, to už bylo napětí, jestli vůbec začne vycházet ten ročník 

šedesát devět. Začal vycházet a teď se neustále čekalo, jak se ta situace vyvine, jestli opravdu 

jako bude ta redakce dál existovat, nebo nebude. Jako bylo to i existenčně, byli jsme placení 

tedy, ale bylo to existenčně dosti náročný, protože jako lidi, který třeba měli rodinu, nevěděli, 

co bude, že jo. Takže někteří lidi, vím, že z redakce odešli poměrně brzy. Myslím, že do tý 

doby, dokud ten časopis vycházel, tak ne, ale pak, když to bylo zastaveno, tak ta redakce ještě 

nějakou dobu dál trvala. My jsme tam chodili a stále se čekalo, že přijde, že se situace v zemi 

zklidní, že se to zase srovná, a že ten časopis začne dál vycházet, což trvalo skoro až tahle 



situace do podzima, kdy teda jsme tam chodili. Jestli jsme brali plat, to nevím, ale jako něco 

se tam dělalo. Já jsem se bavila tím, že jsem vystřihovala si z různejch zahraničních novin 

nějaký zprávy, který mě zajímaly, a lepila jsem si to. Mám z toho v archivu čtyři takový 

bichle. Nevím, jestli to k něčemu je, ale bylo to jako vystřihaný z toho, z té doby, co se dělo, 

co mě zajímalo. Ale nakonec se ukázalo, že jako je konec, a že tedy je konec teda Pražského 

jara a těhletech všech aktivit a já jsem měla veliký štěstí, znala jsem se s paní Lenkou 

Reinerovou. To jméno možná znáte. Lenka Reinerová byla spisovatelka česky…židovka, jako 

v cizině velmi uznávaná jako nejlepší německý píšící zahraniční spisovatelka dostávala 

takovéhle nějaké ceny. A ona byla za války, nějak její rodina celá zahynula v koncentračním 

táboře, ona za války nebyla tady. Když začínala válka, tak byla ve Francii a dostala se pak 

jako mladá dívka a jako spolupracovnice Egona Erwina Kische a téhleté party předválečné se 

dostala do Mexika. Prostě měla dobrodružnej život. Byla novinářka taky a pracovala tady. 

Byla zavřená od komunistů, ačkoliv byla komunistka teda. Ale já jsem se s ní seznámila, když 

byla šéfredaktorkou Im Herzen Europas, což byl takovej časopis pro jako vývoz…časopis, 

který prezentoval Československo a vycházel v mutacích anglických…ve všech možnejch 

mutacích. No a já jsem pro ně psala taky něco občas a ona mě měla moc ráda, jsem si jí, to 

byl velice vzácnej člověk a ona mě vzala do tý redakce, když jsem odešla z toho Zítřku. Takže 

jsem nezůstala, jako vzala mě tam, i když jsem měla ten cejch, že jsem z toho Zítřka, a 

obhájila mě před tím vedením. Tam byly pak prověrky strašný, kdo souhlasí se vstupem vojsk 

a pohovory a tohle. Ale to se všecko nějak zvládlo. Pan Trinkewitz taky byl v tomhle 

časopise, tam jsme jako byli společně. My jsme se dobře znali a byli jsme kamarádi. Takže 

tím teda skončil vlastně Zítřek a nastalo, já jsem sedm let pak byla v Orbise v nakladatelství, 

které vydávalo tohleto Im Herzen Europas, dělala jsem tam francouzskou redaktorku ve 

francouzským, a pak jsem tam byla v cizojazyčnejch publikacích nějakou dobu. A pak jsem 

odešla na volnou nohu a byla jsem určitou dobu na volný noze a psala jsem různě pro všechno 

možný. Až zase přišla další revoluce a já jsem vstoupila do toho Fóra. Takže je toho. Tak 

nevím, jestli z toho něco můžete… 

 

P. Z.: Určitě, určitě jste hezky povídala, hrozně moc zajímavých věcí. Ještě bych se třeba 

zeptala, co jste mi právě na to, teprve na to narazila. Právě na toho šéfredaktora pana 

doktora Novotného. Já třeba v těch pramenech nebo i v archivech jsem o něm opravdu 

nenašla vůbec nic. Takže vy jste ho taky neznala, vůbec jste… 

 

S. D.: Ne. 

 

P. Z.: A pak v tom Zítřku jako to jste se s ním asi potkávala, nebo… 

 

S. D.: Tak samozřejmě. On byl jako šéfredaktorem. Byl to takovej klasickej. Já jsem jako 

elévka byla, když jsem študovala ten dějepis, tak jsem byla jako elévka na brigádě v létě ve 

Světě v obrazech jeden rok. A tam bylo to osazenstvo, to bylo ještě hluboko teda 

v padesátejch letech. Tak pana doktora Novotnýho bych tak přirovnala k těm novinářům 

třeba, který byli v tom Světě v obrazech tenkrát. Tam byl například František Goldscheider, 

kterej potom pracoval, myslím, ten pak emigroval vlastně. Ale v osmašedesátým určitě se 

tady ještě někde taky exponoval. A to byli novináři a k těm bych pana doktora Novotnýho 

přirovnala. Takový opravdu ty éry od pětačtyřicátýho roku do toho osm, do toho 

sedmdesátýho dejme tomu. Já nevím ani, co dělal předtím, co dělal v těch padesátejch letech, 

to nevím, ale řekla bych, že musel bejt nějakým činovníkem té Národní socialistické strany, 



protože když to vydával Melantrich, tak určitě tam měl člověka, kterej jakoby držel prapor té 

strany, že jo. Čili aby byla záruka, že teda pojede v určité linii a to myslím, že, ačkoliv o tom 

nic nevím, jen se to dohaduji, že to muselo bejt podobný, jako pak to bylo v tom Fóru, kde 

Honza Štern a ještě byli tam dva, chodili opravdu na Hrad za Havlem a radili se, jak by ty 

noviny měly vypadat a co by bylo dobrý, aby tam bylo a aby dodrželi tuto hradní linii. Tak 

myslím, že, že ten samozřejmě, ten národně-socialistický časopis neměl páku na Dubčeka, 

protože ten pořád zastával tu linii komunistickou, čili to bylo bokem. Ale s tou stranou určitě 

měl, určitě měl kontakt, a ta strana jistě byla i takovým zastřešením toho všeho. Neviselo to 

nějak ve vzduchu. To bez pochyby.  

 

P. Z.: To určitě.  

 

S. D.: Ale jistě to byl vzdělanej člověk. Ani nevím, co měl vystudováno, ale měl přehled, byl 

schopen jako dát tomu… on dával teda tvář, tu evidentně dával on podobu tomu časopisu. 

Měl určitě kontakty v tom kulturním světě, protože samozřejmě ti jednotliví redaktoři, kdo byl 

pro divadlo, kdo byl pro ekonomii, kdo byl, já jsem měla nějaký kontakty do tý kultury taky, 

tak jsme svoje přátele do toho přitahovali, ale on vlastně dohlížel na to, aby tam nepřišlo něco, 

co by tam nemělo bejt. To myslím, že tuto pozici měl, a že měl i na to, aby ji jako obhájil.  

 

P. Z.: A třeba ještě, docela mi přišly zajímavý články pana Lakatoše, jestli… Michal 

Lakatoš, jestli vám to něco říká.   

  

S. D.: Lakatoš, no, pan Lakatoš byl zajímavá postava. Ten myslím hodně zasahoval do…Byl 

tak jako i jeho pravá ruka, že hodně spolu spolupracovali. Byl určitě to člověk, jednak velice 

vzdělanej, myslím, že byl velice politicky fundovanej, on to, on takovou tu politickou linii asi 

jako dělal on. A myslím si, ale do toho já jsem v tý době opravdu moc neviděla, protože o tu 

politiku jsem se zase tak moc nestarala a i v tom osmašedesátým roce jsem to brala spíš jako 

vlastenecky nebo emočně, tak my jsme tady a vy jste naši nepřátelé, vy jste tam a tím to jako 

bylo jasný. Ale řekla bych, že vlastně ona ta politická situace byla… nebyla tak složitá, ale 

přeci jenom tam bylo to, v tý komunistický straně nebo v tom komunistický společnosti už 

bylo to rozdvojení, že tam byli ti skalní komunisti a pak tam byli ti, který byli 

produbčekovský a byli teda jakoby pro to Pražské jaro. A určitě měli ti, i takovýhle pravicový 

časopis měl samozřejmě tendenci spolupracovat s těmi pravicovými a to myslím, že ten pan 

Lakatoš byl schopnej tohle odhadnout a že on i ty kontakty měl. Já přesně, jako myslím, že 

někdo, kdo by byl výslovně komunista, že v té redakci nebyl, ale určitě jaksi ta situace nebyla 

tenkrát tak daleko, aby se uvažovalo o pouze, teda nekomunistickém nějakém dění. Čili pořád 

ten, nějaká podoba toho komunismu teda k socialismu, né komunismu. Ten komunismus taky, 

teda komunisti, že jo, ale podoba toho socialismu s lidskou tváří, jak se říkalo, tady byla. To 

bylo v té době to, k čemu se jako vzhlíželo, i když samozřejmě disidenti a lidi kolem Václava 

Havla uvažovali jinak. Ti zase s tímhle tím taky samozřejmě nechtěli mít nic společnýho. 

Takže ono jako najít, najít asi takovou správnou míru toho, kdo s kým může si povídat a kdo, 

kam může napsat nebylo tak úplně snadný, ale ono to taky ta doba byla dost nepřehledná, že 

jo, že jako nevědělo se, co se vlastně děje, a jak to všechno dopadne, i když jistě lidi, kteří žili 

naplno tím politickým životem se v té situaci orientovali, dovedli leccos odhadnout a třeba 

Lidový noviny asi měly politický komentátory velice dobře politicky fundovaný, který asi 

viděli, jak už to vždycky bejvá, hlouběji, než to, co se dá do novin, že jo. Protože vždycky je 

něco ještě v pozadí, co se neříká. Pak je něco, co se neříká ani těm novinářům, a pak je něco 



co ani nevidí ti politikové, že jo. A kde je to doopravdy, kde se rozhodujou. Podívejme se 

dneska na Ukrajinu, co, kdo tam, jako co se tam vlastně jako doopravdy děje a co, kdo s kým 

vlastně jedná a o co vlastně jde. Běžný i novinář, takovej ten, dejme tomu, co se zabejvá 

kulturou, tak i když jako občan by se do jisté míry o ten politický život země měl zajímat 

nebo zajímá nebo je, má, jeho srdce je na nějaké straně, tak zase do těch hloubek politickejch 

asi, od toho jsou tam ti komentáři, aby to předpřipravili a předložili do… Pokud jsou, pár jich 

tady dneska je chytrejch, že tu situaci třeba komentujou docela dobře, že jo, ale myslím si, že i 

v tý, ale v tý době byli, bylo jich taky několik, ale většinou to zase byli lidi, který spíš byli 

straníci, protože bejt v novinách se prověřovalo a kdo tam měl jako dělat tu politickou jako 

vytvářet tu politickou rovinu, tak nutně musel bejt prověřenej, a i když třeba chtěl bejt 

kritickej, tak to musel dělat chytře a opatrně. Což v těch šedesátejch letech už šlo, že jo, to je 

na těch novinách vidět.  

 

P. Z.: To je pravda, já právě, když jsem procházela ty archivní materiály, a byl to právě 

fond tady té strany národně sociální, tak vlastně v květnu 68 tam vlastně ten předseda 

Bohuslav Kučera schválil teda vydávání Zítřku, a pak vlastně už se tam, a teď mi to i tak 

jako přišlo, že vlastně to schválil díky tomu, že vlastně lidé slyšeli na ty reformy a tak, 

takže že by se takovýhle jako časopis osvědčil, že by mohl mít úspěch. A pak vlastně 

když přišel Srpen, tak už je tam z těch jednání znát, jak se ten Kučera od toho postupně 

distancuje a už říká, že bysme měli trošku změnit jakoby, jak to mám říct, ideologii toho 

časopisu, nebo prostě to, co jakoby říká, že už bysme to měli nějak trošku přizpůsobovat 

tomu, aby to tak nevadilo vlastně těm komunistům.  

 

S. D.: Ano, ano.  

 

P. Z.: A právě že, ten Michal Lakatoš byl jedním z těch, který vlastně, je tam jako jediný 

zmíněn, možná jsem tam o těch ostatních nenašla, nevím, ale on tam byl zmíněn, že 

vlastně když se začalo jednat o tom, že by se to mělo nějak změnit, udělat se to víc 

jakoby zábavnější formou a ne tolik té politiky, tak on vlastně řekl, že odstupuje v tom 

případě, že mi tam přišel, že jako byl v tom jako zásadový. Že chtěl, aby si ten Zítřek 

jako držel tu linii proreformní a ne jakoby, aby sehnul záda, nebo jak to mám říct.  

