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Potvrzuji, že jseím dnes

Beneš a Hájek v kruhu zahraničních novinářů.
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Veškerá práva vyhrazena

HAÁJEK A HAÁJKŮV FOND
Když ráno dne 15. března 1939 německé oddíly vtáhly do
Prahy, bylo jedním z prvních jejich úkolů, vedle obsazení
vojenských objektů, převzetí českého ministerstva zahranič
ních věcí a zabezpečení jeho archivů. Šlo o to, aby byla ob
jasněna osudná role česko-slovenské zahraniční politiky pre
sidenta dr. Beneše a aby byly dokumentárně doloženy její
pohnutky. Po nutném soustředění všech spisů ministerstva
začalo zkoumání a hodnocení těchto akt, k nimž patřily m.j.
i tajné zprávy česko-slovenských zahraničních zastupitel
ských úřadů, tajných záznamů o důležitých zahraničně-poli
tických jednáních atd.
Jde tu o případ, jaký se velmi zřídka vyskytuje v dějinách,
že totiž jeden stát dostal do ruky skoro úplně nedotčený poli

tický archiv státu druhého, který mu až dosud nebyl nikterak
přátelsky nakloněn. Rychlost, s jakou přišly německé oddíly,
znemožnila téměř úplně odstranění nebo zničení důležitých
spisů, takže dnes můžeme skoro bez mezer přehlédnouti nej
tajnější podrobnosti někdejší česko-slovenské zahraniční po
litiky. Část těchto akt byla již zpřístupněna veřejnosti v do
kumentární publikaci prof. dr. Fritze Berbera „Europáische
Politik 1933—38 im Spiegel der Prager Akten“.*)
Systematické prozkoumání archivu bývalého ministerstva
zahraničních věcí vyneslo ve spisech IIT. sekce, t. j. zpravo
*) Veroffentlichungen des Deutschen Instituts fůr auBenpolitische
Forschung. — Essener Verlagsanstalt 1941.
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dajského odboru ministerstva zahraničních věcí, na světlo
politický materiál nesmírného významu. Jde tu o tak zvané
tresorové spisy tiskového odboru, které byly uschovány v úřa
dovnách vedoucích úředníků sekce v pancéřových skříních.
Z těchto spisů obzvláštní význam mají opět spisy tiskového a
propagačního fondu tohoto odboru. Tento fond byl ve spisech
označován vždy jen jako „fond““, a bude proto v dalším vý
kladu podle odpovědného ředitele odboru, „ředitele tiskové

služby“ Jana Hájka

nazýván krátce Hájkovým fondem.

Tyto spisy obsahují v chronologickém uspořádání doklady a
potvrzenky o výdajích velmi různého druhu. Vcelku byl těmi
to spisy vyplněn regál asi dva metry vysoký a jeden metr
široký. Další regál téže velikosti obsahuje spisy o zahranič
ních novinářích a časopisech, kterých bylo pro tuto knihu po
užito rovněž ve velkém rozsahu.
Z Hájkova fondu byly kromě propagačních výdajů obvyk
lého rázu, jako pohoštění zahraničních novinářů nebo organi
sování zahraničních zájezdů domácích žurnalistů, placeny též
domácímu a zahraničnímu tisku četné úplatky a subvence,
o nichž zde promluvíme. Akta obsahují tedy záznamy úřed
níků tiskového odboru o vyplacených penězích, výměnu do
pisů s česko-slovenskými vyslanectvími a jejich vyúčtování
propagačních peněz a konečně potvrzenky o příjmu peněz a
částečně výměnu dopisů s osobami, jimž se podpory dostá
valo. Za vyúčtování peněz byl po dlouhá léta odpověden prof.

Jaroslav Španihel

a po jeho smrti dr. Václav Michá

lek. Větší částky však poukazoval zpravidla ředitel tisko
vého odboru Jan Hájek. Ve zvláště důležitých případech
spolupodpisovaltéž zahraniční ministr dr. Edvard Beneš,

později zahraniční ministr dr. Kamil Krofta.
Spisy nepodávají zcela úplný obraz poukázaných platů,
poněvadž mnohdy se zřetelem na obzvláštní důvěrnost věci
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vyúčtování se dělo jen ústně. Dopisy česko-slovenských vy
slanců v Paříži a v Londýně obsahovaly často obraty jako:
„Vyúčtuji vám částku ústně, jakmile opět přijedu do Prahy.“
Mnohdy jsou jména příjemců uvedena jen zkratkami, jež
nelze vždy uhodnouti. Přes to je materiál, jehož bylo použito
v této knize, tak rozsáhlý a pro postižené tak zničující, že ve
své jednoznačnosti je jistě jedinečný. V každém případě od
haluje, a to s veškerou žádoucí jasností, obraz takové korup
ce tisku, jaká je možná právě jen v židovsko-demokratických

státech.
Rozumí se, že dr. Beneš pověřil prováděním takových
ožehavých obchodů jen muže, k němuž měl zcela zvláštní dů
věru. Tak jako Benešova úřední politika jest myslitelna jen
jako pokračování jeho podzemní činnosti jakožto jednoho
z náčelníků české Maffie za první světové války, tak je samo
zřejmé, že k vedení své právě tak podzemní tiskové politiky
použil Beneš jednoho ze svých starých spoluvinníků z Maf

fie: Jana Hájka,
o němž ve svých pamětech ze světové
války píše, že od vypuknutí světové války byl jeho „intimním
pomocníkem ve zpravodajských věcech, v otázkách poslů, vy
rábění zpráv, přípravy šifrovaných dopisů atd.“
Hájek, jenž se narodil r. 1883 v Přepychách u Nového
Města nad Metují, věnoval se později povolání redaktorské
mu. Patřil již tehdy ke kruhu českých politiků, kteří později
po dvacet let řídili osudy českého národa a měli tak ne
blahý vliv na politický vývoj. Jako jeho pozdější šéf Edvard
Beneš přinesl si i on své politické vzdělání z Paříže, kde oba
již spolupracovali. S politickými názory převzal tam též
methody francouzské demokracie, jež se mu pak později vý
borně podařilo přesaditi od Seiny na Vltavu. Korupce veške
rého veřejného života ve Francii stala se již počátkem 20.
století evropským pojmem. Prodajní poslanci a prodajné no
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viny byli již v tehdejší Francii čímsi běžným. Se samozřej
mostí příbuzných duchů přenesl Hájek později tento systém
prodajnosti i do střední Evropy a učinil z něho téměř základ
ní pilíř česko-slovenského státu.
R. 1914 vstoupil Hájek do redakce deníku české pokro
kové strany „Čas““,která se po vypuknutí světové války stala
střediskem velezrádných snah. Kdežto z počátku kurýři
Masaryka, pracujícího ve Švýcarsku, vstupovali ve spojení
přímo s Benešem, byl později k zprostředkování velezrád
ných zpráv zařazen Hájek, který v redakci „Času“ zavedl
jakýsi řetězový systém. Zprávy byly podávány z jedné ruky
do druhé, až se konečně dostaly k osobě, jíž byly určeny.
Zatím co Beneš později jako obchodnícestující Miroslav Šícha
přešel přes bavorské hranice, aby ve Švýcarsku vstoupil do
přímého styku se svým učitelem Masarykem, byl Hájek
krátce potom, když nastoupil vojenskou službu, zatčen a do
praven do Wien, kde byl dva roky internován. Ačkoliv Háj
kova velezrada a zemězrada byla jasně prokázána, poněvadž
při jeho zatčení bylo nalezeno dostatek materiálu, který na
svědčoval illegálnímu zpravodajství, nebyl Hájek souzen a
v rámci všeobecné amnestie pro politické zločince, vydané
císařem Karlem, byl opět propuštěn na svobodu.
Muž s takovými politickými předpoklady hodil se jistě
jako nikdo jiný k tomu, aby po založení česko-slovenského
státu byl Benešem povolán do jeho nově zřízeného minister
stva zahraničních věcí, aby se tam ujal vedení tiskového od
boru. Hájek, jenž studoval francouzské tiskové bahno na
místě a sám ve velezrádném procesu triumfoval dokonce i nad
státním návladním, zdál se přímo předurčen k tomu, aby
řídil zamotaná vlákna vytváření veřejného mínění v parla
mentní demokracii a aby podle zásady „„Všechnylze koupit!“,
převzaté z Paříže, působil na evropskou politiku.
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Na Hájka počítal Beneš znovu, když na podzim 1938 se
Česko-Slovensko blížilo k svému konci. V nové světové válce,
která podle vůle Benešovy měla propuknouti již tehdy, byla
Hájkovi přidělena významná úloha, o čemž svědčí tento dopis

z tajných aktů tiskového odboru:
„137.084/II1/1/38.
Sekční šéf Jan Hájek.
22. září 1938.

Referent: Dr. Hrůša, telef. 75741-45.

Ministerstvu vnitra

Tajné.
v Praze.

Ministerstvo zahraničních věcí je nuceno vyslati v případě
války ihned po vypuknutí nepřátelství do ciziny p. sekčního
šéfa Jana Hájka, aby tam nově organisoval československou
propagační službu.
Za tím účelem připravuje pro něho připojený průvodní list,
a ježto pan sekční šéf Hájek pojede svým autem č. P 23.871,
žádá ministerstvo zahraničních věcí o povolení k výjezdu pro
toto auto a to doložkou na připojeném průvodním listě, ve které
by však datum bylo vynecháno.

Za ministra:
Hájek v. r.“

Průvodní dopis, uvedený v tomto psaní, zněl takto:
„137.084/IIT/1/38.
Úřední cesta
sekčního šéfa Jana Hájka.

Osvědčení.
Ministerstvo zahraničních věcí potvrzuje, že sekční šéf Jan
Hájek
odjíždí s úředním posláním do ciziny a to automobi
lem značky Tatra, polic. číslo P 23.871 a žádá proto všecky
československé úřady, aby mu jeho odjezd byl usnadněn.

Za ministra:
(bez podpisu)“
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Z tajného organisačního plánu zpravodajské a propagační
služby pro případ války z 8. září 1938 (sign. aktu č. 130.184/
III/1/38) je patrno, že se pomýšlelo na to, aby v případě
války hlavní činnost III. sekce byla přeložena do zahraničí.
Sídlem nové české propagační ústředny měla býti Paříž nebo
některé město v jižní Francii, při čemž se myslilo na Tou
louse. Jako vedoucí této ústředny byl vyhlédnut Hájek, jeho
zástupcem měl býti dr. Oskar Butter. Plán obsahuje dále

jména všech ostatních osob, vyhlédnutých pro tuto centrálu.
22. srpna 1938 zaslal ministr zahraničních věcí dr. Krofta
česko-slovenskému vyslanci v Paříži tento dopis se sign.
č. 134.189/1/2/38:
„V případě válečného konfliktu je v důsledku zeměpisné po
lohy republiky Československé ohrožen styk s cizinou. Z toho
důvodu byla by část nynější zpravodajské sekce MZV přeložena
do Francie.
Tato úřední skupina je míněna jako expositura ministerstva
zahraničních věcí.
Jejím úkolem pod vedením sekčního šéfa Hájka bylo by říditi
zahraniční zpravodajskou a propagační službu Československé
republiky a udržovati spojení s československými zpravodaj
skými ústřednami v cizině obdobně, jako se nyní děje z Prahy,
při čemž dosavadní kompetence československého vyslanectví
v Paříži, pokud se týká zpravodajské a propagační služby ve
Francii samotné, zůstane nedotčena.
Ježto není jisto, zda by francouzské úřady tolerovaly činnost
samostatného propagačního úřadu, budou úředníci zpravodaj
ské služby určení pro tuto činnost formálně přiděleni českoslo
venskému vyslanectví v Paříži. S počátku se zamýšlí vyslati

tyto pány: odb. přednostu Jana Hájka,

min. radu Josefa

Chmelaře, min. radu PhDr. Cskara Buttra, vrch. odb.
radu Emanuela Purghardta,
min. komisařePhDr. Josefa
Beneše a vrch. min. komisařePhDr. Františka Kubku.
O jejich eventuelním odjezdu bude vyslanectví telegraficky
vyrozuměno.“
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K uskutečnění tohoto plánu na podzim 1938 nedošlo, pro
tože tehdy, proti vůli odpovědných činitelů česko-slovenské
zahraniční politiky, bylo válce ještě jednou zabráněno. Když
potom Beneš počátkem října 1938 odjel do ciziny, musil
i Hájek opustit své místo. Šel do pense, kde hodlal v klidu
vyčkávati vytouženého návratu svého učitele Beneše. Dne
15. března 1939 dodatečné uskutečnění zahraniční cesty, za
mýšlené již předešlého podzimu, nebylo už možné. Tím skon
čila politická kariéra muže, jehož jméno zasluhuje, aby se
stalo přímo symbolem tiskové korupce všeho druhu.
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PAŘÍŽ
Francie se již v posledních desetiletích 19. století stala
zemí, k níž se upíraly politické naděje jisté skupiny českých
politiků, a Paříž byla Mekkou jejich politických tužeb. Zde
hledali a nacházeli své politické vzdělání Benešové a Háj
kové a odtud převzali i ony pověstné politické methody, je
jichž počátky jsme mohli pozorovati již v druhém císař
ství a které pak za třetí republiky dospěly k největšímu roz
květu. Politika se tu stala obchodem a politikové nakonec
neviděli nic špatného v tom, když se dávali někým podpláceti.
Že se i tisk připojil k tomuto všeobecnému vývoji, může se
už jeviti jen jako samozřejmé. List psal tak, jak to požadoval
jeho dočasný majitel, a tento majitel neshledával ovšem nic
závadného v tom, když s tendencí svého listu obchodoval.
Tak zastupovaly jednotlivé listy zájmy zemědělství, nějakého
průmyslového koncernu, koloniálního hospodářství, zbrojní
ho průmyslu nebo nějaké jiné skupiny, schopné platiti, a po
važovaly za vítané doplnění svých pravidelných příjmů příle
žitostné přijímání peněz i od zástupců zahraničních států,
které měly zájem na tom, aby věci jejich zemí byly ve fran
couzském tisku líčeny v příznivém světle. Tato úplatnost
francouzského tisku vůbec a jednotlivých novinářů zvlášť
byla veřejným tajemstvím, i když se až dosud nikdy nepo
dařilo přinésti o ní doklady. Teprve akta Hájkova fondu
mohou vnésti světlo do temnoty pařížské tiskové korupce.
Tento duch francouzské demokracie pronikl po založení
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Česko-Slovenské republiky prostřednictvím Masarykovým a
Benešovým i do Prahy a nelze se diviti, že zakladatelé státu,
školení politicky francouzskou demokracií, si pospíšili, aby
zavedli její methody i ve své republice a aby vytloukali z toho
kapitál pro sebe. Masaryk i Beneš znali z dob své emigrace
obtíže, na které naráželi, když za světové války usilovali o to,
aby prosadili řešení, jehož si přáli, a věděli také, že byli vy
zvednuti na štít jistou skupinou politiků za tím účelem, aby
škodili spojeneckým ústředním mocnostem, Rakousko-Uher
sku a Německu. Šlo o to udržeti si i nadále blahovůli těchto
politiků, k nimž patřil též značný počet novinářů. Mladý stát,
který měl ještě velmi daleko k jakékoli vnitřní konsolidaci,
mohl také v budoucnu dobře potřebovati každou, byť i jen
publicistickou podporu. Tak se dospělo již velmi brzy k tomu,
že velké části francouzského tisku byly dávány pravidelné
subvence, aby tak na jejich tendenci byl vykonáván vliv způ
sobem Česko-Slovensku příznivým, anebo aby se aspoň za
bránilo, aby listy nepsaly nepříznivě.
Některé francouzské listy dostávaly tak skoro po dvacet
let pravidelné příspěvky z tiskového a propagačního fondu
pražského ministerstva zahraničních věcí. U jiných opět bylo
vyplácení subvencí vázáno spíše na osoby určitých novinářů,
kteří pak při případném přechodu z jednoho listu do druhého
odnášeli s sebou i přízeň pražského zahraničního minister
stva. Při prohlídce spisů a dokladů tiskového a propagačního
fondu, spravovaného Hájkem, překvapuje pouze veliký počet
francouzských listů, které během let byly pražskými penězi
vydržovány, při čemž naprosto nemá býti řečeno, že braly
peníze jen z Prahy. Subvence z tiskového a propagačního
fondu pražského ministerstva zahraničních věcí (zatím ne
vezmeme zřetel na výši provedených poukazů) pobíraly tyto
francouzské deníky, časopisy a tiskové agentury:

Agence Économigue et financiěre
Agence Fournier
Agence Radio
Ere Nouvelle
Excelsior

Exportateur Francais
Information Financiěre
Journal des Débats
La Presse Associée
Le Peuple
Le Monde Slave
Les Annales
L'Europe Nouvelle
Liberté
L'Information
Marianne
Messages
New York Herald
Ordre

Parest
Paris National
Paris Soir
Pax

Petit Parisien
Revue Bleue
Revue Mondiale
Temps
Volonté
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M. Vandecrane potvrzuje příjem 1000 frs.

pro časopis „L'Exportateur francais“.
Viz Dodatek, č. 1.
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Úplatky paříšským listům „L*'Ordre“a „L'Ěre Nouvelle“.
2 Tajné fondy III. sekce — III, vyd.
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LÉOATIOR
DELARÉPUBLIGUE

V Paříži,

dne

11.

října

1986.

TcnÉCOSLOVAOUE A PARIS
2

Důvěrnél
Pan

Jan Hájek,
přednosta zpravodajské sekce ministerstva
zahraničních věcí

v Praze.

řizuje tamní přípis čís.121.082/26
III/4
er . ze dně1áe srpna t.ř., sdělují,
r9 že subvence
la
lacena Revue Mondiale proti potvrzení,

jež se přílohou předkládá.

Příslušná částka
bylaúčtována do vy-.
dání v etátním deníku nŠSÍCOzáří 1926, pod pol.
217 jakožto důvěrný poukaz.

lpříloha.

Gr

Časopis „Revue Mondiale“ obdržel 6000 frs.

Samozřejmě výše subvencí, poskytovaných jednotlivým
listům byla různá a nebyla vždy stejná ani u jedněch a týchž
listů. Tak na př. „Temps“ v r. 1925 dostával ještě 160 000 fr.
franků, kdežto již r. 1927 a v pozdějších letech 200 000 frs.
Také „Journal des Débats““ dostal v r. 1925 jen 50 000 frs.,
kdežto později dostával ročně 100 000 frs. Teprve v posled
ních letech byla podpora, poskytovaná tomuto listu, snížena
opět na 50 000 frs.
18

5
O9

,

"ZáLOYS

5

+prosÍnos

.9 o.

[IT/4.

Příloha k č.j. 201695/III-4/25.

Vzhledem k tomu, že dleposice důvěrných platů pro

rok 1925 se ataly ne písemně, nýbrž úetně u příležitosti
méhopobytu v Paříží dne 14.II.1925,rekapitulují
, pane
ryslanče, pro Vaší informaci a přehled jejich soupis.

9

160.000
£r.fra.

2./ Br Bem
3./ 54ArvaluSbavc

50.00
65.000"

|"

KeSkit

52.000"

5./ Mer

240.000"

| 9./
Rome
Bla 9.600
X
6./ Jpomel dn Odlato
7.4 Bwmo

50.000
12„000 R

8./ Amiriella

12.000a

10/02
Frau

36.000|*

l1./ bok

12.000

131.600“ *
698 „600 fr fTBo

E tamto přehledupodotýkát,če plat č10.3./.Z Ar
Slave

“—65,000 je Frame?

vykonal jsem sám osobně. Bříeluščná šeky na všeohny ostatní

platy

v oelkové výši 633.600 fr.frs.

převzal ode mne

Hájkův výklad o úplatcích paříšskému tisku,
adresovaný vyslanci Osuskému.
19

Stojí za to prohlédnouti si jednou podrobněji některé se
znamy takovýchto subvencí. Počněme rokem 1922, kdy systém
tiskových subvencí byl tedy ještě v počátcích. V seznamu
důvěrných platů, vypracovaném pro uvedený rok a podepsa
ném vlastnoručně dr. Edvardem Benešem, nacházíme pod

rubrikou „Dru Osuské

mu“v Paříži,tato jména a číslice:

„Temps . . . -+ « «« 0
160000.—frs.
Petit Parisien. . ...
50 000.— „,
Journal des Débats. . . . . . 50000— ,
Auirielle —....
12 000.—
Millet..
. .
12 000.— „,
Lapradelle. . . ...
60 000.— |,
Revue Bleue . . .
9 000.—
L'Information

Čapek

.

.. .

2

36 000.— „,

12000.—
401 600.— frs.“

Zajímavé je, že v tomto seznamu nacházíme též jména
jako na př. francouzského znalce mezinárodního práva

Geouffre

de la Pradelle.

Jako ředitel„Institut

des Hautes Études Internationales““ patřil k nejznámějším
francouzským odborníkům mezinárodního práva. Jeho vztah
k českému propagačnímu fondu bude snad pochopitelnější,
dovíme-li se, že byl současně zakladatelem a vydavatelem časo
pisů „Revue de Droit International“ a „La Vie des Peuples“.
Až do r. 1927 stoupla částka, vydaná pro pařížský tisk,
skoro na dvojnásobek, jak vyplývá z jednoho dopisu mini
, sterstva zahraničních věcí pařížskému vyslanci dr. Štefanu
Osuskému
ze dne 17. prosince 1927.Tento dopis zní:
Zl)

„Ctěný pane vyslanče!
V příloze dovoluji si zaslati Vám šek na frs. 746 600, který
je určen k úhradě těchto platů:
1. Petit Parisien.

2. Temps..
3. Liberté

. . . . . ..

.- -< -2 -2 2 4
. . < . . -< -+ <.

4. Journal des Débats.
o. Stavnik

.

.- .

6. Miljukov..

756000—frs.

200000,—

. ...

48000—

. 100000— |,

.< -+ -2 + 2

72000—

. .« .- .« < +.

200000,—

T. Bernus . -2 -2 -2 2.2.2..

18000,—

8. AGuiriele

24000—

©. .

9. Revue Bleue

.

.

.

-+2 -+ +

. .

.

.

.

Celkem. .

...

„

9 600,— „,

„746000,— frs.“

Příjem tohoto dopisu s přiloženým šekem byl Osuským
potvrzen 28. prosince 1927. Dne 23. ledna 1929 oznámil
Osuský ministerstvu vlastnoručním dopisem, že disponoval
částkou 746 600 frs, která mu byla zaslána, podle pokynů,
udělených mu dopisem ze 17. prosince 1927. Mimo to z ma
lého přebytku, jenž mu zbyl z r. 1927, vyplatil listům „Vo
lonté“ a „Paris Soir““po 10000frs.
Tyto výplaty se táhnou s nepatrnými změnami až do roku
1938. Tento rok česko-slovenské státní krise si pak vynutil
zvýšené zasazení propagandy, neboť na pražském hradě se
doufalo, že bude přece jen možno pohnouti francouzského
spojence k splnění spojeneckých povinností. Státní president
dr. Beneš dal proto v dohodě s ministerským předsedou Hod
žou oběma vyslanectvím v Paříži a v Londýně k disposici po
dvou milionech Kč na zvláštní propagační výdaje.
Po miinchenské dohodě bylo ministerstvo zahraničních
věcí nucenolikvidovati tyto propagační výdaje a povinno
vyúčtovati použité částky. Dva dny po Benešově odstoupení
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Sestavení subvencí za rok 1931.
23

Tajné,
Mínistorstvo zahraničních věcí,
čís.

V Praze, dne 29. května 1931.

Věc: Časopisy.

||
||

||
|

|

£
propagačních
důvodů
v
roce
1930,
Č.j.Časopis
Výtisků
Cizí
valuta
Kč
T Přehled důvěrných podpor časopisů

135.801
Slovenský
Týždeník
142.262
Útěcha
15041

Le Populalre

a0

Le Peuple

10

3,200 fr.fr.

86,000
80,00
=
4.348,

150.894
Le
Monde
Slave
150.000
fr.fr.198.000
=
167.164
Le
Monde
Slave
150.000
fr.
fr.
198.000
167.163
LEurope
Nouvelle77.000.fr.fr.
100.000,
149.488

La RovueMondiale

167.694

Zelt lm Blld

6.000K pozn,

100

6,000 fr.fr.

800,000,«

y

Journal des Débats

Celkea
Kč
1,386
500, 000,«

100.000 fr.fr.

Přehled důvěrných podpor časopisům.

24

7.920,

133.000,

obrátil se proto Hájek na vyslance Osuského

tímto do

pisem:
V Praze dne 8. října 1938.

„Velevážený pane vyslanče!

V souvislosti se sestavením rozpočtu na rok 1939 dovoluji si
Vás zdvořile požádati o urychlené sdělení, s kterými propagač
ními platy bude nutno v oblasti Vaší působnosti počítati i příští
rok.
Měl-li jsem obtíže s propagačním rozpočtem v dobách nor
málních, musím být dvojnásob připraven na těžkosti v nyněj
ších svízelných poměrech. Prosím Vás tudíž, abyste nemilosrdně
vyloučil všechna vydání podružnějšího významu a zahrnoval
do svého plánu jen ony platy, které mají pro nás zvláštní dů
ležitost politickou nebo hospodářskou, nebo kde jsme právně
nebo morálně zavázáni. Myslím na př. na masopustní Le Monde
Slave, platu Temps, Débats (s výjimkou osoby GAuiriellovy),

AgenceL'Informationatd.

.

Prosil bych též o sdělení, které z těchto nákladů šly k tíži
letošní mimořádné dotace a které byly kryty z řádných úvěro
vých položek. Současně byl bych vděčen za informaci o stavu
dotace, respektive přebude-li část její ještě pro příští rok.
Děkuji Vám, pane vyslanče, předem za rychlou zprávu a
zůstávám
Vám zcela oddaný

Hájek v.r.

Pan

Dr. Štěpán Osuský,
mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr

v Paříži.
E

MVO C

Osuský odpověděl na tento list již 11. října, při čemž nad
hodil zásadní otázku, zda napříště má ještě vůbec smysl dě
lati v zahraničí propagandu. Podle jeho názoru je prý škoda

každé koruny, existuje-li snad úmysl uznati nový stav. On
prý však to, co se stalo, nepovažuje za definitivní. Spíše prý
20

CY
| či
169.344/111/3/36
ozoděkůe
Š—T
vrba
a

MINISTERSTVO
ZAHRANIČNÍCH
VĚCÍ.

/

022

0

ře: »„,Lé Temps“ 

Paferet:

4

e

Dr Kopscký

telef.: 757415

Přílohy:

PAJNÉ.

/,

Minieteretvuobchodu

v Praze.
V době, kdy předseda vlády dr.M.Hodža byl zároveň

ministrem zahraničních věcí, s jednalo ministerstvo zahraničních
věcí 8 francouzským denníkem „,Le Temps“" úmluvu, podle níž se

S

list zavázal uveřejniti za přiměřenoufinanční Úhraduserii článků
o věcsch hospodářskýcha zejména turistickýchZáoplníti je po
případě přímoinserty turistického rázu,
Podle pokynů předsedy vlády jednalo ministerstvo

zahraničních
věcí
sministerstvem
obchodu
/povron
fádá
Dr
Part1/,

aby Úhrada nákladů spojených s touto akcí listu „,Le Temps““,
která byla vyslancem dr. Osuskýmsjednána ve výši 100.000 fr.fr8,

byla uhražena oběmaministerstvy společně, k čemužprojevil uve
dený referent ochotu = ovšem za předpokladu souhlasu svého pana.

ministra.
Ministerstvo zahraničních věcí svoji částku
per 50.000 í1r.fre. do Paříže zaslalo již v měsíci dubnuletošní
ho roku. Tamníministerstvo však přes několikeré urgence mini
sterstva zahraničních věcí tak neučinilo a zdráhá ee vůbec tak

učinit,
Koncept dopisu ministerstvu obchodu v Praze o úplatcích
pařížskému listu „Le Temps“.
26

dojde mezi velmocemi přece jen k vojenskému konfliktu. Po
tomto proroctví vrací se Osuský opět k otázce ovlivňování
tisku a pokračuje ve svém dopisu:
„Za tohoto stavu mou první otázkou je, zdali mám agenci
„Parest' s jejími ramifikacemi ve venkovských žurnálech držet
dále anebo zlikvidovat. Mám dosud na několik měsíců ještě re
servovány prostředky pro její držení; chci však vědět. zdali
mohu počítat s tím, že mi na příští rok dáte potřebné prostřed
ky, abych mohl agenci udržet až do konce roku.
Ostatní platy považuji pro účinnost akce za docela druho
řadé. Nechci však Vám definitivně konkretně říci, co bych radil
a co ne, dokud mi neřeknete, jakou představu si děláte o Česko
slovensku a jeho úkolech pro budoucnost. Nejdříve musíme vě
dět, kam jdeme a co můžeme a pak budeme zkoumat prostředky,
které to vyžaduje a možnosti, které máme.“

Dne 12. října zaslal vyslanec Rejholec, dosazený mezitím
jako úsporný komisař ministerstva zahraničních věcí, vyslan
cům Osuskému v Paříži a Masarykovi v Londýně dva stejně
znící dopisy, v nichž s odvoláním na Hájkův dopis z 8. října
žádal, aby bez výslovného svolení ministerstva nebyly činěny
žádné další poukazy ze záloh, jež jim svého času byly dány
k disposici na propagační výdaje. Poněvadž prý je ministrovi
osobně odpověden za všechny výdaje, prosi, aby mu jeho těžký
úkol byl podle možnosti ulehčen.
Zatím co Masaryk, jak později ještě uvidíme, odpověděl na
tento list teprve po deseti týdnech, došla odpověď z Paříže
již za týden. Dopis Osuského zněl takto:

21

„Le Ministre de Tchécoslovagule
- 8 Paris.

