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1 Úvod 
Cílem mé bakalářské práce je zjistit, kolik ţen se za První republiky věnovalo 

publicistické činnosti, jaké náměty si novinářky vybíraly ke zpracování článků a z jakých 

ţivotních podmínek vycházely, protoţe i ty musely ovlivnit jejich tvorbu. Téma jsem si 

vybrala z toho důvodu, ţe mě všeobecně zajímá historie a s ní spojená emancipace ţen na 

přelomu 19. a 20. století. Vzhledem ke studiu ţurnalistiky byla má volba zjednodušená a 

zúţená na oblast novin, časopisů a rozhlasu. 

K tomuto tématu ještě ţádný autor nepublikoval souhrnné informace. V literatuře 

jsem nenašla přehled nebo seznam ţen, které se novinařině mezi lety 1918-1938 věnovaly. 

Vycházela jsem z roztroušených zdrojů. Nejvíce informací jsem našla v knihách PhDr. Evy 

Uhrové, která se zabývá ţenskou otázkou z historického hlediska. Dále mi významně 

pomohly díly Lexikonu české literatury, ve kterých jsem objevila velkou část ţurnalistek. 

Čerpala jsem ale také z internetu a dalších knih, které uvádím v Seznamu literatury a 

dalších zdrojů na konci práce.  

Metodologii jsem při svém zkoumání zdrojů a pramenů kombinovala. Při její 

tvorbě jsem vycházela z knihy Vádemékum vědecké a odborné práce prof. Geršlové. První 

kapitola je zpracována historickou metodou. Další kapitoly jsou kombinací analyticko-

syntetické a induktivní metody. Pro celou bakalářskou práci jsem pouţila jako výzkumný 

nástroj pozorování, v praktické části jsem zařadila také rozhovor (přesněji dotazník). 

Samotnou práci jsem rozčlenila na čtyři části. V první části se zabývám historickým 

úvodem do situace. Popisuji charakteristiku období vzniku Československé republiky a 

jejího vývoje aţ do roku 1938, končím Mnichovskou dohodou. Vysvětluji nejen dějiny 

republiky jako takové, ale blíţe nastiňuji i vývoj ţurnalistiky. Druhá část se zaměřuje na tři 

vybrané novinářky. Postupně se věnuji Olze Fastrové, Joţce Jabůrkové a Mileně Jesenské. 

Zmíněné ţeny jsem si vybrala s ohledem na témata jejich práce. Fastrová psala o módě a 

tématech pro ţeny. Jabůrková, jako představitelka komunistického proudu, se zabývala 

více sociální a politickou problematikou, Jesenská také, nýbrţ z demokratického pohledu. 

V této části práce se věnuji jejich osobnímu ţivotu, poměrům, ze kterých vycházely a také 

jejich práci. Třetí část je zaměřena na všechny ostatní novinářky, které jsem v průběhu 

mého zkoumání našla. Blíţe jsem se jim nevěnovala z důvodu nedostatku materiálu. Také 

není cílem mé práce se věnovat podrobně všem dalším ţurnalistkám, ale seřadit je do 
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uceleného seznamu. Čtvrtou část, praktickou, jsem celou koncipovala jako populárně-

naučný časopis. Prostor dávám těmto publicistickým ţánrům: editorialu, článku, dotazníku 

a portrétu.  

Jak jsem jiţ uvedla, cílem mé práce je zmapovat novinářky v daném období. 

Vytvořit jejich seznam, i kdyţ si uvědomuji, ţe rozhodně nebude úplný. Původní záměr, 

vybrat si čtyři nebo pět ţen k podrobnější analýze, zůstal zachován.  
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2 Charakteristika období První republiky a 

dobových médií 

2.1 Obecná charakteristika 

2.1.1 Formování nového Československa 

Československá republika (ČSR) vznikla jako nástupnický stát Rakousko-Uherské 

monarchie, 28. října 1918. Územně se skládala z Českých zemí, Slovenska a od roku 1919 

připadla republice Podkarpatská Rus.  Mnohonárodnostní území bylo hospodářsky velmi 

diferenciované, České země byly nejvyspělejší. Ještě za dob monarchie vlastnily 52% 

průmyslových závodů, 57% pracovníků v průmyslu a 55% hnací síly [Geršlová, 2002]. 

„Dne 13. listopadu 1918 byl vydán zákon č. 37/1918 Sb. z. a n., o prozatímní ústavě. V její 

části o moci výkonné a nařizovací bylo zakotveno zřízení 17členné vlády odpovědné 

Národnímu shromáţdění“ [Období První republiky, článek, nedatováno]. První vláda pak 

byla jmenována o den později.  Premiérem se stal Karel Kramář
1
 a prezidentem byl zvolen 

Tomáš Garrigue Masaryk
2
, který spolu s vládou sdílel výkonnou moc. I kdyţ měl zpočátku 

omezené pravomoci, dokázal si obhájit větší kompetence.  

Národnostně pestré území se pro vládu stalo velkým problémem. Po válce se 

nejdříve musely ustanovit jasné hranice nového státu. Mezi Československem a 

Rakouskem a Německem byly hranice vytvořeny podle historického vývoje. Ovšem 

osamostatnění Slovenska z Maďarské nadvlády byl docela oříšek. Bývalé Uhersko se totiţ 

své provincie nechtělo vzdát. Spory se táhly také o Těšínsko. Polsko si tuto oblast totiţ 

národnostně nárokovalo. Nakonec bylo území rozděleno mezi oba státy. Nepokoje vládly 

také v pohraničí s Německem. Němci ţijící v Sudetech se nechtěli podrobit české vládě a 

striktně podporovali německý ţivel.  

Dalším úkolem nově vzniknuvší republiky bylo zpřetrhání veškerých vazeb na 

bývalou monarchii v hospodářské oblasti, a tím pádem úplné ekonomické osamostatnění. 

Po válce bylo hospodářství značně vyčerpáno a kvůli sociálním nepokojům hrozila i 

                                                           
1
 Český politik, právník. Za 1. světové války byl jedním z vedoucích představitelů rusofilského křídla 

českého protirakouského odboje. Po vzniku ČSR vedl československou delegaci na Paříţské mírové 

konferenci. Oponent politické skupiny Hradu, zdroj: Lexikon našich hospodářských dějin. 
2
 Český filozof, politik a státník. Jako poslanec říšské rady prosazoval autonomii českých zemí v rámci 

monarchie, za první světové války vedl domácí protirakouský a zahraniční odboj. V zahraničí vedl 

národněosvobozenecký program pro uznání nezávislosti na monarchii, v říjnu 1918 se stal předsedou 

prozatímní československé vlády, v listopadu byl zvolen prezidentem ČSR. Funkci zastával aţ do roku 1935, 

celkově byl zvolen čtyřikrát, zdroj: Lexikon našich hospodářských dějin.  
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moţnost špatného zásobování. Republika se také chtěla zbavit rakouské měny. „Jako velmi 

akutní se tedy jevilo provedení měnové reformy a vytvoření nové měny Československa, 

coţ by umoţnilo provést stabilizaci cenové hladiny a dostalo měnovou politiku pod řízení 

národní autority. Její provedení však mimo jiné komplikoval fakt, ţe teprve se formující 

mocenský aparát nového státu ovládal pouze českomoravský prostor, zatímco německé 

pohraničí bylo vzbouřené a značnou část Slovenska ovládaly maďarské jednotky“ [Období 

První republiky, článek, nedatováno]. K měnové odluce došlo ještě roku 1919. Byl také 

zřízen Bankovní úřad při ministerstvu financí. „Ústava z 29. února 1920 definovala 

Československo jako parlamentní demokracii. Zákonodárným orgánem byl parlament 

skládající se ze Senátu a Poslanecké sněmovny“ [Končelík, 2010, s. 29]. Obyvatelé státu se 

na základě ústavy povaţovali za občany „československého národa“ a úředním jazykem 

byl jazyk "československý" (i kdyţ se jednalo o dva rovnoprávné jazyky).  

Všechny tyto problémy, které se především v prvních letech na vládu valily jako 

lavina, však vcelku kontrastovaly s velkým rozvojem v kulturní oblasti. Kdyţ se pak kolem 

roku 1924 uklidnily jak politické vody, sociální problémy i hospodářská situace, zaţívala 

republika nebývalý rozkvět. „Zdroj této stále silněji převaţující optimistické nálady 

společnosti ČSR nebyl ovšem zastřen tajemstvím – a nejméně v Českých zemích. České 

obyvatele ovládl od prvopočátku pocit vítězného zadostiučinění“ [Kárník, 2002, s. 13]. 

Zvýšila se úroveň českého školství, byla podporována věda. V oblasti kultury a umění se 

autoři orientovali spíše na Anglii a Francii, v Praze se setkávali čeští a němečtí umělci a 

spisovatelé, první úspěchy zaznamenalo rozhlasové vysílání. Stavěly se architektonické 

skvosty předních světových i domácích architektů, nápaditý byl i design. V hospodářské 

oblasti se modernizovala výroba a nové investice nastartovaly příznivý ekonomický vývoj.  

„V r. 1929 byl celý civilizovaný svět na vrcholu konjunktury. V politice převládaly 

sny o věčném míru, plány na odzbrojení a návrhy na evropskou federaci. Málokdo si 

připouštěl moţnost změny“ [Geršlová, 2002, s. 38]. „Během první poloviny dvacátých let 

zaznamenalo americké hospodářství prudký růst, avšak roku 1927 zemi postihla 

nadprodukce zboţí, pro nějţ neměl trh. Zemědělská a tovární produkce brzy poklesla, coţ 

vedlo ke ztrátě několika miliónů pracovních míst“ [Hart-Davis a kol., 2007, s. 384]. 

Světová hospodářská krize tak přišla, vcelku nečekaně, ze země, která byla v tehdejší době 

jedním z největších vzorů demokracie a ekonomického růstu. Po krachu newyorské burzy 

na Wall Street v říjnu 1929, se po celých státech šířila panika. Vzrůstala nezaměstnanost, 

podniky nebyly schopné vyplácet mzdy, banky nebyly schopné vyplácet vklady, lidé tak 
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nemohli splatit hypotéky a podnikatelé zase půjčky.  „Společnost, která si zvykla pořizovat 

vše na úvěr a splátky, se ocitla na dně“ [Kárník, 2002, s. 20]. I díky politice izolacionismu, 

který USA vedly, se krize rozšířila do celého světa. Hospodářství totiţ bylo svázáno 

s velkými půjčkami Velké Británii, investicemi v Německu či v Latinské Americe. Evropa 

tedy byla krizí zasaţena o něco později, její dopady však byly odlišné (například Británie 

dopadla o něco lépe neţ Německo). S hospodářským poklesem se zvýšila nezaměstnanost 

a rostly sociální problémy a nepokoje. „Hospodářský propad měl negativní dopad i na 

politické nálady, psychiku lidí i kulturu. Rostlo přesvědčení o neschopnosti a prohnilosti 

parlamentní liberální demokracie. Rostla také přitaţlivost fašistických i komunistických 

myšlenek – slibovali přece zhroucenému světu zázračnou změnu podmínek“ [Geršlová, 

2002, s. 39]. Existovala uţ totiţ diktatura v Itálii a druhá v SSSR a další se pomalu vyvíjela 

v Německu. 

2.1.2 Východiska z krize a ohrožení demokracie  

V USA se cesta z krize lišila od evropských způsobů. Ve volbách v roce 1932 

vyhrál F. D. Roosvelt
3
 se svým programem tzv. Nového údělu. Po sníţení platů kongresu a 

úředníkům, zrušení prohibice, zavedení veřejných prací, převzetí hypoték od zemědělců a 

zřízení Komise pro cenné papíry a burzu, se sníţila nezaměstnanost a uklidnilo sociální 

napětí. Uţ o rok později na tom bylo americké hospodářství o mnoho lépe, i kdyţ některá 

opatření nebyla tak účinná, jak měla být. I přesto však oţivení nepřišlo se změnou státního 

uspořádání, ale demokraticky. V Německu se k moci dostali nacisté s Hitlerem
4
 v čele. 

Okamţitě zlikvidovali největší konkurenci (komunisty a sociální demokracii) a od roku 

1933 začali s opatřeními pro východisko z krize. Byla instalována průmyslová obnova, 

stavěly se silnice, připravovala se válečná výroba, po zrušení odborových organizací byla 

nezaměstnanost likvidována tzv. pracovními oddíly [Kárník, 2002].  

Krize se v Československu projevila, stejně jako v dalších zemích světa, se 

zpoţděním. Rok 1929 byl vrcholem a také počátečním pohasínáním konjunktury. Začaly 

potíţe s exportem, následovala oblast zemědělství. Pomalu rostla nezaměstnanost. Největší 

sestup republika zaţila v roce 1933. „Po hospodářském otřesu se v československé 

ekonomice velmi svízelně a pomalu překonávaly jeho následky. Výroba a odbyt se jen 

velmi zvolna dostávaly ze stagnace a teprve rok 1936 a hlavně 1937 vedly k prudkému 

                                                           
3
 Franklin Delano Roosevelt, 32. americký prezident, funkci zastával v období 1933-1945, zdroj: internetové 

stránky Bílého domu. 
4
 Adolf Hitler, německý nacistický politik, vůdce Národně socialistické německé dělnické strany. Od roku 

1933 německý kancléř, o rok později se stal hlavou státu – Německé říše, zdroj: wikipedie.cz.  
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vzestupu produkce i obchodu. Krize doznívala aţ do jara r. 1936“ [Geršlová, 2002, s. 42]. 

A to díky státním zásahům v obchodech, peněţní soustavě, měnové politice i v oblasti 

pracovních sil. Do popředí se dostala válečná výroba a odvětví s ní spojená (především 

těţký průmysl - strojírenské podniky, ţelezárny, apod.). Devalvace měny přinesla 

příznivější situaci pro export. Do pozadí ustoupil lehký průmysl. Na Slovensku zase 

výrazně pomohly státní zakázky - stavby infrastruktur (hlavně ţeleznice), elektrifikace. 

Krize se tady, aţ na zemědělství, ale projevila méně. V pohraničí fungovala značná část 

průmyslu, proto se zde krize projevila výrazněji, zasáhla například i lázeňství. Oblasti 

s velkým podílem německého obyvatelstva trpěly vysokou nezaměstnaností. „Propad 

hospodářství Českých zemí a ČSR za Velké krize byl srovnatelný s devastací, kterou 

způsobila válka 1914-1918. Nezřídka dokonce vrátila zemi dokonce hluboko na úroveň 19. 

století. Následky přitom nebyly jen hospodářské či sociální. Provázel je i úpadek 

mravnosti. Téměř na dvojnásobek stoupl počet sebevraţd. Na druhé straně poklesl počet 

sňatků.“ [Kárník, 2002, s. 54]. Poklesl také počet ţivě narozených a zemřelých.  

Po krizi se ve 30. letech změnil celý svět, celá Evropa. „Zvětšily se nebo zmenšily 

rozdíly mezi národy a státy; hlavně se zostřily animozity mezi nimi. Nervozita 

v mezinárodních vztazích narušila úmluvy, povaţované za pevné, ničila labilní vztahy, 

hrozila malými i většími konflikty, a to i ozbrojenými“ [Kárník, 2002, s. 358]. Kdyţ se 

Německo začalo agresivně projevovat, bylo jasné, ţe nejdelší hranice ČSR musí být dobře 

chráněna. „Bez velkých slov je dobře patrné, ţe hospodářská krize přinesla zřejmě 

ozdravení v ekonomické úrovni, a tak splnila svoje očistné, schumpeterovské poslání. 

Vyřadila méně schopné výroby, urychlila restrukturalizaci, pomohla tzv. novým odvětvím. 

Avšak nezaměstnanost, která v tak velkém rozsahu suţovala především pracující lidi, 

opadla vlastně aţ v roce 1937. A to ještě na úroveň, která by ještě před pár lety byla 

povaţována za hroznou“ [Kárník, 2002, s. 439].  Po volbách v roce 1935 si němečtí 

obyvatelé, kteří podporovali nacistická uskupení ve vládě, nárokovali územní změny 

v pohraničí ve prospěch Německa (nacistická DSNAP Konráda Henleina
5
 byla ovšem 

zakázána uţ od roku 1933), velkou podporu totiţ získala Národní obec fašistická.  V této 

době také na Slovensku začíná nabývat na síle myšlenka samostatného státu, stejně tak 

v Podkarpatské Rusi.  

                                                           
5
 Německý nacistický politik v českých zemích, působil v německém tělovýchovném hnutí v českém 

pohraničí. Od roku 1933 vedl Sudetoněmeckou vlasteneckou frontu, od roku 1935 Sudetoněmeckou stranu 

v československém parlamentu. Roku 1939 jmenován říšským místodrţícím v Sudetech, zdroj: Cojeco.cz. 
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Kultura a umění se rozvíjely v surrealismu a avantgardě, stejně jako architektura – 

především městská, budovala se nové sídliště. Ve druhé polovině 30. letech se do ohniska 

diskuze dostalo školství, a to především školství v pohraničí. Jednalo se o německé školy, 

které podporou Německé říše oslabovaly demokracii na tomto nestabilním území. 

Státní opatření na obranu státu započala v roce 1934 (v té době uţ Německo 

vystoupilo z OSN a také dalo na odzbrojovací konferenci v Ţenevě najevo, ţe s válečnou 

výrobou ustoupit nehodlá). Vojenská povinnost byla prodlouţena na 24 měsíců, začala se 

budovat opevnění podél hranic. Armáda se technicky přezbrojila. Od roku 1937 byla ve 

školách zavedena povinná branná výchova.   

V roce 1938 došlo k anšlusu Rakouska a bylo jasné, ţe přípravy na válku nebyly 

zbytečné. „Nadšení zfanatizovaných českých Němců bylo vystupňováno. Zavládlo mezi 

nimi přesvědčení, ţe jsou uţ na řadě oni. K. H. Frank
6
 reagoval prohlášením, ţe ČSR 

„představuje ohnisko nebezpečí pro Evropu“ a vytyčil program teritoriální autonomie na 

základě uzavřeného německého území (jeţ neexistovalo)“ [Kárník, 2003b, s. 503]. Vláda, 

v čele s premiérem Hodţou
7
, se snaţila návrhům SdP

8
 trochu ustoupit a navrhla například 

upravit jazykový zákon nebo jmenování státních úředníků. Tyto kroky měly za cíl získat 

podporu západu. Strana však odmítla. Karlovarské poţadavky z dubna 1938 vláda musela 

striktně zamítnout, protoţe se prakticky jednalo o odtrţení pohraničí. Velká Británie si 

Německo chtěla usmířit a přála si, aby mu bylo dopřáno takové nadvládly, jakou má 

Francie ve Středomoří. Francie, ačkoliv měla s ČSR smlouvu o vzájemné pomoci, byla 

donucena ke kompromisům a nabádala československou vládu k přijetí německých 

poţadavků. Při setkání obou velmocí na diplomatickém poli byla Francie ochotna vyslat do 

případného konfliktu své vojsko, Británie však ne. A to také kvůli poznatkům britského 

velvyslance, kterému ČSR nepřirostlo k srdci; Francie zase měla jiný, střízlivější pohled na 

věc. Nakonec se však obě země usnesly na tom, ţe v případě konfliktu se ČSR dostane 

jejich pomoci.  

                                                           
6
 Karl Hermann Frank, český politik, člen Sudetoněmecké strany, nacista. V roce 1942 jmenován říšským 

ministrem pro Protektorát Čechy a Morava, zdroj: wikipedie.cz.  
7
 Milan Hodţa, poslanec uherského sněmu, československý politik. Člen několika prvorepublikových vlád, 

dvakrát ministr zemědělství, jednou ministr školství, mezi lety 1935-1938 předseda vlády, zdroj: Lexikon 

našich hospodářských dějin. 
8
 Sudetendeutsche Partei, česky Sudetoněmecká strana, nacionalistická politická strana sudetských Němců na 

českém území. V parlamentních volbách v roce 1935 se stala nejsilnější stranou. Vedl ji Konrád Henlein. Po 

Mnichově byla převedena pod NSDAP v Německu, zdroj: tamtéţ.  
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V obecních volbách v pohraničí v červnu 1938 SdP jednoznačně zvítězila (i díky 

zastrašování tamějších obyvatel). Kvůli zahájené mobilizaci pak Francie tlačila na 

československou vládu k odstoupení od zbrojení a odmítla jakkoliv pomoci v případě 

napadení. Henlein, jako vůdce SdP, také od roku 1938 pravidelně jezdil do Británie, 

diplomaticky jednat za svou věc – tedy odtrţení pohraničí. A tak nebylo překvapením, ţe 

„nezávislý“ pozorovatel česko-německých vztahů (a zároveň i vyšetřovatel) britské vlády, 

Walter Runciman, se v ČSR stýkal především s henleinovci. Ti po Hitlerových projevech 

v září, hlavně v severozápadní části pohraničí, začali rabovat. Armáda je však brzy 

uklidnila. Na jednáních mezi Británií a Francií se velmoci dohodly na podstoupení Sudet 

Německu, coţ také s konečným verdiktem oznámily Edvardu Benešovi
9
. Vláda 

odpověděla jednoznačným zamítnutím. Od 22. září, se do čela nové vlády postavil generál 

Jan Syrový
10

 a vyhlásil mobilizaci obyvatelstva hned na druhý den, která trvala aţ do 30. 

září (kdy byla úplná). V noci téhoţ dne pak velmoci podepsaly Mnichovskou dohodu, o 

jakých územích a kdy se mají tyto části ČSR připojit k Německu.  Vláda se rozhodla 

kapitulovat, i kdyţ armáda byla ochotná bojovat. Republika ztratila mnoho závodů těţkého 

průmyslu (těţba, ţelezárny, chemický průmysl a elektrárny), Slovensko a Podkarpatská 

Rus připadly v listopadu Maďarsku. 30. listopadu byl zvolen nový prezident - Emil 

Hácha
11

. „V zásadě byla „suchou cestou“ zákonů a nařízení dokončena ve velmi krátkém 

čase demontáţ parlamentní demokracie“ [Kárník, 2003b, s. 634].    

2.2 Média 1918-1938 

2.2.1 Legislativa a cenzura 

Vznik samostatného Československa v roce 1918 znamenal také změnu státního 

zřízení a tím pádem i změnu zákonů. Nevyhnula se ani oblasti tisku. Republika však 

tiskový zákon přejala z monarchie. „Mediální poměry ovlivňovalo šestnáct převzatých 

legislativních norem“ [Končelík, 2010, s. 33]. Nakonec nebyl, aţ do zániku první 

republiky, přijat ţádný nový zákon o tisku. Předběţnou cenzuru stát zakázal ústavou z roku 

1920, která rovněţ uznala tiskovou svobodu jako jeden ze základních stavebních kamenů 

                                                           
9
 Československý politik a státník, sociolog. Za první světové války se zúčastnil zahraničního odboje, mezi 

lety 1918-1935 byl ministrem zahraničních věcí, od roku 1935 do roku 1938 byl prezidentem ČSR. Po 

Mnichovu se vzdal funkce a odešel do exilu. Po druhé světové válce aţ do roku 1948 byl opět prezidentem, 

zdroj: Lexikon našich hospodářských dějin.  
10

 Československý generál, velitel legií v Rusku za první světové války. Od roku 1926 se stal armádním 

generálem, od 22. září do prosince 1938 předseda vlády a ministr obrany, zdroj: tamtéţ.  
11

 Český právník a státník. Od roku 1925 byl prezidentem Nejvyššího správního soudu ČSR v Praze. 30. 

listopadu 1938 byl prezidentem Česko-Slovenska, od roku 1939 prezidentem Protektorátu Čechy a Morava, 

zroj: tamtéţ. 
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demokracie. Nicméně, díky všem problémům, které nová republika proţívala, bylo přece 

jen na porušení zákonů v novinách nahlíţeno přísněji. Po první světové válce aţ do 

Mnichova šlo především o německý a komunistický tisk na našem území. Antonín 

Švehla
12

 se na jaře 1919 poprvé pustil do úpravy zákonů o svobodě tisku a shromaţďování, 

především kvůli nepokojům německého obyvatelstva v pohraničí. V souvislosti se 

špionáţní kauzou německých nacionalistů Švehla v únoru zakázal Deutsche Zeitung 

Bohemia, jeden z nejstarších deníků v Českých zemích. V březnu došlo k dalšímu 

vzbouření v pohraničí, při němţ bylo i několik mrtvých a tak „bylo vydáno nařízení o 

předkládání novin k cenzuře a o povinném ohlašování veřejných schůzí, na něţ mohly 

úřady vysílat komisaře s právem v případě nutnosti je rozpouštět“ [Kárník, 2003a, s. 68]. 