 

S. D.: No protože on byl politik, že jo. On teda celkem, v tý době, pokud byl tím předsedou té 

strany, tak tam hrál určitou roli, že jo, nebylo to taky snadný, nevím, kde se objevil, ale tak 

někdy tyhle postavy jsou problematický, protože ta doba byla taková, že nevíte, kdo kam 

přijde, a jakou tam má opravdu roli, že jo. Ale určitě on musel mít, on musel bejt taky 

v nějakým kontaktu s tou vládou nebo, že jo, to v tý době nebylo možný, aby pod kontrolou 

bylo všecko vlastně. Byla to jenom otázka dohody, jak se lidi dohodnou a kam až budou 

ochotni jít ti jedni i ti druzí. I když si myslím, že ta doba byla tak zmatená a tak nejasná, že 

jako asi bylo pro ty politiky i pro takovýho člověka, jako byl ten pan Kučera, bylo jako těžký, 

jednak se v tom orientovat, dělat nějaký závěry, a vůbec, on musel uvažovat o sobě taky, o 

svý kariéře, se kterou počítal asi. Která se najednou ukázala, že teda asi nebude taková. A 

přece jenom měl nějakou zodpovědnost, že jo, měl zodpovědnost za tu stranu bezpochyby. A 

měl teda zodpovědnost za časopis, kterej jakoby ta strana zaštiťovala. Čili musel myslet, jistě 

myslel i na sebe, ale musel myslet taky na tohleto všecko, protože to vlastně to všecko 

dohromady souviselo, že jo.  

 



P. Z.: Je to tak, no. Jako je to těžký soudit určitě, no. Je to tak. No, co bych se ještě 

zeptala. Jo, třeba bylo i zajímavý v těch materiálech, že vyloženě přímo do toho centra té 

strany chodili jakoby stížnosti z těch krajů, že třeba se tam Zítřku nedostává, že chodí 

málo výtisků a že je nemožno si ho pořídit. Myslíte si, že jako opravdu ten Zítřek měl 

nějaký velký vliv na to společenské dění, že lidé ho rádi kupovali nebo v nějakým větším 

množství třeba. Co myslíte? Jestli měl třeba vyloženě velký úspěch nebo…. 

 

S. D.: Já třeba nevím jaká, jestli byla remitenda nějaká. Tohle vím o tom Fóru, jak to bylo, ale 

tady vlastně si to neuvědomuju. Určitě, určitě jako ze začátku ani nevím, jaký byly náklady, 

jestli to mělo veliký náklady.  

 

P. Z.: No víte, já to někde. No, já jsem to někde měla a teď se přiznám že, že to asi 

nenajdu. Byly tam nějaký finanční věci, já to nemám tady ale s sebou, to mám právě 

v těch materiálech, co jsem si ofotila. Kolik tak, kdybyste mě poradila, kolik tak býval 

třeba ten náklad, kolik tisíc výtisků, nebo… 

  

S. D.: Já nemám potuchy.  

 

P. Z.: Právě, já právě taky ne.  

 

S. D.: Tyhlety, to bych ani u toho Fóra nevěděla. U toho Fóra jsem jedině věděla, že to jako 

vyjelo nahoru a pak to šlo rychle dolů a ten časopis za dva roky skončil, protože jako nebyly 

peníze na to.  

 

P. Z.: Jo, že nebyly peníze. Tady o tom se právě jednalo, že na to by peníze byly, ale že 

právě jakoby vychází těch výtisků málo, že se nedostává v nějakejch těch okrajových 

částech republiky, prostě, že se tam toho nedostává. Vím, že prostě tam byly i nějaký 

materiály o tom, že skutečně lidé píší jako do vedení té strany, že toho Zítřku je málo. Jo, 

že ho nemůžou jakoby, protože je těch výtisků málo. A tak spíš, tak, když jako opustíme 

ty čísla, tak spíš jako jestli váš dojem byl takovej, že třeba ten Zítřek se hodně kupoval, 

nebo jestli byl u lidí nějak jakoby, z vaší vlastní zkušenosti, jestli byl třeba nějak 

oblíbenej, nebo jestli mohl mít nějaký větší vliv na to mínění těch lidí. Jestli byste třeba 

vy mohla říct takhle. 

 

S. D.: Já osobně bych ani neřekla, že mohl mít nějaký velký vliv na mínění lidí. Jednak řekla 

bych třeba, že Lidový noviny, tím, že vycházely dlouhou dobu, mohly mít na mínění lidí 

určitý vliv, protože speciélně teda v těch šedesátejch letech, do toho osmašedesátýho roku 

přicházely informace, nebo psali tam lidi, který hodnotili to, co se děje. Přeci jenom chytřeji, 

než třeba Rudý právo, a přeci jenom to mělo vyšší úroveň ty úvahy tam, než třeba to, co bylo 

oficiálně se říkalo i v rozhlase nebo v těch běžnejch komunistickejch novinách. Lidový noviny 

byly kulturní, že jo, hlavně, ale vlastně to, ona ta politika, jak to ti západní novináři velmi 

dobře vycítili, byla, šla hodně přes kulturu a ten, ta proměna jako, nebo ta revoluce nebo 

tahleta změna k něčemu jinýmu, procházela vlastně přes ty divadla, přes literaturu, přes 

nakladatelství… Odeon vydával neuvěřitelný knížky. V tý nejhorší době vycházely úžasný 

knihy. Čili a ty Lidovky určitě jako držely krok, že jo. Byla třeba kafkovská konference 

v Liblicích, v šedesátým třetím roce, což byl úplná rána z čistýho nebe, protože o Kafkovi se 

do tý doby vůbec nesmělo mluvit, a náhle byla konference, kde Goldstücker to rozbalil, a jako 



se najednou objevilo, že Kafka začal vycházet nebo, to teď si nejsem úplně jistá, ale myslím, 

že jo. A jako se ukázalo, nebo Čapek, že jo. Čapka sem zase nám dodali Rusové, protože 

nějakej ruskej kritik nebo někdo napsal, že Čapek je velký spisovatel, tak se začal vydávat 

Čapek. Ale odhlédnuto od tohohle vycházela překladová literatura, byla úžasná a řekla bych, 

že jako to povědomí lidí, že ten národ v tý době byl poměrně dost ještě vzdělaný, protože to 

byly generace ještě vlastně generace, tak zas mluvím o určité vrstvě, že jo, intelektuálů teda, 

že jo, ale vím, vyrostla jsem na venkově a vím, že i na tom venkově, ten, který znám, ale 

myslím, že i ten jiný, díky teda obrozenecké době, že i ten venkov byl poměrně vzdělaný, že 

byl, tam se četlo, lidi byli velmi slušný mezi sebou, hrálo se divadlo, fungoval spolkovej 

život, to pak komunisti všecko teda zničili, ale jinak ta úroveň toho národa ještě v těch 

padesátejch letech jako po tý mravní stránce to už asi ta válka tomu dala zabrat a nebo nevím, 

jestli v tom národě je nějakej takovej sklon k určitý, nevím, jestli bych to nazvala zbabělostí, 

ale k nějaký takový jako trošku to zařídit tak, abych přece jenom nedopadla nejhůř. To tady 

možná je, a to může mít velmi hluboký kořeny historický. Ale to, že by ten Zítřek jako přímo 

za tu krátkou dobu půl roku vlastně, měl nějaký zásadní dopad na to, co se dělo, to bych 

neřekla, protože i když si to teď prolistovávám, tak si myslím, že to není ani jako tak, jako 

noviny, že to nemá zas ani tak vysokou úroveň. Že jsou tam spíš jako články, nechci říct 

zábavný, ale opravdu spíš na tý kulturní rovině, a že i ty politický… pokud tam jsou nějaký 

politický úvahy tak že, že to není jako žádná osobnost tak politicky silná, to by tam musel psát 

v tý době Václav Havel třeba, že jo.  

 

P. Z.: Myslím, že tam jeden článek měl.  

 

S. D.: Myslím, že tam kontakt s Havlem byl, ale rozhodně ten měl v tý době jiný starosti. A 

jinak to byli Jindřiška Smetanová, že jo. Myslím, že ten Lakatoš. Jmenoval se Lakatoš, ne 

Langoš.  

 

P. Z.: Michal Lakatoš.  

 

S. D.: Lakatoš že byl jako nejostřejší politicky. 

 

P. Z.: Ano, to je vidět.  

 

S. D.: A on taky tak vypadal. Takovej šlachovitej pán, hubenej, ale laskavej, chytrej určitě. A 

že on jedinej tam měl takovou opravdu, politický spár takzvaně. Ale nebylo to, nebylo to 

něco, co by vysloveně jako náhle tady nějakej duch zazářil a prostě ovlivnil tu dobu, že přišel 

s něčím zajímavým nebo novým. Havel třeba si hájil svou jako, svůj způsob myšlení a svůj 

způsob nazírání teda na věci a mohl tím ovlivňovat teda ty, kdo se tím ovlivnit dali nebo 

chtěli dát ovlivnit. Ale jinak jako vlastně. Bylo tady, Milan Šulc, teď zemřel nedávno, ale ten 

psal hlavně pro Lidový noviny a pak taky emigroval. Myslím, že ti lidi vlastně, který opravdu 

mohli k té době něco říct, byli spíš ti komunistický jako novináři nebo myslitelé Pražského 

jara, který už byli nakloněni té reformě, který byli vzdělaný, který měli velkou novinářskou 

zkušenost, a který jako to viděli i z tý strany tý, tý vlády nebo tý, toho komunistickýho teda 

vedení, a který hlavně měli tu zkušenost, že byli i v politice i v té kultuře. Já bych řekla, že ti 

lidi, kteří byli v tom Zítřku, zase tak velikou zkušenost neměli, trochu to bylo daný tak 

dohromady, ne úplně náhodně, ale přeci jenom tak, jak se to podařilo. A že, rozhodně to mělo, 

nemělo tak silnej ten politickej dech, aby to mohlo nějak zvláštním způsobem ovlivnit. Mohlo 



to lidi zaujmout, mohlo to zaujmout jako něco novýho, setkali se tam s jménama nebo 

s lidma, který znali z divadla, z filmů, z literatury, z novin jinejch, ale zase jako bych řekla, že 

tak úplně mimořádný, to nebylo.  

 

P. Z.: To nebylo. Tam snad akorát vím, že snad byl problematický nějaký článek, když 

tam vyšlo něco o Masarykovi nebo třeba o Horákové. 

 

S. D.: Tam vyšel o Masarykovi velkej.  

 

P. Z.: No tak to třeba vadilo. Nebo alespoň mi to tak přišlo z těch archivních materiálů, 

že třeba tady to se tam řešilo, jak moc se může tady o těch osobnostech prostě v tom 

veřejným prostoru jako mluvit.  

 

S. D.: No určitě, určitě ten časopis neměl dost dlouhou dobu na to, aby si on mohl vytvořit si 

redakci, ale přeci jenom chvilku trvá, skoro je důležitější, než redakce, okruh 

spolupracovníků. A třeba o tom Masarykovi, tak tady jsem…Já se musím napít. 

 

P. Z.: Určitě, napijte se. 

 

S. D.: Tady samozřejmě byla spousta lidí, třeba v ústavech Akademie věd. Já právě myslím, 

že ten, kdo psal o tom Masarykovi, že to byl někdo z nějakýho Ústavu pro jazyk český, nebo 

někdo z Ústavu české literatury, nebo někdo, kdo se v každý případě dějinami, nebo něčím 

takovýmhle zabejvá. A tam bylo strašný množství lidí, který takzvaně nesměli publikovat 

vůbec, a vůbec se projevovat. Čili, pro tento druh lidí, třeba z kulturního světa, ale i, třeba 

z oblasti ekonomiky nebo i politiky, dejme tomu. Ale to si nedovedu představit, že by tu byly 

nějaký politická osobnosti, který by čekaly až teda do toho osmašedesátýho roku, že budou, to 

spíš byli disidenti potom, že jo. Ale ještě se mohlo stát, že by jako lidi, který se zabejvali 

studiem dějin nebo studiem osobnosti, jako je Masaryk nebo studiem politiky naší 

v minulosti. Tak pro ty mohl být ten Zítřek platformou, kde by mohli začít psát, ale na to by 

bejval potřeba čas jednak, a jednak ta doba byla taky, myslím, natolik i neklidná a nejasná, že 

jako, lidi se jako vlastně, ne, že by se neradi do něčeho pouštěli, ale tak jako každej vyčkával, 

co bude tak trochu.  

 

P. Z.: Ano, vyčkávali. 

  

S. D.: A hlavně bych řekla, že nebylo dost času na to, aby se lidi jako vzpamatovali, nebo 

řekli si, tak teď je klid a teď začneme o tom přemejšlet o tomhle, psát o tomhle a začnem teda 

působit na společnost. To se, ta situace se proměňovala toho půl roku takřka měsíc po měsíci. 

A myslím, že to muselo nutně ovlivnit i teda ty lidi, který třeba něco psali. Je ovšem otázka 

taky, to bylo u Fóra taky, že se, taky nebylo dost času, aby se vytvořil dost velikej okruh těch 

spolupracovníků a taky se tam objevovaly osobnosti vlastně náhle, neznámí.  

 

P. Z.: Kdyžtak se napijte, odpočiňte si. Ono je to náročný, tak hezky povídat.  

 

S. D.: Ono se může stát, že jo, že někdo něco napíše a od, do té doby o něm nikdo neslyšel, a 

teprve, když to napíše víc…Mě asi dráždí trochu ten čaj. 