V Paříži dne 17. října 1938.

Č. 1539/38-Dův.
Odpověďna č. 143.727/I11/1/38

ze dne 12. října 1938.

Tajné.

Pane vyslanče,
Váš dopis z 12. října jsem obdržel. Samo sebou se mi rozumí,
že ve Vašem nesnadném úkolu Vám budu pomáhat. Proto však
je nutno, abychom si rozuměli a abychom si rozuměli, musíme
míti společnou dorozumívací řeč.
Předně poznamenávám, že pojem „záloha“Vámi používaný ve
Vašem dopise se objevuje po prvé mezi zahraničním minister
stvem a mnou. Ne, já jsem žádné zálohy neměl. Do června 1938
dostával jsem z Prahy poukazy na vyplácení určitých konkret
ních věcí. V červnu pak dostal jsem obnos na organisační akce,
smluvené s presidentem republiky p. dr. Benešem a s min. před
sedou p. dr. Hodžou. V této akci jsou obsaženy náklady na bro
žury, letáky a publikace vůbec, pak jednorázové subvence, pak
měsíční závazky vůči lidem, kteří v novinách bdí nad tím, aby
škodlivé nám zprávy byly utopeny a příznivé uveřejněny, totéž
platí o rozhlasových stanicích a konečně agenci pro dodávání
a šíření zpráv z Československa a Podunají, kterou jsem dle
schváleného plánu panem presidentem ČSR organisoval a vůči
které jsem vázán povinností dáti šestiměsíční výpověď pro pří
pad, že bychom chtěli akci likvidovati. K tomu pak dodávám,
že dříve než jsem se do organisování dotyčné akce pustil a zá
vazky na sebe vzal, jak president republiky p. dr. Beneš, tak
min. předseda p. dr. Hodža mne ujistil, že dostanu další po
třebné fondy na vedení a udržení řečené akce.
Taková jsou fakta. Jak vidíte, jde o věci, které se dají za
staviti ihned, o věci, které vyžadují měsíční výpovědi a jiné, vy
žadující šestiměsíční výpovědi. Teď bych Vás prosil, abyste mi
sdělil, co si přejete.
Srdečně Vás pozdravuje
Váš oddaný
Osuský v. r.

Pan JUDr.Václav Rejholec,
vyslanec,
ministerstvo zahraničních věcí

v Praze“
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Aby uvedl nedorozumění s Osuským ve věci záloh na pra
vou míru, zaslal vyslanec Rejholec již 24. října vyslanci
Osuskému tento dopis:
„Č. 141.882/I-1/38.
V Praze, dne 24. října 1938.

Tajné.
Vážený pane vyslanče,
v dopise ze dne 12. října (č. 143.727-III/1) měl jsem, mluvě
o záloze, na mysli ony 2 miliony Kč, které jste dostal na akci
smluvenou Sspresidentem republiky a předsedou vlády. Tyto
peníze byly nám poskytnuty jiným resortem a na příští rok
mělo býti pokračování v akci zabezpečeno v rozpočtu minister
stva zahraničních věcí novou položkou. Dnes se bohužel situace
změnila; nedostaneme žádnou novou položku a položky staré
budou podstatně seškrtány, snad o 50%, snad i o více. Bude
především věcí III. odboru, aby uvážil, jak napřesrok rozvrh
nouti obmezené rozpočtové prostředky. Mne jako úsporného ko
misaře postihla zatím jen povinnost zaraziti všecky finanční
výdaje letošní, které nejsou absolutně nezbytně k udržení nej
nutnějšího chodu služby. Dovoluji si tudíž prositi Vás, pane
vyslanče, abyste z těchto 2 milionů resp. z částky, která z nich
ještě zbývá, nečinil dále již žádných platů ani jednorázových
ani periodických, pokud nemáte právní závazek k nim, a abyste
použil první možnosti k vypovědění oněch závazků, ve kterých
takový právní závazek máte. Kdybyste soudil, že je nezbytně
nutno některý z těchto závazků nechati v platnosti, račte ihned
učiniti ministerstvu (III. odboru) o tom návrh. Jestliže by mi
nisterstvo shledalo, že prostředky k udržení takového závazku
budou (na účet jiných tradičních výdajů), bylo by pak možno
i danou již výpověďvzíti zpět.
Za druhé prosím, pane vyslanče, za laskavé sdělení, kolik
z poukázaných Vám 2 milionů Kč ještě zbývá.
Račte příjmouti, pane vyslanče, projev mé opravdové úcty.

Váš zcela oddaný

Dr. Rejholec v. r.“
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Zatím se Hájek musil vzdáti vedení tiskového odboru, po
něvadž svým přátelstvíms Benešem byl vůči novému zahra

ničnímuministrovidr. Chvalkovskému

příliš zatížen.

Jeho nástupcem se stal dosavadní vedoucí propagačního od

dělenítiskového odboru Josef Palivec.

Tomu dr. Rejholec

oznámil, že ve svém dopisu Osuskému, který jsme citovali,
úmyslně opominul uvésti francouzskou agenturu „Parest“,
poněvadž je toho názoru, že tuto věc má meritorně projednati
III. odbor.
Ve vzájemné výměně dopisů došlo nyní k několikatýdenní
přestávce, až se dne 11. ledna 1939 obrátilo ministerstvo na
vyslance Osuského znovu se žádostí o sdělení, kolik peněz
ještě zbývá z částky, poskytnuté vyslanci k důvěrným úče
lům, a jak velké jsou dosud trvající závazky. Osuský sdělil
v docela stručném dopisu z 30. ledna 1939, že z částky 2 mil.
476 780,20 frs., jež byla původně k disposici, bylo až dosud
vydáno 1 560 910 frs. — Závazky, které byly ještě převzaty,
činí 667 000 frs., takže vyplývá zbytek 248 870,20 frs.
Dne 8. února požádalo pak ministerstvo zahraničních věcí
s odvoláním na dopis z 11. ledna o vyúčtování, k jakým úče
lům byly vydány dva miliony, zaslané na propagační účely,
jakož i o bližší údaje o převzatých závazcích. Nato se Osuský
skoro na celý měsíc zahalil v mlčení, až konečně zaslal nové
mu řediteli tiskového odboru tento dopis:
„Le Ministre de Tchécoslovaguie a Paris.
V Paříži, dne 4. března 1939.

Č. 190/dův./39

0O/P

Tajné.

Pane rado,
Odešel jsem začátkem měsíce února na několik dní na dovo
lenou, která skončila tak, že jsem byl upoután na lůžko tři ne
děle a vrátiv se do Paříže v pátek dne 24. února, byl jsem nu

cen znovu ulehnouti a vstal jsem včera ráno. To je důvod, proč
jsem neodpověděl na Váš přípis z 8. února t. r. čís. 20.753/III/
39, který přišel do Paříže 10. února.
|
Dále pak přiznám se Vám bez obalu že o věcech, o které
se jedná, nesmírně nerad koresponduji na vzdálenost. Byl bych
považoval za správnější a moudřejší, kdybych tak ty věci vy
řídil s Vámi sám při osobní návštěvě v Praze. Když ale chcete,
abych Vám na vzdálenost poslal písemnou zprávu, tak to dělám
a zde přikládám seznam jak výdajů provedených, tak závazků
převzatých. Prosím Vás co nejdůtklivěji, abyste s věcí zacházel
krajně opatrně.
Srdečně Vás pozdravuje
Váš oddaný
Osuský.

PanJUDr.Josef Palivec,

min. rada, přednosta zpravodajské sekce
ministerstva zahraničních věcí

Přiloženě podává Osuský seznam důvěrných výdajů, které
učinil v r. 1938. Ačkoli jména příjemců peněz, případně ozna
čení účelu použití, jsou většinou zkrácena, lze přece na pod
kladě dřívějších údajů většinu položek snadno rozluštiti:
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8 Tajné fondy III. sekce — III. vyd.
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Č. 26/dův./39.

Tajné.

Věc:Propaganda.

„1

Ktam.č.2.234/I11/1/39

ze dne 1ll.ledna 19390.

9/P

a

o
Boi

„M

6405 jší

Z ZETPP

/ /59

„ka PDM“ ,

Ae

Ministerstvuzahraničních
věcí

,

6.£ 4

( krukám
p.vyslance
RejhobjPraze.
v

Navýše uvedený přípis sděluji, že z obnosu
2,476.780 Frs 20 cts hotové výdaje obnášely

1,560.910.-- frs. Dále pak převzaté závazky jsou ve výši
667.000.-- frs, tudíž zbývá 248.870 fra 20 cta.

s7.
diLan

z NoAr88:7

Spisarnr

Vyslanec Osuský podává milionové vyúčtování úplatků za r. 1938.
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Převzaté závazky.
Parest

210 000.—frs.
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P.P..
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25 000.— „
50 000.— „
50 000.— „,

A.V..

2 000.— „

Mar.

15 000.— „
667 000.— frs,“

Kdyby toto vyúčtování Osuského bylo snad ještě příliš ne
srozumitelné, pak najdeme jasnější mluvu v tajném záznamu
dřívějšího tiskového přidělenceve Wien Š r o ma.Zní takto:

„Poukazy do Francie
na věci tiskové a propagační v roce 1938.

Tajné.

Ihned.

I. Z rozpočtových položek
1.
M

b4

C.

3)

j.

2492/38 Agence Économigue
et Financiěre
168778/37 Bulletin Socialiste
(Winter)

OPIDORA

168762/37
164151/37
3432/38
3445/38
8641/38
7940/38
7939/38

——————..Ů.Ů

L'Information (předpl.)
Agence Havas (předpl.)
.
La Presse Associée (předpl.).
prof. Dominois (roč. přísp.) .
Agence Radio (roční přísp.).
Baumal (překlad. honorář)
La Tchécoslovaguie
économiaue et financiěre
(přísp.)

Kč

17 460,—
5 820,—
11 640,—
2 910,—
2 910,—
40 000,—
312 000,—
31 920,—
T 760,—
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Kč

10. č. j.
11. 3)

12.
13.

7942/38 prof. Ancel (honorář)
7941/38 prof. Pichon (smluvní
honorář roční)
.
13518/38 Affaires Étr. (předpl.).
20045/38 Agence Écon. et Fin.

(dopl. na I. pololetí).
14.
15.

0738/38

16.
17.
18.
19.
20.
21.

51531/38
D5229/38
60917/38
53756/38
66885/38
81992/38

22.

68610/38

23.

T7045/38
83482/38

24.

30052/38 La Républigue (předpl.)



Exportateur
(podpora) Frangas
L'Aube (předpl.). . .
L'Information (předpl.)
Le Temps (podpora)
Le Temps (předpl.) .
Le Monde Libre (podpora)
Le Monde Libre
(podpora II. pol.) .
.
Chopin: Promenades lit. en
Tchécoslovaguie (300 ex.) .
Le Figaro (300 ex. zvl. č.)
Agence Écon. et Fin.
(II. pol.) .
.
La Tchécoslovaguie, unité

20.

19094/38

20.

politigue (brožura)
92646/38 L'Information (předpl.)
92673/38 Agence Havas

ZV.

(předpl. IT. pol.)
28.
29.
30.
31.
32.
38.

34.
30.

125360/38 propag. výdaje II. čtvrtletí
135674/38 L'Information (předpl.)
50402/38 Siužební paušál propag.
(k disp. vysl.) .. ...
9448/38 Le Monde Slave (podpora)
6248/38 Crucy, honorář roční
1943/38 Peuple, Populaire (předpl.)

168780/37 Bulletin Coopération
(Sychrava) .
172982/3T L'Europe Nouvelle
(podpora a předpl.) .

5 820,—
46 295,40
9 700,—

6 540,—
4 074,—
30 G00,—

8 245,—
10 800,—
50 000,—
o 103,—
22 500,—
22 900,—
o 460,30
1 193,50

24 000,—
8 050,80
10 800,—

2 100,—
2 120,90
9 840,—
139 500,—
154 230,—
O1610,—
4 675,40

9 000,—
65 120,55

Úhrnem . 1 142 298,45
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II. Z fondu:
Kč

1. prof. Beuve Méry (Le Temps).
2. J. Sauerwein

(Paris

Soir).

.

. . . ......
.

.

-< .

.+ +2..

3. J. Gagnaire (překl.) . . . . . -2.2 2.2.
4, Moysset (Le Monde Slave). . . . . . ....

5. J. Daněs(překl.) . .. .

2.

6. „Parest“agentura(SaintPourcain). 284

6 000,—
30000,—

19000,—
5920350

6 000,—

032—

Úhrnem . 204 235,50

JIM.Z mimořádných

peněz:

1 šek vyslanciOsuskému17. V. 1938...

.....

2000000—

Celkemdo Francie poukázánov r. 1938. .....

3346533,95

7. II. 39 Šr.

Vyhotoveno ve dvou exemplářích.““

Vedlo by příliš daleko, kdybychom tu chtěli jednotlivě uvá
děti, kdy a kolik různých francouzských novinářů obdrželo
české peněžité podpory. Musíme se proto omeziti na to, že tu
uvedeme aspoň nejvýznamnější jména a z těch prozkoumáme
blíže jen nejzávažnější případy. Podpory tiskového attaché
pařížského vyslanectví přijaly tyto osoby: Jacgues A ncel,

JacguesBardoux, FrancisBau mal, Jean Bernard,
Pierre Ber nus, VioletBugué, K. S. Chandan, F. Crucy,

FuscienDominois, LouisEisenmann, Gabion, M.
Gagnaire, Garami, Boasde Jouvenel, RenéMartel,
MarcelMaureau, Millet, AlbertMousset, JulesPi
chon, Pierre de Auirielle, Roels, Jules Sauer

wein,Streitmann E Taponnier, RenéVallet,
Vandecrane,

LouiseWeiss. Je mnohdyzahanbujícídí

vati se, jak tito zástupci grande nation (velikého národa)
prosí u česko-slovenského vyslanectví v Paříži o podporu, aby
pravděpodobně hned potom běželi na polské, jugoslávské či
30
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Hájkův záznam o uplácení ředitele agentury „Radio“ Gabionowi.

snad na litevské vyslanectví, aby obdrželi podporu i od nich.
Bylo by jistě zajímavé zjistiti jednou, kolik z těchto tak zva
ných francouzských novinářů žilo jen z peněžitých podpor,
jež pravidelně dostávali od různých zahraničních vyslanectví
v Paříži. Rozhodně se však zdá, že česko-slovenské vyslanectví
na Avenue Charles Floguet slulo obzvláštní štědrosti, neboť
počet těch, kdož dostávali měsíční podporu 1000 frs, jest velmi
značný. Každoročně si tato t. zv. drobná vydání vyžadovala
ve svém celku velmi značnou částku z Hájkova tiskového a
propagačního fondu.
Při udělování takových malých podpor hrál ostatně velkou
úlohu pařížský zástupce pražského sociálnědemokratického

listu „Právo lidu“ dr. Gustav W inter,

který také i pro svou

osobu dovedl dobře využíti požehnání Hájkova propagačního
fondu.
Zvláštní přízni se těšila zřejmě vydavatelka časopisu

„LEurope Nouvelle““,slečna Louise Weissová.
Od ní na
cházíme skoro plných dvacet let diskretní potvrzenky, z nichž
uvádíme jednu, která v českém překladu zní takto:
„Já, sl. Louisa Weissová, potvrzuji, že jsem obdržela od
československého vyslanectví v Paříži obálku ministerstva za
hraničních věcí v Praze.
Paříž, 7. ledna 1927,
Louise Weiss v. r.“

Akta tiskového a propagačního fondu v Praze byla ovšem
méně diskretní než toto potvrzení sl. Weissové, a tak tato
potvrzenka dostala tento rukou psaný dovětek: „Obálka obsa
hovala šek na 400 anglických liber jako předplatné na 400 vý
tisků „L'Europe Nouvelle“, poukázané pod č. j. 190091/TIT/26
a šek na 30 000 franc. franků pro sl. Weissovou, poukázaný
pod č. 190092/III/26““. V jiných letech činily poukazy pro
sl. Weissovou a pro časopis stejně po 30 000 franků. V r. 1930
byla celková částka pro týdeník a prosl. Weissovou zvýšena
na 100000 frs, v dalších letech byla opět upravena na
30 000 frs jako předplatné na 300 výtisků a 47 000 na hono
ráře pro spolupracovníky, což v českých penězích činilo
okrouhle 100000 Kč. Kolik výtisků skutečně do Česko
Slovenska docházelo, nelze zjistiti. Z okolnosti, že jednou bylo
zaplaceno 300 a jindy 400 předplatných, lze však lehce vyvo
diti závěr, že tu šlo jen o záminku pro subvencování listu.
Ze zprávy vyslance dr. Osuského z 9. ledna 1935 je kromě toho
patrno, že časopis „L'Europe Nouvelle“ uzavřel s různými
českými průmyslovými podniky, mezi nimi s česko-slovenskou
Národní bankou, s Živnobankou a s bankou Petschkovou
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Priére de voalolr blea adremes
toutes jeslettres gel n'cat pas

Paris,
ll. 14 Pévrier -1935

Cher Monsieur,

J'ai

1' honneur de vous Aocuger réception de

ši

votre cohěguede Pra 6.000.—

le Crédit Ljonnels.

Commesou) oyláma oouverto par la Roumaníe
juegu'á fin Mail, 11 est dono entendu gue nous avons une
avance de 2.000 franos.

Venílles egréer, oher Honsieur, avec D08
remeroiemente, 1l'expression de mes sentimente dévonée.

Monsjeur Milos Safranek

Secrétaírede la Lésationde Tohéooslovacníep

ně

Ředitel agentury „Radio“ Gabion potvrzuje příjem
šesti tisíc franků.
Viz Dodatek,

č. 4.
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Cher Monsleur

norocese0000 00

HAYEK,

J'af 1'honneur de vous accuser róéception d'un
versement de 94.000 france (50.000 + 22.000 + 22.000) óffectué par

les soins de la Légation,

J'espěre toujours votre prochaine visite A Paris.
En dehors du plaisir de vous recovoir je voudrals m'entretenir avec
vous de plusieurs guestions importentes. Je seeral A Paris Jusgu'd la
fin du mo1i8, mais, commeje prendral

me sera facile

mes vacances en Normandie, 11

de faire le déplacement s1 vous venez pendant le noígs

d'Aoůt.
position.Par coneéguent, de toute facon, je sule A votre entiáro dis
Agréez, Cher Monsieur HAYEK avec monneilleur
souvenir, 1'*assurance de mes sentíinents de sínc áro dévouement.

binanětil
jě pán Pajk E ve brbve,
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vnn Maatneé
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Francouzská tisková agentura „Radio“ potvrzuje příjem subvencíi.
Viz Dodatek, č. 8.
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Paris, le I3 Février I93I
Monsieur
MINISTERE

HAJEK .

DSYSAFFAIRES

ETRANGERES

PRACUE

Tcohéooslovaguie

>

Cher Monsieur Hajek,

Je vous remercie infiniment de votre lettre en
date du 2 janvier et de son contenu. Elle m'a été remíse en
temps voúlu.
oordlaux.

U4
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Je vous prle de croíre ů mes sentiments les plus
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Mademoiselle Weiss potvrzuje příjem dopisu „s obsahem“.
Viz Dodatek,

č. 6.
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REGU

de la

LEGATION DE ©CHECOSLOVAGUIE4 PARIS un chěgue

de.

30,000 francs (chěgue au porteur N©L 157822,délivré

ar

la BangueNationale de Tchécoslovaguie,sur Crédit
Lyonnais Á Paris,)venant

du Minístěre tchócoslovague des

-77

Affaires Etrangěres.

Paris le 25 Mars 1935

A keVlas

4

464/ III / 1 -35:
Dývěrný poukas

Fyslenectví

4 bře

““

e

Dav rně
8 /4ův/35

Rerubliky Československé

1.

v Paříží,

Ministerstvo zahraničních všsí zasílá šok na 30,009 Zr.rBo;
jako mimořádnýpříspěvek pro LEurope Fouvelle v r.1935. a žádi, eby
byl odovsdéánčeditalce lista Mrs Le Verrier, a © předání aby byla
sem podána správa.
Za minisora.

Nástupkyně sl. Weissové potvrzuje příjem
třiceti tisíc franků.
44

smlouvy o inserci. Lze se tedy domnívati, že také tímto způ
sobem plynuly značné peněžní částky do pokladny tohoto
časopisu.
Zvláště nákladnou kapitolou české tiskové propagandy
ve Francii byl časopis „Le Monde Slave“ se svým židovským 

šéfredaktoremLouisemEisen mannem.

Stál českýstát

ročně okrouhlou částku 150 000 frs. Jakožto vědecky se tvářící
časopis měl „Le Monde Slave“ vyvolávati ve vědeckém světě
zájem o Česko-Slovensko a ostatní slovanské státy. Příznačné
je jen, že k této zprostředkující kulturní činnosti byl vyhledán
právě Žid. Narozen dne 31. července 1869 v Hagenau v Elsaf,
studoval Eisenmann nejprve v Paříži, pak v letech 1892—96
na německých a rakouských universitách. Na rakouských
universitách se také seznámil s českým problémem a s českou
řečí. V r. 1905 byl mimořádným profesorem na universitě
v Dijonu, r. 1913 na pařížské Sorbonně. Za světové války byl
důležitou spojkou francouzské vlády s českými emigranty
Masarykem a Benešem a po válce přišel do Prahy jako člen

francouzské vojenské misse pod generálem Pellé. V r. 1923
se stal nástupcemfrancouzskéhohistorika Arnošta Denise
na jeho stolci pro české dějiny na Sorbonně a převzal sou
časně vedení časopisu „Le Monde Slave“', který Denis založil.
Mimoto byl generálním sekretářem „Institut d'Etudes Slaves“
(Ústav slovanských studií) v Paříži a francouzského propa
gačního ústavu „Ernest Denis“ v Praze. Protože byl jeden
z velmi mála Francouzů, kteří se alespoň trochu vyznali v pro
blémech českého prostoru, dosáhl přirozeně jistého významu,
čehož na základě svého židovského původu dovedl také pří
slušně využíti.
I u profesora Eisenmanna hrály velkou úlohu uzavřené
obálky, jež mu byly doručovány česko-slovenským vyslanec
tvím v Paříži. Vezmeme-li v počet tyto obálky, cesty do
45
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Váženýpříteli,
posílám v příloze účet nakladatele
f)

Hartmanna v obnosu 7.117 franků za knihu L.Eisenmann
Un grand Européen: Edouard Beneš. Prosil bych Vás,
kdybyste jej dal brzy poukázat,abychom si uchovali
u nakkdatele dobré jméno.
Pokud jde o autorský honorář mají

se věci takto ; Nakladatel navrhoval mi 12 $,to jest
asi 3000 Frs. Počítal 10 $ normálního honoráře a 2
rychlostního příspěvku. Myslím,že je to příliš málo
a dovoluji si Vámnavrhnouti toto ?
cca 3750 Frs-15 $ - honorář vzhledem k specielní

látce knihy

cca 1850 Rrs- 5 $£- rychlostního přídavku.
3000 Frs za zmeškané práce vědecké zvlášť
honorované/spolupráce na encyklopedii Halphenově a

Z)

j./,tedy celkem 8000 Frs. V tomto případě bych ne
doporučoval,aby honorář byl odevzdán autorovi na

H PRA
A-DEJVICE
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ředitelzpravodaj
Jan Há ské
Ů esekce
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přednosta
MZV
- eeB © 0 O 9 0 0 R 674
73(PB "73
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Žid Eisenmann dostal za knihu o Benešovi osm tisíc franků.
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Pro domo':

Dle Čís.44.698/II1/38 vyplácí se z prostředků min,
zahr. věcí vydavatelstvu revue " Le MondeSlave"
v Paříži
ročně na krytí vydáváním této r evue' vznikajícího schodku, k jehož
kryží se min, zahr. věcí zavázalo příslušná částka až do výše

380.000.- fr.fr. ročně
Jako splátka na úhradu tohoto závazku poukazuje ge

částka
150.000.-+fr. fr,

vl v Paříži,
Na základě rozhodnutí pana ministra dra Beneše poukazuje
se svrchu uvedená Částka ve formě šeku k ruce p. prof. Spanihela

na vrub kap.4., t1t.4,, par.l., pol. 4. / Publikace časopisecké
a knižní/.
,
Poukaz proveden čí8.159.568/I11/29,

3/ag29

»

4

Pařížský časopis „Le Monde Slave“ dostával až tři sta osmdesát
tisíc franků ročně.

Česko-Slovenska a po Česko-Slovensku a jeho různé studijní
pobyty v Praze, jistě nepřeháníme, odhadneme-li částku,
kterou stál českou vládu ročně časopis „Le Monde Slave“
a profesor Eisenmann, okrouhle na 400 000 francouzských
franků, čili asi na půl milionu korun. Ministerstvo zahranič
ních věcí se totiž vůči vydavatelům časopisu „Le Monde Slave“
47
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čís.

OTVO ZAMRAWNIONIOnN
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OoOGLOVONOKÉRAEPUGLIKY

36906/I1I/2/31.

V800:Francouzský Institut

Půjčka Zamské banky.

V Praze dne 17. března 1931.
v Praze.

Důvěrné.
260a38k6óá banoe
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Dokonce i francouzský propagační ústav „Ernest Denis“ v Praze
dostával subvence ve výši až šesti milionů korun.
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zavázalo hraditi schodek vznikající vydáváním tohoto časo
pisu až do 380 000 franc. franků ročně. Přes to docházely
ministerstvu zahraničních věcí různé stížnosti na to, že časo
pis vychází jen nepravidelně a neuveřejňuje při tom dost po
jednání o Česko-Slovensku. Aby se odpomohlo tomuto nedo
statku, byla od r. 1933 zřízena vlastní pražská redakce tohoto
časopisu, jež měla za Úkol sbírati pojednání o českých otáz
kách, a byla za to dotována ještě částkou 13 000 Kč ročně.
I pražská redakce byla ovšem vedena Eisenmannem, který
též 6. dubna 1933 po prvé kvitoval příjem 13 000 Kč k uvede
nému účelu.
V Česko-Slovensku samém však rozšíření a odběr časopisu
„Le Monde Slave“ byly neobyčejně malé. Zde byl časopis na
útraty ministerstva zahraničních věcí zasílán zdarma všem
knihovnám a vědeckým ústavům. O jeho ostatním rozšíření
podává nám informace záznam, zachovaný v aktech tiskového
a propagačního fondu, který zde v plném znění uvádíme:
„Ministerstvo zahraničních věcí.
Pro domo:

Le Monde Slave — Orbis.
Dle sdělení p. Třebického z Orbisu, v r. 1928 bylo adminis
traci sděleno 300 adres, aby na ně zasílala časopis. Do tohoto
počtu jest zahrnuto i 20 výtisků, jež dostává Orbis - novinářství,
takže Orbis neobjednává je přímo z Alcanu v Paříži. Tři výtisky
dávají se do knihkupectví Orbis k prodeji.
Jest 12 abonentů, z nichž 5 řádně zaplatilo předplatné.
Ostatní neplatí, odvolávajíce se na to, že časopis nedostávají
pravidelně. Cena ročníku je 100 Kč.
Na př. Orbis nedostal dosud prosincové čísio r. 1928; jindy
vyjde číslo velmi opožděně.
5 výtisků dává se do nádražních novinových kiosků, a z nichž
se skoro žádné číslo neprodá. Rovněž 3 výtisky v knihkupectví
Orbis se skoro nikdy neprodají.
4 Tajné fondy III. sekce. — III. vyd.
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MZV na rok 1929 a 1930 sice dostalo prostřednictvím vysl.
v Paříži administraci ještě několik adres, avšak vždy žádalo,
aby byly zahrnuty do počtu výtisků ministerstvem z. v. place
ných. Orbis by chtěl 25% rabatu, bude-li žádáno M. Z. V. přesné
vyúčtování.
6. X. 30.

.

Španihel v. r.“

K tomuto záznamu profesora Španihela, činného v tiskovém
odboru a odpovědného za všechny výplaty, připojil Hájek
ještě tuto poznámku:
„Roku 1930 vyplaceno:
č. j. 159568/29

šek . . . . .150
894/30...
-222

.« + + +

150000 fr. frů
150000
fr.frů

Hájek v. r.“

Současně s profesorem Eisenmannem přišel s francouzskou
vojenskou missí do Prahy i Eisenmannův žák F'uscien D o mi
n ois, nar. v r. 1888. Navazuje na tuto činnost, byl pak praž
ským dopisovatelem pařížského deníku „/Temps““,jenž, jak
známo, byl bohatě subvencován českými penězi. V r. 1923 šel
jako profesor „česko-slovenské řeči“ na „École nationale de
langues Orientales vivantes““do Paříže, kde vedle Eisenmanna
působil již na uvedeném „Institut d'Études Slaves“. Vedle
Eisenmannase stal jedním z nejhorlivějších propagátorů české
řeči ve Francii, soudě alespoň podle pokladních dokladů tisko
vého a propagačního fondu. Nejprve dostával, jak prozrazuje
záznam profesora Španihela, podepsaný Hájkem, ve spisu
z 8. listopadu 1926 na základě rozhodnutí česko-slovenské
ministerské rady ze dne 19. října 1923 za své uvedené obě
funkce jako profesor české řeči na „École Nationale de
langues Orientales““a jako sekretář „Institut d Etudes Slaves“
měsíčně po jednom tisíci franků za svou propagační činnost.
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Vyúčtování novináře Fusciena Dominots.
Viz Dodatek, č. 8.

