
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Pedagogická fakulta

Katedra dějin a didaktiky dějepisu

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vznik a vývoj časopisu Signál

Autor: Tomáš Nečesaný

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Studijní program: Specializace v pedagogice

Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání 

Praha 2016



Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na téma Vznik a vývoj časopisu Signál

vypracoval samostatně pod vedením Prof. PhDr.  Víta Vlnase, Ph.D. a za použití v práci

uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla využita

k získání jiného nebo stejného titulu a že odevzdaná elektronická verze bakalářské práce je

identická s její tištěnou podobou.  V Praze dne 14. dubna 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tomáš Nečesaný



Poděkování

Rád bych poděkoval doc. PhDr. Aleně Míškové, Ph.D. za pomoc s výběrem tématu

bakalářské práce a za rady k jejímu zpracování. Rovněž chci poděkovat Prof. PhDr.  Vítu

Vlnasovi, Ph.D. za to,  že se mé práce ujal,  a za trpělivost,  kterou k mé osobě a práci

projevil. V neposlední řadě děkuji Janu Dobiášovi za to, že mi poutavě přiblížil mediální

svět  přelomu šedesátých a  sedmdesátých let.  Poděkování  rovněž patří  Jitce Bílkové za

významnou pomoc při finalizování a optimalizování práce.

2



Obsah
Úvod, motivace výběru tématu..............................................................................................5
Rozvržení práce......................................................................................................................7
Diskuse k pramenům..............................................................................................................8
Charakteristika časopisu Signál..............................................................................................9

Časopis Obránce vlasti......................................................................................................9
Charakteristika Signálu....................................................................................................11

Role Hlavní správy tiskového dohledu, politická propaganda v šedesátých letech, politické 
provokace na stranách Signálu.............................................................................................14
Dostupnost periodik.............................................................................................................19
Komplexní rozbor časopisu Signál.......................................................................................20

Struktura redakce.............................................................................................................20
Stálé rubriky.....................................................................................................................23
Poměr zábavy a ideologického obsahu............................................................................27
Rezidua druhé světové války a česko-německé vztahy...................................................30
Zahraniční žurnalistika....................................................................................................33
Kriminální žurnalistika....................................................................................................37
Tramping..........................................................................................................................40
Populární hudba...............................................................................................................41

Shrnutí vývoje Signálu v letech 1965–1968.........................................................................44
Srovnání Signálu a Mladého světa.......................................................................................45
Situace po roce 1968............................................................................................................48
Příloha, Rozhovor s Janem Dobiášem o médiích na přelomu šedesátých a sedmdesátých 
let, ze dne 23. 2. 2016...........................................................................................................52
Seznam pramenů a literatury................................................................................................67

3



Abstrakt

Název práce: Vznik a vývoj časopisu Signál

Autor: Tomáš Nečesaný

Katedra: Katedra dějin a didaktiky dějepisu

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 

Práce se zabývá časopisem Signál v období od jeho vzniku do roku 1968. V první

části jsou popsány okolnosti vzniku a prostředí, v jakém časopis vznikal. Druhá část se

zaměřuje  na  jeho  detailní  charakteristiku.  Popisuje  strukturu  redakce  a  její  změny  za

nástupu normalizace, všímá si vývojových tendencí a srovnává časopis s jiným dobovým

periodikem. 

Klíčová slova: Signál, magazín, média.

Abstract

Title: The origin and development magazine Signal

Author: Thomas Nečesaný

Department: Department of history and history didactics

Supervisor: Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

The work deals  Signal magazine in the period since its inception in 1968. The first part

describes the circumstances of creation and the environment in which magazine originated.

The second part focuses on the detailed characteristics. It describes the structure of the

newsroom and its changes after the onset of normalization, noting trends and compares

magazine with other contemporary periodicals.
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Úvod, motivace výběru tématu

Literární historici někdy tvrdí, že literatura otevírá okno do dějin v tom smyslu, že

jejím studiem, můžeme o myšlení a hodnotách lidí, kteří ji psali, mnohé zjistit. Zatímco

záznamy  z kronik,  archeologické  objevy  a  další  a  další  způsoby  čerpání  historických

pramenů nám říkají, co se stalo, psaný text ukazuje, jak člověk myslel. Naznačuje i jaký

byl  zřejmě  zamýšlený  recipient  díla.  Studiem historických  textů  můžeme  pronikat  do

myšlení  lidí  na  staletí  vzdálených.  Zaujetím  pro  dávnou  historii  pak  můžeme  snadno

zapomenout,  že posun v myšlení se netýká jen generací velmi vzdálených, ale dochází

k němu už v generaci jedné, či dvou. Zajímavé a přitažlivé ohledně čtení modernějších

textů je, že se zde jedná o lidi, které známe. Potkáváme je, spolupracujeme s nimi, žijeme

spolu,  ať  jde  přímo  o  naše  rodiče,  prarodiče,  nebo  třeba  jen  známé  či  kamarády.  Při

kontaktu s nimi snadno zjistíme, že generační posun nám neumožňuje vidět svět stejnýma

očima.  Zkoumání  a  snaha  o  porozumění  současné  literatuře,  například  novinám

a časopisům může přinést  nový pohled na lidi  kolem nás,  pohled na dobu jejich mládí

a přiblížit nám atmosféru doby, v níž vyrůstali.

Žurnalistika se vyznačuje především tím, že oslovuje velkou masu lidí. Vzhledem

k tomu musí volit  svá témata a jazyk. Tak jako se lidem přizpůsobuje,  zároveň se lidé

přizpůsobují  jí  a  jsou  jí  ovlivňováni.  Nejlepší  obraz  doby  by  pak  asi  poskytl  rozbor

celostátních deníků jako byly například v době Rakousko-Uherska v Čechách  Národní

listy, za první republiky Lidové noviny, v období komunistického režimu Rudé Právo apod.

Naproti tomu pohled na periodika specifičtější umožní nahlédnout do duše vybrané cílové

skupině, například mladistvých, nebo jednoduše „mladých“.

Několikrát jsem namátkově pročítal různé práce a články věnující se žurnalistice

zaměřené na mládež v komunistickém Československu. Všechny braly jako výkladní skříň

tohoto  druhu  periodik  Mladý  svět,  který  samozřejmě  patří  po  právu  na  špici  zájmu

historiků i literárních historiků a teoretiků, dík své odvaze i neobyčejným schopnostem

jeho redaktorů.  Mladý svět však nevznikal ve vzduchoprázdnu a to je prostor, který mě

zaujal a nutil k přemýšlení, jaké další tiskoviny měl mladý čtenář k dispozici. Mladý svět

nebyl  jediným  periodikem  pro  mladou  cílovou  skupinou.  Abychom  mohli  porozumět

generaci vyrůstající v šedesátých letech, je nutné prostudovat i jiná periodika. Organizací

se zaměřením na mládež byl vedle SSM (Socialistický svaz mládeže, který vydával Mladý
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svět; dříve ČSM1) či Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou). Ten vydával časopisy jako

byl Svět motorů, Letectví a kosmonoutika, Modelář a další. V neposlední řadě potřebovalo

na mládež cílit  Ministerstvo národní obrany (dále jen MNO). Pod zkratkou MNO také

fungovalo  vydavatelství,  od  roku  1969  přejmenované  na  vydavatelství  Magnet.  Toto

vydavatelství  produkovalo  noviny  a  časopisy  s  vojenskou  tematikou:  Obrana  lidu,

Československý voják,  Zápisník,  Lidová armáda,  ATOM – Armádní technický obrázkový

magazín,  Historie  a vojenství,  periodika ve spolupráci  s  výše zmíňeným Svazarmem  –

Svazarmovec (na Slovensku Obránca vlasti), týdeník Svět motorů, měsíčník Motor (vznikl

spojením  časopisů  Za  volantem a  Motoristická  současnost),  Letectví  a  kosmonautika,

Modelář, Střelecká revue, Pes – přítel člověka, Amatérské rádio a Vodní revue, a konečně

branně bezpečnostní časopisy, kam patřil týdeník Obránce vlasti.

Obránce vlasti zanikl z ekonomických důvodů v roce 1964, a místo něj se objevil

časopis Signál, který v mnohém svého předchůdce následoval, zároveň se ale přizpůsobil

své době a vysoká čtenářská úspěšnost ho dostala, podobně jako Mladý svět, do kategorie

podpultového zboží. Redakce se proměnila jen nepatrně, přibyly však nové rubriky a styl

časopisu se výrazně otočil směrem k zájmům čtenářů, které se pokusil oslovit kulturnějším,

živějším  a  celkově  poutavějším  obsahem.  Mladý  svět měl  v  Signálu do  jisté  míry

konkurenci, přestože nejde hovořit o konkurenci v dnešním slova smysu.

Signál zaujal  mou pozornost  mezi  dostupnými periodiky šedesátých let  nejvíce.

Z nezáživného  Svazarmového  „plátku“  s  rekordně  nízkou  čteností  se  Silvestrem 1964

proměňuje v kvalitní čtení pro mladé.

1 ČSM, Československý svaz mládeže, do r. 1970, později SSM, Socialistický svaz mládeže.
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Rozvržení práce

Hlavním  cílem  práce  je  přiblížit  časopis  Signál,  okolnosti  jeho  vzniku  a  jeho

fungování do přelomu let 1968/1969 a jeho roli v žurnalistice a životě mládeže. Zároveň se

pokouší odpovědět na otázky, nakolik byl řízen a veden režimem k propagandě a nakolik

byl  periodikem  nezávislým  (samozřejmě  s  přihlédnutím  k  dobovým  možnostem

nezávislosti). V práci se zaobírám několika základními dílčími tématy, které zároveň tvoří

obsahy  jednotlivých  kapitol:  přesně  definovat  časopis  Signál;  popsat  okolnosti  vzniku

časopisu; popsat strukturu redakce magazínu včetně osob řídících jeho chod na příslušném

silovém  ministerstvu;  popsat  roli  Hlavní  správy  tiskového  dohledu  v  druhé  polovině

šedesátých  let;  nastínit  dostupnost  periodik;  analyzovat  přesně  časopis  podle  stálých

rubrik; určit poměr zábavy a „ideologického balastu“. Dále rozebírám zahraniční témata

a krimi, česko-německé vztahy, rezidua druhé světové války, pop a tramping, roli časopisů

Signál a Mladý svět v šedesátých letech a jejich srovnání, situaci po roce 1969. V příloze,

jako  jeden  z  pramenů,  připojuji  rozhovor  s  Janem Dobiášem o  médiích  v  šedesátých

a sedmdesátých letech.
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Diskuse k pramenům

Prameny, z nichž moje práce vychází, lze rozdělit na archivní, literární a orálně

historické. A samozřejmě čerpám především z vlastního obsahu čísel Signálu.

Relativně  bohatá  literatura  věnující  se  československým  médiím  v  době

komunismu se věnuje především jednotlivým jevům, jako cenzura, propaganda a řízení.

V některých článcích (například studie Petra Cajthamla  Polopravda a lži) lze najít přímé

narážky na  časopis  Signál,  ale  pouze  ve velmi  omezené míře.  Pokusím se  využít  tuto

literaturu především v kapitolách o cenzuře a propagandě, které v případě nemožnosti najít

dokumenty  vztahující  se  k  propagandistickému  řízení  Signálu poslouží  alespoň  jako

ilustrace toho, v jakém prostředí redakce fungovala.

Dohledat  archivní  prameny  je  poněkud  problematické,  neboť  vlastní  archiv

časopisu Signál vyhořel  (přidat poznámku z Jan). Relevantní jsou pak archiválie uložené

v Archivu bezpečnostních složek (dále jen ABS), shromažďující velkou část písemností

ministerstva  vnitra,  kterým  byl  Signál řízen  od  roku  1970.  Dále  byl  pro  mé  bádání

podstatný fond Svazarmu nacházející se v Národním archivu (dále jen NA). Z ostatních

fondů NA jsou pak k nalezení záznamy vztahující se k registraci periodika (Fond:  NA,

f. MK  ČSR/ČR,  Periodika),  oprávnění  k  vydávání,  kvóty  na  příděl  tiskového  papíru,

podmínky  vydávání,  povolení  překročení  nákladu,  schválení  ceny  periodika  a  ideově-

politický program. Tyto prameny pomáhají objasnit okolnosti vzniku a fungování Signálu.

Jednotlivá čísla samotného časopisu z období let 1965–1969 a diplomovou práci

Michala Janovského z roku 2006 využívám k analýze náplně periodika ohledně poměru

zábavy  a  ideologie,  stálých  rubrik,  rozsahu  zahraničních  témat  a  krimi,  politických

provokací, popu a trampingu a reziduí druhé sv. války. Neopomenu srovnání s dobovým

tiskem,  důležitým zdrojem je  samozřejmě  Slovník  české  literatury2 a  osobnější  pohled

poskytne rozhovor s tehdejším redaktorem Mladého světa.

2  http://www.slovnikceskeliteratury.cz/
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Charakteristika časopisu Signál

Jak  již  bylo  nastíněno  výše,  časopis  Signál navázal  na  dřívější  periodikum

Svazarmu –  Obránce vlasti,  který byl  ústředním svazovým orgánem a přinášel  členům

novinky sportovního charakteru a informace od vedení svazu. Než přistoupíme k popisu

Signálu, zaměříme se proto alespoň stručně na tento časopis.

Časopis Obránce vlasti

Jako první nás na tomto časopise zaujme barevnost: jednoduché kombinace černé

a červené, logo časopisu vlevo nahoře na titulní straně ve stejných barvách. Náplň titulní

strany,  která  je  zaplněna  články,  či  jejich  úvody,  dává  představu  spíše  novinového

charakteru periodika a takový je z větší  části  i  jeho obsah. K formě, jakou periodikum

využívalo,  ještě  dlužno  dodat,  že  sazba  dělila  strany  na  pět  sloupců,  občas  se

v horizontálním  pohledu  překrývajících.  Hojně  se  využívalo  vsazených  obdélníků

přesahující  standardní  sloupkování.  Obsah  pak  připomíná  vědeckotechnický  magazín,

kombinovaný s novinami.

Tematický  obsah  časopisu  by  se  dal  stručně  rozdělit  na  novinky jako:  Vzorná

učiliště v Jihočeském kraji, Aktivista dokázal, co nesvedli povolaní, informují o lokálních

úspěších,  novinkách  apod.  Jako  podkategorii  lze  u  těchto  článků  vnímat  příspěvky

výchovné,  nabádající  především aktivní  vojáky (často  pohraniční  stráž)  a  jejich vedení

k poctivému  plnění  závazků.  Za  další  podkategorii  bychom  mohli  označit  články

propagandistické. Ty se zaměřují na západní svět a přináší z něj některé zprávy, povětšinou

zkreslené a tendenční, například článek: Americká komunistka na XXII. sjezdu KSSS.3

V této kategorii nacházíme v posledních ročnících Obránce vlasti i náznak příklonu

k trampingu.  Jde  o  několik  článků  věnovaných  dětským táborům,  kde  lehce  prosakují

romantické pocity ze zážitků v přírodě.

Další tematickou rovinou jsou novinky z prostředí Svazarmu. Zde lze najít články

zmiňující  úspěchy  této  organizace,  články  věnující  se  připravovaným  akcím,  průběhu

sportovních  aktivit  a  podobné.  Rovněž  na  úrovni  drobných  zpráv  nalézáme informace

o rozhodnutích  svazu,  o  jeho  dohodách  ohledně  pořádání  mezinárodních  soutěží,

o úpravách pravidel apod. Mezi nejčastější témata patří: střelba, potápění, parašutismus,

3 Americká komunistka na XXII. sjezdu KSSS, nesig, Obránce vlasti, roč. 1964, č. 8, s. 5.
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rádio a motorismus.

Za samostatnou kategorii můžeme označit také články věnující se průmyslu. Ani ne

tak jeho stavu, ale jeho výsledkům. Nacházíme zde články zabývající se testováním zbraní,

automobily a další technikou.

Zajímavostí  jsou  rubriky literární.  I  v  Signálu  byla  rubrika 10  příběhů  světové

literatury.  V Obránci  vlasti však  byla  plněna  nikoliv  literaturou  světovou,  ale  domácí

literaturou  budovatelskou.  Myslím  samozřejmě  obsah  sloupce.  Samotné  povídky  na

pokračování jsou samozřejmě úspěšné. V Signálu, kde dostanou dobrodružně romantickou

náplň a posunou se i ke komiksu, budou mít úspěch. Kromě sloupků povídek měl Obránce

vlasti i zábavný koutek s malými křížovkami a kvízy.

Poslední, a asi nejzajímavější kategorií z čtenářského hlediska jsou články o vědě

a technice.  Věnují  se  kosmonautice  (Propočty  před  letem  na  měsíc),  letectví  (Létající

letiště), výzkumům ve fyzice (Boj o hvězdnou hmotu – O čtvrté skupenství). Zřejmě do této

kategorie by bylo možné zařadit i zajímavosti (namnoze ze SSSR), samostatnou rubriku

shrnující  novinky a poznání,  někdy úsměvného charakteru (...V rámci péče o pracující

určili sovětští odborníci další využití vrtulníků. Nad hlubokými kamenolomy, kde bezvětří

znemožňuje odstranit z ovzduší výfukové plyny z kompresorů a kamenný prach, budou nyní

kroužit vrtulníky, jako ohromné ventilátory a obstarají tak značné ozdravění pracovního

prostředí...4).

Čtenost periodika od jeho založení postupně klesala, až byl  Obránce vlasti před

svým  koncem  jen  pomyslnou  nástěnkou  pro  vedení  Svazarmu,  stále  si  ale  udržoval

nepochopitelně vysoký náklad. Zásadní problém tohoto periodika spočíval ve financích.

Relativně  vysoký  náklad,  jakému  se  Obránce  vlasti těšil,  znamenal  investice  do

nedostatkového papíru (viz. kap. Dostupnost periodik). Vzhledem k tomu, že čtenost byla

nízká,  periodikum  se  stávalo  ztrátovým,  a  výbor  svazu  tak  musel  přijít  s  řešením.

V Národním  archivu  je  uložena  korespondence5 vedení  svazu  s  tiskárnami,  která

dokumentuje  tristní  situaci.  Nakonec bylo  rozhodnuto o radikálním snížení  počtu  stran

z deseti  na  šest  stran.  Spotřeba  papíru  tak  poklesla  o  6,7  tuny na  půl  roku.  V dalším

dokumentu nacházíme žádost z ministerstva školství a kultury o další snížení (zvýšeným

4Novinky, nesig. Obránce vlasti, roč. 1964, č. 8, s. 10.

5Národní archiv (dále jen NA), f. MK ČSR/ČR, Periodika, sg. časopis Signál, reg. č. 4084, kart. nezprac.
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nákladem na druhé pololetí se snížení počtu stran na úspoře údajně neprojevilo a redakce

magazínu na žádosti  z ministerstva nereaguje). Pro ilustraci uvádíme data6 při  založení

Obránce vlasti a po úpravě nákladů později. Při založení byl předpokládaný náklad 80 000

kusů, po roce už pouze 35 000 kusů, což byl stav, který vydržel až do roku 1964.

Na  špatnou  situaci  Svazarm  v  roce  1964  reagoval  nejprve  dosazením  Vlado

Kašpara na pozici šéfredaktora magazínu. Dne 16. června pak dostal od Československého

ústředí knižní kultury oficiální povolení pro vydávání nového časopisu Signál od začátku

roku 1965.

Charakteristika Signálu

Po peripetiích zakládání periodika se  Signál profiloval takto: „Signál – Ústřední

tiskový orgán Svazarmu, místo vydávání – Praha, vydavatelství MNO, šéfredaktor – Vlado

Kašpar,  tiskárna  – Svoboda, Rozšiřuje PNS, cena 1,20 Kčs,  náklad 35 000 výtisků,  16

stran včetně obálky, program: ústřední tiskový orgán Svazarmu je určen pro pracovníky

a členy této branné organizace i pro nejširší okruh čtenářů. Pro svůj pestrý a přitažlivý

obsah patří do skupiny populárních časopisů.”7

Zajímavějším  dokumentem fondu  (MK  ČSR/ČR) je  ideově-politický  program8

a zaměření časopisu. Jako poslání si bere účinnou propagaci a popularizaci branné výchovy

ve shodě s cíli a úkoly branné organizace. Program periodika má být podle toho nastaven.

Hned prvním bodem byla propagandistická činnost. Signál měl pomáhat osvětlovat

vojenskou  politiku  Komunistické  strany  Československa  (dále  jen  KSČ)  zacílenou  na

mládež, měl získávat mládež pro vojenskou politiku a vychovávat ji. Důležitou součástí

prvního bodu programu byla část textu, která hovořila o zahraniční politice. Hodlal se jí

zabývat  významnou  měrou  a  ofenzivně  se  stavět  k  zahraničnímu  dění,  především

v souvislosti s vojenstvím. Hovořilo se zde o agresivním charakteru imperialismu, časopis

měl  být  bází  pro  kontrapropagandu.  Těmto  řádkům  lze  vděčit  za  články  věnované

politickým  provokacím  a  další  články  evidentně  propagandistického  charakteru  (viz

kapitola Ideologie a propaganda).