 



P. Z.: Dobře, tak. 

 

S. D.: Takže já si tam dám vodu. 

 

P. Z.: Dobře, nebo si kdyžtak něco snězte, nebo…Možná něco si sníst, aby se vám to 

trošku… 

 

S. D.: Myslím, že voda bude úplně stačit. 

 

P. Z.: Tak.  

 

S. D.: Voda je nejlepší. Vezměte si tadyhle, ty croissanty. 

 

P. Z.: Děkuju.  

 

S. D.: Z mostecké ulice. 

 

P. Z.: Děkuju, tak já ochutnám. No, je to výborný. Tak abychom navázali. Teď nevím, 

jakou větou jste skončila. Bavily jsme se o té situaci o tom Masarykovi, jak to mohlo 

vycházet, pak jste mluvila o…no… Nevadí, kdyžtak navážem ještě jinak. Tady právě 

bylo i zajímavý s tou osobností toho pana Kučery, on byl asi taková hodně diskutabilní 

postava nebo i vlastně pro tu samotnou stranu Československou socialistickou, dříve 

teda národně-sociální, ono je to hrozně to. Že tam vlastně většina těch členů se hlásila 

k odkazu té Milady Horákové, a vlastně pak v tom 68, k tomu Pražskému jaru. A 

vlastně tady ten pan Kučera byl vnímanej jako trošku takovej jako oportunistický 

politik, takovej že jakoby nahrával těm komunistům a ne vlastně jakoby těm ideálům 

tady té strany národně sociální. A vím, že právě, to jsem četla v knížce od Pejskara, 

který pak emigroval a psal tady o těch věcech, že ho teda neměl vůbec rád, že vlastně té 

straně velice uškodil i v tady té době. Že vlastně většina těch členů by se chtěla 

orientovat nějak proreformně, kdežto on neustále dělal nějaké ústupky i v rámci toho 

časopisu, že třeba ti členové chtěli, aby se psalo o Miladě Horákové a o tom, co se dělo 

v padesátých letech, šedesátých, a on vlastně postupně, jak se ta situace vyvíjela spíš 

teda k té normalizaci, tak vlastně dělal hodně ústupků a to mu měli spoustu lidé, jako 

z té strany za zlé. No a právě v tomhle smyslu si myslím, že vlastně ten časopis mohl 

třeba někomu vadit, protože se snažil být v tomhle jako otevřenější, v tady těch 

otázkách, jo, že právě tam vyšel i ten článek o tom Masarykovi nebo hodně o těch 

reformách se tam psalo. Aby lidé věděli vlastně o čem to je, že jo, ten národní podnik. A 

já nevím, co všechno. Tady ty témata jako, takže si myslím, že jako v tomhle smyslu 

třeba mohl ten Zítřek jako někomu vadit. Byť tam bylo hodně o té kultuře, ale i z tady 

těhle těch věcí, co jako byly třeba nějak z hlediska nějaké ideologie jako problematické. 

Nevím, no.  

 

S. D.: No, já myslím, hlavně, že potom v tom roce šedesát devět, jako už byla situace taková, 

že vůbec jako politicky nepřipadalo v úvahu, že by vycházel nějakej jinej časopis, kterej by 

měl jinou linii, než byly ty stranický. To že jako bylo hlavně rozhodující. Samozřejmě, že, že 

takovej časopis, i kdyby měl jenom tu kulturní linii a byly tam jako i ta kultura nebo přes tu 



kulturu se ty politický věci nějak probíraly, tak to muselo, těm jako zástupcům toho skalního, 

jaksi, socialistickýho způsobu života, to muselo vadit nutně.  

 

P. Z.: Takže právě jako v tomhle smyslu si myslím, že třeba ten Zítřek mohl být, byť to 

bylo převážně o kultuře, tak jako vadit prostě jakoby. Ideologicky. 

 

S. D.: Ono taky třeba je člověk už vlastně s tak velikým odstupem, ani si neuvědomí, že to, co 

v tom časopise tenkrát bylo obrovsky jako nečekaný, že se tam objevilo nebo vlastně 

odvážný. A dneska to ani tak nevypadá, dneska to vypadá jako že, tak se tam takovýhle věci 

říkaly. Dyť to není nic mimořádnýho. Ale v tý době to mimořádný bylo a jak říkám, myslím 

si, že neměl ten časopis dost času, aby přitáhl lidi z různých oblastí, který třeba do tý doby ani 

nemohli publikovat a který by bejvali se mohli přes něj jako do toho pustit. A mohli potom 

vytvořit časopis, kterej by už mohl začít měnit vliv. To, to si myslím, že ano, že tam ta 

perspektiva bejt mohla, ale bohužel na to pak… Protože už vlastně od toho jara 69 už se 

nevědělo, co bude pořádně.  

 

P. Z.: Ano, tam vlastně v těch materiálech z těch jednání té rady, předsednictva strany, 

tak vlastně vyplývá, že ještě v červenci a v srpnu 69 se jednalo teda, jestli teda vůbec 

znovu obnovit vydávání toho Zítřku. Že opravdu ještě dlouho po tom, co vlastně se 

přestal vydávat, tak se to jako řešilo. Což je třeba zajímavý. Že já jsem třeba měla, když 

jsem o tom začala shánět ty informace, za to, že prostě to vydávání Zítřku skončilo v tom 

dubnu 69 z nějakých těch ideologických důvodů a prostě tím to skončilo. Ale právě 

v těch materiálech jsem našla jako věci z těch jednání, že opravdu ještě půl roku 

potom… 

 

S. D.: To trvalo, ano.  

 

P. Z.: …se jako takhle jednalo, což je třeba zajímavý.  

 

S. D.: Ještě se pořád čekalo, co bude. Ale pak už to bylo. To už v tom mrtvým období nějaký 

ty lidi odešli, ale vlastně, já jsem odešla až na podzim, pak ještě, odešla jsem taky ještě dřív, 

než to úplně skončilo. Ale, taky dřív.  

 

P. Z.: Tam třeba bylo i zajímavý, že tam přispívala paní Iva Janžurová. Že tam měla i 

nějaký…úvahy. 

 

S. D.: Iva Janžurová tam byla, ona se velice angažovala politicky. Jako Marta Kubišová taky, 

že jo, tak řada, řada, to mohlo jako, to mohlo bejt pro čtenáře právě přitažlivý nebo zajímavý a 

mohlo to jako sympatie vyvolávat, že se jaksi okolo toho časopisu evidentně jako 

shromažďoval nebo byl k tomu přitaženej tento typ lidí. Paní Janžurová, Jindřiška Smetanová, 

byla v tý době velmi známá a populární. A tak to…z těch, ten Karel Trinkewitz ten tak 

známej v tý době nebyl, ten potom teprve se trošku proslavil, ale… 

 

P. Z.: V té Chartě vlastně.  

 

S. D.: V každým případě, to až teďka mě to napadá, že ten čas hraje velikou roli, a že ten 

časopis neměl…jednak nebyl, ta doba byla vlastně revoluční hrozně dlouho nebo taková jako 



ve varu, a že i tohle to potřebuje, a to Fórum nakonec potom po Sametový revoluci, to ten klid 

mělo a taky to nedopadlo. A v podstatě po Sametový revoluci se objevilo Fórum se objevilo, 

Telegraf se objevil, Metropolitan se objevil, Český deník se objevil. Všecky zašly, ty 

časopisy. Je otázka, v čem to bylo, doopravdy, protože se udržely jen klasický ty, který tu 

byly. Mladá fronta a Lidové noviny. Z těch kulturních jako. A tohle to byly všechny kulturně 

politický, dalo by se říct. Ještě Prostor začal, ten měl snad jen dvě čísla. A ten byl skvostnej 

teda. Tam byly úžasný lidi, úžasný články, tam už nějak byli zajímaví novináři, který 

uvažovali tak už jako evropsky, nebo nadčasově, což si myslím, že v tom Zítřku právě nebylo 

tolik, že to bylo hodně poznamenaný tou národní situací a tou jakoby, což možná souvisí i 

s tou Národní socialistickou stranou. 

 

P. Z.: Přesně tak.  

 

S. D.: Že to bylo takový hodně zaměřený na to, na českou situaci momentální, a že to nemělo 

ten takovej jako prostě hlubší pohled, nebo že tam nebyl druh článků, ale o to v tý době asi 

taky vůbec nešlo, na to nebyl čas. To chce už klidnější dobu, aby se uvažovalo v širších 

souvislostech nebo v hlubších souvislostech a mělo to potom takovej nějakej déle trvající 

význam.  

 

P. Z.: To je pravda, že jako právě ty věci, co se týkají národu, vlastenectví, proreforem, 

tak se tam objevují opravdu velice často.  

 

S. D.: Hodně, no. A ono taky, že jo, v tý přelomový době se vždycky tohle oživí. Ti kdo, totéž 

dělají teď ti Ukrajinci. Teď měli, tak se chytají teda Ševčenka, že jo, nebo Masaryka se 

všichni chytají vždycky. A tak to je pochopitelný a je to dobře, samozřejmě, a pak myslím 

tam byl ještě ten aspekt, a ten v těch novinách trochu je taky cejtit, v tom Zítřku teda. Takovej 

ten aspekt toho humoru, nebo že až švejkovství, kterej byl i v tý revoluční době. To třeba ty 

plakáty, jak se projevovaly, tak tam byly jako slogany, který byly na jedný straně dojemný, 

lidi jako se hlásili k ideálům, nevím jakejm. A zároveň tam byly jako legrace a jako takový 

napadání toho systému, způsobem jako zesměšnit ho, nebo jako až někdy hrubě třeba. Tak ale 

to se trošku odráží v tom Zítřku myslím taky.  

 

P. Z.: To je pravda. I ty vtipy vlastně, co tam jsou ty karikatury. 

 

S. D.: No, má Trinkewitz, ale má je i ty druhý, taky, takže tam byl Steigerwald, nebo ne 

Steigerwald, Steigerwald je spisovatel, Steiger, Steiger. Karel Steiger1 byl takovej 

karikaturista, kterej pak ale pracoval pro, pro Lidový noviny a emigroval potom. A tak ten 

dělal taky takový intelektuální, částečně ale vtipy, který byly přesně na tuhle tu dobu. Ale 

v Lidovejch novinách to bylo. Ta karikatura zřejmě vždycky ve všech novinách ve světě, že 

jo, ale tady specielně v týhle době tím, že to neříkala úplně, tak si mohla víc dovolit, než třeba 

článek, kterej toho přeci jenom musí formulovat přesně.  

 

P. Z.: No, taky si myslím. 

 

S. D.: To se říká.  

                                                            
1 Pravděpodobně se jedná o Ivana Steigera, ne Karla. 



 

P. Z.: Je to tak, no. Tak to by bylo opravdu teda zajímavý s tím panem Trinkewitzem si 

třeba promluvit… 

 

S. D.: Já myslím, že ten Karel jako byl jednak revolucionář. Já nevím, v jakým je jako teďka 

stavu. Jestli…Pokud byste třeba chtěla se s ním. Já bych tam předem zavolala… 

 

P. Z.: Určitě, to bych vás poprosila.  

 

S. D.: Zeptala bych se, on má manželku Němku, tak bych se zeptala, v jakým je stavu a jestli 

by, asi by bylo dobře, kdybych tam nejdřív zavolala já a zeptala se, jestli to připadá v úvahu. 

Možná naopak, že by ho to potěšilo. On byl nesmírně společenskej vždycky a je výtvarník 

velice uznávanej dneska i ve světě a jako psal knihy, psal, dělal tyhle ty aforismy všelijaký, 

velice bystrej člověk, ale jak říkám, je teďka nějak velmi nemocnej. Ale rozhodně, rozhodně 

on to, tu dobu prožíval on velice dramaticky, protože se s těma hádal, naplno říkal, co si 

myslí, čímž měl nepříjemnosti pořád nějaký. A ty věci okolo toho Zítřku bude po tý politický 

stránce vědět přesněji, než já.  

 

P. Z.: Tak to by bylo fajn. Protože já jsem právě i přemýšlela, že ty karikatury tam byly 

zajímavý, že bych i udělala samostatnou přílohu tady té diplomové práce tady o těch 

karikaturách, že to hezky mapuje jako tu situaci společenskou a politickou. Takže to by 

bylo fajn. No, tak co bych se vás ještě zeptala. Ještě určitě možná něco málo. Ještě třeba 

k těm vašim článkům, vy jste vlastně psala o té normalizaci, jste říkala, nebo ještě jestli, 

jak jste říkala, bylo to teda spíš z té osobní stránky, jste se vždycky snažila psát, a tady, 

že to pro vás bylo hodně jako takový politický téma, nebo jako že to nebylo tak lehký 

pro vás psát. Nebo ještě třeba něco k tomu, proč jste tam vlastně jako přispívala, nebo 

jestli byste ještě něco mohla něco málo říct. Nebo jestli z nějakejch těch … 

 

S. D.: No, jednak, já jsem si říkala, to jsem si říkala taky v tom, po tý Sametový revoluci, 

když jsem šla do toho Fóra, že jako by to byl pro mě způsob, jak bych jaksi se zúčastnila na 

dění a životě této země ve chvíli, kdy ta země začíná žít, jako dejchat normálně, protože až do 

tý doby ty noviny bylo možno jako externista sem tam poslat článek, kterej většinou byl spíš 

takovej jako opravdu osobní a nebylo to, s politikou to nikdy nemělo nic společnýho, tak to 

šlo. Ale ve chvíli, kdy jste členem redakce, že jo, tak už jste, jednak opravdu to bylo vázáno 

na to členství stranický hodně, a jednak pak už je člověk povinen napsat, co vám dají za úkol, 

že jo. Vím, že tuhle tu normalizaci jsem dostala za úkol a já jsem, tam těch článků moc 

nemám, myslím, protože jsem byla dvakrát mezitím na tom zájezdu s Černým divadlem. Spíš 

jsem tam dohazovala kontakty nějaké. Jirka Suchý tam myslím taky něco psal, potom Ondřej 

Suchý tam měl myslím taky nějaký věci. A jinak jsem myslím tam psala jednou tu, tam se, 

někdo měl ten nápad s tou růží, že se dá … 

 

P. Z.: Ano, Růže pro …, taky mě to napadlo, no.  

 

S. D.: Tak toto, ale… 

 

P. Z.: To bylo fajn.   

 



S. D.:  Ale jinak si myslím, že jsem měla ten pocit, kterej teda úplně stejnej po tý Sametový 

revoluci, že jsou ty noviny příležitostí i pro člověka, kterej jakoby chce mít ruku na tepu té 

doby…  

 

P. Z.: Ano.  

 

S. D.:  A že se dostane, díky teda tomu, že má nějakou legitimaci novinářskou, tam, kam se 

jiný lidi nedostanou. A že se i může dozvědět věci, který se nedozví. Navíc ty noviny 

umožňujou, protože je mnoho, že jo, je tam ekonomika, je tam kultura, je tam politika, je tam 

zahraničí, různě, historie třeba, nebo věda a technika. Takže, že je opravdu ve středu dění a 

může se jednak dozvídat něco. Už to bylo i v tý akademii teďka s těma vědcema, že to je 

úžasná příležitost jednak se setkávat s lidma. Je to živý, jednak se dozvídat od nich něco, bejt 

tam, kde se něco děje a kde se zdálo i v tom osmašedesátým roce i teda v tom 89, že se děje 

něco nového, něco dobrého, něco, co tuto zemi, která je mou vlastí, a kterou, i když jsem 

k tomu měla mnoho příležitostí, mě nikdy nenapadlo emigrovat, nebo ji opustit, tak vlastně, 

že mohu té zemi něco dát, tím, že budu lidem zprostředkovávat informace, pokud možno 

pravdivý, pokud možno projdou mým svědomím a zároveň budou napsaný tak, že to bude 

jako dobrý jazyk. Myslím, že mám dobrou češtinu a dobrej jazyk. Čili to, někdy je na závadu. 