S ohledem na ustavičné kolísání valuty bylo však usneseno
stanoviti podporu v českých korunách, a to podle kursu: jeden
frank za dvě koruny. Tak dostával Dominois ročně podporu
48 000 korun, jež mu byla vyplácena ve čtvrtletních splátkách
po 12000 Kč vždy prvního dne čtvrtletí v protihodnotě ve
francouzských francích.

ol

Mimo to bylo sjednáno, že Dominoisovi bude každoročně
zaplacena třínedělní cesta po Česko-Slovensku, na niž mu
kromě volné železniční jízdenky první třídy pro všechny čes
ko-slovenské trati bylo povoleno ještě 8000 Kč. Většinou byly
však tyto cesty pro „naléhavá studia““ prodlouženy na dvoj
násobnou až trojnásobnou dobu, čímž ovšem stouply i výlohy.
Tak obdržel na př. Dominois 8. září 1931 na studijní pobyt
v Česko-Slovensku 14000 Kč. V r. 1930 dostal za literární
práce 25000 Kč, a tak bychom mohli pokračovati v řadě
mimořádných podpor, jež mu byly poskytnuty, skoro po ce
lých dvacet let.
S panem Dominoisem upadlo však ministerstvo zahranič
ních věcí do rukou člověku zvyklému dělat dluhy a hoch
štaplerovi. Ustavičně žádal zálohy, takže na svůj měsíční plat
4000 Kč měl vždy vybráno několik desetitisíc korun předem.
Pan Hájek měl však co největší pochopení pro peněžní ne
snáze svého chráněnce, a tak mu v r. 1928 vyšel vstříc anu
lováním všech dosud poskytnutých záloh, jak vyplývá z jeho
poznámky ve spise ze dne 18. října 1928, kterou tu uvádíme
ve výtahu:
„Vzhledem k tíživé finanční situaci, která se projevuje sou
stavnými zálohami na služné, které způsobují p. Dom. trvalé
rozpory, dohodl jsem dnešního dne s p. Dom. následující:
Dosavadní zálohu, spolu se zálohou dnešního dne vyplacenou
ve výši Kč 30 000 odepíšeme z účtu záloh a považujeme ji jako
mimořádný honorář za práce v minulých letech vykonané. Pra
videlný měsíční honorář zůstane i napříště nezměněn, t. j. 4000
Kč měsíčně. K tomu přistupuje navíc úhrada výloh třítýdenních
pobytů v Praze jednou ročně s výlohami jízdného.““

Taková benevolence ministerstva zahraničních věcí povzbu
dila ovšem pana Dominoise k tomu, aby se ještě častěji s plnou
důvěrou obracel na Hájka. Tak mu psal v r. 1931, že musí
bezpodmínečně poslati svou paní a děti na dva až tři měsíce
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na Rivieru, což ho bude státi přibližně 15 000 frs. Rozhodl
prý se proto, že prodá své knihy, a vstoupil již ve styk s jed
ním antikvářem. Ten prý mu však poradil, aby neprodával
knihy již na podzim, nýbrž až na jaře, neboť pak prý bude
moci za ně dostati okrouhle asi o 10000 frs. více. Kdyby
prý si tedy mohl opatřiti s jiné strany 15 000 frs., antikvář
by prozatím knihy převzal a prodal by je pak na jaře za
25 000 frs. Pan Hájek byl dosti diskretní, aby panu Domi
noisovi uvěřil tuto báchorku, a tak si pospíšil a poskytl mu
„půjčku“ 15 600 frs. v protihodnotě 19 843,80 Kč. O zaplacení
této půjčky nebylo ovšem nikdy řeči.
Na jaře 1935 byl asi Dominois opět jednou ve velkých pe
něžních nesnázích. Stěžoval si alespoň českému novináři Hu

bertu Ripkovi,

který o tom informovalpana Hájka. Ten

měl i tentokráte soucitné srdce, pospíšil si a zaslal Eisenman
novi tento dopis:
„Praha, dne 6. března 1935.
Milý pane profesore!
Podle sdělení dr. Ripky je k vyrovnání
nejnaléhavějších fi
PO. VV v

frs.
Dovoluji si proto zaslati Vám k Vašim rukám šek na 5000fr.
frs., poněvadž nepovažuji za vhodné, abych psal p. Dominois
osobně o jeho finanční situaci a poněvadž jsem vlastně svou
první výpomoc vyřídil anonymně.
Děkuji Vám předem a jsem se srdečným pozdravem
Váš
Hájek v. r.“

Eisenmann potvrdil pak 14. března 1936, že obdržel od
česko-slovenského vyslanectví „une lettre cachetée““(zapeče
těný dopis). Ostatně vyslovil Eisenmann brzy potom v dopisu
německy napsaném a adresovaném Hubertu Ripkovi zniču
33

Paris,

le 29 mare 19365,

Lieber Herr Doktor I

Deutsch liegt mír doch besser ls tschechisch, soda) ích
in dieser diskreten Sacho - wegendes Tippfr6uleins = zu dieser Sprache
melne Zuflucht nehme,

Gestern hatten wir, do.h, der bekannte Zeuge und ich, die
entechejdende Befsprechung mit dem Huculen, Er war otwas ruhíiger ale
gewčhnlich, wie immor ohne System, Methode und Logik in seinen Ausfiih=

rungen, kam jeden Augenblick auf seine Jugoelavischon Preoseberichte
zurůck, eprach kein Wort von seiner eigentlichen Arbeit oder vomBuch/

In dieser Hinsicht hatten wir keinen gůngtigen Eindruck. Dagegenhalten
wir dafůr, dass er in der Frage der Schulden die Wahrheit, und zwar

die volle Wshrheit, gesagt hat. Wir haben ihm n diesem Sinn eindringlich
ins Gewissen geredet und oben die Schamlosigkeit, mit der er uns dleses

Verzeichniss aufstellte

und erklšrte, scheint uns dafůr zu sprechen,

In dere Anlage finden 81e das Verzeichnise,das eventuell euch
Herrn Jen H. zu Orientierung vorgelegt werden kann,

/er hat

Uns ist aufgefallen, was elles fůr Leute/entweder dírekt
oder durch Kredítnahme anpumpen kónnené

Korgen kommter zu mir, sich die Fr., 5.000 zu hálen, Wir

haben ihn feierlich schwóren lassen, dass er ele genau 80 verwendet,
wie es in der belgefůgten Liste sm steht,
Bez, des UVebrigenweiss ich mit hm keinen Rat, WennH,

Zpráva Žida Eisenmannu o kolegovi Dominoisovi.
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wirklích nach Paris kommt, kčnnte man die Lage wieder eoirmal prliťen,
aber mit so wenig Hoffnung |

Mnič

Ich hoffe, das es Ihnen gut gent, und win bald hzz
von Ihnen hóren werden,
Mit besten Grůsesen,

Ihr a

richtig ergobener,

Cibulka war glěnzend, grosser Erfolg; Kollegen und Dekan
sehr zufrieden, Bin sehr neugiorug, was mít Krofta sein wird, hoffe

ellerdings das Beste.
Politisch sind die hiesigen Leute ganz desorientiert.

Trotz

allen Dementis glaubt man, dass Hitler wirklích auf "Deutschběhmen“
Anspruch erhebt - ist eber sehr nůtzlich.

Ueber die Habsburg-Kampagne,

s18bůRevue hebdomadatre von 25.d.M,, wird mein Freund M, Krofta
aufklšSren,

R28. - BelmAufstellen des Verzeiehnisses f511t mír ein,
dasa das Meiste aus der Uebersiedlung vor ein paar Jahren stammt; auch,
dasg er uns vonvBohnesprach als ob 69 nun eines traitement moral

Belirfte. Er ist wirklich ein armer Keorl, trSgt aber sein gut Teil
Verantwortung feran,

Monsleur

H,

Ripka
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jící úsudek o Dominoisovi. Poněvadž tento list obsahuje též
několik politicky zcela zajímavých výroků, uvedeme jej zde
v českém překladu. Pan Jan H. je ovšem Hájek. Huculem je
míněn Dominojis.
Paříž dne 29. března 1935.

„Milý pane doktore!
Německy se mi píše přece jen lépe než česky, takže se v této
diskretní věci — kvůli písařce — uchyluji k této řeči.
Včera jsme měli, totiž svědek Vám známý a já. rozhodující
rozhovor s Huculem. Byl trochu klidnější než obvykle, jako
vždy bez systému, methody a logiky ve svých vývodech, vracel
se co chvíli ke svým jugoslávským tiskovým zprávám, neřekl
ani slova o své vlastní práci nebo o knize. Po této stránce ne
měli jsme žádného příznivého dojmu. Naproti tomu mámeza to,
že v otázce dluhů řekl pravdu, a to plnou pravdu. Promluvili
jsme mu v tom smyslu důkladně do svědomí, a právě nestoud
nost, s jakou nám tento soupis předložil a vysvětlil, zdá se nám
to potvrzovati.
V příloze najdete soupis, který může býti eventuálně před
ložen k orientaci také panu Janu H.
Bylo nám nápadné, jaké lidi vůbec dovedl pumpnouti o peníze
buď přímo nebo půjčkou.
Zítra si přijde ke mně pro těch 5000 frs. Musil se nám slav
nostně zapřisáhnouti, že jich použije přesně tak, jak je uvedeno
v připojeném seznamu.
Pokud jde o ostatní věci, nevím si s ním rady. Přijde-li H.
vskutku do Paříže, bylo by možno situaci opět jednou prozkou
mati, ale s velmi malou nadějí.
Doufám, že se Vám daří dobře a že brzy dáte o sobě slyšeti.
S nejlepšími pozdravy
Váš upřímně oddaný
Louis Eisenmann.

P.S. Cibulka byl skvělý, velký úspěch. Kolegové a děkan
velmi spokojeni. Jsem velmi zvědav, co bude s Kroftou, doufám
ovšem v nejlepší.
Politicky jsou zdejší lidé zcela desorientováni. Přes všechna
dementi se věří, že Hitler skutečně uplatňuje nárok na „„Deutsch
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bohmen““— to je však velmi užitečné. O habsburské kampani,
viz Revue hebdomadaire z 23. t. m., podá vysvětlení můj přítel
p. Krofta.
P.S. Při vyhotovování soupisu mi napadá, že větší část po
chází z doby přesídlení před několika roky, také že nám říkal
o svém synovi. Jako by nyní potřeboval „traitement moral““.Je
to vskutku ubožák, ale značným dílem je za to sám odpověden.“

K tomuto dopisu je připojena rukopisná poznámka Háj
kova: „Ad Dominois. Michálkovi k důvěrnému postupu. Há
jek, v. r.““Dr. Michálek byl nástupcem zatím zemřevšího pro
fesora Španihela pro účtování důvěrných výdajů. K dopisu je
připojen i tento Eisenmannův seznam o dluzích p. Dominoise:
„D.— Dluhy.
(P. = pump. K = úvěr.)
Paní Mercier, knihkupectví
Mora, restauratér, Versailles
Boyer, správce školy
.

P. 3000
K. 2000
P. 3000

Moulonguet, lékař, osob. přítel .
Gilbert Lévy, prokurista, osob. přítel
Delacroix, knihvedoucí, osob. přítel
.
Compěre-Sueur, řezník Coaty (Somme), osob. přítel
Derome, státní návladní, nebožtík, resp. jeho matka,
os. př..
.
„

P. 1000
P. 2000
P. 1000
P. 3000

P.

5000
20 000

Rozvrh splácení.
Mercier
-<
2
22000
Mora
-<
22000

Boyer
. ...

2000

Ostatní později z běžných příjmů.“

Mimo to je k Eisenmannovu dopisu připojena kvitance p.
Dominoise z 13. prosince 1934 na 10 000 frs., jež obdržel od
tiskového attaché česko-slovenského vyslanectví v Paříži

Šafránka.

OT

Když po miůnchenské dohodě se platební síla Hájkova fon
du stala pochybnou, skončil se zmizením existenční základny
i život pana Dominoise. Ještě při své smrti měl však z Háj
kova fondu vybrány částky na několik měsíců dopředu, jak
je zjevno z tohoto záznamu:
„Podle novinářských zpráv zemřel dne 27. X. 1938 na lyon
ském nádraží v Paříži, raněn byv mrtvicí, prof. Fuscien Domi
nois. Podle T spisu č. 3445/38-III-1 byl prof. Dominois trvalým
platebním rozkazem skrze vyslanectví ČSR v Paříži vyplácen ho
norář ročně Kč 40.000——a to ve čtvrtletních lhůtách předem
k tíži kap. IV. tit. 4. par. 1. pol. 1. (Náklady politické a hospo

dářské služby zpravodajské.)
Podle sdělení účtárny byla částka Kč 10 000,— poukázána
v září na vyslanectví ČSR v Paříži k výplatě 1. října 1938 po
srážce kolkovného Kč 100,— ryzí částkou Kč 9900,—.
Třetí odbor navrhuje z důvodů ekvity, aby bylo upuštěno
od ev. vymáhání honoráře za zbývající dva měsíce roku 1938.
29. X. 1938.

Panu úspornému komisaři
na vědomí a k schválení.

29. X. 38.

Rukopisný záznam:
Připouštím, že honorář, který byl již zaplacen, nelze požado
vati zpět. Pan vyslanec Osuský mi 8. XI. potvrdil, že byl vy
placen.
8. XI.
Rejholec, v. r.“

Uvedeme tu krátce ještě jeden případ, poněvadž je ob
zvláště příznačný pro způsob, jak se v Praze zacházelo s pro
pagačními penězi, i když byly po ruce nejnepříznivější zprávy
o těch, jimž se těmito penězi dostávalo podpory. V lednu 1935
seznámil se dr. Beneš v Ženevě s jakýmsi panem K. S.

Chandanem,

který se představiljako ředitel listu „Le

Danubien“ a časopisu „Les Balcans““.Vypravoval dr. Benešovi
mnoho o svých plánech stran balkánské politiky, takže mu
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Francouzská tisková agentura Fournier byla vydržována společně
státy ť. zv. Malé dohody.

00

KABRIANNE

chce po nás 20.000 fra na publicitu turisti

ckou.a její ředitel ,Ermanuel Berl, požádal me včera osobně o tu
to službuMšli bychomtakto možnost ovlivňovati list politicky a
uveřejňovati občas v malých jejích Echos naše věci a tak získali
možnost polemiky, což je ve francouzském tisku velmi obtížné.Ta
ké v článcích politických šel by Berl s námi /v příštím čísle
uveřejní Masarykovu a Benešovu řeč a projev na filosofickém kon

grese/. Spolupracovník Marianne Drieu La Rochelle koná právě vel
kou reportážní cestu po střední Evropě a přijede začátkem října
do Prahy /viz o tom spis/,aby

v rozhovoru s ministrem Benešemsvo

je dojmy sjednotil evyvodil z nich politický závěr. Bude z toho
kniha. Také z tohoto důvodu námmusí na Marianne záležet nehledě
k tomu, že jejím nakladatelem jest GaIlimard /Nouvelle Revue Fran

gaise/,která

uveřejnila ochotně Benešovuřečv Akademii,v poslední

době Welzla v překladu Gagnairově a která se zajímá o Čapkovy

rozhovory s Masarykem.Prosím proto vyhovět žádosti o turistickou
propagandu,xterou Morianne skutečně bude dělat ve formě obrázků,
fotomontáží a článků o zimních sportech v Československu.
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V Paříži, dne 11. února 1925.
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Ministerstvu zahr::ničních věcí

V

Prazýé.

Ředitel revue Les Annales p..Pierre BRISSON,
jenž přejal řízení tohoto Časopisu po svémzesnulém otcí,
žádá, aby podpora 12.000 vyplácená loni a předloní byla
1 na rok 1926 této revui povolena. Les Annales budou jako
doposavad uveřejňovati zprávy a články o Československu.
Hledíce k rozšířenosti Annálů a k jejich významu,jenž
ještě vzrostl poslední dobu tím, že tato revue se stala
orgánem UNIONINTERALLIEE,doporučujeme vřele,

aby mi

nisterstvo také na letošní rok svrchu uvedenouroční sub
venci povolilo a k výplatě Ji poukázalo.
Vyslanectví mák disposici dvacet výtisků
Annálů, které jsou rozesílány na adresy dle připojeného
seznamu.
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Osuský podává zprávu o úplatcích pařížskému časopisu
„Les Annales“.
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VYSLANÉCTVÍ

URSKOSLOVENSKÉ
AE?UDLIKY

V Paříži

dne 24.fíjna

1932.

V PAŘÍŽI

Číe. 7129/32
St/D.
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sVěc: Revue“ Les Annales —

podpora.
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Shorauvedenarevue,ktera v

posledním roóčníku“jako v minulých létech věnovala
československým věcem značnou pozornost uverejněním
na pr.Pierre Bostovych članků o Sokolech,Mistlerova
článku o Slovensku,celé kapitoly z Winterovy knihy

o Francii atd.,obrátila
Žádostí tonoto znění 2
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"Vedení revue umožnílo též uspo=

řádání Mistlerovy přednášky o Československu v Uni
versité des Annales.
“
Propagační možnosti,které revue
československé všcí takto poskytuje,pokládá vysla —
nectví za cenné a proto doporučuje,aby k její žádosti
byl vzat zřetel.
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Francouzský časopis „Les Annales“ prosí o nové subvence.
63

Beneš ochotně slíbil podporu ve výši 5000 francouzských
franků. Po svém návratu ze Ženevy dal dr. Beneš tiskovému
odboru pokyn, aby poukázal česko-slovenskému vyslanectví
v Paříži 5000 frs. pro pana Chandana. Tento příkaz pana mi
nistra byl samozřejmě promptně proveden, ačkoli vyslanectví

kánský novinář velmi pochybné pověsti, který se ve skuteč
nosti jmenuje Šantič a uvedené časopisy založil jen proto, aby
vylákal od různých vlád subvence. Bělehradská vláda založení
těchto listů nefinancovala a také jugoslávské kruhy v Paříži
chovaly se vůči Chandanovi s krajní reservou. To vše však
nezabránilo, aby se ministr Beneš nezajímal o tohoto hoch
štaplera. Rozhodně obdržel pan Chandan dne 18. února 1935
WVPWo

Případ Sauerweinův.
V osoběfrancouzskéhonovinářeJulesa Sauerweina
se dostalo tiskovému odboru ministerstva zahraničních věcí
partnera, kterému musilo býti dobře placeno již pro jeho
jméno. Sauerwein dovedl udělati z novinářství obchod tako
vým způsobem, jak se to sotva podařilo někomu jinému před
ním nebo po něm.

Jules Auguste Sauer wein se narodil r. 1880v Marseille.
Jeho původ byl dlouho nejasný. Vzhledem k jeho naprosto
židovským praktikám byla často vyslovována domněnka, že
je Žid. Je to však jen částečně pravda. Pochází ze švýcarské
rodiny, která se asi před sto roky vystěhovala do Elsab.
Vskutku však byla jedna z jeho prababiček Židovka a po ní
asi zdědil Sauerwein značnou část duševních vlastností, což
podle zkušeností nauky o dědičnosti není naprosto nic neoby
čejného. Sám se po skončení svých studií chopil novinářské
64

dráhy, kde se nejprve věnoval umělecké kritice. Pak šel na
několik let do Wien, kde byl činný jako sekretář na francouz
ském vyslanectví a mimo to jako bankovní úředník v Roth
schildově Lánderbank. Dne 27. června r. 1909 vstoupil do
redakce „Matinu“ v Paříži a stal se r. 1919 jeho zahraničně
politickým redaktorem. Po světové válce se objevoval jako
zpravodaj „Matinu“ na všech větších mezinárodních konfe
rencích. V r. 192T podnikl velkou cestu po světě, která ho
vedla do SSSR, Číny, Japonska a Spojených států. Dne 30.lis
topadu 1931 dostal od „Matinu““ výpověď s odůvodněním, že
bere peníze současně od Auai d'Orsay (francouzské minister
stvo zahraničních věcí) a z tajného fondu jednoho jihovýchod
ního státu.
Jeho styky s pražským hradem se datují od r. 1928. Dne
8. května 1928 byla zahájena slavnostní přednáškou ve vel
kém zasedacím sále Staroměstské radnice nově založená „Svo
bodná škola politických nauk“. K této přednášce byl pozván
pan Sauerwein, jenž měl mluviti o otázce, zda žurnalismus
je věda, umění nebo pouhá rutina (Sauerwein odpověděl na
tuto otázku tak, že žurnalismus spojuje v sobě všechny tyto
tři složky). Nejprve předcházela rozsáhlá výměna dopisů, po
něvadžSauerwein mělrůzná zvláštní přání stran vnější úpravy
slavnosti i pokud jde o posluchačstvo. Příznačné pro Sauer
weinovo chování je to, že se sice velkoryse zřekl jakéhokoli
honoráře za tuto přednášku, avšak ve svém dopise minister
stvu zahraničních věcí se jen tak docela mimochodem zmínil,
že by se měl vzíti zřetel na to, že přijede v doprovodu své
choti. To znamenalo ovšem pro českou státní pokladnu dvojí
jízdné první třídy z Paříže do Prahy a zpět, jakož i útraty
celého pobytu manželů Sauerweinových v Praze. Konečně
7. května přibyl Sauerwein do Prahy a večer dne 8. května ko
nal francouzsky zmíněnou již přednášku.
5 Tajné fondy ITI. sekce, — III. vyd.
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O dva roky později přijel Sauerwein znovu do Prahy za
účelem interviewu s presidentem Masarykem. Již z Paříže dal
ministerstvu zahraničních věcí oznámiti, aby mu byl do hotelu
Adlon v Berlinu oznámen termín pro přijetí u státního presi
denta. Mezi ministerstvem a berlinským vyslanectvím byl
proto po několik dní čilý telefonní styk, až nakonec se ujed
nalo, že Sauerwein nepřijede do Prahy přes Berlin, nýbrž
přes Bukurešť. Konečně po velkém rozčilování, a když mu
bylo dáno pro přijetí u státního presidenta několik terminů
na vybranou, došlo k přijetí 13. června 1930.
O Sauerweinově stanovisku k německým politickým otáz
kám nás poučuje dopis, který Sauerwein zaslal 5. listopadu
1930 šéfredaktoru wienského deníku „Die Stunde““,vydržova
ného Hájkem: Vycházeje ze svého interviewu, který dal listu
„Neues Wiener Journal““ o svém stanovisku k antisemitismu,
zaujal tu nejprve postoj k hnutí Heimwehru, které označil
za „naprosto oprávněnou ochrannou organisaci měšťanských
vrstev k zabezpečení jejich sociálního postavení““.Potom však
pokračoval: „Totéž právo přiznávám i organisacím protivné
strany. Uvnitř hnutí Heimwehru všakti, kdož, místo aby plnili
vlastní úkol Heimwehru, oddávají se hitlerovským fantasiím,
nesmějí v žádném případě býti stavéni na odpovědná místa.“
Tento názor vyslovil pan Sauerwein přes to, že několik řádků
před tím řekl, že nepovažuje za slušné, aby se cizinec míchal
do volebního boje. Pokud se týká anšlusu, přiznává, že již po
dvanáct let je rozhořčenýmodpůrcem této myšlenky. Rakuša
nům chce při tom upuštění od anšlusu učiniti stravitelnějším
tím, že poukazuje na reparace, které by museli platiti jako
členové Německé říše, a k svým přátelům v Německu volá:
„Máte dost co dělat se svým vlastním opětným vzestupem,
proč chcete ještě s sebou vléci to rakouské břemeno ?““Takový
je Sauerwein jako politik. '
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Sauerweinovo postavení mezi novináři jeho země a jeho
význam pro světový tisk byly ovšem pro ministerstvo zahra
ničních věcí dostatečným podnětem, aby s ním vstoupilo co
nejdříve do obchodního spojení. Aby bylo možno podpláceti
pana Sauerweina ve vší slušnosti, byla zvolena forma, která
se již častokrát osvědčila: bylo zařízeno, aby psal pro Praž
skou korespondenční kancelář články, za něž byl bohatě „ho
norován““.O uzavření tohoto obchodu a jeho úspěchu nás nej
lépe poučuje Hájkova poznámka v aktu ze dne 9. prosince
1929, již citujeme.
„Ministerstvo zahraničních věcí.

Pro domo:
Z příkazu podepsaného uzavřel Radio Central úmluvu
S p. Sauerweinem o pravidelném dodávání článků za 3000,— fr.
frs. měsíčně. Ježto úhrada, kterou za články docílí Radio Cen

tral od svých odběratelů je zcela nepatrná, hradí ministerstvo
zahraničních věcí dvě třetiny, t. j. dva tisíce pět set korun mě
síčně — což do konce října roku 1929 činí (od 1. XI. 28 do 30.
X. 29) 12X2500,— třicet tisíc Kč.
9. XII. 1929.
Jan Hájek, v. r.“

Výše tohoto měsíčního poukazu 2500 Kč zůstala i tehdy,
když v pozdějších letech kurs francouzského franku v poměru
ke koruně podstatně klesl, takže pan Sauerwein dostával za
své články měsíčně nejprve 2000 frs. a nakonec jen 1600 frs.
Ministerstvo zahraničních věcí pokračovalo však v měsíčním
vyplácení částky 2500 Kč až do svého hořkého konce, takže
pan Sauerwein během asi deseti let obdržel vcelku asi
300 000 Kč.

Při tom však nebyl Sauerweinův poměr k českým úředním
místům nijak zvlášť skvělý. Leckdy odběratelé Sauerweino
vých článků v Česko-Slovensku,tedy především agentura
6T

„Central European Radio“ a „Prager Presse“, nebyli s formou
těchto článků nikterak spokojeni, což lze nejlépe vysvětliti
tím, že Sauerwein měl i k ostatním státům „závazky““,které
někdy byly v jistém protikladu k závazkům vůči česko-sloven
skému ministerstvu zahraničních věcí. Také z Paříže byly pří
ležitostně spřádány intriky proti Sauerweinovu obchodnímu
spojení. Pravidelné příjmy z Prahy mu zřejmě nepřál jeho

kolega Perroux

z časopisu„Paris Soir“, který byl rovněž

česko-slovenským vyslanectvím v Paříži bohatou měrou sub
vencován. Obrátil se proto na tiskového attaché česko-sloven

ského vyslanectví Šafránka,

jemuž donesl,že Sauerwein

dostává peněžní podpory i od jiných států. Šafránek se obrátil
v dopise leteckou poštou z 26. října 1934, označeném výslovně
jako „tajný“, na svého pražského šéfa Hájka a píše tu m. j.:
„V „Paris Soir“ začíná proti Sauerweinovi palácová revoluce.
Podařilo se mu totiž vyštvati Charles Sicard-a a nyní chce vy
pudit Charlesa Rebera. Používá k tomu postranních cest (mal
tressa gen. ředitele Prouvosta) a své gangsterské drzosti. Šéf
redaktor „Paris-Soir“, Gabriel Perroux, jest v čele odboje proti
Sauerweinově politickému vlivu v listě a počítá v této své sta
tečné iniciativě s námi a Jihoslovany. Pokud jde o tyto, nesmí
se již Sauerwein v Bělehradě objeviti. Svinstvo, které nyní
Sauerwein hromadí v „Paris-Soir“, jest horší než svého času
v „Le Matin“. Budeme-li míti odvahu, pomůžeme osvoboditi
francouzskou žurnalistiku od její největší canaille.“

Tuto odvahu neměli však ani v Praze, ani v Paříži. V praž
ském ministerstvu zahraničních věcí se velmi dobře vědělo,
jaký má pro ně Sauerwein význam, i když občas prokazuje
služby jiným penězodárcům. Také česko-slovenský vyslanec

v Paříži dr. Štefan Osuský

nikterak nezastával názor

svého tiskového přidělence, že totiž je nutno odstraniti tu
„kanalii“ Sauerweina. Když Sauerwein počátkem r. 1937 měl
opět malou rozepři s „Prager Presse“, postěžoval si u vyslance
- 68

||

Pyro
(XBR

930N
A
gTeuoxoPp

TVELNAD
NVAJOUTI
OPTVU

EJUSOVT
UOJUPOUP
2X
—=*000*GT
TITpUIUN
yu
fyas
038
-jed

:knojapa
bS-1961S

OA3BIO30TUTE
UOJUDTUBITOL
S04

G
a*ozví1

$x0fepoauídz
zoapo

omEfNEIAJOČ
O30J3
MofJId
4x38y09
9X
——*000"GT
"/0js1330yu30d/
Nozo3y
S94
po
ousf
13004030
PTOZIPGO
A
J0A0ODIId
oxB,
VU OTETOUOU
*uofnoD
BI02IUPOIJ9E
OId
60mMC
VuTeBIONVG
42
"TEIIB
A
STi— UBef

"I

fI01x
myu
o3paJdeTId
JUJ0gm
vu
nox38y0
-*006*2
*(
TZJIVd
onofnrvINOd
A
Po
UUPOT“T
£L6T
ouef
Uz
[ntTAOUTORIONVA
910131104
ÁxupT?
futopTavid
Sní
£plouou
IŽIJ */00j813PAP/
—*000*2

EE"
zen
brroggky
Sakra
—Árgc
rm
vKerem

J0apds
NGOp
PO
VUPOT"T
VE
Vuaz09*0£
Op
*£C6T

vpreplo

PTL
wa

vuzoza“22
*ECÉT
VHVUA
"1X
VAOHJO4
59
VuT0za*22
*(L6T
VHVUd

DYUMMUDNDY
"p
"M
"09939
"HE
O4d
D

9300
9TEUOJOP
A

1041499
UPAdO4NATI
OwpPDY
aln24a10d
ualid
nYjVidn

TVALNA
Nvdkonna
OIGVY
.