Co se týče cenzurní praxe, „první republika vyuţívala především obsahovou 

cenzuru prostřednictvím justiční následné kontroly“ [Končelík, 2010, s. 34]. Byla 

zaměřena na média, která měla „zásadní ideové výhrady k existenci nebo charakteru první 

republiky“ [Končelík, 2010, s. 35]. Realizace cenzury pak v praxi probíhala zabavením 

závadných dokumentů nebo jejich částí. Kaţdé tištěné médium muselo mít určeného 

odpovědného redaktora, který v případě porušení zákonů čelil následkům. 

Zákony také upravovaly, kdo můţe v oblasti médií podnikat. „Zatímco 

v západoevropských zemích patřily noviny obvykle soukromým vlastníkům, v ČSR byla 

většina tištěných médií svázaná s politickými stranami, které je často finančně 

podporovaly. Politické strany nebyly právními subjekty“ [Končelík, 2010, s. 35]. Řízení 

tisku tak bylo sloţitější. Strany nemohly vlastnit nemovitý majetek, tedy ani tiskárny či 

vydavatelství. Proto si budovaly tiskové podniky a rozhodující postavení v nich měli 

straničtí funkcionáři. 

Díky rozvoji technologií se začaly vyrábět i nové, rychlejší rotačky. Výroba 

vlastních tiskařských strojů, ve snaze o hospodářskou nezávislost, však v počátku selhala. 

Mašiny se musely dováţet a upravovat, ve 30. letech se však rychlost tisku znásobila a 

rychlolis vyráběl aţ 4tis. výtisků za hodinu. Zvýšila se nejen nákladovost tiskovin, ale také 

jejich kvalita a grafická podoba se zlepšovala. Noviny vyuţívaly barev a barevných 

fotografií, coţ podpořilo rozvoj ilustrovaných deníků. „Byla tu sice snaha být nezávislý i 

                                                           
12

 Český politik, představitel agrárního hnutí, zakladatel časopisu Venkov. Od roku 1918 byl poslancem 

Národního shromáţdění, ministr zahraničí první československé vlády, celkem byl ve třech vládách, zdroj: 

Lexikon našich hospodářských dějin. 
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ve výrobě tiskařské techniky, ale nebylo to reálné – neměla-li úroveň tiskařských technik 

poklesnout – dosáhnout i v tomto směru soběstačnosti“ [Kárník, 2003b, s. 179].  

2.2.2 Tištěná periodika 

Spolu s ČSR vznikla 28. října 1918 také Česká tisková kancelář, která se stala 

hlavním zdrojem informací. Byla téměř monopolem na informace, jak tvrdí [Kárník, 

2003a]. Dodávala redakcím rychle a věcně zpracované zprávy, většinou na dobré úrovni. 

Ještě v listopadu 1918 pak byla do struktury ČTK začleněna praţská pobočka rakouské 

tiskové agentury Korbyro. Mezi spolehlivé informační zdroje patřili také zahraniční a 

externí korespondenti jednotlivých médií a zahraniční tiskové agentury (Reuters, AP 

apod.). 

„Tištěná média maximalizovala během první republiky svou kvantitativní expanzi, 

souběţně se všestranně zkvalitňovala“ [Končelík, 2010, s. 32]. Periodicita byla od deníků 

aţ po týdeníky, ty však byly mnohdy jen hlavičkovými novinami ústředních novin. 

Přebíraly hlavní články, názory a úvodníky. Některé deníky byly rozděleny na raníky a 

večerníky, přičemţ náklad raníků byl zhruba o třetinu menší neţ náklad večerníků. Ranní 

noviny se zabývaly spíše politickými tématy, kdeţto ve večerních vydáních se objevilo 

více příloh a zábavy.  Zpravodajství tak bylo aktualizovanější. Kaţdé noviny měly své 

vlastní vnitřní uspořádání, kaţdé číslo však bylo zahájeno úvodníkem. Ten zastupoval 

názor celé redakce na aktuální a nejdůleţitější otázku dne nebo doby. Na dalších stranách 

se publicisté věnovali postupně zahraničním událostem, regionálnímu zpravodajství, 

kultuře a sportu. Články byly rozděleny do mnoha rubrik, přibyly přílohy (pro děti, pro 

ţeny), nechyběla ani rubrika dopisů čtenářů a inzerce, která listy ţivila. „Noviny přinášely 

zpravodajské a publicistické texty z oblasti vnitřní a zahraniční politiky, ekonomiky, 

společenské problematiky, kultury, sportu, stejně jako ze svého regionálního a lokálního 

zázemí. Deníkům kralovaly úvodníky a rozsáhlé komentáře, běţné byly soudničky, 

fejetony a glosy. Zvláště některé noviny disponovaly rozsáhlou a bohatě diferencovanou 

inzercí. Obrazový materiál sestával jiţ převáţně z fotografií, běţné ale byly i nadále 

kresby, například karikatury. Obsah novin měl informativní, komentativní, agitační, ale 

také zábavnou funkci“ [Končelík, 2010, s. 37]. 

„Poválečná doba posílila úlohu ţen ve společnosti. V mediální sféře byl odrazem 

tohoto jevu zvýšený důraz kladený na časopisy pro ţeny. Společenskou proměnou vystihl 

opět nejbystřeji Melanterich, který od roku 1928 vydával čtrnáctideník Eva. Tradičněji 
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zaloţené byly časopisy tiskového podniku Rodina, kde od roku 1924 vycházel List paní a 

dívek. Především ţenské prostředí oslovovaly módní časopisy; za první republiky si přední 

místo vydobyl melantrišský měsíčník Vkus. Ţeny byly ale také voličkami, a proto se na ně 

obracely i časopisy politických stran určené ţenám“ [Končelík, 2010, s. 55]. 

Média měla na československou společnost velký vliv, ve 20. letech však můţeme 

hovořit jen o tisku. Rozhlasové vysílání se jako masové médium připojilo aţ v letech 30. 

Díky působení mnoha politických stran, se politikové zaměřovali na voliče především 

prostřednictvím tisku. Větší vzdělanost obyvatelstva a zájem o kulturu, ale také zkrácení 

pracovní doby způsobilo, ţe lidé měli na čtení novin a časopisů více času.  Na mediálním 

poli se tak představil především stranický tisk. „Noviny se touto skutečností nijak 

neskrývaly. Jiţ v záhlaví bylo často moţné se dočíst, ţe jde např. o orgán té a té strany“ 

[Kárník, 2003a, s. 327]. V menší míře pak v ČSR působily nezávislé noviny a bulvární 

tiskoviny. 

2.2.2.1 Stranický tisk 

Politické strany vydávaly především svůj ústřední tiskový orgán, ke kterému však 

připadly i regionální mutace, hlavičkové listy a také časopisy. Mezi nejvlivnější tisk patřila 

média řízená členy vládních koalic, tzv. státotvornými stranami. Mezi ně řadíme: agrární 

stranu, lidovou stranu, národní demokracii, národně socialistickou stranu, sociální 

demokracii a ţivnostenskou stranu. Komunistický a fašistický tisk se stával často 

předmětem cenzury. V následujících odstavcích rozděluji tisk přímo podle politických 

stran. 

Československá národní demokracie – tisk této strany vycházel v Praţské akciové 

tiskárně. Strana navázala na mladočechy, ústředním orgánem se tak staly Národní listy. 

„Náklad listu nebyl vysoký, pohyboval se kolem 30 000 výtisků (nedělní číslo mívalo 

náklad asi o 10 000 vyšší), příznačné však bylo, ţe mezi odběrateli bylo nemálo 

příslušníků politické a hospodářské elity a nebylo myslitelné, aby vydávání tisku 

zkrachovalo“ [Kárník, 2003a, s. 328]. Mezi redaktory patřila i Milena Jesenská nebo Olga 

Fastrová. Tiskárna vydávala také časopis Ţenský svět. 

Československá strana lidová – tiskla v Československé akciové tiskárně a 

ústředními novinami byly Lidové listy. Později přibyl i Praţský večerník. Díky silnému 

postavení strany na Moravě, měl velký význam deník Den v Brně. Svými postoji Lidové 

listy oscilovaly mezi hradním a protihradním zaměřením.  
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Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu - tisk vycházel 

v Českomoravských podnicích tiskařských a vydavatelských, v roce 1930 přejmenovaných 

na tiskový podnik Novina. Ústředním tiskovým orgánem byl Venkov. Deník se zaměřoval 

na ekonomii a zemědělskou problematiku, kultura zůstala v pozadí. Proto je zajímavé, ţe 

mnoho autorek přispívalo právě do Venkova.  Tiskárna však vydávala i ţenské časopisy 

(Česká selka), ale také tituly zaměřené na zábavu (Brázda, Cep). Díky velkému nákladu a 

velkému počtu odběratelů, vlastnila Novina jedny z nejmodernějších tiskařských 

technologií. 

Československá strana národně socialistická – ústředním tiskovým orgánem strany 

bylo České slovo, „i kdyţ oficiálním vydavatelem listu byl podnik (později mohutný 

tiskový koncern) Melantrich a ne strana sama“ [Kárník, 2003a, s. 329]. Tiskárny podniku 

byly umístěny v Praze, Brně, Ostravě a dokonce i v Ţilině (noviny se vydávaly také 

v Bratislavě). V roce 1923 se začalo distribuovat také Večerní České slovo, zaměřené na 

aktuální události, zábavu a sport a obsahovalo také mnoho příloh pro ţeny i děti. 

Regionální mutace deníku zase psaly o aktuálních místních událostech. Své voliče strana 

ovlivňovala také vydáváním časopisů. V Melantrišské produkci se však tyto magazíny ke 

straně přímo nehlásily (jako tomu bylo jinde). Mezi ně patřili například: Praţský 

ilustrovaný zpravodaj či Hvězda československých paní a dívek, nebo ţenský časopis Eva, 

Mladý hlasatel a další. Mezi redaktory patřily také Olga Scheinpflugová, Ema Řezáčová 

nebo Fráňa Zemínová. Největší tiskový koncern byl také nejvýdělečnějším a mohl si 

dovolit i modernější a rychlejší rotačky. Díky vysokým ziskům byl Melantrich zcela 

samostatným vydavatelstvím, na straně v podstatě nezávislým. „Koncern měl ve 30. letech 

přes 1500 zaměstnanců, ročně spotřeboval přes 1400 vagonů papíru, k vlakům rozváţelo 

jeho noviny 23 nákladních aut, prodávaly se v 10 000 stánků, Praze a Brně u 500 

pouličních prodavačů“ [Kárník, 2002,  s. 338]. Svým zaměřením se Melantrich cílil na 

politiku Hradu a stal se oporou parlamentní demokracie v tisku. 

Ilustrované týdeníky 

Díky technologickému pokroku se noviny a časopisy mohly rozvíjet i 

v oblasti grafiky a designu. „Ilustrované týdeníky spolu s tzv. kolportáţní 

literaturou přestaly být ve 30. letech a zvláště v jejich druhé půli exkluzivní 

záleţitostí městské smetánky jako dosud. Jejich náklady vyskočily naopak mezi 

největší vůbec“ [Kárník, 2003b, s.  178]. Distribuce je rozšířila i na malé vesnice, 
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lidé také měli dostatek peněz na to, aby je mohli odebírat a staly se jakýmsi 

kulturním standardem. Obsahovaly ilustrační barevné fotografie, interesantní texty, 

romány na pokračování, povídky atd. Témata článků byla politická, ale také 

zaměřená na soukromí politických činitelů nebo tehdejších celebrit.  

Československá sociálně demokratická strana dělnická – tiskla v Lidové tiskárně, 

ústřední tiskový orgán – Právo lidu. Poprvé Právo lidu vyšlo v roce 1897 v návaznosti na 

starší stranické listy. Ţenskou rubriku vedla Josefa Severýnová, přispívala také A. M. 

Tilschová. Noviny ČSDSD byly levicově zaměřeny na kvalifikované dělnictvo a část 

inteligence s prohradními postoji. Dlouhodobě byly součástí strany regionální listy, z nichţ 

některé získaly i celostátní význam. V tiskárně vycházelo také Večerní Právo lidu nebo 

Rovnost – jeden z nejstarších dělnických listů, ilustrovaný týdeník Pestré květy, listy pro 

mládeţ a pro ţeny – Ţenské noviny.  

Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská - „vlastnila“ 

tiskový podnik Čechie, v němţ vycházel ústřední tiskový orgán strany Reforma, od roku 

1932 nazvaný jako Národní střed. Strana hájila zájmy ţivnostníků a obchodníků. Tisk však 

nebyl kvalitní, příliš se zaměřoval na dění ve straně.  

Komunistická strana Československa – tisk vycházel v tiskárně Grafia, ústředním 

orgánem strany bylo Rudé právo. Poprvé vyšlo v roce 1920, vycházel i Večerník Rudé 

právo. Mezi redaktory patřily i Helena Malířová nebo Marie Majerová. Časopisem 

komunistické strany byla například Tvorba, ale také několik ţenských magazínů (např. 

Rozsévačka), kde působila kromě jiţ zmíněné Malířové i Joţka Jabůrková.   

Národní obec fašistická - „Ústředním tiskovým orgánem hnutí byl týdeník, dočasně 

i deník Říšská stráţ (1927-1929), poté týdeník Stráţ Říše (1929-1932). Jako oficiální list 

NOF následoval týdeník Fašistické listy (1931-1936)“ [Končelík, 2010, s. 52]. Strana 

nebyla politicky úspěšná, její tisk se zaměřoval na ţivnostníky.  

„Konkurence několika politických stran dotujících své tiskové podniky vedla 

k převaze nabídky nad poptávkou. Výsledkem byl mimo jiné cenový dumping“ [Končelík, 

2010, s. 36].  
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2.2.2.2 Nezávislý tisk 

Kromě stranického tisku však vznikaly i nové deníky, na politice nezávislé či 

nadstranické. Jedním z prvních takovýchto listů byly Lidové noviny, které vycházely od 

roku 1893 v Brně. „Noviny získaly renomé seriózního deníku určeného zejména 

inteligenci, a to kombinací aktuálního zpravodajství, objektivních komentářů 

sympatizujících s politikou Hradu a důrazem na kulturu“ [Končelík, 2010, s. 41]. Deník 

tiskla nezávislá tiskárna rodiny Stránských v Brně. Noviny byly tak úspěšné, ţe majitelé 

museli zřídit i redakci v Praze. Bylo to jedno z nejkvalitnějších periodik v meziválečném 

období. Punc výjimečnosti získaly Lidové noviny také tím, ţe měly zahraničí pokryté sítí 

vlastních zpravodajů (například v Paříţi nebo v Londýně). Spolu s Lidovými novinami 

tiskárna vydávala také časopis Přítomnost, který zaloţil Ferdinand Peroutka
13

. Jeho revue 

k sobě přilákala odborníky a novináře různých směrů, přispívali například Josef a Karel 

Čapkové, Hubert Ripka, František Götz, z ţen například Marie Pujmanová nebo Milena 

Jesenská. Přítomnost se zabývala jak politikou a hospodářstvím, tak kulturou.  

Deník Národní osvobození byl politicky blíţ k Hradu. Prosazoval kulturní 

liberalismus a sociální reformismus. Podporu měl list od Československé obce legionářské. 

Získal si mimořádný respekt svou objektivností, věcností, seriózností a kultivovaností. 

Prostor dostalo Národní osvobození v nakladatelství Pokrok. 

Dalším soukromým vlastníkem v oblasti tištěných médií, který sledoval zisk, bylo 

vydavatelství Rodina. Zaměřovalo se na časopisy pro ţeny, vydávalo ţenský ilustrovaný 

týdeník List paní a dívek. Úspěšný magazín musel být dokonce vydáván v několika 

mutacích jako Praţanka, Moravanka nebo Slovenka. Vydavatelství Globus, rovněţ v Brně, 

a nezávislý tisk na Moravě reprezentovaly deníky: Moravská orlice a Moravské noviny.  

Nejstarším nezávislým deníkem byla Národní politika, zaloţená uţ v roce 1883. 

Nejdříve podporovala staročechy, za první republiky však Československou národní 

demokracii. Tisk a vydavatelství zajistil závod Politika v Praze. „Národní politika vynikala 

aktuálním, doširoka zabíhajícím zpravodajstvím a oblíbenou inzertní rubrikou, která k ní 

přitahovala příslušníky niţších středních a niţších vrstev“ [Končelík, 2010, s. 42]. 

Obsahovala také celkem objektivní zpravodajství. Díky všem těmto faktorům tak list 

vycházel ve vysokém nákladu.  

                                                           
13

 Český esejista, dramatik a politický ţurnalista. Po válce vedl deník Tribuna, od roku 1924 týdeník 

Přítomnost, byl také politickým redaktorem Lidových novin, zdroj: spisovatele.cz. 
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Nestranická byla také Tribuna. List byl zaloţen v roce 1919 a jednalo se o noviny 

se všestranným zpravodajstvím. K zaloţení titulu přispěla motivace z Velké Británie.  

„Noviny se staly vůbec „cvičištěm četných dorůstajících novinářů“, mezi nimi byl také 

Arne Laurin (vlastním jménem Arnošt Lustig)“ [Kárník, 2003a, s. 332]. Tribuna však 

nebyla úspěšným deníkem a ve 20. letech zanikla. 

Nezávislý tisk první republiky je povaţován za velmi seriózní a můţeme ho 

přirovnat třeba k zahraničním deníkům. 

2.2.2.3 Bulvární tisk 

Jako všude ve světě, tak i u nás se rozvíjel bulvární tisk. První republika mu totiţ 

dala mnoho příleţitostí. Díky kulturnímu rozkvětu, vzniku mnoha nových organizací, 

klubů, rozhlasu a rozvoji filmu, stejně jako politickým šarvátkám, ale také pro rychlejší 

informování o nešťastných událostech a katastrofách, na sebe bulvár nenechal dlouho 

čekat. „Ve druhé polovině 20. let začal Jiří Stříbrný s bratrem Františkem budovat tiskový 

podnik Tempo“ [Končelík, 2010, s. 53]. Vydával několik bulvárních plátků, například: 

Večerní list, Expres, tištěný na růţovém papíře, či agresivně satirický týdeník Šejdrem 

(který byl často cenzurován). Stříbrného bulvár se zaměřoval proti politice Hradu, ale také 

proti levici, komunistům, lidovcům i agrárníkům, konkurenčním novinám nebo novinářům. 

Tempo si získalo velkou pozornost čtenářů a spolu s Melantrichem se stalo jediným 

výdělečným podnikem na trhu médií. Seriózní ţurnalisté proti bulváru několikrát veřejně 

vystoupili.  

2.2.3 Novinářské organizace 

„Novinářské organizace vznikaly v českých zemích od počátku poslední třetiny 19. 

století. Jednalo se o profesní organizace, které usilovaly o zkvalitnění pracovních a 

sociálních podmínek novinářů a o ochranu jejich zájmů vůči zaměstnavateli i státu“ 

[Končelík, 2010, s. 67]. Ještě před vznikem ČSR tak v Českých zemích fungovalo několik 

novinářských organizací. Mezi nimi i Spolek českých ţurnalistů, do něhoţ se měsíčně 

muselo přispívat, nabízel však podporu v nouzi a splatnou půjčku. Prvním čestným členem 

se roku 1919 stal T. G. Masaryk. Zastřešující organizací pro profesní ţurnalistiku i odbory 

se stal v roce 1926 Syndikát československých novinářů. Mnoho publicistů se také 

sdruţovalo podle stavovské báze, politických názorů či podle svého etnického 

příslušenství. Organizace však dbala jak na odborné vzdělávání svých členů, tak také na 

podporu spolkového ţivota. Jednotlivé spolky vydávaly své vlastní časopisy, kde byly 

zveřejňovány odborné články k profesi z oblasti práva apod. 
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Za první republiky se novináři začali také profesně vzdělávat. Došlo ke specializaci 

redakcí, vytvoření prvních profesních etických kodexů jednotlivých médií, definoval se 

pracovní úvazek. „Odborná průprava k povolání ţurnalisty byla v době první republiky 

teprve na samém počátku. Absenci státem zřízené vysoké školy pro novináře od roku 1928 

suplovala vyšší odborná Svobodná škola politických nauk v Praze. Byl na ní i obor „věda o 

novinářství“, který se studoval dva roky“ [Končelík, 2010, s. 68]. 

2.2.4 Rozhlas 

Pravidelné rozhlasové vysílání začalo v USA v roce 1920. V ČSR odstartovalo 

první vysílání 18. 5. 1923 v Praze. 20. léta 20. století však byla pro rozhlas prvním 

krůčkem, neţ se ve 30. letech stal masmédiem v pravém slova smyslu. 

Začátek prvního československého vysílání byl stanoven na 20:15. Ani neuběhl 

měsíc a byla zaloţena první rozhlasová společnost s názvem Radiojournal. „Programovým 

šéfem se stal redaktor Národní politiky Miloš Čtrnáctý“ [Kárník, 2003a, s. 338]. 

Posluchači si nejdříve museli zakoupit koncesi pro poslech a drahý a málo výkonný 

přijímač. Zpočátku tak bylo koncesionářů pouze 47. Navíc dosah radiových vln nebyl moc 

dlouhý. Po několika stěhování se nakonec Radiojournal usídlil v rozhlasové budově na 

Fochově třídě v roce 1933. První vysílání v jiných městech, neţ v Praze, začalo v roce 

1926 v Brně a v Bratislavě, o rok později v Košicích a v roce 1929 také v Ostravě. 

Umoţnil to simultánní rozhlas, který dokázal přenést program z jedné stanice do ostatních 

prostřednictvím telefonu.  

„Zatímco ve Spojených státech se rozhlas rozvíjel jako soukromá podnikatelská 

iniciativa, v Evropě byl v různé míře závislý na státu. Stát se přitom dlouho zaměřoval 

spíše na jeho primární komunikační poslání, méně na jeho pozici nového média“ 

[Končelík, 2010, s. 57]. V Československu tak řídilo rozhlas ministerstvo pošt a telegrafů. 

Rozhlas však nebyl zákonně nijak zakotven, cenzura tkvěla v předběţné kontrole 

vysílaných pořadů. Vţdy 48 hodin před vysíláním muselo policejní ředitelství vědět, o čem 

bude rozhlas vysílat. Zároveň si stát prověřoval hlasatele. Cenzuru však musel uplatnit aţ 

v roce 1938. „V roce 1927 se objevil nový typ organizace rozhlasového vysílání, 

veřejnoprávní systém, v němţ je vysílání chápáno jako veřejná sluţba“ [Končelík, 2010, s. 