Já vím, že ze začátku, když ty články byly moc lyrický, tak mi to vždycky házeli na hlavu, že 

se to do novin nehodí, ale to se člověk i naučí a někdy se to zase hodí. Takže ten i vlastně ten 

moment tý zemi posloužit, nebo posloužit ne, ale tý zemi prospět nějak tím, co člověk umí, 

umím jazyků několik, tak to se dalo taky u toho využít, a jako zároveň vlastně já dostávám, 

protože se dozvídám a jsem teda v kontaktu s lidma, jak jsem už říkala. A navíc ten kolektiv, 

ta jaksi redakce, většinou je tým lidí, alespoň tak jsem to zažila, který velice teda 

spolupracujou taky a můžou si i vzájemně hodně dát. A člověk se mezi nima dozvídá i to, co 

není přímo jeho obor nebo to, co on nerozumí. Takže myslím, že je to takový jako zaměstnání 

náročný sice, protože tam není zvlášť teďka s těma počítačema, a vy budete mít práci s tím 

přepisováním, vždycky, to přepisování. Konec. A pak ještě korektury. Jedny, druhý 

třetí…Šmahel, autor historických knih, říkal, že to napíše, a pak ta úmorná práce, korektury. 

Takže to, je to jako náročný, ale v těch novinách těch článků zase člověk nenapíše tolik, 

protože jde taky o to, že někoho sháníte, kdo to napíše, a vy to jenom zpracujete, nebo dáte do 

těch novin, že jo. Takže zas je to ještě další okruh. Nejenom toho života té země, s kterým se 

člověk setkává, ale ještě okruh lidí, který znám, nebo třeba můžu za nima jít. Nikdy jsem je 

neviděla a můžu, protože jsem novinářka, se odvážit zazvonit a jít tam a říct, že bych s nima 

ráda mluvila. To je úžasný. Takže, a získat je, proto, že něco napíšou, nebo že teda mi dají 

rozhovor, že jo.  

 

P. Z.: To je moc hezký. Já teda závěrem bych se vás teda zeptala, když třeba takhle 

bilancujete, takže nelitujete třeba toho, že jste byla součástí, že vám to třeba nějak 

neuškodilo třeba pak v těch pozdějších letech, že jste vlastně, jste říkala, že jste 

neemigrovala, takže nečinilo vám to pak problémy z hlediska, já nevím, jak jste říkala 

právě ti estébáci, že vás málem chytli, když jste vyváželi nějaký ty letáky z Prahy, Tak 

v tý pozdější době vám to nějak výrazně třeba i v pracovním životě neuškodilo, že jste 

přispívala do Zítřku? 

 

S. D.: Ne, ne. To sem, nevím, jestli to někomu ublížilo, ale já myslím, že ne celkem. Nevím, 

co se stalo těm, já jsem se pak ještě nějak jednou s tím panem doktorem Novotným setkala, 



ale myslím, že jemu se taky nic, jakože našel nějakou jinou práci. Karel Trinkewitz jako já 

skončil v tom, ale tam se stále hádal s těma komunistama, naplno jim říkal, co si myslí, a pak 

emigroval stejně. Ta Jana Beránková, která dělala, ta dělala v nějakým jiným časopise potom. 

Potom divadlo. Takže jestli někdo vysloveně z toho. Mohl by z toho mít třeba nepříjemnost 

někdo, kdo by tam napsal nějakej článěk, kterej by byl tak podráždil někoho z toho režimu, 

kterej pak nastoupil, že by si vlastně jenom ze zlé vůle, jako na něm zchladili žáhu. To, a to 

nevím, jestli se stalo. Ale, jinak já jsem měla to veliký štěstí, že teda mě ta paní Reinerová 

vzala do tý redakce bez problémů. Sice jsem tam potom musela nějaký dělat prověrky, ale to 

dělali všichni lidi všude, to se muselo říkat, jestli schvalujeme příchod vojsk nebo 

neschvalujeme. Ale to se dalo jako omluvit tak, že nemusel člověk to schvalovat a jako mohl 

to říct tak, že to ne, jo, dalo se to inteligentně nějak zvládnout tohle to. Takže, samozřejmě, že 

jako nastala úplně, byl to velkej řez životem, protože vlastně i to, jak jsem pak skončila i s tím 

Černým divadlem a jako osobně se mi změnil můj život. A vlastně pro mnoho lidí, mnoho lidí 

emigrovalo, že jo, mnoho lidí ztratilo práci, mnoho lidí, pro mnoho lidí to znamenalo, i třeba 

vím, že v tý Akademii věd bylo postiženo množství vědců, který jako nesměli dál dělat svou 

práci, taky tam množství lidí emigrovalo. Vynikajících lidí, který tu dneska chybí. Protože 

jednak tady neodevzdali tu práci, nevychovali tady další generace, že jo, vědců. Ale, a ta doba 

byla taková, taková jako podivná potom. A na druhý straně, a to není jenom můj případ, já 

jsem v tý době pak, teda chodila jsem do tý práce, pak jsem ještě pracovala v rozhlase a 

v krátkým filmu. A hlavně jsem si pracovala na svým něčem, že jsem tak jako se zavřela 

někde tady dole, jsem měla jenom tu spodní místnost původně. A dělala jsem si na něčem, co 

jsem jako já chtěla dělat. Studovala jsem si něco a psala jsem si něco. Takže jsem vlastně tý 

doby normalizace, která je považována za takovou velice špatnou dobu, i pro ten národ 

myslím, že lidi znemravňovala teda, jo, protože to říkala vždycky ta paní Reinerová, že po tý, 

po tom Pražským jaru už ve straně byly jen lidi, pro který ta legitimace, byla jenom, jako 

legitimace na tramvaj byla jenom, aby se někam dostali. A tenhle ten úpadek jako se projevil 

určitě. Ale byli zase lidi, teda jako já, teda já jsem měla to štěstí, že jsem mohla, že jsem měla 

jakousi malou práci, která mě jakžtakž živila, a vedle toho jsem si potichu a v samotě dělala 

to, co jsem si vždycky v životě chtěla nastudovat, napsat, protože jsem jako nic nemohla, 

nemohla jsem publikovat v tý době, byla jsem ještě taky vyslýchaná na, nevím, jestli to bylo 

kvůli tomu panu Levymu, kvůli tý jeho knize, ale byla jsem nějak taky vyslýchaná na StB, a 

pak jsem jako, měla jsem připravený dětský nějaký, tak jsem to nemohla publikovat, tak to 

s tím asi souviselo, ale zase to nebylo pro mě tak strašlivý neštěstí, takže to se dalo zvládnout. 

Ale vím, že byla řada lidí, to mi říkal, když jsem s ním dělala rozhovor a já si teďka 

nevzpomenu na jméno, pán, kterej byl po Sametové revoluci ministrem školství, za chvilku si 

vzpomenu, vynikající vědec je to, od „Š“, nějak. 

 

P. Z.: Já si pamatuju, že v roce 1996 byl pan Kočárník, ale … 

 

S. D.: Ono se to stále měnilo. Prostě byl to vědec, kterej nemohl po osmašedesátým roce 

pracovat ve své práci a myl okna, protože spousta lidí to odnesla tak, že opravdu někdy se 

stalo, že nemohli dělat svou práci, ale třeba zůstali v tom ústavu, akademii, jo, ale mnozí 

opravdu šli mejt okna, nebo dělali topiče, to byl případ mnoha farářů, kteří ztratili tzv. souhlas 

a znám jich několik. Ale ty lidi, tyhleti, né že by to bylo to ideální, co se jim mohlo jako stát, 

ale oni toho jako, oni měli tu sílu, že toho spíš využili, a že třeba dělali semináře v těch 

kotelnách, kam za nimi chodili přátelé a vlastně vzájemně vzdělávali. Ale tenhle ten pán, co 

mi, Vopěnka, kterej vydal teď několik úžasných knih, tak ty knihy on psal a připravoval 



v těch normalizačních časech, když myl okna, což ho zase tak nezničilo, aby doma si nemohl 

pracovat a on mi v tom rozhovoru říkal, že prostě, kdo chtěl, tak mohl to svoje dál dělat, 

ovšem bez ambicí, že na tom vydělá, že bude slavnej, a třeba že to ani nepublikuje, ale jak se 

ukazuje, že když se něco udělá, tak ono se to pak stejně někde objeví. No, tak to, myslím, že 

takhle funguje.  

 

P. Z.: Ještě bych se zeptala tak třeba na závěr, to třeba zajímá spíše mě osobně, ale já 

třeba vím, že každá doba je nějakým způsobem těžká, ale jak je to třeba prezentováno, 

že ta normalizace, že je to taková šeď, tak jestli se třeba vám, nevím, netvrdím, že by se 

Vám dařilo nějak špatně, ale jestli Vám třeba tu dobu pomáhalo „přežít“ něco vyššího, 

třeba víra. Nebo že jste věřila, že se to třeba nějak v dobré obrátí, jo, že se třeba mohlo 

zdát, když přišla Sametová revoluce, byť teď zpětně vidíme, že to taky nebylo úplně 

ideální, jo, v těch devadesátých letech, jo, tak jestli Vám třeba pomáhala nějaká víra, jo, 

nebo něco takovýho. Tak jestli byste mohla k tomu závěrem krátce něco říct. 

 

S. D.: No, já jsem věřící člověk teda a musím říct, že jsem vyrostla v rodině, která je 

evangelická a chodila jsem jako, když jsem byla malá, tak jsme byli na venkově, tam nebyl 

evangelickej kostel, ale po válce jsme potom chodily s mou sestrou tady ke Klimentu v Praze 

a byly jsme tam konfirmovaný a celkem jsem tak jako, nemůžu říct, tak jako byla věřící, nebo 

nějakej fanatik, to jsem nebyla. Ale tak ráda jsem poslouchala ty písničky v kostele a 

poslouchala pana faráře a na konfirmaci jsem recitovala tam žalm Izajáše, 4. kapitolu, 

Potěšujte lidu mého, což považuju za takovej jako slogan svého života, že má člověk těšit lidi 

a nemá je utloukat, ale pak jsem jako s tím divadlem, s tím jezděním po světě, tak jako ten 

pánbůh tak trošku se ztratil a pak právě ty maléry, který pak nastaly, jak už to v lidském 

životě bývá, tak člověkem zase tak trošku zatřásly a i já jsem se potom hodně, já jsem šla do 

takový jako samoty, tak jsem si hodně četla, jako myslela jsem si, jako říkala jsem si, že bych 

ráda pochopila, proč se dějou tak špatný věci na světě a proč mně se dějou tak špatný věci, 

který se mi staly, a že jako, myslela jsem si jako, že přes tu hlavu to pochopím a strašně jsem 

četla, pak jsem psala jako takovou knihu, kterou jsem chtěla napsat, ale nepublikovala jsem 

to, mám to zatím schovaný. A jako tou četbou a tou samotou jako se člověk podaří si tak jako 

věci srovnat, je to obrovskej dar, že to, já to považuju za velký obdarování, že ten čas byl 

klidnej, nikdo mě, ty estébáci mě trochu poděsili, ale pak mi dali pokoj. Když jim dal člověk 

najevo, že teda nepřipadá v úvahu, že s nima bude kamarádit, tak oni potom, řekli mi teda, že 

toho budu litovat, ale zas tolik jsem toho nelitovala, nějakou práci jsem vždycky našla, takže 

myslím, že pro člověka je, každej člověk má asi něco, co mu pomůže ty těžký situace 

zvládnout, né každej věří v pána boha, že někdo hledá třeba tu sílu v něčem jiným. My jsme 

taky taková docela dobrá rodina, v tý době žili moji rodiče, který byli ještě skvělí, mám 

sestru, která má děti, já teda nejsem vdaná, nemám děti, takže jako na rodokmenu, kterej jsem 

vypracovala, a kterej je takhle širokej a je tam strašně lidí, tak já jsem tadyhle na kraji a jsem 

tam taková…, u kterýho není nic, ale považuju ten život za úžasně bohatej a ta rodina i sestra 

má tři děti a ty zase mají děti a máme se rádi a kamarádíme spolu všichni a je mnoho přátel a 