"pry
„EE
býbrry
er
roven
0by
ez
E
(4

"37
:Áaojaj3L
$5-45619

vgejd
„S923do11039"
:ÁueiďojsJ,
„tsosdosiu99“
mdo
"x
VAOHJOd
59
Ped

OIGVU
NVA4OUNA
TVULNAD
TVULNAJ
NVAJOUNA
OIGVA

9430z030737K
JUSTUTOIGTUZ
JO04
UD

ďa0:81
.

(xe
fepoaezda
odpo

*/oje
NoX033
DO
69A
OZ8,
130040304
PTOzIP0O
oxef
A
-epunzeí
o8NOH
"*/
PUETTOH
nmgX03X
"JIVK
9X0T3TTod
Áxu$To
ouof
VZ fnzvynod
om9(NZTA3OK
0323
MOfJId
Áx39y0
-*000*Ph
9X
-F308030017439/
EIU00VTdKA
==*00094
UOJUPOUP
TTrpeign
CX
mpu
039[
0343
-ou
VP9038
OTYTOUOU
TO
UVTXOTA
PUÁPUCI
OId
"*TTSA
ouaopeuvT
A
JUDI00m
KUTOPTAVId
JpIOUOT
ono
=-“000*8
"2X

OrpIOU
Naop
Po
BUPoT*T
op
Buarop*0E
VZ
*ÉC6T

Osuského a dosáhl toho, že se Osuský důrazně ujal Sauerweina
ve velmi rozčileném dopisu českému státnímu presidentovi
dr. Edvardu Benešovi ze dne 26. února 1937. V tomto dopisu

praví se doslova:„Není a nemůže být lhostej
no,co Sauerwein o nás píše“ Dopiskončíener
gickou výzvou: „Prosím Vás naléhavě, abyste se postaral o to,
aby „Prager Presse“ zacházela jinak s takovým mužem, jako
je Sauerwein.“
Zdá se, že se tento názor Osuského nakonec uplatnil i v mi
nisterstvu zahraničních věcí, neboť přes všechny intriky proti
Sauerweinovi obchodní spojení tohoto ministerstva s ním ne
bylo přerušeno, dokud na podzim 1938 nebyla platební schop
nost Hájkova fondu přerušena vyšší mocí.

Emigranti, svobodní zednáři
1sociální revolucionáři
Zvláštní kapitolu důvěrných tiskových subvencí v Paříži
tvoří listy ruské emigrace. K vnitřnímu podrývání carského
režimu v Rusku přispěla v nemalé míře strana t. zv. kadětů
(konstituční demokraté) a strana sociálních revolucionářů.
Jako přesvědčení „západníci““ snažili se zavésti ve spolku
s mezinárodním zednářstvem systém a methody západní de
mokracie i v Rusku. Tito politikové, vyšedší z kruhů liberali
stického měšťáctva, měli za to, že dosáhli již velmi mnoho,
když jako v Paříži i v Petrohradě politisující advokáti a uni
versitní profesoři pronášeli v parlamentu buřičské řeči.V boji
proti carismu byli jim jako spojenci vítáni i sociální demokrati
a sociální revolucionáři. Když pak za své krátké vlády od
března do října 1917 nemohli se zbaviti duchů, jež vyvolali, a
nakonec sami byli smeteni bolševickou revolucí, dali zednářští
páni advokáti a profesoři přednost tomu, že šli do ciziny, nej
70

raději do F'rancie, a přenechali ruský národ, vržený jimi do
zkázy, jeho osudu a Čece.

K těmto politikům patřili předněKerenskij
a jeho
zahraniční ministr Miljukov.
Alexander Fedorovič Ke
renskij,
narozený roku 1881,byl povoláním advokát a
získal si před světovou válkou jméno tím, že vedl politické
procesy. V r. 1912 se stal členem dumy, později za světové
války mluvčím oposice a po vypuknutí březnové revoluce 1917
ministrem spravedlnosti a brzy nato ministrem války v t. zv.
provisorní vládě. V červenci se stal ministerským předsedou
a v srpnu dokonce vrchním velitelem všech ruských bojových

kého nadání, že má v sobě schopnosti druhého Napoleona,
avšak právě tím se stal přímo symbolickou postavou a typem
veškerépolitické neschopnosti. Kerenskij se nestal zakladate
lem demokratického Ruska, nýbrž připravovatelem cesty pro
bolševismus. Tomuto svému dějinnému poslání zůstal též
věren, když v létě 1941 při vypuknutí války se Sovětským
svazem prohlásil se solidárním s bolševiky.
Starým revolucionářem liberální ražby je i Pavel Nikola
jevič Miljukov,
narozený r. 1859 v Moskvě.Původně his
torik, obrátil se později k politice a dlel již za carských dob
jako emigrant v zahraničí. Ruská revoluce 1905 umožnila mu
návrat do vlasti a pokračování v politické práci. Za světové
války bojoval zejména proti domněle germanofilskému okolí
carského dvora. V tak zvané prozatímní vládě se stal mi
nistrem zahraničí a v této funkci vstoupil m. j. v užší politický

styk i s hlavoučeskéemigraceT. G. Masarykem,s

nímž

se jakožto zednářcítil těsně spojen. Jemu zejména vděčil Ma
saryk za to, že Česká Národní rada, založená v Rusku Dů

richem,

byla rozpuštěna, což Masarykovi podstatně uleh

čilo cestu k politickému vedení. Od té doby se mu cítil Masaryk

1

hluboce zavázán, i když Miljukov, jakmile se bolševismus do
stal k moci, musil stejně jako Kerenskij opustit Rusko. Přes
to Miljukovovo stanovisko k bolševismu, v jehož pád sice
doufal, nebylo nikdy zcela odmítavé a vždy se vyslovoval
proti násilné intervenci proti němu.
Miljukov šel nejprve do Búlharska a pak definitivně pře
sídlil do Mekky všech ruských západníků, Paříže, kde založil
„Demokraticko-republikánský svaz““ruských emigrantů a ča
sopis „Poslědnija Novosti““,jehož se stal šéfredaktorem. Ke
renskij naproti tomu založil nejprve v Praze list „„Volja
Rossiji“ a později v Paříži časopis „Dni“
Je starou zkušeností, že noviny, které se nemohou předem
opirati o pevný kruh odběratelů, stojí peníze. To platí tím více
pro listy, jejichž čtenářský okruh se skládá z lidí, kteří sami
žádné peníze nemají, jak tomu bylo u většiny ruských emi
grantů. Teď musili tedy pomoci staří zednářští přátelé ze svě
tové války a kdo mohl pro takovou pomoc přicházeti v úvahu
více než Masaryk?
Tato naděje neměla být marnou, a tak musil Masaryk, po

případějeho zahraniční ministr dr. Beneš, opět jednou hlu
boko sáhnouti do měšce českých poplatníků, aby mohly býti
vydržovány časopisy těchto ruských svobodných zednářů. I na
tyto účely šly milionové částky. Zatím co subvence pro ruský
emigrantský tisk byly v prvních dobách zasílány spolu s ostat
ními subvencemi pro tisk francouzský prostřednictvím česko
slovenského vyslanectví v Paříži, šly tyto platy později jed

notně rukama ministerskéhorady Papouška v

tiskovém

odboru ministerstva zahraničních věcí. Tak na př. z částky
698 000 frs., převzaté dne 14. února 1925 legačním radou
Krnem v Paříži pro subvencování francouzského tisku, bylo
240 000 frs. určeno jen pro Miljukova.
(2
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Mimo to byly ruským emigrantským časopisům jen v le
tech 1924—27poukázány tyto částky:

Dne
29.
8.1924:
pro
1.Časopis
Dni.

250 000 Kč

2.

,

a.

,

Sovremennyje
Zapiski
Volja Rossiji

4.

»

pana Obova

75 000 „
80 000 „
30 000

„,

435 000 Kč

Dne 9. 12. 1925: pro

1. Časopis Dni
..
»
Sovremennyje

780 000 Kč

2.

3.
4

»
,

Zapiski
. 120 000 „,
Nova Ukrajina 100 000 „,
Volja Rossiji
240 000 „,
1,240 000 Kč

Dne 6. 12. 1926: pro

1. Časopis Dni

2.
3

,
,

4.

,

490 000 Kč

Volja Rossiji
240 000 ,
Sovremennyje
Zapiski
. 120 000 „,
Nova Ukrajina 100 000 ,
950 000 Kč

Dne 28. 12. 1927: pro

1. Časopis Volja Rossiji
2.
Sovremennyje
Zapiski
3.
)
Nova Ukrajina
4. Paní Brusilovovou

240 000 Kč
100 000

„,

60 000 ,

60000

460 000 Kč

I v příštích letech byly vydávány na tyto účely obdobně
vysoké částky. V rozpočtu důvěrných vydání na léta 1930—32
jsou na příklad zařazeny pro ruský emigrantský tisk tyto

částky:
1930:

pro

1. Miljukova
2. Volja Rossiji

4.
8. Dni.
o emennyje Zapisky

200 000 Kč
200 000 „,
80 000 „,

60 000 ,
620 000 Kč

(E:

1931:

pro

1. Miljukova

—..

.

.

.

...

200000 Kč

2. Volja Rossiji . . . . ...
160000 ,
3. Sovremennyje Zapiski . . . 80000 ,

4.Dni... -2-2.2.22

60000,

500 000 Kč
1932:

pro

1. Miljukova

—. .- .

-2 .

400000

3. Sovremennyje Zapiski. . .
4.Dni...
. . .. . ...

2“

2. Volja Rossiji

.

.

Kč

.

To jsou ovšem jen položky za několik málo let, neboť by
vedlo příliš daleko, kdybychom zde chtěli uváděti tyto po
ložky za celou dobu trvání tiskového odboru ministerstva za
hraničních věcí. Platy kolísaly velmi značně, poněvadž sub
vencované listy často přes všechny příspěvky s české strany
nemohly býti udrženy a zanikaly. Zato po nějaké době byly
zakládány listy nové, které právě tak jako dřívější se těšily
přízni ministerského rady Papouška.
Po uzavření česko-slovensko
- sovětského paktu o vzájem
né pomoci musily ovšem všechny tyto zřejmé podpory pro
ruské emigranty být poněkud omezeny, neboť Moskva byla
by jistě měla panu Benešovi za zlé, kdyby byl stále ještě pod
poroval t. zv. kontrarevolucionáře. Na staré přátele se však
přece jen úplně nezapomínalo, i když tyto podpory poznenáhlu
nabyly rázu almužen. O tom nás poučuje především Hájkova
poznámka ve spisu ze dne 11. prosince 1935, která zní:
„S přáteli Kerenského v Praze bylo dohodnuto, že s platností
od 1. října 1935 má mu býti vyplácena předem ve čtvrtletních
lhůtách roční částka 15 000 Kč, slovy: patnácttisíc korun.
Šekový poukaz z fondu na dole uvedenou adresu S průvod
ním dopisem.
Vystaviti poukaz za uplynulé a příští čtvrtletí.

Adresa:
Alexander Kerenskij,
11, Airlie Gardens,
London W 8.

Jan Hájek, v. r.“
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Současně byl Kerenskému zaslán šek na 64.14.2 liber št.
v hodnotě 7500 Kč. Později dostával Kerenskij tyto výplaty
na adresu Paris XVlIe,122, Avenue de Versailles. Od 1. dubna
1937 byla z nařízení zahraničního ministra Krofty tato pod
pora zvýšena z 15000 Kč na 20000 Kč. Také list „Novaja
Rossija“, který Kerenskij tehdy vydával, byl podporován
z Hájkova fondu, byť jen skromnou měrou.
Menší poukazy dostávaly příležitostně i jiné ruské emi
grantské listy, z nichž budiž uveden jen časopis ,„Krestjan

skaja Rossija“,jehož vydavateléArgunov

a Maslov

obdrželi v roce 1931 2000 dolarů čili 67500 Kč. Někdy byly

očekávány od ruských emigrantů též jisté protislužby. Tak

obdrželv červenci1931ruský emigrant Stalinskij,

jenž

byl tehdy dopisovatelem deníku „Paris-Midi““,pro ruské so
ciální revolucionáře 6000 Kč, aby jim umožnil účast na tehdy
konaném kongresu II. internacionály ve Wien. Jako odůvod
nění je ve spisu uvedeno, že na programu tohoto kongresu
byla právě debata o otázce celní unie mezi Německem a Ra
kouskem. Ruští sociální revolucionáři jeli tedy z Benešova po
věření do Wien, aby tam na kongresu II. Internacionály hla
sovali proti celní unii. Aby zabránil této celní unii a vůbec při

h

WVWVS v?

%

LONDÝN
Jestliže znalce poměrů ve francouzském tisku nemůže snad
zvlášť překvapiti, že české propagační peníze plynuly do kapes
francouzských novinářů, pak bude jistě z počátku pochybo
vati o tom, zda takové korupční methody byly možny i u pyš
ných Angličanů, pánů nad polovinou světa. Tu třeba říci, že
na Angličana nebylo možno jíti s několika málo tisíci franků
nebo korun, u toho musily to býti už libry šterlinků. Pan
Beneš sáhl také hluboko do měšce českého poplatníka a platil
librami. Královské jako pyšná Anglie byly podle toho i „do
tace““,jež plynuly do kapes anglických novinářů.
Čtenáři anglického tisku musilo býti až do roku 1938 tu a
tam nápadné, že někteří angličtí novináři projevovali docela
obzvláštní zájem o Česko-Slovensko. Bylo přece všeobecně
známo, že zeměpisné znalosti průměrného Angličana, dokonce
i vzdělaného, aspoň pokud se týče Evropy, jsou neobyčejně
skrovné. Takovému Angličanu je zpravidla Plzeň pro své pivo
známějším pojmem než Praha, abychom docelo pomlčeli o tak
bezvýznamných podrobnostech, jako je otázka, jaké národ
nosti obývají zemi s tak těžko vyslovitelným jménem Czecho
slovakia. Jestliže tedy přesto někteří Angličané, byť jen ne
četní, projevovali o tuto zemi tak veliký zájem, musilo to
přece býti nápadné. Rozluštění této hádanky je také zde opět
obsaženo v aktech propagačního fondu bývalého česko-sloven
ského ministerstva zahraničních věcí. Vyberme tedy i zde
18

z bohatého materiálu, jenž je po ruce, z žebravých dopisů a
potvrzenek příjmu některé nejvýznačnější případy.
Počněme s mužem, který s tváří nejdokonalejšího gentle
mana strkal do kapsy největší částky a při tom byl přece tak
hrdý, že jednal s pražským zahraničním ministerstvem pro
střednictvím třetích osob, aby sám nepřišel do rozpaků tím, že
by snad musil za něco děkovati. Započněme s Wickhamem

Henrym Steedem.

Narozen roku 1871, studoval v Jeně,

Berlinu a Paříži a byl pak v letech 1896—97 v Berlinu, 1897
až 1902 v Římě a konečně od roku 1902—13 ve Wien zahra
ničním dopisovatelem „Timesů““.Ve Wien se seznámil osobně

s různými českýmipolitiky, předevšíms Masarykem
a
s Kra máře m,a získal si vůbecrozsáhlé znalosti o politické
struktuře Rakousko-Uherska. Tyto znalosti mu pak za svě
tové války, kdy byl zahraničněpolitickým redaktorem „Ti
mesů“, umožnily v nejužší spolupráci s lordem North

eliffem,

otcem tiskové lži, říditi politickou propagandu

proti Rakousko-Uhersku. Steed je původcem četných letáko
vých akcí, které podnikly dohodovéstáty především naitalské
frontě. Po světové válce od roku 1919 do 1922 byl šéfredak
torem „Timesů““ a pak se roku 1923 založením časopisu
„Review of Reviews““osamostatnil.
Již v tomto roce 1923 začínají též Steedovy obchody s ře
ditelem tiskového odboru česko-slovenského ministerstva za
hraničních věcí Janem Há j k e m,a to hned slušnou částkou
10 000 anglických liber, jež měly hodnotu asi 2000 000 Kč.
Jsou dva způsoby, jak vydržovati časopis. Jeden je přímé vy
plácení pravidelných podpor, jak tomu bylo ve Wien, v Pa
říži a v Ženevě, druhý je zadávání insercí. V případě Steedově
se šlo cestou druhou. Pan Hájek uzavřel tedy jménem mi
nisterstva zahraničních věcí s majitelem listu „Review of
Reviews“ smlouvu o zadání českých insercí v částce 10 000
19

liber šterlinků. Jak málo šlo při tom pražskému zahraničnímu
ministerstvu o českou hospodářskou expansi, vyplývá jasně
ze Steedova dopisu Hájkovi z 24. listopadu 1923, psaného
francouzsky a označeného výslovně za důvěrný, v němž Steed
poukazuje na to, že „Review of Reviews“ nemůže v jednom
roce převzíti inseráty za 10 000 liber a že se podle jeho názoru

o

Mimo to byla ve smlouvě ujednána Steedova spolupráce
s „Prager Presse“ jejíž náklady nenesla ovšem „Prager
Presse““,nýbrž ministerstvo zahraničních věcí. Pan Steed do
stával za tuto svou novinářskou spolupráci částku 3000 liber,
tedy asi 600 000 K za stejné časové rozpětí.
Všechny tyto platy šly přes česko-slovenské vyslanectví
v Londýně, t. j. ministerstvo zahraničních věcí vystavilo nej
prve poukaz na Hájka, Benešem osobně podepsaný, a na
tomto poukazu bylo výslovně poznamenáno, že na šeku nesmí
býti uvedeno ani jméno příjemce, ani jméno odesilatele. Hájek
obstaral pak šek a poslal jej diplomatickým kurýrem do Lon
dýna, kde jej vyslanec dr. Mastný osobně odevzdal S tee
dovi. Tak mohl Steed již 28. listopadu s velkým potěšením
oznámiti Hájkovi, že mu byl den před tím vyslancem dr.
Mastným odevzdán šek č. 44122, vystavený na příjemce,
v částce 8000 liber. Je pochopitelné, že tento dopis zakončil
nejen svými nejlepšími díky, nýbrž též ujištěním hluboké úcty
Hájkovi.
Avšak již 1. dubna 1924 oznámil vyslanec dr. Mastný opět

Hájkovi,
žeodevzdal
p.W.
H.
Ste
edvidopis
ministerst

zahraničních věcí ze dne 12. března 1924 a obdržel za to od
něho potvrzení, které posílá do Prahy prostřednictvím tehdej

šího legačníhorady Jana Masaryka.

Tento dopis Mast

ného je připojen k platební poukázce z 26. února, podepsané
osobně dr. E. Benešem, kterou se dává příkaz vyplatiti panu
80
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Hájkovi 5000 liber k důvěrným účelům. Šek, zaslaný londýn
skému vyslanectví, byl vystaven bankovním oddělením mi
nisterstva financí v Praze. Pan Steeď potvrdil příjem těchto
9000 liber francouzsky psaným dopisem, jehož český překlad
zní takto:
„Telephone.
Park 2347.

Landsdowne House Ť.
Holland Park. W.
Londýn 27. března 1924.

Vážený pane Hájku,
Nové onemocnění chřipkou mi zabránilo potvrditi Vám pří
jem šeku na angl. liber 5000,— ihned, když J. E. dr. Mastný mi
jej odevzdal. Prosím Vás, abyste mi prominul toto nedobrovolné
zdržení.
Vyrovnal jste takto zůstatek z liber 10 000,— za inserci,
t. j. liber 2000,— a liber 3000,— za mou informační službu.
Děkuji Vám jak jménem »Review of Reviews«, tak i jménem
svým za Vaši velkou laskavost a prosím, abyste byl ubezpečen,
že neopomineme nic, abychom dosáhli zvýšeného účinku inse
rátů v »Review« a abychom poskytli co nejhodnotnější infor
mační službu.
Nyní, když jsem téměř skončil těžkou práci, souvisící s do
končením mé knihy, a kdy příprava zvláštní přílohy o střední
Evropě je již skoro hotova, budu míti více času na pravidelnější
příspěvky pro »Prager Presse« a pro jiné československé listy.
Doufám, že v několika dnech zašlu J. E. presidentu republiky
prvních 17 kapitol své knihy. Až si je prohlédne, můžete jich po
užít pro překlad do češtiny. Je však třeba, aby tento překlad
nevyšel před podzimem, a hlavně ne dříve, než za 14 dní po
anglickém vydání. Nemohu ještě dáti autorisaci k překladu
knihy do němčiny, neboť práva k překladu do všech jiných ja
zyků kromě češtiny patří mým nakladatelům.
Současně s mými díky přijměte, vážený pane Hájku, ujištění
o mých nejsrdečnějších a nejvděčnějších citech.

Wickham Steedď“
MonsieurJan Hájek,
Au Ministěre des Affaires Etrangěres
Prague
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Pan Steed tedy podle vlastního doznání vstrčil během půl
roku do kapsy slušnou částku 13 000 liber šterlinků, což se
rovnalo při tehdejším kursu asi 2080 000 Kč, tedy víc než
dva miliony Kč. Za takovou částku bylo již opravdu možno
projevovati nadšení pro malý národ v daleké střední Evropě.
Nicméně byl to teprve opravdu slibný počátek obchodního
spojení pana Steeda s ministerstvem zahraničních věcí v Pra
ze. Dne 17. října 1925 zasílá ministerstvo panu Steedovi opět
šek na 1000 liber, který byl dne 21. října odevzdán kurýrnímu
výpravnímu odděleníministerstva pro vyslanectví v Londýně.
Dne 31. října oznámil Jan Masaryk, který se zatím stal vy
slancem, svému příteli Hájkovi, že peněžní dopis ze 17. října
došel a téhož dne byl doručen adresátu. Tentokrát si dal pan
Steed s poděkováním za peníze na čas. Tisíc liber nemůže ko
nečně kapitalistického Angličana přivésti z klidu. Teprve
16. listopadu oznamuje Hájkovi chladným obchodním tónem,
že obdržel dopis ze 17. října a bude ostatně o věci jednati
S p. ministrem, tedy s Benešem, za jeho pobytu v Londýně po
čátkem prosince. Ministerstvo zahraničních věcí si proto po
spíšilo a poslalo p. Steedovi dne 28. listopadu opět peněžní
dopis, jehož příjem zároveň s přiloženým šekem č. 232.052-996
byl potvrzen v Steedově dopisu ze 17. prosince 1925. V tomto
dopisu Steed sděluje svému „drahému panu Hájkovi“, že po
stavil tisk i inserci „Review of Reviews““na novou základnu.
Od ledna 1926 spolupřevezmeprý insertní nábor tiskárna, což
umožní úspory též při nákladech na tisk a také značný vzestup
úspěchu inserce. Nový nakladatel zajímá prý se již dlouho
o „Review“ a zdá se, že je ochoten pomáhati této revui vším
možným způsobem. Pražské peníze byly tedy asi zatím docela
spotřebovány, neboť, jak se zdá, situace časopisu podle tohoto
líčení, mluvícího o úsporách a pomoci, nebyla příliš růžová.
P. Steed připojuje též hned k tomuto vylíčení stavu věcí pros
85

Max 19-1832.
OZEGNOGLOVAM MIRNISTER,

O. OROSVENOR PLAGE.O0.W.i.
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Masaryk prosí o roční subvenci pět set liber
pro Wickhama Steeda.
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bu o obnovení česko-slovenských insercí, které prý by ho
těšilo. Končí tento dopis, naladěný již velmi do moll, nejen
ujištěním o svém díku za zaslané nové provozní prostředky,
nýbrž též vyjádřením své oddanosti panu Hájkovi a věci střed
ní Evropy, jež prý je současně věcí míru. Angličanovi, jenž má
starost o udržení svého časopisu, ležela tedy náhle opět na
srdci věc střední Evropy a věc míru.
Přes tento zájem o střední Evropu, nebo spíše přes zájem
správce českých propagačních peněz o něho, nelepšily se Stee
dovy peněžní poměry nikterak, až pak náhle v březnu 1928
zazněl pronikavý výkřik o pomoc. Jako Angličan byl ovšem
opět příliš hrd, aby požádal české ministerstvo zahraničních
věcí o podporu přímou cestou. Vyslal proto svou starou pří
telkyni Madame Rose, která rovněž již za světové války
spolupracovala s Masarykem a s Benešem, a mohla proto po
čítati s jejich uznalostí. Vstoupila tedy ve styk s vyslancem
Janem Masarykem a ten zaslal pak ihned Hájkovi tento dopis,
který otiskujeme v přesném znění:
March 19 — 1928.

„CzechoslovakMinister,
9, Grosvenor Place, S. W. 1.

Milý příteli —

dovoluji si Vás zaobtěžovat v této přísně nejdůvěrnější věci:
Zavolala si mne včera Madame Rose (využila Steedovi nepří
tomnosti v Londýně) a sdělila: „Svého času jednal Steed s Háj
kem ohledně článků pro naše a okolní noviny. Steed se k tomu
nedostal pro jinou práci a věc se pozapomněla. Dnes Vám sdě
luji zcela důvěrně, že by Steed velmi potřeboval stálý příjem
asi 500 liber šterliku. Steed by mohl psát týdenní článek,
který kdyby se „syndikoval“ t. j. byl uveřejněn v řadě časopisů
mohl by Steedovi vynést 10 liber. 52 článků do roka ejhle 520 £.
Steedovo postavení je čím dál obtížnější, jeho nepřátelé ztěžují
mu situaci tak, že jen s největší námahou nachází odbytiště pro
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své články. Začal již šahat na svůj malý kapitálek a tomu já
chci za každou cenu zabránit — mně je 79 roků nevím jak tu
dlouho budu a opustit Steeda nezaopatřeného je pro mne hrozná
myšlénka. Pokuste se to zařídit — napište Hájkovi — budu
Vám neskonale vděčná.““Potud Madame Rose. Nejsem překva
pen. Tušil jsem, že se Steedovi dobře nevede — různé narážky
a vzpomínky na „zlaté staré časy“ atd. mne v tom tušení stále
utvrzovaly. Dnes není tedy pochyby. Jedná se asi o 90 tisíc Kč
ročně. Nevím, dá-li se tento obnos vyrazit z článků —pochy
buji. Kdyby Steedova říkání vycházela týdně v několika časo
pisech ztratila by vzácnost. Snad by to braly některé Srbské a
Rumunské noviny — ale i o tom pochybuji. Na druhé straně,
kdyby se Steed dověděl, že se mu peníze dávají „jen tak“ asi,
že by to nechtěl přijat. To je tedy můj dnešní ořech. Opustit
Steeda nemůžeme — jsme jediní, kterým se ke svým neutěše
ným financím přiznal (se Srby a Rumuny není v tak intimním
styku) — najít však vhodný modus, aby to nebylo almužnou
zdá se mi obtížným problémem. Ovšem řešení „žurnalistické“
by bylo nejlepší. Prosím Vás pěkně uvažte o tom, eventuelně se
poraďte s Presidentem a dejte mi co nejdříve soukromou zprá
vu. Věc nespěchá nějak nesmírně — ale můj dojem v rozhovoru
s Madame R. byl „čím dříve tím lépe“.
UpřímněVáš

Jan Masaryk, v. r.“

Potřeba peněz u pana Steeda tedy opět jednou vzrostla,
když jeho přítelkyně Madame Rose se snažila opatřiti mu
ta
kovouto velmi spoře zahalenou subvenci. Tiskový přednosta
Hájek si rozhodně pospíšil, aby v dopisu, zaslaném vyslanci
Janu Masarykovi dne 23. března 1928, přistoupil na „novinář
ské“ řešení vyslancem navrhované. Dopis zněl takto:
V Praze, dne 23. března 1928.

„Vážený a milý pane vyslanče!
Na Váš dopis ze dne 19. t. m. odpovídám zásadně ještě před
svým odjezdem na dovolenou, ze které se vrátím až v květnu.
Myslím, že se věc žurnalisticky řešit dá, třebaže za diskret
ního přispění. Představuji si to tak, že by bylo možno, aby se
články psaly 26krát do roka, t. j. jednou za 14 dní — při tý
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denním psaní by se opotřebovalo i jméno i themata. Přijímám-li
za základ sumu Vámi naznačenou, přišel by jeden článek na
4000 Kč.