Dalším bodem byla popularizace. Signál se měl zaměřovat na sportovní a brannou
6 NA, f. MK ČSR/ČR, Periodika, sg. časopis Signál, reg. č. 4084, kart. nezprac.
7 Tamtéž.
8 Tamtéž.
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zájmovou  činnost  Svazarmu.  Text  otevřeně  hovoří  o  ovlivňování  zájmu  mladých.

V technických  sportech  mu  mělo  jít  o  masovost  a  zvyšování  počtu  zájemců.  Poněkud

překvapivým sdělením je  záměr  obohatit  technické  sporty a  tedy i  mládež  o  „Zdravý

romantismus a pobyt v přírodě.9” Tak se zřejmě mohlo v novém magazínu objevit několik

reportáží a článků věnovaných trampingu. Časopis má dále věnovat prostor kontinuálnímu

systému branné přípravy. Touto větou se vlastně říká,  že je zapotřebí směřovat mládež

k branné výchově končící vojenskou službou. Jde o věkové zaměření čtenářů, dle ideologů

by ale na toto zaměření měli pomýšlet žáci ještě před koncem devítileté školní docházky.

Některé reportáže a rubriky jsou tak skutečně zpracovány tak,  aby přitáhly i  pozornost

mladších čtenářů.

Další body ideologicko-politického programu v zásadě opakují podobná témata, či

je  rozvádějí  do  maximální  šíře.  Jmenujme  například:  popularizace  branně  technické

přípravy  mladých  lidí  z  hlediska  soudobých  potřeb  armády  i  národního  hospodářství,

vedení  mladých  lidí  k  bdělosti  a  preventivnímu  boji  proti  kriminalitě,  popularizace

bezpečnostní činnosti a jí věnovaných složek...

Dovoluji  si  ještě  zmínit  některé drobnosti  obsažené ve výše popsaných bodech.

Jednak je to prevence zločinnosti mládeže, kterou jsem v obsahu  Signálu nezaznamenal

jinak než podprahovou formou,  totiž  reportážemi  z prostředí  kriminalistiky.  Poté výčet

popularizovaných sportů a činností, který se rámcově kryje s Obráncem vlasti, přibývá tu

však vojenská historie.

Text  hovoří  v  tom smyslu,  že  hodlá  vhodně  spojovat  společenský  a  čtenářský

zájem: „Signál má respektovat, při zachování těžiště obsahu v branné tematice, i zájem

čtenářů  o  potřebné  informace  z  oblasti  vnitropolitické  a  kulturní  a  o  materiály

oddechového a zábavního charakteru.”10

Z výše uvedeného se ukazuje obrázek Signálu jako periodika poučeného čtenářskou

nepřízní. V závěru ideově-politického programu, hned za předpokládaným věkem čtenáře

(mládež 15–20 let,  vojsko, branně aktivní muži a ženy do 30 let),11 stojí věta o branně

výchovném poslání  na platformě moderního,  živého,  masového,  obrazově reportážního

týdeníku pro nejširší okruh čtenářů. Hned na prvním čísle je patrná snaha o zaujetí velkého

9 NA, f. MK ČSR/ČR, Periodika, sg. časopis Signál, reg. č. 4084, kart. nezprac.
10 Tamtéž.
11 NA, f. MK ČSR/ČR, Periodika, sg. časopis Signál, reg. č. 4084, kart. nezprac.
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počtu mladých. Rozhovor s populární dvojicí S + Š12, článek O sebejistotě a nepopsaných

listech13 jasně svědčí o záměru ohromit zajímavými, aktuálními tématy.

12  Jde samozřejmě o populární autorskou dvojici Jiří Suchý, Jiří Šlitr.

13 O sebejistotě a nepopsaných listech, nesig, Signál, roč. 1965, č. 1, s. 8–9.
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Role Hlavní správy tiskového dohledu, politická propaganda v 
šedesátých letech, politické provokace na stranách Signálu

Než začnu pojednávat o aktivitách cenzorních orgánů v časopise Signál, zmíním se

o  dobové  cenzuře  a  propagandě  obecně,  abych  mohl  Signál lépe  zařadit  do  kontextu

dobových  tiskovin.  Vycházím  především  z  publikace  Dějiny  českých  médií  20.  stol.

a článku  Petra  Cajthamla  Propaganda  a  lži.  Do  kapitoly  rovněž  zahrnu  politickou

provokaci, především rezidua slavné akce „Neptun“.

Stranickost se s únorem 1948 stala podstatou novinářské činnosti a média začala

masově  podporovat  politiku  KSČ  s  cílem  udržet  ji  trvale  u  moci.  Po  převzetí  moci

komunistickým  režimem  bylo  za  cenzorní  praxi  odpovědné  ministerstvo  informací.

V kompetencích se však začalo střetávat s Kulturním a propagačním výborem Ústředního

výboru  Komunistické  strany  Československa  (dále  jen  ÚV  KSČ).14 Tento  resort

(ministerstvo informací) roku 1953 zanikl a zůstal Kulturní a propagační výbor se svými

pracovníky na úrovni krajů. Dne 22. dubna 1953 začal pracovat další cenzorní orgán –

Hlavní správa tiskového dohledu (dále často jen HSTD). Byla založena tajným usnesením

vlády jako samostatný útvar ministerstva vnitra. Formulovala pro sebe dva hlavní úkoly:

ochranu státního tajemství a ochranu veřejného zájmu. Role výboru ÚV však nezanikla.

Nadále zajišťovala stranické řízení úřadu.

Zásahy vládnoucího režimu na média se dají jednoduše rozdělit na aktivní a pasivní

podle  toho,  zda  mělo  být  něco  uveřejněno  –  propaganda,  dezinformace,  nebo  naopak

utajeno – cenzura.

Resort ministerstva vnitra poskytoval tiskový servis o aktuální bezpečnostní situaci.

Jednalo  se  především  o  informace  veřejnobezpečnostního  rázu.  Naproti  tomu

státobezpečnostní informace byly spíše využívány k cenzuře, která měla za úkol zabránit

vyzrazování státního tajemství a omezit emigraci na západ. Vedle zveřejňování zkreslených

informací  byly dalším nástrojem šíření  dezinformace.  Zmíněné přístupy se samozřejmě

podle  potřeb  prolínaly  a  vznikaly  tak  polopravdy,  které  byly  podstatně  hůře

demaskovatelné, a proto i účinné.

Pasivní  působení  (cenzura)  bylo  v  letech  1954–1968 prováděno právě  orgánem

Hlavní správy tiskového dohledu (od roku 1967 Ústřední publikační správa), které také

spadalo do sféry ministerstva vnitra. Jednalo se o cenzuru předběžnou. Dřívější  model,

14 Jakub KONČELÍK – Petr ORSÁG – Pavel VEČEŘA, Dějiny českých médií 20. století, Praha 2010, 
s. 197.
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přejatý  z  dob  Rakousko-Uherska,  byl  cenzurou  následnou,  kdy  bylo  možné  závadou

tiskovinu zastavit před vstupem do tisku. Ještě před nastolením vlády jedné strany v únoru

1948 však fungovala cenzura za pomoci distribuce papíru. Tiskový papír, v poválečné době

nedostatková komodita, byl státními orgány distribuován podle toho, které periodikum se

mělo podpořit a které nikoliv. Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku byl i v šedesátých

letech, kdy vyšel první Signál, náklad relativně malý.

Zatímco do roku 1954 fungovali tiskoví referenti při velitelstvích Sboru národní

bezpečnosti  a  disponovali  možností  zastavit  tisk  před  jeho  rozesláním,  od  začátku

fungování HSTD seděli v jednotlivých redakcích (ČTK, Československý rozhlas, televize,

redakce novin i časopisů) zplnomocnění zástupci, kteří zabraňovali otisknutí nevhodných

materiálů.15 Pro úplnost je  nutno zmínit,  že  v prvních letech působení  provedla HSTD

cenzuru veřejných knihoven a kronik, odkud zmizely nepohodlné publikace a pasáže. Také

korespondence s cizinou byla cenzurována tímto orgánem. Kuriózně pak působí zmínka

redaktora  Mladého  světa,16 že  redaktoři  periodik  uzavírali  sázky o  to,  co  který  cenzor

vyhodnotí jako nepřípustné a co povolí. Redaktoři se prý nikdy netrefili do toho, co cenzor

vyhodí.  Zmocněnci  HSTD  kontrolovali  nejen  samotný  text  článků.  Prohlíželi  rovněž

například  listy  mokrých  obtahů  proti  světlu,  aby  se  například  nedostaly  do  zákrytu

fotografie s články, které by následně mohly působit komicky.17

Kromě fungování cenzury v podobě HSTD, sloužila média i jako nosná platforma

pro propagandistické kampaně. Abych přiblížil situaci, popíšu v krátkosti některé takové

kampaně,  aby bylo  možné  si  představit  situaci  v  Signálu v  roce  1965,  kdy i  na  jeho

stránkách proběhly akce podobné „Neptunu“.

V letech 1957 a 1958 se odehrály kampaně s názvem „ÚDER“.18 Šlo o zveřejnění

několika desítek státobezpečnostních článků, které měly odhalit Americkou špionážní síť

Jozefa  Vincenta,  složenou  z  bývalých  členů  Hlinkovy  Slovenské  ľudové  strany.

Následovala odhalení dalších „špionážních center“. Největším problémem se ukázalo být

nevhodné  načasování.  Akce  byla  narušena  vypuštěním  sovětské  vysílačky  Sputnik

a úmrtím prezidenta republiky Antonína Zápotockého. Kromě toho novinářská obec nabyla

dojmu, že zásah na zastupitelských úřadech, kterých se akce primárně týkala, signalizuje

vlnu represí a čistek, které všichni znali z období počátku padesátých let. Tyto události

15 Přílohy, Rozhovor s Janem Dobiášem, s. 1.
16 Přílohy, Rozhovor s Janem Dobiášem, s. 1, s. 2.
17 Tamtéž.
18 Petr CAJTHAML, Polopravdy a lži, in: Za svobodu a demokracii. 3, Třetí (protikomunistický) odboj, 

Lukáš Babka – Václav Veber (eds.), Hradec Králové, 2002, s. 177–190.

15

javascript:open_window(
javascript:open_window(
javascript:open_window(
javascript:open_window(


naprosto zastínily odhalování  západních agentů a  kvůli  reakci  novinářů začaly vypadat

i jako kontraproduktivní. Proto ministerstvo vnitra přichází s plánem akci posunout. To se

stalo a akce byla zopakována pod názvem „ÚDER II“19 v březnu následujícího roku 1958.

Byla připravována s velkou pečlivostí i detailním načasováním. Ministr vnitra sám přišel

s názorem, že je zapotřebí zaměřit se na zveřejňování informací z nižších složek, aby se

zabránilo  předchozím  špatným  zkušenostem.  Kampaň  se  zaměřila  na  návrat

spolupracovníka  britské  rozvědky  F.  Havelky.  Byl  použit  model,  později  několikrát

zopakovaný: agent vyslaný na západ, kterému hrozilo odhalení, byl stažen zpět a následně

kolem něho byla vybudována propagandistická kampaň. Dezinformace využívala Státní

bezpečnost od poloviny padesátých let.

Akce „ÚDER“ se od „Neptunu“ samozřejmě v mnoha ohledech lišila. V první řadě

šlo o akci zaměřenou dovnitř, na příslušníky státní správy, zatímco akce „Neptun“ byla

zaměřena na Spolkovou republiku Německo (dále jen SRN), probuzením reminiscencí na

druhou světovou válku. Metodika využití mediálního prostoru však zůstala podobná. Že

byly  k  šíření  zpráv  o  akci  „Neptun“  využity  mimo  jiné  i  stránky  Obránce  vlasti,

nepřekvapí,  nahrávalo  tomu  zaměření  časopisu.  Dobrodružný  charakter  reportáží

vracejících se k druhé světové válce byl však v časopisu přítomen v omezené míře.

Akci „Neptun“ naplánoval Odbor aktivních opatření československé rozvědky. Při

přípravě  bylo  využito  pověstí  o  ukrytých  německých  archivech  na  našem  území.

Československo  nebylo  samo,  kde  se  tradice  ukrytých  tajných  „pokladů“  z doby

nacistického režimu držela,  podobně tomu bylo například v Rakousku, kde našli  autoři

akce „Neptun“ inspiraci. Jen rok před ní totiž byly v rakouském jezeře Toplitzsee nalezeny

nacistickým  Německem  falšované  britské  libry. Akce  měla  mystifikační  charakter.

Československá  rozvědka  využila  nadcházející  promlčecí  lhůty  pro  zločiny  nacismu.

Chtěla dobu prodloužit a představit SRN jako pokračovatele třetí říše a donutit k rezignaci

řadu  západních  politiků.  Týdeník  Obránce  vlasti nebyl  primárním  médiem  spojeným

s akcí, hlavní roli v tomto ohledu hrála Československá televize. Redakce Zvědavé kamery

se na jaře  roku 1964 nacházela  v politických problémech20 a  hledala  nepolitické téma.

Původně  tak  taky reportáž  na  Černém jezeře  nevypadala.  Produkční,  který  s  návrhem

přišel, hovořil o konzervačních účincích zdejší vody a o vyzvednutí těl mrtvých příslušníků

SS, která měla být v jezeře.

19 Petr CAJTHAML, Polopravdy a lži, in: Za svobodu a demokracii. 3, Třetí (protikomunistický) odboj, 
Lukáš Babka – Václav Veber (eds.), Hradec Králové, 2002, s. 177–190.

20 Zdroj neuvádí v jakých problémech.
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Místo ostatků však skupina Svazarmových potápěčů nalezla  dřevěné,  do asfaltu

zalité bedny, jejichž vyzvednutí televize zdokumentovala. Bedny sem však byly dodány jen

krátký čas před akcí. Nebyly také otevřeny na místě, ale byly převezeny na ministerstvo

vnitra, které bylo zásobeno materiály ze SSSR, jenž pak vydávalo za nalezené v jezeře.

Mělo se jednat o část archivu Říšského hlavního bezpečnostního úřadu a dokumentovat

řadu nacistických zločinů, pošpinit mnoho nevinných lidí žijících v západním Německu.

Dokumenty však nebyly od KGB dodány včas. Proto došlo k otevření beden až v budově

ministerstva, neboť neobsahovaly zmíněné dokumenty, ale čistý kancelářský papír. O akci

byl zpraven jen velmi malý počet lidí.  Samozřejmě byl informován prezident republiky

Antonín Novotný a ministr vnitra Lubomír Štrougal, který ve svém vystoupení na tiskové

konferenci oznámil nalezení spisů v bednách. Akce také měla motivovat další pátrání po

nacistických  dokumentech  v  Československu.  K  prozrazení  pozadí  akce  došlo  až

v sedmdesátých letech, kdy jeden z hlavních aktérů, Ladislav Bittman, emigroval do USA,

kde celou kauzu zveřejnil a popsal.

S redakcí  Obránce vlasti je tato akce spojena nejenom tematikou druhé světové

války a dobrodružností celé operace, ale provázanost je jasná především dík potápěčům

Svazarmu,  kteří  se  pro  senzační  objev  v  Černém  jezeře  potápěli.  Články  věnované

„Neptunu“ byly uveřejňovány v letních číslech ročníku 1964  Obránce vlasti, měly tedy

evidentně podpořit další pátrání. V Signálu tyto tendence pokračují v prvním ročníku, pod

názvem Pět statečných na stopě.

V  roce  1970  byl  magazín  Signál  převzat  tiskovým  odborem  federálního

ministerstva vnitra (dále jen FMV) a ve stejnou dobu se rapidně navýšil jeho náklad – až

na 200 000 kusů (oproti původním 35 000).

Z nepopulárního, až zbytečného Obránce vlasti se za pět let dostal Signál na špičku

společenského  čtiva  mezi  týdeník  Mladý  svět a  Stadión.  Oslovoval  mládež  a  poutal

pozornost mnoha čtenářů. Podle Petra Cajthamla získal tiskový odbor FMV se  Signálem

jeden z nejvýznamějších společenských časopisů, což dokládá mimo jiné tím, že magazín

jako jediné periodikum vycházel v české i slovenské jazykové mutaci. Měl jisté exkluzivní

postavení – jako jediný například nabízel výsledky (jinak zavrhovaného sportu) Formule 1.

Jakým způsobem byla propaganda v tisku šířena je obtížné postihnout, vzhledem

k absenci  archivních  materiálů  Signálu.  Z  dostupných  informací21 však  vyplývá,  že

šéfredaktor média obvykle dostával v tomto ohledu pokyny od vydavatele a zřizovatele

21 Přílohy, rozhovor s Janem Dobiášem, s. 8
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(vydavatelství MNO, zřizovatel Svazarm) na periodických poradách, nebo přímo (po 1968)

od  ÚV KSČ a  v  magazínu  je  pak  šířil  nenásilnou  formou,  tedy  přidělováním úkolů,

redakčními úpravami a snad poznámkou, jakým způsobem má být reportáž zpracována.

Jak se projevovala propaganda přímo v Signálu, ilustrujeme rozborem vybraných

článků z let 1965–1968 v kapitole o ideologii.
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Dostupnost periodik

Od  konce  druhé  světové  války  fungovala  cenzura  literatury  a  tisku  formou

distribuce tiskového papíru.  Ten se v již  v  poválečném období  (a  po uzavření  západní

hranice  ještě  více)  stal  nedostatkovou komoditou.  Stranická  a  vládní  periodika  dostala

v přídělech automaticky přednost. Tato praxe se v omezené míře přenesla i do šedesátých

let. Rozdíl mezi Signálem a Obráncem vlasti nebyl ani tak ve velikosti nákladu, jako spíše

v popularitě a čtenosti. Starší magazín před svým ukončením disponoval stejným nákladem

(35 000 výtisků)  jako jeho nástupce.  Toto  množství  však  v prvním případě  znamenalo

zboží  nadbytečné  a  ve  druhém  případě  nedostatkové.  Při  nákladu  35  000  výtisků

a distribuci  především  přes  Poštovní  novinovou  službu  (PNS)  se  ze  Signálu  stalo  na

stáncích téměř podpultové zboží. Náklad periodika rapidně narostl v sedmdesátých letech,

kdy  bylo  v úspěšném  a  zavedeném  periodiku  vyměněna  větší  část  redakce  a  většina

novinářů  odešla  buď  do  emigrace,  nebo  byla  po  stranických  čistkách  zbavena  šance

publikovat. Vyšší náklad byl však umožněn i díky lepší dostupností tiskového papíru. Jak

zmiňujeme  v kapitole  Propaganda,  narostl  náklad  na  neuvěřitelných  200  000  výtisků.

Signál  se tak stal velmi rozšířeným, a podle toho také náležitě federálním ministerstvem

vnitra řízeným, periodikem.

V  následujících  kapitolách  budu  čerpat  především  z čísel  vlastního  periodika,

konkrétně z ročníků 1965–1968. Vyberu a popíšu stálé rubriky a pak se na příkladech,

napříč čísly časopisu a ročníky, pokusím ilustrovat vývojové tendence.
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Komplexní rozbor časopisu Signál

Struktura redakce

V této kapitole přiblížíme podobu redakce v letech 1965–1968. Budeme si všímat

pouze stálých členů redakce. Externistů měl  Signál mnoho. Jmenujme alespoň například

Milenu Lamarovou nebo Kamila Wintera. Kapitola se opírá především o diplomovou práci

Michala Janovského,22 který redakci velmi detailně popsal. Pro vytvoření obrázku o situaci

tato práce zcela postačuje.

Bahenský, Antonín byl fotoreportér. Působil již v roce 1964 v  Obránci vlasti,  následně

pracoval i v  Signálu, kde skončil v roce 1974. Nebyl straníkem a jeho odchod z redakce

Signálu nebyl vynucen.

Čepelák, Bohuslav, nar. 3. 3. 1907, zem. 7. 2. 1969. Tramp známý pod přezdívkou „Irčan“,

propagátor díla Jaroslava Foglara, autor knih  Hoši z Bílé skály, nebo Pokorné království,

psal již do Obránce vlasti, kde vedl rubriku Trampská hlídka. Převzetí časopisu MNV se

nedožil, působil však na trampskou tematiku v Signálu a sám jí psal.

Fišera, Miroslav. Zdroje k tomuto členu redakce převážně mlčí. Psal již do Obránce vlasti,

v Signálu byl od počátku a odešel v roce 1966 a dle přispíval již jen externě. Věnoval se

především sportu. Po roce 1968 emigroval.

Holub, Jaroslav, nar. 1930, zem. 1969. Nebyl tematicky vyhraněný. Střídavě psal články na

různá témata, od článků o mládeži po sport.

Houska, Miroslav působil v Signálu od roku 1966. Původním povoláním byl kartograf. V

redakci pracoval jako grafik.

Hrubec,  Karel  byl  vedoucím  branně  sportovního  a  motoristického  oddělení.  Přečkal

v redakci převzetí FMV a následně se přeorientoval na ekonomická témata.

Kadlecová,  Hana  od  roku  1968  pracovala  pro  Signál jako  administrativní  pracovnice,

posléze i jako redaktorka.