úžasných lidí, tady i po světě, s kterejma člověk je v kontaktu a jako poznává velice mnoho i 

společenství, i u nás v kostele, já jsem třeba evangelička, ale mám mnoho katolickejch přátel, 

protože myslím, že je to všechno jedna, já mám budhistický přátele dokonce taky a tak si o 

tom povídáme a taky si to dáváme taky nějak dohromady všechno. Takže jkao si říkám, že je 

to hrozný, že už je člověk tak starej a že teda má ještě tolik a práce, a že potřebuje, dneska 

jsem byla v Akademii ráno na přednášce o biorytmech, kterejm se věnuje paní docentka 



Illnerová a zítra má Išl něco o vědě a mozku a vůbec umění a tak co by člověk ještě všechno 

měl nastudovat a toho času už je strašně málo. Tak a teď je v archivu těch nedodělaných věcí, 

tam jsou tak, ale tak je to v archivu a je to tam uložený, no. Takže určitě má člověk, ta víra je 

velice, pokud to člověka opravdu, doopravdy, nějak se dotkne, nebo dotýká, tak je to pro něho 

veliká pomoc a síla. Ale může někdo, myslím si, že vlastně jako nějak věří každej člověk a 

ani o tom neví a má třeba nějakou víru, miluje přírodu, nebo někdo má tu sílu v rodině, která 

je úžasná, vychovává děti, nebo má krásnej vztah, nebo někdo, ty vědci jsou podle mě světci, 

protože opravdu, ti, pokud je to dobrej vědět, tak jsem poznala tak úžasný lidi, jednak strašně 

chytrý, pracovitý, skromný, pokorný, laskavý, mluvěj s člověkem, kterej tomu vůbec 

nerozumí a ještě mu s tím pomáhají. Takže, ty mají svou víru taky, mimochodem, mnozí věci, 

a mnohdy u těch těžkejch disciplín, jako je fyzika, chemie, biochemie, tak jsou věřící lidi a 

dneska ta věda se dostává na tu hranici, neříkaj, že už všechno vědí a všemu rozumějí, ale 

jednak se dostává fyzika, speciélně, a chemie možná taky na určitou hranici, kde, jako to, co 

lidi chtějí vidět, tak sice že to neviděj, nedávno neviděli, to co viděj dneska elektronickejma 

mikroskopama, tak taky to byla pravda a bylo to tam už, takže je mnoho věcí, který asi člověk 

nikdy neuvidí, že jo, který zůstanou tajemstvím a mají zůstat tajemstvím, ale no, zkrátka je to 

na tom světě těžký. Ale úžasný. 

 

P. Z.: Tak já Vám moc děkuju za krásné povídání. 

 

S. D.: Moc Vás lituju, že tohle všechno budete muset přepisovat, mockrát jsem si tohleto 

užila, ale dělala jsem to ráda tuhle práci, teda, jak jsem tam dneska šla zase poslouchat ty 

přednášky, tak jsem si říkala, že bych už toho, protože jsem každej ten měsíc dělala jeden ten 

rozhovor a vždycky jsem se tomu hodně věnovala a že bych to už dneska nezvládla, ale moc 

ráda na to vzpomínám. 

 

P. Z.: Tak Vám moc děkuju. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Aleš Fuchs – karta narátora, protokol a zredigovaný přepis rozhovoru 

Karta narátora 

Projekt: 

Diplomová práce „Zítřek často pro nás mívá barvy naděje…“ Týdeník Zítřek a jeho 

společenská role v počátečním období normalizace (říjen 1968 – duben 1969) 

 

 

narátor: PhDr. Aleš Fuchs 

narozen: 11. 5. 1932 v Kroměříži 

bydliště: Praha 

telefon: 773 114 360 

vzdělání: Masarykovo gymnázium v Kroměříži (1952), Vysoká škola múzických umění 

v Bratislavě, dramaturgie a divadelní věda (1957, doktorát filozofie 1984) 

zaměstnání: založil časopis Film a divadlo (Bratislava 1957), zástupce šéfredaktora 

Divadelních novin (Praha 1960 – 1969), vyhozen z politických důvodů, několik měsíců bez 

práce, redaktor týdeníku Zítřek (1968 – 1969), časopis zakázán), úvazek v Čs. rozhlase 

(rozhlasové seriály Postavy světového filmu, Světoví dramatici, 1968), šéfredaktor revue 

Dramatické umění (1987-90), zde poprvé veřejně text V. Havla, hra Pokoušení (sv. 2, 1990), 

šéfredaktor nakladatelství Melantrich (1992-3), redaktor literárního týdeníku, pražský 

redaktor Čs. týdeníku, New York (1991 – 1996), zakladatel a majitel nakladatelství Faun 

(1993), literárně činný 

politika: nebyl členem KSČ, politicky se neangažoval 

 

 

Tazatelka: Bc. Pavla Zejdová 

Natočen jeden rozhovor: 

1 rozhovor (3. 4. 2014) ……………………………………………………… délka (01:48:07) 

 

Pan Aleš Fuchs souhlasí se zpracováním a zpřístupněním osobních a citlivých údajů, které 

uvedl během obou rozhovorů v rámci výše popsaného projektu. Vyhrazuje si právo 

copyrightu. 

 

 

 



 

Záznam o rozhovoru 

 
Rozhovor s panem PhDr. Alešem Fuchsem vedený Bc. Pavlou Zejdovou v Praze v rámci 

diplomové práce tazatelky s názvem: 

 „Zítřek často pro nás mívá barvy naděje…“ Týdeník Zítřek a jeho společenská role 

v počátečním období normalizace (říjen 1968 – duben 1969) 

 

 

tazatelka:  Bc. Pavla Zejdová 

 

narátor: PhDr. Aleš Fuchs 

 

narozen 11. května 1932 

 

založil časopis Film a divadlo (Bratislava 1957), zástupce šéfredaktora Divadelních novin 

(Praha 1960 – 1969), vyhozen z politických důvodů, několik měsíců bez práce, redaktor 

týdeníku Zítřek (1968 – 1969), časopis zakázán), úvazek v Čs. rozhlase (rozhlasové seriály 

Postavy světového filmu, Světoví dramatici, 1968), šéfredaktor revue Dramatické umění 

(1987-90), zde poprvé veřejně text V. Havla, hra Pokoušení (sv. 2, 1990), šéfredaktor 

nakladatelství Melantrich (1992-3), redaktor literárního týdeníku, pražský redaktor Čs. 

týdeníku, New York (1991 – 1996), zakladatel a majitel nakladatelství Faun (1993), literárně 

činný 

 

Rozhovor byl uskutečněn 3. 4. 2012 v Praze, v kavárně Nové budovy Národního muzea 

 

Na pana Fuchse mě upozornila paní Sylva Daníčková, se kterou jsem také natáčela rozhovor 

pro mnou diplomovou práci. Věděla o něm, byť se velice dlouhou dobu nestýkali, že má 

nakladatelství Faun a odkázala na jeho webové stránky, kde jsem našla i potřebný kontakt. 

Napsala jsem panu Fuchsovi e-mail, ve které jsem ho informovala o tématu mé práce a 

požádala ho o poskytnutí rozhovoru, s čímž souhlasil.  

 

Setkání bylo, dá se říci, trošku hektické a rovněž místo, kde jsme rozhovor natáčeli, nebylo 

vhodné, prostředí bylo velice hlučné, díky obsluze kávovaru a množství zákazníků, kteří 

kavárnu navštívili, proto je nahrávka velice nekvalitní. Pan Fuchs se hned pustil do vyprávění, 

začala jsem proto ihned natáčet, neboť jsem ho nechtěla přerušovat, což se nicméně poté 

ukázalo jako chyba, přece jen je nutné se nejdříve řádně seznámit, říci něco o sobě, mimo 

záznam. Takto došlo k tomu, že jsme v průběhu rozhovoru hovořila také já o svém životě, 

neboť to pana Fuchse zajímalo, což je logické. Nemělo by se to však stávat, neboť rozhovor 

má být především a hlavně o narátorově příběhu. To vše mělo také za následek to, že jsme se 

k právním otázkám dostali až po nahrání rozhovoru a to byl kámen úrazu, neboť tato 

záležitost pana Fuchse mírně rozčílila, což je rovněž pochopitelné. Jeho obavy pramenily 

především z toho, že měl pocit, že řekl příliš mnoho a možná nevhodně. Osobně se 

domnívám, že to nebylo na místě, nevšimla jsem si během rozhovoru, že by byly některé věci 

nějak útočné, nicméně ani to neomlouvá má jistá nezkušenost v této oblasti. Domluvili jsme 

se na tom, že rozhovor pročte a vymažeme určité problematické části, pan Fuchs si rovněž 

vyhradil právo copyrightu. Další komunikace probíhala e-mailem a nakonec se pan Fuchs 

rozhodl, že do záznamu nebude nijak zasahovat. 



 

Navzdory těmto nepříjemnostem, za které jsem se panu Fuchsovi omluvila, byl samotný 

rozhovor velice zajímavý a nabitý informacemi, které považuji pro svou práci za zcela 

klíčové. Ačkoliv mnohdy pan Fuchs mluvil dlouze mimo téma, nechala jsem ho hovořit, a 

nakonec ho s větším či menším úspěchem, nasměrovala zpět k tématu. Je to člověk velice 

inteligentní, sečtělý člověk a má obrovský rozhled, jak v politické, společenské, tak zejména 

kulturní oblasti. Byť se mnohdy neubránil vyjádření svého politického náhledu na věc, což 

mimo jiné přičítám i tomu, že byl velice otevřený, nevěda, že rozhovor nebudu číst pouze já, 

není to rozhodně ke škodě věci, naopak to vše pomáhá dobře pochopit narátorovo vidění a 

vnímání světa.  

 

Pan Fuchs ocenil, že se Zítřku věnuji, neboť on sám se domnívá, že si tento týdeník zaslouží 

pozornost a je rád, že konečně o něm něco napíše. Sám se k tomu chystal, respektive rád by 

jednou sepsal svoje paměti, kde chce povyprávět i o Zítřku, mohl by to být tedy i další 

potencionální pramen k tomuto časopisu, neboť je možné, že jsme téma zcela nevyčerpali, 

byť jsem se toho dozvěděla mnoho. 

 

(zapsáno 4. 6. 2014) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přepis rozhovoru s panem Alešem Fuchsem 

(rozhovor vedla Pavla Zejdová, 3. dubna 2014) 

P. Z.: Dobrý den dnes je 3. dubna 2014 a já si budu povídat s panem Dr. Alešem 

Fuchsem o časopisu Zítřek. Tak prosím, pane Fuchsi, můžete začít něco málo o sobě 

nám povědět a nějak se potom dostaneme k Zítřku. 

A. F.: Po kroměřížském reálném gymnasiu E. Beneše jsem šel na vysokou do Bratislavy, 

brněnská JAMU byla sice bližší, ale dramaturgii neotevírali. Měl jsem studijní zpoždění, za 

války jsem nesměl z rasových důvodů na střední školu, tím jsem ztratil čas. Komunistům po 

válce zase silně vadilo, že byl otec úředníkem v akciovém cukrovaru. Že dostal z arijských 

důvodů výpověď (1939), vyvolanou strachem úředníků-kolegů z nacistů, ačkoliv ještě nebyli 

v republice, to už nikoho  nezajímalo ( podobně se kolegové zbavili Hugo Haase v ND).    

 Start jsem měl komplikovaný, byl jsem rád, že na Slovensku mě nekádrovali a přijali. 

Vysoká škola múzických umení (VŠMU), o dva roky mladší než  pražská Akademie 

múzických umění( AMU), studenty potřebovala, a já jsem to měl z  Hanáckých Atén  pouhé 

dvě hodiny rychlíkem.  Byl jsem úspěšně přijat, aniž jsem uměl jediné slovenské slovo, spolu 

s dvanácti budoucími – slovenskými spolužáky ( mluvím o dramaturgii). Někteří nikdy nebyli 

v profesionálním divadle, zato rozuměli divadlu zevnitř, jako zkušení amatéři. Mohli jsme 

s druhým  Moravákem  Stanislavem Vrbkou z Přerova ( 1932 Košice – 1991 Bratislava ), 

dobře uplatnit znalosti z české avantgardy, v srdci plni poezie Vítězslava Nezvala (Sbohem a 

šáteček) Seiferta ( Svatební), Halase  (Já se tam vrátím),  Burianova  magického  Déčka, aniž 

jsme ho viděli, obdiv z  her W+ V , jejichž texty jsme si jen půjčovali. Měli jsme dobrou  

příležitost  uplatnit se. A využili jsme ji. 

  Byly to však roky vlády stalinsko-gottwaldovských  hrůz ( oba vrazi zemřeli až  v době 

našeho druhého ročníku).Trochu se světu i nám ulevilo. Nastalo období, pojmenované  podle  

novely  sovětského spisovatele  žijícího ve Francii,  Ilji Erenburga  Tání (1957).  Brzy se stal 

její titul synonymem  celého toho období uvolnění ( po XX.sjezd KSSS, a nástupu Chruščova, 

který zveřejnil Leninův  odsudek surového Stalina. Ale čekali, až Josif Vissarionovič zemře!) 