58], podle vzoru britské BBC. Vliv státu byl všestranný. Rozhodoval o technice a způsobu 

vysílání, jakoţto i o jeho příjmu, kontroloval hospodaření, rozhodoval o výši přidělených 
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financí a nakládal se ziskem. Vysílání ovlivňoval cenzurou, informačním monopolem ČTK 

a dohledem. Program však v rukou státu nebyl.  

Zpočátku byly moţné jen 3 typy programu. Reprodukovaná (i ţivá) hudba, 

přednášky a zpravodajství. Hodinu vysílání denně postupně nahradilo aţ šest hodin denně. 

V roce 1925 se poprvé ţivě přenášelo představení mimo rozhlas, jednalo se o Dvě vdovy, 

Smetanovou operu. „Od roku 1927 byly realizovány i přímé přenosy na mezinárodní 

úrovni“ [Končelík, 2010, s. 61]. První rozhlasová reportáţ mimo studio proběhla v roce 

1924, kdy Josef Laufer uváděl sportovní přenos. „Brzy rozšířil rozhlas vysílání odborné a 

poradenské, obecně vzato svoji odbornou osvětovou činnost“ [Kárník, 2003a, s. 339].  
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3 Novinářky První republiky 
V této kapitole, která by měla být, spolu s kapitolou třetí, stěţejním obsahem mé 

bakalářské práce, se zabývám osudem a prací tří ţen, českých publicistek. První z nich je 

Olga Fastrová, druhou Joţka Jabůrková a třetí, pravděpodobně nejznámější, Milena 

Jesenská. Co mají tyto ţeny společného a v čem se liší? Všechny tři se narodily na konci 

19. století. Kaţdá v jiné rodině, s jinými poměry, coţ je do konce ţivota výrazně 

provázelo. Tyto tři ţeny si v době pubertálního období shodně proţily smrt jednoho 

z rodičů. Všechny měly vyvinuté sociální cítění a zabývaly se sociálními tématy. Stejně 

jako jejich tehdejší kolegyně, bojovaly za rovnoprávnost ţen. Byly to emancipované 

novinářky se zájmem o širokou škálu témat. Všechny se také zaobíraly politikou, cizí jim 

nebyla ani společenská témata, dvě z nich se po dlouhou dobu věnovaly módě, za coţ je ta 

třetí kritizovala. Není pochyb, ţe se během svého ţivota setkaly. Ať uţ v pracovní či 

osobní rovině. Jabůrková s Jesenskou totiţ společně obývaly koncentrační tábor 

v Ravensbrücku, kde také zemřely. Byly to ţeny talentované a dnes o nich můţeme říci, ţe 

byly skutečnými průkopnicemi na poli prvorepublikové publicistiky, co se ţen v povolání 

novinářek týče.  

 

3.1 Olga Fastrová 

V podstatě jsem se dostala pouze ke třem důvěryhodným zdrojům, ze kterých jsem 

čerpala do kapitoly osobního ţivota a do kapitoly o její práci. První česká novinářka, která 

se vyloţeně psaním ţivila a také celý ţivot zabývala, zřejmě není tak známou osobností. 

Poprvé jsem na ni narazila v knize PhDr. Evy Uhrové České ţeny známé neznámé, kde 

líčila její ţivotní osud. Olgou Fastrovou se zabývala také Veronika Skálová ve své 

diplomové práci na Masarykově univerzitě. Ta zkoumala veškeré dokumenty, které se o 

novinářce daly najít. Především její osobní korespondenci a archivní sloţky v několika 

muzejích. Dále jsem vycházela z elektronického Lexikonu české literatury, dílu A-Ř, na 

který se odkazuji v Seznamu literatury a dalších zdrojů.   

 

3.1.1 Osobní život 

Olga Fastrová se narodila jako Olga Cikhartová 17. ledna 1876. Její rodiče ţili 

v Táboře v jiţních Čechách, matka Marie Bártová pocházela z měšťanských poměrů, otec 

František Cikhart byl důstojníkem rakouské armády. Jak uvádí Skálová, budoucí novinářka 
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byla pokřtěná jako Olga Anna, ovšem jako věřící se dále neprojevovala. Po narození bratra 

Oskara o rok později, se rodina přestěhovala do Prahy. Otec dostal v hlavním městě 

Českých zemí práci na poště
14

. Podle Uhrové se zde Fastrová seznámila s Emou Kittlovou 

– později Destinovou, která byla její přítelkyní. Kdyţ jí bylo deset let, přestěhovala se 

rodina zpátky do Tábora. O ţádném důvodu se zdroje nezmiňují. Tam jí však matka 

zařídila výchovu. Dostávala hodiny piána, učila se, jak řídit domácnost, pěstovala si 

pozitivní postoj ke sportu.  V jejích šestnácti letech zemřel František Cikhart na 

tuberkulózu. V roce 1892 se s matkou a bratrem přestěhovala zpátky do Prahy. Tady 

pokračovalo její vzdělání. Studovala na Státním ústavu pro vzdělání učitelek a maturovala 

v roce 1896. Praxi vykonala v Rokycanech a poté, aţ do roku 1898, vyučovala 

v Modřanech. Při svých cestách domů se v Praze seznámila s Ottou Fastrem. A i kdyţ se 

její matce tento vztah nelíbil, Cikhartová se za něj provdala v roce 1898 (Uhrová však 

uvádí aţ rok 1899). Tehdy také skončila její kariéra učitelky (protoţe vdané ţeny nesměly 

v zaměstnání učitelky pokračovat). 

 Otto Fastr byl autorem mnoha dramatických divadelních her, zpočátku i lidových 

představení. Zdědil také vysoký obnos peněz, protoţe pocházel z bohaté rodiny, a tak rok 

po svatbě manţelé hodně cestovali po Evropě. První dcera, Jarmila, se jim narodila v roce 

1899. Ke konci tohoto roku začal Fastr vydávat Divadelní listy, které s ním jeho ţena 

řídila. Následně se jim narodilo druhé dítě, dcera Olga (Skálová ani Uhrová neuvádějí 

přesný rok). A začaly také první zdravotní problémy Fastra, měl tuberkulózu. Peníze 

rodině rychle ubývaly a to se jim v roce 1903 narodila poslední dcera Ludmila. Některá 

Fastrova dramata však byla úspěšná. O čtyři roky později Fastrové zemřela matka (Skálová 

tvrdí, ţe šlo o těţké deprese a nevylučuje ani sebevraţdu). Ve stejném roce byl manţel 

připoután nemocí na lůţko a taktéţ zemřel. Pro Fastrovou to zřejmě bylo vysvobození, 

ačkoliv se o manţela starala do poslední chvíle a sama ţivila rodinu. Skálová také uvádí, 

ţe si Fastrová pravděpodobně i půjčovala peníze. V té době však začala psát za plat. 

V následujících letech se finanční situace vdovy a jejích tří dcer zlepšila, mohla si 

dovolit opět cestovat, i kdyţ není jisté, zdali to byly cesty soukromé nebo je platila redakce 

Národní politiky. Nicméně z nich vznikaly cestopisné fejetony, které následně publikovala. 

Námět našla také za první světové války, kdy byla na několik dní uvězněna, protoţe 

opoţděně povstala u stolu, kdyţ začala hrát rakouská hymna. Skálová tvrdí, ţe se za první 

světové války chtěla Fastrová znovu vdát, ale nakonec plánovanou svatbu zrušila. 

                                                           
14

 Kdyţ monarchie nezvítězila ve válkách s Itálií a s Pruskem, přesouvala své velitele na Ředitelství pošt a 

telegrafů do Prahy, zdroj: České ţeny známé a neznámé. 
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Manţelem se jí měl stát Václav J. Vícha, který byl o devět let mladší neţ ona. Sama 

Fastrová povaţovala tento věkový rozdíl za velký. Proč ale svatbu nakonec zrušila, není 

jasné.  

Novinářka trpěla krátkozrakostí, na nějaký čas dokonce oslepla a podstoupila 

operaci očí (tuto informaci uvádí pouze Uhrová, Skálová se nezmiňuje. Z toho jde 

vypozorovat, ţe se Fastrová s těmito problémy nijak nesvěřovala). Jakým způsobem ţila, 

jaké byly její dcery, nevíme. Uhrová uvádí, ţe mezi její přítelkyně patřila řada 

konkurenčních novinářek, zmiňuje například Terézu Novákovou, Pavlu Moudrou, Elišku 

Krásnohorskou, Františku Zemínovou nebo Helenu Malířovou. Pravděpodobně i těmito 

ţenami byla ve své tvorbě ovlivněna. Zabývala se především ţenskou otázkou, nicméně 

nebyla členkou ţádného spolku nebo organizace. Nepochybně měl na její tvorbu vliv i 

manţel, se kterým začínala.  

Po první světové válce, kdy se republika vzpamatovávala z následků a ztrát, 

Fastrové zřejmě klesl plat, proto, podle Skálové, v letech 1919-1921 vyučovala 

společenské chování v Městských ţenských kruzích. Nadále se věnovala redaktořině, ale i 

psaní (pravděpodobně neúspěšných) románů. V roce 1936 odešla do důchodu. 

Jak Skálová, tak ani Uhrová se nezmiňují o jejím ţivotě za války a po válce. 

Skálová uvádí, ţe z archivních dokumentů nebylo co vyčíst. Obě ţeny tvrdí, ţe byla 

Fastrová v roce 1944 nucena, pod výhrůţkami, vstoupit do České ligy proti bolševismu. Po 

válce, v roce 1947, byla obviněna z kolaborace, soud jí ale zprostil obţaloby. Podle 

tehdejších stanov ligy totiţ Fastrová neplatila členské příspěvky a neúčastnila se jejich 

schůzek.  

V roce 1960 zemřela její nejmladší dcera Ludmila, Skálová uvádí, ţe trpěla 

stejnými depresemi jako její babička, matka Fastrové. O pět let později skonala i Fastrová. 

Zemřela 8. srpna 1965 po krátké nemoci.  

 

3.1.2 Publicistická činnost 

K publikování se Fastrová dostala aţ po svatbě. Její manţel tehdy vedl velice 

prodělečný list Thalia, který se jí podařilo zastavit. Od roku 1899 však spolu s ním 

redigovala Divadelní listy. Tam přispívala svými recenzemi. Kdyţ o pět let později 

s Divadelními listy manţelé skončili, byla Fastrová poţádána vést Vesnu, časopis pro 

ţeny. Novinářka vytvořila obsah z příspěvků českých spisovatelů, sama napsala nějaké 

povídky a především přiloţila své překlady. Ty se pak staly hlavním tahounem domácích 
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financí rodiny. Jak uvádí Skálová, Fastrová chtěla vést list pro všechny ţeny bez rozdílu 

vzdělání, práce či názoru. Měl být k pobavení a zároveň poučný. Objevily se tam zprávy o 

ţenském hnutí, kulturní tipy, články o významných ţenách, šéfredaktorka publikovala i 

recenze divadelních her. Vesnu řídila celých pět let. Ale měla i další závazky. „Do roku 

1923 se věnovala například redigování České domácnosti, Mody a Vkusu, přílohy Nových 

paříţských mód s názvem Dámské besedy a šest let, od roku 1920 do roku 1926, také vedla 

Nedělní zábavnou přílohu Národní politiky“ [Skálová, 2008, s. 30]. Uhrová ještě doplňuje, 

ţe Fastrová vedla také kalendář Češka.  

Hlavním způsobem obţivy se rodině staly její překlady. Díky velmi dobré znalosti 

francouzštiny a němčiny mohla překládat i klasická díla, sama své sluţby nabízela různým 

nakladatelstvím. Lexikon české literatury uvádí, ţe své překlady podepisovala jako 

František Šimák nebo Josef Novák. Ani jedna z dalších autorek se však o těchto 

přezdívkách nezmiňuje.  

Její první příspěvky v Národní politice a Národním obzoru můţeme najít uţ ve 

vydáních z roku 1906
15

. Pravidelně publikovala v Národní politice aţ o rok později, 

začínala s módními sloupky v rubrice Módní přehled. Uhrová však tvrdí, ţe Fastrová 

chtěla psát o kultuře a naznačuje, ţe byla zklamaná, kdyţ dostala za úkol psát Ţenskou 

hlídku. Podepisovala se jako Yvonna
16

. Rubrika Moda se z listu na chvíli vytratila, pak se 

zase vrátila a spolu s Ţenskou hlídkou se střídaly. Skálová uvádí, ţe Fastrová ve svých 

článcích chtěla ţeny k módě „vychovat“, dávala jim poučky, říkala, co je špatně, ať uţ 

v oblékání nebo ve stylech účesů, bot či domácnosti, prostě o ţivotním stylu. První, čistě 

ţenská a navíc módní rubrika se v deníku takového nákladu, jako byla Národní politika, 

neobjevovala nikde jinde. Náměty, o kterých psala, byly většinou čerpány z jejího 

osobního ţivota a okolí. „Kaţdá událost či nová kniha jí poskytla námět na fejeton. Zatím 

je nikdo nespočítal, jisté však je, ţe příchod ţeny do deníku určeného převáţně muţům 

znamenal téměř revoluci v periodickém tisku“ [Uhrová, 2008, s. 154]. Čtenáři byli moţná 

zprvu šokováni. Psali do redakce rozhořčené dopisy, povaţovali Yvonnu dokonce za muţe 

s ţenskou přezdívkou, rozčilovali se, ţe autorka učí ţeny utrácet peníze apod. Na druhé 

straně však její články zřejmě plnily účel, protoţe ţeny se, podle Skálové, mohly po 

oblečení, botách či účesu, který Yvonna vyzdvihla, utlouct. Svými sloupky se snaţila 

ovlivnit módu vyšších vrstev (případně doporučovala, jak šaty přešít a udělat z nich nové 

modely). „Kvůli úspornosti pochválila domácí švadleny. Záhy byla praţská nároţí 

                                                           
15

 Lexikon české literatury však uvádí, ţe šlo uţ o rok 1905.  
16

 Uhrová uvádí, ţe se jedná o jméno hrdinky francouzského románu, nezmiňuje však konkrétní titul. 
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zaplavena plakáty s velkými písmeny: Yvonna-škůdcem krejčovského stavu“ [Uhrová, 

2008, s. 159]. Moţná muţům vadilo, ţe se tyto články objevují v čistě politickém listě, 

kdyţ byly vţdy vyhrazeny jen pro ţenské časopisy nebo noviny. V té době totiţ ještě 

rovnoprávnost ţen byla jen diskutovanou otázkou, ničím víc. Fastrovou však nekritizovali 

jen čtenáři, ale i kolegové. Na druhou stranu, i špatná reklama je reklama. Popularita 

novinářky rostla. Objevila se nejen jako „tvář“ bot (míněno ironicky), ale také o ní známý 

písničkář Karel Hašler napsal několik posměšných písní. Fastrová všechny tyto útoky nesla 

nelibě. 

V roce 1910 se Olga Fastrová, jako první ţena v českých zemích, stala redaktorkou 

na plný úvazek. Za svou práci v Národní politice dostávala řádně zaplaceno. Skálová tvrdí, 

ţe vztah si Fastrová k Národní politice budovala uţ od dětství. Deník četl její otec a sama 

měla pro slovo noviny synonymum Politika.  V rubrice, kterou v ní následně vedla, Ţenská 

hlídka, se věnovala otázkám ţenské emancipace. Mezi náměty patřily: výchova dětí, práce 

ţen v domácnosti, problémy sluţebných, ţenská hnutí u nás a ve světě, profily úspěšných 

ţen. Zajímala se také o zákon o celibátu učitelek, které se v té doby nesměly vdát, pokud 

chtěly učit. A ostře ho kritizovala. Uhrová se o jejím stylu vyjadřuje jako o sviţném, 

nápaditém a konkrétním. „Vţívala se do role psycholoţky nevyrovnaných manţelek, 

stranila výdělečně činným ţenám, radila manţelkám spokojeným ve své měšťanské rodině, 

obhajovala právo pomocnic v domácnosti na sociální pojištění, doporučovala, jak 

uspořádat prádelník, přešít šaty či ošetřovat nemocného, matkám v nouzi dodávala sílu, 

aby přes všechny svízele vychovaly z dětí charakterní občany“ [Uhrová, 2008, s. 159]. Půl 

strany ţenského čtení bylo vţdy přílohou k nedělnímu vydání, kterého bylo 400 000ks. 

Fastrová se zaměřila i na fejetony. Témata pro zábavný článek pod čarou byla: společenská 

témata, přednášky, cestopisy apod. Postupem času reagovala i na aktuality doma i za 

hranicemi. Především vyuţívala svých zkušeností z cestování. Popisovala své osobní 

záţitky a rady a také se nevyhýbala srovnání tamějšího ţivota s tím domácím, v Čechách. 

V roce 1912 dokonce vycházely její fejetony na titulní straně listu.  

V článcích v období Velké války se objevovaly i válečné náměty. I kdyţ se Národní 

politika, co do počtu stran zmenšovala, pro Fastrovou se vţdy našlo místo. „Popisovala 

tedy vlivy války na kaţdodenní ţivot v Praze, a to z pohledu hospodyně, ţeny i módní 

referentky“ [Skálová, 2008, s. 63]. Její fejetony dostávaly i osobnější ráz, který jinak 

Fastrová do svého psaní nepromítala. Věnovala se také práci ţen – ošetřovatelkám a 

dobročinnosti (sbírky apod.). I přesto, ţe válečná móda nebyla pro ţeny to hlavní, snaţila 
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se Fastrová nastínit a poradit, jak si stylovou módu ušít nebo přešít ze starých šatů za co 

nejlevnější peníz. Stejně jako jak uvařit co nejlevněji, jak naloţit s příděly. Kritizovala 

nedostatek zásobování. I kdyţ se příspěvky týkaly především ţen, politický podtext se jim 

nedal vytknout. Zde tak pravděpodobně začal i její zájem o politické náměty. Euforické 

nadšení ze vzniku nového státu znamenalo také návrat k módě. Plně podporovala ţenské 

volební právo a nabádala čtenářky, ať se voleb zúčastní. Skálová tvrdí, ţe se Fastrová 

v době formování republiky nevěnuje sociálním problémům. Uvádí jen dva příklady, kdy 

se zaobírala nedostatkem potravin. Také hovoří o prvním, čistě politickém článku, kde 

Fastrová píše o komunismu. Vysvětluje to tím, ţe Fastrová nepovaţovala své čtenářky, 

stejně jako samu sebe, ţe politicky příliš angaţované. Vrchol tak spatřovala jen v ovlivnění 

volebních výsledků.  

Po válce se móda objevovala ve všech denících, Fastrová uţ nebyla průkopnicí a 

tak se od té doby posměšné reakce skoro vytratily. I kdyţ ne úplně. „Její kulturní, sociální i 

národní dobové aktuality provokovaly četné polemické kampaně a pamflety především ze 

strany levicového tisku“ [Lexikon české literatury, heslo Olga Fastrová].  Vydala broţuru - 

Co se sluší a nesluší o společenském chování a oblékání. A to v roce 1922. Sepsala také 

průvodce pro novomanţele s názvem Útulný domov. V roce 1925 se rubrika Ţenská hlídka 

přejmenovala na Kapitoly pro ţeny, v následujícím roce se rozrostla na celou stranu, 

obsáhla i módu a redakce přijala další redaktorky, jak tvrdí Skálová. Krom své 

publicistické činnosti a překladů románů a divadelních her, se věnovala také psaní knih. 

Dohromady jich vydala dvanáct.  „Ve dvacátých letech se Fastrová převáţně zabývala 

dlouhodobými celospolečenskými problémy, otázkami výchovy dětí, rodinného ţivota, 

hospodyňskými radami, tématy z oblasti zábavy a důsledky ţenské emancipace. Velký 

prostor věnovala také „nové morálce“, která například legitimizovala předmanţelský sex, 

mimomanţelské vztahy nebo rozvody. Ačkoliv tyto jevy přímo neodmítala, jejich 

prostřednictvím kritizovala především nečestnost, podvody nebo honbu za hmotným 

ziskem, a to u obou pohlaví bez rozdílu“ [Skálová, 2008, s. 87].   

Ve 30. letech Fastrová psala do své rubriky „úvodník“.  Hospodářskou krizi do 

svých článků moc nezahrnovala. V roce 1936 odešla z Národní politiky do důchodu. Poté 

ještě občas publikovala, a to i po druhé světové válce.  

Přínos Fastrové byl především před první světovou válkou, kdyţ jako první ţena 

vstoupila do vod české ţurnalistiky, ačkoliv tehdy ţeny neměly ani stejná práva jako muţi. 

Její vliv však můţeme pozorovat i dále, tedy v období první republiky. Na základě jejího 
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odhodlání totiţ začalo psát mnoho dalších ţen. „Její ţurnalistický pseudonym Yvonna se 

stal symbolem ţivotního stylu české burţoazní společnosti“ [Lexikon české literatury, 

heslo Olga Fastrová].  

 

3.2 Jožka Jabůrková 

Najít materiály a informace o této ţeně byl těţší úkol, neţ u dvou zbývajících. 

Ačkoliv vedla jeden z nejvýraznějších časopisů komunistické strany, vznikla o ní jen jedna 

biografie, která je prošpikována ideologickými názory autorky Holečkové-Dolejší. Naštěstí 

však existuje také Ústav pro soudobé dějiny, který se, díky spolupráci s Českým 

rozhlasem, podílí na připravování pořadu Portréty, a jeden díl z roku 2008 se zaměřil na 

Joţku Jabůrkovou, z objektivního hlediska. To mi také pomohlo odstranit tu ideovou 

slupku v jejím ţivotopise. Internet mi nabídl pouze opsané články z Wikipedie, která, 

stejně jako já, čerpala také z Lexikonu české literatury, v elektronické podobě, z dílu A-Ř. 

Zde jsem našla některé nové a zajímavé informace. Své další zdroje pak uvádím 

v Seznamu literatury a dalších zdrojů na konci mé práce. 

 

3.2.1 Osobní život  

Joţka Jabůrková se narodila 16. dubna 1896 jako Josefa Řehová. Příjmení dostala 

po své matce, Aneţce Řehové, která byla švadlenou. Otce byl neznámý, byla 

nemanţelským dítětem.  Jak Holečková-Dolejší, tak historik Zdeněk Doskočil z pořadu 

Portréty na ČRo6 se shodují, ţe tento cejch Jabůrkovou velice poznamenal, a to ostatně 

můţeme vidět i na její tvorbě. Narodila se a aţ do konce první světové války ţila ve 

Vítkovicích (dnes je toto bývalé samostatné město součástí Ostravy). Bydlela na Idině 

ulici, coţ v té době byla jedna z nejchudších ulic ve městě.  

Pokud se vrátíme k dětství, novinářku určitě ovlivnila také matčina víra. Ta se totiţ, 

moţná i jako velice zboţná ţena, „za svůj poklesek [početí nemanţelského dítěte, pozn. 

autorky] po celý ţivot styděla. Takţe ten vztah mezi dcerou a matkou nebyl úplně ideální“ 

[Doskočil, 2008]. Vzhledem k tomu, ţe jejich ţivotní poměry byly nuzné, ţily obě ţeny ve 

sklepním bytě. Nicméně Jabůrková chodila do školy, Holečková-Dolejší také uvádí, ţe 

byla nejlepší ţákyní a jejím snem bylo stát se učitelkou. Měšťanku vychodila v roce 1911 a 

další tři roky navštěvovala kurs pro učitelky mateřských škol ve Vítkovicích. Po celý ţivot 

měla k dětem kladný vztah, i kdyţ nakonec sama ţádné neměla.  Ještě před první světovou 
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válkou Aneţka Řeháková zemřela
17

 na tuberkulózu. Jabůrková si tak musela hledat způsob 

obţivy sama.  