Byly-li by články psány pro Radio Central, jenž by je umis
ťoval současně v „Neues Wiener Tagblatt“, bělehradské „Po
litice“, „Prager Presse“ a v jednom rumunském nebo polském
listě, nebyla by to ani suma příliš neobvyklá, ježto na př. p.
Sauerwein za otištění syndikovaného článku žádá rovněž 1000Kč.
Myslím, že tento způsob by jednak ani pracovně neexponoval
příliš autora ani nevedl k zevšednění jeho jména, jednak že by
ani neměl formu vtíravého dobrodiní.
Jsem s přátelským pozdravem Váš
Hájek, v. r.

Panu Janu Masarykovi,
mimoř. vyslanci a zplnomoc. ministru

v Londýně.“

Zároveň dal Hájek agentuře „Central European Radio“,
podléhající ministerstvu zahraničních věcí, podnět, aby vstou
pila s p. Steedem ve spojení a nabídla mu za zasílání pravi
delné článkové služby měsíčně 8000 Kč. O tom učinil Hájek
tento rukopisný záznam:
„Na vyzvání ministerstva zahraničních věcí objednala člán
ková služba Centropressu u W. Steeda v Londýně pravidelnou
článkovou službu za měsíční honorář 8000 Kč. Honorář tento
zavázalo se min. zahr. věcí plně uhraditi počínaje 16. červnem
1928.

Do konce roku 1928 je z tohoto titulu uhraditi částku 52 000
Kč. Za prvou polovinu roku 1929 další částku 48000 Kč.
Úhrnem 100 000 Kč, jednostotisíc Kč, které se současně pouka
zují z prop. fondu (čj. —).
20. IV. 29.
Jan Hájek, v. r.“

Nehledíc k nepoměrné výši honoráře, obdržel tedy Steed
honoráře za dosud nenapsané články vyplaceny předem až do
30. června 1929.Jestliže tedy ten tak jemnocitný p. Steed ještě
nezpozoroval, že tu jde přece o korupci, pak jde jistě v jeho
případě o docela zvláštní případ anglického tlustokožství.
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Ačkoli Steed dostal honorář za své články již od 15. června
1928, obrátil se „Central European Radio“ teprve 14. března
v německy psaném dopisu na něho s prosbou, aby mu dodával
pravidelně články za měsíční honorář 8000 Kč.
I když toto ujednání mezi „Central European Radio“ a
p. Steedem spočívalo na velmi vratkém podkladě, bylo přece
ku podivu trvanlivé. V dokladech tiskového a propagačního
fondu nalézáme v pravidelných půlročních přestávkách dopisy
„Central European Radio“, z nichž jeden otiskujeme:
„Central European Radio.
Telegramy: „Centropress““ Praha.
Telefony 519-51—54.
Tit.
Ministerstvo zahraničních věcí,
zpravodajský odbor,

Praha, 7. ledna 1930.
XI, Fochova 062.

v Praze.

Vážený pane přednosto,
na Váš příkaz poukazujeme Wickham Steedovi v Londýně,
za jeho politické články, měsíční honorář Kč 8000,—, který
nám refundujete.
Úhradu na tento honorář za dobu od 1. července do 31. pro
since 1935 složil jste nám dne 9. července 1935.
Prosíme Vás, vážený pane přednosto, abyste nám dal laskavě
poukázati další částku na dobu příští.
V dokonalé úctě
Central European Radio

Oplatka
v.

r.“

K těmto dopisům, jež byly stále signovány Hájkem, byly
zpravidla připojeny platební poukázky ministerstva zahranič
ních věcí, adresované Anglo-československé bance a Pražské
úvěrní bance, aby poukázaly „Central European Radio“ část
ku 48 000 Kč. Během asi deseti let dostal tedy p. Steed opět
asi jeden milion korun.
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Ale to není vše. Ještě jednou musilo se sáhnout hluboko
do českého státního měšce, aby bylo pomoženo p. Steedovi,
který stále potřeboval peníze. Přes všechny subvence z Prahy
se mu nepodařilo udržeti časopis „Reviewof Reviews““,jenž
od počátku stál na slabých nohou, takže v roce 1929 se Steed
musil rozhodnouti časopis zastaviti. Než i zastavení časopisů,
které se octly v úpadku, stojí peníze, a kdo mohl býti vhod
nější k tomu, aby to zaplatil, než český poplatník, který in
vestoval přece již miliony do tohoto listu, resp. do kapes jeho
majitele. P. Steed obrátil se tedy opět na vyslance Jana Masa
ryka s prosbou o podporu, podle lidského uvážení poslední,
pro svou zastavenou „Review of Reviews““.O výsledku tohoto
prosebného kroku, pro pana Steeda jistě již nikoli neobvyk
lého, podává nám zprávu rukopisný záznam archiváře presi

denta T. G. Masaryka,

Vasila Š kra cha. Tentozáznam

je uložen jako doklad v aktech tiskového a propagačního
fondu a zní takto:
„Soukromý archiv a knihovna
presidenta republiky.
Praha IV, hrad.
W. Steed.
Likvidace Review of Reviews.

12. IV. 1930.

Pan vyslanec J. G. Masaryk vyjednal u pana presidenta re
publiky a pana ministra dr. Beneše pro pana W. Steeda na li
kvidaci jeho Review of Reviews a na pomoc jemu osobní Kč
120 000,— kteroužto částku už z pokladny pana presidenta re
publiky dostal. Podle ujednání má polovinu této částky hradit
pokladně pana presidenta republiky z propagačního fondu mi
nisterstvo zahraničních věcí. Prosím tedy o refundaci Kč
60 000,— pokladně pana presidenta republiky.
Soukromý archiv a knihovna
presidenta republiky.
V. Škrach, v. r.“
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Kvitance kanceláře presidenta Masaryka na třicet tisíc korun
pro protimtlerovskou akci v Anglii.

Tím můžeme uzavříti jednu z nejhorších kapitol o hospoda
ření s českými propagačními penězi, případ Wickhama Steeda,
proti němuž všechny ostatní případy podplácení anglických
novinářů z prostředků ministerstva zahraničních věcí zdají
se skoro bezvýznamnými.
Styk ministerstva zahraničních věcí s kanceláří presidenta
republiky, jak jsme jej viděli při poukazu 120 000 Kč Wickha
93

mu Steedovi

na likvidaci jeho časopisu „Review of Re

views““,existoval ostatně i jinak. Na tomto místě má však
býti pojednáno jen o takových případech, kdy šlo o peněžní
poukázky do Anglie. Tak nacházíme v aktech propagačního
fondu z roku 1934na příklad tento záznam:
„Podle dnešního telefonického rozhovoru S p. přednostou
Hájkem posílám přiloženou potvrzenku na 30 000 Kč. Nehodí-li
se tato forma, prosím o jinou formulaci, kterou bych já nebo
dr. Strnad podepsal. Dr. Strnad tuto částku poukazuje z Kč
500 000,— na rok 1935 a rád by si ji na tento účet co nejdříve
refundoval.
11. XII. 1934.
V. K. Škrach, v. r.“

Tento záznam sám o sobě nám ještě neříká, k jakému účelu
bylo určeno 30 000 Kč, o jejichž úhradu žádal archivář pre
sidenta Masaryka. Bližší objasnění podává tu teprve potvrzen
ka pana Škracha, jež zní takto:
„Potvrzuji, že jsem dnes přijal částku Kč 30 000, slovy třicet
tisíc Kč, pro pana presidenta republiky jako úhradu vydání za
hraničního charakteru ve výši 250 liber v Londýně (pacifistická,
protihitlerovská akce v Anglii).
V Praze dne 13. prosince 1934.
Vasil K. Škrach, v. r.“

Panu presidentuMasarykovi,

který se tak rád dával

označovati za filosofa na presidentském stolci, šlo tedy o pod
poru protihitlerovské akce v Anglii. Nehledíc k politické
otázce, zda bylo účelno organisovat proti sousednímu státu
placené štvaní ve státech třetích, mohl si znalec sociálních
poměrů v tehdejší Česko-Slovenské republice jistě představiti,
že státní president byl by našel pro 30 000 Kč i jiný způsob
použití.
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Masaryk potvrzuje příjem třiceti tisic korun pro generála Wintra
v Angři.

Již v roce 1930 si dal archivář presidenta Masaryka jednou
uhraditi z propagačního fondu ministra dr. Beneše 30 000 Kč
» 2 v
na anglické účely, jak nám prozrazuje tento záznam:
„Refundace Kč 30 000 z prop. fondu.

Panu řediteli Hájkovi.
Vyplatil jsem na příkaz pana ministra dra Beneše dne5.listo

padu 1929 panu vyslanci J. G. Masarykovi

(podle přilo

žené složenky) z fondu pana presidenta republiky Kč 30 000
(třicet tisíc Kč).
Ježto šlo o propagační účel v Anglii, prosím o refundaci této
částky.
V Praze dne 5. dubna 1930.
Vasil V. Škrach, v. r.“

I zde prozrazuje nám teprve připojená kvitance, k jakému
účelu byly peníze určeny. Jde tu o kvitanci vyslance Jana Ma
saryka z 5. listopadu 1929, kterou Škrach odevzdal jako vý
dajový doklad ministerstvu zahraničních věcí, a v této kvi
tanci Jan Masaryk potvrzuje příjem 30 000 Kč pro jakéhosi

generálaWintra

v Anglii.

Nanejvýš zajímavé je ovšem, když vyslanec Jan Masaryk
podává zprávu o svých různých korupčních manévrech v An
glii. Po této stránce zasluhuje naší pozornosti zejména dopis,
který Masaryk zaslal Hájkovi již na počátku své londýnské
činnosti, a který proto uvádíme v plném znění:

„Důvěrné.
Czechoslovak Minister,
8, Grosvenor Place S. W. 1,
V Londýně, dne 25. listopadu 1925.
Vážený příteli,
k Vašemu dopisu z 15. listopadu sděluji toto:
V bance máme dosud přes 500 £, takže kdybyste nám poslal
£ 600,— pro příští rok, abychom zase začali s 1100 £, myslím, že
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Důvěrné.
OZGOHODOLOVÁK BW800TER,
O,.6A5GVEWN0O08PLAOE,©.7.0.

V Londýně, dne 25.listopadu

1926.

Váženýpříteli,

k Vašem dopisu z 15.listopadu sděluji toto:
V bance mámedosud přes 500£, takže kdybyste nám poslal

£600.- pro příští rok, abychomzase začali 8 1100£, myslím,že

to bude zcela dostatečné. Výši a seznamplatů pošlu co nejdří
ve, zůstane však pro příští rok asi tentýž programplatební ja

ko v letech předcházejících, t.j.
Císaře jako Glasgow, Street,

platy procházející rukamaDra

atd.-Kromě toho občasné podpory

různým žurnalistům, na př. Machray, Poliakoff a jiní.
Některé
mou vykonané platy jsou rázu tak důvěrného, že bych je nemohl
ministerstvu súčtovat, ale sdělím Vámje cestou zcela soukromou.
Nebude toho mnoho, nějakých 100 -=150£ za celý rok, které jsem

potřeboval k různým politickým podfukům,

Doufám, že faktum, že jsme uspořili téměř polovinu preli
minovaného obnosu Vás uspokojí a že žádost o 600£ nebudete pova
žovat za neskrommou.
Srdečně Váe zdraví
Váš

PanředitelJanBÁJEK,
ministerstvo

zahraničních

a
věcí ,

ú

anafF.
————

V

Masaryk podává zprávu o politických čachrech
anglických novinářů.
7 Tajné fondy ITI. sekce. — III. vyd.
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to bude zcela dostatečné. Výši a seznam platů pošlu co nej
dříve, zůstane však pro příští rok asi tentýž program platební
jako v letech předcházejících, t. j. platy procházející rukama
dra Císaře jako Glasgow, Street atd. — Kromě toto občasné

podporyrůznýmžurnalistům,na př.Machray,Poliakoff

a jiní. Některé mnou vykonané platy jsou rázu tak důvěrného,
že bych je nemohl ministerstvu sůčtovat, ale sdělím Vám je
cestou zcela soukromou. Nebude toho mnoho, nějakých 100 až
150 £ za celý rok, které jsem potřeboval k různým politickým
podfukům.
Doufám, že faktum, že jsme uspořili téměř polovinu prelimi
novaného obnosu Vás uspokojí a že žádost o 600 £ nebudete
považovat za neskromnou.
Srdečně Vás zdraví
Váš
Jan Masaryk, v. r.

Pan ředitelJan Hájek,
ministerstvo zahraničních věcí,

Praha“

Nehledíc k poněkud buršikosnímu způsobu, jakým tu vy
slanec mluví o politických manévrech, jež provádí mezi poli
tiky země, v které je hostem, jsou pozoruhodná především
jména, jež jsou v tomto dopise uvedena. Mezi nimi zasluhuje
opět naší zvláštní pozornosti polsko-židovský novinář Vladi

mír Poliakoff,

který své doby svými články,uveřejňova

nými pod jménem „Augur“, patřil mezi nejznámější jména
světového tisku. Jeho jméno se vyskytuje v aktech tiskového
a propagačního fondu ministerstva zahraničních věcí velmi
často. Občas psal též pro české deníky jako na př. pro „Lidové
noviny“ nebo pro „Central European Observer““,anglický pro
pagační list, vycházející v nakladatelství Orbis, a dostával
za to rovněž nikoli nepatrné honoráře.

Nemůžeme-li z korespondence vyslance Masaryka
posloužiti větším počtem takových zpráv o úplatkářství v an
glickém tisku, pak příčinou je v neposlední řadě neobyčejně
velkorysý způsob, jakým tento pán byl zvyklý zacházet se
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RECEIVED
from Lidore Novíny,Prague the sum of twenty seven

pounds seventsen shillings covering tha period from January
lst 1937 to January lst 1938 for the contribution of Augur

articiesto thatjournal.“Žď+4 ECTom
Anglický novinář Poliakoff potvrzuje příjem
27, 17, 0 L.
Viz Dodatek,

č. 10.

státními penězi. V rozpočtech tiskového a propagačního fondu
opakuje se totiž každoročně položka, kolísající mezi 1000 a
1100 liber št., pro vyslanectví v Londýně, která v roce 1938
byla dokonce zvýšena na 3000 liber. Jeho předchůdce vysla

nec Mastný

byl naproti tomu v takových věcech přes

nější. Zasílal každoročně ministerstvu zahraničních věcí
přesné vyúčtování o důvěrných platech, které provedl. Z těch
je obzvláště zajímavé vyúčtování za rok 1923 se zřetelem na
jména, která se tu vyskytují, a uvedeme je zde jako příklad
takových vyúčtování:
í
„Výkaz důvěrných vydání od prosince 1922 do konce roku 1925.

1. Částky vyplacenép. J. C. C. Streetovi:
za rukopis „Hungary and Democracy“.

Stvrz. č..
. £ 105, 0,0 1.
podpora na cestu do ČSR . . . . . . £100, 0,0 2.
za „Central European Observer“:
T. 4. za duben a květen
£ 20, 0,0 3.
20. 5. za duben a květen
£ 10, 0,0 4*

4. 6. za červen
24. 7. za červenec.

£ 15, 0,0
£ 15, 0,0

5.
6.

Stvrz.
£ 30, 0,0
£ 30, 0,0
£ 15, 0,0

1. 8. za srpen a září
3.11. za říjen a listopad .
4.12. za prosinec .

č.
7.
8.
09.

2. Částky vyplacené nakl. Fisher Unwin na
knihu „Hungary and Democracy“:
23. 12. 1922

5. 5.1923

0

£

62, 10,0 10.

„-£ 68,11,011.

3. Částky vyplacené p. Glasgowovi za dopiso

vatelství „Prager Presse“:
17. 2. leden—březen .
26. 4. duben— červen
červenec—září

£ 30, 0,0 12.
£ 30, 0,0 13.
£ 30, 0,0 14.

říjen—prosinec
.
„E
4. Částky vyplacené p. Poljakoffu za důvěrné
informace:

30, 0,0 15.

15.
3.22
E706.
282
TE
100
17T.
28.11.22
E UO
08

Úhrnem .
Kvitance č. 4 doručena bude dodatečně.

„ £ 632,

5,0

13. 12. 23.

Mastný, v. r.“

Na tomto seznamu je především zajímavé to, že uvede

nému již Poliakoffu

byly uvedenéčástky placenynikoli

za nějakou spolupráci v pražských listech, nýbrž, jak je vý
slovně uvedeno, za důvěrné informace. To vrhá opět příznačné
světlo na tento druh mezinárodních novinářů, kteří sebe a
své pero do jisté míry prodávali tomu, kdo nejvíce nabídl,
anebo dokonce několika penězodárcům současně.
Pozoruhodná je rovněž skutečnost, že uvedenému panu

Streetovi,

jenž na jiném místě je označovánjako major,

bylo vyplaceno 105 liber za knihu „Maďarsko a demokracie“
I to dokazuje opět přátelské smýšlení, jaké chovali odpovědní
vedoucí česko-slovenské zahraniční politiky k svým souse
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Výkaz důvěrnýcn vydání od prosince
roku 1925.

1922 do konce

1. částky vyplacenép.J.C.C.Streetovi:
za rukopis "Hungary and Bemocracy"
podpora na cestu do CSR

£106, O, O0Stvrz.č. |
£100, 0,0.
"* + 4.

za"Central European Observer" :

|
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+ě
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s 44
A
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" "6,
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£ 30, 0, 0
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3. XI. " ríjen a listopad
4. XII. *"prosince
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ON A
".".á.

(Cástk
Unwin
na knihuvyplacené
"Hungarynakl.Fisnher
and Democracy"
:

23.XII.1922

« £62,10,0

5. V. 1923

3.

£ 20,0,0.

£ 10,0,0

1" vlo,

£ 63,11,0.

"* 47.
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Presse"za :

17. II.
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ž 30, 0, 0

A

26. IV.

duben- červen
Červenec = zaří

"ona
" ud

říjen = prosinec

£ 30, 0,0
£ 30, 0,0
£ 30, 0, 0

" n/6,

4. Částky
lacené
důvěr, 1nformac
ce p.Poljakovoví za
8,
W.
23.M,
28.X/.

£ 2,72,0
£ 17.17. 0
£ 21, 0,0

“
"=
“

Úhrnm
: £632,5,0.

ndé
n34
“/8

S5555552533558
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Vyúčtování vyslance Mastného o úplatcích pro anglické novináře.

dům. Domníváme-li se, že cesta pana Streeta do Česko-Slo
venska sloužila přípravě této knihy, pak z toho vyplývá, že

tento kus protimaďarské propagandy stál český stát opět
vcelku 331,1 liber, čili asi 53 000 Kč.

K jakému účelu služeb byl tento Mr. Street ochoten, uka
zuje zvlášť názorně tento záznam z tajných spisů tiskové

sekce ministerstva zahraničních věcí:
„Tiskový tajemník čsl. vyslanectví v Londýně p. J.Hyka
píše v soukromém dopise p. přednostovi Hájkovi toto:
Dneska na Vás přicházím s jiným návrhem, o němž nevím,
jak se Vám bude zamlouvat. Poněvadž jsme dosud měli tak málo
štěstí s organisováním zpravodajství od nás do anglického tisku,
napadlo mi, zdali by nebylo možno zorganisovati stálou zpravo
dajskou službu pro některou zdejší agenturu, jako je Press
Association nebo pro některý list přímo. Představoval jsem si
to tak, že by Street znovu přijel do Československa asi na
14 dní nebo tři neděle. Před svým odjezdem odsud vyjednal by
si s některými novinami, resp. agenturou nebo obojím dohro
mady, stálou korespondenci pod záminkou, že v Československu
zůstane. Prvních několik článků by napsal v republice, další
články by napsal na základě dodaného materiálu (novin atd.)
zde a posilal by je naším prostřednictvím nebo přímo do Prahy,
odkud teprve by byly posílány příslušnému šurnálu nebo agen
tuře. Jako svoji stálou pražskou adresu by mohl udati adresu
Aleše Brože nebo jiného vhodného našeho novináře, který by
však musil být s to v případě nutnosti odpovědět na ev. telegra
fické dotazy a který by jaksi na venek Streeta zastupoval. Vý
hoda tohoto zařízení by byla ta, že by to nevyžadovalo žádných
zvláštních výloh. Mluvil jsem již o tom se Streetem, který úplně
souhlasí. Byl bych Vám velice povděčen, kdybyste o věci uvážil
a co možná brzo mi dal vědět svoje rozhodnutí.
P. Brož k vyjádření.
25. 5. Kl.

25. 5.
Kl(íma), v. r.“

I když tento návrh p. Hyky nebyl uskutečněn, poněvadž
propagační články napsané p. Streetem se prý dvojí zásilkou
dostaly pozdě do londýnských redakcí, je přece jen příznačné
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j

Londýnské vyslanectví navrhuje podvodnou zpravodajskou službu
anglického novináře Streeta.
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pro názor, jaký měl na novinářskou stavovskou čest jak tis
kový tajemník česko-slovenského vyslanectví v Londýně, tak
anglický novinář Street.
Za protimaďarskou propagandu byl ostatně placen též

ještě jiný Angličan,p. Frederick Hankinson,

jak vy

plývá z tohoto dopisu londýnského vyslanectví:
„Czechoslovak Legation
8, Grosvenor Place s. w. 1.
18. února 1931.
Důvěrné!
Vážený pane řediteli!
Asi před rokem vyjednával s Vámi a panem ministrem dr.
Benešem v Praze pan vyslanec Masaryk o Rev. F'redericku Han
kinsonovi z Budapešti, jemuž měl býti za jeho práce, které pro
nás koná, povolen roční příspěvek £ 200. Později byla sem po
ukázána pro Hankinsona částka £ 100, která mu byla také
správně vyplacena. Jmenovaný ovšem poukázal na to, že mu
bylo slíbeno £ 200 a pan vyslanec potvrdil, že tomu bylo sku
tečně tak. Slíbil jsem Hankinsonovi, že o věci budeme dále
jednat. Myslím, že by bylo opravdu záhodno, aby Hankinsonovi
bylo zase co nejdříve poukázáno druhých £ 100. Další podobná
částka by mu pak mohla býti vyplacena až koncem tohoto roku.
Pan vyslanec Masaryk se velice přimlouvá za toto řešení a byl
by Vám povděčen, kdybyste £ 100 dal poukázati co nejdříve
k jeho rukám.
Zůstávám s přátelskými pozdravy
Vám zcela oddaný
J. V. Hyka, v. r.
Pan ředitel Jan Hájek,
přednosta III. odboru M. Z. V.
Praha-Dejvice,
Velflíkova ul.“

O rok později podal vyslanec Masaryk v dopisu ze dne
1. února 1932 o Hankinsonovi tuto zprávu:
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„Jeho činnost je nám tím užitečnější, že požívá důvěry někte
rých významných anglických osobností (Pethick-Lawrence, býv.
parlamentní sekretář kancléře pokladu, Hugh Dalton, býv. parla
mentní sekretář v ministerstvu zahraničních věcí atd.). Konečně
je Hankinson ve styku s naším vyslanectvím v Budapešti a
opatřuje prý mu často užitečné informace. Totéž platí o anglic
kém vyslanectví v Budapešti.“

V dopise z 23. ledna 1934 potvrdil česko-slovenský vysla
nec v Budapešti Miloš K o br, že Hankinson koná pro česko
slovenské stanovisko velmi cenné služby a přimlouval se co
nejvřeleji za návrh londýnského vyslanectví, aby byl za to
patřičně odměněn.
Dokonce i k úředníkům tiskového odboru Foreign Office
udržovalo česko-slovenské vyslanectví v Londýně velmi jed
noznačné vztahy, jak vyplývá z tohoto záznamu dr. Michálka
ze dne 12. února 1935:
„Podle spisu č. 1646 kab./35 oznámil p. vysl. Masaryk úmrtí

Allana Leepera,

úředníka angl. zahr. ministerstva. Sou

časně p. vysl. Masaryk dal k úvaze návrh na zřízení fondu
„Alan Leeper Trust“', dotovaném po 500 lib. št. státy Malé do
hody. Z úroků fondu by se přispívalo na výchovu dcerušky ze

snulého Leepera. Ministr Titulescu

slíbil za Rumunsko

£ 500. O podílu Jugoslavie bude se jednat prostřednictvím jiho
slovanského vyslanectví v Londýně.
Pan šéfred. Hyka podal o věci vyjádření: „Allan Leeper
(bratr Rex Leepera, zástupce šéfa tiskového oddělení Foreign
Office) byl nejlepším znalcem středoevropských věcí ve Foreign
Office. Nejlepší důvěrný přítel (myslím dokonce spolužák
v Oxfordu) profesora Setona-Watsona. Za války hlavně pomohl
naší akci tím, že společně se Seton-Watsonem pro Lorda

Greye, později pro Balfoura

vypracoval memoranda

o československé otázce a připravil půdu pro příznivé její ře
šení. Na mírovou konferenci rovněž připravoval se Setonem
Watsonem pro anglickou delegaci materiál o novém uspořádání
střední Evropy. Od r. 1920 byl nám vždycky k disposici když
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šlo o to informovat anglickou vládu v našem smyslu o střední
Evropě. Jemu lze děkovat hlavně, že maďarská revisní propa
ganda nenalezla sluchu mezi vysokým úřednictvem Foreign
Office.“
Vyřízeno šekem z fondu podle návrhu vyslanectví dne
19. února 1935.
Jan Hájek, v. r.“
DW

WP

života od česko-slovenského vyslanectví v Londýně, Ize, bohu
žel, činiti jen dohady. Byli bychom o tom pravděpodobně lépe
informováni, kdyby byl vyslanec Masaryk podržel methodu
svého předchůdce dr. Mastného a skládal přesné účty o po
užití svých propagačních peněz. Rozhodně však lze ze sku
tečnosti, že státy Malé dohody daly ještě na výchovu Leepe
rovy dcery 1500 liber, činiti jisté závěry.
Ještě o mnohých jiných jménech a mnohých jiných část
kách bylo by možno na tomto místě podati zprávu, jako na
př. o tom, že anglický novinář E v a ns dostával za politické
články, jež uveřejňoval v listech „Morning Post“ a „Western
Mail““,jakož i za svou spolupráci s tiskovou agenturou „Uni
ted Press““ pravidelné poukazy, na příklad 4. června 1936
4000 Kč. Vedlo by však příliš daleko, kdybychom zde uváděli
všechny malé případy korupce anglického tisku. Rozhodující
je, že také angličtí novináři natahovali vždy ochotně ruku
po malých podporách z česko-slovenského vyslanectví v Lon
dýně.
Než přikročíme k zvýšeným požadavkům roku 1938, pokud
jde o propagační výdaje, dlužno zde ještě pojednati o případu,
který se zřetelem na výši použité částky vybočuje opět trochu
z obvyklého rámce. Počátkem roku 1928 se vynořil v Praze
anglický novinář a bývalý konservativní poslanec dolní sně

movny Laurence Lyon, který přijel z Říma.
Vstoupil brzy do styku s tiskovým odborem ministerstva
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MINISTERSTVO ZANRANIČNÍCH VĚCÍ
ČESKOSLOVENSKÉ REPUALIKY

Prague, Jan.?7,1928

This is to certify that Mr. Aleš Brož
at my own reguest obtained for me through
the Hank of Czechoslovak Legions a loan of
100.000 Czechoslovak crowns which I shall

repay within a year from the proceeds of
my royalties due from Messrs. Hutchinson
and Co.. the publishers of my fortncoming

book dealing witn the present political
situation in Europe.

=

ke

Karton

Mpa:

-„--—"

Laurance Lyon.

Anglický novinář Lyon potvrzuje příjem „půjčky“ sto tisíc Kkorum,

která nebyla nikdy splacena.
/

Viz Dodatek,

č. 11.

zahraničních věcí, kde projevoval velký zájem o Česko
Slovensko. Má prý ostatně záměr napsati vbrzku knihu
o evropské situaci, vytvořené pařížskými mírovými smlou
vami, při čemž ovšem neopomine vylíčiti Česko-Slovensko a
jeho politiky v patřičně příznivém světle. Bohužel je prý však
jeho záměru poněkud na překážku to, že jeho nakladatel

Hutchinson

v Londýněnechceposkytnout žádnou zá
107

lohu na takovouto politickou knihu. On sám však v důsledku
několika velmi nepříjemných peněžních ztrát není prý v této
chvíli s to, aby hradil z vlastní kapsy značně velké výdaje,
které s sebou nese příprava této knihy, jakož i ztrátu jiných
spisovatelských příjmů, způsobenou touto prací. Pan Hájek
byl toho názoru, že nelze takovou výbornou propagační mož
nost nechat nevyužitu, a vyslovil mínění, že takovému oka
mžitému nedostatku peněz by bylo možno odpomoci. Pan
Lyon řekl, že s 500 liber šterlinků dalo by se již něco dě
lati. Kdyby na př. mohl dostati malou půjčku v této výši,
chtěl by se do věci pustiti. Nato bylo ujednáno, že p. Lyonovi
bude zprostředkována u Banky československých legií v Pra
ze půjčka 100 000 Kč. Avšak ani Banka československých
legií nedávala půjčky v takové výši, a ještě k tomu cizinci,
bez příslušných záruk. Ministerstvo zahraničních věcí tedy
složilo u Banky československých legií 7. ledna 1928 částku
100 000 Kč, z čehož banka jako úhradu za prvních šest mě
síců z půjčky poskytnuté p. Lyonovi si hnedsrazila 3250 Kč.
Zbytek 96 T750Kč byl vplacen na spořitelní knížku č. 15 905,

znějící na jméno Jana Hájka. P. Lyon obdržel nato prostřed
nictvím pana Aleše Brože, úředníka ministerstva, prompt
ně vyplaceno 100 000 Kč.