Tání vyjádřilo explicitně   nastalé politické uvolnění. Také slovenská kultura s chutí 

vstřebávala nové podněty, sama dlouho vnořená do svého národního odkazu (O. Hviezdoslav, 

J.Jesenský, J.G.Tajovský, Ján Palárik aj),  S chutí jsem  se učil  libozvučnému slovenskému  

jazyku  a poznával   republiku z úplně jiné stránky. Vstřebával jsem plnými  doušky  jiný, 

emotivnější typ vnímání  kultury  a umění. Zemitější vztah k horám a vůbec přírodě. Jiný 

divadelní pohled na obecenstvo. V mládí něco úžasného. Dnes mohou mladí cestovat do 

světa.  A to všechno během studia a tehdy ještě bez  národnostních akcentů. 

 Byl jsem mladý začínající novinář ( aniž jsem o novinařině něco věděl), psal jsem lačně o 

všem, nejen  o divadle, kratší  zprávy, rozhovory,  postřehy, fejetony – bylo za to i pár korun! 

Skvělý příspěvek ke stipendiu. Tak začala dřív  než divadelně kritická práce, moje cesta  

žurnalistická. Stal  jsem se kmenovým přispěvatelem  mládežnického deníku Smena. Byl 

modernější než stranická Pravda. Tolerance k mé psané slovenštině ( !)  byla obdivuhodná. 

Největší příležitost čekala  za dveřmi, sotva po absolutoriu mít  možnost  podílet se na 

založení prvního  slovenského  profesionálního divadelního  časopisu! To se tak hned 

mladému člověku v životě nenaskytne.  



Narodil se   čtrnáctideník  Film a divadlo ( 1957), obrázkový, na pohled populární, ale my 

jsme se, jeho první redaktoři ( se Stanislavem Vrbkou ) snažili uchovat prostor i pro  něco 

hlubšího, úžasně nápaditého a nového. Nešlo to  okamžitě bez problémů, obrázky nevadily, 

úvahy dráždily, čtenáře víc zajímaly  domácí a hlavně světové  hvězdy, pikanterie . Už tehdy. 

Svou vážnější polohu jsme si  ale udrželi. Časopis rychle zpopulárněl i v českých zemích. 

Vycházel  i  poté, co  jsem  z Bratislavy po třech letech odešel, časy už nebyly tolik vstřícné,  

politická scéna  se i  národnostně  zahušťovala. (U zrodu nových časopisů  jsem byl ještě 

třikrát). 

Slovenská etapa měla pro mě velký význam, jakkoli jsem nakonec odešel do Prahy. Poznal 

jsem a seznámil  se s  pěknou řádkou zajímavých lidí  všech oborů, nejvíc z divadla. Tehdy 

ještě  vztahy lidí nebyly  tolik zasaženy dělítky různých partajních příslušností, byli 

komunisti a ti druzí, proto jsme hlavně ctili  možnost  mluvit s někým přímo a otevřeně. Sem 

patřil  skvělý intelektuální diskutér spisovatel a dramatik Peter Karvaš, dramatik Juraj Váh ( 

člen redakční rady Fa D, přeložil jsem jeho hru Noční hlídka), vždy vstřícný a důstojný  

Ladislav Chudík ( napsal jsem o něm monografii – 1965), naopak  divoký  Julo Pántik, 

usměvavý  Ladislav  Vychodil  (rodák z Háčků u Prostějova, světově oceňovaný scénograf, 

včetně několika nejlepších inscenací Radokových  doma i ve světě - Hra o lásce a smrti v ND 

i  TR Brusel), z mladších  tehdy teprve začínající později slavná dvojice  Lasica a Julo 

Satinský, s nimiž bylo možné potkat se všude, kde se něco dělo, s kolegyní z vyššího ročníku , 

později známou  herečkou Natašou Tánskou  ( Barunka ve filmové Babičce) jsme se pyšně 

procházeli kolem Dunaje, aby si nás lidi všimli ( její maminka nás učila ruštinu – rodina 

utekla z Ruska před rudými), středoslovenský akcent měl  chlap jako hora herec  Štefan 

Kvietik, dodnes je mi záhadou osud kolegyně z ročníku, herečky Táni  Čiklove, dcery  faráře 

Čikla, popraveného po atentátu na Heydricha  ( přežila koncentrák, otce nezmiňovala, atentát 

byl tehdy hodnocen jako odboj londýnské benešovské kliky). Nezapomenu na  Jána  

Roznera , všestranně vzdělaného překladatele, dramaturga i spisovatele, v soukromí dost 

plachého  ( manžel o třináct let starší spisovatelky a  překladatelky Zory Jesenské, pocházela 

z tradičního pramene slovenské vzdělanosti -  Turč. Sv. Martina). Redakční okna FaD mířila 

přes ulici k nim. Český čtenář právě (2014) dostává do rukou překlad Roznerova  románu - 

eseje Sedm dní  do pohřbu  (jeho ženy: 1990-1972). Nebylo tolik  sporů mezi kolegy  

kritiky,  novináři či  historiky – mezi nimi Ladislava Lacha ( pilný historik  scénografie),  

Richard Blech ( šéf kultury v deníku Smena, spolutvůrce dvousvazkové  Encyklopédie 

dramatických umení Slovenska, 1989),  básnířka,  rozhlasová režisérka Veronika Vrbková- 

Brody  (žije na Floridě), spisovatelka  Jaroslava Blažková  (okouzlil nás její saganovský debut 

Nylonový měsíc (  později spolupracovala s Nakladatelstvím 68 manželů Škvoreckých 

v Torontu), světově ceněný  již nežijící skladatel vážné hudby Ilja Zelienka,  jednej 

z nejlepších mladých moderních malířů  Rudof  Fila  ( málomluvný ctitel Jakuba Demla). 

Všichni můj život obohatili. Zdá se mi, že v „malé“ Bratislavě měli k sobě lidé blíž, nebylo 

větších třenic mezi tvůrci a kritiky či novináři, dokonce s našimi kantory, těmi mladšími ( 

škola byla mladá), býval úzký vztah. Asistent Daňo Miachaelli, syn kominíka z Martina, mi 

později zachránil život, když jsme spolu bydleli a unikala nám kamna. 

Zatímco  svobody ubývalo, národnostních třenic přibývalo, musel jsem odejít  do Prahy. 

Vynutil si to tlak některých vlivných národnostně  cítících  slovenských komunistů a jejich 

kulturních přisluhovačů. Tomu se nedalo vzdorovat. Stopy slovenského štátu  ožily. Úměrně 

k tomu se zužovala i linie Filmu a divadla. Odešel  jsem do Divadelních novin (1960). 

Nestalo by se to, nebýt vstřícnosti  Františeka Pavlíčka, spisovatele a dramatika, tehdy 



vedoucího  tajemník divadelního svazu  (SČDU), později muže  z  disentu, nestalo by se to 

nebýt  pochopení redaktorů  Miloše Smetany (rodák z Kroměříže), později dramaturg ČT a 

Leoše  Suchařípy, znamenitého  překladatele, kritika, později dramaturga  a úspěšného  

divadelního  a filmového  herce  (Faunovo pozdní odpoledne, r.V.Chytilová). Absolvent 

moskevského GITISu (div.školy), prošel po r.68  řadou problémů, tehdy byl ještě vlivným 

šéfredaktorem DN a mohl si dovolit nejen prosadit mé přijetí, ale později mě jmenovat svým 

zástupcem.  

Z  Bratislavy do Prahy to nebyla ani tehdy dlouhá cesta, přesto jsem brzy pochopil, že pražské 

prostředí je hodně jiné než přátelské bratislavské pivnice a kluby, kde jste už odpoledne (!), 

nejpozději kdykoli večer mohl potkat každého, koho jste právě hledal. Praha se mi dlouho 

jevila jako  uzavřená, chladná a soutěživá. Začínal jsem vlastně znovu, včetně nezbytnosti  

zušlechtit i svůj rodný jazyk, poté, co jsem  na Slovensku osm  let  psal slovensky. ( Podnes tu 

mezeru z mládí cítím) . Nastala nová životní etapa. Ale netrvala  moc dlouho, boj o směřování  

DN  mě zasáhl dřív než  začaly novinám hlavní existenční problémy, až zanikly. Ale to už 

jsem v nich nebyl. Změny  v politickém systému  si vynucovaly i  změnu  oceňování  

divadelních výsledků. 

Případ, který v důsledku znovu silně ovlivnil můj život,  uvádím jako součást  moji cesty do 

redakce Zítřku. 

 60.- zejména  70.- léta. Panovala téměř permanentní  rozdílnost oficiálního postoje ke dvěma 

výrazným divadelním režijním osobnostem –  Otomaru   Krejčovi a  o sedm let staršímu 

Alfrédu  Radokovi. První  se  jako aktivní člen strany  těšil  plnými doušky oficiální 

podpoře, zatímco  Radok  byl  už z principu  svého  původu  trvale zpochybňovanou osobou, 

častým  terčem kritiky, povětšinou inspirované politickou vrchností. Způsob jeho tvorby  a 

zejména akcenty, byly nepřijatelné. „Nenáviděli ho, protože jednu věc věděli  s neomylnou 

přesností: že je usvědčuje“, řekl v nekrologu Václav Havel . 

Tvořil  v nejistotě o angažmá, bez stálé scény a  kontaktu se souborem,  s nímž by mohl 

soustředěně rozvíjet své režijní fantazie. S napětím sil, ale nevzdával se,  vytvářel  natolik 

silně působivý režijní způsob, že si postupně získával svými inscenacemi ( Komik v ND) stále 

větší okruh nadšených diváků. Vnímali, že odmítá  manýry  moci  a  bezpráví.  Kritické 

názory na jeho tvorbu  se pod tlakem mocných  rozdělovaly. Nebylo lehké podpořit v tisku 

oficiálně neoblíbeného.   

Krejču jsem od  jeho skalních socrealistických kreací vnímal podmíněně, vadily mi 

východiska jeho tvorby, partajně žhavé počátky,  býval  přímo vnucován. Sotva jsem  se ocitl 

v Praze a pronikal  do souvislostí  soudobých trendů, silně  mě zaujal  Radok.  Jeho strhující  

film Daleká cesta (1949), příběh židovské rodiny a smíšeného manželství za nacistické 

okupace, v 50. letech uváděný jen mimo Prahu a v 70.letech  úplně zakázaný. Prakticky ve 

stejném čase  získal Krejča titulní roly odborového předáka Zápotockého-Budečského ve 

filmu Vstanou noví bojovníci (1950), natočeného   Jiřím Weissem   podle románu  

spisovatele-prezidenta Antonína ( řečeného Tondy)  Zápotockého. Lidské i občanské 

protiklady obou  se protkávaly, nešlo je  nevnímat.  

I v Krejčových, později  nejednou strhujících a kritikou ceněných inscenacích (výrazná éra 

v ND, později v DZB)  jsem  nepřestával  číst kontinuitu levicového umělce - komunisty, sice 

polepšeného, nově orientovaného, zato stále podepíraného perličkami různých  funkcí, tvůrce 



vykládajícího   i  v nejlepších  etapách své tvorby  text  spíš  „svrchu“,  racionálně,  

kazatelsky, gestem „pedagoga hlediště“.( Hlavně na konci DZB II- v paláci Adria, dnes 

Divadlo bez zábradlí).  Spatřoval jsem v tom  daň  za občanské postoje na počátku cesty. 

Zvykl si být  součástí  vedoucího  poválečného společenského proudu, nechtěl  či neuměl se té 

prvořadosti  vzdát.( Ostatně nebyl v tom  v českém divadle sám).   Pravý opak  nikam 

nezařazeného fackovaného  Radoka. Usvědčující skutečnost , že dějiny osobního života jsou 

nezrušitelným pramenem  každé tvorby. 

 Jestliže O.K. pozitivně reagoval na společenské uvolnění po Stalinově smrti, nesmazal se tím 

fakt, že  Filmový týdeník  ilustroval „ smutek lidu  nad odchodem  soudruha  Klementa 

Gottwalda.“(1953) právě jeho tváří. Nesmazal, zůstal jen zapomenut. Krejča sice poznával, že 

se mýlil, ale v tu chvíli začal mít i on potíže. Z pekla neexistuje  propustka.  Jeho tvorba  se  

ocitá  trvale  v  okruhu  zájmu  disentu,  zatímco fakt, že  jeho umělecky neúspěšné DZB II, 

téměř bez diváků, ruší  právě ministr kultury Pavel  Tigrid, zůstává rádo nepřipomínáno.  

O.K.  si  uchovává určité  výsadní postavení, napájené zdrojem  vynikajících inscenací a také  

z povědomí jeho různých  občanských  bývalých  zásluh. ( Už z emigrace A.R. píše „ Pro 

kulturní Švédsko existuje pouze jeden československý režisér: Otomar Krejča. Uspořádaly se 

pro něj podpisové akce, které dokonale organizovala skupina stockholmských levičáků (prý 

komunistů“)). 

 Radok   uměl  nejen na scéně, ale  i před kamerou a později krátce jako tvůrce  Laterny 

magiky ( nezdržujme se historií vzniku nového vizuálního objektu), vyprávět se o  lidských 

osudech se strhující sugestivitou ( krátké angažmá v D41 E.F.Buriana). Vzpomeňme 

inscenaci Hry o lásce a smrti. Ovlivnil nové generace režisérů. Hledání těch dvou  osobností, 

jakkoli šli protichůdnými pěšinkami vývoje, chtěně i nechtěně ovlivnilo  českou divadelní 

scénu. Politická moc  je různě osudově konfrontovala či naopak přiřazovala ( akademický 

Encyklopedický slovník (1981), bezohledně opomenul oba. Všechno se to dělo pod mlýnicí 

nesvobody.  

A zavěr.  Radok  s rodinou odchází  23.srpna 1968 po infarktech do Švédské emigrace.  