V počátcích války pracovala nejdříve jako vychovatelka, později získala práci ve 

Vítkovických ţelezárnách. Byla umístěna přímo do továrny, jako dělnice, poté jako 

pomocná síla v kancelářích. Ke konci války dělala ošetřovatelku ve Vítkovické nemocnici 

a starala se o raněné z front. Lexikon české literatury dokonce uvádí, ţe se po smrti matky 

a milostné deziluzi, pokusila v roce 1915 spáchat sebevraţdu. V jiných, mě dostupných 

zdrojích, jsem však tuto informaci nenašla. Za válečných let se prohloubilo její sociální 

cítění. Na vlastní kůţi poznala těţký ţivot ve fabrice a poměry rodin s válečnými veterány 

a mrzáky pak v nemocnici. „Joţka Jabůrková se osobně zúčastnila památné vítkovické 

stávky v roce 1917
18

, spojené s protiválečnou demonstrací, a to mělo rozhodující vliv na 

její příští revoluční činnost“ [Holečková-Dolejší, 1989, s. 10]. O této události vypráví také 

jedna ze tří knih Jabůrkové – Lásky Marty Tomanové. Po válce budoucí novinářka odešla 

do Prahy. Co ji k tomu vedlo, ţádný z mých zdrojů neuvádí. Osobně mám za to, ţe to byla 

především touha opustit místo, ke kterému uţ neměla ţádné závazky, euforie z poráţky 

monarchie a snad také vidina lepšího ţivota a lepší práce.  

V Praze to však zpočátku asi nebylo takové, jak Jabůrková očekávala. Našla si 

práci ve filmových ateliérech jako střihačka a překladatelka titulků, následně opět jako 

dělnice v továrně na plech a dalších. Lexikon české literatury zase jako jediný uvádí, ţe 

„do roku 1920 byla zaměstnána jako vychovatelka v rodině lékaře“. Krátce po svém 

přestěhování se také vdala. Jejím manţelem se stal Stanislav Jabůrek, funkcionář 

dělnických tělovýchovných jednot (dále jako DTJ
19

), s nímţ bydlela v praţské části Košíře. 

Tato organizace Jabůrkovou oslovila a jak uvádí historik Doskočil, stala se jí osudnou, 

protoţe v ní pracovala po celou dobu svého veřejného angaţmá. To započalo uţ v roce 

1920, kdy vstoupila do DTJ a pokračovalo také vstupem do Komunistické strany 

Československa (KSČ) o rok později. V DTJ byla cvičitelkou dětí a mládeţe. Nemohu si 
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 Lexikon sice uvádí rok úmrtí matky 1915, nicméně Doskočil i Holečková-Dolejší se shodují na období 

před první světovou válkou. Je ale moţné, ţe Doskočil vychází především z knihy Komunistická novinářka 

Joţka Jabůrková, právě od Holečkové-Dolejší.  
18

 Jiţ v lednu 1916 v Moravské i Slezské Ostravě propukly hladové demonstrace. Situace dosáhla vrcholu 2. 

července 1917. „Toho dne, jako jiţ častokrát, nepřivezli potraviny a zoufalé dělnické ţeny se k večeru z front 

před obchody odebraly k branám závodů, aby počkaly na své muţe. Zformoval se průvod, který zamířil k 

vítkovické radnici. Kdyţ se zjistilo, ţe v nejbliţší době není naděje na dovezení dostatečného mnoţství 

potravin, propukl hněv hladového davu plnou silou. Došlo k drancování obchodů a povolané vojsko sáhlo k 

ostré střelbě. Na dlaţbě nedaleko vítkovického kostela zůstali leţet dva mrtví a tři další dělníci zemřeli po 

převozu do nemocnice. Mnoho osob bylo zraněno. Pohřeb obětí se stal velkou protiválečnou demonstrací.“ 

Zdroj: Barcuch, 2008. 
19

 tělovýchovná jednota sociálně demokratické strany 
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odpustit, dnes jiţ úsměvnou, citaci z [Holečkové-Dolejší, 1989, s.12] : „V hodinách 

tělocviku ukazovala dětem a mládeţi třídní rozdíly a vedla je cílevědomě k třídnímu boji“. 

Autorka však také uvádí, ţe právě tehdy začala Jabůrková poprvé psát, jednalo se o články 

a broţurky o dělnické tělovýchově. V roce 1921 spoluorganizovala maninskou spartakiádu, 

coţ byla první velká sportovní akce komunistů. Poté se k nim také připojila, jak uţ jsem 

napsala výše, a vstoupila do Federace dělnických tělovýchovných jednot (FDTJ). Protoţe 

se dětem hodně věnovala, postupem času pro cvičení psala říkanky, hry, připravovala 

různá pásma, „kde se začal projevovat ten její, řekněme určitý literární talent, který později 

zúročila v Rozsévačce a ve svých románech“ [Doskočil, 2008].  

Za svého prvního pobytu v Moskvě (mezi lety 1927-1928) se podle Lexikonu české 

literatury rozešla se Stanislavem Jabůrkem a navázala vztah s Alexandrem Bubeníčkem, 

s nímţ údajně ţila aţ do jeho smrti v občanské válce ve Španělsku. Holečková-Dolejší se o 

Bubeníčkovi zmiňuje jinak, vůbec ne v souvislosti s pobytem v Moskvě. Navíc píše, ţe se 

s Jabůrkovou po čase rozešli a zůstali dobrými přáteli. V roce 1936 se provdala podruhé, 

opět za funkcionáře KSČ, Josefa Palečka. Pravděpodobně však nedošlo ke změně příjmení.  

Jaká byla Jabůrková jako člověk, se dozvídáme z knihy Holečkové-Dolejší. Ovšem 

nejsem si jistá objektivitou popisu. „Její osobní ţivot, záliby, osobní přátelství, to všechno 

splývalo s veškerou její činností revolucionářky, komunistické novinářky. Hodně četla, 

zajímalo ji divadlo, výtvarné umění, milovala poezii a všechno krásné. Měla ráda svůj byt, 

květiny, obrazy a ze všeho nejvíce knihy. Její osobní přátelé o ní vyprávěli, ţe přes velké 

zaneprázdnění si vţdycky našla čas na úklid a uspořádání bytu
20

, který se pro svou útulnost 

a přátelskou pohostinnost stal milým střediskem pro besedy a schůzky soudruţek a 

soudruhů, kteří s ní spolupracovali. Osobní přátele vyhledávala mezi soudruhy stejného 

smýšlení“ [Holečková-Dolejší, 1989, s. 16]. Její blízkou přítelkyní byla například Aneţka 

Hodinová-Spurná, komunistická poslankyně. Jak uţ jsem zmiňovala výše, obě manţelství 

Jabůrkové a partnerství byla bezdětná.  

Poté, co musela na jaře 1939 vystoupit ze zastupitelstva, byla z noci 15. na 16. 

března 1939 zatknuta gestapem, stejně jako další potencionální odpůrci říše. Při výsleších, 

bohuţel pro ni se špatným odhadem nacistické moci, se několikrát přiznala k víře 

v komunismus a ke svému působení ve straně. Následně byla převezena do Ravensbrücku 

(koncentračního tábora pro ţeny). Nicméně Lexikon české literatury uvádí, ţe byla zatčena 
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 pravděpodobně se mluví o bytě na Ţiţkově, kam se přestěhovala s Palečkem, zdroj: Holečková-Dolejší, 

1989. 
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18. března, převezena na Pankrác, po několika týdnech do Dráţďan a aţ v létě 1939 do 

koncentračního tábora. Přikláněla bych se více k názoru Holečkové-Dolejší.  

Do Ravensbrücku přišla Jabůrková jako jedna z prvních českých politických 

vězenkyň. Začala s pořádáním politických přednášek a organizovala ilegální setkání. 

Věnovala se sociálním tématům a své posluchačky neochudila ani o šíření komunistických 

myšlenek. Byla přidělena do odvšivovací stanice a mohla se tak setkat jak s transporty, 

které z tábora odjíţděly, tak s lidmi, kteří do tábora přicházeli. Získávala tak čerstvé 

informace o dění za ostnatým drátem. „V táboře se snaţila také psát, psala povídky, 

pohádky pro děti svých kolegyň ve vězení. Z těchto prací se skoro nic nezachovalo“ 

[Doskočil, 2008]. 

V roce 1942, kdyţ do Ravensbrücku dorazil transport ţen z Lidic, se snaţila 

nováčkům pomoci a popisovala jim tábornický ţivot, a také způsoby, jak přeţít. V létě 

tohoto roku onemocněla nervovou chorobou (Doskočil hovoří o stresovém původu). 

Důvodem byly určitě také těţké podmínky ţivota v táboře, kdy postupem času nacisté do 

koncentráku přiváţeli více a více ţen, aniţ by pro ně bylo více místa. Historikové uvádějí, 

ţe za celou dobu táborem prošlo 132 tisíc ţen, z nichţ 92 tisíc bylo zavraţděno. Tehdejší 

tamní „lékařka“ Oberhausserová prováděla na ţenách pokusy a jiţ nemocné přímo 

usmrcovala injekcemi. Jak to přesně bylo v případě Jabůrkové, se uţ dnes nedozvíme. „Prý 

tedy se ta, v uvozovkách doktorka, Oberhausserová pokusila Joţce píchnout injekci a 

Joţka jí tedy ještě stačila udeřit do tváře. Oberhausserová ji poslala do táborového bunkru, 

coţ byla v podstatě jakási korekce, kde leţela ve studeném sklepě na podlaze a tam také 

zemřela“ [Doskočil, 2008]. To bylo 31. července.  

 

3.2.2 Členství v Komunistické straně Československa 

V roce 1924 se stala jednou z vedoucích funkcionářek FDTJ a podílela se na 

přebudování organizace. Zastupovala ji také v Rudé sportovní internacionále. V roce 1926, 

uţ jako členka Federace proletářské tělovýchovy
21

, odjela do Ruska. Následující dva roky 

tam dokonce studovala na Vysoké tělovýchovné škole v Moskvě. Do Prahy se zapálená 

komunistka vrátila v roce 1928. V tomto roce začal boj uvnitř KSČ, do čela silně 

prosovětsky zaměřené části se postavil Klement Gottwald a o rok později ze strany 
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vystoupilo sedm spisovatelů
22

. Mezi nimi byla i Helena Malířová, tehdejší šéfredaktorka 

časopisu Rozsévačka. A protoţe se Jabůrková, ovlivněná zkušenostmi ze Sovětského 

svazu, přidala na stranu Gottwalda, dostala na starost právě vedení Rozsévačky. Strana 

samozřejmě věděla o jejím talentu a také, jiţ zmíněný Bubeníček, publikoval ve 

stranickém tisku, ústředním i krajském a také do Komunistické revue, coţ byl mezinárodní 

list Kominterny, jak tvrdí Holečková-Dolejší. Coţ na Jabůrkovou určitě mělo také vliv. 

Jejímu působení v Rozsévačce a Kytici se věnuji v další kapitole. 

Její práce v KSČ byla zaměřená především na ţeny. Pravděpodobně k tomu sama 

inklinovala. Snaţila se jim přiblíţit ideu spásného komunismu, které věřila. Na schůzích se 

zaměřovala na témata rovnoprávnosti ţen a chudobu, především v otázce dětí. Snaţila se 

také zlepšit podmínky v porodnictví, psala o zákonu o porodnictví a poměrech tehdejších 

svobodných matek. 

Jabůrková kandidovala do komunálních voleb v roce 1931 za KSČ v Praze. Byla 

zvolena a stala se členkou zastupitelstva, tehdejšího Ústředního zastupitelství města. 

Zaměřila se na řešení sociálních otázek - zvyšující se úmrtnost, situací sluţek v bohatých 

rodinách, bytovou problematikou, výstavbou dětských hřišť apod. Byla velice výřečná, 

nicméně nepouţívala ve svých projevech ideologii a šla vţdy k jádru věci, uvádí Doskočil. 

Pravděpodobně byla sociální vizionářkou, chtěla v Praze vybudovat moderní sídliště 

s veškerou občanskou vybaveností. V blízkosti by, dle jejího názoru, měly být mateřské 

školky, školy, jesle a také kulturní vyţití pro dospělé. Usilovala o sníţení nezaměstnanosti 

ve městě. V podstatě se věnovala všemu, o čem přednášela na schůzích jako řádná členka 

strany před svým zvolením do zastupitelstva. Získala si u svých kolegů respekt adresnými 

výměnami názorů na některé kroky praţského magistrátu, coţ se ovšem ne kaţdému líbilo.  

V roce 1933 podruhé navštívila Moskvu, tentokrát od roku 1934 do 1935 studovala 

na Mezinárodní leninské škole, a to na přání vedení KSČ. Doma se v době jejího návratu 

rozvíjela činnost fašistů, takţe stejně jako celá strana, vystupovala Jabůrková silně 

antifašisticky. O svém působení v zastupitelstvu a palčivých otázkách, kterými se 

zabývala, spolu s návrhem jejich řešení, publikovala v Rozsévačce.  

V roce 1938, při posledních demokratických volbách v hlavním městě, byla 

Jabůrková znovu zvolena a navrhla zajímavý projekt Masarykova ostrova Dětské radosti 

na Štvanici. „Štvanice měla být vyhrazena dětem a mělo tam být vybudováno dětské 
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divadlo, dětské kino, tělocvičny, plovárny, dílny. Vše za dohledu lékařů a pedagogů“ 

[Doskočil, 2008]. Na začátku roku 1939 byla nucena vystoupit ze zastupitelstva z důvodu 

zákazu KSČ. 

 

3.2.3 Publicistická činnost 

V Rozsévačce působila Jabůrková devět let. Její šiframi a přezdívkami se stala 

Ida/Ada Ostravská (zvolená podle ulice, ve které autorka vyrůstala), J. J. a Josefa 

Palečková. Ačkoliv mnohokrát kritizovala ţenské časopisy „burţoazie“, její list rovněţ 

obsahoval povrchní prvky čtení pro ţeny (mám na mysli především romány na 

pokračování). Dokonce je Jabůrková sama psala. Chtěla tím asi upozornit na protiklady 

klasické, Červené knihovny.  

Strana platila v listu pouze Jabůrkovou, ta však hledala další spolupracovnice, se 

kterými by plnila obsah osmistránkového, malo-formátového časopisu. Většinou se těchto 

úkolů zhostily vedoucí některých dělnických hnutí, přispívala také Jarmila Haasová-

Nečasová (dále v kapitole Medailony), všechny bez nároku na honorář. Mezi dalšími, 

stálejšími přispěvatelkami, byla Věra Lahůlková-Faltysová. Část časopisu byl věnován i 

dopisovatelkám, které zveřejňovaly své osobní problémy a psaly si navzájem rady, tvořily 

takovou poradnu. Články byly zaměřeny především podle Gottwaldova hesla: čelem 

k masám. Kromě politiky se zde zveřejňovaly i články věnované sociální problematice. 

Jabůrková se zabývala například zákonem o potratech, problematikou mateřství, situací 

osamělých matek. I kdyţ podle Doskočila byla zapálenou komunistkou, nevnášela do své 

publicistické činnosti ideologii. „Takţe ty texty do určité míry reflektují problémy, jimiţ 

v té době republika ţila a s nimiţ se musely ţeny potýkat“. Holečková-Dolejší zase uvádí: 

„Byl to list specificky ţenský, přitom však vţdycky politický, marxisticky zásadový“. Za 

vedení Jabůrkové přibylo více fotografií. Dále psala reportáţe ze Sovětského svazu, o 

tamějším ţivotě, ale i o ţivotě u nás, v Praze, o různých akcích, politické práci ţen a psala 

také pro děti. Pravidelná rubrika pro malé čtenáře se jmenovala Rozsévačka dětem, články 

Jabůrkové obsahují třídní a revoluční prvky, ale jsou přizpůsobené věku čtenářů. List 

informoval také o třídním boji v jiných zemích a přednáškách poslanců, Gottwalda nebo 

Hodinové-Spurné.   

Rozsévačka byla několikrát kvůli svému obsahu cenzurována a také zastavena. 

Poprvé v roce 1929 na půl roku, potom také v letech 1931, 1933 a 1934. Sama Jabůrková 

byla párkrát vězněna, také v Pankrácké věznici v Praze. Ve vězení čerpala náměty ke svým 



34 
 

článkům. Jako šéfredaktorka pořádala také „zájezdy“ do Ruska, ačkoliv cestování do svazu 

bylo podmíněno jakousi výjezdní doloţkou, kde se musela cesta zdůvodňovat.  

Rozsévačka pořádala sbírky, aby delegace mohly odjet. Jedna vyrazila  v roce 1929, druhá 

o tři roky později.  

Při občanské válce ve Španělsku zase titul organizoval sbírku pro tamější postiţené 

ţeny a děti. České ţeny pletly oblečky, děti posílaly své hračky. Kvůli podpoře německých 

antifašistů, pomáhaly čtenářky také jim, ubytovávaly je, sháněly jídlo.  

Po zákazu KSČ byla následně zastavena i působnost Rozsévačky.  Ve stejném roce, tedy 

v 1938 tak Jabůrková zaloţila „nepolitický“ list Kytici, kde se podepisovala jako Marta 

Janáčková. Stala se terčem nacistů jako jedna z prvních členů strany.  

Po únoru 1948 komunisté uctili památku Jabůrkové hned několika způsoby. Učili o 

ní ve škole (pamatují si to jak moji prarodiče, tak mí rodičové), postavili jí pomník v Praze 

a pojmenovali po ní také mnoho ulic v různých městech. V Ostravě-Vítkovicích nese její 

jméno také park. Dnes je její pomník umístěn na Olšanských hřbitovech a pamětní deska 

na domě v Praze na Ţiţkově.  Podobná deska se nachází také na náměstí Jiřího z Poděbrad 

v Ostravě. Nicméně dnešní generaci tato novinářka uţ nic neříká.  

 

3.3 Milena Jesenská 

O této novinářce bylo napsáno několik publikací. Na jednom webovém serveru 

jsem se dočetla, ţe je Milena Jesenská dokonce druhou nejznámější Češkou, hned po 

Václavu Havlovi. Jestli je to pravda nebo ne, nevím. Nicméně na internetu jsem našla 

spoustu materiálů v angličtině i němčině, takţe se určitě jedná o významnou osobnost. 

Informace k osobnímu ţivotu novinářky, stejně jako k její publicistické činnosti, jsem 

čerpala především z knihy Milena Jesenská autorky Aleny Wagnerové. Ta se v knize 

několikrát zmiňuje i o dalších ţivotopisech Jesenské, například o tom, který vytvořila její 

dcera Jana Černá nebo přítelkyně z koncentračního tábora, Margarete Buber-Neumannová. 

Nicméně zde hovoří o některých nepřesnostech, kterých se dcera i přítelkyně dopustily. A 

protoţe vychází také z archivních materiálů a osobní korespondence, jeţ výše zmíněné 

ţeny neměly k dispozici, povaţuji tento zdroj za stěţejní. Informace jsem také doplnila 

z anglického článku z internetu a také ze článků Michaely Wilhelmové, publikovaných pro 

Webmagazín.cz.  

 



35 
 

3.3.1 Osobní život 

Milena Jesenská se narodila 10. srpna 1896 v zámoţné rodině v Praze. Její matkou 

byla Milena Hejzlarová, pocházející z bohaté měšťanské rodiny a otcem Jan Jesenský, 

uznávaný dentista a profesor na lékařské univerzitě v oboru zubního lékařství. Jeho sestrou 

byla spisovatelka Růţena Jesenská. „Vyrůstala v konzervativní, katolické rodině, a ačkoliv 

měla velmi dobrý vztah s matkou, otce se spíše bála a bouřila se proti jeho přísné výchově“ 

[Fortunecity.com, nedatováno]. Podle zachovaných vzpomínek na matčino vyprávění, a 

také podle Wagnerové, její dcera tvrdí, ţe byl otec despota a cholerik. Často psychicky 

ubliţoval jak matce, tak své dceři. Jesenská k němu neměla moc dobrý vztah, a tento 

rodinný problém ji provázel skoro po celý ţivot. V roce 1907 nastoupila na dívčí 

gymnázium Minerva
23

. Ještě před maturitou Milena Hejzlarová zemřela na anémii
24

. To 

bylo v roce 1913 a další výchovu dospívající dívky musel zvládnout otec sám. Jesenská na 

svou matku vzpomínala často, jejich vztah byl podle ní plný lásky a porozumění, jak tvrdí 

Wagnerová. Vzhledem k tomu, ţe komunikace s otcem byla naopak špatná, se Jesenská 

rozhodla vést ţivot „rebelky“. Wagnerová uvádí, ţe na tehdejší poměry nosila velice 

moderní šaty, půjčovala si od otce na dárky pro své přátele (mnohdy se jednalo o půjčky 

následně nesplacené), zvala je za otcovy peníze do kaváren a nadměrně utrácela. Zdroje 

také uvádí, ţe vyzkoušela drogy a kradla otci z ordinace morfium. Jemu se samozřejmě 

toto její výstřední chování vůbec nelíbilo, občas za ni musel vyţehlit nějaké přestupky, i ty 

morální. Nikdy jí však přísun peněz nadobro nezatrhl. V roce 1915 Jesenská na Minervě 

odmaturovala.   

 Na otcovo přání se nechala zapsat na studium medicíny (zřejmě chtěl, aby šla 

v jeho šlépějích nebo ji chtěl moţná uklidnit). Věda však tuto bohémku moc nebavila, a tak 

se rozhodla po dvou semestrech odejít. A začala studovat hudbu (tento obor také 

nedokončila). V té době se seznámila s Ernstem Pollakem
25

, který byl o deset let starší. 

Bankovní úředník ţidovského původu dal Jesenské nahlédnout do ţivota intelektuálních 

spisovatelů. V kavárně Arco se ale potkávala s celou řadou dalších, později slavných 

osobností. Především s německo-ţidovskými literárními umělci. Mezi ně patřili například 

Max Brod, Willy Haas, Franz Kafka, Franz Werfel nebo Oskar Baum, jak uvádí 
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 Minerva, dívčí gymnázium, zaloţila jej v roce 1890 Eliška Krásnohorská, s podporou českých politiků – 

TGM, Karlem Adámkem a Josefem Heroldem. Bylo to první gymnázium, kde studentky mohly maturovat a 

podnítilo také moţnost vysokoškolského vzdělání pro ţeny. Navštěvovaly jej však především dívky 

z majetnějších rodin, výuka byla zajištěna kvalitními pedagogy, zdroj: Bahenská, 2005. 
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 jedná se o chudokrevnost, tehdy to byla nevyléčitelná nemoc, jak uvádí Wagnerová 
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 Wagnerová uvádí Polak, ale běţná je i druhá verze, kterou uvádím já, tzn. Pollak 
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Wagnerová. Jesenská hodně četla, rozšiřovala si slovní zásobu klasikami, například 

 Dostojevského romány. Milenec Jesenské však byl trnem v oku jejímu otci, který byl 

antisemita. Zakazoval jí se s ním stýkat nebo si ho dokonce vzít, a to i pod pohrůţkou, ţe ji 

vydědí. Ona se však na jeho názor vůbec neohlíţela. Roku 1917 ji tak vlastní otec nechal 

zavřít do psychiatrické léčebny ve Veleslavíně, kde „lékaři zjišťují chorobný nedostatek 

morálních pojmů a zábran“ [Wagnerová, 1996, s. 65]. Moţná byla také důvodem tohoto 

opatření její počínající závislost na drogách. Kaţdopádně tato zkušenost Jesenskou velmi 

ovlivnila. A nedá se říct, ţe by se její vztah k otci poté zlepšil. V sanatoriu strávila několik 

měsíců. Hned po svém propuštění se za Pollaka vdala. Svatbu měli 16. března 1917 a poté 

se přestěhovali do Vídně. Uţ tehdy ale začaly první vztahové problémy. Jak uvádí 

Wagnerová, podle korespondence Jesenské, uţ při stěhování a jejím prvním pobytu 

v rakouském hlavním městě, se Pollak setkal se svou milenkou a nechal svou manţelku 

stát i s kufry na nádraţí. Autorka však také uvádí, ţe Pollak k Jesenské choval zvláštní 

vztah z toho důvodu, ţe sám jako umělec a spisovatel nebyl úspěšný, ve své manţelce ale 

poznal talent a proto ji obdivoval. On byl spíše výborným kritikem a recenzentem.  