Kašpar,  Vlado, nar.  11.  8.  1923,  zem. 24.  2.  2006. Posudek Vlado Kašpara v Archivu

bezpečnostních složek chybí. Pracoval už pro Obránce vlasti, kde byl v létě 1964 povýšen

22 Michal JANOVSKÝ, Časopis Signál v letech 1965 – 1974. Praha 2006. Diplomová práce. Fakulta 

sociálních věd Univerzity Karlovy
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na šéfredaktora.  V této pozici  fungoval do roku 1969, kdy byl odvolán.  V. Kašpar byl

rovněž předseda ústředního výboru Československého svazu novinářů. V roce 1968 byl

stoupencem reformních snah a publikoval několik kritických článků a komentářů. V roce

1968 vytvořil názorový a vedoucí tandem s Ivem Štukou.

Kožnarová,  Marie  byla  přijata  do  Signálu nejprve  jako jazyková  redaktorka,  formálně

tajemnice,  později i  neformálně. Za odcházejícího V. Kašpara přebírá vedení redakce v

roce  1969.  Odchází  v  druhé  polovině  sedmdesátých  let,  pro  neshody s  šéfredaktorem

Stanislavem Staňkem.

Michálek,  Miroslav.  Byl  redaktorem  Obránce  vlasti i  Signálu.  Patří  k  proreformnímu

křídlu redakce, odchází v roce 1970.

Perman,  Karel.  Nar.  14.  7.  1912.  Vystudoval  ČVUT  a  AVU  v  Praze,  reprezentoval

Československou republiku v puškových disciplínách a stal se zasloužilým mistrem sportu

a trenérem reprezentace. V Signálu působil jako grafik. Při výměně stranických legitimací

byl vyloučen z KSČ. V Signálu sice zůstal, ale již v roce 1972 odešel do důchodu.

Polešovský, Jan. Začal pracovat v Signálu roku 1967. Jeho doménou byl sport, psal však

i kriminální a právní reportáže. Byl jedním ze zastánců proreformního kurzu. Dík přímluvě

kolegy vydržel v Signálu ještě nějakou dobu po odchodu V. Kašpara, ale nakonec byl i on

místa zbaven.

Poliaček, Juraj, vystudoval práva na UK. Členem redakce Signálu byl pouze v letech 1967

– 68. V roce 1969 dostává pozvání k roční praxi v NSR a s předstihem odchází.

Šafhauser,  Ivan.  Byl  již  členem  redakce  Obránce  vlasti.  Byl  nestraník.  Postavil  se

pozitivně k normalizaci a pro Signál píše i po roce 1970. V roce 1975 studuje VUML.

Štuka,  Ivo.  Druhý  člen  proreformního  vedoucího  tandemu  s  V.  Kašparem.  V  Signálu

pracoval  od  začátku  v  roce  1965.  Vedl  oddělení  kultury a  publicistiky.  Byl  předsedou

Základní  org.  KSČ A-11,  kam spadal  Signál.  V roce  1970 je,  chvíli  po  V.  Kašparovi,

z redakce vyhozen a je mu zakázáno publikovat.  Kromě práce v  Signálu se věnuje též

básnictví (př.: A jméno její, Smolné krůpěje…)

Tauber, Ota. V redakci Signálu pracuje od začátku. Jeho odvětvím jsou Svazarmové sporty

a motorismus. V roce 1968 se dostává do vyhroceného sporu se zástupcem šéfredaktora

O. Trochtou. Za nevyjasněných okolností téhož roku Signál opouští.
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Tomek, Václav byl plnohodnotným členem redakce pouze v letech 1968 – 1970, následně

pracoval pouze na zkrácený úvazek. V roce 1969 odešel z KSČ. V Signálu měl na starost

beletristickou část.

Trochta, Oliver byl do  Signálu přeložen již v roce 1965 na vlastní žádost.  Předtím byl

členem tiskového oddělení Svazarmu. V  Signálu působil jako zástupce šéfredaktora. Od

ledna 1968 se názorově rozchází s šéfredaktorem a Ivo Štukou. Dostává se do konfliktu s

J. Polešovským a O. Tauberem, kteří požadují jeho odvolání. Těm není vyhověno. V roce

1970 je vyhozen z KSČ a z vedoucí pozice v časopisu. Dále vede zahraniční a kulturní

rubriku. Nakonec se z rozhodnutí ČSLA23 stává řadovým redaktorem.

Valenta, Jaroslav. Byl nestraník. V Signálu působí od jeho začátku. V letech 1968 a 69 se

zaměřuje na kulturu, později na politiku a ekonomiku.

23 Československá lidová armáda.
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Stálé rubriky

Nejvíce zaujme rubrika  Deset příběhů ze světové literatury, která byla rozsahem

největší, zabírala jednu z centrálních dvojstran, ačkoliv ne celou – až dvě třetiny druhé

strany mohl zabírat dvojsloupek, nicméně alespoň často tematicky blízký, nebo ilustrace

k rubrice. Nacházel se obvykle na stranách osm až devět. Jednalo se o kratší příběhy na

pokračování, obvykle vycházející asi jeden měsíc.

Jako první v rubrice nacházíme novelu od John Herseyho Únik – Příběh poručíka

J. F. Kennedyho za války v Tichomoří. Zajímavá je volba knihy. Téma druhé světové války

bylo  pro  Signál  sice  typické,  oproti  očekávání  se  však  příspěvky  věnovaly  i  straně

západních spojenců, a ne méně než východním. Z čtenářského hlediska šlo jistě o vítaný

krok. Témata se však střídala. Druhá povídka byla od Alexandra Grina Záhada předvídané

smrti.  Obecně  lze  říci,  že  zde  nacházíme  díla  hodnotná,  jako  povídku  Guilliaume

Apollinaira  Zmizení  Honoré  Subraca a  další  úspěšnou  světovou  literaturu.  Všechny

příběhy mají společný námět dobrodružství nebo tajemství.

Rubrika  stálá,  typická,  avšak  z  našeho  pohledu  nepříliš  významná  je  rubrika

Z dopisů.  Nabízí  nám sice  zajímavou  možnost  provést  sondu mezi  odběratele  Signálu,

obsahuje však pouze redakcí uveřejněný, tenký výběr. Nelze proto rubriku považovat za

kvalifikovaný  vzorek.  Dodejme  alespoň,  že  dopisy  zveřejňované  v  prvním  ročníku

nápadně Signál  chválí a dělají mu reklamu (samozřejmě ne všechny, ale významná část),

zatímco  v  následujících  ročnících  v  dopisech  začínáme  nalézat  polemiky.  Čtenáři  se

dotazují po detailech jednotlivých článků, někdy též redakci pranýřují.  Příkladem budiž

odpověď24 čtenáře na článek  Tři králové,25 kde se pisatel pozastavuje nad tím, že autor

Vilém Kahan v příspěvku nejmenuje všechny konfidenty gestapa. Rubrika se nacházela

obvykle na straně dvě, nebo tři.

Rozsahem střední, četností nestálá, avšak velmi zajímavá je rubrika  Co si o tom

myslíme (obvykle na s. 2, sporadicky s. 3) Kamila Wintera.  Autor působil  jako externí

spolupracovník redakce. Relativně velký rozsah jeho rubriky (někdy víc jak polovina první

strany) svědčí o jeho výsadním postavení. Ohledně ideologické práce, tedy zda a kým byl

K. Winter  řízen,  podle čeho vybíral  témata svého sloupku atp.,  však archivní  prameny

24 Rubrika: Z dopisů, nesig. Signál, roč. 1966, č. 1. s. 2.

25 Tři králové, Kahan Vilém, Signál, roč. 1965, č. 49. s. 6.
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mlčí.

Rubrika  se  zabývala  aktuálním  děním.  Činila  tak  ale  oklikami,  například  přes

historická témata. V ročníku 1965 se K. Winter často obracel na USA. Kritizoval jejich

zahraniční politiku, zejména vietnamský konflikt, ale jitřil i staré rány, jako zásah USA

v první polovině 20. století v Dominikánské republice. Záměrně a úspěšně zamlčel některá

fakta  (pokud  si  jich  tedy  byl  vědom)  vlastně  jen  přebíral  a  třídil  argumenty  opozice

samotných USA, zatímco v Československu mu nikdo neodporoval.  Všeříkající  je jeho

popis  setkání  amerického  senátora  za  Idaho  s  prezidentem L.  B.  Johnsonem.  Senátor

nesouhlasil s prezidentovým postojem v otázce vietnamské války a prezident ho vyzval

k hledání nových politických partnerů.

Perličkou  je,  že  provokatér  K.  Winter  v  roce  1969  i  s  dcerou  a  manželkou

emigroval do Velké Británie.

Motoristické zaměření periodika ilustruje rubrika  Signál dobré jízdy.  Rubrika se

věnovala  motorismu,  často  tepala  nešvary  řidičů,  střídavě  se  zabývala  motorkami

a automobily,  doporučovala  správnou  péči  o  ně  v  různých obdobích  roku a  přicházela

s radami, jak řešit případné potíže. Autoři z redakce přispívající do této rubriky se neustále

měnili. Standardně se rubrika nacházela na páté, nebo šesté straně.

Rozsahem trochu  menší  rubrika  se  jmenuje  Na všech  frontách.  Dávala  prostor

externím autorům. Šlo o veterány druhé světové války. Popisovali své působení v bojích,

občas s lehkým pathosem a s nacionálním cítěním. Rubrika nebyla ideologická. Nacházela

se obvykle na šesté, nebo sedmé straně, ojediněle na osmé. Byla to jedna z mála rubrik

Signálu, která nebyla zcela stabilní, neobjevovala se zdaleka ve všech číslech.

Z tohoto  hlediska  můžeme  za  podobnou  rubriku  označit  Lesní  stezkou.  Tato  se

zaměřila na tramping, obsahovala různé tipy a triky pro zálesáky, například jak si připravit

lůžko na spaní „Pod širákem.“ Tato rubrika byla zařazována v prvním ročníku časopisu asi

nejméně, objevil jsem ji pouze v několika číslech. Tato a ostatní zmiňované rubriky byly

otiskovány obvykle na poslední dvojstraně časopisu.

Rubrika  Čte  se  osm  minut byla  věnována  ženám.  Vedla  ji  Milena  Lamarová

(konfidentka StB od konce padesátých let)26 a byla věnována módě, vybavení domácností,

26 ABS, f. Agenturní svazky, arch. č. 536481 MV, reg. č. 8251 II. správa SNB.
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současnými trendy. Zajímavé je, že délka rubriky se odráží v názvu. Ve třetím týdnu vyšla

rubrika pod označením Čte se tři minuty. Lišilo se to zřejmě podle toho, kolik prostoru M.

Lamarová dostala, nebo podle jejího uvážení.

Rubrika  Jak  na  to byla  naplňována  nejčastěji  články  různých  externích

dopisovatelů,  jen někdy členy redakce.  Věnovala se různorodým tématům. Často do ní

přispívali lékaři krátkými články o prevenci, jako třeba o ošetřování kůže, práce s různými

materiály stavební či technické povahy… Dalo by se říci, že se někdy jednalo o okénko pro

kutily,  jindy to  bylo  okénko  pro  zdraví,  jindy pro  motoristy,  atd.  Rozsah  rubriky  byl

maličký, nešlo zpravidla o delší text než malý odstavec, často doprovázený objasňujícími

obrázky. Jen v případě zdravotní tematiky se od obrázků spíše upouštělo a textu se vyčlenil

větší  prostor.  Rubrika  však  dlouho  nevydržela.  Už  v  druhé  půli  roku  ji  nahradila

fotografická půlstrana kuriozit a lehké erotiky s vtipnými komentáři.

Volání  divočiny byla  rubrika  komiksová.  Po padesátých  letech,  kdy se  braková

literatura ničila a dehonestovala ve jménu socialistického realismu, se podobná okénka

objevovala i v dalších časopisech a těšila se oblibě hlavně u mládeže. Komiks kreslil Karel

Perman a text zpracovával Bohuslav Čepelák (známý propagátor trampingu s přezdívkou

Irčan). Jednalo se o zpracování dobrodružné literatury západního střihu, o Jacka Londona.

Příběh byl vyprávěn na pokračování. Zahájení rubriky trampskou tematikou vypovídalo

o pomalu se měnícím pohledu na tramping a jeho prosazování v mediálním prostoru. Proto

se na rubriku detailněji podíváme i v kapitole Pop a tramping. Po ukončení příběhu Jacka

Londona bylo trampské téma nahrazeno detektivním.

Drobný  prostor  je  věnován  rubrice  karikatur.  Ty  jsou  obvykle  kreslené,  zřídka

doplněné fotografickou koláží. Později, od devatenáctého čísla, je rubrika pojmenována na

Z cizího humoru.

V ročníku 1967 se objevuje nová rubrika Perem a objektivem. Věnuje se novinkám

ze  světa  Svazarmu:  sportu,  modelářství,  parašutismu,  závodní  střelbě.  Krátké  texty

doplňovaly ilustrační fotografie. Sloupek obsahem připomínal duch Obránce vlasti.

Kupodivu mezi rubrikami časopisu chyběly stálé rubriky kulturní. Neznamenalo to,

že by se zde nikdy neobjevily články věnované kultuře,  jen nebyly stabilní,  vycházely

nahodile  jako  samostatné  články.  Někdy  šlo  o  přidané  sloupky  nebo  okénka  literární

kritiky, jindy příspěvky zaměřené na film.

V prvním a  druhém ročníku  se  nalézá  rubrika  Toulky  Panonií.  Tento  humorně

25



laděný  cestopis  byl  vydávaný  na  pokračování  Achillem Gregorem,  který  více  působil

v periodiku  Dikobraz.  Jak  je  z  názvu  patrné,  jednalo  se  o  zážitky z  cest  po  severním

Balkánu, především po Maďarsku. Text bývál doprovázen grafikou. Čtenářsky byla rubrika

díky příjemnému humoru oblíbená.

Poslední  strana  Signálu byla  věnována  novinkám.  Byly psány formou krátkých

noticek  a  barevně  odlišeny.  Na  první  pohled  působily  jako  inzerce.  Převládaly  zde

informace technického charakteru, ale nacházely se tady i kulturní vložky, jako rozhodnutí

tiskového úřadu v Bonnu o publicistice věnované Johnu Fidgeraldu Kennedymu, nebo o

novinkách moskevské ústřední knihovny.

O prvním ročníku  Signálu se dá říci, že se náplň některých rubrik teprve hledala

a precizovala. Redaktoři zkoušeli témata, která by čtenáře oslovila. Během dalších let se

stálé  rubriky  ještě  více  omezovaly  a  měnily.  Zmizelo  ženské  okénko,  trampská  Lesní

stezka byla  nahrazena  rubrikou  jinak  zaměřenou,  zůstal  ale  komiksový  řádek  a  Deset

příběhů světové literatury. Menší rozsah stálých rubrik patrně redakci dával větší volnost

ve výběru témat.
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Poměr zábavy a ideologického obsahu

Na rozdíl od ostatních kapitol, které se věnují  Signálu po obsahové stránce, nelze

v tomto případě vytvořit detailní statistiku. A to z toho důvodu, že se obě složky, které

chceme postihnout, vzájemně prolínají a nejsou přesně vyčíslitelné. Na příkladech několika

vybraných  článků  se  opět  pokusíme  demonstrovat,  jak  docházelo  k  míšení  ideologie

a zábavy a jaký byl trend změny jejich poměru.

V první řadě je dobré zmínit, že některé články nebyly ideologií zasaženy téměř

vůbec. Šlo především o sportovní články, reportáže z velkých cen a jiných sportovních

odvětví, která Svazarm, v případě že nepořádal, alespoň sledoval a komentoval. Podobně je

tomu  ve  článcích  vědy  a  techniky.  Pokud  je  přeci  jen  příspěvek  potencionálně

napadnutelný z ideologické podjatosti, šlo spíše o výjimku, nebo o nacionalismus spojený

s prožíváním klání našich sportovců s cizími reprezentanty.

Výjimkou mohou být články věnované kosmonautice, oblíbené a časté především

v prvním ročníku  Signálu.  Tyto  reportáže  (například  z  návštěv  sovětských kosmonautů

v Československu)  byly  obsahově  poněkud  ploché  a  pouze  účelově  chválily  SSSR za

kosmonautické úspěchy.

Ideologické zabarvení vysvítá z rubriky Kamila Wintera Co si o tom myslíme. Už

tento  název  podsouvá  nejistotu,  zda  autor  prezentuje  názory  redakce,  straníků  celé

republiky nebo jestli pouze používá plural majestaticus. V případě této rubriky nelze ani

hovořit o míšení se zábavou. Okénko bylo jednoznačně ideologické a měnilo se jen téma

příspěvků.  Často  redaktor  komentoval  konflikt  ve  Vietnamu,  jindy  oslavoval  zlepšení

vztahů států  Varšavské  smlouvy s  Francií  (Varšavskou smlouvu obhajoval  samozřejmě

jako pakt obranný, zato NATO obviňoval z útočné politiky).

Z  hlediska  nenápadně  podsouvané  ideologie  čtenářům  stojí  za  rozbor  článek

věnovaný  rasismu a  rasové segregaci  v USA.27 Autor  v něm stručně  představil  historii

USA, popsal vítězství unionistů v americké občanské válce a vraždu Abrahama Lincolna

(dle článku otce boje proti rasismu). V závěru však se však pisatel provokativně tázal, zda

rasismus nepokračuje a obvinil Spojené státy z neschopnosti vyřešit tento problém.

27 Bez titulku, nesig. Signál, roč. 1965, č. 14. s. 5.
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Za ideologicky zabarvenou považuji také reportáž Ostrava.28 Jaroslav Holub popsal

v krátkosti  dobývání  Ostravy Rudou  armádou  a  přidal  kratičký  rozhovor  s účastníkem

dobývání J. Rienerem. Otázka směřovala samozřejmě k hrdinovi SSSR, Štěpánu Vajdovi

(veliteli  pluku).  Historickému  oddílu  reportáže  však  předchází  popis  Ostravy  jako

moderního, kulturního, čistého a krásného velkoměsta. Chtělo by se říct, že autor ztratil

kontakt  s realitou,  nezmínil  jediný  záporný  faktor  jako znečištění  ovzduší,  přeplněnost

města atd.

Poslední  článek,  který  bychom  rádi  ohledně  propagandy  rozebrali,  se  jmenuje

Zkrocený  huricane.29 Pojednává  o  účasti  československých  sportovců  na  olympiádě

v Melbourne  (1956),  kdy byla  americkou  rozvědkou  připravena  akce  na  únos  českých

sportovců,  které  následně  chtěli  vydávat  za  emigranty.  V článku  byl  použit  vyprávěcí

slohový postup, takže ani nevypadá jako reportáž a je značně útržkovitý. Průběh špionážní

akce  líčí  sledem  z  kontextu  vyňatých  scén,  které  potřebují  značnou  dávku  čtenářovy

fantazie, aby začaly dávat smysl. Na první pohled spolu popisované výjevy souvisí jen

postavami, kterých je však v článku mnoho, což ztěžuje čtení. V reportáži není uveden

jediný zdroj, takže i pro laického čtenáře lehce působil jako smyšlený. Uvádíme jej jako

ukázku toho,  jak redakce na začátku fungování  ideologické články potřebovala.  Forma

článku totiž zasvěcené reportáži neodpovídá. V čem ale dosahuje mistrovství, je úroveň

míchání zábavy a ideologie, neboť článek je nepochybně velmi čtenářsky přitažlivý. Jeho

autorem je dr. Dušan Jansa, který se s vývojem  Signálu od propagandy k novinařině na

stránkách tohoto časopisu záhy odmlčel.

Jako  ukázka  propagandy  z  ročníku  1968  poslouží  dobře  článek  Jen  pro  ostré

hochy30. Věnoval se kulturnímu zázemí, které měli k dispozici američtí vojáci ve Vietnamu.

Z části se jednalo o objektivní literární kritiku úrovně násilí a erotiky v obsahu časopisů

a literatury.  Autor  však  celkově  v příspěvku  napadal  Spojené  státy  a  obviňoval  je

z krvelačnosti,  kterou  prostřednictvím  časopisů  a  literatury  svým  vojákům  v  cizině

podsouvají.  Redaktor  se  vyzdvihl  „obyčejné“  vojáky,  kteří  se  ne  vždy  nechali  zviklat

a nestali se vraždícími bestiemi, jak by je zmíněná literatura nasměrovala. Tento článek je

však relativně osamocený a je pouze odvarem ideologie, kterou Signál vykazoval v prvním

ročníku, už z toho důvodu, že zapadá do kontextu celosvětové kritiky USA za účast ve

vietnamském konfliktu.

28    Ostrava, Holub Jaroslav, Signál, roč. 1965, č. 17. s. 7.

29     Zkrocený huricane, nesig. Signál, roč. 1965, č. 19. s. 6, 7.
30 Jen pro ostré hochy, Signál, roč. 1968, č. 21. s. 4.
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Statisticky  k  největšímu  míšení  zábavy  a  ideologie  dochází  v  článcích

kriminalistických v ročníku 1965. Vzhledem k postupnému úbytku bezpečnostních témat

je možné do roku 1968 pozorovat též ústup působení propagandy. Naopak by se vzhledem

ke zveřejnění některých reportáží, ještě ne zcela historického charakteru z padesátých let,

dalo uvažovat o obrácení polarity ze západu na východ a kritickém pohledu na politiku

v nedávné  minulosti.  Zvláštností  těchto  článků  z  ročníku  1968  je  skutečnost,  že  je

v mnohých  případech  zpracovávali  titíž  autoři,  kteří  v  bezpečnostních  reportážích

předchozích let míchali propagandu s atraktivním čtivem.