Krejča získá oficiální souhlas  režírovat  v řadě evropských zemí. Radok  se v cizím kulturním 

prostředí, bez možnost uplatit jazyk, trápí, píše  o tom přátelům do Prahy ( také si dostane té 

cti). V r. 1975 je  v nepřítomnosti   „Jménem Republiky“ odsouzen za „trestný čin opuštění 

republiky“. On i jeho rodina. 22.dubna 1976, kdy připravuje uvést ve vídeňském Burgtheateru 

dvě Havlovy hry, umírá na další infarkt. Ve stejném čase pracuje ve Vídni  Krejča. Osudy. 

Svobodný vývoj po Listopadu 89 postavil ty dva děje  na misku vah a rozhodl. 

Nejprestižnější českou  divadelní cenou se stane Cena Alfréda Radoka  

 

 Co já ? Týkalo se mě to ? 

Když se  stal  O.K. předsedou ideového divadelního svazu a tím  ovládal  i  svazový orgán 

Divadelní noviny,  vyměnil  vedení redakce -  a já jsem přišel o místo. Výpověď mi sdělil 

nový šéfredaktor  Josef Trager, starší divadelní kritik,  člověk s pestrými, nejednou  spornými 

životními okamžiky, náhle vstřícný ke Krejčově tvorbě, krátce i jeho dramaturg, na osobní 

schůzce. Odbyla se   v kavárně jednoho hotelu v Jindřišské ulici. Krejča věděl, k čemu to 

potřeboval.   Ale to je na jiné vyprávění. Byl jsem zase bez místa. 



 

Naštěstí,  jak se říká, všechno špatné je k něčemu dobré, byl jsem volný. Tuhý režim  praskal 

ve švech , touha po svobodném životě rostla. Do té doby, než do země vtrhly (21.srpna 1968 ) 

okupační jednotky. Lokomotiva touhy po svobodě byl rozjetá natolik, že se ještě stihlo začít  

svobodně vydávat týdeník. Než znovu všechny naděje zabetonovala husákovská normalizace 

( duben 1969) , zůstala několikaměsíční možnost rozběhnout vydávání nového  týdeníku.  

Nebylo náhodné, že se toho chopili ti, kteří nepochybně toužili napravit své minulé tragické 

omyly. S rozpomínkou na někdejší Peroutkův týdeník Dnešek (vycházel od jara 1946),  se 

narodil moderní týdeník  Zítřek.  

A já jsem byl u toho! 

 Od prvních okamžiků, kdy nám JUDr. Vladimír Novotný ( aniž jsme příliš znali  jeho erudici 

novináře, věnoval se spíš světové politice ) ukazoval ve IV. patře slavné, přímo bájné secesně 

zdobené budovy  Melantricha, Václavské nám.36 (tady vycházel Šaldův zápisník!) , kde 

bude sídlit nová redakce. Dvě nevelké místnosti a vchod . Téměř pod střechou. Týdeník bude 

úplně nezávislý a svobodný, říkal trochu werichovsky vyhlížející muž a  šibalsky si třel 

plnovous. Působilo to jako alkoholové opojení. Vzrušující měsíce, ledy dogmat  praskaly,  

překotně se všelico napravovalo, světe div se, cenzura (tiskový dohled -ČUTI) zrušena . 

Nemuselo se nic nikam nikomu předkládat, ani vydavatelům. (V Zítřku o vydavateli , pokud 

si to dobře pamatuji, nikdy nepadla řeč, ostatně ani nebyl čas) 

Odehrálo se to  všecko  moc překotně, teprve  dva měsíce po  vpádu sovětských a dalších 

„bratrských“  vojsk, aniž  se přesně nevědělo, kolik při tom „osvobozování“  padlo na ulicích 

lidí, ještě jsme nevěděli že sovětská tajná  policie připravuje zatýkací seznamy, že brzy bude 

opět  cenzura a vyhazovy a útlak jako kdysi. Noviny Zprávy  narychlo vydávané pod 

dohledem okupantů, nám byly živým  zdrojem  vtipů. ( O to se staral zvláště kreslíř Karel 

Trinkiewitz – později pronásledovaný, dohnaný k emigraci, kde nedávno zemřel).  Na Hradě 

byl gen. Svoboda, jehož kolaborace s Gottwaldem nebyla právě připomínána, naopak se  

zdůrazňovalo že byl taky pronásledován a cenilo se  jeho odmítnutí odletět z moskevského 

jednání  s Brežněvem, dokud nepropustí Smrkovského, internovaného kvůli odmítnutí 

ponižující „smlouvu“ podepsat.  A  gen. taj. KSČ byl  Alexander Dubček, „ náš Saša“ , Iva 

Janžurová  mu přinesla kytici a vtiskla veřejně polibek, fotografie Sašova   skoku  v plavkách  

do bazénu  uveřejněná na titulní straně populárního Mladého světa čtenáře fascinovala. Že by 

opravdu ještě nebylo všecko ztraceno?   

Nebojme se jít do toho! 

Pamatuji, kolik bylo nápadů, co dát do prvního čísla na první stranu. Zvítězila mapa ČSR, 

jako vyjádření státní suverenity a národní hrdosti. Měli jsme pár psacích strojů a nadšení. Kde 

získával Jan Beneš (neplést se spisovatelem téhož jména), to ostatní potřebné, nevím. Nešlo 

by to bez přelaskavé tajemnice paní O. Bílé, další členové redakce přicházeli postupně. Hodně 

se spoléhalo na Michala Lakatoše, stíhaného nejen kvůli ostrým  komentářům, živé rozhovory 

přinášela  a populární  Sylva Daníčková ( moderátorka EXPO 58) , získala k spolupráci Jiřího 

Šlitra, na kulturní části se podílela dramaturgyně Jana Beránková ( později Paterová), hned u 

vchodu měl stůl plachý poličský rodák, básník Miloslav Bureš, jenž nás žel o  měsíc později 

opustil (1909-1968). Jeho verše Otvíráni studánek stále žijí v hudbě B.Martinů. Všudybyl 

Michal Vaněrka sbíral  živé informace v ulicích, kde se stále něco dělo, stačilo vyjít před dům 



na Václavák! Později přišel intelektuální básník Jiří Gruša ( zavřený nevím už jestli před tím 

nebo i potom ), redakci doslova přepadávaly desítky přispěvatelů, spolupracovníků, 

talentovaných a vtipných autorů, kreslířů, humoristů, lidí z filozofických kruhů, překladatelé. 

Šéfredaktor  ani redaktoři neměli žádné návštěvní dny, mluvili jsme s každým, kdo měl něco 

na srdci. Bylo vidět jaký hlad je ve veřejnosti po svobodném vyjádření. Rozkřiklo se, že 

Zítřek  chce zůstat  nepošpiněn lidmi, kteří kdysi byli „ u nich“, že naopak otevírá své stránky 

těm, kteří nesměli.  

 Zítřek byl  programově jediný český list, v němž nepracoval žádný bývalý komunista, vznikl 

na půdě národně-socialistické strany, jistě i na  pozadí její klikaté historie, možná coby 

omluva za prohrané postoje v únoru 1948. Ale tohle všechno  jsme tehdy necítili, vnímali 

jsme s radostí, že to byli právě  oni, kdo si troufl něco takového akčně vytvořit. Slavný 

Melantrich, s obrovskou liberální tradicí, bojující léta o svou  nejlepší nakladatelskou tvář. 

Byla to opravdu událost v domácím novinářském světě i když jsme si to v té euforii 

neuvědomovali .Vznikaly i jiné listy, převážně s účastí „polepšených“, byť také znamenitých 

novinářů , se sympatiemi  disidentských kruhů. 

Zítřek byl „týdeník pro politiku, ekonomiku, vědu a kulturu“. Na tomto poli dominovaly 

Literární noviny  s redakcí  tvořenou převážně bývalými komunisty, nelibě nesli,  že náš 

náklad rychle převyšoval jejich čtenářský ohlas, měli  jsme už po pěti číslech náklad 190  tisíc 

výtisků. Na stáncích se noviny  každou  středu  zdržely sotva chvilku. Remitenta nula, hodně  

výtisků se ztrácelo už v tiskárnách, kresby a fotografie se měnily v suvenýry. Orientaci 

Zítřku může zasvěcenější člověk rozšifrovat už podle členů redakční rady – i když si 

nepamatuji, že měla někdy vůbec čas sejít se  celá: Ladislav Fuks, Iva Janžurová, Jiří Menzel, 

Alfréd Radok, Jindřiška Smetanová, Alfréd Radok, Vojtěch Jasný ( připravoval film Všichni 

dobří rodáci).  

Zítřek dostal místnosti v budově Melantrichu, tedy na Václaváku, ve stejných místnostech,  

kam po 22 letech přenesl  Pavel Tigrid z Paříže své Svědectví (1991). V nižších patrech  byla 

redakce neméně úspěšného deníku  Svobodné slovo. Zákaz vycházení  podepsal  v dubnu 

1969 Lubomír Štrougal, ministr vnitra. 

 

 

A opět jsem stál před otázkou, co dál? S puncem redaktora  zakázaného listu nebylo snadné 

najít práci když nastalý vývoj popřel všechno, o co jsme se snažili. Nejen popřel, ale i trestal  

nositele těch snah. 

Uběhlo skoro dvakrát deset krušných let. Listopad 89 všechno šťastně změnil. Měl jsem 

k Melantrichu blízko, psával jsem i do Svobodného slova, a tak najednou vznikla myšlenka, 

že bych mhl být pověřeným šéfredaktor právě toho slavného nakladatelství Melantrich. Stalo 

se. Ale ani toto období mé cesty nebylo dlouhé. NS zašantročili politický kapitál, nejen 

Zítřka, ale všeho  předchozího ( (v r.1939 to byla 3. nejsilnější politická strana), všelijak se 

přeskupovali, spojovali a cestou stále víc doleva  poztráceli jak budovu Melantricha, tak 

veškerý další majetek. O nové vzkříšení něčeho z toho, co bývali NS se nedávno znovu 

jakoby pokusil Jiří Paroubek ( NS-Lev 21), ale v jeho rukách se  proměnil odkaz  „slavné „ 

Benešovy strany v troud. A to je konec slávy toho místa. 



P. Z.: Co třeba ten pan Kučera, předseda NS tehdy, jak jste ho vnímal?  

A. F.: Judr.Kučera, předseda NS a současně časně vysoký funkcionář ČNR hrál takovou  

zvláštní roky na obě strany. Já si dobře pamatuji, že třeba byly schůzky v Moskvě, a různé 

jiné důležité politické schůzky, on nás svolal, včetně Svobodného slova, redaktory Zítřku, a 

snad otevřeně  referoval, jak to bylo, ale potom přišel zase do ČNR  a hrál to s nimi. Dnes je 

bez dokladů velice obtížné říkat, na kolik byla jeho kolaborace silná, ohrožující. To dělení na 

pravé a levé, na vinné a nevinné, na to, co kdo co udělal, víte to je, když člověk je nějaký  čas 

na světě a vidí, jak se to proměňovalo a kdo se, kdy se , jak  zachoval, vyslovit soud je těžké. 

 Jenom namátkou, dneska disidenty oslavovaný, a nejen disidenty, slavné jméno kdysi ( 1968) 

ministra zahraničních věcí, Jiřího Hájka, Je podepsán na řadě nechutností, pak zase disidenty 

oslavován a  Havlem  vysoce ceněn. Vyberte si! Namátkou starší kolega z branže. Sergej 

Machonin. Fenomenální stylista, znamenitý kritik , silná figura Literárních novin, narodil se 

v Moskvě, prošel koncentrákem, zato jeho překlady strašného  Ažajevova románu ze stalinské 

éry Daleko od Moskvy byl vydán nazdařbůh  devětkrát a vždycky to šlo rovnou do stoupy, 

aniž to někomu vadilo. Politika ? Honorář? Tomu  člověk přihlížel a měl obavy. Když  

Machonin skončil v disentu, znovu se cítil výš, jako ukřivděný, odsuzoval ty, kteří zůstali „ 

nad zemí“. Ale my bezpartijní jsme si nechtěli nic s komunisty vyřizovat, my jsme je 

nenáviděli od počátku. Pavel Kohout, napřed pokárání redakce za odmítnutí jeho pokrokové 

hry, později skončil sám v osidlech moci a taky v disentu. Chová se umírněněji a zdá se, že 

nejvíc „šel do sebe“, po r.68 už nechtěl „ do vlády“, mezi lepší, ačkoliv mu to prý Havel 

nabízel. 

Když vstoupil  Václav Klaus na  cestu politikou, ač sám  kdysi přednášel na tajných 

ekonomických seminářích, zachoval se  nedisidentsky a odmítl  disidenty jako „ ty lepší“.  

Dostal se do křížku jak s Havlem , tak celým hnutím. Založil ODS. Spor o výklad toho ještě 

neskončil a promítá se do politických šarvátek, byť často skrytých, až dodnes. I my jsme na 

půdě Zítřka zachytávali spory o tradici české politiky ( odtud na našich stránkách Česká 

otázka TGM ), spor o český úděl, vedený dosti tvrdě mezi Milanem Kunderou a Václavem 

Havlem. První chtěl komunismus vylepšovat, Havel tu možnost odmítal. Stáli jsme za 

Havlem. Literární noviny ( nevím už, vycházeli-li tehdy jako Literární listy či Listy, stály 

zpravidla  pochopitelně za Kunderou. Vždyť kruh redakce  a valné části spolupracovníků, 

A.J.Liehm, Milan Kundera, Milan Schulz, Milan Jungmann, ti všichni byli křtěni 

komunismem. 