Pobyt ve Vídni nebyl pro Jesenskou zpočátku snadný. Neměla dostatečné znalosti 

jazyka, takţe si připadala odtrţená od společnosti. Také ţivot s manţelem nebyl lehký. 

Nejednalo se pouze o jeho nevěry, ale také o přísun peněz. Pollak nějakou práci ve Vídni 

měl, ovšem nebyl to standard, na který byla jeho ţena zvyklá z domova. Tak se musela i 

ona postarat o rodinné finance. Pracovala například jako nosička kufrů na jiţ zmíněném 

nádraţí a vyučovala češtinu. V Café Central a Café Herrenhof, které s Pollakem 

navštěvovala, se zlepšila v němčině a tak jí napadlo také překládat. Setkávala se tam totiţ 

s takovými lidmi, jako s Egonem Erwinem Kischem, Ottou Pickem, Hermannem Brochem 

nebo Alfredem Polgarem, jak tvrdí Wagnerová. Navázaná korespondence s Kafkou však 

brzy přerostla v důvěrnější vztah. Ačkoliv se spolu setkali osobně jen párkrát, nadějný 

spisovatel k ní choval hluboké city (jako ostatně dokazoval ve svých dílech, kdy mu 

předlouhou byla právě Jesenská). Manţelství s Pollakem spělo ke konci, uţ před rokem 

1920 ţili odděleně, dokonce si začali vykat. „Mileniným ţivotním partnerem se na čas 

stává Franz Xaver hrabě Schaffgotsch, který se roku 1920 vrátil z Ruska jako přesvědčený 

komunista“ [Wagnerová, 1996, s. 105]. Díky svým článkům a fejetonům se zlepšila i její 

finanční situace. Více také jezdila do Prahy. Roku 1924 se s Pollakem rozvedla. „Kdyţ 

jsem se rozcházela s Ernstem, bylo to, jako by mi někdo řezal maso“ [Wagnerová, 1996, s. 

107], napsala po letech svému příteli. V témţe roce také pochovala Kafku. Po jejich 
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přátelství zbyla jen korespondence. Po rozvodu se v roce 1925 přestěhovala do Prahy a tam 

se rozešla i s Schaffgotschem.  

Jesenská se v té době začala více přiklánět k sociálním tématům a marxismu. 

Stýkala se také s lidmi z Devětsilu
26

. Ráda chodila do kina, uvádí Wagnerová. V roce 1926 

se seznámila s Jaromírem Krejcarem
27

. Architektovo dílo je například dům ve Spálené 

ulici, kde byl za první republiky obchodní dům Olympic. Jesenská se k němu přestěhovala 

a začali spolu ţít trochu „finančně negramotný“ ţivot. V roce 1928 se jim narodila dcera 

Honza. Zároveň se dostavily první zdravotní problémy. Po zánětu kloubů nakonec zůstalo 

její pravé koleno neohybné
28

. Pro rehabilitaci bylo nutné morfium, na kterém se Jesenská 

stala závislou. Objevily se i první finanční a vztahové problémy. Na počátku třicátých let 

psala i do komunistického tisku. Seznámila se s Juliem Fučíkem nebo Evţenem Klingerem 

(funkcionář slovenské komunistické strany). Poté, co odjel Krejcar do Ruska s ideály o 

naplnění své práce, začala Jesenská ţít právě s Klingerem. Byl o deset let mladší. Kdyţ ho 

pak v roce 1936 vyhodili ze strany, odešla z proletářského tisku i jeho přítelkyně.  

Příjmy rodiny se opět začaly zlepšovat, kdyţ v roce 1937 nastoupila nastálo jako 

redaktorka časopisu Přítomnost. Vzhledem k politickým změnám v roce 1938 a 1939, 

zachraňovala své přátele, především ty ţidovského původu. Zapojila se do ubytování 

uprchlíků, antifašistů. V dubnu emigroval Klinger. Jesenská, ačkoliv měla moţnost do 

poslední chvíle emigrovat také, tak neučinila a zůstala i s dcerou Honzou v Praze. Jako 

vlastenka se zapojila do vnitřního odboje, kdy publikovala v časopise V boj. „V Milenině 

bytě se v této době často povalují čísla časopisu volně, a jen někdy jsou ukryta alespoň pod 

prádelník. Na distribuci se podílí i malá Honza“ [Wagnerová, 1996, s. 165]. Kaţdodenně 

tak Jesenská musela docházet k výslechům na gestapo, dceru v ty chvíle hlídala chůva. Se 

zjištěním, ţe nacisté budou pravděpodobně s lidmi slovanského původu nakládat stejně 

jako se ţidy, se dcera sblíţila s otcem a Honza tak byla svěřena i do jeho rukou.  

V říjnu roku 1940 byla Jesenská poslána do Ravensbrücku. Snaţila se podporovat a 

posilovat ţeny i tam. Češky ji znaly z jejích fejetonů a článků a ona si uvědomovala svou 

roli i za těţkých podmínek. Podle Wilhelmové dostala, jako politický vězeň, práci 

                                                           
26

 literární spolek avantgardních umělců – architekti, básníci, výtvarní umělci. Rozvíjeli poetismus, 

otevřenost, konstruktivismus, funkcionalismus. Patřili zde například: Karel Teige, Jaroslav Seifert, Vladislav 

Vančura, Alois Wachsman 
27

 Wagnerová uvádí, ţe byl tehdy přítelem Jarmily Fastrové – tedy dcery Olgy Fastrové, je tak jisté, ţe se obě 

ţeny znaly 
28

 Wagnerová uvádí, ţe zánět byl gonoreického původu (sexuálně přenosné onemocnění), a ţe ji nakazil 

manţel 
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v ošetřovně, kde se starala o těhotné ţeny a kojence. V roce 1943 se však znovu ozvalo 

staré onemocnění – zánět kloubů. Kdyţ se k tomu přidal i zánět ledvin a močových cest, 

Jesenská, 17. května 1944, zemřela. 

 

3.3.2 Publicistická činnost 

„Dosud se předpokládalo, ţe Milena Jesenská začala psát teprve ve Vídni, 

v neposlední řadě pod tlakem těţké materiální situace. Naše snahy – stojí na titulní straně 

rukou psaného, ve fialové barvě tištěného sešitu. Tři sešity třídního časopisu kvinty A 

gymnázia Minerva z roku 1911/1912. Obsah: několik básní, popisy cest, krátké povídky, 

mezi nimi v prvním čísle jedna s titulem Lidé umírají – lidé mizí od A.X.Nesseyové
29

“  

[Wagnerová, 1996, s. 40]. To byla první zkušenost Jesenské s publikováním. Za svého 

pobytu ve Vídni, kvůli špatné finanční situaci, začala s překlady. Díky rakouskému 

prostředí, ve kterém ţila, ovládala němčinu a díky působení svého tehdejšího manţela 

Pollaka, se Jesenská zaměřila na Kafkova díla. Při návštěvě Prahy, v roce 1919, se s ním 

setkala osobně a setkala se také se Stanislavem Kostkou Neumannem, který ji umoţnil 

v jeho titulu Kmen, publikovat přeloţeného Topiče – Kafkovu povídku. Díky své 

přítelkyni z gymnaziálních let se také dostala do prostředí Tribuny, „poté, co ztroskotá její 

první pokus uchytit se na ţenské stránce Národní politiky“ [Wagnerová, 1996, s. 87]. O 

moţném kontaktu s Olgou Fastrovou jsem psala výše, tyto slova to však stvrzují úplně. Do 

časopisu Tribuna přispívala Jesenská fejetony z vídeňského prostředí. Kmen zásobovala 

překlady klasiky, a to například Lva Tolstého nebo Franze Werfela. V překladech 

vyuţívala bohatou češtinu a schopnost vcítění, jak uvádí Wagnerová. Témata k fejetonům 

sbírala především z dění okolo, v poválečné Vídni.  Z jejího ţurnalistického stylu můţeme 

podle Wagnerové vyčíst, ţe se jednalo o otevřené, přímé reakce, čtenářům se 

bezprostředně a spontánně svěřovala, s jistou naléhavostí i expresivitou.  

K publikování v Tribuně přibylo i publikování v Národních listech. Pravděpodobně 

zde mohla Jesenská psát i díky své tetě, spisovatelce Růţeně Jesenské, která dlouho do 

titulu přispívala. Její styl se v Národních listech zalíbil a získala stálé místo nejen 

v redakci, ale také na poli české ţurnalistiky. Do Národních listů však nepřispívala jen 

fejetony. Psala také do ţenské rubriky, po válce dokonce s celým týmem mladých ţen, 

mezi ně patřily například: Z. Foustková-Wattersonová nebo R. Illnerová-Kučerová. Náplň 
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 pseudonym A. X. Nessey je utvořen z příjmení Jesenská, čteno pozpátku 
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článků byla především o ţenských hnutích a emancipaci. Jak by se taková moderní ţena 

měla chovat, co by měla nosit, jak by měla bydlet, jak by se měla starat o dítě. Jednalo se o 

články o moderním ţivotním stylu především. Rubrika dávala prostor i dopisovatelkám. 

Jesenská však nepublikovala články účelově za vidinou popularity, ale vytříbila v nich aţ 

umělecký styl. „To, oč Milena usiluje, je tvorba osobnosti. V tomto smyslu je elegance 

plodem ducha. A elegance je zase výrazem ţivota emancipované ţeny. Tento nový tón 

vnáší Milena Jesenská na ţenskou stránku Národních listů“ [Wagnerová, 1996, s. 117]. 

Své fejetony sesbírala a vydala v roce 1926 pod názvem Cesta k jednoduchosti, rok nato 

vydala sbírku článků o módě – Člověk dělá šaty. Nevyhýbala se ani moderním 

technologiím, jak uvádí Wagnerová, byla první, kdo vypozoroval, ţe film můţe plnit 

kromě funkce zábavní, také funkci estetickou a být uměleckým dílem.  

Kromě Národních listů se v roce 1926 věnovala také Pestrému týdnu – jednomu 

z mnoha ilustrovaných časopisů. Ale protoţe v listu vadily její levicově zaměřené názory, 

byla o rok později odejita. Při zdravotních problémech po porodu dcery se objevily i 

problémy v redakci Národních listů. Ţeny se bez jejího vedení pravděpodobně nebyly 

schopny domluvit a rubrika v roce 1929 zanikla. Jesenská tak přešla pod hlavičku 

Lidových novin, kde se ovšem neprosadila. Zároveň také dospěla k věku a názorům, které 

by chtěla předat i dál, neţ jen ţenské rubrice. Měla potřebu vyjádřit se k aktuálním 

politickým, ekonomickým a sociálním otázkám. Jak uvádí Wagnerová, mezi lety 1932-

1933 Jesenská vedla časopis Ţijeme, časopis pro moderní ţivot. Ale ani tady kvůli svým 

názorům nepochodila. Zbývala uţ jí jen komunistická periodika. Její články se objevily ve 

Světě práce, peníze vydělává opět překlady. „Její články z tohoto období působí chtěně, 

nepřesvědčivě, úmysl, s nímţ jsou psány, je aţ příliš zřejmý. Tezovitost nahradila dřívější 

hlubokou pravdivost Mileniných článků a identifikaci autorky s tématem“ [Wagnerová, 

1996, s. 140].  

Od roku 1936, ale pravidelně od roku 1937, Jesenská psala pro politicko-kulturní 

časopis Přítomnost. „Ten začal vycházet jiţ roku 1924 díky podpoře T. G. Masaryka. 

Prvním šéfredaktorem se stane (...) Ferdinand Peroutka“ [Wilhelmová, 2010c]. Tady se 

mohla projevit její touha o vyšší ţurnalistice. Zabývala se politickými tématy, které 

mixovala se svým sociálním cítěním. Podle Wagnerové se zabývala také problémy 

mládeţe, školství nebo zaměstnaných matek. Změna nastala aţ v roce 1938. Svými čtivými 

a faktickými reportáţemi z pohraničí se zapsala do podvědomí odborníků i čtenářů jako 

velice schopná novinářka. Jak píše Wagnerová, Jesenská byla v pracovním ţivotě na 
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vrcholu. Kaţdý týden publikovala jeden článek. Ohroţení republiky vnímala opravdu 

vlastenecky. V roce 1939 byla Přítomnost, cenzurou tzv. druhé republiky, zakázána. 

Jesenská se pak ještě připojila k odboji a psala do antifašistického časopisu V boj. 

Jednalo se o její poslední příspěvky.  

 Milena Jesenská se po válce dostala do nemilosti. Wagnerová k tomu uvedla, ţe to 

bylo také díky Gustě Fučíkové, která nepřenesla přes srdce Fučíkovo milostné vzplanutí 

k této ţeně a po válce se postarala o to, aby se o Jesenské nevědělo nebo vědělo, ale 

v negativním smyslu. V anglické literatuře jsem také našla, ţe byl o novinářce natočen 

film. Roku 1991 se tohoto úkolu zhostil reţisér Véra Belmont, ke scénáři přispěla i dcera 

Honza (později Jana) Černá. Francouzské dílo s prostým názvem Milena je přes dvě 

hodiny dlouhé. Myslím si však, ţe nejvíce Milenu Jesenskou proslavila její korespondence 

s Franzem Kafkou. Také se několikrát objevila v jeho dílech. Wagnerová tvrdí, ţe Jesenská 

byla se spisovatelem velice duševně spojena, ale vadil jí jeho přístup k tělesné lásce a proto 

se nemohl jejich vztah rozvinout více. 

  



41 
 

4 Medailony 
Jak jsem jiţ uvedla, k některým novinářkám nešly dohledat vůbec ţádné informace. 

Ty ţeny, u kterých se to ale povedlo, zmiňuji v této kapitole. Zde se věnuji ostatním 

novinářkám První republiky. Snaţila jsem se vycházet z více zdrojů, nicméně nebylo jich 

zase tolik. K následujícím medailonkům jsem opět hojně čerpala z Lexikonů české 

literatury, knih PhDr. Evy Uhrové, Poslední pocty (díl 2 a 3) Josefa Pejskara a také 

z Archivu Českého rozhlasu. Dala jsem dohromady všechny novinářky, o kterých byla 

alespoň jen zmínka v některém z pouţitých zdrojů. Mezi novinářky jsem záměrně 

nezařadila spisovatelky (jako například Gabrielu Preissovou nebo herečku Olgu 

Schneipflugovou), i kdyţ se zde objeví i ţeny, které se novinařině nevěnovaly na „plný 

úvazek“. Mnoho spisovatelek také vydávalo svá beletristická díla nebo poezii a přednášky 

v ţenských časopisech, v tomto případě je těţké odhadnout, kdo ještě je a uţ není jen (a 

také) publicistka a kdo ne. Do této kapitoly jsem zařadila také redaktorky nebo hlasatelky 

rozhlasu.  

Jak si můţete všimnout, větší část níţe uvedených ţen, se narodila před rokem 

1900. S tím také souvisí náměty jejich článků a celková orientace (můţeme říci i politická). 

Jedná se o ţeny z chudých poměrů, které se ke svému úspěchu tvrdě dopracovaly, jsou 

mezi nimi také ţeny z měšťanské vrstvy, jeţ měly tu cestičku ke „kariéře“ trochu 

ulehčenou. Většinou pocházely z Prahy či Čech a dosáhly minimálně středoškolského 

vzdělání (často se jednalo o učitelky). Nicméně, všechny tyto ţeny bojovaly před, za či po 

Velké válce, o vlastní emancipaci. Z toho také často vycházejí ve svých článcích, prózách 

a fejetonech. Ovlivnila je politická nálada první republiky (některé se přikláněly spíše 

k demokratickému proudu, jiné povaţovaly za vhodný komunistický proud, další se řadily 

ke katolickému) a také lidé, se kterými se stýkaly, kteří je ovlivnili v jejich názorech. 

Snaţila jsem se je dát dohromady všechny ţeny (z dostupných zdrojů), aby vznikl jakýsi 

jejich přehled, ucelený seznam, protoţe ještě nejsou v ţádné publikaci uspořádány. To je 

také hlavní cíl mé bakalářské práce.  

Ve stručných medailonech vţdy uvádím roky narození a úmrtí, povolání a čím se 

tyto ţeny zabývaly, něco málo o jejich ţivotě a poměrech, ze kterých vycházely, dále 

témata, kterým se věnovaly a konečně, vţdy alespoň dvě periodika, kam přispívaly (bylo 

jich samozřejmě mnohem více).  
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BÍLÁ, MAGDA (1879-1958) 

Autorka přírodní a reflexívní lyriky, prozaička píšící téţ pro děti, publicistka. 

Absolvovala Vyšší dívčí školu v Praze a navštěvovala soukromé malířské kursy na 

odborných školách v Jaroměři a v Trutnově. Byla členkou Kruhu výtvarných umělkyň a 

zúčastňovala se výstav obrazů krajin s krkonošskými a podkrkonošskými motivy. Její 

prózy, povídky pro děti a další povídky (většinou z maloměstského prostředí) vycházely 

převáţně časopisecky. Do časopisů přispívala také sociálně kulturními články o ţenské 

otázce a časovými úvahami. Publikovala v: Národní osvobození (od 1924), Cesta (od 

1918) nebo Země (od 1919). 

 

BILIÁNOVÁ, POPELKA (1862-1941) 

Autorka próz, dramatička, publicistka a osvětová pracovnice v ţenském hnutí. 

Navštěvovala obecnou školu a v 15 letech se s rodiči přestěhovala do Prahy. Jako jedna 

z mála směla navštěvovat přednášky na UK (jak tvrdí Kovaříková) a pracovala jako 

vychovatelka. Snaţila se komplexně pojmout řešení ţenské sociálně-kulturní 

angaţovanosti ve všech věkových kategoriích. Od roku 1885 pořádala Popelka Biliánová 

vycházky a výlety po historicky zajímavých místech Prahy. Nezapomínala ani na 

dobročinnost. Nejvíce jí trápila sociální situace českých dětí v pohraničí. Pořádala pro ně  

sbírky šatů, bot i hraček. Provdala se za právníka Arnošta Billiána, měli 3 děti. Aby uţivila 

rodinu, publikovala do různých časopisů. Vedla druţinu skautek (v roce 1912 vznikla z její 

iniciativy první dívčí skautská osada v Chotouni), jejich program se stal pracovním 

základem Dívčího ústředí, které zaloţila při Svazu ţenských spolků českých. Úkolem 

Dívčího ústředí bylo organizovat dívky v zájmových krouţcích různých zaměření.  Po 

stránce jazykové rozvíjí jazyk, který v české próze zdomácněl, v dialozích pak citlivě 

postihuje jazykové specifikum daného prostředí. Podle ústního lidového podání sepsala 

původní vyšehradské pověsti. Publikovala v: Ţenské listy (od 1898).  

 

BRTNÍKOVÁ-PETŘÍKOVÁ, ANNA (1896-1980) 

Prozaička, téţ dramatička, fejetonistka a recenzentka, překladatelka z ruštiny, 

francouzštiny a němčiny. V počátcích své literární dráhy patřila ke kruhu kolem Růţeny 

Svobodové (v jejích časopisech debutovala, v rámci akce České srdce, vyvolané 

Svobodovou, působila v roce 1919 jako vychovatelka českých dětí ve Švýcarsku). 

Brtníkovou-Petříkovou zajímala v její beletrii především psychologie ţeny. Postupem doby 
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se v jejich prózách objevily sociální tendence. Snaţila se zpodobit sociální jedinečnost 

prostředí, tento prvek dominoval i jejím fejetonům. Publikovala v: Ţenské listy (od 1915), 

Zvon (od 1919) nebo Topičův sborník (od 1920). 

 

BUZKOVÁ, PAVLA (1885-1949) 

Publicistka, divadelní kritička a esejistka, prozaička. V roce 1903 vystudovala 

soukromě měšťanskou školu v Praze na Ţiţkově, pak učitelský ústav v Praze (maturovala 

v roce 1905). Jeden měsíc učila v Ostravě. Mezi lety 1910-14 řídila učňovskou besídku 

Vzdělávacího sboru v Praze na Vinohradech. Činně se zúčastňovala spolkového ţivota (v 

ţenském odboru Severočeské jednoty). Přikláněla se k politice Hradu a TGM. Zaměřovala 

se na emancipaci moderní ţeny. A to jak v knihách moralizujících úvah, tak v činnosti 

literárně-historické. Své monografické umění osvědčila zejména ve třech různých pracích 

o H. Kvapilové; byly to průpravné studie k zamýšlenému velkému ţivotopisu této herečky. 

Publikovala v: Lidové noviny (od 1936), Čin (od 1930) nebo Květy. 

 

CALMA, MARIE (1881-1966) 

Prozaička a básnířka, fejetonistka, esejistka, překladatelka z polštiny. Byla jednou 

z prvních mimořádných posluchaček filozofické fakulty na UK.  Od svých 18let se 

věnovala zpěvu (tehdy poprvé vystoupila v Rudolfinu), a to aţ do roku 1933. Ve svých 

článcích se snaţila zpodobit citový ţivot ţeny v psychických a mravních souvislostech. 

Vnitřní pohnutí svých hlavních postav provázela autorským komentářem a úvahami. V 

duchu svého přesvědčení, ţe smysl ţenina ţivota spočívá v lásce, ať k muţi a dítěti, ať v 

lásce všelidské, vytvářela četné příběhy, jeţ někdy vnějškově rámovala historickými 

událostmi. Časopisecky také publikovala úvahy, eseje, aforismy nebo autobiografické 

vzpomínky. Publikovala v: Literární rozhledy (1926-28), Národní osvobození (1924), 

Zvon  (1906-41). 

 

DVOŘÁKOVÁ, HELENA (1895-1970) 

Prozaička, autorka historických próz a prací pro mládeţ, fejetonistka. V roce 1912 

maturovala na gymnáziu v Praze na Vinohradech, o rok později absolvovala obchodní 

abiturientský kurs v Chrudimi, kde v roce 1915 sloţila státní zkoušku z francouzštiny. Byla 

jednou z mimořádných posluchaček filozofické fakulty v Praze, mezi lety 1924-1929 

navštěvovala přednášky z dějin literatury (F. X. Šalda) a psychologie (F. Šeracký, V. 
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Forster). V roce 1931 odjela na studijní cestu po Itálii. Ve 30. letech působila jako 

redaktorka Melantrichu. Zabývala se problematikou ţeny a českou historií. Napsala 

několik próz, k nimţ čerpala náměty z přemyslovské doby. Publikovala v: Národní 

osvobození (1926-1928), Pramen (1925-1928), Lidové noviny (1927).  

 

FLANDERKOVÁ, JULIE (1904-1987) 

Publicistka, básnířka a prozaička, autorka grafologických prací. Vystudovala Vyšší 

dívčí školu v Praze, na UK sloţila zkoušky z angličtiny a němčiny. Mezi lety 1922-1923 

ţila jako vychovatelka v Paříţi, kde absolvovala na Sorbonně kursy francouzštiny a 

psychologie. Časopisecky publikovala cestopisné črty, soudničky, politické články aj. 