Tento  trend,  zveřejňovat  chyby  politiky  a  politiků,  se  často  věnoval  zločinům

komunismu v padesátých letech. Navzdory faktu, že byla tato tematika v šedesátých letech

otevřená jistému stupni kritiky, spatřuji její otištění na stranách oblíbeného společenského

časopisu armádního charakteru za překvapivé.

Za příklad může sloužit sloupek31 věnovaný věznicím. Hned na začátku sloupku

dával autor do souvislosti mříže kriminálu se státní hranicí a dokonce hovořil o věznici

jako o  „malém oploceném ostrůvku na velkém oploceném ostrově.“ Dále srovnával činy

nacistických  okupantů  s  jednáním  bezpečnostního  aparátu  strany  v  padesátých  letech

a konstatoval, že nacistický zločinec zde byl vlastně neprávem, neboť jemu podobní, známí

zločinci zůstali svobodní a obhajovali se v novinách.

O síle útoku toho článku svědčí také to, že byl uveden už na třetí straně (první

dvojstrana vlevo), tedy na viditelném místě. Jako v Mladém světě ( My jsme třeba na třetí

stránce  měli  takový  žlutý  čtvereček,  kam  psali  různí  Jakešové  a  Kafkové...  )32 byly

v Signálu první strany určeny propagandě (rubrika  Co si o tom myslíme) a byly bedlivě

sledovány.  Útočné tendence dosahují v tomto článku svého formálního vrcholu.

31 Mírov, nesig. Signál, roč. 1968, č. 17, s. 3.
32 Přílohy, rozhovor, Jan Dobiáš s. 6.
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Rezidua druhé světové války a česko-německé vztahy

Druhá  světová  válka  v  šedesátých  letech  minulého  století  ještě  velmi  živě

rezonovala  společností.  Více  časopisů  se  k  osvědčenému  tématu  vracelo,  ale  Signál

považuji  z  těchto  periodik  za  nejdůležitější.  Jako  přední  časopis  Svazarmu  měl  k této

problematice také zřejmě nejblíže. Četnost vydávání článků a reportáží spadajících do této

kategorie v letech 1965–1968 spíše klesá. V závěru této první epochy Signálu se prosazuje

více kultura, sport (hlavně motorismus) a také věda a technika.  Namísto druhé světové

války byla  otištěna  řada  článků  věnovaných  procesům padesátých  let  a  reflexí  celého

prvního období komunismu v Československu.

Pokusíme  na  několika  článcích  z vybraných  let  (především  1965–1968)  tyto

tendence demonstrovat.

První reziduum spatřuji už v rubrice Na všech frontách33. Zde jde však především

o historický pohled na průběh války. Například jde o pohled na účast Čechů u Narviku ve

francouzké  cizinecké  legii,  boje  Čechů  v  Africe  (především  u  Tobruku)  atd.  Články

vyzdvihují především hrdinství krajanů v cizině.

Podstatné jsou články pod titulkem Poslední dny pražského gestapa, které začaly

vycházet v čísle 15, ročníku 1965. Zdráhám se označit tento seriál za rubriku, spíše jde

o jakousi historickou reportáž na pokračování. I zde jde především o popisný historický

pohled, který přesahuje svou stylistikou až k „beletrizaci.“ Na rozdíl od hrdinství Čechů

v cizině se články zabývají jednotlivými etapami opuštění Čech německou okupační mocí

a plánů na částečné udržení. Ke cti článkům slouží, že se přidržují faktografie a zřídka

dokonce uvádí prameny. Přesto jsou články z velké části soupisem hrůz a plánů na útěk,

nebo naopak udržení nacistických Němců u nás. Ze stylistiky článků je patrná očekávatelná

jednostrannost pohledů redaktorů Bohuslava Čepeláka a Václava Tomka. Zatímco mnohé

články  reflektující  druhou  světovou  válku  byly  spíše  vypravováním,  či  literárním

zpracováním oblíbené  válečné  tematiky,  Poslední  dny  pražského gestapa se  strukturou

blíží spíše reportáži.

Článek od externisty dr.  Václava Jansy34 je naopak ukázkou způsobu vyprávění.

I zde je samozřejmě jasné, jakou stranu autor favorizuje, nedělá to však prvoplánově. Text

začíná popisem seskoku parašutistů. Že se jedná o sovětský výsadek, se dozvídáme až dále

33Rubrika, Signál, roč. 1965, č. 10 – 40.
34 Václav JANSA, bez tit., Signál, roč. 1965, č. 17, s. 8.
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a líčení setkání agenta provokatéra, který nakonec výsadek odhalí, a jeho nadřízeného je

prosté jakýchkoliv invektiv. Jde o objektivní popis způsobů a fungování gestapa.

V  obou  nastíněných  ukázkách  jsou  patrné  dvě  tendence.  Za  prvé:  pokud  se

v článcích hovoří o partyzánech nebo odboji, často se hovoří o odboji nebo partyzánech

komunistických. Ostatní skupiny zůstávají takřka bezejmenné. Za druhé: autoři obvykle

jmenují  co  nejvíce  odpovědných osob,  které  mají  šanci  znát.  Tato  tendence  však  není

dodržována stoprocentně, o čemž svědčí například dopis čtenáře.35 Ten reaguje na článek

Tři králové od Viléma Kahana.

V tomto článku je porušena i první premisa, že český odboj je nepojmenovaný,

pokud není komunistický. Článek se jmenuje ÚVOD a ON, zmíněné tzv. Tři krále (pplk.

Josef  Balabán,  pplk.  Josef  Mašín,  škpt.  Václav  Morávek)  však  charakterizuje  jako

nezaujaté proti Sovětskému svazu, neboť depeše posílali  kromě Londýna i  do Moskvy.

V článku  jsou  také  částečně  uvedeny  prameny.  Je  rozsahem  jedním  z  nejdelších

s nacistickou  tématikou  (celá  dvojstrana  s  malým  obrazovým  doprovodem)  a  velmi

podrobně líčí průběh zatýkání a aktivity tzv. Tří králů.

V ročníku 1968 nacházíme již významně méně článků, které se věnují problematice

druhé světové války. Jediným tahounem na tomto poli se stává rubrika Trojský kůň, která

na čas plnila prostor určený druhoválečné tématice a prakticky nahradila články na toto

téma.  Na  váze  jí  přidalo,  že  ji  vedl  šéfredaktor  Vlado  Kašpar,  který  druhoválečnou

problematiku  v  Signálu zpracovával  již  od  roku  1965.  V  kapitole  Stálé  rubriky  není

o Trojském koni zmínka, protože i zde se nejedná o rubriku v pravém slova smyslu, nýbrž

o reportáž na pokračování.  Redaktoři sledovali osudy tzv. „Rudé kapely“, komunistické

odbojové skupiny v Bruselu, Paříži i ve Třetí říši, která se specializovala na informační

sabotáž  a  dodávala  německé  plány  výzbroje  a  tažení  spojencům,  především  Moskvě.

Někteří z radistů skupiny operovali též v Praze, čímž se do článků občas dostal národní

prvek.  Díky  pohnutým  osudům  skupiny  nepostrádalo  okénko  poutavost  a  popularitu.

Líčení činů gestapa tu však bylo vykresleno podstatně méně barvitě, než v článcích ročníků

dřívějších.  Ukončeno  je  však  již  v  dubnu  1968  slibem,  že  se  redakce  pokusí  udělat

rozhovor  s  dosud  žijícím  velitelem  skupiny,  k  čemuž  již  nedošlo.  Od  otištění  tohoto

příběhu na pokračování Signál k tématice druhé světové války v zásadě mlčí.

Tato  tematika,  podobně  jako  problematika  kriminální  a  bezpečnostní  byla

považována za ideologicky nosnou. V podstatě podporovala nálady a vášně antiněmeckého

smýšlení a ve spolupráci se zahraniční žurnalistikou vytvářela nového nepřítele na západní

35 Rubrika Z dopisů, nesig. Signál, roč. 1966, č. 1. s. 2.
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hranici.  Zatímco články tohoto historického charakteru popisovaly minulost německého

národa a ukazovaly přesahy k dnešku, zahraniční žurnalistika ukazovala západní Němce ve

špatném morálním světle a nenápadně napadala jejich bezpečnostní politiku a sepjetí se

Severoatlantickou aliancí.
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Zahraniční žurnalistika

Zájem o cizinu je jedna z oblastí, na níž Signál oproti  Obránce vlasti  kladl důraz.

Stále zde i v této rubrice převládaly prvky dobrodružství – severní a jižní pól, americké

rodeo, kovbojové, španělská corrida. Velký byl zájem o Německo a mnohé články řešily

staré křivdy druhé světové války (viz kapitola Rezidua druhé světové války). Zahraničně

laděné  články  lze  řadit  ohledně  dalších  kritérií  –  mohli  bychom  hovořit  o  kulturním

okruhu, sportovním a možná i dobrodružném, určitě je možné hovořit o politickém okruhu,

ačkoliv tento není nijak významně zastoupen. Mohli bychom sem zařadit rovněž zprávy

z války  (především  vietnamské).  Zároveň  je  možné  články  dělit  podle  vztahu

k jednotlivým zemím, ke kterým se vyjadřují.

Na příkladu několika příspěvků se pokusíme ilustrovat, jak zahraniční žurnalistika

v Signálu fungovala  a  vypadala.  V  závěru  charakteristiky  Signálu  uvedeme  krátkou

statistiku četnosti z ročníků 1965 a 1968. Jako první si povšimneme článků zacílených na

USA.

První si povšimnu Recenze filmu Sedm statečných36. Kladná recenze začíná citátem

z filmu, rychle se však stáčí k hodnocení dobovosti a reálií.  Hodnotí zbraně, zajímá se

o dobu  jejich  vzniku  a  porovnává  ji  s dobou,  do  které  je  snímek  situován.  Stejně  tak

analyzuje kroje a kostýmy, včetně pouzder na zbraně. Recenze se vlastně vůbec nevěnuje

filmu z uměleckého hlediska, rozebírá pouze reálie. Jinak by autor pravděpodobně zmínil,

že  předlohou  filmu  Sedm  statečných byl  film  japonského  režiséra  Kurosawy  Sedm

samurajů. Tento článek bychom zařadili do kulturního okruhu.

Do  okruhu  sportovně  dobrodružného  bychom  zařadili  například  článek  Zlato

z mořských hlubin.37 Článek začíná poutačem a popisem obsahu, hned nato přechází na

historické  pozadí  tehdejšího  objevu  španělských  mincí,  rozebírá  historické  prameny

a mapy, které zachycovaly místo staré tragédie z roku 1715. Následuje popis událostí, které

vedly k objevu vraků: nález několika mincí na floridské pláži, zapojení potápěčů a letců

(při  odhalování  vraků  se  použilo  letecké  snímkování),  výčet  zapojené  techniky…  Je

popsán i kolektiv, který práce na dně prováděl, a nakonec úspěšný archeologický průzkum,

který odhalil další tři potopená plavidla.

36Sedm statečných, Čepelák Bohuslav. Signál, roč. 1965, č. 4, s. 6.

37Zlato z mořských hlubin, nesig. Signál, roč. 1965.
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Ze dvou jmenovaných článků je  patrná  jedna  věc.  Zahraničí  (zde  USA) je  pro

redakci Signálu více kulisou, než objektem vlastního zájmu. Druhou patrnou věcí je fakt,

že přes vedení Svazarmem a silné stranické zastoupení v redakci, nejsou články zasazené

do USA, Kanady, nebo do jakékoli západní země vždy jen kritické. S kritikou se můžeme

setkat  spíše  nahodile  a  především  podprahově.  V  článku  věnovanému  kanadským

indiánům,  kritizoval  například  autor  jejich  postavení  a  ekonomické  znevýhodnění

rezervace (indiáni z rezervace směli lovit zvěř a kácet dřevo výhradně pro svou potřebu).

Z okruh vojenské tematiky můžeme vybrat článek Kóta 875.38 Jeho autor se věnuje

kruté řeži, kterou US Army a USAF svedly s Vietkongem o zmíněnou kótu. Věnuje se

problematice  především  z  amerického  pohledu.  Obviňuje  prezidenta  Spojených  států,

vysvětluje  zbytečnost  úderu  (vzhledem  k  tomu,  že  musela  být  kóta  brzy  vyklizena).

Zarážející  na článku je, že se prakticky nezmiňuje o situaci Vietkongu. Z druhé strany

známe ztráty, článek popisuje i kdy ke kterým došlo, ztráty letectva, použité zbraně, ale

kolik mužů nasadil nepřítel, jaké byly jeho ztráty, či proč nakonec kótu opustil, to článek

neříká.

U článku je patrné čerpání z cizích zdrojů. Na rozdíl od předchozích reportáží, které

se věnovaly Vietnamu, autor vojáky americké armády spíše lituje, než aby se osočoval jako

agresory. Takový postoj zaujímá pouze k prezidentu L. B. Johnsonovi.

Další pohled skýtají zprávy a články věnující se Blízkému východu.

Z politického hlediska je zajímavý článek, který se jmenuje  V zemi nafty a krve39

a věnuje se znovu vypuknuvší válce kurdských separatistů, kteří bojují s Irákem. Příznačné

je pro reportáž jednostranné vidění situace z kurdské strany. Je to možná způsobeno tím, že

článek byl napsán externistou,  případně ho redakce přejala odjinud, to však z pramenů

nelze zjistit.

Pohledy na situaci v SSSR samozřejmě  Signál  nabízel často. V čísle 20, ročníku

1965, najdeme například krátkou reportáž o přivítání a besedě se sovětským kosmonautem

Alexejem Archipovičem Leonovem. Není překvapivé, že zpráva je pochvalná, vyzvedá jak

průběh besedy, tak sovětského hrdinu celkově a ve zkratce líčí i jeho působení v kosmu.

Vzhledem k tématu lze zařadit článek mezi sportovní a částečně i politické.

38 Kóta 875, nesig. Signál,  roč. 1968, č. 1. s. 6.
39 V zemi nafty a krve, Signál,  roč. 1965, č. 30, s. 8.

34



Rozsáhlejší  článek40 věnovaný  SSSR  je  o  publikaci  Aleksandra  Moisejeviče

Někriče, historika, který se věnoval útoku Hitlerova Německa na Sovětský svaz. Článek

lze zařadit mezi kulturní, autor se bohužel zjistit nedá. Zajímavé je jeho pojetí dialogu. Na

první pohled vypadá jeho forma jako rozhovor s autorem. Až během čtení se recipient

z textu dozvěděl, že tomu tak není. Samotný článek je v duchu zmíněné publikace kritický

ke  stalinským čistkám v  armádě,  které  proběhly v  letech  1939–1940.  Pisatel  obviňuje

Stalina a jeho kult  osobnosti  z těžkého a neúspěšného vstupu SSSR do války a mnoha

zpočátku prohraných bitev.

Článek věnovaný vietnamské válce z pohledu severního Vietnamu nese název Dva

měsíce  v  džungli  s  vietnamskými  partyzány,41 který  redakce  převzala  od  Madeleine

Riffaudové. Ta již předtím referovala o Vietnamu v zahraničním tisku. I v Signálu byla její

první reportáž již v předcházejícím čísle. Za pozornost stojí, že se redaktorka dostala do

Vietnamu s komunistickou zdravotnickou organizací L´humanité. Její článek je více útočný

vůči  Američanům  a  více  oslavuje  Vietkong,  než  články  vlastních  redaktorů  Signálu.

Vypadá  to  tak,  že  levicový  západní  tisk  dokázal  československý  časopis  v  gradaci

podobných  kontroverzních  témat  předstihnout.  Článek  působí  fantastičtěji,  avšak  také

neskutečněji.  O válečném utrpení  Vietnamu prakticky mlčí.  Autorka  nepokrytě  adoruje

mladou  vietnamskou  armádu,  obdivuje  její  úsilí  a  taktiku  přebírání  zbraní  nepříteli

i používání zbraní improvizovaných. Z amerických vojáků se stávají bestie a vrazi. Lítost

k mladým Američanům, která se v článcích z následujících let objeví, zde ještě zcela chybí.

Unikátní  zahraniční  reportáže  jsou  ty,  které  redaktoři  Signálu přivezli  z  válkou

postižených oblastí sami, těch je ale velmi málo. Jeden z nich, poměrně krátký, je věnován

také vietnamskému konflikt42
. Karel Kuklík je však na detailní popis vcelku skoupý, hovoří

o přípravě severovietnamských obcí před nálety a o neochotě pilotů zasahovat vytčené cíle.

Rovněž naznačuje některé detaily ze severovietnamské taktiky, například noční výstavbu

falešných cílů.  Chválí  a  oceňuje Vietkong za vytrvalost  a schopnost  pohybu v džungli.

Některá  fakta  ale  zřejmě  záměrně  zamlčuje,  některá  zase  zveličuje,  píše  například

o fungující  dopravě a infrastruktuře…atd. Lze jej  srovnat s článkem  Kóta 875, který je

zaměřen naopak na americkou stranu. Jeho autor však ve Vietnamu nebyl a článek Karla

Kuklíka je tedy novinářsky přitažlivější.

40 Někrič, nesig. Signál, roč. 1966, č. 1, s. 5.
41 Dva měsíce v džungli s vietnamskými partyzány, Madeleine Riffaudová, Signál, roč. 1965, č. 11. s. 5.
42 Bez titulku, K. Kuklík, Signál, roč. 1965, č. 28. s. 6.
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Reportáže z ciziny zaměřené na turistiku jsou velmi řídké. I v nich se však odráží

zaměření Signálu. Z rozsáhlé reportáže o Jugoslávii,43 v nichž jde především o popis země

pro turisty, vysvítá kromě prezentace místních lákadel názorné představení zdejší dopravy,

přiblížení  rozdílů  ve  vozech a  kritika  západních  turistů.  Autor  například  sleduje výběr

partnerů  a  partnerek  k  dovolence  a  přímo  obviňuje  západní  cestovatele  (označuje

cestovatele ze západního Německa) z nevěry, která se v podání  Signálu stává masovým

jevem.

Další  článek44 zaměřený  na  cizinu  a  v  tomto  případě  i  na  zvyky  v zahraničí

nacházíme v čísle 37, ročníku 1965. Autorem je sám šéfredaktor Vlado Kašpar, jmenuje se

Ferragosto (svátek Nanebevzetí panny Marie). V první fázi jde o popis svátku a s ním

spojeného  vylidnění  velkých  měst,  nástup  největšího  vedra,  příjezd  velkého  množství

turistů  do turistických center  u  moře (ty  na  několika  místech  i  vypočítává),  zachycuje

dokonce bilanci kriminality. Hned v druhé fázi však začíná útok na SRN. Autor srovnává

německé turisty s ostatními a vyčítá jim lakotu, naopak však chválí italské hostitele za

dostupnost  (i  cenovou)  pobytu  a  výtečnou  a  pestrou  kuchyni.  V  závěrečném  shrnutí

oceňuje Itálii jako zemi schopnou zvládnout enormní turistický nápor a též ji oceňuje pro

přívětivý italský lid.

Na  článku  je  zajímavý  nepřátelský  postoj,  podobný  tomu,  který  jsme  našli

i v článku zmíněném výše. Oba autoři hovoří povšechně o „západních turistech,“ ale záhy

oba  zmiňují  jako  příklad  právě  návštěvníky  ze  západního  Německa.  O  Angličanech,

Američanech a Francouzích není ani v jednom článku zmínka.

Články věnované Německu (resp.  SRN) patří  spíše než do kategorie  zahraniční

publicistiky do kategorie historické. Historických článků, které se zabývají mnoha a mnoha

aspekty  Hitlerova  Německa,  je  první  ročník  Signálu  doslova  nabitý.  Redakce  nachází

kuriozity,  pokračuje  ve  sledování  potápěčských  misí  sledujících  stopy  akce  „Neptun“

a rozebírá druhou světovou válku v rubrikách i v jednotlivých článcích.

Celkově se dá říci,  že  články o zahraničí  měly jak funkci  upoutat  a  přitáhnout

čtenáře  (patří  mezi  zajímavou  a  oblíbenou náplň),  tak  funkci  indoktrinační.  Tuto  však

rozhodně  neplnily  všechny,  a  rozhodně  tak  nečinily  prvoplánově.  Jde  spíše  o  lehké

náznaky, které zpochybňují nejčastěji západní morálku.

O  zemích  východního  bloku  kromě  SSSR  se  mnoho  nedovídáme,  případně

prostřednictvím humorné reportážní rubriky Toulky Panonií Achille Gregora.
43 Jugoslávie, nesig. Signál, roč. 1965, č. 30. s. 7.
44  Vlado KAŠPAR, Ferragosto, Signál, roč. 1965, č. 37, s. 6.