P. Z.: No, krásně vyprávíte. Byl jste kvůli Zítřku nějak kontaktován StB či jinak? 

A. F.: Vyšetřovali mě kvůli reportáži ze Sadské, kde byl skalní komunistický ředitel školy,  

kterého jsem kritizoval. Ozval se, když se režim konsolidoval pod křídly komunistické moci. 

Tehdy jsem se z toho ještě po několik sezeních vykličkoval, situace byla nepřehledná, ředitel  

myslím brzy umřel. Potíže měli mnozí. Zdena Rýdlová napsala  kritickou  reportáž o tom, jak 

nás sověti okrádají o uran. Tehdy také uranoví dělníci kvůli tomu 14 dní  stávkovali. Brzy 

celá aféra utichla a uran nám brali další desetiletí. 

Redakce se nějaký čas i po skončení scházela ( vzpomínám na schůzku u Sylvy, v jejím 

krásném bytě pod Karlovým mostem, na malostranské straně, nevím, že bychom si navzájem 

stěžovali na „bolístky“, museli jsme s tím přece počítat. Byla to nejen novinařina, byl to boj. 



Jednou jsem šel zrovna od Sylvy, když jsem potkal Karla Trinkiewicze, svěřil se mi, že už 

nemůže pronásledování vydržet a chystá se emigrovat. To bylo žel naposledy, kdy jsme se 

setkali. I když jsme ještě později byli krátce ve spojení. 

P. Z.: Vím něco o té době, a právě mě překvapilo, i když vlastně by mě to ani nemělo 

překvapovat, ale přece jen, bylo to už  po pražském jaru, když už to bylo všechno takové 

otevřenější, že opravdu ten Zítřek , spíš  pravicově orientován nebo lépe řečeno 

proreformně orientován, byl na tu dobu opravdu otevřený. Nebyl tam takový ten 

ideologický patos, když třeba čtete Rudé právo, takže mě to vlastně i překvapilo, i 

spoustu takových jako moderních názorů na tu dobu mi to přišlo, nevím, v té době jsem 

nežila, ale prostě z té představy kterou o té době mám, tak mi to přišlo jako velice 

moderní, pokrokový. Tam třeba, když teda to tak jako zmíním, tak mi tam přišlo 

zajímavý, že se tam hodně hovořilo i o sexualitě, hodně otevřeně, že bych to ani 

nečekala, to mě třeba hodně překvapilo. Nicméně, to jsem někde četla, že možná to bylo 

inspirováno možná  německými  levicovými časopisy, kde byly ty otázky, právě v té 

době, byla to šedesátá léta, vlastně ohledně  sexuality hodně otevírány. 

A. F.: Erotika a sex byly součástí nové otevřenosti. Věděli jsme, že je to pramen k otevírání 

nevysloveného, doposud tabu. V pražském varieté vznikl první striptýz, začínaly se objevovat 

nahrávky zakázaných filmů…Byla tou součást naší koncepce. V tom smyslu jsme byli 

opravdu v popředí …Věděli jsme přece, jak sadistický režim skrývá základní otázky lidského 

života. 

P. Z. V pramenech jsem se dočetla, že někdy prosinci 68 se objevuje, že snad jako 

vznikla v redakci, teď nevím, jestli to budu přesně citovat, jako panika, že snad tam byl 

nasazen nějaký informátor do redakce, co je na tom pravdy? 

A. F.: Nevím o tom.  

P. Z.: Jak jste prožíval následnou okupaci?  

A. F. Už jsem ničemu nevěřil. Všechno bylo jenom vylepšený komunismus. 

P. Z. Takže já bych poděkovala panu Aleši Fuchsovi za dnešní povídání. 

(Přepis namluveného rozhovoru zredigoval a doplnil Aleš Fuchs/ červen 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Vzor smlouvy 

Smlouva o poskytnutí práv 

uzavřená níže uvedeného dne podle § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „smlouva“) mezi:  

1) … (dále jen „oprávněná“) 

a  

2) … (dále jen „narátorka“) 

Preambule  

„Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy po zralé úvaze a s vědomím, že přispěje ke zvýšení 
úrovně lidského poznání na vědecké úrovni. Smluvní strany si rovněž plně uvědomují, že realizační 
fáze projektu je založena na vědecké metodě tzv. oral history, která prostřednictvím analýzy původních 
osobních poznatků a prožitků oslovených osob (narátorů) napomáhá objasnit období, jímž se projekt 
zabývá. Smluvní strany jsou přesvědčeny, že touto smlouvou zajišťují právní bezvadnost svého jednání 

tak, aby mohlo dojít k naplnění cílů projektu.“  

I. 

 

Předmět smlouvy 

 

Narátorka poskytne oprávněné na základě této smlouvy životopisné rozhovory za současného použití 

zvukových záznamových technických prostředků (dále jen „rozhovory“), které se uskuteční v termínu 

dohodnutém k tomuto účelu smluvními stranami. 

II. 

Postavení oprávněné 

1. Oprávněná se zavazuje, že provede či zajistí doslovné přepsání rozhovorů do graficky 

znázornitelné podoby (dále jen „přepisy rozhovorů“), a to na své náklady.  

2. Oprávněná se rovněž zavazuje, že zvukový záznam nebo zvukově – obrazový záznam 

pořízený jí dle článku I. této smlouvy a přepis rozhovorů zařadí do sbírky rozhovorů Centra orální 

historie Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. 

3. Oprávněné je umožněno využívat zvukový nebo zvukově – obrazový záznam, pořízený jí dle 

článku I. této smlouvy, a přepisy rozhovorů jen pro vědecké účely. Smluvní strany považují použití 

části či celku přepisů rozhovorů, případně údajů z těchto přepisů rozhovorů v odborné literatuře za 

využití v souladu s předchozí větou tohoto ustanovení.  

4. Jestliže mají být zvukové nebo obrazově - zvukové záznamy, pořízené jí dle článku I. této 

smlouvy, nebo přepisy rozhovorů použity pro jiný účel než uvedený v předchozím odstavci tohoto 

článku, je oprávněná povinna vyžádat si předchozí souhlas narátorky.  

 

 



III. 

Souhlas narátorky 

1. Narátorka prohlašuje, že pořízení zvukových nebo zvukově – obrazových záznamů podle 

článku I. této smlouvy a použití těchto zvukových nebo zvukově – obrazových záznamů a přepisů 

rozhovorů pro vědecké účely podle této smlouvy není v rozporu s jeho oprávněnými zájmy. 

2. Narátorka touto smlouvou uděluje oprávněné v souladu s § 9 zákona č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas ke zpracování údajů obsažených ve zvukových nebo 

zvukově – obrazových záznamech, pořízených podle článku I. této smlouvy, a ke zpracování údajů 

obsažených v přepisech rozhovorů, a to na dobu trvání této smlouvy. 

3. Narátorka touto smlouvou potvrzuje, že jej oprávněná před podpisem této smlouvy poučila o 

jeho právech podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a zároveň 

prohlašuje, že jsou mu v okamžiku podpisu této smlouvy známy údaje, v jakém rozsahu, jakým 

způsobem a pro jaký účel budou jeho osobní údaje oprávněnou zpracovány a komu mohou být 

zpřístupněny či komu jsou určeny.  

IV. 

Doba trvání smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s možností její výpovědi kteroukoli smluvní 

stranou. Výpověď nabývá účinnosti po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, která se počítá od prvního 

dne měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Vypoví-li tuto 

smlouvu narátorka, je taková výpověď považována za odvolání souhlasu ke zpracování jeho osobních 

údajů pro účely této smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 

znění.  

2. Smluvní strany jsou si při uzavírání této smlouvy vědomy, že dojde-li k výpovědi této 

smlouvy ze strany narátorky ve smyslu věty třetí předchozího odstavce tohoto článku, mohou být 

osobní údaje týkající se narátorky a poskytnuté jím na základě této smlouvy považovány za archiválii 

ve smyslu zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, v platném znění, a podléhat zvláštnímu režimu 

zacházení stran oprávněné v souladu s tímto zákonem.  

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou autentických stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 

obdrží po jednom stejnopisu.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si text této smlouvy přečetly, že ji neuzavírají v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, že s jejím obsahem souhlasí a na základě těchto skutečností podle 

své svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

 

Za oprávněnou:                                             Za narátorku:                                                   



7. Doba pohledem karikaturistů Zítřku 

I. ročník 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 1. číslo, s. 2) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 3. číslo, s. 2) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 3. číslo, s. 9) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 4. číslo, s. 2) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 3. číslo, s. 16) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 1. číslo, s. 1) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 4. číslo, s. 1) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 1. číslo, s. 16) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 5. číslo, s. 2) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 5. číslo, s. 5) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 5. číslo, s. 6) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 5. číslo, s. 9) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 5. číslo, s. 11) 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 1. číslo, s. 11) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 5. číslo, s. 16)

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 6. číslo, s. 1) 



 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 6. číslo, s. 2) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 6. číslo, s. 7) 

 



 

Karikatura Jiřího Lochmanna (Zítřek, 1. ročník (1968), 7. číslo, s. 5) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 7. číslo, s. 7) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 7. číslo, s. 9) 



 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 7. číslo, s. 2) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 2. číslo, s. 1) 

 



 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 1. ročník (1968), 8. číslo, s. 2) 

 

 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 1. ročník (1968), 8. číslo, s. 3) 

 



 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 1. ročník (1968), 9. číslo, s. 4) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 9. číslo, s. 6) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 9. číslo, s. 7) 

 



 

Karikatura Jiřího Lochmanna (Zítřek, 1. ročník (1968), 9. číslo, s. 8) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 2. číslo, s. 2) 

 

Karikatura Jiřího Lochmanna (Zítřek, 1. ročník (1968), 9. číslo, s. 16) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 9. číslo, s. 9) 

 

 

Karikatura J. Dostála (Zítřek, 1. ročník (1968), 10. číslo, s. 3) 

 



 

Karikatura – autor neznámý, iniciály JOKR (Zítřek, 1. ročník (1968), 10. číslo, s. 2) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 10. číslo, s. 3) 

 

Karikatura Jiřího Lochmanna (Zítřek, 1. ročník (1968), 10. číslo, s. 6) 



 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 10. číslo, s. 16) 

 

 

Karikatura Jiřího Lochmanna (Zítřek, 1. ročník (1968), 11. číslo, s. 6) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 11. číslo, s. 16) 



 

 

Karikatura – autor neznámý, iniciály JOKR (Zítřek, 1. ročník (1968), 11. číslo, s. 7) 

 

 

Karikatura F. Nejedlého (Zítřek, 1. ročník (1968), 11. číslo, s. 8) 

 



 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 1. ročník (1968), 12. číslo, s. 2) 

 

 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 1. ročník (1968), 12. číslo, s. 14) 

 



 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 1. ročník (1968), 12. číslo, s. 4) 

 

 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 1. ročník (1968), 12. číslo, s. 16) 

 

 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 1. ročník (1968), 12. číslo, s. 16) 



 

 

Karikatura Jiřího Lochmanna (Zítřek, 1. ročník (1968), 12. číslo, s. 16) 

 

 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 1. ročník (1968), 12. číslo, s. 16) 

 

 

Karikatura Jiřího Srba (Zítřek, 1. ročník (1968), 12. číslo, s. 16) 

 



 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 1. ročník (1968), 2. číslo, s. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. ročník 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 1. číslo, s. 2) 

 

 

Karikatura – autor neznámý, iniciály JOKR (Zítřek, 2. ročník (1969), 1. číslo, s. 7 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 2. číslo, s. 4) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 2. číslo, s. 7) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 2. číslo, s. 9) 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 2. číslo, s. 10) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 2. číslo, s. 11) 

 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 2. ročník (1969), 2. číslo, s. 16) 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 2) 

 

Karikatura Mariána Vaňka (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 3) 

 

Karikatura Karla Vlastimila Lepší (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 4) 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 7) 

 

Karikatura Mariána Vaňka (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 8) 

 

Karikatura Mariána Vaňka (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 10) 

 

Karikatura Mariána Vaňka (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 11) 



 

Karikatura Mariána Vaňka (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 11) 

 

Karikatura Mariána Vaňka (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 12) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 15) 



 

Karikatura Mariána Vaňka (Zítřek, 2. ročník (1969), 3. číslo, s. 16) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 4. číslo, s. 6) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 4. číslo, s. 9) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 4. číslo, s. 16) 

 

 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 2. ročník (1969), 5. číslo, s. 2) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 5. číslo, s. 6) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 5. číslo, s. 7) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 5. číslo, s. 10) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 5. číslo, s. 16) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 6. číslo, s. 11) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 6. číslo, s. 16) 

 



 

Karikatura F. Nejedlého (Zítřek, 2. ročník (1969), 7. číslo, s. 7) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 8. číslo, s. 7) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 8. číslo, s. 9) 

 

 

Karikatura Vlastimila Lepší (Zítřek, 2. ročník (1969), 8. číslo, s. 15) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 9. číslo, s. 2) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 9. číslo, s. 4) 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 9. číslo, s. 6) 



 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 9. číslo, s. 9) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 9. číslo, s. 15) 

 

 

Karikatura F. Nejedlého (Zítřek, 2. ročník (1969), 10. číslo, s. 2) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 10. číslo, s. 11) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 10. číslo, s. 15) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 11. číslo, s. 11) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 11. číslo, s. 16) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 12. číslo, s. 6) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 12. číslo, s. 7) 

 



 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 12. číslo, s. 8) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 12. číslo, s. 11) 



 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 12. číslo, s. 15) 

 

 

Karikatura Karla Trinkewitze (Zítřek, 2. ročník (1969), 13. číslo, s. 8) 

 

 

 

 