Publikovala v: Modistka (od 1926, časopis také redigovala, aţ do roku 1939), Venkov (od 

1927), Ţenský obzor (od 1929).  

 

FORMANOVÁ, EVA (1910-1980) 

Překladatelka z francouzštiny, němčiny a angličtiny, téţ autorka beletrie a 

publicistka. Na reálném gymnáziu studovala kurzy francouzského a anglického jazyka. 

Externě pak navštěvovala filozofickou fakultu UK. Pracovala jako lektorka a 

překladatelka, nejprve pro časopisy a nakladatelství, za okupace pro Vinohradské divadlo. 

Zabývala se recenzemi. Publikovala v: Lumír (1934-1939), Rozhledy (1934-1938), 

Literární noviny (1936-1941). 

 

FRIČOVÁ, MARYNA (1896-1974) 

Prozaička a publicistka. Od počátku 20. let pracovala literárně, od 1928 redigovala 

literární část časopisu Lada. Jejím manţelem byl F. X. Svoboda, spolu vedli na Klárově 

literární salón. Povídky a črty otiskla pouze časopisecky.  Zabývala se v nich psychologií 

romantických, neklidných ţen, které mravně převyšovaly své okolí. Působila v: Lada (od 

1928, literární přílohu časopisu Národní svět v Mladé Boleslavi redigovala aţ do roku 

1935), Lumír (od 1922), Zvon (od 1921).  
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FRINGILLA (1884-1955) 

Autorka dívčích a ţenských románů, publicistka, překladatelka z němčiny. 

Vlastním jménem Boţena Zedníková (provdaná Číţková). Vzdělání se jí dostalo 

v evangelickém ústavu a poté v soukromém pensionátu v Litoměřicích. V roce 1910 si 

vzala armádního chirurga K. Číţka a ţila s ním do roku 1904 v Bosně. Za války se vrátila 

do Čech, poté, spolu s manţelem, hojně cestovala po Evropě. Dívčí romány byly zaměřeny 

na emancipaci, v próze pro ţeny vykreslovala ideální hrdinky, jejichţ ţivot končí happy 

endem. Přispívala i do humoristických časopisů, stala se členkou libereckého módního 

ţurnálu pro ţeny Pomoc rodině. Publikovala také v: Honza (1922, 1924), Zvon (1935).   

 

HAASOVÁ-NEČASOVÁ, JARMILA (1896-1990) 

Překladatelka z němčiny, zejména děl E. E. Kische, komunistická novinářka. 

Vystudovala ţenské gymnázium Minerva v Praze (maturovala v roce 1915), poté 

absolvovala pět semestrů lékařské fakulty. Od roku 1921 ţila s W. Haasem v Berlíně a 

věnovala se novinářské a překladatelské práci. Ve 30. letech střídavě ţila v Praze a 

v Berlíně, ten ale definitivně opustila po poţáru Říšského sněmu v roce 1934. Do roku 

1935 pak ţila v Paříţi. Po návratu působila v komunistickém tisku. Mezi lety 1936-1938 

jako vedoucí kulturní rubriky časopisu Rozsévačka a zároveň část roku 1937 jako 

redaktorka časopisu Tvorba. Publikovala články o ţenském komunistickém hnutí a 

referovala o kniţních, divadelních a filmových novinkách. 

 

HANUŠOVÁ, LIBUŠE (1894-1960) 

Prozaička, dramatička, novinářka. Pouze časopisecky vycházely její překlady próz 

z němčiny, francouzštiny a charvátštiny. Publikovala v: Právo lidu (od 1925), Módní revue 

(1928), Venkov (1933). 

 

HÁSKOVÁ-DYKOVÁ, ZDENKA (1878-1946)  

Básnířka a prozaička, kulturní novinářka, překladatelka z jihoslovanských literatur 

(především básně, ale i povídky či ukázky dramatické tvorby). V Praze studovala na 

gymnáziu Minerva, odkud přešla na Akademické gymnázium (maturovala v roce 1898). 

Pak studovala na praţské univerzitě přírodní vědy, dějepis a literární historii. Jako 

vysokoškolská posluchačka pracovala velmi aktivně ve studentském hnutí (byla 



46 
 

funkcionářkou ţenského krouţku ve studentském spolku Slavia apod.). Od roku 1909 ţila 

trvale v Praze a pracovala jako redaktorka: 1910-1918 v Praţských novinách, 1918-26 v 

Československé republice. Kromě fejetonů a informativních článků psala pravidelně 

divadelní kritiky (zejména do Cesty a Lumíra) a literární recenze, v nichţ věnovala 

zvýšenou pozornost tvorbě ţen.  

 

HOŘKÁ, LUDMILA (1892-1966) 

Básnířka, sběratelka lidové slovesnosti a zejména prozaička odhalující národnostní 

a sociální specifičnost ţivota na Hlučínsku. Začátkem 20. let se stala členkou a pak i 

vedoucí odbočky národopisného sdruţení Sedlišťané v Kravařích a pod vlivem etnografů J. 

Vyhlídala a F. Myslivce, sběratelkou písňového a slovesného folklóru. Od dětství si 

zapisovala lidové písničky, které v polovině 20. let začala časopisecky zveřejňovat spolu s 

pohádkami a další lidovou tvorbou. V časopisech publikovala také vlastní verše v nářečí i 

spisovném jazyce: kromě ryze ohlasových lyrických básní a balad i osobní nálady 

vyjadřované pomocí postupů lidových písní (především paralel mezi přírodou a člověkem). 

Publikovala v: Moravec (Hlučín, 1925-1927), Náš domov (Opava, 1930-1938), České 

slovo (od 1925).  

 

HRDLIČKOVÁ-ŠRÁMKOVÁ, MILOSLAVA (1884-1958) 

Představitelka Ţenského klubu českého (1902), také redaktorka a místopředsedkyně 

Ţenské národní rady (časopis klubu). Navštěvovala dívčí obchodní školu Ţenského 

výrobního spolku
30

. Po studiu se stala první samosprávní úřednicí v Čechách (pracovala na 

okresním výboru Královské Vinohrady). Hrdlička-Šrámková vstoupila do Ţenského klubu 

českého
31

. V roce 1923 redigovala časopis Socialistka. V roce 1905 potkala svého 

celoţivotního partnera Fráňu Šrámka. Stýkala se s lidmi z jeho okolí, anarchisty i 

socialisty. Coţ výrazně ovlivnilo její články, zabývala se především sociální tématikou. 

                                                           
30

 1871-1957, zaloţila Karolína Světlá, v počátcích škola pro praktické předměty - také pro dívky z chudých 

rodin. Ze spolku vzešla iniciativa pro ţenský časopis - Ţenské listy. Spolek si kladl za cíl zvýšit počet 

vzdělaných ţen a pomoci jim najít práci. Obchodní škola byla v době, kdy ji navštěvovala M. H-Šrámková, 

rozšířena na tři ročníky, absolventky tak získaly ve svých oborech kvalifikaci. Aby pak sloţitě nemusely 

hledat práci, zaloţil spolek také spolkový obchod, kde byly zaměstnány švadleny a ţákyně obchodní výuky 

mohly uplatnit teorii v praxi, zdroj: Bahenská, 2005. 
31

 1902-1950, zaloţily: Teréza Nováková, Marie Tůmová a Františka Plamínková, ale také mnohá ţenská 

hnutí. Do klubu se přihlásily také Charlotta a Alice Masarykovy, klub sdruţoval ţeny nejrůznějších vrstev a 

politických názorů. Byl střediskem ţen, mohly se tam setkávat, diskutovat, pořádat přednášky apod., zdroj: 

Pešáková, 2006. 
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Redigovala také Ţenské slovo (nedělní přílohu Českého slova), a to po válce.  Byla 

spoluzakladatelkou Ţenské národní rady
32

, spolu s Františkou Plamínkovou. Rada 

vydávala i svůj tisk, spíše stručný věstník, nazvaný jednoduše, Ţenská rada. Hrdlička-

Šrámková jej redigovala, vedla dokonce i celé tiskové oddělení (tohoto úkolu se vzdala 

v roce 1932). Byla také několikrát zvolena místopředsedkyní Ţenské národní rady. Vţdy 

povaţovala rovnoprávnost ţeny za samozřejmost. „V očích Miloslavy byly ţeny stejnou 

sociální a hospodářskou jednotkou jako muţi“ [Uhrová, 2008, s. 93].   

HUSOVÁ, ANNA REGINA (1857-1945) 

Autorka beletrie pro mládeţ, osvětová a národopisná pracovnice, publicistka. 

V roce 1890 přešla jako suplentka na obecnou, pak na měšťanskou dívčí školu v Písku, kde 

roku 1912 získala definitivní místo. O osm let později se zde stala ředitelkou (do důchodu 

odešla v roce 1926). Zajímala se o lidové umění a podnikla četné cesty po Evropě a do 

Severní Afriky (z cest si pořizovala záznamy). Intenzivně se stýkala se svými 

přítelkyněmi: Eliškou Krásnohorskou, E. M. Šoltézovou a T. Sedláčkovou. První literární 

práce (pohádky) začala otiskovat v roce 1888 v Malém čtenáři. Publikovala také ve Zlaté 

stezce. 

 

KLENKOVÁ, HANA (1905-1992) 

Autorka próz pro dospělé i pro mládeţ, publicistka, překladatelka z angličtiny. 

Studium na právnické fakultě UK po roce přerušila a vykonala učitelské zkoušky v 

Čáslavi. Podnikla cestu do Rakouska, Švýcarska a do USA (New York), kde mezi lety 

1927-1928 studovala sociologii a psychologii. Krátce pracovala ve výchovném ústavu pro 

dívky Sleighton Farm v Pensylvánii. Osobních zkušeností z prostředí koleje pro dívky 

vyšších společenských vrstev i z chudých předměstských čtvrtí, vyuţila ke kritice 

sociálních rozporů. Publikovala v: Národní osvobození, Panorama nebo Klas. 

 

KOJECKÁ-KARÁSKOVÁ, MARIE (1904-1976) 

Překladatelka z rumunštiny, orientující se na soudobý sociální román, novinářka. 

Po absolvování gymnázia Minerva v Praze (maturovala v roce 1925), začala na filozofické 

fakultě UK studovat anglickou literaturu a slovanské jazyky. V roce 1926 se provdala za J. 

                                                           
32

 1923-1942, stala se zastřešujícím sdruţením ţenských spolků. Zabývala se právní ochranou ţen, jejich 

právem na rovnoprávnost, zdroj: Pešáková, 2006. 
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Kojeckého (1902-1945 Bergen Belsen), novináře, pozdějšího vydavatele časopisů Silný 

stát a Palcát a redaktora Baťových časopisů ve Zlíně (1939-1945 vězněn v koncentračním 

táboře). U nás se jako jedna z prvních věnovala překládání rumunské literatury, přičemţ se 

zaměřila především na díla s výraznou sociální tematikou. V časopisech (zejména Venkov) 

uveřejňovala překlady z prozaické i básnické tvorby dalších rumunských autorů (např. C. 

Aldea, I. L. Caragiale, O. Goga), které provázela komentáři, informovala rovněţ o 

aktualitách rumunského literárního ţivota, o národních a folkloristických zvláštnostech, 

psala fejetony. Ojediněle publikovala časopisecky vlastní povídky. Publikovala také v: 

Národní listy, Květy nebo Severočeský deník. 

 

KRÁSNOHORSKÁ, ELIŠKA (1847-1926) 

Básnířka, prozaička a literární kritička národního směru, publicistka, pracovnice 

ţenského hnutí. Většinu vzdělání získala autodidaxí, coţ nezůstalo bez vlivu na její 

celoţivotní úsilí o zvýšení úrovně ţenského školního vzdělání a na aktivitu v ţenském 

hnutí. Byla redaktorkou Ţenských listů, tajemnicí (1875-1891) a předsedkyní (1891-1910) 

Ţenského výrobního spolku a zakladatelkou (1890) a vůdčí organizátorkou první dívčí 

střední školy v Rakousku. Ve svých publikovaných dílech (poezie, próza) se zaměřila na 

romantické motivy děje se silným moralizováním. Poprvé u nás vytvořila beletrii pro 

dospívající dívky, a tak se pokusila nahradit dosud převaţující německou četbu. Trvalou 

ţivou sloţkou jejího díly zůstaly i paměti, vztahující se k jejímu dětství, literárním 

počátkům i práci v ţenském hnutí a přinášející také vzpomínky na vůdčí představitele 

národní kultury (Bedřicha Smetanu, Karolinu Světlou, Vítězslava Hálka, Jana Nerudu aj.). 

Publikovala v: Pramen (1920-1922), Světozor (1915-1921) nebo Venkov (1916-1926).  

 

KRAUSOVÁ-LESNÁ, MILADA (1889-1961) 

Překladatelka ze severských jazyků a z angličtiny, publicistka. Věnovala se 

překladům ze severských literatur (dánská, norská, švédská, islandská, výjimečně finská), 

v menší míře tlumočila autory anglické, ojediněle i nizozemské (téţ prostřednictvím 

švédštiny). Některé překlady provázela informativními statěmi o uváděných autorech, 

časopisecky publikovala vedle drobnějších překladů i články a recenze o nově vyšlých 

knihách ze severských literatur. Publikovala v: Český svět, Literární rozhledy nebo Ţenský 

obzor.  
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LUŢICKÁ, VĚNCESLAVA (1835-1920) 

Autorka próz s ţenskou tematikou, publicistka, redaktorka, pracovnice v ţenském 

hnutí. Krátce navštěvovala soukromou středoškolskou přípravku, pak se vzdělávala doma, 

především v literatuře, hudbě, ručních pracích a ve vedení domácnosti. Na podzim roku 

1849 vstoupila do německo-francouzského vzdělávacího ústavu pro dívky v Praze. Bohatá 

byla její přednášková činnost. Ţenskou a sociální otázku, ţenské školství a vzdělání vůbec 

studovala i v cizině (Německo, Itálie, Švýcarsko). Do praţské literární společnosti ji uvedl 

vzdálený příbuzný G. Pfleger Moravský, který ji vyzval ke spolupráci se Světozorem a 

seznámil ji s členy druţiny májové (stýkala se pravidelně především s Karolínou Světlou, 

Sofií Podlipskou a Vítězslavem Hálkem). V první polovině 70. let redigovala Ţenské listy, 

spolu s Eliškou Krásnohorskou a L. Šimáčkovou poloţila základy ţenské publicistice. Ve 

svých článcích působila především výchovně, snaţila se propagovat obraz ideálně 

vzdělané, emancipované ţeny. Publikovala v: Lada (1889-1920). 

 

MAJEROVÁ, MARIE (1882-1967) 

Prozaička, autorka povídek, lyrických črt, fejetonů a reportáţí, publicistka, 

divadelní kritička, překladatelka. Studovala externě na paříţské Sorbonně a zde poznala 

prostředí anarchistických komun. Po návratu začala spolupracovat s Právem lidu (mezi lety 

1911-1920 přispívala pravidelně). V roce 1921 se stala členkou komunistické strany a uţ 

od podzimu 1920 pracovala v redakci Rudého práva (od 1922 řádná redaktorka na plný 

úvazek, mj. pravidelně publikovala divadelní referáty). V některých verších z tehdejší 

tvorby se odrazilo působení anarchistických literátů, stýkala se se Stanislavem Kostkou 

Neumannem nebo Františkem Gellnerem. Jako jedna ze skupiny sedmi spisovatelů se 

v roce 1929 s komunistickou stranou rozešla. Stala se také redaktorkou časopisu Čin (do 

konce 1936), pak ţila jako spisovatelka z povolání.  Tematickým jádrem většiny jejích 

próz je rozpor mezi realitou a uměle udrţovanou iluzí a někdy aţ tragicky vyhrocené 

procitání z iluzorních představ. Publikovala v: Eva (1933-1937), Kmen (1926-1929) nebo 

Národní osvobození (1929-1938). Redigovala časopisy: Ţenské noviny (1919-20), Ţenský 

list (1920-22), Komunistka  (1922-25; 1925 s H. Malířovou), Ţena (1924), Čin (1929-36). 

 

MALÍŘOVÁ, HELENA (1877-1940) 

Spisovatelka pohádek a scének pro děti, ve 20. letech komunistická publicistka, 

překladatelka z němčiny a francouzštiny.  V roce 1921 se stala zakládající členkou KSČ a 
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aţ do 1929, kdy se s ní rozešla, se věnovala intenzivní práci mezi dělnictvem (za tuto 

činnost byla několikrát ve vězení, nejdéle v roce 1927 v Kutné Hoře) a v redakcích 

stranického tisku (Rudé právo, Komunistka, Rozsévačka), kde se zabývala zejména 

ţenským a dětským hnutím. Psala většinou o vztazích mezi ţenou a muţem, opírající se o 

ţivotní zkušenosti z prostředí, která důvěrně znala.  Některými rysy nabývaly její práce i 

autobiografického rázu. Zprvu zachycovala v drobných prózách okamţiky čistého, ale 

neopětovaného citu mladých dívek, ţen a starých lidí opuštěných dětmi. V prvních letech 

nového státu se projevovala jako zapálená bojovnice za ideál budoucího "nového člověka" 

a spravedlivého společenského řádu, budovaného sice pod hesly soudobého 

komunistického hnutí, ale v duchu elementárního křesťanského humanismu. Po vyloučení 

ze stranické činnosti se vrátila k románové tvorbě. Publikovala v: Haló noviny (1935), 

Literární rozhledy (1928-1929) nebo Rozsévačka. 

 

MATERNOVÁ, PAVLA (1858-1923) 

Básnířka, autorka knih pro děti a mládeţ, překladatelka hlavně z polské literatury; 

pracovnice v ţenském hnutí, redaktorka. Patřila k zakládajícím členům spolku Minerva. Po 

narození třetího dítěte se věnovala překládání, ţenskému hnutí (Minerva, Ústřední spolek 

českých ţen), přednáškové činnosti a od 1907 téţ redaktorské práci (redigovala kalendáře 

Ústředního spolku ţen českých Češka a roku 1908 převzala po Teréze Novákové redakci 

časopisu Ţenský svět). Své překlady polské poezie provázela v Květech a v Ţenském světě 

informativními statěmi. Domácí i překládanou literaturu i divadlo sledovala také jako 

recenzentka v Ţenském světě a Ţenském obzoru, přičemţ ve středu jejího zájmu stála 

zejména tvorba ţenských autorek. Publikovala také v: Světozor (1897-98, 1922-23), 

Ţenský svět  (1896-1921) 

 

MEISNEROVÁ, VILMA (1893-1949) 

Feministicky a sociálně orientovaná novinářka a prozaička. Od roku 1922 

pracovala v Praze jako redaktorka Práva lidu. V převáţné části svého díla reflektovala 

ţenskou problematiku. Inspirativně na ni působila 1. světová válka, kdy se zabývala 

mravními důsledky (tíha starostí ţeny-matky o rodinu). Publikovala v: Právo lidu (od 

1922), Dělnická besídka (1922).  
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MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, NADĚŢDA (1891-1978) 

Publicistka zaměřená hlavně na ruskou literaturu a divadlo, překladatelka z ruštiny 

a francouzštiny; kulturní historička. Pocházela z Ruska. Za války studovala slovanské 

literatury, zejména srbskou a českou, a seznámila se s řadou Čechů, mezi nimi téţ se svým 

budoucím manţelem J. Papouškem (příslušníkem československých legií v Rusku a 

osobním tajemníkem T. G. Masaryka za jeho tamějšího pobytu). Česky začala publikovat 

od roku 1919 v časopisech. Od roku 1920 vydávala i knihy v češtině. A to hlavně o ruské 

literatuře a divadle. Čtenáře seznamovala v desítkách článků a studií s nejnovější ruskou 

literaturou, od Puškina aţ k soudobým autorům. Psala divadelní referáty, především ze 

zájezdů ruských divadel, fejetony, úvahy, črty a povídky. Překládala také do ruštiny. Byla 

stálou přispěvatelka zejména Lidových novin (1920-1941), Tribuny (1919-1928) a 

Přítomnosti (1926-1935). 

 

MÜNZEROVÁ, ZDEŇKA (1902-1986) 

Překladatelka soudobé německé a anglické prózy, iniciátorka rozhlasového tisku 

praţského rádia 20. let a autorka monumentální příručky Svět v opeře. V roce 1927 se 

vdala za ţurnalistu a překladatele Jana Münzera. Vystudovala Univerzitu Karlovu a stala 

se doktorkou filozofie. Jiţ od roku 1926 pracovala jako redaktorka kulturního oddělení 

Radiojournalu a od 1934 jako vedoucí redaktorka časopisu Týden rozhlasu, který sama 

zaloţila. Po 15. březnu 1939 emigrovala s manţelem do USA. Po zaloţení OSN v roce 

1945 působila v její knihovně aţ do dosaţení důchodového věku. Potom dále pracovala ve 

své profesi v Rockefellerově institutu v New Yorku a později - aţ do svých 84 let - v 

knihovně Metropolitního muzea. V USA byla členkou řady vědeckých, především 

historických spolků a Národní rady ţen svobodného Československa.  

 

NOVÁKOVÁ, MILENA (1888-1970) 

Prozaička a publicistka. Byla činná v ţenském hnutí a ve Společnosti Boţeny 

Němcové (od 1947 předsedkyně). Základním a trvalým tématem byl pro Novákovou úděl 

soudobé ţeny. V povídkách evokovala především stavy a zvraty ţenina citového ţivota, 

jehoţ naplnění viděla v mateřství a vytvoření harmonického domova. Publikovala v: 

Národní osvobození (1924-1938), Pramen (1924-1927) nebo Přítomnost (1926). 

 



52 
 

PARMOVÁ, JIŘINA (1892-1975) 

Autorka románů, publicistka. Od roku 1927 byla hlavní redaktorkou ţenského 

čtrnáctideníku Lípa, působila v ABC nové ţeny. Od roku 1936 pracovala jako vedoucí 

ţenské rubriky v deníku Telegraf, po jeho zastavení v deníku A-Zet. Jako publicistka, 

činná zejména v ilustrovaných ţenských a rodinných časopisech, se věnovala námětům 

blízkým zájmům středostavovských čtenářek. Psala poznámky a drobné články obsahující 

praktické rady o vedení a zařízení domácnosti, módě, společenském chování atd. Také 

rozsáhlejší úvahy a zábavné fejetony s typicky ţenskou tematikou. Působila také ve 

Hvězdě a Ilustrovaném zpravodaji. 

 

PICKOVÁ-SAUDKOVÁ, GISA (1893-1943) 

Autorka knihy parafrázující rozhovory s Otakarem Březinou, publicistka a kritička, 

dramatička, překladatelka z francouzštiny a němčiny. Její spisovatelská činnost byla úzce 

spjata s jejími ţivotními osudy, byla ovlivněna spojením ţidovské kulturní tradice s 

českým vlastenectvím. Jako publicistika, divadelní a literární kritička, se vyznačovala 

širokým rozhledem a kulturně výchovnými snahami (téţ s akcentem na ţenskou 

problematiku) i úsilím o spolupráci kultury jak ţidovské a křesťanské, tak české a 

německé. Publikovala například v: Kmen (1928), Rozpravy Aventina (1929) nebo Tvorba 

(1930).  

 

POHORECKÁ, ŢOFIE (1877-1963)  

Překladatelka zejména z ruštiny, angličtiny, němčiny; literární referentka a 

publicistka, píšící téţ feministické články. Od roku 1890 navštěvovala Obchodní a 

průmyslovou dívčí školu Ţenského výrobního spolku českého v Praze (školu kreslicí). 