Kriminální žurnalistika

Téma,  které  bylo  Signálu od  začátku  vlastní  a  které  na  rozdíl  od  zahraniční

žurnalistiky částečně přebral z Obránce vlasti, je téma bezpečnostní. Na tomto tématu bylo

z ekonomického hlediska výhodné, že upoutalo zájem veřejnosti a podpořilo čtenost tisku.

I dnes jsou jedny z nejčtenějších článků časopisů i novin kriminalistické.

Opět se pokusíme na několika článcích demonstrovat tendence v tomto tematickém

odvětví.  Struktura  článků  byla  namnoze  podobná,  proto  bylo  jejich  zařazení  do

hierarchické struktury nesnadné a použijeme pouze třídění časové.

Případ Ortman45 je  jeden z mnoha článků věnujících  se špionáži.  Popisuje  akci

zatčení špiona a jeho německé spojky. Dvojice měla údajně vynášet technologické zprávy

a novinky, které podléhaly utajení, což StB zaregistrovala díky dobře informované zprávě

otištěné  v  nejmenovaném  periodiku.  Příspěvek  detailně  popisuje  práci  bezpečnosti,

přípravu  pátrání,  zužování  okruhu  podezřelých  i  průběh  zatýkací  akce.  Neobjevuje  se

jméno žádného z policistů, kteří akci vedli, ani označení jednotky, která ji provedla46. Jde

o reportáž, kterou by bylo možno označit jako špionážní.

Reportáže kriminalistické někdy psali do Signálu i externisté. Pplk. Karel Kalivoda

vytvořil článek47 o stíhání žháře na malém městě v době žní. Redakci  Signálu se článek

zřejmě  líbil  i  proto,  že  vrcholil  úspěchem  psovoda  (už  v Obránci  vlasti byly  někdy

publikovány kynologické články a zprávy o úspěších policejních psů). Nicméně podobně

jako v příspěvku špionážním jde i zde o popis pátrání po prvním zdařilém kriminálním

pokusu.

Zvláštní místo by mezi kriminalistikou měly mít příspěvky věnující se pohraniční

stráži.  Článek  Bude vrah odsouzen?48 je věnován dvěma pohraničníkům, z nichž jeden

chtěl dezertovat a emigrovat a druhý jím byl při úspěšném pokusu postřelen a zraněním

následně podlehl. Článek líčil průběh události pouze ve zkratce (tehdy nebyl případ ani rok

starý) a věnoval se aktuálnímu vývoji při stíhání podezřelého z úkladné vraždy. Článek

nepokrytě  favorizuje  zastřeleného  pohraničníka  a  o  jeho  vrahovi  hovoří  pouze  jako

o zrádci. Jeho tvrzení, že jednal v sebeobraně, bere článek jako nesmyslné a podsouvá mu

pomoc německých advokátů, jako něco zavrženíhodného. Nejvíce se ale pozastavuje nad

45  Případ Ortman, nesig. Signál, roč. 1965, č. 12, s. 7,8 
46  Srov. dnešní postup: „na akci se podíleli policisté z… pod vedením…“
47  Žhář, Kalivoda, Karel, Signál, roč. 1965, č. 27, s. 8.
48  Bude vrah odsouzen? Šafhauser, Ivan, Signál, roč. 1965, č. 46. s. 6
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tím,  že  vrah  nebyl  vydán  do  vlasti  a  obviňuje  západní  Německo  z  nedodržování

mezinárodních a svých vlastních zákonů. Vzhledem k tématu článku je možné jej  řadit

i k publicistice zahraniční.

To však nelze říci o článku49 následujícím. Popis vraždy důchodce a úprk mladíků,

kteří vraždu způsobili, do Aše, kde chtěli přejít hranici, je dynamičtější. Nevymezuje se

proti SRN, neboť pachatelům se emigrovat nepodařilo. Přesto by jistě bylo možné označit

SRN minimálně za útočiště vrahů, což článek prvoplánově nečiní, ačkoliv je možné tak

usuzovat z kontextu. Lze ale říci, že pokud autoři nemají argument, nezaujímají konfliktní

stanovisko, ačkoliv této šance jinak využívají, kdykoliv se naskytne.

Třetí článek,50 který už s tematikou pohraničníků nesouvisí, jsme vybrali z ročníku

1968, v němž se již vojenská problematika objevuje nápadně méně. Nosná tematická linie

reportáže se věnuje hrdinství,  které  projevili  příslušníci  VB51 při  pokusu o zneškodnění

duševně chorého střelce na Kroměřížsku. Pointa článku je v zásadě jednoduchá,  neboť se

jedná o pouhý popis události. Netradiční v tomto případu je, že článek všechny zúčastněné

jmenuje.

Při bližším pohledu na kriminalisticky laděné články, při porovnání jejich četnosti

a rozboru  jejich  stylistiky  je  na  první  pohled  patrný  nenápadný  posun  od  ideologie

k novinařině. Poměr zábavného čtení a „ideologického balastu“ se v průběhu roku 1968

naklání  spíše  k zábavnému  čtení,  což  je  podepřeno  kvalitnější  žurnalistickou  prací.

Především se jedná o větší nestrannost, ačkoliv tato je často vyvažována i výběrem čistě

domácího tématu. Od bezpečnostních témat se pozornost přesunula spíše ke kultuře.

Články s bezpečnostní tematikou měly také plnit výchovnou funkci, stejně tak, jak

ji dříve zastával Obránce vlasti. Ideologie spojená s touto tematikou se kolem roku 1968 ze

Signálu začala vytrácet, ale následné změny v redakci a převzetí Signálu FMV naopak zase

posunuly bezpečnostní tematiku a její výchovnou funkci na jednu z předních příček zájmu

novinářů tohoto magazínu.

49 Nesig., Bylo to pro peníze, Signál, roč. 1965, č. 38, s. 6.
50 Signál, roč. 1968, č. 15. s. 9.
51 Veřejná bezpečnost (dále jen VB).
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Po  roce  1968  se  situace  obrátila  –  bezpečnostní  problematika  se  na  stránkách

periodika prosadila výrazně více. Archivní prameny poskytují možnost srovnání:  „Rudé

právo věnovalo této problematice 15 zásadních článků, Květy 30 článků a fotoreportáží

a Signál  se  jí  zabýval  v  65  různých novinářských žánrech.  Většina  článků  a  reportáží

neměla  jen  informativní  charakter,  ani  nesledovala  jen  cíl  upoutat  čtenáře  lacinou

atraktivností,  ale  hlouběji  rozebírala  příčiny  dosud  neutěšeného  stavu  ve  vývoji

kriminality. Svým obsahem splnily články a reportáže i výchovné poslání.“52

52  ABS, fond A 2/5 (Sekretariát ministra vnitra, 5. díl), i. j. 5 (Zpráva o časopisech Bezpečnost, Signál, Stráž 
vlasti a Pohraničník).
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Tramping

Tramping zažíval v šedesátých letech rozkvět. Impulzem k obnovení zájmu se stala

především akce  známá  jako  Krvavý  potlach53,  po  níž  se  veřejnost  postavila  na  stranu

trampů, už proto, že měli kromě apolitické části též část levicovou a všeobecně stranou

schvalovanou. K samotné akci se vyjádřili skrze  Signál zástupci VB v otevřeném dopisu

redakci.  Dopis  reagoval  na  článek  Krvavý  potlach54.  Již  v  dřívějších  letech  se  však

v Signálu,  i  jiných  časopisech  objevovaly  rubriky  a  články  z  trampského  prostředí.

Tramping byl čtenářsky zajímavý, ale četnost článků o této zálibě není vysoká.

V  ročníku  1965  nacházíme  jen  několik  příspěvků  věnovaných  této  tematice.

Zajímavější  je,  že  se  v  prvním  ročníku  objevila  rubrika  Lesní  stezkou a  komiks

převyprávěný  známým  trampem  „Irčanem“  Bohuslavem  Čepelákem,  který  se  na

popularizaci  trampingu  hojně  podílel.  Komiks  není  třeba  více  popisovat.  Jedná  se

o předlohu  Jacka  Londona,  pozoruhodná  tedy  je  volba  tohoto  západního  zástupce

dobrodružné  literatury,  když  by bylo  možné  sáhnout  po  autorovi  ze  zemí  východního

bloku.  Ovšem vzhledem k  umístění  komiksové  rubriky  (poslední  dvojstrana)  a  jejímu

malému rozsahu, navíc zacílenému na děti, mohlo těžko HSTD něco vadit.

Rubrika  Lesní  stezkou byla  určená  k  seznámení  s  některými  trampskými

dovednostmi  jako  je  spaní  „pod  širákem,“  nebo  příprava  jídla  z  darů  lesa,  způsoby

rozdělávání ohně apod. Rubrika se začala objevovat krátce po uveřejnění článků z č. 12,

ročníku  1965  a  svědčila  o  čtenářském  zájmu,  kterému  šla  redakce  vstříc  zařazením

stálejšího, ačkoliv ne silného trampského prvku v této podobě.

Článek Až vzplanou táboráky55 by měl patřit do kapitoly o trampingu, stejně jako do

kapitoly věnované propagandě. Jan Mareš zde připomněl předválečnou historii trampingu,

kdy byli  mnozí  trampové nakloněni  komunistické straně dík zastání  které  projevila  při

potírání trampingu vládou. Upozornil pak na válečné zásluhy trampů, ale zároveň ukázal

i jejich současné stinné stránky (zlodějina,  rušení klidu atp.).  V tomto případě vyzdvihl

komsomolce, kteří zasahují při umravňování tohoto špatného chování trampů. V poslední

části článku, který je doplněn velkou ilustrační fotografií, upozornil na neorganizovanost

53  Bohuslav ČEPELÁK, Krvavý potlach, Signál, roč. 1968, č. 14, s, 10. Jednalo se o trampskou hudební a 
soutěžní akci násilně potlačená policií v roce 1963.

54 Tamtéž.
55  Jan MAREŠ, Až vzplanou táboráky, Signál, roč. 1965, č. 12, s. 7,8.
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trampů, očekává však jejich zklidnění a nepřímo tak apeluje na SSM, aby na tramping

„dohlédlo“.

Ročník  1968  je  ohledně  této  tematiky  nepatrně  bohatší.  Rubriku  Lesní  stezkou

nahradila  rubrika  Z  bobří  hráze,  která  se  věnovala  spíše  skautingu,  než  trampu

a pojednávala o milnících v jeho historii. Otiskovaly se zde sliby junáků, popisovalo se

získávání bobříků, objevila se informace o vzniku skautské lilie apod.

Články věnované trampingu jsou dvojího typu. První,56 který by se dal zařadit i do

kategorie  článků  reformních,  se  věnuje  rehabilitaci  neprávem  odsouzených  vedoucích

Junáku  v padesátých  letech.  Rozsáhle  popisuje  tragédii  a  postižení  blízkých  rodin

zúčastněných.

Druhý57 vybraný  příspěvek  je  obsažen  v  rubrice  Z  dopisů a  dává  jej  sem  B.

Čepelák, z důvodů které popisuje takto:  „...věrni zásadě, že vyslechnuta má být i druhá

strana,  uvádíme...“ Jde  o  otevřený  dopis,  zdůvodnění  razie  VB  na  potlachu,  později

označeném za Krvavý potlach, poblíž Děčína v roce 1963. Spíše než o propagandu, tedy

obhajobu zasahující VB, jde redakci o pokus moderovat diskusi mezi stranami ve veřejném

prostoru.  Z  komentáře  B.  Čepeláka  vyplývá  jeho  nestrannost,  když  říká:  „...Nebude

redakce dopis komentovat...“

Nápadná je samotná detabuizace skautingu.  Skauting se na rozdíl  od trampingu

objevil  na  stranách  časopisu  poprvé  po  dlouhé  době.  Reportáž  ze  soudů  s  trestanými

vedoucími  svědčí  o  exkluzivitě  a  odvaze  Bohuslava  Čepeláka.  Snaha  o  moderování

diskuse s bezpečnostní složkou státu přímo v magazínu by před rokem 1968 neměla šanci

na otištění.

V dalších ročnících Signálu tramping poněkud ustupuje a sloupky jemu věnované

se  zplošťují.  Nepočetné  články  a  rubriky  věnované  trampům  dobře  ilustrují  posun

v pojímání  novinářské  práce.  Zatímco  v  roce  1965  se  redakce  věnovala  obhajobě

trampingu,  a  zdůvodňovala  to  reminiscencemi  předválečné  situace  (byla  defenzivní),  v

roce 1968 zaútočila na procesy vedené se zástupci skautské organizace a oprašovala pět let

starou historii, při čemž napadala silové složky státu (stala se ofenzivní).

Populární hudba

56 Signál, roč. 1968, č. 14, s. 2.
57 Otevřený dopis, Čepelák Bohuslav, Signál, roč. 1968, č. 20, s. 6.
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Signál jako  společenský  časopis  překypoval  kulturně  zaměřenými  reportážemi

a články od prvního čísla. Ovšem obsah kulturních příspěvků věnujících se popu nebyl tak

vysoký, jak rychlý start naznačoval. První obálka,58 poutající k rozhovoru s dvojicí S + Š,

dala znát, že má jít o téma Signálu vlastní. Výrazně se tím odlišil od Obránce vlasti, který

se hudbě, ani pop stylu nevěnoval vůbec. Bezpochyby to byl také jeden z prvků, který

oslovil velkou řadu čtenářů.

Interview  v  prvním  čísle  velkou  výpovědní  hodnotu  nemá.  Je  krátké,  vzniklo

o pauze představení. Zaujme humorem, se kterým jsou kladeny otázky, i tím, kterým je na

ně odpovídáno. Rozhovor také odkazuje na film Kdyby tisíc klarinetů.

Velmi  zajímavým  příspěvkem  je  však  polemika  s  článkem  západoněmeckého

časopisu Stern. Článek59 by měl spadat spíše do kategorie propaganda, vzhledem k tomu,

že hájil pražskou VB a Stern obviňoval z aranžování fotografií a překrucování informací.

Německý  časopis  líčil  Prahu  jako  místo,  kde  chtějí  mladí  lidé  následovat  západní

lifestylové vzory (oblečení, účes) a to jim prý bylo znemožňováno silovými složkami státu.

Stejně  prý  mladí  nemohli  provozovat  hudbu,  jakou  by  chtěli.  Z  úryvků,  které  Signál

přetiskoval, je patrné,  že  Stern skutečně některé detaily přeháněl a úmyslně zveličoval.

Signál německou reportáž deklasoval na zcestnou lež. Přes tyto propagandistické výpady

však článek kulturní výpovědní hodnotu nepostrádá.  Když totiž  chtěla  redakce vyvrátit

některá tvrzení Sternu, udělala krátké rozhovory se skupinami Olympic a Hurikán. Kromě

toho  vlastně  mimochodem  popsala  i  kulturní  podhoubí  metropole,  když  zdůrazňovala

rozdíly mezi skutečností a reportáží Sternu.

Kromě publicistiky věnované hudbě obsahoval Signál články věnované jiné stránce

„popu,“ totiž životnímu stylu mladých. Tyto příspěvky nejsou četné a v prvních ročnících

ani příliš  dlouhé. Zprvu se věnovaly například drogám, nebo životnímu stylu beatnické

generace,60 které článek vyčítá mnohé chyby, hlavně zřejmě neochotu pracovat. Dají se

však nalézt i články věnované pop stylu, které nejsou negativně podbarveny.61.  Většina je

však negativní a dobré stránky pop stylu se příliš nenamáhá hledat.

Články  publikované  v  roce  1968  můžeme  jednoduše  z velké  části  označit  za

popularizační. Tedy ty, které se věnovaly pop music, se ve více jak polovině případů věnují

58 O sebejistotě a nepopsaných listech, nesig, Signál, roč. 1965, č. 1, s. 8–9.
59 Rudí Beatles, Šafhauser Ivan, Signál, roč 1965, č. 41, s. 4–5, 
60 Signál, roč. 1965, č. 35, s. 10.
61 Signál, roč. 1965, č. 10, 10.
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hudbě zahraniční. Za všechny hovoří článek62 přibližující skupinu  The Beatles. I když je

velmi krátký, podařilo se v něm objektivně zachytit reálie skupiny.

Reportáže, které se věnují pop stylu a vyšly v roce 1968, jsou otevřenější, než byly

v předchozích ročnících.  Setkání  s  Hippies63 je článek kritický,  avšak ne bezúčelně.  Je

mnohem  obsažnější,  než  bývaly  jemu  podobné  dříve.  Nesleduje  pouze  chyby,  hledá

i pozitiva. Negativní jevy hnutí jako zahálku nebo drogy považuje autor za produkt a vinu

západní kultury obecně.

62 The Beatles, nesig. Signál, roč. 1968, č. 20, s. 4.
63 Setkání s Hippies, nesig.Signál, roč. 1968, č. 31, s, 4.
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Shrnutí vývoje Signálu v letech 1965–1968

Z předcházejících příkladů je patrné, jak se Signál od původní koncepce, stanovené

Svazarmem v dokumentech registrace časopisu,64 postupně odklánět, až se na přelomu let

1968  a  1969  stal  bezmála  kritickým  společenským  magazínem.  Rubriky  se  ustálily,

ideologická klišé nahradila z velké části odvážná novinařina, ideologicky nosná témata

byla  omezena,  nebo  přestala  ideologicky  fungovat  a  reportáže  o  životním  stylu  se

přiblížily skutečné realitě. Krátká statistika četnosti článků v letech 1965 a 1968 napoví,

jakým směrem se vývoj ubíral.

Statistiky – četnost článků jednotlivých témat v letech 1965 a 1968

1965 1968
Zahraničí 65 66
Bezpečnost 47 37
Rezidua druhé světové války 60 20
Sport 91 59
Kultura 35 46
Svazarm 6 7
Tramping 4 5

Zatímco  téma  kultury  nápadně  posílilo,  výrazně  oslabila  oblast  bezpečnosti

(i kriminalistiky) a omezila se hlavně publicistika věnovaná druhé světové válce. Obě tato

témata byla využívána propagandou. Sportovní problematika byl nahrazena nezařazeným

motorismem (nezařazen pro nízkou výpovědní hodnotu) a historií, přesto zbylo dost místa

pro  rozšíření  kulturních  a  zahraničních  témat,  která  byla  výbornou  platformou  pro

reformní myšlenky.

Změny těchto poměrů naznačují směr vývoje Signálu v dobové žurnalistice.

V období svého vzniku si časopis vytvořil dostatečnou čtenářskou obec a na vlně

tohoto úspěchu se vezl dále až do začátku devadesátých let,  kdy v konkurenci nových

časopisů a za velkých společenských změn již nestačil dostatečně rychle reagovat a zanikl.

Srovnání Signálu a Mladého světa65

64 NA, f. MK ČSR/ČR, Periodika, sg. časopis Signál, reg. č. 4084, kart. nezprac.

65 Signál, roč. 1968, č. 14; Mladý svět, roč. 1968, č. 14.
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Na závěr charakteristiky  Signálu  bych rád porovnal tento časopis s jiným, který

byl podobný. V rozhovoru s Janem Dobiášem se dozvídáme, že srovnání Mladého světa

se  Signálem  není  možné66,  protože  časopisy si  nekonkurovaly.  Přesto  šlo  o  periodika

s podobnými  čtenáři.  Šlo  o  časopisy  pro  mládež  a  oba  magazíny  ve  velké  míře

zohledňovaly  kulturu  a  zahraniční  žurnalistiku.  Proto  se  pokusím  udělat  srovnání

jednotlivých stran  

Obálka  (strana  1)  obou  časopisů  je  podobná.  K podkladu  černobílé  fotografie

přidává  vždy jednu vybranou barvu pro  oživení.  Černobílá  fotografie  –  portrét,  nebo

figura, dominují a titulků je málo, Signál jeden, Mladý svět dva.

Ke  grafice  lze  říci,  že  Mladý  svět býval  barevnější.  Nešlo  ještě  o  barevnou

fotografii, ale o dodatečnou koloraci. Signál se sice v ročníku 1967 také barevně obohatil,

ale zůstal vždy u jediné barvy pro jedno číslo, kterou dokresloval jen některé články.

Na stranách dva a tři, Mladý svět přinesl rubriku Vteřiny týdne a článek Všeobecná

deklarace lidských práv věnovaný zahraniční tematice.

V  Signálu  najdeme  článek  věnovaný  ospravedlnění  neprávem  odsouzených

skautských  vedoucích  (ve  vykonstruovaných  procesech  padesátých  let).  Dále  se  zde

nachází  krátký  sloupek  věnovaný  novému  prezidentovi  Ludvíku  Svobodovi  a  krátký

kritický článek Mládež získat nedovedli věnovaný vedení Svazarmu. Dvojstranu uzavírá

článek O místo na slunci.

V obou časopisech se nachází krátký sloupek s gratulací Ludvíku Svobodovi.

První dvoustrana je v obou časopisech obvykle věnována rubrikám a tématům

současným. V Mladém světě šlo o Vteřiny týdne, v  Signálu to byla rubrika Co si o tom

myslíme K. Wintera. Tato dvoustrana byla nejvíce hlídána po ideologické stránce. Proto je

o to silnějším ukazatelem uvolnění fakt,  že  Signál zde v roce 1968 publikoval články

útočící na minulost komunistické strany. V Mladém světě je situace obdobná, ačkoliv není

článek prvoplánově útočný jako v Signálu.