Úloha ministerstva zahraničních věcí záležela nyní v tom,
čekati na zamýšlenou knihu p. Lyona, od níž si slibovalo tak
dobrou propagandu. Uplynul rok 1928 a uplynul rok 1929.
Kniha však nevyšla a ani pan Lyon nedal už o sobě slyšeti.
Konečně v r. 1930 se vzdalo ministerstvo čekání a zapsalo
100 000 Kč, vyplacených p. Lyonovi, definitivně na položku
ztrát. Ministerstvo zahraničních věcí zaplatilo Bance česko
slovenských legií celý vypůjčený obnos 100 000 Kč a mimo
to ještě 17 807,85 Kč úroků z půjčky, jež ovšem byly částečně
uhrazeny úroky, které zatím narostly ve spořitelní knížce.
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Rozhodně však stál Lyonův

případ ministerstvo zahra

ničních věcí pěknou částku 109 552 Kč. Za knihu, která ne
vyšla, je to jistě suma slušná.
Pro zásadní postoj anglických novinářů k otázce tiskových
úplatků je zvlášť příznačný dopis legačního tajemníka Hyky
z česko-slovenského vyslanectví v Londýně, adresovaný Háj
kovi 11. ledna 1929. V tomto dopise referuje Hyka o rozho
voru s ředitelem anglické tiskové agentury „London General
Press““,Royem Hopkinsem. Rozhovor se týkal též anglického
novináře Dudleye Heathcotea, o němž se na česko-slovenském
vyslanectví domnívali, že pracuje v žoldu jednoho státu jiho
východní Evropy. Hyka píše v tomto dopise doslovně:
„Na moji poznámku o prodejnosti Heathcotově a můj údiv,
že L. G. P. s takovýmto podezřelým individuem pracuje, odpo
věděl Hopkins celým chvalozpěvem na Heathcota. Jim prý nezá
leží na politickém smýšlení jejich dopisovatelů. Jde jim jen o to,
aby dostali jedinečné interviewy význačných osobností a nikdo
není prý tak obratný v získávání těchto interviewů, jako Dudley
Heathcote. Moji poznámku, že nejde jenom o politické smýšlení,
nýbrž i o osobní čestnost, Hopkins zodpověděl vyhýbavě, že
bychom byli dobře udělali, kdybychom nabídky Heathcotovy
svého času byli přijali, konečně, že všichni žurnalisté více méně
musí dostávati jakousi podporu, mají-li se zabývati určitým
problémem, to znamená určitým státem, že všechny vlády vyko
návají podobným způsobem vliv na tisk atd.“
2WO

Se zřetelem na takový postoj novinářů anglické mateřské
země nemůže překvapiti, setkáme-li se s podobnými poměry
také v dominiích. V aktech Hájkova fondu nacházíme dva
případy takového podplácení, týkající se kanadského a au
stralského tisku. V důvěrném dopise z 31. prosince 1931 re
feruje česko-slovenskýgenerální konsul M os ér v Montrealu,
že použil svého „nezůčtovatelného paušálu“ hlavně k udržo
vání osobních vztahů k redaktorům vedoucích montrealských
deníků, při čemž jmenuje na prvním místě největší kanadský
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GENERÁLNÍ KONSULÁT ČESKOSLOVENSKÉ
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v Montrealu, dne 31, prosince 1031,

Nezučtovatelný paušál na vydění
spojené se lužbou zpřavodejskov
a propegondovs přehledná zpráva o
použití paušálu ze rok 1931.
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v Praze.

Podepsaný podává ve smyslu paragrafu 7 výše
uvedeného výnosu přehlednou zprávu, Jak bylo použito
nezučtovatelného poušálu za dobu od I. ledna do 31.
prosince 1931,

Hlavní výdaje, Jež hrazeny byly z tohoto paušály
bylo udržování osobních styků s redaktory hlavních montre=
šiských deníků, hlavně největšího kanadského deníku,
francouzsky psané " La Presse", dále " Montreal Detly
Star“ a ""The Gazette". Podepsaný bud pohostil výře uvedené
redaktory neb odměníl darem za usluhy prokazované při
propagaci RČS, zejména ze uveřejnování příznivých člán=
ků. Stejně fak s torontskými časopisy, zejména "Toronto
Star Weekly" a "Giobe". -=Redaktorv z Le Presse, vzhle=
dgn : neobyčejné oshotě ještě byl dán peněžitý všnoční
dóěrek.

Z paušálu bylo zaplaceno členství podepsaného
v "Presse Club" a v " The Canadien Geographical Soclety"
a členství ylcekonsule Hnízdy v "Presse Club" když týž
převzal
nezučtovatelný poušál za doby dovolené přednosty
UF 4OU,
OSle pohostěn byl výkonný tajemník * Natlonal
Council of Edueatlon" jenž se zabývá uspořádáním výpra
vy kanadských učitelů na všebokolský slet r. 1932,

2
o

A

AV

V

Dále pohostění bylt někteří členové zdejťří
Y.M.C.A. a dán příspěvek téže orgonlisaci u příležitosti
světového Jejího shromáždění v Torontu.

Pohostěnbyl také mislonář páter Flortfén,

Čechoslovák, Jenž po ředu měsíců sc zdržoval v Kanadě,

A

Také kanadský tisk dostával úplatky.
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Poznám
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P
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Únplatkypro australský tisk.
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(deník „La Presse“, jehož redaktorovi se zřetelem na jeho
zvláštní ochotu při propagaci Česko-Slovenska dal k vánocům
peněžitý dar. Ale také redaktoři listů „„MontrealDaily Star“
a „The Gazette““dostali malé dary za příznivé články, rovněž
tak redaktoři torontských listů „Toronto Star Weekly“ a
„Globe““.

Pokud jde o australský tisk, zaslal česko-slovenský gene
rální konsul dr. Světák v Sydney 29. prosince 1926 vy
účtování o 70 librách, které vyplatil v říjnu až prosinci 1926
redaktorům různých listů, aby potlačil nepříznivé zprávy
o Masarykovi a Benešovi. Šlo o redaktory těchto listů, kteří
vesměs dostali po 10 librách: „Daily Guardian“, „Sun“,
„Daily Telegraph“, „Evening News“, „„LaborDaily“, „Truth“
a „Morning Herald“.
Rok 1938 vyžadoval, jak jsme viděli již u propagačních
výdajů pařížského vyslanectví, zvláštního finančního vypětí.
Kdežto v předešlých letech propagační paušál, který měl
k disposici vyslanec Masaryk, činil obvykle 1000—1100 liber,
byla v tomto roce tato částka zvýšena na 3000 liber, jak uka
zuje tento Hájkův zápis:
„Vydání důvěrného rázu, která vznikají vyslanci Janu Masa
rykovi v Londýně honorováním hotových výloh vznikajících ze
služby informační, dále z péče, aby v anglických denních listech,
v revuích, případně i v knižních publikacích objevovali se v míře
co nejhojnější hodnotné, k aktuálním potřebám přihlížející pro
pagační články, které by vysvětlovaly a hájily československé
zájmy zvláště při mezinárodních jednáních a konferencích vy
žadují si celkové částky 3000 angl. liber — tři tisíce angl. liber.
Z důvodů rozpočtových poukazuje se ihned částka 1000 angl.
liber, zbytek v dalších dvou splátkách, k rukám p. vyslance
J. Masaryka v Londýně na vrub kap. IV., tit. 4., par. 1., pol. 6
„Služební paušály propagační“. Poukaz má číslo 33 988.
V Praze, 1. března 1938.

T.II. Krofta v.r.“
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Jan Hájek v. r.

Pro domo:

rykoví v Londýně
z péče, aby v anglických denních listech, tý
denních i revuích případně 1 v knižních publikacích objevovaly
se co nejhojnější míře hodnotné, k aktuelním potřebámpřihlí
žející propagační články, které by vysvětlovaly a hájily česko
slovenské zájmy zvláště při mezinárodních jednáních a konferen
cích vyžadují si celkové částky

500angl.liber /pět set angl.liber/.

je

Na základě rozhodnutí pana ministra Dra Ed.Beneše poukazuje
se uvedená částka ve formě šeku k ruce ředitele tiskové služby

Jaroslava Španihelana vrub kap.4.tit.4.par.l.pol.4./Publikace
časopisecké a knižní/.

v

“/

Poukazprovedenč.j. 13u.99g-V Praze dne 15.listopadu

1932.

Oddělení 1/3 a úsporný komisař,

1

1

934.

Vzato se souhlasem na vědomí v

předpokladuže výdaj odpovídá ustanovení
$ 1. vl.nář. z 18.111.1932 čís. 42 Sb.z. a n.
a že pan vyslanec podá svého času © použétí

částky zprávu.VA 656 6, fndlče 56
4-/x1. 1932.

opámče“.

Vyslanec Masaryk dostává pět set anglických ber na úplatky
anglickému tisku.
8 Tajné fondy III. sekce. — III. vyd.
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Tajné.
Panjan Masaryk,
vyslanec Č.S,R.

vlondýně..

Milý pane vyslanče,

vzhledem k naléhavým akcím, které nutno vést zvlášť

ve Francii a Anglii proti propaganděnámnepřátelské, podařilo
se mi získat mimořádnýúvěr, z něhož mohu pro Londýn uvolnit

asi Pul
K
Kč. O tento obnoszvětší se pro letošní rok
povolenájiž částka Čs mu
k. Vzhledemk tomu,že sami
hodláme zde připravovat akce, jež bychom ovšem vždy prováděli

jen po předběžné dohodě s Vámi, prosím, abyste mi co nejrychle

ji poslal návrh o účelném použití obnosu. Aniž chci v tom směru
Vámvnucovat své návrhy, přece snad nebude nevhodné, uvedu-li

některé věci, o jejichž účelnosti sámnejlépe uvážíte.
1./ Prohloubit součinnost s Exchange Telegraph, jemuž

by seumožnilo vyslat schopnýhoredaktora do Prahy«

BÝvY BT) Organisovat
zájezdy Ze

POD l

osobdo ČSR.

3./ Rozšířit účelným výběrem počet osob, pozvaných na

slet.

—
4./ Umožnitopatření /feportáží firo obrazové listy.

5./ Usnadnit výpravu větší delegace mladých Angličanů
na letní školu do Tater.

6./ Kooperaci s rozhlasovými společnostni, zvláště
zpravodajské služby.
Jsem ovšemjist,

že Vy se svého stanoviska a hlediska

budete mít na mysli četné jiná informační a propagační potřeby

Koncept dopisu vyslanci Masarykovi o povolení milionu korun
k propagačním účelům v r. 1938.

a úkoly.ProsímVásproto,bystemico nejrychleji
podal návrh věcný spolu s návrhem.potřebných nákladů.
S nejlepšími pozdravy jsem, mílý pane vyslanče,
Váš zcela oddaný

Když se však politická situace Česko-Slovenska stále více
přiostřovala, byly vyslanci J. Masarykovi kromě těchto roz
počtových prostředků, právě tak jako pařížskému vyslanci
dr. Osuskému, v dohodě s ministerským předsedou a s minis
terstvem financí a se souhlasem Nejvyššího účetního kon
trolního úřadu na propagační výdaje dány k disposici z ji
ných položek ještě dva miliony korun. Poukaz těchto dvou
milionů korun byl proveden ve dvou splátkách, z nichž jedna
byla Hájkem zaslána Masarykovi 24. května 1938 ve formě
šeku na 6988:2:5 anglických liber. Jak později ještě uvidíme,
zmizel druhý milion úplně v kapsách pana Masaryka, takže
jeho nástupci v úřadě nenašli po něm ani stopy.
Když po můnchenské dohodě nastala pro zmenšené Česko
Slovensko nutnost zvýšené spořivosti, napsal Hájek 8. října
Masarykovi, aby napříště všechny propagační výdaje dle
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možnosti omezil, a žádal o sdělení, jakých částek je zapotřebí
na rok 1939. Toto psaní bylo doplněno ještě dopisem mezitím
dosazeného úsporného komisaře pro ministerstvo zahranič

ních věcí dr. Rejholce
z 12. října, v němž Rejholec žádal
Masaryka, aby si pro všechna příští propagační vydání vy
žádal předběžného svolení ministerstva. Masaryk si však dal
www

»

dva měsíce na Čas, než považoval za nutno zaslati minister
stvu tuto odpověď:
„Vyslanectví Československé republiky v Londýně.
8, Grosvenor Place,

London, SW.1.

V Londýně dne 20. prosince 1938.
|
“

Č. 7851/38

Věc: Propagační platy
na rok 1939.
Dr. JK/MK.
K tam. čís. 141.127/III
ze dne 8. října 1938.

—

Tresor

Ministerstvu zahraničních věcí Československé republiky

v Praze.

Navazujíc na shora citovaný výnos, oznamuje vyslanectví,
že pokud jde o stálé propagační platy, je počítat na příští rok

v oboru zdejší působnosti s platem £ 120 pro pana Melvilla
a S platem £ 100 pro pana Lea vise, který spolupracoval až
dosud se zdejším úřadem v oboru hospodářské propagace. Plat
pana Leavise i pana Melvilla byl poukazován z ústředí a vysla
nectví doporučuje, aby v tom bylo pokračováno i napříště, ne
má-li vyslanectví ztratit vůbec služby těchto důvěryhodných
žurnalistů pro důvěrné úkoly v anglickém tisku.
Pokud jde o propagační fond, který byl vyhrazen k disposici
vyslance, činí jeho stav nyní £ 3664:11:6. Vyslanec v souhlasu
S rozhodnutím úsporného komisaře ministerstva zahraničních
věcí nečiní z této dotace již žádných disposic, kromě těch,
k nimž ministerstvo dalo výslovný příkaz.
Vyslanec:
Jan Masaryk, v. r.“
116

VYSLANECTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ

REPUBLIKY V LONDOÝNĚ

P pantonoš
nahe.
Č.7851/38.

VLondýnědne 20.prosinoe „886

Věo:PEPoE KE

MOL8VOTOATALĚKCÍ
13 1

bi -211039 (R234

Klepčísh RLE ze[resor .ňsby
„Z Váha€:"
1

X
„/

©

bila
r

urel

psekch
Ministerstvu zahraničních věc vafěSKO-316V6n5Ké
BARU

ro

Narazuj íc na shora citovaný výnos, oznamujevysla
nectví, že pokud jde o stálé propagační platy, je počítat
a příští rok v oboru zdejší působnosti s platem £120 pro
ana Melvilla a 8 platem 4100 pro pana Leavise, který apo

| lickém
tisku.
lupracoval až dosud se zdejším úřadem v oboru hospodářské

propagace. Plat pana Leavise i pana Melvfila byl poukazován
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Pokud jde o propacační fond, který byl vyhrazen
k disposici vyslance, činí jeho stav nyní £3664:1136.
Vyslanec v souhlasu s rozhodnutím úsporného komisaře mi

nisterstva zahraničních věcí nečíní z tóto dotace již žád
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příkaz.

Raz)
EL
isovně,
dne:
la (sl,

ka

L anň8u“VČE...

P"

Rozpo

4 o<

©o

0. -

eeenoso

. ....

WO

Dopis vyslance Masaryka o úplatcích anglickým novinářům
Leavisovi a Meloillovi.
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Ministerstvu zahraničních věcí Če

Vyslaneotví Československé republiky v Londýnědo
poručuje, aby panu William LEAVIS-ovibyl na rok 1938 povo

len honorář ve výši £100.-.- ročně, jako tomu bylo až dopo

sud. Pan Leavis pracuje pro tiskový referát zdejšího vysla
nectví k úplné spokojenosti a jeho spolupráce je i nadále žá
doucí. Výplata honoráře děla by se v pololetně splatných
částkách po 50£, a to l.ledna a l.července příštího roku.
Vxalaneoc ;

Opisovně, dne

Oddíl:

Solari:
STRANY
YO a]
Pokradne
*....
—
——
—————
(E ..
Lh

pěn
*

l 4. 2..

..

- © 0.

Dopis vyslance Masaryka o úplatku anglickému novináři Leavisovi.
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Počátkem února 1939, když Hájek již složil vedení tisko

vého odboru,žádal nový zahraničníministr dr. Chvalkov
ský o zprávu, co se stalo s penězi, jež byly dány k disposici
pařížskému a londýnskému vyslanectví (každému, jak řečeno,
byly dány dva miliony korun). Obě vyslanectví byla proto
ve dvou dopisech stejného znění č. 20.753/IIT-1/39 ze dne
8. února 1939 požádána, aby podle možnosti obratem vy
účtovala použití těchto peněz, při čemž samozřejmě záleží jen
na větších platech. Malé výdaje nemusily býti doloženy.
Zatím však vyslanec Masaryk složil již svůj úřad, aby se
odebral do Ameriky, kde, jak známo, konal přednášky v sy

nagogách. Profesor dr. Dvorník,

který dlel v Londýně

s politickým posláním, podal tehdy o odchodu Masarykově
zprávu v soukromém dopisu ze dne 18. ledna 1939, zaslaném
dr. Chvalkovskému, kde m. j. píše: „Honza Masaryk se roz
loučil slavnostně večeří na sovětském vyslanectví, kde se
trochu „otrávil“ Jiní to kvalifikovali jinak. Prohlásil, že
novému režimu jako diplomat sloužit nebude, i když by jistě
rád převzal obchodní zastoupení nebo podobně.“ Sovětská
vodka tedy asi mocně působila i na syna „velikého filosofa“,
známého jako pijana velmi statečného. Na vyslanectví zane
chal však po sobě zmatek, v němž se nikdo nevyznal. Nej
větší potíže měl při tom tehdejší londýnský chargé d'affaires,

legační rada Karel Lisický,

jemuž nyní připadl nevděčný

úkol vyúčtovati peníze, vyplacené Masarykovi. Zhostil se
tohoto úkolu tímto dopisem:
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„Vyslanectví Československé republiky v Londýně.
8, Grosvenor Place.

London, SW.1.

V Londýně, dne 15. února 1939.

Č. 86 dův/39
Věc: Propagační zálohy.
KL/MK.
K tam. čís. 20.753/III-1/39
ze dne 8. února 1939.
Přílohy: 1.

Ministerstvu zahraničních věcí Česko-Slovenské republiky
(do rukou přednosty III/1)

v Praze.

Přes pečlivé pátrání nepodařilo se mi zdezjistiti, že by vysla
nectví byla bývala poukázána záloha 2000 000 Kč k propa
gačním účelům. Pokud ze zdejších spisů vychází, byly během
minulého roku z tamního ministerstva poukázány vyslanci
J. Masarykovi k úhradě důvěrných propagačních výdajů tyto
částky:
1. £ 1000 platebním rozkazem čís. 33.998/II-1/38, které byly
vyplaceny do rukou vyslance Masaryka 24. března 1938 (výda
jová pol. č. 7 v poklad. deníku za měsíc březen 1938). Přede
psané kolkovné v částce £ 10 nebylo nedopatřením při výplatě
sraženo a bylo složeno do pokladny vyslanectví dodatečně (pří
jmová pol. č. 3 poklad. deníku za měsíc duben 1938). (Viz zdejší
zprávu 259 dův/38 ze dne 8. dubna m. r.).
2. £ 6988:2:5 (== poukaz 1 000 000 Kč), kterýžto obnos po
slán vyslanci Masarykovi šekem připojeným k dopisu bývalého
přednosty zpravodajského odboru, jehož opis připojuje se v pří
loze. Částka byla vložena na účet vyslance Masaryka u Midland
Bank Limited 26. května 1938 a potvrzenka se nachází zde.
3. £ 1000 platebním rozkazem čís. 76.168/III-1/38 ze dne
23. května m. r. Tento platební rozkaz nebyl však již realisován
a byl ministerstvu vrácen přílohou k zdejší zprávě č. 8637/38
ze dne 4. listopadu m. r. Stran důvodů vrácení viz citovanou
zprávu.

©

Z předchozího výpočtu vychází najevo, že vedle pravidelné
dotace £ 2000, z nichž bylo použito jenom polovice, bylo lze
zjistiti ve zdejších spisech poukaz zálohy k důvěrným účelům
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VYSLANECTVÍ ČESKOSLOVENSKÉ

REPUBLIKY V LONDÝNÉ

S8,Grosvenor Place,
London,S.W.l.
Č.86dův/39.

Y Londýně dne 15.února 1939.

Věc: Propagační zálohy,

-=
Tajné,

K tam.čís.20.753/I11-1/39

„Spěšné,

K .

ze dne 8.února 1039,

Přílohy: 1.

Ministerstvu zahraničních věcí Česko-Slovenské republiky
(do rukou přednosty III/1)

v Praze.

Přes pečlivé pátrání nepodařilo se mi zde zjistiti,

že

by vyslanectví byla bývala poukázána záloha 2,000.000Kč k propa
gačním účelům. Pokud ze zdejších spisů vychází, byly během minu

lého roku z tamního ministerstva poukázány vyslanci J.kasarykovi

|

k úhradě důvěrných propagačních výdajů tyto částky ;

1)«<1.000
platebním
rozkazem
čis.33.988/III-1/3
které
by
ly vyplaceny do rukou vyslance Masaryka 24.břez
na 1938 (výdajová pol.č.7 v poklad.deníku za mě
síc březen 1938). Předepsané kolkovné v částce
410 nebylo nedopatřením při výplatě sraženo a by
lo složeno do pokladny vyslanectví dodatečně
(přijmová pol.č.3 poklad.deníku za měsíc duben
1939). (Viz zdejší zprávu 259dův/38 ze dne 8.

dubna m.r.).

|

2) £6.986:2:5 (= poukaz 1,000.000Kč), kterýžto obnos poslán
vyslanci Masarykovi šekem připojeným k dopisu bý
valého přednosty zpravodajského odboru, jehož o
pis připojuje se v příloze. Částka byla vložena
na účet vyslance Masaryka u Midland Bank Limited
z6.května 1938 a potyrzenka se nachází zde. |

3)£1.000
platebním
rozkazem
čís.76.168/III-1/3
zedne
23.
května m.r. Tento platební rozkaz nebyl však již

Zpráva londýnského vyslanectví o tom, že milion poukázaný
Masarykovi nelze nalézti.
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-2
realisován a byl ministerstveté vrácen přílohou k
zdejší zprávě č.6637/38 ze dne 4.listopadu m.r.
Stran důvodů vrácení viz citovanou zprávu,
Z předchozího výpočtu vychází na jevo, že vedle pravi
delné dotace £2.000, z nichž bylo použito jenom polovice, bylo
lze zjistiti
ve zdejších spisech poukaz zálohy k důvěrnýmúčelům
pouze v částce jednoho a nikoli dvou milionů korun jak uvádí tam

ní výnos. Jeví se proto nutnost tuto značnou nesrovnalost vyjasniti.
Penězi, jež mu byly k důvěrným účelům ministerstvem
poukásány, disponoval vyslanec Masaryk sám bez jakékoli, ani ne

dodatečné, spolupráce podepsaného. Ani při předávání úřadu v dů

sledku elužebních zájezdů do Frahy správa těchto peněz nebyla
podepsaném po dobu nepřítomnosti vyslancovy odevzdávána.

Z účtů provedených plateb našel jsem zde pouze učet

firmy Kingston Miller 4 Co.Ltd., Private Caterers and Hired
Furniehers, ze dne 28.července 1938 na úhrnnou částku 490:5:0 a
účet firmy Philips LampsLtd. na £16:15:8 za radiový přijímač do
daný Dru Krausovi 22.září m.r. Mámvšak za to, že sotva budou

existovati účty či potvrzenky za platby, které zaležely v šecích
osobně odevzdanýcha vystavených na držitele,

.

Za těchto okolností, nejsa 8 to ani zjistiti,

něz bylo vskutku z tamního ministerstva

kolik pe

vyslanci Janu Masarykovi k

důvěrným účelům poukázáno, předkládám ministerstvu

k rozhodnutí,

sdali bych neměl vyslanci Masarykoví na newyorkaskouadresu, kterou

zde před odjezdem zanechal, saslati opis tamního výnosu 60 žádostí,
aby vzhledem k své výlučné znalosti věci záležitost s tamním mi

nisterstvem sám vyřídil - po případě jej požádal, aby mi poskéy
potřebné informace, na jichž. podkladě bych mohl minigšeratvu podatí
žádané sdělení.
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pouze v částce jednoho a nikoli dvou milionů korun jak uvádí
tamní výnos. Jeví se proto nutnost tuto značnou nesrovnalost
vyjasniti.
Penězi, jež mu byly k důvěrným účelům ministerstvem po
ukázány, disponoval vyslanec Masaryk sám bez jakékoli, ani
ne dodatečné, spolupráce podepsaného. Ani při předávání úřadu
v důsledku služebních zájezdů do Prahy správa těchto peněz
nebyla podepsanému po dobu nepřítomnosti vyslancovy ode
vzdávána.
Z účtů provedených plateb našel jsem zde pouze účet firmy
Kingston Miller © Co. Ltd., Private Caterers and Hired F'urni
shers, ze dne 28. července 1938 na úhrnnou částku £ 90:5:0 a
účet firmy Philips Lamps Ltd. na £ 16:15:8 za radiový přijimač
dodaný Dru Krausovi 22. září m. r. Mám však za to, že sotva
budou existovati účty či potvrzenky za platby, které záležely
v šecích osobně odevzdaných a vystavených na držitele.
Za těchto okolností, nejsa s to ani zjistiti, kolik peněz bylo
vskutku z tamního ministerstva vyslanci Janu Masarykovi k dů
věrným účelům poukázáno, předkládám ministerstvu k rozhod
nutí, zdali bych neměl vyslanci Masarykovi na newyorskou
adresu, kterou zde před odjezdem zanechal, zaslati opis tamního
výnosu se žádostí, aby vzhledem k své výlučné znalosti věci zá
ležitost s tamním ministerstvem sám vyřídil — po případě jej
požádal, aby mi poskytl potřebné informace, na jichž podkladě
bych mohl ministerstvu podati žádané sdělení.

Chargé d'affaires a.i.:
K. Lisický.“

To znamená tedy, že druhý milion Masarykovi poukázaný
nebyl nikde k nalezení, a také nikdy nebylo objasněno, co se
s penězi stalo. Proto lze mít za to, že zmizelý milion putoval
s Masarykem přes velkou louži, kde se Masaryk snad rozdělil

se svým spoluvinníkemdr. Benešem,

který tam zatím při

byl. Takto alespoň nebyl nucen zakončiti svůj život jako
obchodní cestující, jak to bylo naznačeno v dopise dr. Dvor
níka dr. Chvalkovskému.
Nehledíc k tomuto zmizevšímu milionu, mohl však legační
rada Lisický zaslati svému ministerstvu vyúčtování ostatních
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peněz a seznam jednotlivých propagačních výloh. Obojí zde
uvádíme, poněvadž tu jde o poslední vyúčtování tohoto druhu:

„Sůčtování propagační zálohy vyslanectví
v Londýně.
I. pololetí 1938.

Příjem
24.III.
26.V.
10. VI.

Výdaje

. . . . £ 1000:0:0.
.- . -2.2 £ 6988:2:5
(1 mil. Kč)
.
„ E. 2600:0:0

Od 1.ILdo
30. VI. 38.
Zbytek
k 30. červnu.

£ 10 588:2:5

|

|

£ 3735:10:4
£ 6852:12:1

£10588: 2:5

II. pololetí 1938.

venci
1938
—.
£6852:12:1
Od.
VII
do31.

tebních
roz- Zbytek
k31.
XII.

Přenos k 1. čer-

Přenos k 1.I.39

13. XII. z pla-

XII.38.

kazů minister-

. . £ 3987: 0:1

1938.

siva zálohově
„ypřacené
ky
...

£ 3664:11:6

£ 3664:11:6
£ 7651:11:7

čast
č „k

29. XII. vrácené
půjčky M. Lob
kowicze £ 500
a akt. taj. B.
Beneše £ 250. £

48:19:6

750: 0:0

£ 7651:11:7

Specifikace výdajů.
£

8. II.

Překročeno 1937
šek doručiteli — René Wellek, propag.
práce
.
šek doručiteli —Jančo

30:0:0
18:15:0

90. II.

šek vyslanectví, vrácené zálohové výdaje

35:19:2

o. II.

28.
II.
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a

6:3:10

8:9

„ IV.

„ IV.

šek doručiteli Vukovič, cesta Paříž,
Young, Parker .
šek doručiteli, Jugoslávská propaganda
a Titulesco (znamená patrně „k dopo
ručení Titulescovi“)
šek doručiteli Rennie Smith

Friends of Europe.

R. Parker.
12.
12.
13.
13.
13.
14.
14.
14.
14.
22.
22.

Newspaper Press Fund .
šek doručiteli
šek doručiteli, Brunner dluh
kolkovné na £ 1000
šek doručiteli Tufnell .
šek doručiteli p. Gill.
šeková knížka
šek doručiteli Reuter.
odměna
))
)
5
,
odměna
,>

odměna

Machray, kniha.

šek doručiteliPapírník

13.
16.
20.

.

»)

3)

Otto Lehmann .

)9

3

Záhřeb, kurýr

.