Jako důsledná feministka pracovala v ţenském hnutí (členka Československé jednoty paní 

a dívek), sblíţila se s Helenou Malířovou a Annou Ziegloserovou, vydavatelkou časopisu 

Ţenský obzor, v němţ se stala členkou redakce a kmenovou spolupracovnicí. Rozsáhlé 

znalosti cizích jazyků, zejména ruštiny, angličtiny a němčiny, ji přivedly k překladatelství 

(své překlady hojně publikovala i časopisecky). Díky této práci se osobně i písemně 

stýkala s řadou kulturních osobností našich a cizích, s F. V. Krejčím, J. Kvapilem, A. 

Pammrovou, F. X. Šaldou, Růţenou Svobodovou, Boţenou Vikovou-Kunětickou, S. 

Przybyszewským, D. S. Mereţkovským, V. I. Němirovičem-Dančenkem, K. A. Čcheidzem 
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a s dalšími spisovateli, hlavně z řad ruských emigrantů, jejichţ díla soustavně překládala. 

Publikovala v: Cesta (1918-1926), Venkov (1937-1940), Ţenský svět (1924-1927). 

 

POSPÍŠILOVÁ, ANNA (1910-?) 

Filozoficky a sociologicky orientovaná literární kritička a historička levicového 

zaměření; překladatelka a publicistka. Za studií začala publikovat články se 

zahraničněpolitickou tematikou. V Praze vykonala státní zkoušku z francouzštiny a 

němčiny, později z angličtiny (dále pasivní znalost ruštiny a italštiny). Věnovala se 

publicistické činnosti, při níţ sledovala společenské a kulturní dění nejen na domácí scéně. 

Přispívala do levicového tisku, ale i do dalších literárních a kulturních periodik (zde 

především recenze, studie apod.). Vycházela z teorie dialektického materialismu a 

metodicky nedůsledně pouţívala výklad psychologický a sociologický, přičemţ došlo k 

přecenění ţivotopisných faktů na úkor pojetí tvůrčího typu. Působila v: Tvorba (od 1933), 

U (1936-1937), Právo lidu (1937) atd.  

 

PUJMANOVÁ, MARIE (1893-1958) 

Prozaička a básnířka, literární a divadelní kritička a publicistka. Ze zdravotních 

důvodů jí rodiče zajistili soukromé vzdělávání, na němţ se podílel i F. X. Šalda. Od roku 

1917 působila jako publicistka a literární a divadelní kritička, zprvu v časopisech Lípa (na 

jehoţ přípravě se podílela) a Kmen, od dubna do září 1920 řídila kulturní rubriku deníku 

Národní politika, spolupracovala také s liberálním deníkem Tribuna (do 1928). 

V časopisecky publikovaných povídkách se zaměřovala na psychologii ţeny, její ţivotní 

vášně a zklamání. Psala také cestopisné reportáţe a črty charakteristické smyslem pro 

vizuální dojmy a poetické detaily, tiskla fejetony, causerie a časové glosy, divadelní 

referáty. Redigovala časopis Lidská práva (1930-1934). 

 

RAFAJOVÁ, MARIE (1896-1978) 

Básnířka meditativní lyriky na biblické motivy, prozaička, překladatelka z anglické, 

německé, švédské a slovenské literatury, publicistka; psala téţ slovensky a překládala i do 

slovenštiny. Jiţ za studií se zajímala o náboţenské otázky, roku 1921 vstoupila do kursu 

Armády spásy. Za součást své evangelizační činnosti povaţovala literární zveřejnění 

duchovních a světských problémů, které sama intenzivně proţívala. Vycházela z reálných 
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faktů, z reminiscencí na mládí a hlavně z trpkých zkušeností charitativní pracovnice 

(nejčastějším námětem byly příběhy opuštěných a osiřelých dětí).  Na Slovensku byla 

redaktorkou tamního časopisu Večernica (do 1948). Působila také ve Zvonu (1925). 

 

RUSSOVÁ, MARTA (1888-1963)  

Prozaička pro dospělé i děti, zejména pak fejetonistka, sledující ţivot ţeny v rodině 

i ve společnosti. Své fejetony a causerie zaměřovala k humornému, někdy aţ satirickému i 

váţnému rázu. Tematicky se soustředila především na otázky rodiny, vztahu muţe a ţeny, 

výchovy, společenského chování, přátelství apod. Od roku 1925 se stala výpomocnou 

redaktorkou deníku Tribuna, mezi lety 1926-1929 vedoucí redaktorkou ţenského časopisu 

Hvězda československých paní a dívek. Po Mileně Jesenské převzala v roce 1929 v 

Národních listech rubriku určenou ţenám, kterou podstatně rozšířila a vedla aţ do 

zastavení listu v roce 1941. Psala i do Venkova (1925).  

 

ŘEZÁČOVÁ, EMA (1903-1997)  

Autorka psychologických povídek a společenských románů, publicistka. Po 

absolvování městské dívčí školy studovala mezi lety 1918-1920 na chemickém oddělení 

vyšší průmyslové školy, kterou pro nedostatek prostředků nedokončila. Od roku 1920 po 

tři roky pracovala jako redaktorka v nakladatelství Karla Šolce (redigovala Šolcovy 

kalendáře). Od 1927 byla v domácnosti, pak působila jako redaktorka časopisů Český svět 

(1927-29; literární část v té době externě řídil V. Řezáč), Eva (1930-35) a Ozvěny domova 

i světa (1935-40).  

 

SCOTTOVÁ-ČERMÁKOVÁ, JANA (1911-1967) 

První česká ţenská hlasatelka rozhlasu v Moravské Ostravě. Při stavbě vysílačky se 

zde seznámila s Ing. J. Scottem a v roce 1938 se za něj v Anglii provdala. V dalším roce 

odjela do Austrálie. Pejskar bohuţel neuvádí nic bliţšího, pouze její další ţivot. Za války 

byla předsedkyní exilového Československého červeného kříţe a po událostech v roce 

1948 se uţ zpět do vlasti nevrátila. V Sydney naopak pomáhala československým 

uprchlíkům.  
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SÍSOVÁ, MILOSLAVA (1885-1947)  

Literární a kulturní publicistka, prozaička a překladatelka, redaktorka.  V první 

světové válce se zúčastnila 2. odboje v zahraničí, měla kontakty na Mafii.  

 

SKOUMALOVÁ, HANA (1903-1999)  

Překladatelka z angličtiny, publicistka. Učitelka češtiny ţidovského původu, 

působila jako suplující učitelka na dívčím gymnáziu ve Slezské Ostravě. Uţ za studií 

časopisecky publikovala literární recenze a verše a také překlady (jak klasické, tak také 

moderní autory). Psala například do Studentského časopisu v roce 1922 nebo do Tvaru 

v roce 1928. 

 

SOJKOVÁ, VĚRA (1891-1968)  

Dramatička a prozaička, publicistka. Vystudovala pedagogickou fakultu v Praze, 

navštěvovala přednášky F. X. Šaldy. Publikovala od roku 1921 a zapojovala se do různých 

ţenských sdruţení. Po protifašistické činnosti své dcery byla vězněna i v Ravensbrücku, po 

2. světové válce byla autorkou veršů z koncentračního tábora. Její beletrie byla často jen 

časopisecky otiskována. Psala o osudech milostně zklamaných dívek a ţen, maloměstských 

rodinných vztazích. Publikovala například v: Eva (1923-1924), Rozsévačka a Ţenský 

obzor (1929). 

 

SOKOLOVÁ, VILMA (1859-1941)  

Autorka veršů pro děti, překladatelka ze slovanských jazyků, publicistka. Působila 

ve Spolku československých učitelek a v Minervě, byla blízkou přítelkyní Karolíny Světlé 

a Elišky Krásnohorské. Zasazovala se o česko-slovenskou vzájemnost. Psala především 

pro děti, v časopisech publikovala přednášky a portréty osobností, také prózu. Působila v: 

Samostatnost (1911-1938), Zvon (1920) či Radost (1927-1936).  

 

SPÁLOVÁ-SRBOVÁ, OLGA (1914-1987)  

Autorka próz, divadelní, rozhlasová a literární kritička, překladatelka 

z francouzštiny a ruštiny, autorka rozhlasových her, publicistka. Studovala na dívčím 

gymnáziu Minerva. Poté na filozofické fakultě UK patřila k ţákům profesora V. Tilleho, 

který dokázal vzbudit zájem o rozhlasové umění. Během studií publikovala povídky, básně 

a divadelní recenze, od roku 1934 konala přednášky v rozhlase. Překládala beletrii, 
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publikovala úvahu o vztahu rozhlasu k ostatním druhům umění. Publikovala v: Literární 

noviny (1935), Národní osvobození (1932-33), Přítomnost (1935-1937).  

 

STRÁNSKÁ-ABSOLONOVÁ, OLGA (1873-1927) 

Zabývala se poradnami pro ţeny s dětmi, úspěšně propagovala zavedení Dne 

matek, věnovala se také redaktorské práci do několika časopisů a novin. V Naší době vedla 

rubriku Ţenská hlídka (na ţádost TGM, znala se také s Charlottou Masarykovou). Byla 

také členkou mnoha ţenských spolků a aktivně se zajímala o emancipaci ţen. V Ţenském 

světě začínala jako elévka s kulturními i sociálními tématy. Do Národních listů přispívala 

od roku 1911. Zaslouţila se o zaloţení Československé ochrany matek a dětí v roce 1922. 

Redigovala měsíčník Lada v letech 1923-1924. Ve většině svých článků se zabývala svou 

činností, tedy podporou spolků pro matky s dětmi, ale také ţenské tématice.  

 

SVATÁ, JARMILA (1903-1964) 

Autorka spjatá s prostředím meziválečné avantgardy, spisovatelka knih pro děti, 

herečka. Hrála v ochotnických souborech, sestřenice Karla Teigeho. Sblíţila se 

s Devětsilem. Vedla salon, v němţ se scházela společnost umělců a intelektuálů (Teige, 

Srbová, Navrátil atd.). Povzbuzována přáteli začala publikovat (Tribuna, České slovo, 

Lidové noviny aj.) společenskokritické povídky, romány na pokračování nebo fejetony. 

Zaměřila se na dívky, které ztrácejí ideály, kontruje venkovské a městské prostředí.   

 

SVATOVÁ, TEREZA (1858-1940)  

Autorka realistických povídek, cestopisných črt. Přítelkyně Jaroslava Vrchlického. 

Debutovala v Národních listech – psala o ţivotě maloměstských postaviček, sociálně 

slabých a dětí. Psala také povídky z prostředí menšího města a venkova, vzpomínky na 

přátele svého bratra i cestopisné obrázky. Publikovala také v: Národní politice (1925, 

1933), ve Zvonu (1921-1927) nebo Ţenském světu (1915-1923).  

 

SVOBODOVÁ, NINA (1902-1988)  

Prozaička, básnířka, publicistka. Od roku 1924 pracovala v praţské Obchodní a 

ţivnostenské komoře jako cizojazyčná korespondentka a překladatelka. Od poloviny 20. let 

časopisecky publikovala verše, prózy a stati, zvláště v periodikách vydávaných lidovou 
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stranou. Psala o vztazích k české minulosti, českých světcích, ale zabývala se i italským 

renesančním uměním. Publikovala v: Národních listech (1926), ve Venkově (1939-1941). 

 

SVOBODOVÁ, RŮŢENA (1868-1920)  

Prozaička, publicistka. Absolvovala Vyšší dívčí školu, pracovala jako 

vychovatelka, byla blízkou přítelkyní F. X. Šaldy. Námětem jí byl obraz soudobé ţeny, 

citový a intelektuální ţivot, místo ve společnosti, sociální otázka, postavení ţeny 

v tehdejším manţelství. Publikovala časopisecky romány a povídky či cestopisné črty 

například v: Tribuna (1919) nebo Venkov (1916-1919).  

 

ŠKLÍBOVÁ, JANA/HANA (1897-1987)  

Autorka próz, společenská a kulturní publicistka. V první polovině 30. let (od 1931) 

pracovala jako redaktorka Baťových časopisů ve Zlíně (Zlín – odběr v celé republice i 

v zahraničí; Výběr – obsahující statě pro noviny a časopisy v zahraničí, především v USA 

a Velké Británii), od 1936 ţila v Praze a stýkala se s okruhem ţen kolem Mileny Jesenské. 

Od roku 1937 byl odpovědnou redaktorkou Demokratického středu, v roce 1939 vstoupila 

do redakce Českého slova, ale po okupaci odešla
33

. Psala o prostředí a zvycích cizích zemí, 

zaměřila se na vnitřní svět rodiny a obzory ţeny. Publikovala v: České slovo (1931, 1939), 

Národní osvobození (1929-1938), Právo lidu (1931, 1934-1938) nebo Rozkvět (1935).  

 

TESKOVÁ, ANNA (1872-1954)  

Překladatelka ruské literatura a publicistka. Ţila v Moskvě, po přestěhování do 

Prahy vystudovala Vyšší dívčí školu a učila na ţidovských školách. Kromě překladů knih 

časopisecky zveřejňovala ukázky překladů beletrie, publikovala vlastní články, sloupky a 

referáty o původní i přeloţené ruské literatuře a o činnosti Česko-ruské jednoty. 

Publikovala v: Lidové noviny (1920), Národní listy (1920-1921), Lumír (1929). 

 

THONOVÁ, RŮŢENA (1891-1971)  

Překladatelka z francouzštiny a němčiny, publicistka. Studovala na praţské 

filozofické fakultě a také v Paříţi – francouzštinu, němčinu a českou literaturu. Publikovala 

referáty a stati o překládaných autorech, především soudobé francouzské literatury, 

                                                           
33

 Pejskar se také zmiňuje o její rozhlasové činnosti, neuvádí však podrobnosti 
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například v: Národní osvobození (1933-1934), Rozpravy Aventina (1926-1931) nebo 

Panoráma (1930-1932). 

 

TIPPMANOVÁ, MARIE (1886-1965)  

Autorka knih pro děti, publicistka, politická pracovnice. Sestra Marty Russové. 

Vlastenka a obhájkyně českých zájmů před první republikou i před okupací. Zabývala se 

romány pro ţeny po sociální stránce, pouţívala autobiografické prvky. Publikovala v: Eva, 

Hvězda, List paní a dívek (1925-1933). 

 

TUČKOVÁ-KOČOVÁ, EMILIE (1901 – 1982)  

Korespondentka a první hlasatelka Radiojournalu - Československého rozhlasu. Vzdělání 

se Tučkové dostalo na obchodní škole Anny Farářové v Praze. Do rozhlasu nastoupila 11. 

6. 1923. Byla korespondentkou, účetní i pokladní Radiojournalu s.r.o. Později se stala 

hlasatelkou večerního rozhlasového vysílání (probíhalo od 19:15 do 21:10). Začátek 

programu ohlašovala slovy: „Halo, halo, zde vysílací stanice Radiojournalu v Kbelích u 

Prahy...“. Její další prací v rozhlase bylo krátké hlášení zpravodajství, pokusy s recitací či 

improvizované pohádky. Od ledna 1924 se střídala v hlášení s Adolfem Dobrovolným a po 

svatbě se ještě téhoţ roku této práce vzdala. V Archivu Českého rozhlasu jsou zachovány 

dva zvukové záznamy (z r. 1964 a 1971) z jejich vzpomínkových vyprávění.  

TUČKOVÁ, NINA (1888-1952)  

Překladatelka z italštiny, publicistka. Na praţské filozofické fakultě studovala 

jazyky, navštěvovala dramatickou školu, ale věnovala se literatuře. V časopisech 

otiskovala básně, črty a povídky, překlady italské soudobé literatury, informace o italské 

kultuře a dění. Působila jako redaktorka Národních listů (1922-1939), spolupracovala také 

se Světozorem (1931-1932), Tribunou (1927-1928) nebo Módní revue (1930, 1931-1933).  

 

VÁŠOVÁ, VĚRA (1879-1963)  

Básnířka, prozaička, publicistka, překladatelka z angličtiny. Pracovala v ţenském 

hnutí, účastnila se demonstrací za rovnoprávnost. Působila v Lidových novinách, psala 

sloupky, fejetony, entrefilety a překládala z angličtiny (1909-1944), dále psala také do 

Přítomnosti (1930) nebo do Tribuny (1920-1923).  
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VIKOVÁ-KUNĚTICKÁ, BOŢENA (1862-1934)  

Autorka próz s ţenskou tématikou, publicistka, politička. Od listopadu 1918 byla 

členkou revolučního Národního shromáţdění a od dubna 1920 členkou senátu za stranu 

národnědemokratickou. Z cest psala fejetony do Národních listů (1887-1928), zpočátku 

přispívala také do Světozoru nebo Květů, kde publikovala drobné povídky a črty 

s maloměstskou tématikou, konfliktech v rodině, tragickými náměty smrti a také o 

proměnách ţenského osudu z hlediska psychiky. Její jméno můţeme najít také ve vydáních 

Ţenského světa (1908-1924) či ve Zvonu (1918-1919). 

 

VRCHLICKÁ, EVA (1888-1969)  

Básnířka a prozaička, herečka, překladatelka, publicistka. Dcera Jaroslava 

Vrchlického, její babičkou byla Sofie Podlipská a pratetou Karolína Světlá. Od roku 1913 

hrála v Národním divadle v Praze. V básních vyjadřovala přírodní lyriku, publikovala 

články a úvahy o herectví a divadle. Přispívala například do: Českého slova (1925-1926, 

1932-1933), Práva lidu (1925), Národního osvobození (1924, 1935). 

 

ZIEGLOSEROVÁ, ANNA (1883-1942)  

Autorka společenských povídek a románů s ţenskými hrdinkami, próz pro mládeţ, 

rodinných veseloher, téţ básnířka; divadelní a literární kritička, publicistka. Od roku 1903 

redigovala Ţenský obzor, který vydával její manţel Jan, aţ do jeho zániku v roce 1936. 

Věnovala se osvětové publicistice o ţenském hnutí, divadelním a literárním referátům, 

příleţitostně publikovala verše. V době heydrichády byla zatčena a popravena zastřelením 

v Praze. Její příspěvky byly také v: Světozor (1922), Národní politika (1927-1937) nebo 

Karlsbader Tagblatt (1931).  

 

ZDENA WATTERSONOVÁ (1890-1980) 

Překladatelka, publicistka, filmová recenzentka. Věnovala se překladům románů 

z angličtiny, v roce 1927 vydala cestopis Listy z Ameriky a jazykové příručky angličtiny – 

Anglická nepravidelná slovesa do kapsy. Filmovou kritikou se zabývala v Prager Presse a 

v revue Prospekt (1930-1931). „Její recenze se vyznačovaly kritickou analýzou, kdy dané 

dílo dosazovala do širších kulturních i společenských souvislostí“ [Zdena Wattersonová, 

Wikipedie.cz]. Působila také v Národních listech, Evě, Tribuně a Pestrém týdnu. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Recenze
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Na začátku své bakalářské práce jsem neměla ani tušení, kolik ţen se věnovalo 

profesionální dráze novinářek v období První republiky. Literatura, zabývající se čistě 

historií, totiţ cituje jen Milenu Jesenskou, Olgu Fastrovou, Marii Majerovou a Pujmanovou 

nebo Joţku Jabůrkovou. Myslím si, ţe výše uvedený seznam ţen bude mít další přínos 

především pro ty, kteří se budou chtít zabývat osudem některé z těchto novinářek. Další 

mohou na jednom místě nalézt publicistky, které se zaslouţily a přispěly k velkému 

kulturnímu rozvoji nového státu, v jakých periodikách a kdy se v nich pohybovaly, jaká 

byla jejich hlavní témata, čemu se věnovaly.  
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5 Využití řešené problematiky v médiích 

5.1 Editorial 

S dnešním číslem našeho časopisu se vrátíme do historie První 

republiky. Jaká tři slova si vybavíte pod tímto pojmem 

nejdříve? Mezi nejčastější slova, která si vybavili například mí 

přátele, patřila: načančané paničky v kloboucích, kulturní 

salónky, elegance, volební právo ţen, kavárny, vzor 

demokracie, Podkarpatská Rus, chaos nebo devalvace. Řekla 

bych, ţe vás určitě napadl i Tomáš Gariggue Masaryk. První 

československý prezident u nás mnohé změnil. Tatíček 

Masaryk, jako ho lidé s oblibou přezdívali, byl politicky činný dlouho před první světovou 

válkou. Na půdě říšské rady v Rakousko-Uhersku se on a pár dalších odváţných muţů, 

rozhodli bojovat i za práva, tehdy méněcenných osob. Proč o tom ale mluvím. Toto vydání 

je totiţ celé věnováno ţenské emancipaci. Chápu, ţe slovo emancipace zní tak trochu 

feministicky, coţ někteří muţi nemusí zkousnout. Ovšem tehdy, tedy před rokem 1918, 

byla emancipace záleţitostí rovných práv a rovného postavení ţen ve společnosti. 

S feminismem dnešní doby měla pramálo společného. První článek vám nastíní, co si o 

ţenské rovnoprávnosti mysleli vědci nebo církev na počátku 20. století. V tradičním 

interview jsme, prostřednictvím mailu, vyzpovídali novinářku Scarlett Wilkovou. Můţete 

si přečíst její pohled na postavení novinářek v dnešní době. Analýza se věnuje, pravda, 

trochu staršímu článku (ano, opět z doby nového Československa), komunistické 

novinářky Joţky Jabůrkové.  V závěrečném Portrétu si blíţe představíme Annu 

Hostomskou, jednu z prvních pracovnic Československého rozhlasu.  

Za celou redakci vám přeje příjemné čtení šéfredaktorka, 

Simona Janíková 
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5.2 Cesta k rovnoprávnosti 

Ještě před sto lety byste si tento článek nemohli přečíst. Respektive mohli, ale asi 

by nepocházel z pera člověka ţenského pohlaví. Říci před více neţ sto lety, ţe ţeny budou 

mít stejná práva jako muţi, studovat na vysokých školách anebo učit po svatbě, byly byste 

povaţováni za blázna. Na druhou stranu si představte, ţe před sto lety uţ lidé doma svítili 

elektřinou, muţi se holili ţiletkou od Gillete a první vlakové soupravy doslova upouštěly 

od páry ve prospěch benzínového motoru. A rovnost pohlaví začala ţenám vrtat hlavou. U 

nás tedy od druhé poloviny 19. století. A nešlo jen o Boţenu Němcovou, ţen, které se 

zajímaly o stejná práva, bylo více. Říkají vám něco jména Sofie Podlipská, Věnceslava 

Luţická, Eliška Krásnohorská, Marie Riegrová-Palacká nebo Karla Máchová? Tyto ţeny 

(a samozřejmě spousta dalších) se zaslouţily o to, abychom dnes mohly budovat kariéru 

zároveň s rodinou, léčit nemocné nebo být úřednicemi se snubním prstýnkem na ruce. Tyto 

ţeny zakládaly různé spolky a organizace (např. Ústřední spolek českých ţen, Ţenský klub 

a další), v některých se slučovaly například pod různými druhy zaměstnání (Ţenský 

výrobní spolek český na podporu ţenské práce, Americký klub dam pro podporu vzdělání, 

Spolek českých učitelek apod.), aby mohly hájit svá práva. Abychom však byli spravedliví. 

Zásluha patří zejména muţům, kteří si uvědomovali, ţe ţena je muţi rovna a byli ochotni 

za ni bojovat na půdě monarchie. Volební právo a úplnou rovnost však ţeny získaly aţ za 

První republiky. Přitom, jako členky výkonných výborů politických stran,  působily uţ od 

roku 1901.  