Na  stranách  čtyři  až  pět  Mladý  svět uveřejnil  rozhovor  s  lékařem  Klementa

Gottwalda,  v  němž  reportér  zjišťoval  podrobnosti  ze  zákulisí  našeho  prvního

66  Přílohy, rozhovor s Janem Dobiášem, s. 10.
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komunistického  prezidenta.  Další  článek  Poslední  dílo  důchodce  Moravce se  věnuje

bezpečnosti, i když tato tematika není v Mladém světě příliš frekventovaná.

Signál zde  prezentuje  vědecký  článek  Ochočená  zbraň  vědecko-technického

zaměření a kulturní reportáž Dva na houpačce.

Mladý svět v tomto případě dohnal v kritice padesátých let  Signál. Pohyboval se

však  v  jiném  prostředí.  Místo  soudních  síní,  které  jsou  vlastní  Signálu,  pracoval

s rozhovorem a nezaujatým komentátorem doby.  Na druhé straně  Signál lákal  čtenáře

reportáží o oblíbené hudební hitparádě, která je jistě blízká i čtenářům Mladého světa.

Mladý  svět se  na  stranách  šest  a  sedm přiznává  ke  svému naturelu.  Reportáž

věnovaná  Evě  Olmerové  a  Semaforu,  úryvek  ze  hry  Generál  na  stromě či  reportáž

z inscenace Filosofské odpoledne to jsou typické kulturní okruhy tohoto časopisu.

Signál udělal něco podobného. Rubrika  Z dopisů se posunula až na tuto střední

dvojstranu  (dříve  byla  už  na  straně  2).  Redakce  toto  téma  doplnila  dvěma  články

věnovanými motorismu, které jsou charakteristické zase pro  Signál. Stejně tak se brzy

proslavila novější rubrika Osudná vteřina věnovaná prevenci dopravních nehod, najdeme

ji na většině strany šest.

Na stranách osm a devět pokračují  typická témata  Mladého světa jako kultura

a hudba, zde konkrétně reportáž z hudebního festivalu v NDR (Německá demokratická

republika).  Kromě  kultury  je  zde  využit  zahraniční  prvek,  rovněž  vlastní  oběma

časopisům.

I  Signál pokračoval v oblíbených otázkách. Článek zde publikovaný se zaobírá

historií  a  vznikem  automobilových  závodů.  Příspěvky  o  dějinách  jsou  určitě  bližší

Signálu než Mladému světu.

Strany deset a jedenáct. Na těchto místech už se objevují výplňové články. Mladý

svět se věnuje bezpečnosti, opět využívá formu interview. Další text sleduje akci Mladého

světa Náš chodec. Podobné aktivity v  Signálu jsou Svazarmové časopisem vyhlašované

soutěže.

V Signálu nacházíme jedno z nečetných témat trampingu, vzpomínku na Krvavý

potlach. Toto téma je společné i Mladému světu. Článek obsáhlý a obhajuje trampy proti

VB, což  je  opět  možné jen  v  letech  1968 a  1969 (do odchodu šéfredaktora  a  čistky

v redakci).  Dále  následují  novinky  ze  Svazarmu,  které  ale  obvykle  bývají  na  první

dvojstraně. V ročníku 1968 jsou nápadně upozaděny. Další text, reportáž Aktiv pražských
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motoristů, je opět věnována vlastnímu tématu  Signálu, totiž automobilismu. Následující

okénko na této dvojstraně je otevřený dopis veliteli letectva, který se dovolává cti pro

českoslovanské  letce  z  RAF.  Opět  téma,  které  by ještě  v  roce  1967 HSTD s  velkou

pravděpodobností nenechala otisknout.

Mladý svět naplňují na stranách dvanáct a třináct typické rubriky jako: novinky,

kulturní rubrika, móda, sport a Tržiště senzací.

Signál pokračuje ve své úspěšné literární rubrice  Příběhy světové literatury, kde

pokračuje povídka ne pokračování Ulice Q. Poté následují fotografie Prahy s komentáři.

Na  stranách  čtrnáct  a  patnáct  Mladý  svět vyčerpává  drobné  rubriky:  módu,

listárnu, hobby a inzerci. Zajímavé je, že Signál nikdy rubriku inzerce nezavedl.

I Signál zde plní své standardní malé rubriky o módě, humoru, komiksové okénko

a zajímavosti z ciziny.

Shrnutí srovnání časopisů Mladý svět a Signál

Při pohledu na srovnání časopisů lze říci, že se oba na mnoha místech především

tematicky překrývaly. Rozdíl je viditelný pouze v oblasti motorismu a sportu, který jasně

převažuje v Signálu. Naproti tomu v Mladém světě má větší prostor kultura a životní styl.

Stejně tak se oba magazíny liší stylistikou. Ani v uvolněném předjaří roku 1968 nezapře

Signál svého vydavatele, je prodchnut „siláctvím“, stále se prezentuje jako časopis pro

„pravé  chlapy.“  Tuto  tvář  Mladý  svět nemá.  Redaktoři  Mladého  světa určitě  častěji

otiskovali rozhovory, k nimž si vybírali mnohem zajímavější lidi.

Místo hloubavého interview Signál přicházel s reportážemi ze soudní síně, místo

obsáhlých kulturních článků s historickými tématy nebo sportem, místo akce 10 000 km

s Mladým světem pořádal motoristické a střelecké soutěže.

Oba týdeníky měli své čtenáře a tito se namnoze překrývali. Svým obsahem z roku

1968 Signál dokazuje, že patří mezi špičku tehdejšího mediálního světa.
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Situace po roce 1968

V roce 1968 zaujala redakce  Signálu stanovisko reformního komunismu. Téměř

všichni její novináři se ztotožnili s politickým kurzem stranických špiček pražského jara.

Projevovalo se to tendencemi popsanými v předchozích kapitolách. Ve zkratce lze říci, že

vývoj  během  let  1965–1968  šel  směrem  od  indoktrinace  a  ideologie,  které  se  lépe

kombinovaly  s  čtenářsky  úspěšnými  tématy  zahraničí  a  bezpečnosti,  k  poctivější

a nestranné novinářské práci, která šla až k jakési antipropagandě.

Vzhledem k silné podpoře reformního komunismu redakce po okupaci v roce 1968

značně  utrpěla,  především  tehdejší  členové  KSČ.  Jak  asi  vypadala  situace  v  redakci

v těžkém posrpnovém období se z pramenů přímo nedozvídáme (kromě krátkého seznamu,

viz níže), ale pomohou nám citáty z rozhovoru s Janem Dobiášem o  Mladém světě, kde

probíhal proces obdobný: „…řada lidí musela odejít... Já jsem nemusel, protože jsem nebyl

ve  straně.  Takoví  jsme tam byli  tři,  jinak  ostatní  byli  partajníci… To bylo  o středním

proudu.  Já  si  myslím,  že  v Mladém Světě  byli  nejbolestivější  ty  odchody,  protože  tam

takové to jádro časopisu, Franta Kloboučník spisovatel,  Horáková, která měla manžela

u Dubčeka,  Eda  Kriseová...  V podstatě  ze  straníků  tam zůstal  Ruda  Křesťan,  kterého

vybojovala Čermáková, Jirka Janoušek, který yl snad taky v partaji a jinak Josef Velek

a já.“67

Pokud tedy v ještě  liberálnějším  Mladém světě (viz  kapitola  srovnání  Mladého

světa a Signálu) probíhal proces odstraňování reformních straníků, zatímco nestraníci byli

propouštění ušetřeni, oč horší musela být čistka v Signálu, jehož redakce byla straníků plná

a nestraníci tvořili pouze čestné výjimky, většinou z řad občasných přispěvatelů. Zmíníme

pro ilustraci situaci dosavadního šéfredaktora Vlado Kašpara, který byl až do devadesátých

let  zbaven možnosti  publikovat či  pracovat v mediálním světě a především zástupkyně

šéfredaktora  po  roce  1970  Marie  Kožnarové.  Její  příklad  nastiňuje  situaci  redakce

v sedmdesátých letech a naznačuje směr,  kterým FMV periodikum vedlo.  Prameny pro

popsání tohoto stavu najdeme především v Archivu bezpečnostních složek.

Vlado Kašpar byl v roce 1965, kdy stanul v čele vznikajícího  Signálu, zkušeným

redaktorem. Vzhledem k rychlému vzrůstu čtenosti (avšak nikoliv nákladu) týdeníku lze

říci, že se jednalo i o úspěšného šéfredaktora. Jak vyplývá z kapitol věnovaných popisu

a rozboru  Signálu,  v  roce  1968  se  stal  časopis  platformou  pro  kritiku  KSČ,  což  lze
67 Příloha, Rozhovor s Janem Dobiášem, s. 2, 10, 11.
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ilustrovat  reportážemi  a  články  věnovanými  křivdám  padesátých  let.  Tento  vývoj  by

rozhodně nebyl možný bez požehnání Vlado Kašpara. Tak jako většina jiných vedoucích

pracovníků  i  on  zaplatil  za  veřejné  působení  v roce  1968  ztrátou  kariéry,  kterou  mu

umožnila  restartovat  až  devadesátá  léta.  Příprava  ideově-politického programu hovořila

jasně: „Je známou skutečností, že redakce Signálu v krizových letech vlivem rozkladného

působení bývalého šéfredaktora a předsedy ÚV Čs. svazu novinářů V. Kašpara a I. Štuky

zneužila Signálu k útokům proti marxisticko-leninskému jádru ve straně a časopis byl plně

ve službách pravicově-oportunistických, protisocialistických sil.

Již  v  roce  1970  odešli  z  redakce  lidé,  kteří  se  nejvíce  angažovali  v  podpoře

pravicových  a  protisovětských  sil  (Kašpar,  Štuka  a  další).  Po  skončení  stranických

pohovorů  zůstali  v  redakci  pouze  dva  členové  KSČ  –  zástupce  šéfredaktora  Marie

Kožnarová a grafik Miroslav Houska. Z KSČ byli vyloučeni:  O. Trochta, M. Michálek,

vyškrtnuti: K. Perman, K. Hrubec, J. Polešovský, V. Tomek...“68

Marie  Kožnarová69 nastoupila  do  redakce  Signálu v  lednu  roku  1968,  byla

přivedena  z vydavatelství  Magnet  na  pozici  tajemnice.  Byla  však  především pověřena

prováděním  korektur  a  jiných  výstupů  periodika.  Její  předchozí  pracovní  zkušenosti

vycházely  z  periodik  Svazarmu  a  vydavatelství  Magnet.  Po  stranických  čistkách

a rozbouřené době roku 1969 byla spolu s kolegou majorem Vandůrkem jmenována na post

zástupce šéfredaktora,  který se ale definitivně obsadil  až v roce 1975. V tomto období

pracovala na převedení časopisu ze Svazarmu na FMV. Byla pozitivně hodnocena ze strany

vedení ministerstva a vydavatelství Magnet. Následně po příchodu šéfredaktora Stanislava

Staňka,  se  její  činnost  začala  omezovat.  Nejdřív  byla  uklidněna  v  době  hospitalizace

a následné rekonvalescence, že se nemá vyčerpávat a upustit od redakční práce. Po návratu

do pracovního poměru však zjistila, že jí byly některé pravomoci odebrány a že jí byla

upravena pracovní náplň. V následujícím roce prošla řadou peripetií, které vyústily v to, že

se z vedoucí pracovnice stala jednou z vedoucích korektur a distribuce. K peripetiím patřila

především  kritika  M.  Kožnarové  šéfredaktorem,  za  zasahování  do  jeho  pravomoci

(v banálním případě) a kritika práce Marie Kožnarové, podle jejího dopisu neopodstatněná.

V něm  vyjmenovává  i  několik  hrubých  chyb,  jichž  se  měl  šéfredaktor  dopustit  proti

novinářské teorii i praxi. Přestože nadále podávala výsledky kvalitní práce,70 Staněk pozval

68 ABS, fond A 2/5 (Sekretariát ministra vnitra, 5. díl), i. j. 5, Zpráva o časopisech Bezpečnost, Signál, 
Stráž vlasti a Pohraničník.

69 ABS, fond A 2/5 (Sekretariát ministra vnitra, 5. díl), i. j. 5, Záznam a jednání ke stížnosti kpt. Stanislava 
Staňka.

70 Tamtéž.
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ke korekturám externího pracovníka: V redakci, kde ji zbavil vlivu a autority, ji postupně

definitivně odstřihl, navzdory tomu, že Marie Kožnarová v textu demonstrovala morální

podporu  ze  strany  kolegů.  Ke  konci  roku  1976  podala  Marie  Kožnarová  výpověď

a dopisem požádala FMV o rehabilitaci.

Stížnost S. Staňka ministru FMV byla projednávána na setkání zástupců ZO KSČ

s dalšími  zástupci  strany  ze  zainteresovaných  organizací  (hlavně  tiskový  odbor

ministerstva). V zápisu je hned ze začátku napaden postup stížnosti, který S. Staněk zvolil

(stížnost přímo ministru FMV), objektivita stížnosti a je mu vyčítáno přisvojování zásluh

redakčního kolektivu.

Zápis vypovídá i o změnách v redakci od roku 1969. Zmiňuje vyčištění redakce od

pravicových  pracovníků  a  chválí  výběr  nových  zaměstnanců  ohledně  jejich  politické

a odborné kvalifikace. Doslova se zde píše:

„Očista redakce od pravičáků byla provedena postupně od konce roku 1969–1974.

Noví pracovníci, kteří byli přijímáni do redakce, neměli politických závad. Co je nutno

dodržovat – aby byli i nadále do redakce přijímáni lidé, kteří mají vysokou školu a nebo

mají  předpoklady  vysokou  školu  studovat.  Přitom  musí  splňovat  politické  i  odborné

požadavky.“71

Zajímavým  příspěvkem  je  samotná  původní  stížnost  na  Marii  Kožnarovou.

Šéfredaktor zde totiž popsal vývoj a složení redakce od přelomu let 1968/69. V první řadě

se vyjádřil k tehdejšímu šéfredaktorovi Vlado Kašparovi jako  „exponentu pravice,“ dále

pak napadl jeho působení v Signálu v krizových letech a snížení jeho pracovního nasazení,

vzhledem k jeho zapojení do politické činnosti (čemuž se lze jen těžko divit, usuzujeme-li

jeho zkušenosti  a předchozí dobré výsledky).  Stejně jako šéfredaktora,  napadl okrajově

i jeho druhého zástupce Olivera Trochtu. Závěrem jejich hodnocení se vyskytuje zmínka

o jejich vyloučení ze strany v roce 1969. Marie Kožnarová se podle něj spolupodílela na

řízení redakce pravicovým směrem. To je ovšem nemožné, neboť jen těžko by mohla půl

roku po nástupu směrovat redakci smělého periodika, navíc řízeného zkušeným matadorem

Kašparovy úrovně. Maximálně se mohla dopustit toho, že se nechala řídit svým šéfem.

Redakci samotnou potom rozdělil na skupiny podle nástupu: na ty, kteří nastoupili před

rokem  1968,  na  ty,  kteří  nastoupili  1968  a  na  nováčky,  kteří  nahradili  pracovníky

vyloučené  po  roce  1969.  Pracovníky,  kteří  odešli,  hodnotí  jako  hlavní  tvůrce

kontrarevolučního zaměření Signálu v krizových letech.

71 Tamtéž.
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Postupné zbavování se zástupkyně šéfredaktora se tedy dá označit za opožděný boj

s  duchem  kontrarevoluce,  anebo  uvolňování  prostoru  pro  aktivnější  a  centrální  řízení

periodika. K prvnímu ovšem S. Staněk neměl dost důkazů a jak zápis ze schůze, tak dopis

M. Kožnarové jeho stanoviska vyvrací. Druhá varianta se tedy zdá správnější. Je ovšem

zajímavé, že tiskový odbor ministerstva se za M. Kožnarovou postavil.  Navzdory tomu

bylo snažení šéfredaktora úspěšné, když byla rezignace jeho zástupkyně přijata.

K dalšímu vývoji periodika na odborné úrovni je zapotřebí říci, že se od roku 1972

připravovalo na vydávání v barevném provedení a že v roce 1975 navýšil počet stran z 16

na  32.  Se  zvýšením  nákladu  tyto  indicie  napovídají,  jaké  exkluzivitě  se  Signál těšil.

M. Kožnarová stála na vedoucí pozici přesně v době, kdy se náročný přerod odehrával

a zdá  se,  že  celý  přerod  se  zdařil,  stejně  jako  v  celku  zdařile  přestál  časopis  změnu

vydavatele (Svazarm nahradilo ministerstvo vnitra).

Na osudech šéfredaktora a jeho zástupkyně je dobře viditelné, jak se z relativně

liberálního (v relaci s ostatními periodiky podobného zaměření) periodika postupně stal

týdeník centrálně řízený, a zároveň jak se změnil v odkladiště zasloužilých soudruhů na

konci  osmdesátých  let,  kdy  redaktorské  posty  zastávali  straníci  z  let  šedesátých  a

sedmdesátých. Tento trend je viditelný při  pohledu na střídání vedoucích pracovníků v

osmdesátých  letech.72 Vzhledem  k  dvaceti  letům  praxe,  která  v  první  polovině

devadesátých  let  přinesla  zánik  periodika,  působí  předchozí  vývoj  v  letech  šedesátých

impozantně,  neboť  za  krátkou  dobu  čtyř  let  byla  redakce  schopna  vybudovat  takový

časopis, jenž úspěšně fungoval dalších dvacet čtyři let, novému řízení navzdory.

72 Signál, roč. 1980–1989.
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Příloha, Rozhovor s Janem Dobiášem o médiích na přelomu šedesátých a 
sedmdesátých let, ze dne 23. 2. 2016.

T: Pane Dobiáši, já na začátek trochu uvedu, jakou práci chystám. Zpracovávám týdeník

Signál a Josef Vlček mi doporučil Vás, abych se Vás na některé podrobnosti, které se té

doby, nebo tehdejšího mediálního prostředí týkají. Pokud si pamatuji, tak vy jste pracoval

v Mladém světě v šedesátých letech a já zpracovávám první období, etapu Signálu, potom

co se přerodil z Obránce Vlasti, a tak jsem si připravil několik otázek. Některé jsou tedy na

média, některé spíš asi na Váš vlastní pohled.

D: Když budu vědět, rád odpovím.

T: určitě ano, zde nejde o fakta, spíš o názor. Možná to budu brát trochu na přeskáčku, ale

začnu tímto. Jaká byla role HSTD v šedesátých letech? Já vím, že Mladý svět začal o něco

dřív než Signál. Ten začal vycházet v roce 1965.

D: Mladý Svět 1959.

T:  Já se právě domnívám, že doba se už pomalu začínala uvolňovat,  protože už vznik

podobných magazínů jako Mladý Svět a Signál vypovídá o tom, že role HSTD buď nebyla

taková,  anebo  muselo  HSTD připustit,  že  musí  trochu  ustoupit,  aby takové  magazíny

mohly vycházet. Jak vy spatřujete roli HSTD v šedesátých letech?

D: Já bych to pojal takto: já jsem před  Mladým světem dělal v  Československém sportu,

který byl naproti Bílé labuti v budově  Rudého práva. Když jsem tam nastoupil, nejdřív

jako elév, pak jako člen sportovní redakce, tak jeden z mých úkolů bylo nosit mokré obtahy

nahoru do pátého patra budovy A, kde seděli cenzoři s červenou inkoustovou tužkou. Oni

četli ty mokré obtahy stránek Československého sportu a když se jim tam něco nelíbilo tak

to škrtli. Mladý svět byl týdeník, časopis, tiskl se na Arbesově náměstí, ale měl stejně tak

svého cenzora, jako měl  Československý sport. Tam se nenosily jednotlivé listy, ale celé

číslo. Seděl tam cenzor, nevím přesně kde, a taky zaškrtával červenou tužkou co se mu

nelíbilo, nebo co chtěl vyhodit. 

Já jsem přišel do takového bezvadného období. Ten "Mlaďák" měl v té době čtyři roky

a sešla se tam skvělá skupina lidí. My jsme mimo jiné, vždycky když bylo nové číslo ,

tipovali co cenzoři vyhodí. V životě jsme se netrefili. Vždycky ty články, o kterých jsme si
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mysleli,  že jsou na hraně, nebo že by mohly někomu vadit z vrchnosti,  tak ty všechny

prošly a  ten  cenzor  většinou našel  věci  nad  kterými  nám stála  hlava,  protože  to  byly

prkotiny, nebo blbosti, prostě nestálo to za řeč, ale on to zaškrtnul, nebo začervenil. Většina

z nás z "Mlaďáku" v té době už prošla nějakými novinami, takže my jsme věděli, že ti

cenzoři  si  třeba  prohlížejí  r  mokré  obtahy proti  světlu...  Ta  cenzorská  práce  spočívala

v tom, že jednak četli materiály, aby tam nebylo něco proti něčemu, dávali pozor na titulky

a dávali pozor na umistění (proto to dávali proti světlu), protože  by se třeba stalo, že by

vyšly noviny, které by měly na první stránce nějaký titulek o nějakém soudruhovi a na

druhé  stránce  třeba  obrázek  prasete  a  ono  by  to  dohromady  vypadalo  divně.  Čili  ta

cenzorská práce byla na jednu stranu velmi tvůrčí a na druhou stranu naprosto na houby,

protože třeba vyšel titulek "Každé prase rozhoduje" a to prošlo všemi cenzory a nikdo

nezasáhnul.