»
)
různé — Gill, Weinber
ger, Henderson .

šek doručiteli Rennie Smitli
..
Kraus pro Papírníka, Wiskeman — atd.
šek doručiteli Strachwitz
šek doručiteli, Munk .
.
Dr. Kraus pro Young, Henderson, Hun
ter Boyd, Mellwille atd.

šek doručiteli — Papírník
šek doručiteli — Papírník
9
Paulini Hodžová
London mendicity Society .

šek doručiteli (cash).
,

»)

Hitchcock, air France.
šek doručiteli (záznam nečitelný)
Lady Grosfield .
šeková knížka

£

72:0:0

50:0:0
25:0:0
2:5:0
10:0:0
5:5:0
10:0:0
20:0:0
10:0:0
50:0:0
15:0:0
—:5:—
41:5:0
10:0:0
3:0:0
5:0:0
T5:0:0
20:0:0
20:0:0
25:0:0
T2:0:0

30:0:0
60:0:0
20:0:0
15:0:0'
121:17:0
20:0:0
20:0:0
250:0:0

1:1:0
25:0:0
20:0:0
4:0:0
50:0:0
5:0:0
0:5:0
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„VI

hráčům..
...

Zamini,
vrátí,Lisický
. NS.

„VI
„VI
„VI
„VI

kurýr do Záhřeba ado Vídně .

pro Prahu

200:0:0

šekdoručiteli
M.Hodža..... .

40:0:0

NNN
0

61:0:0
2000:0:0

Lehmann

14. VII.
15. VII.

Paole
—Beneš
.
Rusbůld..

a.

.

.

50:0:0

.

.. .. .

..

Poliakoff
Půjčka pro pí Worliczkovou vystavená

na HannaWachsmann.. .........

šek na doručitele, Reichenberger. . .
šek na doručitele, Hurban vrátí, Strach

witz.
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—.

VII.

. VI.

.

VII. šek na doručitele, Gedo .
VII. Lehmann Rusbůld..
.
VII. New Fabian Research Bureau .
VII. šek na doručitele, Papírník .
VII. šek na doručitele
..
VII. Le Play Society, zájezd do Prahy
VII. šek doručiteli, Kopecký .
VII.
,
9
, Ruhman, vrátí.
VII.
,
5
„,Austrian — kurýři
VII.
,
,
, výpomoc Tople .
VII.
5
,
„ Machray .
.
VII. Rennie Smith, Streichers Book
VIII. šek doručiteli
.
.
VIII. šek doručiteli, Krčmář sestra .
. VII. šek doručiteli, Muk
„ VIII. šek doručiteli, Kosina
VIII. „šek doručiteli, Tufnell
VIII. ,
M
, Film, Čedok

A9
RRONĚ

100:0:0

převedeno z prop. peněz na vlastní účet

VII.
VII.
VII.
VII.
„ VID

15.
16.
16.
18.
19.
20.
21.
28.
20.
28.
30.

50:0:0
£

Odložilík, kniha o Viklefovi
20:0:0
šek doručiteli, slovenský student.
10:0:0
K 30. červnu 1938 vydáno.
. . . £ 3035:10:4
Gen. ředitel Weiner.. . . . . ...
30:0:0
Kotas,slet.. ©... -2. o...
20:0:0
Postmaster General.. . . ... ...
14:16:
6:7
šek na Dr. Gerke: Fred a kurýr —

VI.

C

0

šek doručiteli, příspěvek tennisovým

„VI
„VI

15:0:0

2:12:0

185:0:0
40:0:0

25:0:0
30:0:0
15:0:0
5:0:0
25:0:0

20:0:0
30:0:0
50:0:0
30:0:0
50:0:0
15:0:0
o:0:0
100:0:0
50:0:0
10:0:0
15:0:0
10:0:0
50:0:0
89:11:8

„ VII.
„ VIII.
„ VIII.
„ VIII.

. VIOI

. VII.
„ VIII.
„ VIII.
„ VIII.

„ VII.

15:7:1

Refundace Legaci za Melvilla.
šek doručiteli — příspěvek plavcům na
závodech

c

šeková
knížka NSN

Gill
15atd.

oo

S©

NS

©So©

Dr. Kraus pro Machray 67, Papírník 10,

šekdoručiteli

jí -]

cO

šek na doručitele — Pauliny .
šek na doručitele Dr. Kraus
Kingston, Miller and Co.
šek na doručitele, nečitelné .
.
Lisický, na rozkaz ministra Krofty .

0

at

ooo
a«w:

šek doručiteli — Rohrer půjčka .
9
,
Výstava
.

)9

5

Eastermann. .....

Dr. Kraus: film 40, studenti 12 atd..
šek doručiteli, „vrátím škola“ .

PA
PŘ
PR
DA
čpa

)

))

))

»)

))

»)

„,Voska.
„,Strachwitz
„,Kosina.
„ podpora
, Dr. Dvorník..

,

,

, Lobkowitz (vráceno).

J)

Jj

3)

Jj

»

, „,Cash

-1
OTB
Orb
G
OJr
GO
CICODWD

.

.

Dr. Kraus, Radiové přijimače pro Prahu
šek doručiteli, Lobkowicz (vráceno) .
>

)
3

„ Ackland .
„,Dr. Dvorník..

.. .
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ooo
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Anglo-Czech Bank, Spears, Czech Com

mittee

10.
10.
12.
13.
14.
15.
21. PD
DODO
DE
DO
DIé
12. XII.

..

B. Beneš (vráceno) .
šek na doručitele .

J. J. Daubek.

šeková
knížka

0

šek doručiteli,Papírník.. . .....
„,Radia, Přednáš. Baťa
„,Vnitřní Chorvatsko
.
,
)5 , Prof. Dvorník podle po
kynu m.z.vV.. . . . .
Za dobu od 1. července do 31. prosince
„£
1938 vydáno celkem .
,

))

))

»)

ŠD
©

oooůoooo

oooodoodood8

80 :0:0

3987:0:1
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Toto vyúčtování je neobyčejně poučné. Nehledíc k tomu,
že časté uvádění šeků bez jména, vystavených na doručitele,
není v základě žádným vyůčtováním, obsahuje seznam přece
množství velmi zajímavých jmen, mezi nimi některé německé

emigranty, jako pověstnéhoOtto Lehmanna-Russ

bueldta astejněpověstného
PateraReichenbergera,
který se vyskytuje také v účtech pařížského vyslanectví.
Největší položka, což je zajímavé, připadla na tehdejšího mi
nisterského předseduMilana Hodžu, jenž dostal vyplaceno
2000 liber. Také jeho neteř Aglaja Hodžová a její teta Marina

Paulinyová

se vyskytují mezi příjemcis celkovoučást

kou 325 liber. Pozoruhodno je v této souvislosti sdělení teh
dejšího česko-slovenského konsula v Dublinu dr. Košťála teh
dejšímu šéfu kabinetu dr. Jí no vi ze 6. srpna 1938,že shora

uvedenáMarina Paulinyová

se mu vydávalaza „„americ

kou agentku Intelligence Service“
Později se přece podařilo dověděti se něco, ne sice o zmize
lém milionu, nýbrž o jeho zaslání. Šlo o šek, vystavený 20. září
1938 na jméno Jana Masaryka ve výši 7182:14:11 anglických
liber. Šek byl zaslán česko-slovenskou Národní bankou na

firmu Barclays

Bank Limited, kdežto jinak londýnské

vyslanectví ke správě svých ostatních propagačních peněz
používalo firmy Midland Bank Limited v Londýně. Chargé
d'affaires Lisický poslal pak 9. března 1939 prvního vysla
neckého sekretáře dr. Jana G e r ka, vybaveného plnou mocí,
k Barclays Bank Limited, aby se dověděl něco bližšího o vý
platě tohoto šeku. Ředitelství banky oznámilo však dr. Ger
kovi, že se zřetelem na své obchodní zvyklosti nemůže uděliti
žádné informace o tomto šeku. Po delším vyjednávání uvolilo
se ředitelství pouze zaslati fotokopii šeku Národní bance
v Praze, která jej přece původně vystavila, čímž se kruh opět
uzavřel. Došlo nakonec ještě k výměně telegramů mezi lon
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dýnským vyslanectvím a Janem Masarykem, meškajícím
v Americe. Během tohoto jednání Jan Masaryk sdělil pouze,
že o použití dotyčného milionu mluvil již se zástupci česko

slovenskéNárodní banky v Praze, ředitelemPospíšilem
a dr. Malíkem, když tito pánové byli v Londýněkvůli jed
nání o anglické půjčce pro Česko-Slovensko. K spisům je při
pojen ještě záznam, podle něhož 1. března 1939 dr. Lisický
z londýnského vyslanectví telefonoval, že s „ohledem na
zvláštní způsob použití dotyčné částky může vyslanec Jan
Masaryk učiniti o věci bližší sdělení jen ústně.“
Ministerstvo se konečně ještě pokoušelo dostati informaci
o zmizelých penězích od jmenovaných úředníků Národní

banky. I o tom máme ještě záznam dr. Černého
16. března 1939, kde m. j. se praví:

ze

©

„Dr. Malík v Národní bance byl dotázán telefonicky. Sděluje,
že vyslanec Masaryk o šeku s ním mluvil zcela soukromě a po
ukazoval na to, že svými prostředky financoval úřední závazky.
Jinak dále nebylo o věci úředně jednáno a není také žádného
písemného záznamu.““

Z obou těchto záznamů vyplývá zcela jasně, že Masaryk
o použití peněz ani nechtěl, ani nemohl podati vysvětlení. Po
něvadž dne 16. března 1939 úřední činnost ministerstva za
hraničních věcí skončila, a tím také byla uzavřena akta Háj
kova fondu, nelze potlačiti podezření, že Jan Masaryk tento
milion korun zpronevěřil.

9 Tajné fondy III. sekce. — III. vyd.
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WIEN
První světová válka zanechala malé Rakousko, vytvořené
v St. Germain, v politováníhodném rozpoložení. Ze státu
vnitřně sice silně otřeseného, čítajícího však přesto 50 mi
lionů obyvatel, zůstal malý zbytkový stát s nejvýše 6 miliony,
který politickya hospodářsky nemohl ani žíti, ani umříti a
jemuž nadto byla výslovně zakázána jediná vyskytující se
možnost vnitřního ozdravění, totiž připojení k Německu. Tak
se stala rakouská republika hříčkou všech možných sil a vedle
velmocí i různé nově vzniknuvší státy, jež dříve musily po
slouchati wienských rozkazů, měly potěšení z toho, že si vůči
dřívějšímu pánovi hrály na příznivce a poručníka.
Státním zhroucením starého Rakousko-Uherska bylo ovšem
obzvláště postiženo hlavní město Wien, které se potácelo
z jedné krise do druhé a po dvacet let nepoznalo už klidu. Zde
vedle ostatních zahraničních vlivů se roztahovali především
Židé, kteří z největší části teprve na začátku světové války
přišli do Wien z haličských krajů, ohrožených Rusy, a brzy

tam měli v rukou celý obchodníživot. Boselové,

tiglioniové

a Petschkové

Cas

byli po léta vedlesta

rých židovských finančníků, jako Rothschildů, skutečnými
pány města Wien a jeden finanční skandál stíhal druhý.
Docela zvláštním polem činnosti byl pro Židy tisk, který
s výjimkou docela mála německonacionálních nebo klerikál
ních listů úplně ovládali. Nehledíc k tomu, že Židé už vždycky
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také ve starém Rakousku seděli v redakčních. místnostech,
bylo jim toto ovládání tisku ještě ulehčeno tím, že mnoho
wienských listů novým vytčením hranic ztratilo velkou část
svých dřívějších odbytišť. Znehodnocení peněz dokonalo, co
bylo třeba, aby v rakouském tisku byla dokořán otevřena
vrata nejšpinavějšímu způsobu střídání vlastníků.
Většina těchto listů dostávala při tom neslýchané peněžité
podpory od židovských velkopodvodníků a bankovních vel

možů.Bosel, Castiglioni

a Rothschild

strčili

tenkrát do wienských novinářských podniků miliony nikoli
snad rakouských korun, nýbrž švýcarských franků. Když pe
něžní zdroje domácích Židů hrozivě vysychaly, neostýchali se
židovští novináři nikterak choditi na zahraniční vyslanectví,
aby zašantročili své listy tomu, kdo nejvíce nabídne. Tak se
dostaly celé wienské novinářské koncerny do zahraničních
rukou. Wien se tak stala politickým bojištěm téměř celé
Evropy. Tito židovští novináři vybojovávali na objednávku
tiskové boje za polské, francouzské nebo jiné zájmy.
Tak se nelze diviti, že i pražská vláda brzy vystrčila svá
tykadla, aby získala přímý vliv na wienský tisk. Zejména

president Masaryk

projevoval veliký zájem o wienské

noviny. Prostředníkem pro takové obchody bylo nejen wien
ské česko-slovenské vyslanectví, nýbrž především též wienský
dopisovatel České tiskové kanceláře a pozdější šéfredaktor
pražského listu „Tribuny“ Hlaváč. Od r. 1922 nechybělo
též různých nabídek. Z těchto jednání však nebylo nejprve
nic, poněvadž nabídnuté listy jak politicky, tak svým nákla
dembyly podružnějšího významu a k tomu ještě by byly vy
žadovaly nepřiměřených výdajů.
Český zájem na wienském tisku byl od počátku čistě poli
tický a odpovídal úplně směrnici celé nesmyslné státní kon

čcepce
Masarykovy

a Benešovy.

Když.se jim bylo
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ve světové válce s pomocí jejich západních spojenců podařilo
rozbíti staré Rakousko-Uhersko, nesměřovalo jejich úsilí ni
kterak k tomu, aby podporovali uvnitř středoevropského pros
toru zdravou hospodářskou a politickou spolupráci, jak by to
bylo bývalo i v zájmu jejich vlastní země. Vynaložili spíše
všechno své úsilí na to, aby zabránili připojení rakouských
zemí, osídlených Němci, k Německéříši, což se rozbitím sta
rého Rakouska stalo přímonevyhnutelným. Zabrániti anšlusu
bylo proto také předem nejnaléhavějším úkolem případné
české tiskové účasti ve Wien. V přísně důvěrném, německy
psaném pamětním spise z té doby, vypracovaném pro tiskový
odbor ministerstva zahraničních věcí, m. j. se praví:
„Poněvadž je životním zájmem Československa, aby v Ra
kousku nevládla žádná velmoc, a nejméně Německo (sudetští
Němci, kteří usnuli, by se ihned stali virulentní irredentou, viz
také účinek na maďarské aspirace), pracuje se k tomu:
P

P WS

1. aby se zabránilo anšlusu, aby anšlusové hnutí, které
částečně uměle zmohutnělo, bylo redukováno opět na svou
nevyhnutelnou míru,
2. aby bylo připraveno hospodářské sloučení ve střední
Evropě bez přímé účasti kterékoli velmoci, aby byly sladěny
zájmy nástupnických států, zejména však Rakouska a Česko
slovenska, aby proti organisaci anšlusu, která má na příklad
v každé vídeňské redakci veřejného důvěrníka, byla posta
vena organisace jiná.

Hlavním pracovním polem této protiorganisace jsou:
a) hospodářské organisace,
b) vyšší úřednictvo,
c) určité hospodářsky orientované skupiny v politických

stranách,
d) tisk.“

I zde je tedy opět podnikán nesmyslný pokus vybudovati
132

středoevropský hospodářský útvar bez německé účasti, jako
by takový hospodářský útvar bez účasti největší středo
evropské hospodářské a státní moci byl vůbec možný. Na
nesmyslnosti tohoto pokusu měly později ztroskotati ještě
četné hospodářské plány (vzpomeňme jen Hodžova plánu),
a na tom konec konců ztroskotalo celé Česko-Slovensko, totiž
na pokusu, že chtělo pracovati nikoli s Německem, nýbrž bez
něho, když už ne proti němu.
Potírání myšlenky anšlusu patřilo tedy k nejnaléhavějším
úkolům wienských listů ovlivňovaných z Prahy. O tom se
zmínil také o 15 let později dlouholetý tiskový attaché
wienského česko-slovenského vyslanectví Šro m ve zprávě
z 5. února 1939, vypracované pro nového ministra zahranič
ních věcí dr. Chvalkovského. V této zprávě se praví m.j.:
„Jak jsem se dovídal, byly dány tomuto tisku hlavně dvě
směrnice: Psáti proti revisionismu a maďarské politice (tento
důvod byl hlavní příčinou, proč se s československé strany do
Vídně šlo, neboť zdálo se tenkráte kolem r. 1924 velmi účel
ným potírati revisionismus právě z Vídně, tedy státu. ležícího
vně Malé Dohody) a nepsati pro Anschlubf.“

Plán jakékoli hospodářské unie namířené proti Německu
propagoval též jiný, německy psaný pamětní spis, určený pro
ministerstvo zahraničních věcí, z 10. listopadu 1926, v němž
se hned na začátku praví:
„Při zpracovávání veřejného mínění v Rakousku má vý
znam nejprve ovlivňování vídeňských deníků. Poněvadž žád
ná anšlusová propaganda ve prospěch Československa by ne
našla přijetí, jest propagovati jako jedinou cílovou kombi
naci nějaký druh středoevropského hospodářského spojení.
Při tom nemá býti předem oktrojován nějaký nezměnitelný
program, nýbrž ve všech zúčastněných hospodářských úze
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mích, především v Rakousku, má býti utvoření programu
předmětem diskuse a hospodářská základna anšlusového hnu
tí má býti podrobena správné kritice,
Při zkoumání místních poměrů bylo s překvapením kon
statováno, že Československo nemá v Rakousku ani jediného
váženého přítele ve vynikajícím postavení. O vztazích k ně
kolika socialistům se nesmělo mluvit. Mataja
a podobní
státníci si přejí zůstati v přítmí, ale dokonce i velkobanký,
obchodní komory a průmyslové svazy zaujímají v nejlepším
případě odmítavé stanovisko a namnoze postoj odpůrce. Na

jaře 1925byla ve Vídni s profesorem Redlichem,

ze s Pospíšilem

v Pra

a Dvořáčkem projednávánamyš

lenka získati pro hospodářskou politiku ve střední Evropě
vídeňské nezávislé hospodářské osobnosti, které mají vlast
ní zájmy v Československu, a s právě takovými výbory při
kročiti v Praze, později také v Bělehradě k vypracování
programu.““

Na skutečnosti, že Česko-Slovensko mělo v Rakousku málo
přátel, nezměnilo se příliš mnoho ani později. Česko-Slovensko
bylo proto i v budoucnosti odkázáno na spolupráci s takovými
státníky a výtečníky, kteří měli všechny důvody, aby zůstá
vali v přítmí.
Od počátku směřoval obzvláštní zájem českých vládních
kruhů k získání „Neue F'reie Presse““,která jako vedoucí libe
rální list se zdála pro vytoužené účely nejvhodnější. Proto byl
listem „Prager Presse“ poslán do Wien pražský Žid Arne

Laurin, aby tu zkoumal půdu. Při tom se však ukázalo, že
majitel „NeueF'reiePresse“ dr. Benedikt,
který sám měl
značné jmění a Rothschildovým Creditanstaltem byl dosta
tečně vybaven milionovými úvěry, nechtěl přistoupiti na pro
dej listu českým kruhům. Přes to o několik let později, jak
ještě uvidíme, byly činěny znovu pokusy „Neue Freie Presse“
koupiti.
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Tak bylo nutno ohlédnouti se po jiných listech. V úvahu
přicházely tu m. j. listy „Bórse“ a „Stunde“, založené buda
peštským židovským novinářem a velkočachrářem Békes

sym. Již v r. 1922 nabídl Békessy

ministerstvu zahra

ničních věcí ke koupi týdeník „B 0 rse“ za 5 milionů Kč,z če
hož asi polovina měla býti reservována k pokračování pro
vozu listu. ,„Bórse“ byla však považována za vyložený ,„Ani
mierblatt““ a udržovala se nad vodou hlavně vydíráním. Z toho
důvodu nedošlo tehdy k uzavření smlouvy.
O nějaký čas později se objevil Békessy s velkým novinář

skýmprůvodem,s ŽidemEly ma KarlemTschuppikem
v Praze, aby prostřednictvím Žida Laurina navrhl minister
stvu zahraničních věcí založení nového deníku ve Wien. I teh
dy musila býti jednání přerušena bez výsledku. Békessy se
pak obrátil na židovského velkopodvodníka Castiglioniho a
vskutku dosáhl toho, že ten poskytl peníze na založení poled
níku „Die Stunde““. Listy „Bórse“ a „Stunde““ měly v praž

ských bankách, zejména u tehdejšího bankéře Fuchse

a

u banky Union, ovlivňované Castiglionim, bohaté insertní žně
a přikládaly proto velkou cenu přátelství s pražskou poli
tikou.
Byl tu potom dále zájem o „Neues Wiener Journal“ a
o listy t. zv. koncernu „Elbemůhl“, „Extrablatt“, ,„Wiener
Allgemeine Zeitung““ a „Wiener Mittagszeitung“. Ty byly

prostřednictvím pražského Žida Lau rina

přímo nabídnu

ty ministerstvu zahraničních věcí. Při bližším prozkoumání
se však ukázalo, že listy koncernu „„Elbemůhl“ jsou kontro
lovány již jiným státem a že mimo to v důsledku řady nečis
tých obchodů je jejich finanční stav zoufalý. Tyto listy měly
zejména vůči svým zaměstnancům tak vysoké smluvní zá
vazky, že jejich převzetí bylo by vyžadovalo ohromného ka
pitálu. Wienští židovští novináři se totiž díky svým stykům
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s rakouskou vládou dovedli tak zvaným austerlitzským novi
nářským zákonem tak dobře chrániti před případným zasta
vením listů, že mnoho listů, které samy o sobě již dávno
ztratily své existenční oprávnění, nebylo zastaveno jen proto,
že nikdo nechtěl platiti vysoké odbytné, které by pak bylo
pro židovské redaktory splatné.
Pokud šlo o „Neues Wiener Journal““, ukázalo se, že tento
list je již v pevných rukou. Jeho majitelem byl říšskoněmecký

Žid K. Loewenstein.

Zdese tedy také nedalonic dělati.

„Weltblatt““, který snad ještě přicházel v úvahu, musil rovněž
být vyloučen jako nevhodný, poněvadž mu chyběl jakýkoli
větší politický význam. Všechny tyto pokusy skončily tehdy
tím, že vyslanec česko-slovenské republiky ve Wien Kamil

Krofta
se vyjádřil, že by bylo lépe ve věci zatím nic ne
podniknouti, protože wienský tisk o Česko-Slovensku vcelku
nijak špatně nepíše. Nějaké finanční závazky mohly by však
snadno vyvolati protitlak a zhoršení nynějšího stavu.
Věc byla nyní nějaký čas v klidu, až ji znovu přivedl na
přetřes ředitel listu „Der Tag““,Felix Schulz,
společně

s pražským ŽidemEmilemOplatkou z

„Prager Presse“,

který byl tehdy pražským dopisovatelem listu „Der Tag“.
Historie tohoto listu je stručně tato:
Wienský bankéř a velkopodvodník Bo sel dal vydavateli

wienskéhoraníku ,Morgen“,MaximilianuSchreierovi,
jemuž patřil i berlinský židovský list „Montag-Morgen“ a
který v době inflace počal hrát politickou úlohu jako důvěrník

Koerberův,

peníze na založenídenníholistu. Politickyne

hrál „Tag“ žádné zvláštní úlohy. Pohyboval se na demokra
tické linii a sympatisoval, když všechny liberální strany
poznenáhlu zmizely s povrchu, se sociálními demokraty.
Schreier byl považován, jak se v memorandu ministerstva za
2 VO
hraničních věcí zdůrazňuje, za exponenta zednářů. Bosel
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investoval vcelku za první dva roky do listu „Tag“ okrouhle
10 milionů Kč. Přesto došlo v r. 1924 ke krachu, poněvadž
jak Schreier, tak i Schulz potřebovali příliš mnoho peněz,
v neposlední řadě k vlastním účelům. Schulz se obrátil tedy
na Oplatku a řekl mu, aby hledal v Praze pro list „Tag“ zá
jemce s kapitálem. Oplatka se nyní snažil dostati z Laurina
účel jeho častých cest do Wien a namáhal se, aby vyvolal
v Praze zájem o „Tag““. O Schulzovi a Oplatkovi podává
retrospektivní memorandum, jež bylo v roce 1937 vypraco
váno pro zahraniční ministerstvo, patrně česko-slovenským
vyslanectvím ve Wien, tuto názornou charakteristiku:
„Dvojice Schulz a Oplatka, kterým se podařilo získat zájem
Prahy o „Tag““, netěšila se nejlepší pověsti. Schulz byl lenoch
a věčně se topil v dluzích, zhusta podvodných. Oplatka byl
ceněn jako průměrný novinář, který se spíše hodí pro admi
nistraci nebo propagandu, neboť rozumí spíše obchodu. Žil
hlavně ve Vídni, částečně v Berlinu, kde jeho švagr, Kamil Hoff
mann, je tiskovým šéfem čsl. vyslanectví. V Praze byl Oplatka
jen přechodně, po založení „Prager Presse“ a snahou jeho bylo
dostati se co nejrychleji zpět do Vídně na nějaké větší místo
v „Tagu“, podepřené pražskými penězi, což se mu brzy poda
řilo,“

Do jednání mezi listem „/Tag““a ministerstvem zahranič
ních věcí bylo nyní včleněno opětně česko-slovenské vysla
nectví ve Wien. Dne 12. listopadu 1924 zaslal vyslanec dr.

Krofta

Hájkovitento dopis:
„Vídeň, dne 12. listopadu 1924.

Pane řediteli,

posílám Vám zprávu vydavatelstva „Tagu“ s příslušnými
návrhy. Upozorňuji, že vydavatel a spoluvlastník Tagu Schreier
je zároveň vlastníkem největšího vídeňského pondělníku ,Mor
gen“' a dobrého satiricko-politického listu „G0tz von Berlichin
gen“, jakož i vlastníkem majority akcií berlínského Montag
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morgen. Ty listy by přirozeně kooperovaly. Schreier by rád ča
sem pro své podniky koupil tiskárnu Vernayovu, v níž se teď
Tag tiskne, nebo jinou. Rozhodnutí by měl rád do konce měsíce
a je ochoten přijet do Prahy. Ale ovšem mohl by též někdo přijet
sem to dojednat. Myslím, že ty nabídky jsou takové, že by se
o nich jednat mohlo. Schreier, který byl včera u mne, učinil na
mne zcela příznivý dojem.
Očekávám dalších pokynů a jsem s pozdravem Vám oddaný

K. Krofta v. r.“

Hájek jel poté počátkem prosince 1924 do Wien a dne
12. prosince byla mezi společností Orbis a. s. v Praze, za
stoupenou vedoucím správním radou Hájkem na jedné, a do
savadními majiteli, resp. společníky listu ,„Tag“',zastoupený
mi generálním plnomocníkem bankovního domu S. Bosel, dr.

Wolfgangem Da vide m a společníkem šéfredaktorem Ma
xem Schreiere m na druhé straně, uzavřenasmlouva,v níž
se obě uvedené skupiny zavazovaly, počínajíc od 1. ledna 1925,
zabezpečiti na společný účet „další vydávání vídeňského de
níku „Der Tag““ dosavadním způsobem a v dosavadní poli

tické a všeobecné
linii“
Za tím účelem se zavázala „Tag“-G. m. b. H. akciové
společnosti „Orbis“, že na ni přenese 50% svých společen
ských podílů. Orbis naproti tomu se zavázal: 1. k zaplacení
kupní ceny 2 miliard rakouských korun za 50% společenského
kapitálu společnosti „Tag““-G.m. b. H.; 2. připraviti dalších
500 milionů rak. korun k zakoupení vlastní tiskárny; 3. pře
vzíti provozní schodek posledních tří měsíců roku 1924 ve
výši 675 milionů rakouských korun a za 4. převzíti provozní
schodek listu „Tag“ až do částky 200 milionů rakouských
korun měsíčně za dobu od 1. ledna 1925 až do 31. prosince
1926. Stran vedení listu bylo ujednáno toto: „Obě skupiny
schvalují dosavadní politickou směrnici listu „Tag“ a zdrží
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© Die Oruppe der Orbla 4.G. in Prag, vortreten

durob Herzra

Jan Hájek , Lleitenden Yervaltongerat,

und die bisberigen Bositsor, besu Geselisobafter der “ Der
©ag",Zeitungs Gea.m.b. H.", vertreten durob den Generalbel
voLlmňobtigten des Bankbauses S.Bosel Dr. Wolfgang David und

den Gegelleobafter Cbefredakteur MaxSobreier, belde in Wien
baben beute, am 18.Dosember L924 folgenden Vorvertras

gesoblossen:

I. Die genannten beiden Gruppenvorpfliobten alob, dle Porti
fubrung der Wiener Tegossoitung ©Der %ag" in der bisborigen Weíse

and der bisbterigen politisoben und 8l.gemeine Riobtang vom1.
Januar 1925 angefangen auf gemeinsobaftlicbe Reobnungsu sícborn.