Proč se muži báli ženské emancipace? 

Důvodů je mnoho. Od těch zdánlivě ekonomických, aţ po ty, v dnešní době uţ 

úsměvné. Co se týče první skupiny, největším muţským argumentem doby byla 

konkurence. Ano, ţeny v té době uţ pracovaly, například jako dělnice v továrnách. Ale za 

svou práci dostávaly, a to téměř ve všech odvětvích, zhruba o polovinu méně peněz. Jejich 

drahé polovičky se silně obávaly, ţe pokud se ţenám umoţní vstup do všech oborů, kvůli 

levné pracovní síle zůstanou oni bez práce. Samozřejmě se tak nestalo. Uţ také proto, ţe i 

kdyţ ţeny svá práva dostaly, stejně se jim platy nezvýšily. Diskriminace v této oblasti byla 

znát aţ do třicátých let. Co se například týče vysokoškolského vzdělání, první právnička 

promovala v roce 1922, nicméně pokud se chtěla stát notářkou (ačkoliv to zákon povoloval 

od roku 1925), musela si počkat do roku 1935. To uţ pět let soudily i první soudkyně. Jak 

dokazují pamětníci i tehdejší výplatní pásky, praxe byla na rozdíl od toho, co bylo na 

papíře, jiná. Například Jana Malínská, ve své knize „Do politiky ţena nesmí – a proč?“ 
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tvrdí, ţe takový profesor Josef Thomayer povaţoval ţeny za fyzicky i duševně slabé pro 

práci v lékařství. Svůj postoj vůči lékařkám prý nikdy nezměnil (jako první se u nás 

zajímal o moderní neurologii a vymyslel české lékařské názvosloví, také se ale nikdy 

neoţenil a nezaloţil rodinu). Stejně jako právničky to měly úřednice nebo učitelky. I kdyţ 

jim zákon povolil se při této práci vdát (celibát byl učitelkám zrušen v roce 1919), praxe 

byla pořád stejná. Dokonce, v případě učitelek, byl celibát znovu navrţen v roce 1926. A 

Eva Uhrová, autorka knihy „České ţeny známé a neznámé“, dodává, ţe ještě v roce 1938 

firma Kolben-Daněk (strojírenský podnik) prostě vdané úřednice propouštěla. 

A jaké byly další důvody? Co se týče právě zmiňovaných učitelek, muţi ve vládě se 

obávali, ţe by si paní učitelky chtěli vzít „zlatokopové“, tudíţ by svatba neproběhla 

z lásky, ale kvůli penězům. Předsudky vůči něţnému pohlaví byly zakořeněny ve 

středověku. Uţ Tomáš G. Masaryk ve své disertační práci o sebevraţdách polemizoval 

s myšlenkou souvislosti postavení ţeny v rodině a příčinami jejich sebevraţd. Podle 

zákona totiţ byla ţena plně podřízena svému muţi. Jak uvádí Uhrová, jednalo se 

Všeobecný občanský zákoník (v Rakouském obecném občanském zákoníku) z 1. června 

1811. Posuďte sami. „Podle něho v rodině pouze muţ spravoval domácnost, manţelka 

obdrţela jeho jméno, musela ho poslouchat a následovat do jeho bydliště. Při rozvodu nebo 

odloučení si otcové mohli dítě odvést, hocha od čtyř, dívku od sedmi let výše, aniţ by 

potřebovali souhlas matky. Otec rozhodoval o výchově, vzdělání a svatbě neplnoletých 

dětí, na matku zbylo pouze právo starat se o ně. V části o závěti stálo: „Jako svědkové na 

poslední vůli za neschopné povaţovati choromyslné, slepé, němé, hluché, zločinné a 

ţenské osoby.“ Pohled na ţenu výrazně ovlivnila katolická církev. Marie Bahenská v díle 

„Počátky ţenské emancipace v Čechách“ píše: „I v církevní věrouce 19. století figurovala 

ţena jako nerovnocenná a nerovnoprávná bytost, která neměla opustit soukromou sféru, jíţ 

postačí pouze základní vzdělání a je k dispozici rodině a svému manţelovi“. Přitom Jeţíš, 

jak popisuje Bible, mluvil o rovnoprávnosti a rovnocennosti bratří i sester. Středověk zase 

povaţoval ţenu za slaboduchou, neschopnou vstřebat nové poznatky. A také díky 

jezuitům, kteří v monarchii působili několik staletí, bylo vzdělání velmi konzervativní, 

zaloţené na tradicích, ţe ţena je vůči muţi nerovnoprávná. Vzdělání bylo samozřejmě pro 

rovnost pohlaví důleţité. To domácí, které se dívkám dostávalo, bylo úzce zaměřené na 

rodinu a výchovu dětí. Ţeny se však chtěly podílet také na veřejném ţivotě, na správě 

veřejných věcí. Středoškolské a vysokoškolské vzdělání se tak stalo prioritou. První 

školou, která se zaměřila na vzdělávání dívek, bylo gymnázium Minerva (zaloţené Eliškou 



64 
 

Krásnohorskou v roce 1890. Maturovat ale dívky musely na Akademickém gymnázium 

pro chlapce, tedy aţ po té, co sloţily všechny zkoušky z vyučovacích předmětů; maturita 

na Minervě jim byla zpřístupněna aţ ve školním roce 1907/1908). Na vysokých školách 

mohly hospitovat bez nároku na titul. Medicína otevřela ţenám své brány aţ v roce 1900, 

stejně jako pedagogika, filosofie ovšem uţ o tři roky dříve. Iniciativy vycházely především 

ze soukromé sféry, stát tyto podněty nefinancoval. Po těchto úspěších vzrůstal také zájem 

ţen o politiku. V souvislosti s ţenským vzděláním se objevily i takové názory, ţe ţena má 

menší mozek a nedokáţe správně pouţívat obě hemisféry, proto není k učení vůbec 

fyziologicky přizpůsobena. Nebo ţe ţena se má starat o rodinu a ze svých synů vychovat 

uvědomělé vojáky, pracovníky státu a plátce daní. Taková byla její tehdejší úloha. Muţské 

argumenty však mnohdy podpořily i ţeny samotné (jako uvádějí všechny autorky mnou 

zmiňovaných knih), jednalo se především o starší generaci.  

Vítězství v První republice 

Naše prababičky to neměly v boji za svá práva jednoduché. Neustálé předsudky 

vůči jejich schopnostem, odvaze, jejich uzákoněná role podřízenosti, je automaticky 

vyřazovaly ze společenského a veřejného ţivota. Ani to je však neodradilo a jedním 

z velkých úspěchů českého ţenského hnutí byla i první politička. Stala se jí Boţena 

Viková-Kunětická v komunálních volbách v Praze v roce 1912 (političkou v pravém slova 

smyslu ale aţ od roku 1918). V té době však uţ promovaly vysokoškolačky a ţenám se tak 

na počátku první republiky otevřely nové obzory. Po jakémsi vítězství nad vším příkořím, 

kterým si musely projít, mohly od roku 1918 hájit zájmy ţen naprosto legálně všemi 

moţnými prostředky. Po tomto „vítězství“ však činnost ţenských spolků neskončila. Dále 

se zabývaly mateřstvím, porodnictvím a svými právy v různých pracovních poměrech.  
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5.3 Interview 

Pro toto vydání jsme se dotazovali novinářky Scarlett Wilkové – především na její názor 

na postavení ţen v české ţurnalistice, na práci novinářek a sladění osobního ţivota 

s mnohdy nevděčnou prací novináře. 

Scarlett Wilková, novinářka, také spoluautorka knihy o Haně Zagorové, odmaturovala na 

gymnáziu v Ostravě v roce 1987. Poté se náhodou dostala k podnikovému časopisu Nové 

Huti, nazvaném Plamen míru, a pracovala tam jako písařka. Svou kariéru publicistky 

začala právě zde, ačkoliv jak sama říká, tuto epizodu svého života za novinařinu 

nepovažuje. Postupně publikovala články a také fotografie a novinařinu si zalíbila. Poté se 

dostala do ostravského Večerníku, Moravskoslezského dne a pak do pobočky Mladé fronty 

DNES. V MF DNES pracuje dodnes, věnuje se především Magazínu a společenským 

tématům. Její články můžeme najít také v časopise Ona Dnes, ale také na internetových 

stránkách idnes.cz a onadnes.cz.  

V MF DNES jste se na počátku 90. let zabývala investigativní žurnalistikou. Proč jste 

si vybrala zrovna tuto problematiku? 

Po roce 1989 se objevila spousta zajímavých témat, najednou se dalo psát o čemkoli, takţe 

mě ta profese bavila čím dál více. Zase šlo o shodu náhod, v MFDNES potřebovali 

někoho, kdo bude psát o soudech, o kriminalitě a já to prostě zkusila. Zůstala jsem u toho 

aţ do roku 2000. 

 

Jak se na Vás dívali Vaši mužští kolegové? Přece jen se tomuto tématu nevěnovalo asi 

tolik žen. Proč myslíte, že tomu tak bylo? 

Já jsem z generace, která začala opravdovou novinařinu dělat po roce 1989, tehdy se v ní 

objevilo hodně mladých nových lidí, takţe se nikdo nedivil, ţe na soudy chodí psát mladá 

holka. Co já vím, tehdy se v Ostravě zabývali tímto oborem vesměs mladí kluci, chlapi, 

ţenských nás moc nebylo. Proč netuším, ale je fakt, ţe v době, kdy já nadšeně po nocích 

psala články, moje bývalé spoluţačky se ve dvaceti vdávaly a rodily. Nevím, neměla jsem 

pocit, ţe by mi to, ţe jsem ţenská nějak práci ulehčovalo či ztěţovalo. 

 

 



66 
 

Dotýkaly se kauzy, o kterých jste psala, Vašeho osobního života?  

Ano. Často jsem psala o rasismu, extremismu a přiznávám, ţe byly chvíle, kdy jsem měla 

fakt strach. Ocitla jsem se i na jakémsi seznamu skinheadů, kde si vytvářeli přehled o tzv. 

nepohodlných osobách, setkala jsem se s různými výhrůţkami apod. Bylo to takové to, ţe 

Vás osloví někdo cizí večer v hospodě, kdyţ jdete na toaletu a tiše řekne: "taková hezká 

holka přece nemá zapotřebí psát o..., to by uţ ten obličej mohl vypadat i úplně jinak" apod. 

Fakt nepříjemné a blbé to někdy bylo, to přiznávám. 

 

Je to v dnešní době s poměrem žen k mužům v kriminální žurnalistice stejné nebo se 

to od devadesátých let změnilo? 

Myslím, ţe teď je novinářek obecně víc, holkám to připadá jako lákavá práce, ale nejsem si 

jistá, kolik jich u té práce opravdu vydrţí. V regionálních redakcích se osazenstvo velmi 

často mění. Hodně mladých děvčat si představuje, ţe bude hned pracovat na nějaké 

zajímavé kauze, jenţe to se podaří málokomu a čím dál častěji se ty velké kauzy odehrávají 

v Praze, tudíţ v celostátních vydáních novin. A ten regionální novinář píše převáţně o 

dopravních nehodách, o poţárech a pak trochu ztratí elán a chuť něco sám vypátrat a tak 

trochu rezignuje. Ne všichni samozřejmě, ale já mám z mnoha kolegů a kolegyň z Ostravy 

takový pocit. 

 

Nyní se zabýváte společenskými tématy a rozhovory. Co Vás vede k výběru témat, o 

kterých následně píšete?  

Říkám si: „Bavilo by mě samotnou o tomhle číst?“ Kdyţ myslím, ţe jo, navrhnu to mým 

šéfům a je na nich, zda to schválí. 

 

Vzhledem k tomu, že ženy za první republiky vyjadřovaly své názory také 

prostřednictvím různých ženských časopisu, jaký máte pohled na ty dnešní? 

Beru je jako odpočinkovou záleţitost, nad kterou příliš nepřemýšlím. Beru je tak trochu s 

nadhledem, vím, jak vznikají, tedy tak, ţe kdyţ se jedna redaktorka rozhodne, ţe napíše o 

tom, ţe je tuto sezónu moderní fialová barva, neznamená to, ţe si jdu nakoupit vše ve 

fialové barvě, bohuţel, některé ţeny to takto berou a zbytečně podléhají diktátu, který 
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některé časopisy vytvářejí. Je to škoda. Tyto časopisy jsou především zábava, hra.  

 

Jak vnímáte postavení novinářek v oblasti společenských témat, celkově v médiích? 

Zabývají se jimi v této době více ženy?   

Já mám pocit, ţe je to půl na půl. Jasně ţe témata v ţenských časopisech píší ţeny, 

nedovedu si představit, ţe by přílohu Ona nebo měsíčník Marianne vedl chlap. Ale mám 

dojem, ţe po takovém tom odhalování různých neplech, skandálů, průšvihů politiků apod. 

jdou převáţně novináři-muţi. Za sebe Vám řeknu toto: Já po deseti letech tzv. 

investigativní novinařiny a zpravodajství o kriminalitě a soudech poněkud otupěla. Měla 

jsem pocit, ţe stejně nic nezměním, nevyřeším a ţe potřebuji ţivotní změnu. Najednou mi 

přišlo, ţe není smyslem mého ţivota trávit večery s policajty či lumpy všeho druhu a snaţit 

se z nich dostat nějakou informaci, pak ji měsíc prověřovat a pak zjistit, ţe z toho ţádný 

zajímavý článek nevznikne. Proto jsem přešla do Magazínu a začala dělat rozhovory a psát 

společenská témata. Brala jsem to jako změnu. Moţná, ţe po pár letech budu uvaţovat 

podobně a začnou mě zajímat třeba témata ekonomická nebo nějaká, kterým jsem se zatím 

nevěnovala. Nevím. 

Děkujeme. 
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5.4 Analýza 

K analýze jsme si vybrali článek novinářky Joţky Jabůrkové – Chlebíček spí. Tento krátký 

článek byl otisknut v Rozsévačce (v rubrice pro nejmenší - Rozsévačka dětem), časopisu, 

který tato komunistická novinářka redigovala. Vyšel zde roku 1931, ve 23. čísle. 

  

Jabůrková se v článku obrací přímo 

k dětem, coţ se ovšem v této rubrice 

očekává. V kontextu doby, kdy se 

republika ocitla v krizi, se jedná o popis 

konkrétní situace. Autorka cíleně 

vyuţívala lexikálních persvazivních 

prvků, především expresivních vyjádření 

(např. chudé maminky, nejsmutnější), 

také oslovení (vy, dělnické děti). 

V některých případech se jedná o běţné 

vyobrazení dětské řeči, ve spojení 

s dalšími slovy jde však o jasný záměr 

ovlivnit jejich myšlení 

(maminky...nejsmutnější, vy dělnické 

děti). Jabůrková rozdělila článek na dvě 

části. V první se věnuje chudobě a 

nedostatku, který děti postihuje a 

vysvětluje, proč tomu tak je (uvádí především velké vytíţení matek a nezaměstnanost). 

Jedná se o mírně přeceněný názor na sociální problém. Všechny tři odstavce jsou důrazné 

(respektive působí na dětského čtenáře zdůrazněním, co se jim nedostává, mohou tak lehce 

vyvolat závist). Druhá část je koncipována jako pohádka. Víceméně jde o klasickou formu 

(neznámé místo, čas, pravdivý základ, generalizace), kterou autorka narušuje větou: Ale 

jednou vyhodili maminku z práce... Jabůrková tak vyvolává i určitý pocit strachu, jak před 

ztrátou zaměstnání, tak před utajováním chudoby, kterou rodina dětí můţe proţívat. Jedná 

se o promyšlené působení na city čtenáře, na druhé straně text nabádá k větší komunikaci 

v rodině, do které děti neodmyslitelně patří. Zvolený podpis Ada (bez přídomku Ostravská 

nebo příjmení) zase dětem přibliţuje autorku jako kamarádku. 
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5.5 Portrét – Anna Hostomská 

Anna Hostomská se narodila 6. srpna 1907 v Táboře. Její 

matkou byla Leontýna Antonie Lankašová, otcem vrchní 

soudní rada Otakar František Jan Hostomský. Absolvovala 

reálné gymnázium v Pelhřimově, kurs Obchodní akademie 

v Karlíně a filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. 

Dva semestry studovala na fakultě dějin a jazykovědy v Lyonu 

ve Francii (1927-1928). V roce 1938 měla nastoupit na 

filozofické fakultě UK znovu, tentokrát v oboru estetiky a 

hudební vědy. Válka však studium přerušila a Hostomská jej 

dokončila aţ v roce 1947. Smlouvu o práci v Československém rozhlase podepsala 1. 

srpna 1929. Začínala zde jako administrativní úřednice v hudebním oddělení. Od roku 

1938 povýšila na sekretářku tohoto oddělení a řídila celou jeho administrativní agendu. Od 

roku 1942 se stala programovou vedoucí, od roku 1945 byla pověřena vedením oddělení 

smíšených pořadů a od roku 1952 i vedoucí redaktorkou symfonické a operní redakce. 

Pracovní poměr v rozhlase ukončila 31. srpna 1962. S rozhlasem 

spolupracovala externě i v důchodu. Od roku 1945 byla také 

členkou Komunistické strany. Je autorkou mnoha publikací, mezi 

ně patřila Opera (1955), která se stala informačním materiálem 

návštěvníků oper, dále Příběhy, pohádky a pověsti paní Hudby 

(1959, 1989), Kouzelný svět (1960), Labyrint hudby, ráj srdce 

(1967), Hudba a lidé (1962). Mezi rozhlasové cykly můţeme 

zařadit: Hudba, kterou mám rád a Co máte nejraději (cyklus 

vysílán nepřetrţitě deset let od roku 1952 do roku 1962 s mimořádným ohlasem 

posluchačů). Váţnou hudbu však popularizovala i v denním tisku, přeloţila několik libret, 

operet a oper. Po válce organizovala hudební soutěţe. Anna Hostomská byla dvakrát 

vdaná. Jejím prvním manţelem byl Dr. Josef Kumerman, svatbu měli v roce 1933, rozvod 

proběhl o pět let později. Svého druhého muţe si vzala roku 1957, byl jím PhDr. Miroslav 

Očadlík. Obě manţelství byla bezdětná. Redaktorka a popularizátorka operní a váţné 

hudby zemřela 28. března 1995 v Praze.  
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6 Závěr 
Má bakalářská práce se soustředila na novinářky v období první republiky. Na 

předešlých stránkách jsem se věnovala hlavně osudu a práci tří vybraných publicistek, 

Olze Fastrové, Joţce Jabůrkové a Mileně Jesenské. Výběr jsem zdůvodnila právě tématy, 

kterými se novinářky zabývaly. Dále jsem se zaměřila také na ostatní ţurnalistiky 

v krátkých medailonech. Jsem si vědoma toho, ţe mnou vytvořený seznam není úplný, 

protoţe o některých z nich jsem nenašla ţádné materiály. Nicméně souhrnně jsem 

zpracovala veškeré informace, které jsem měla k dispozici a nakonec jsem se dostala, 

celkově k 58 ţenám. Nejdříve zrekapituluji jednotlivé části práce. 

V první části jsem se zabývala První republikou. Zaměřila jsem se na politické 

události, ekonomii, sociální problematiku a nastínila jsem kulturní rozvoj. Součástí je také 

historie dobové ţurnalistiky. Tu jsem uspořádala od legislativy, přes charakteristiku 

tištěných médií, kde jsem blíţe rozepsala stranický, nezávislý a bulvární tisk, přes 

novinářské organizace aţ k dalšímu médiu – rozhlasu.  

Druhá část je zaměřena na tři konkrétní novinářky. Materiály k rozhlasovým 

hlasatelkám nebo redaktorkám nebyly úplné nebo v takovém rozsahu, abych mohla do této 

části zařadit i zástupkyni tohoto média. Olga Fastrová pocházela z Tábora, z měšťanských 

poměrů a vdala se za známého dramatika Ottu Fastra a měla s ním tři děti. Publikovat 

začala aţ po svatbě, právě díky svému manţelovi. Postupem času zakotvila v Národní 

politice, kde se věnovala především ţenským tématům (módě, ţenské emancipaci) a vedla 

rubriku pro ţeny. Je povaţována za první českou profesionální ţurnalistku, její kariéru 

můţeme vymezit lety 1910-1936. Joţka Jabůrková vyrůstala v Ostravě v podstatě 

v nuzných podmínkách, po odstěhování do Prahy se zajímala o tělovýchovu a po 

seznámení s komunistickým funkcionářem Stanislavem Jabůrkem, se stala členkou 

Komunistické strany Československa. Od roku 1929 redigovala ţenský tisk strany – 

Rozsévačku. Zabývala se především sociálními problémy ţen, ţenskou emancipací a psala 

také rubriku věnovanou dětem. Během svého ţivota se jednou rozvedla a podruhé vdala za 

Josefa Palečka, obě manţelství byla bezdětná.  Jabůrková zemřela v koncentračním táboře 

Ravensbrück. Milena Jesenská pocházela z praţských měšťanských kruhů. Její tvorbu 

výrazně ovlivnil vztah s rodiči, první manţel a také Franz Kafka. Publikovat začala uţ na 

gymnáziu Minerva, do podvědomí čtenářů se však dostala aţ po svatbě s Ernstem 

Pollakem. V Národních listech vedla ţenskou rubriku, zabývala se zde módou a bydlením, 
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ţenskou emancipací, psala fejetony. Na politickou ţurnalistiku se zaměřila v časopise 

Přítomnost, kde působila od roku 1937. Se svým druhým manţelem, architektem 

Jaromírem Krejcarem, měla jedno dítě. I Milena Jesenská zemřela v koncentračním táboře 

Ravensbrück. 

Ve třetí části se věnuji dalším objeveným ţurnalistkám, vypsala jsem jejich 

medailony a abecedně jsem je seřadila. V krátkosti se zaměřuji na jejich ţivot a práci.  

Praktická část mé práce je vytvořena jako populárně-naučný magazín. Začínám 

editorialem, dále pokračuji článkem o historii, publikuji také interview s novinářkou 

Scarlett Wilkovou, analýzu článku Joţky Jabůrkové a portrét Anny Hostomské – 

rozhlasové redaktorky.  

Na mé práci nebylo snadné a nepochybuji, ţe jsem se v některých případech 

nemýlila, oddělit čistě novinářky od spisovatelek, které do časopisů a deníků přispívaly. 

Bohuţel nikde není ţádný seznam publicistek První republiky, proto se mezi mým 

výběrem a zpracovanými ţurnalistkami mohou objevit i autorky především umělecké 

literatury. Zařazení některých z nich však bylo záměrem, protoţe se podílely na boji o 

ţenskou rovnoprávnost, která také ţenám umoţnila publikovat.  

Cílem mé práce bylo zmapovat novinářky publikující mezi lety 1918-1938. 

Nevyhnula jsem se však mírnému přesahu. Jak se zmiňuji výše, mnou vytvořený seznam 

není úplný, nicméně jako první takovýto pokus o souhrnné informace o ţurnalistkách této 

doby, je největší. Má práce by mohla v budoucnu slouţit především zájemcům o stejnou 

problematiku. V seznamu literatury vţdy uvádím zdroje k jednotlivým ţenám, proto by je 

badatel či další zájemce mohl dále vyuţít ke svému zkoumání. Případně by se mohl 

zaměřit na náměty, kterým se publicistky věnovaly a dále je rozvést, zkoumat styl 

jednotlivých novinářek. Vzhledem k tomu, ţe u kaţdé z nich zmiňuji nejméně dvě 

periodika a rok, ve kterém tam přispívaly, nebylo by těţké si jejich práci vyhledat 

v archivech.  
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