T:  Mám otázku,  která  na to  navazuje.  Myslíte  si,  že  ti  cenzoři  přihlíželi  ke  kulturním

článkům víc?

D:Já  myslím,  že  to  nejde  takhle  říct.  Nejsem  cenzor,  ani  jsem  tam  neměl  žádného

kamaráda aby mi to nějak špitl.  Já si myslím, že oni měli nějaké pokyny co by v těch

novinách být nemělo. To hlídali a bylo úplně jedno jestli to bylo ve sportovní reportáži,

nebo v kulturním článku nebo v rozhovoru se zpěvákem, já si myslím, že tohle nehrálo

roli. Fakt je, že my, protože jsme byli časopis mládeže a zakládali jsme si, mimo jiné, na

tom, že máme slušný vztah a kontakt se svými čtenáři, taky jsme se tím řídili, spoustu akcí

jsme dělali pro čtenáře, takže to byla naše snaha a moc jsme se ani nekoukali co se může

a nemůže. Protože jsme věděli,  že když to pro ty cenzory bude přes čáru tak to stejně

zaškrtnou, nebo vyhodí. Já jsem způsobil dvakrát, že se v tiskárně měnil válec, že to prošlo

až do tiskárny. Zaprvé to bylo když jsem dělal rozhovor se sovětským hokejovým trenérem

Tarasovem, protože on měl takového svého mluvčího, který byl asi tak starý jako já, byl

tam v CSK na téhle politické funkci, a my jsme se skamarádili, protože jsme spolu chodili

na hokej v Moskvě a on mi říkal, že mi ho dohodí. Tak jsem udělal rozhovor s Tarasovem,

který byl strašně zajímavý, na tu dobu. To už bylo v době kdy Tarasov byl zosobněním zla.

Sovětský hokej byl nepřítel číslo jedna a Tarasov to vedl. A ten Tarasov najednou začal

mluvit  o tom jak vzpomíná na Zábrodského a na  naše hráče kteří  učili  v Moskvě hrát

kanadský hokej. Ten rozhovor byl takový lidský. Pro spoustu lidí, když se řeklo Tarasov,

tak  se opupínkovali. Ten rozhovor je asi musel překvapit. A já jsem chtěl, aby tam byla i

fotografie,  která  by  korespondovala  s  článkem.  Podařilo  se  mi  najít  fotku,  která  byla
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z šedesátého devátého roku, kdy jsme  Rusy porazili a která ukazuje Tarasova, který stojí

na střídačce, je takový zachmuřený a na ledě za ním se objímají  naši hráči. Kvůli téhle

fotce se měnil válec a byl z toho docela malér. Pak nakonec  fotka stejně  vyšlai. Druhá

souvislost  byla,  že jsme šli  s  Vojtou Písaříkem na Slovensku od východu na západ po

stopách Svobodovy armády a šli jsme po těch vypálených vesnicích, nebo po  vápence, kde

zahynula spousta  lidí.  Přišli  jsme taky do Čierného Balogu,  kde bydlela  řada vdov po

partyzánech a ty bydlely v takových  provizorních domcích, které jim postavila Svobodova

armáda, když se tam dostala. No a já jsem napsal tu reportáž z těch jednotlivých míst

a napsal  jsem  k  tomu  takový  úvod,  že  je  mi  líto  (mohlo  to  být  v  nějakém

čtyřiasedmdesátém roce), že po těch letech  vdovy bydlí v těch provizorních domečcích,

jako by se nestala ta hrdinská smrt jejich manželů. A to přišel cenzor a místo toho přišla

fotka nějakého smutného kříže. Naštěstí, k mé velké radosti, na tu reportáž nešáhli, takže

tzážitky,  které  jsme  měli  na  t  jednotlivých místech  a  to  co  jsem psal  o  těch  Černých

Balogách a o těch vesničkách a vypálených místech,  to všechno tam zůstalo,  ale úvod

vadil.

T: To ale bylo už v sedmdesátých letech, říkám to správně.

D: To bylo začátkem sedmdesátých let.  Abych se vrátil k té úvodní otázce. Já si nemyslím,

že se HSTD v době kdy existovalo nějak uvolnilo. Já si myslím, že mělo nějaké svoje

koleje podle kterých jeli,  nebo něco takového.  My jsme pocítili  nějaké uvolnění  až na

konci šedesátého sedmého roku a v  osmašedesátém roce. To vám řeknu, protože to je

krásná ilustrace. V šedesátém sedmém roce bylo výročí padesát let Velkého října a všechny

časopisy měly k tomu přinést nějaký materiál. Taky tedy Mladý svět. Mně se dostal do ruky

cancák, protože ve třicátých letech byla osada Rudá tajga v Písku a jeden z těch osadníků

tady přišel o práci, jel do Ruska, tam našel práci a napsal: "Kamarádi přijeďte sem. To jste

v životě neviděli." Tak oni udělali takovou trampskou akci a vybraly se nějaké peníze. V té

delegaci  byl   mimochodem  i  Julius  Fučík,  jenže  toho  nějak  vyhodili  z  vlaku  někde

v Lipsku, takže tam nebyl. Z téhle cesty trampů, kteří jeli za svým kamarádem, se zachoval

cancák. Já jsem navrh lv Mlaďáku, a prošlo to, že bychom tu cestu opakovali, že bychom

napsali reportáž, která by byla takovým srovnáním těch třicátých let a roku šedesát sedm.

Což se stalo a my jsme tam byli tři neděle, skoro měsíc. Dvěma "embéčky" jsme jeli, najeli

jsme 15 000 km. Byl to v té době už  takový turistický kříž. Přes Ukrajinu dolů na Krym,

Gruzie, Arménie, zpátky přes Moskvu do Leningradu a pak zpátky přes Moskvu, Minsk

a Varšavu domů. Ve třicátých letech ovšem  to byla terra incognita. Třeba v Charkově, je
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tam  snad do dneška,  byla velká traktorka, která se jmenuje "Srp a kladivo", protože v těch

třicátých letech tam dělali srpy a kladiva, tam nedělali žádné traktory. V Sokolově jsme

byli a bylo to strašně zajímavé. Já jsem si psal takový deník. Z redakce jsme tam byli dva:

Mirosav Hucek-  fotograf a já. Jel s námi Wabi Ryvola, písničkář, který měl sebou kytaru.

Byl s námi  Jiří Novotný, který byl potomek osadníků Rudé tajgy a jel s námi Jaroslav

Klíma, který byl  redaktor Budějovickéjho rozhlasu,  jako že z  toho udělá reportáž i  do

rádia. Dál s námi jel Josef Studecký, který byl mechanik z Boleslavi, kdyby se nám něco

"poondilo" na těch "embéčkách" tak aby nám to pomohl spravit. V Moskvě bývala taková

redakce, která se jmenovala Rovesnik. Jako tady bylo 100 + 1, to byl Rovesnik v ruském

vydání. Oni nepsali nic svého, jenom překládali z angličtiny, němčiny, francouzštiny atd.

Jeden člen téhle redakce se k nám přidal. My jsme si mysleli, že nás bude sledovat, že je to

nějaký komisař nebo tak. Pak jsme ale byli hrozně rádi, protože on měl nějakou bumážku

od  ústředního  výboru  Komsomolu,  díky  které  my  jsme  se  dostali  na  místa,  na  která

bychom se jinak nedostali.  Měli  jsme takový soukromý cíl, zjistit, jestli se dá čundrovat v

Rusku,  jestli  se  tam dá  spát  pod  širákem a  tak  dál,  čili  kromě  těch  zajímavých  míst

a zajímavých setkání, která jsme tam absolvovali, tak jsme třeba odbočili na pole, vytáhli

spacáky a šli jsme spát. Ráno jsme zjistili, že kolem nás chodí  děda s předovkou a hlídá,

takže takovéhle zážitky jsme zažívali... prostě úžasné. Ta reportáž vyšla na podzim 1967

a ještě nebyl rok 1968 a my jsme měli dva  převládající dojmy z celé  cesty. Ten první byl,

že mě se nikdy nedotkla vojna tak jako na této cestě, protože  jsme všude potkávali muže,

kteří  měli  vojenské  kabáty a  říkali  nám:  "My jsme  osvobozovali,  my jsme  jeli  až  do

Berlína, my jsme byli  v Brně, byli  jsme v Praze..."  Prostě válečné záležitosti.  A druhý

dojem: my jsme měli na těch "embéčkách" takové plátěné hadry na haubnách a na nich

byla mapa  naší cesty. Jak jsme jeli, tak jsme zjistili, že nám tam lidé píšou vzkazy. Ty

plachty byly celé popsané. Oni viděli kam pojedeme, třeba že pojedeme do Leningradu, tak

napsali: "Až budete v Leningradě, tak volejte..." A bylo tam telefoní číslo. Prostě  lidé se

k nám chovali tak strašně pěkně, že  jsme nebyli schopni jim to vracet. Otiskli jsme to na

podzim 67 a tam už byla spousta věcí, které jsem napsal, protože jsem to tak cítil a ono to

vyšlo. Vždy byla dvoustrana na určité téma a pod těmi  reportážemi šel ten můj deníček,

kde byla ta cesta popsaná. Byly tam různé záležitosti, o kterých jsem si myslel, že je někdo

vyhodí, že to škrtnou, nic se nestane, důležitá je ta dvoustrana. No a opak se stal pravdou.

Tam jsme pochopili, že se něco děje. V osmašedesátém roce byl Mladý svět velmi... Nevím

jak to říct. Prorevoluční... Pro uvolnění. Počínaje Mirkem Liďákem, který začal otiskovat

na  zadní straně karikatur a vtipů prostě úžasné věci, které by do té doby asi nemohly být.
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Tam  jsme  pocítili  nějaké  uvolnění,  které  skončilo  odchodem  Dubčeka  a  začátkem

Husákovy éry.

T: Já jsem tady měl připravenou ještě otázku, která s tou předchozí souvisí. Ve většinové

tehdejší společnosti (české) se těšila oblibě západní kultura. Hudba, móda apod. Nicméně

opozici  HSTD bych čekal právě proti  takovým západním vlivům. Byla taková opozice

nebo ne? Byl cítit nějaký útlak kulturního charakteru?

D:  Já  ještě  řeknu  něco  předem..  Já  jsem   zažil  Josefa  Hollera,  který  byl  prvním

šéfredaktorem MS a nastavil  takové poměry, které naštěstí v tom časopise vládly celou tu

dobu i dále, i když pak řada lidí musela odejít... Já jsem nemusel, protože jsem nebyl ve

straně. Takoví jsme tam byli  asi tři, jinak ostatní byli partajníci. Třeba Ljuba Horáková,

která byla šéfkou zahraniční rubriky, tak jají muž byl Dubčekův sekretář. Prostě tam byly

různé vztahy.

T: Kulturní tlaky.

D: Tak první šéfredaktor byl Josef Holler, po něm Ctibor Čítek,který měl tu smůlu, že

přišel akorát do období toho uvolnění, takže když se pak dělaly stranické vyhazovy taky

musel odejít. Šéfredaktorkou se nakonec stala Olina Čermáková, která tam pak byla dlouhá

léta.  Muž  téhle  Čermákové,  jistý  Zdeněk  Čermák,  se  stal  předsedou  toho  cenzorního

úřadu.. Ono se to jmenovalo ČUTI, nebo tak nějak. Já třeba jsem měl  ambivalentní vztah k

 Olině,  protože  ona  věděla,  že  můj  tatínek  byl  profesor  theologie.  Já  jsem byl  prostě

z jiného těsta. Ona byla taková ta poválečná svazačka. Samozřejmě něco cenzurovala a my

jsme se ze začátku smáli, ale na druhou stranu pouštěla věci, které nikdo jiný nepouštěl,

které nemohly v jiných časopisech vyjít. Jestli to bylo tím, že měla toho Zdeňka doma,

nebo něčím jiným, to se nám nepodařilo zjistit. Fakt ale je ,že ona se o spoustu věcí i lidí

zasadila. Mimo jiné i svazákům jako vydavatelům výboru SSM73, strašně vadil  Táborový

oheň.

T: To byla Vaše rubrika. 

D:  To  byla.  A ona  svedla  několik  těžkých  bojů  na  SSM,  na  Senovážném  náměstí  a

vybojovala  Táborový oheň. Samozřejmě, že jsem tam nemohl tisknout Kryla, nebo něco

73 Socialistický svaz mládeže, nástupnická organizace Československého svazu mládeže, dále jen SSM.
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takového,  ale  samotná  existence  Táborového  ohně  byla  možná,  protože  si  to  ta  Olga

prosadila.  To  ale  už  nebylo  v  době  kdy  bylo  HSTD.  Ta  cenzura  se  dělala  tak,  že

šéfredaktoři ze všech hlavních novin a časopisů  dostávali „nalejvárnu“ co by se mělo a co

by se nemělo. Záleželo pak na nich, co si troufnou a co si netroufnou.

T: Já se teď zeptám na Signál jako na konkurenční časopis. Setkal jste se s ním, nebo jste

se s ním museli nějak vyrovnávat?

D: Vyrovnávat jsme se s ním nemuseli, protože to byla doba, která byla rozdílná od té

dnešní,  kdy otevřete  časopis  a  pomalu  nevíte  co  jste  to  otevřel.  Tohle  byla  doba kdy

časopisy byly naprosto odlišné.  Stadion, Signál, Mladý Svět, v tom jste se nemohl splést.

My jsme to brali tak, že Signál patřil pod Ministerstvo vnitra a logický tedy byl  také úhel

pohledu, tematika... My jsme byli pro všechny, pro mladé a měli jsme zájem na tom, aby se

dozvěděli věci, které se měli dozvědět.

T: Já se teď zeptám na otázku, na kterou se přiznám, že mě navedl Josef Vlček. Jedno

z témat která ho napadla je vyvážení prvků ideologie a zábavy. Já jsem v Signálu našel

reportáže,  které  byly  ideologicky  zaměřené.  Například  v  prvním  čísle  je  rozhovor  se

Suchým a  Šlitrem,  zajímavý  článek  od  Ladislava  Mňačka a  podobné.  Tyto  články mi

připadají kulturní, populární a zajímavé a na druhou stranu tam také vyšla velká reportáž

o následovnících akce "Neptun." Tuším, že to bylo  Pět odvážných na stopě.  Fungovalo

v Mladém světě něco podobného? Byla tam potřeba prosadit články, třeba tlak na to aby

vyšla nějaká reportáž povinně?

D: Nevím jestli to byly tlaky, ale ta maketa  Mladého světa byla vymyšlená tak, aby to

penzum které v té době bylo nutné, bylo přítomné. My jsme třeba na třetí stránce měli

takový žlutý čtvereček, kam psali různí "Jakešové a Kapkové..." Nebo půlku té  stránky

jsme  měli  věnovanou  svazákům  a  tam  psali  různí  dopisovatelé,  které  jsme  si  našli

v různých krajích a bylo to všechno o tom, co svazáci dělají, nebo by měli dělat. Na druhé

stránce  byly  Vteřiny  týdne,  což  byly  novinky.  Mladý  svět byl  týdeník,  takže  v  těch

jednotlivých dnech se utopila spousta věcí jako všelijaká jubilea a podobně. Tohle to, plus

třeba když bylo setkání  mládeže a  prezidenta,  tak vnitropolitický redaktor  šel  na Hrad

a napsal z toho reportáž, co tam Husák a politbyro říkali. Já jako sporťák jsem dostal na

starosti  armádu  a  brannost,  takže  jsem třeba  měl  udělat  rozhovor  s  předsedou  hlavní

politické správy. Když se ale staly takové věci které musely být, tak my jsme se snažili aby

57



to vždycky bylo ke čtení, aby politika a ideologie nebyly hlavní. My jsme na to nebyli moc

kovaní, ale snažili jsme se, aby z toho ideologie moc nevyčnívala. Já nevím jestli to lidé

četli nebo ne, ale třeba když jsem dělal rozhovor s generálem, tak jsem se ho ptal na věci

které mě zajímaly a říkal jsem si, když to zajímá mě, tak to třeba bude zajímat i některé

čtenáře. Tohle byl přístup, který nám mnohokrát pomohl a mám pocit, že i čtenáři tohle

respektovali, protože ono to mělo i opačný pól. Abych zůstal ještě u toho sportu. Třeba

hokej byl populární sport a všichni ho mají rádi. A najednou jsem zjistil ,že když tady byli

poprvé kanadští profesionálové a hráli v hale zápas ,tak když bylo představování t našeho

nároďáku, tak lidé začali pískat na našeho Frantu Pospíšila. Co se to děje? Proč? Pak jsem

s ním dělal rozhovor. Mezitím jsem si zjistil, že to je výborný člověk do týmu, protože jeho

role  prostředníka  mezi  trenérem  a  mančaftem  byla  ohromná  a  on  to  skvěle  ovládal.

Jenomže v té době, když se odehrávaly takové ty různé oslavy "něčeho", tak naši papaláši

chtěli  aby tam byli  nějací umělci,  nebo sportovci.  No a za  hokejisty tam vždycky šel

František Pospíšil, protože byl kapitán. Lidé ho proto nenáviděli, protože si mysleli, že je

komunista, a proto ho tam zvou a proto tam chodí. Že hraje dobře hokej, to odmávli. Takže

to mělo i takovou druhou stranu.

T: Takže opačná situace jako s českým tenistou Jaroslavem Drobným.

D: Když už se bavíme o tom uvolnění,  tak já jsem byl  v osmašedesátém roce poprvé

a naposledy ve Wimbledonu a to byl první Open Wimbledon. A kromě velké reportáže

jsem  přivezl  rozhovor  s  Jaroslavem  Drobným.  Já  jsem  tam  byl  i  s  Vladimírem

Zábrodským, který už v té době byl dávno ve Švédsku. Jaroslav Drobný už byl taky dávno

v  emigraci.  Ty  rozhovory,  to  byla  známka,  že  se  něco  děje,  protože   bylo  předtím

nemyslitelné,  že  by někdo přivezl  rozhovor  třeba  s  J.  Drobným.  Tedy později  třeba  v

sedmdesátých letech.

T: Nám o tom vyprávěl na přednášce Karel Tejkal a on říkal, že byla veliká legrace, když

jejich redaktorka prohlásila, že přeci nemůže říct do éteru: "Jaroslav Drobný, Egypt, vyhrál

utkání."

Já  se  však  musím ještě  vrátit  k  tomu  Signálu.  Chtěl  bych  se  zeptat  na  problematiku

politické provokace typu Tajmeství Černého jezera. Vnímal jste třeba zrovna tuhle kauzu?

D: No,vnímal jsem to, ale my jsme taková témata nepovažovali vůbec za zajímavá nebo

nosná.  Jednak na  to  byl  Signál,  který  patřil  Ministerstvu  vnitra,  takže   bylo  jasné,  že
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všechna taková  policejní a kriminalistické témata jsou jeho a témata tohoto typu jsme my

v zásadě nechávali být, protože od toho je tu jiný časopis. Také to Černé jezero, když se

o tom začalo mluvit, tak už to nebylo snad ani HSTD.

T: Teď na to nekoukám jako na roli HSTD. Spíš by mě zajímalo zda jste tomu věřil.

D:  Rozdíl  mezi  Mladým světem  a Signálem my jsme  chápali  tak,  aby to,  co  vyjde  v

Mladém světě, pokud možno nebylo podezřívané z ideologie. A věděli jsme, že v Signálu

je to naopak. Takže když vyšla taková reportáž v  Signálu, tak jsem si to prostě přečetl,

udělal jsem ksicht a tím to skončilo a věnoval jsem se své práci. Takhle to dělali všichni

ostatní taky.

T: Proč se ptám: Mě by totiž zajímalo, jestli podobné reportáže měly u čtenářstva ohlas.

Mohl  řadový  čtenář  politické  provokaci  uvěřit?  Nebo  si  průměrně  vzdělaný  občan

uvědomoval, že jde asi o nesmysl?

D: Já si myslím, že jo, protože už ta šedesátá léta,  navzdory tomu co třeba prošlo tím

osmašedesátým rokem a dál, byla důvěřivá. Třeba se říkalo: "To musí být pravda, vždyť to

bylo v televizi."  To byla věta, kterou člověk slyšel dnes a denně. I noviny měly takové

renomé, nebo takovou autoritu, že když to bylo černé na bílém natištěné, tak spousta lidí

byla schopna tomu věřit do mrtě, nebo jak to mám říct. Ale pro nás to byl důvod a byli

jsme rádi, že nám to celkem procházelo a nemuseli jsme se moc snažit něco tutlat.

T: Angažovat v podobných věcech…

D: No angažovat, nebo nějak křivit. Měli jsme možná tu výhodu, že jsme mohli říkat, že

jsme časopis mládeže a nebudeme mládež kazit. Například byla spartakiáda. Já jsem neměl

moc rád ty krajské spartakiády, přestože jsem na ně jezdil, ale strašně se mi líbil Strahov.

To  byly  zážitky.  Třeba  jsem použil  rozhovor  s  paní  doktorkou  Kostkovou,  která  byla

jednak žena hokejového trenéra, kterého lidé milovali, protože dvojice Gut, Kostka byli

mistři světa. Ona byla stará skautka, což se nesmělo napsat, ale byla náčelnice ženského

vystoupení na spartakiádě. Já jsem s ní dělal rozhovor a tam prošla věta.  "Paní doktorko,

nám jako  časopisu  mládeže  dávají  také  za  úkol,  že  máme vychovávat  k  vlastenectví."

Takováhle nějaká otázka tam byla. A ona odpověděla:  "No to je hezké, že vám to takhle

dávají za úkol, ale všiml jste si, že na celé spartakiádě není jediná československá vlajka?
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Že jsou tam samé červené?"  ...A to šlo o spartakiádu, která byla jinak vysoce politicky

hodnocená.

T: Výkladní skříň.

D: No jistě. Nebo jsem dělal reportáž z Letenské přehlídky a mohl jsem napsat, že mi bylo

strašně líto, když jsem zjistil,  že mezi diváky, kteří tam stojí vedle mě a koukají na ty

pochodující  rudoarmějce  a  podobné,   je  spousta  anglických  pilotů,  kteří  tam  byli

v leteckých uniformách a měli vyznamenání. Byli to lidé kteří bojovali za tuhle republiku

a v tom Mlaďáku to prostě vyšlo.

T: Takže myslíte, že srovnávat ty časopisy ne téhle bázi není možné.

D: Já  si  myslím,  že  ne,  že měly jiné úkoly.  Ja  nevím jaké úkoly dostával  šéfredaktor

Signálu, trošku jsem věděl jaké úkoly dostávala Olina, když se vracela z toho ÚV KSČ, ale

vím, že my jsme to vždycky nějakým způsobem udělali tak, aby to pro nás bylo přijatelné.

T: Vy jste říkal že jste Signál i odebíral. Máte pocit, že se rok šedesátosm nějak odrazil na

Signálu?

D: To neumím říct. Ani ten ročník nemám.

T: Já jsem procházel poslední čísla  Obránce vlasti a první čísla  Signálu. Tam je patrný

posun od vojenského periodika, kde jsou hlavně sportovní výsledky a jinak je to nástěnka

Svazarmu, k  Signálu, kde je v prvním čísle rozhovor se Suchým a Šlitrem, nebo velký

článek  o  mládeži  od  Ladislava  Mňačka.  Napadlo  mě,  že  buď  chtěla  být  redakce

svobodomyslnější a prošlo jí to, nebo se chtěla zalíbit čtenářům a získat tak prostor pro

účinnou propagandu.

D: Já si myslím dvě věci. Jednak to souvisí s obsazením té redakce, protože časopis který

má Zdeňka Jirotku v redakci,  no tak   je  logické,  že  kultura není  na posledním místě.

A takových lidí  tam bylo několik,  například Honza Vaněk,...  To bych musel zalistovat,

abych si vzpomněl. 

T: To nevadí.
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D: Vím, že třeba kulturní rubrika tam byla docela dobrá. Já nevím jestli ta redakce za to

mohla nebo nemohla,  já  jenom si  pamatuji,  že  když jsme se občas  potkávali  třeba na

tiskovkách, tak kluci ze Signálu nám říkali: "Ty, my vám tak závidíme, co vy tam všechno

můžete."  My jsme se smáli, protože ono to bylo takové z leknutí, jak jsem říkal, tipovali

jsme co asi cenzoři vyhodí a oni to nevyhodili. Kolegové pak říkali: "No to je asi tím, že ta

Čermáková má toho manžela doma, tak on to asi povolil, proto to asi můžete psát."

T: Takže HSTD, nebo později ČÚTI se zřejmě  Signálu týkala daleko více než  Mladého

světa.

D: Určitě. Určitě ano, protože si myslím, že patřili militantnéjší organizaci (Svazarm), než

byl Svaz mládeže... On byl přeci jen zaměřený jinak a probíhala tam spousta věcí. Ještě se

vrátím k Olze Čermákové. Já jsem byl v Moskvě na nějakém hokeji,  mistrovství světa

myslím. Odjel jsem tam s tím, že jsem tady dostal desku Žanny Bičevské. To byla taková

tradice, že když už někdo někam odjel tak se snažil napsat i něco jiného, třeba byl někdo ve

Švédsku na hokeji a psal tam i o sociální péči ve Švédsku v šedesátém devátém roce. No

a já jsem byl na hokeji v Moskvě a chtěl jsem udělat rozhovor s Žannou Bičevskou, nikdo

jí tam neznal a posílali mě do Těatru Romen... Pak se tedy podařilo, že Žanna přijela do

Československa. Já jsem trošku zachránil jedno její úvodní představení někde na Moravě,

kde byla společně s Petrem Spáleným.  Žanna měla být předskokanka, a pak měl být Petr

Spálený. Tak jsem tam přijel, říkal jsem Petrovi, kdo je Žanna. On věděl, že ji v tom Rusku

neměli moc rádi, protože  dělala Okudžavu, Vysockého, takže zaprvé byla takový svéráz

a za druhé zpívala písničky, kterým oni říkali "Něnádo." No a tak to dopadlo    obráceně

a Petr  Spálený byl   jako předskokan a  hlavní  číslo  Žana Bičevská.  Z ní  byli  lidi  paf,

protože   měla  úžasné  písničky a  má...A Žana  pak   přijela  na  Portu  do  Plzně  a  Olga

Čermáková tam přijela také, že jí strašně zajímá ta Ruska. Když bylo po Portě a vrátili

jsme se zpátky, tak mi Olga říká:  "Hele já ti musím říct, že od války jsem nezažila tak

krásný přijetí nějakého sovětského umělce, jako bylo na té Portě."

T: No tak to asi nevěděla, že nepatří mezi oblíbené umělce v Sovětském Svazu.

D: No to nevím...  Ale to byla Olga.  Na druhou stranu třeba Josef  Velek měl  Zápisník

brontosoura. Já jsem dělal živý Táborový oheň v Malostranské Besedě a tam jsme vždycky

měli nějakou kapelu, která nám tam hrála.  To byla  doba, kdy  kapely, které měly anglická

jména  se  musely  přejmenovat.  Takže  Nedvědi,  Toronto ,  se  museli  přejmenovat  a
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přejmenovali  se  na  Brontosaury.  Pak  jsem šel  za  Olinou  a  říkal  jsem: "Olino,  máme

kultovní kapelu. Máme Zápisník brontosaura a máme Brontosaury." Do následujícího  čísla

Mladého světa jsem dal písničku od Brontosaurů, od Jana Nedvěda a Olina chodila po

redakci a ptala  se lidí:  "Co to jsou starouši? To jsou staří  členové strany viď?"  Prostě

tímhle způsobem reagovala. To byla dobrá písnička, ona se myslím jmenovala dokonce

Brontosauři a byla to taková titulní písnička té skupiny. To neprošlo. Takže na jednu stranu

byla nadšená z Žanny Bičevské a na druhou stranu tohle.  Žanna když přijela do Plzně, tak

měla   černý  hábit,  sedmistrunnou  kytaru  ,Jiří  Tichota  říkal:  No  v  tomhle  nemůže

vystupovat.  Tohle  je  normální  koncert,  normální  lidé." Irena  Budweiserová  sáhla  do

kufříku a tam měla takové pestré, lehoučké, květované minišatičky, to dala  Žanně a ta pak

zpívala  se  Spirituál  kvintetem  v  Plzni  na  Portě  v  tomhle  oděvu,  anglicky.  A  Olga

Čermáková z toho byla nadšená. Jí ta Porta hodně oslovila, na rozdíl od setkání mládeže,

které bývaly někde ve Vimperku a kde všude. To bývali takoví ti svazáci, kteří neměli

atmosféru. Takovou jako byla na té Portě prostě nedosáhli.

T: Vy jste se Portou dotkl trampingu. To mi připomíná, že jsem v prvním ročníku Signálu

podobnou  rubriku  té  vaší  nenalezl  (rubrika  Lesní  stezkou byla  jen  v  několika  číslech

Signálu, roč 1965). To mě docela zaráží, protože se domnívám, že tramping s vojenstvím

něco společného má.

D:  Ona  ta  rubrika  byla  v  Obraně lidu.  Tam jí  dělal  Irčan  (Bohuslav  Čepelák)  a  byla

dokonce dřív než Táborový oheň. Takže možná z těchto dovodů. Já si i myslím, že by to

tomu Signálu ani nedoporučili, nebo nedovolili. Nevím. Snad ta rubrika v Obraně lidu byla

pro tuto oblast dostatečná. Z Údolí a osad se  jmenovala v  Obraně lidu.

T: To je zajímavé. Já bych si zrovna takové populární téma představil spíš víc v Signálu,

než v  Obraně lidu.  Budu mít  tedy asi  poslední  otázku. Oni  mě možná ještě napadnou

nějaké doplňující, uvidíme. Chci se pokusit později ve své práci udělat srovnání časopisů

Mladý  Svět a  Signál,  přestože  vím,  že  to  není  možné  stoprocentně,  předpokládám,  že

nějaké styčné plochy tam naleznu. Chci se zeptat na období normalizace. Co provázelo

normalizaci v médiích, samozřejmě kromě četných vyhazovů? Případně pak na to ještě

navazující  otázka:  co  z  toho  relativně  nezávislého  obsahu  jste  mohli  přenést  do

normalizace? Abych to trochu specifikoval. Jestli jsem to správně pochopil, tak vy jste na

HSTD a později i ČÚTI měli různé fígle jak je obejít, zařídit, aby si něčeho nevšimli apod.

Došlo v tomto za normalizace k nějaké změně? Mně třeba Josef Vlček vyprávěl historku,
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že jste vydali článek, který byl problematický, zavolal si vás nějaký nadřízený, vy jste za

ním šli a vy už jste měl metodu, jak s ním hovořit, aby se vám nic nestalo a za týden jste

vydali další článek.

D:  To  bylo  o  středním proudu.  A v  Melodii.  Já  si  myslím,  že  v  Mladém  Světě byly

nejbolestivější  ty  odchody,  protože  tam  takové  to  jádro  časopisu,  Honza  Kloboučník

spisovatel,  Ljuba Horáková, která měla manžela u Dubčeka, Eda Kriseová... V podstatě ze

straníků tam zůstal Rudolf Křesťan, kterého vybojovala Olga Čermáková, Jirka Janoušek,

který byl snad taky v partaji a jinak Josef Velek a já. My jsme byli dva nestraníci, takže

jsme  nějak  proklouzli.  Taky  Josef  Velek  dělal  životní  prostředí  a  já   sport,  takže  to

nepovažovali za tak angažované.  Mladý svět byl od začátku postavený na autorském psaní.

Takže ten časopis byl takový, jaká byla ta redakce. Například když tam byl Arnošt Lustig,

Ladislav Smoljak nebo Rudolf Křesťan a když si mohli psát co chtěli, tak se to na tom

časopisu  projevovalo.  Všichni  se  snažili  psát  tak,  abychom řekli  nějaké  svoje  mínění,

naznačili jak, nebo co si myslíme a co se domníváme, že by z toho měl čtenář získat. Ať

šlo o kulturu, nebo o sport. Karel Krtička, který byl vnitropolitický redaktor, tak ten jezdil

s dětmi. Dělal takovou tu svazáckou a pionýrskou část a my ostatní jsme se snažili zabývat

svými rubrikami a uhájit,  to co se uhájit dalo.

T: Jak ty redakce podle Vás vypadaly, když přišla ta nová normalizační generace? Bylo to

hodně tvrdé, nebo máte pocit, že se zachovala tvář časopisu?

D: Já mám takový pocit,  taky jsem vždycky říkal,  že  ten časopis  byl  dobře založený,

protože řada takových ctností, nebo nuancí, zvyklostí, nebo způsobů a nezpůsobů, které

provázely ten časopis od začátku, pokračovaly i v téhle těžké době.

T: I s novými redaktory?

D: I s novými redaktory, protože zaprvé jich nebylo moc a zadruhé jsme se je my, kteří

jsme si pamatovali ty staré, snažili ovlivnit, nebo to dělat tím způsobem, který byl v tom

"Mlaďáku" zažitý. Například byly pondělní porady, na kterých se hodnotilo číslo a říkaly

se velké pravdy padni komu padni, což muselo nutně ovlivnit lidi, kteří tam přišli jakoby

noví. Já jsem měl ještě jeden takový názor. V Mladém světě je to tak, že tam zůstal jen ten

kdo  tam  chtěl  být,  něco  do  toho  časopisu  přinesl  sám  a  odolal  jakkoliv  lukrativním

nabídkám. Protože lidé, kteří přišli do "Mlaďáku" a dostali nějakou lukrativní nabídku, tak
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často  odešli,  zatímco  lidé  kteří  zůstali,  tak  těm šlo  o  časopis  a  čtenáře.  My jsme  se

postupem času  trochu rozdělili . Polovina lidí byli takoví, kteří dělali kromě  dvaatřiceti

stran ještě něco jiného. Příklad: Josef Velek dělal životní prostředí a měl k tomu rubriku

Brontosaurů,  Ljuba  Horáková  dělala  módu.  Potom,  když  musela  odejít,  tak  Mirka

Moutelíková, která byla manažerka redakce, začala dělat módu a pokračovala v šlépějích

Ljuby Horákové.

Já jsem dělal  ve sportu různé akce, které byly určené čtenářům, kultura dělala  Zlatého

slavíka... A pak tam byli lidé, kteří jenom psali do novin, nebo do časopisu. Bohužel se po

listopadu stalo, že vrch dostala tahle skupina lidí a  časopis trochu sešel, protože jak jsem

říkal, že časopis je otevřený čtenářům, to mělo z novinářského hlediska jednu velikánskou

výhodu. Když nastalo takové to mrtvé období, že se nic nedělo, tak my jsme nasadili akce,

které byly věnované čtenářům, nebo vycházely z čtenářských akcí a měli jsme o čem psát

a zase to ty lidi bavilo, zase měli důvod ten časopis kupovat. To si myslím, že bylo takové

samospasitelné... sebezáchovné.

T: Já se teď s dovolením přesunu z těch praktických otázek, které popisujete jako někdejší

dlouholetý redaktor, k vašim občanským názorům. Vy jste říkal, že jste svého času Signál

odebíral.  Chci  se  zeptat  jaký  byl  Váš  názor  na  ten  časopis?  Bylo  to  kvalitní  čtení,

nekvalitní čtení, jestli rubriky ,které byly popularizační, byly smysluplné, nebo sloužily jen

nahánění čtenářů…

D: Já nejsem na tohle to správný respondent, protože pro mě  Signál bylo doplňkové čtení

k mé práci. Já jsem si v tom Signálu četl a nacházel věci, které mě zajímaly, to jsem si

přečetl  a buď se z nich poučil,  nebo mě inspirovaly,  ale neumím říct,  jestli to stejným

způsobem působilo na čtenáře.

T: Takže vy jste z něj čerpal pro svojí práci.

D: Přesně. Pro mě byl zásadní Mladý svět. Ostatní časopisy jako Vlasta, Svět v obrazech,

Stadion, Signál, jsem měl jako přehled. Já třeba, přestože jsem byl sporťák a pracoval jsem

v Československém sportu, tak do Stadiónu jsem napsal asi jen dvě reportáže o Františku

Venclovském, protože  tenkrát řekli v "Mlaďáku," jestli jsem se nezbláznil. Tak jsem se

dohodnul se  Stadiónem a napsal jsem to pro ně, protože to bylo v době, kdy Venclovský

byl  slavný tím přeplaváním a navíc to byl  úžasný borec.  Byl  zajímavý,  protože neměl
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závrať. To je taková vlastnost, kterou měli američtí indiáni, kteří stavěli mrakodrapy. My

jsme třeba za ním byli v Přerově a naproti jeho domu byly asi tři čtrnáctipatrové domy.

Vyjeli  jsme  do jednoho toho domu. Tam byla  na střeše terasa... taková zídka. František

Venclovský vytáhl takový ten modrý gumový kroužek, silič prstů  a udělal ne něm stoj na

hlavě. Čtrnáct pater pod ním nebylo nic. Pak jsme jeli ještě někam za Přerov, kde byla

linka  vysokého napětí,  ale  nebyla  v provozu.  On vylezl  na  tuhle  konstrukci,  na  jedno

rameno a na jeho konci zase udělal stoj na hlavě. Tak taková věc u nás nevyšla, ale to byla

výjimka, protože když mi něco stálo za napsání, tak jsem chtěl aby to vyšlo v  Mladém

světě a obdobně to cítili i kolegové.

T: Já se tedy ještě krátce vrátím k té normalizaci. Mě totiž docela překvapilo, že  Mladý

svět si mohl zachovat tvář, alespoň nějakým způsobem a Signál, který by měl v zásadě být

nepostižitelný, protože byl tvrdší a protože byl využíván Svazarmem jako jeho orgán pro

výchovu dorostu, tak přišel o šéfredaktora Vlado Kašpara, který psal už do Obránce vlasti.

On byl přeci dlouholetý komunista. Takhle to vypadá, že v Signálu došlo k větší obměně

redakce než u vás.

D: To je právě to. My to těžko budeme rozsuzovat. My jsme si třeba Vlado Kašpara docela

považovali, protože  napsal spoustu strašně dobrých článků. Ljuba Horáková, která měla

muže u Dubčeka, říkala ať vstoupím do strany, protože jedině v té straně můžu něčemu

pomoci, něco postrčit. Já jsem říkal ne, já jsem evangelík a nebudu komunista. A nebyl

jsem. A tahle ta Ljuba, která měla manžela na vlivné pozici, kvůli svému smýšlení, a to

také byla v partaji, tak taky přesto musela odejít. Takže já si myslím, že právě proto, že

Signál byl  Svazarmu,  byla  čistka  nebo  nástup  normalizace  asi  daleko  tvrdší  než  byl

v Mladém světě u Československého svazu mládeže.  Řeknu jeden příklad.  Dělal  jsem na

Portě Portýra a jeden rok tam přijel Jaroslav Nohavica a plzeňští komunisté mu zakázali

zpívat. Ten rok tam přijel i  Miroslav Šlouf, který byl předseda českého ÚV SSM74  a 

potkali  jsme se  na výstavišti, kde byla moje redakce Portýra. Miroslav Šlouf mi říkal:

"Hele  ,slyšel  jsi  to  o  tom Nohavicovi?  Já  mu udělám v  Praze  koncert.  On  to  u  těch

plzeňáků prohrál, ale já mu udělám koncert v Praze, protože on je dobrej." Nastal podzim

a Šlouf udělal v Paláci kultury koncert Jaroslava Nohavici, na který bylo vyprodáno, lidé

seděli  na  zemi,  mezi  lavicemi,  na  těch  příchozích  stupíncích  schodů...  "Pozval  jsem

vždycky  ty  kulturní  referenty  pražských  výborů  SSM.  Oni  o  Nohavicovi  rozhodují,  ale

přitom ho  asi nikdy neslyšeli zpívat. Tak ať ho alespoň slyšej." To byla SSM. Spousta věcí

74 Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže,
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byla trochu jinak. Nebylo to ani černé ani bílé. Tím se snažím říct že ta pěst dělnické třídy,

jak oni tehdy říkali, dopadla na  Signál daleko tvrdším způsobem.

T: Takže do vlastních řad tvrději než jinam.

D:  U  nás  se  to  upravilo  tím,  že  jsme  udělali  rošády.  Já  jsem třeba  dělal  šéfa  sportu

a Zdeněk Šálek dělal redaktora sportu. Po normalizaci jsme si museli vyměnit místa, takže

já dělal redaktora a on vedoucího rubriky. Takové byly změny. Já jsem přestal odpovídat za

armádu  a  přišel  Josef  Mladějovský  z  nějakého  vojenského  časopisu.  On  byl  nějaký

podplukovník a měl tuhle tematiku na starost.

T: Já se zeptám ještě na jednu věc. Nejsem si jistý, zda bude případná. Všiml jste si nějaké

významné změny kurzu v Signálu po normalizaci?

D: Asi ne, protože kultura tam zůstala a já jsem nejvíce četl ty kulturní záležitosti, nebo

sportovní. Tam byl  Jiří Margolius se kterým jsme jezdili na hokejová mistrovství a tak...

Jeho jsem třeba četl, protože se mi líbilo jakým způsobem píše. Pro mě to bylo profesní.

T: Takže kultura v Signálu neutrpěla nástupem normalizace?

D:  Utrpěla tak jako všechno, protože to znamenalo, že o některých lidech se přestalo psát,

některá témata byla tabu.

T: Třeba Ladislav Mňačko? Ten psal do prvního čísla velkou reportáž o mládeži.

D: Třeba Ladislav Mňačko.

T: Já myslím, že jsme asi u konce. Mě aktuálně další otázky nenapadají. Děkuji mnohokrát

za Váš čas a za rozhovor.
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Jsem si vědom, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své 
náklady.

V Praze dne……………………………………………..

Jméno a příjmení žadatele

Adresa trvalého bydliště

…………………………………….
podpis                      
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