A. Zu diesem Bebufe úbergeben die bisberigon Goso[laobafter

der " fag" Gesmb H finfsig Prozent ihbror Gosellsobaftsanteil
der Gruppe " Orbis" unter dor Bindung eines gemoinsobaftlioben
S99ndikets, dessen Roobtsform noob vereinbart werden wird.
Die Geselleobafter des " Tag" úbernebmen folgende Vór

přliobtangen:
1. Die volletůndige Glattstellung der bisberigen Bilans
der Tag Ges m.b.H. zum 31.Dozdmber L924

2. Die Heftung und Deckung fůr e:n otwaiges monatliobes Be

triobsdefizit

jn der Zoit voml.Januar L925(ne nzebnbundertfůní

undzwanzig) bís 31.Dezember L926 ( neunzobnbundertsecboundzwanzig),

jedocb nur, wenn.e8 zweibundert Millíonen Kč monatlicb Úúber

gobreitet und nur bís zur Gesamtbóbevon vierhundert Mílllonen
Kd monatliob

|

3. Slo vorpfliobton

sicb die Umvandlungdor Ges m b b ulit

demkleinsten sulůssíigen Aktienkapital in eine Aktiengoseli
sobaft mit Inbeberaktién sofort ansumoldenund 80 rasob als
měglicb durobzufůbren
4. Sie verpflicbten slob , den Kaufpreis von zwei Millíiarden

KOfůir 50 Prosent ibrer Gesollsobaftsantoile fůir ibren Antoil
an demKauf- oder Betiligungsprele einer Wiener Zeltungsdruckerei
su reservieren, die geeignot soiň muss, die Herstellung des "Tag
auobbeí
a wesentlicb erbůbtor Auflage und vergrůsserten Umfang*

Hájkova smlouva se společností „Tag“-G. m. b. H.

o2=

ecWfe €oDĎBlndestens swel grossen Wochenblíttern su sícborn.
B. Die Gruppe der ".Orbis AGúbernabm folgende Verpflicbtungen:

1. Die Zablung eines Kaufpreises von zwei Milliarden KO

fir finfzig Prozent des Gesellsobaftskapitals der " Tag" GmbH
unter der Bedingung, dass dieser Betrag aosscbliossliob zur
Deokungdes Anteiles der " Tag-Gruppe"Bosel-Schreier fár die
Erwerbung einer obenbesohriebenen Zoltungsdruokerei verwendet
werden darf.

2. Vondiesem fůr den Druokereikauf reservierten Botrag
werden provisoriscb finfbandert Millionen Kč von der Gruppe
Bo8el-Scbreler

zur Deckung des am 31. Dezember 21924oeintretonden

bílanzmůssizen Abganges verwendet, mit der Massgabe, dass im

Ze1tpunkt des Druckeroikaufes dieser Betrag zu dem vorbebaltenen
Verwendngszwsok zu refundioren ist, wenn der balbe Anteil des
Kaufpr ises der Druckerei drei Millíanlen Kč úborsteigt und
swar. je naob d r Hůbedieses Brfordernisse8,

wobei beido

GruppenamDruokeréikeaufzu gleicben Hilften partizipieren.

3. Orbis vorpflíobtet slob, das Defizit der drei latzten
Monates des Betriebsjahres

L924 jn der Gesamdthůbovon bůobstene

675 ( seobsbunderta1obsígfůnf)

Millionen Kč zur Zablung zu Úber

nebmen

4. Orbis verpfliobtot slob fr

die Zeit vomL.Jan ar 1925

bis 31.Desember 1926 ( eeobsnndzwenzig) zur Deokung des monat

lichen Betriobdefizits

der Tageszeitung" Der Tag" bis zu einem

Betrage von zweihundert Millionen Kč. mobatliob

ře
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C. Zm Zweokeder Durobfubrung der Kooperation wird bio sum

£o.Desomber 1924 ein finansiellese

und Wirtocbafteprogramaa fúr

di2 Zagosseitung" Der 756" anegeegbeltet, auf Grund doseon die
finensíelle Gestion auf neue Roobnangab L.danuar 1925 beginnt.
a. Mit der Durobfibrung des Wirfsobaftoprogrammneswird der

Administrator dor " Tag" betrant, der bejdon Seiten verantwortiiob

1st.
b. Aagáornagendes finanslollon und Uirteobafteprogramno
sind nur mít Zustizmungaller Antoii- oder Aktionbesitsor sulůsele.
D. Bejde Gruppenbíllíigen die bisberige politisobo Riobtnng
deg " Fag" und entbalten siob Joder poliítlscben Einflucenatme, woboi

ole dje ErklArong des Chefredaktonra Sobroler aksoptieren, der die
Politik

dea " Tag“ ale ontoproobend don Gelste des VOLkerbundo und

der engst:n Zusammenarbeitder mittoleuropůísoben Hationen definirt
E. Zur Sloberung der furemnonarboit wird von dor Orbis eln
Yerwaltongsfaobmann ale 1br Vertranenemann vorgesoblagen , der von

dor Gesellecbaft Prokura orbalt, falle soíne Person niobt abgelebnt
wird dieser Vertranonsmann bat gomsinsammit dem Vertrauonsmann

der bisberige Besitzer die Durcbíůbrme des Finansprogrammossu
kontrollieren und ber der Zinbaltang díoces Yertrages zu waoben,
wobeinim Pelle eineo Einoprnobee dis Zablung der Monato ma0bílsso

bíe sur Anstragung der Differ ns untorbrooben werde kann.
Wien,em swolften Basembor 1924

141

BěSDORSE
K
ADMINISTRATON
REDAKTION
=ADMINISTRATION
denHájek,
Pan

přednosta tiskového Oěboru

ministerstva zahraniší,

WIEN, I., STRAUCHGASSE NR. 2
TELEPHON: U 29.3.48 - TELEGRAMM.ADRESSE:BORSEZETUNG
POSTSPARKASSENKONTI: WIEN: B 11.482 — PRAG: 70.723
OESTERREICMSCHÉ

SANKKONTO +
CREDIT-.ANSTALTFOR HANDEL UND GEWERGE

WIEN, L. FREYUNG 8-9

U
l

sm. Propagační Šíslo pro Ženevu.
UNSER ZEJCHEN

048 ZEJCHEN

9/1

TAG

16. šarvna 1931.

Váženýpene řediteli,

v přílose dovolují sí Váa
sasleati výkas výloh sa číslo 20 so 164,května

$. r. a prosím Vás sávoříle, abyste laskavě dal
poukásat konečnou částka pomocí přiloženého eloš
ního listu na pražský učet Poštovní epořitelny,

A příl
Děkuji Vám předem a poroučím se Vám

s výrazem

dokonalé úety

poor

Žid Stern prosí o nové subvence pro časopis „Die Bórse“.
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se uplatňování jakéhokoli politického vlivu, při čemž přijí
mají prohlášení šéfredaktora Schreiera, který definuje poli
tiku „Tagu“ jakožto odpovídající duchu Společnosti národů
a nejužší spolupráci středoevropských národů.“
Výplata těchto částek se děla opět prostřednictvím česko
slovenského vyslanectví ve Wien. Dne 27. prosince 1924 ozná
milo ministerstvo zahraničních věcívyslanci Kroftovi v dů
věrném dopisu č. 210 720/VI-4 24, že mu současně poukazuje
160 000 švýcarských franků, 675 milionů rakouských korun
a 60000 česko-slov. korun. Poukaz zněl na wienský Credit

anstalt.
Rozumí se, že všechny tyto transakce byly prováděny pod
pečetí nejpřísnější mlčelivosti. Přes to vešlo ve Wien již velmi
brzy ve známost, že Praha má prsty v „Tagu“, resp. že jsou
tu ve hře její peníze. Poslyšme, co praví již jednou uvedené
memorandum z r. 1937 o dalším vývoji „Tagu“:
»Tag« dostal tehdy 2 mil. Kč a zástupci p. řed. Hájka stali
se vedle Schreiera a Bosela třetím podílníkem tehdejší Spo
lečnosti Tagu s r. o. Vedle toho přispíval Hájek měsíčními část
kami — neznámo v jaké výši — na úhradu deficitu Tagu. Tak
to šlo několik měsíců, až náhle revisor „Orbisu“ p. Uher
(zatím zesnulý) zjistil, že Schulz si z pražských peněznechal pro
sebe 60-——70
mil. rakouských

(dnešních 6—7 tisíc šilinků). Há

jek, resp. Uher, vynutil jeho okamžité propuštění z Tagu, ale
Schreier obávaje se, že Schulz prozradí transakci s Prahou, platil
mu za zády Hájkovými několik měsíců plat dál a i jinak pomá
hal mu k nové existenci. Přes to dával Schulz domácím i za
hraničním novinářům proti Československu zaujatým infor
maci o celé transakci s tím, aby Tag, Schreiera a Českosloven
sko skandalisovali. Když později Schulz vstoupil do krajně pra
vicové Freiheit, zůčastnil se tam sprosté nepřátelské kampaně,
kterou vedl tento list proti ČSR a m. j. uveřejnil doslovně znění
smlouvy, kterou tehdy Tag uzavřel s Prahou.“
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Wien, 18. April 19352,

Ze.

Feber 80,

6.000,==

4

24.000. ...

Mars

17,

6.000.==

3,05

289700. —»

April

©

10.000,=

97.850 —

82,000

85.859,

Zuwendungenfir die erston vior Monate 1932 Jůnner bis Rpr1l ink).

betragen S.82.000.--, eln8 also mit den obíigenErlšsen cla getitist
su betrachten. Ala Gogoumortsind bol der Zivno, Prag su Gunsten
dea kontos G.3, Byha Prahe II, Jungmannova27 die obigan
Ke, 65,550 ,——

su orlegen. Es vírd. gebeten, diesen Erlag noch diese Wochevorzu
nehme.
Be wird weiter gebeten, domHerrn O. jm Konzopt Uborgebenen Brief

an úje Tech, Wationalbauk snah nooh jm Laufe dieter
absusenden,

Subvence pro wienský časopis „Die Bórse“.
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Wooheaz diose

To jistě nebyl nijak povzbudivý začátek pro účast minis
terstva zahraničních věcí na wienských tiskových podnicích.
Avšak pan Hájek se nedal odstrašiti a snažil se nyní co nej
více, aby pražský vliv ve Wien ještě zesílil. Nejprve se ovšem
snažil zachrániti peníze, vložené do „Tagu“-G. m. b. H., což
se mu však nezdařilo. Memorandum již citované sděluje
o tom toto:
„Mezitím byli Hájkovi zástupci ze společnosti Tagu odvolání
vzhledem k defraudacím Schulzovým a počínání Schreierovu.
Ředitel Hájek vymáhal pak investované peníze na základě smě
nek, které přijal za svůj podíl a měsíční subvence od Tagu,
resp. od Schreiera. Nedostal ovšem nic. Protože také Bosel se
definitivně odpoutal od Tagu, zlikvidoval Schreier tehdejší spo
lečnost s r. o. a založil akciovou společnost pro Tag. Dluhy staré
společnosti, tedy i vůči Praze, resp. řed. Hájkovi, převzala nová
akc. spol. Tak se tedy Tag a Schreier odpoutali od Prahy, ale
zůstal dlužníkem.
Netrvalo to však dlouho a na scéně se objevil Oplatka s no
vým projektem; Schulz už byl stranou, ale Schreier tu zůstal.
Není známo, čí to byl plán, zdali Oplatkův nebo Schreierův, ale
stalo se toto: Hájek koupil značnou část akcií tiskárny Vernay
a spol., asi 40—42% a tím nabyl rozhodujícího vlivu na tis
kárnu čili Praha dala sem nové, těžké peníze.“

Tiskárna Vernay s třemi velkými rotačkami, 35 rychlolisy,
25 sázecími stroji a asi s 800 zaměstnanci patřila k největším
wienským tiskárnám. Akcie této firmy byly získány od
1. ledna 1925 částečně nákupem od velkoakcionářů, částečně
několikaměsíčními bursovními transakcemi, jež byly prove
deny podle pokynů ředitele Živnobanky ve Wien, Pospí
šila, bankovním domem Prokop a Bouda. O této účasti po
dává zprávu pamětní spis parlamentní úsporné a vyšetřovací
komise z r. 1938:
10 Tajné fondy III. sekce. — III. vyd.
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Ogan vehr

nesete
-ne 7 Se
Wienist mehr noch ale frůher ein Mittelpunkt wider
Interess6en und Einflůsce in Mitteleuropa., Dažu kommt
dass, wie bekannt, elne grosse Anzahl mittoleuropálscher Korrea
pondenten englischer und amerikanischer Zeltungen in Vlen sltzen
und die Wiener Zeltungen ale Hauptauelle ihrer Information und
streitender

ihrer Meldungen nach den Westen benůtzen.

Deshalb hat Prag sowohl an eíner Wlener Nachriohtenagentur
* Tr nesatlantik Radlo, abgekirzt TR - als auch an einer Wiener
Tageszeltung Interes5e genommen.
TR gehůčrt zum Konzern des Naohriohtendienstes der Prager
Presse = Central European Radlo- und daduroh in den Arbeitsbereich

jener franzoslsohen Aktion, die vor zwei Jahren in der Agence
Radio begann, im Juní dieses Jahres in die Agence Fournier úber
sledelte und in náchster Zeit sich wleder verándern soll. Auf
diesem Wegewird die Nachrichtenverbindung Wien- Parise wanigstens

Uber Prag hergestelit. Natirlicoh beliefert Havas die Wiener amt
liche Nachrichtenstelle, hat aber keinen Einfluss darauf, was als
Pariser Privatdlenst dleser WlenerAgentur verodffentlicnt wird:
seit Jahr und Tag , unserer Ansioht nach, durohaus nicht in Fran
2dsíschem Sínne.
Andere franzoósísoche Bezlehungen konnten zur Neuen Frelen

Presse bestehen, die mít der AgenceÉconomiguearbeitet,
niohte darůber bekannt.

dooh lot

Memorandum Žida Oplatky z r. 1936 o tiskových poměrech
v křesťanském stavovském státě.
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Dle Beteíligunz dor Prager Gruppe bestoht bei dor domokratischen
Tagesseitung “ Der Wlener Tag"; in Verbindung damít bestand seit zohn
Jenren eins Boteiligung bel der Wiener Druckerei Johann N Vornay A G

von 30 Prozeně. Durch Verlgesverluste

uud Verluste bsi Druokkunden

wurde Vernay insolvont, we1l die Prager Minoritatszruppe sloh weigerta
das in der Goschůaftsloltung bostehende Regina weiter zu unterstůtzon.
Am2.Mai 1936 wurde der Ausglelch angemeldet , vou den GlAubigern
einer BOprozentigen

Oucte S5usostimmt und am 25.0Oktober der Ausghelich

wleder aufgehoben.

Die Pragsr Gruppe hat mít Hilfe einer zweiten Gruppo einen Betrag
aufgebraoht, dor zur Auszahlung von mehr ale 2 Millionen Sohilling

Sohulden von inagosamt Š 1/2 Mill.S erforderlich

war, wobel infolge

Kas8azahlung nur 25 Prozent der nicht bevorrechteton Porderungon zu
beglelchen waren. Die Prager Gruppe , die 91 Prozent des " Wiener Tag“
besitzt, hat bel der Vernay-Sanferung 95 Prozent der Vernayaktien

erworben, damit nicht nur die Druckerei, sondern auoh Verlagsobjekte
wile dle Zeltaechriften

“ Bůhne“", Mein Film eto, aber auch eine

grOasere Forderung gegen die bel Yernay gedruckte Tageszeltung "Die
Stunde".

" Die Stunde“, die polítiícch integer lat, von der Prager Gruppo

seit zehn Jahren politísch kontrollíert wird, ist nur formell Eigan-=
tum der " Kronos Verlag AG", derca Aktienmehrheít gleionfalls

im

Beoitze der Prager Grupposich befindot: tatsšchlich let sle re
duktionell und materiell im Betricbe oinor aus Bedakteuren und
demLeiter der Administration gebildeten Arbeltagemelnschaft, dle
zur Dsokung des Defizíte jánrlíchn 100.G00 Soshilling aufzubrángen hat
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und in dan letzten zwei Jahren aus Jaterreichlschen Wirtechafta
«relsen tategdohlich aufgebracht hat. Die Aussionten fůr das náchste
Jahr sind weniger giinstig, weil dle Kontrolle der osterrelonisoher

Reglerung ein Hindernís bílden důrfte, neuerlion dsterreicnísche
Wirtsohaftasfůhrer zu engagieren.
Dagegen ist die Prager Gruppe als Reprásentant der neuen
Besitzer der Druckerei Vernay in der Lage, einem iik£ franzosischen
Interessenten im Druokpreis und in den Administrationskosten solohe
Beginstigungen einzuráumen, dass mit dem Betrag von S 100.000

im Jahr auch dann ein Auslangen zu finden wáre, wenn in die heutíge

Redaktion ein neuer Chefredakteur eingeset t wůrde.
Politische Redakteure sind gegenwártig
Andreas Hemberger, von Geburt Bayer, Redakteur der Frankfurter Zei=
tung, vor dem Kriege verantwortlioher Redakteur der NouenFrelen
Fresse, nachher Chefredakteur des Frankfurter Generalanzeliger, seit
sechs Jahren im Dienste der Prager Gruppe / zuerst Korrespondent
der Prager Presse in Berlin, 1934 verhaftet und ausgewlesen, dann
als Auslandsredakteur des "Wiener Tag“ in Wien/

Dr. MarcoSiegelberg, 1914 auf einer Ferienreise alo russlscher
Staatebůrger in Deutschland zumTodeverurteilt, dann als Zivil
gsfangener im Alter von 19.Jahren in ein osterreichisches

Gefangenen

3ager úberstellt, 1916 zun Universitátosstudium in Wien sugelaoson,
1921 zumDoktor promoviert und eingebůrgort, selt zehn Jahren
Redakteur der “ Stunde“, politisohn unbelastet, pereodniioh integer.
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' Die offiziolle Proose>Diktatur arbeltet in Oosterreich mít Hand
schuhen und lisst

dem"WlenerTag“ und der"Stundo“, hinter dor sle

noch immer die Prager Gruppe vermtet

noch immer elne gewisse Frei

holit: sle důrfen dasselbe nicht, was andoren vorboten wird, aber sle
missen nícht im Sinne der Regierung aktiv seín. Der Ballplatz unter
otůtzt aber nach Kriiften díe Konkurrenz.
Die Neue Freoíe Presse wird von Amterat Stagl vomBundespresse

dienst adminiostrativdirekt kontrolliert. Ein viohtíges Paket Aktlen
der Steyrermihl/ Tagblatt, Abendblatt,Volkszeltung,Wochenausgabo/
ist imBesítz der Regierung: díeses Blatt ist seít eíniger Zelt
monarohístisch und in der Pariser Berichterstattung direkt Frank
reích feindlich.

Neues Wiener Journal gehjrt zwel Pruppen, von denen

die stárkere oinen neuen Chefredaktour von der Reglerung erbeten hat
und infolge der wiedererlangten Brlaubnís nach Deutsohland zu Ver
kaufen auoh von Goebbele abhángig 18t. Relohspost war schon frůher
an Kdlniscohe Volkozeltung und Germania scohwerverschuldet

ihre ganze Inseratenwerbung an OEAG,die Wiener Filiale
Ala mehrjánrig V rpachtet.

und hat

der Berliner

Telegraf, frůiher Der Abend, díient dem

Bundespressedienst, der die politischen Redakteure ernennt, die
Wiener Neuesten Hach ichten gehUren Goebbels.

Bs wáre politísch erwůnsoht und praktisch elne giinstige Gelo
genheit, "Die Btunde" zum Organ der mítteleuropšischen Polítík jm
Sinne Frankreichs au maohen.

Wien,6.November
1936

Vlada
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„V roce 1925 bylo získáno asi 25% akcií tiskárny Johann N.
Vernay, Druck- und Verlags-Aktiengesellschaft, Wien IX., Ca
nisiusgasse 8—10. Na základě této účasti byl vytvořen syndikáť,
jehož členy byla na jedné straně pražská skupina a na druhé

straně komerční rada R. Hanel,

který zastupoval skupinu

velkoakcionářů s celkovou účastí 40 nebo 45%. Další podmín
kou bylo, že ředitelem tiskárny a správním radou bude důvěr
ník Prahy. Ve správní radě byla společnosti zaručena 3 místa.
Praha převzala účast na tiskárně hlavně z té příčiny, aby měla
na ni vliv a zabezpečila si provádění tiskové propagace v Ra
kousku. Prostřednictvím Vernaye byla nakoupena 50% účast
firmy Tag, Verlags-A. G. a přímo zajištěn vliv na časopis Tag,
kde byl zůčastněn též šéfredaktor Schreier a velkoprůmyslník
Bosel. Později Praha převzala v Tagu téměř celý akciový ka
pitál a ovládla jej nejen hospodářsky, ale i redakčně.“

K tiskárně Vernay patřilo již tehdy nakladatelství „Kom
pas““, jež vydávalo známé obchodní adresáře o Rakousku,
Česko-Slovensku, Maďarsku, Jugoslavii atd. Tímto způsobem
dosáhla Praha též značného vlivu na středoevropskou hospo
dářskou publicistiku. Obchodním vedoucím podniku byl ko

merční rada Ha nel. Ve správní radě zasedali kromě toho
president E n gel, dřívegenerální rada Anglobanky, a dvorní
rada Schmidt,
svého času zakladatel vysoké školy pro
světový obchod. Oba jsou v českých memorandech z tehdejší
doby uváděni jako velmi cenní zástupci českých zájmů.
Zatím byla dosavadní „Tag“-G. m. b. H. proměněna
v akciovou společnost. Té však přechodným odnětím českých
peněz poznenáhlu docházel dech a tak se v r. 1926 obrátil šéf
redaktor Schreier na tiskárnu Vernay a prosil, aby převzala
jeho list. Došlo k ujednání (ve smlouvách a dopisech figuro
vala však výlučně firma Vernay), kterou Vernay pro sebe
a tím pro Prahu získala kvalifikovanou dvoutřetinovou vět
šinu akciového kapitálu, který činil 200 000 šilinků. Částky,
splacené od r. 1925 Boselem, část pohledávek tiskárny a po
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hledávky ministerstva zahraničních věcí byly odepsány. Za
to byly dány k disposici nové peníze k provozním účelům.
Schreier byl dále angažován jako šéfredaktor a byl sjednán
písemný redakční program, jenž opět obsahoval zákaz jaké
hokoli zasazování se o anšlus a předpisoval za to podporu po
litiky Společnosti národů. Účast tiskárny Vernay na akciové
společnosti „Tag““byla v Praze i ve Wien ve vší formě uve
řejněna.
O listu „Tag““,patřícím nyní tiskárně Vernay, sděluje ně
mecky psané memorandum, vypracované pro ministra dr. Be

neše, toto:
„»Tag«, který tiskne ve všední den 35 000, v neděli 42 000,
je levicově radikální, velmi živý, pevně zakotven v kruzích za
městnanců a v malém středním stavu. Nevýhodě, že šéfredakce
neklade žádný odpor soukromým politickým exkursím jednot
livých redaktorů, se od nějaké doby účinně čelí.
Politicky se »Tag« po mnohonásobných výkyvech postavil
nalevo od pravého křídla sociální demkracie, po měsíce se na
máhal získati opět pravému křídlu dřívější význam této strany
a učiniti tím tuto stranu schopnou účasti v koalici pod Seipe
lovým nástupcem.““

V tiskárně Vernay byly tištěny i listy nakladatelství „Kro
nos““: „Die Stunde“. „Die Bórse““, „Die Bůhne““ a hádankový

časopis „Die Sphinx“, jež byly založeny budapeštským Židem
Békessy m, o němž jsme se již zmínili. V r. 1926 se však
zhroutil celý podvodný domek z karet tohoto židovského
hochštaplera, takže byl nucen se svým redaktorem Karlem

Tschuppikem

z Rakouska prchnouti. Nakladatelství

„iKronos““bylo převzato oběma hlavními věřiteli, nakladatel

stvímVernaya insertnífirmouHaasensteina
která patřila Židu Antonu F riedovi.

Vogler,

Tato firma pak uza

vřela opět syndikátní smlouvu pro spoluúčast na nakladatel

ství „Kronos“s firmou Du kes nást., jejímiž majiteli byli
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ŽidéMaxAugenfeld

a EmerichLessner.

Do tohoto

židovského podniku vložil nyní Hájek úvěr 200 000 šilinků,
které však, jak se brzy ukázalo, zdaleka nestačily k dalšímu
provozu nakladatelství ,Kronos“, jež si podvody a úplatkář
skými aférami získalo nejhorší pověst. Již v prosinci 1926
obrátilo se proto nakladatelství na Prahu s nabídkou pře
vzetí. Jednání skončila tím, že ministerstvo zahraničních věcí
převzalo v březnu 1927 třetinu akcií společnosti „Kronos“ a
odepsalo za to úvěr 200 000 šilinků, jejž dalo už k disposici.
Zároveň byl poskytnut nový úvěr ve výši 300 000 šilinků.
Nejvýznamnější list nakladatelství ,„Kronos“, „Die Stun
de““,dělal před útěkem Békessyho za vedení šéfredaktora

Alexandra Weisse

po nějakou dobu politiku komunistic

kou. Když Weiss v souvislosti s aférou Békessyho byl pro pod
vodné machinace odsouzen, byl za šéfredaktora na návrh
Prahy dosazen někdejší vedoucí úředního Korrespondenz

Bureau, dvornírada dr. Josef C. Wirth.

Teď bylo třeba

jen ještě rozhodnouti, jakou politiku sledovati navenek. Po
něvadž ve Wien existoval již časopis „Der Abend““,jenž měl
tendenci socialistické pravice, zřeklo se nové vedení toho, aby
konkurovalo s tímto listem v levém radikalismu a proto list
„Die Stunde“ zastupoval směr více měšťácký. Dvorní rada
Wirth byl vybrán Prahou hlavně proto, poněvadž byl pova
žován za spolehlivého, pokud šlo o odpor vůči anšlusu.
Současně byly Prahou učiněny nové pokusy získati do slu
žeb nejdůležitější liberální wienský deník „Neue Freie Pres
se““.Již v prosinci 1924, kdy jednání o převzetí listu „Tag“
byla ještě v chodu, učinil první útok Oplatka, jenž od r. 1913
až do r. 1919 sám byl redaktorem v „Neue Freie Presse“
Sdělil tehdy řediteli tiskárny tohoto listu Židovi Gold

schmiedovi,

že obdržel od Schreiera nabidku, aby pře

vzal správu listu „Tag““.Poněvadž „Neue F'reie Presse“ posta
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Ab8 0 hr il ft

GedGenkprotokoill
gufgenommenim Bíro der Pírma Verney Verlags Gesellechaft
án W1 e n,IX.Cenisiusgasse

4.G,

10, am 30,November 1927,

Ersohienen sind:
Dr.Gustav R o h n, Rechtsanwalt, ln Vertretung der Firmen:
Johann N.Vernay Druckorei und Verlags A.G,
im Nachotehenden Vernsy genAannt,

Kronos Verl8g A.G, 1m Nachatehenden Kronos genannt,

Comp8s8Verlags Gesellschaft m.b,H, Nloderlaseung Prag
4m Nachstehenden

Compas8sgenannt

Dr.Oskar B l a u, Rochtsanzalt, in Vertrotung der Flrmen:
Annoncen Expedition M,Dukes Nachfg.MazxAugenfeld und
Emmerich Lesener A,G, und

Annoncenexpedition Hessenstein č Vogler A,G, im
Nachstehenden Dukes und Haasenstein genanatn,

Sowie in Vertretuag der Herren;

MaxAugenfelid

EmericohLe8s8ner

AnntonJ,.F ri

ed

Otto
Au
Erwin
ee gzenfeld
ener

Dr .lerael Wa 1 d mann,

und

Reohteanmalt,

und erkláren dle Erechlenené folgende mindliche Vereinbarung
getroffen zu haban;

I,
Dukesund Haasenstein haben an Dr,Wa ldmann
úbertragen:

1./ Die bel der Credit Anstalt erliegenden 125.000
Altén Kronen Aktlen der Kronos A.G, und ihre Rechte bestglich

dar offenen Handelagaeellschaft S rae* Zoltungaverlag Bekessy 4 Co
2./ Ihre Anspriiche gegen die Kronos in der Hůhe von

3 170,000.--, welcher Betrag auf demAktieneinzablungakonto bei
der Kronos zu Gunsten der Firmen Dukee und Hassenstein gobucht
ereaohelnen,

S./ Die 3.000 Stůok neu gezelohneten Sohilling Aktlen
ans der ersten Tranche der Kepttalaerhůbung der Kronos per

S 30,000,--,

Židovské obchody kolem wienského nakladatelství „Kronos“.

vila právě tehdy nové stroje, nabídl Oplatka Goldschmiedovi,
aby tiskl ,/Tag““.Tímto způsobem měl býti učiněn prostřed
nictvím tiskárny počátek kýženého spojení. Ačkoli Gold
schmied se důtklivě přimlouval za Oplatkovu nabídku, maji
tel „Neue F'reie Presse““, dr. Benedikt, věc odmítl, poněvadž
se obával, že jeho vlastnílist by tím trpěl.
O půl roku později předložildr. Alexander Redlich,
ře
ditel Ullsteinovy zpravodajské služby, jež byla tehdy v likvi
daci, a pozdější wienský zástupce berlinské Telegraphen
Union, první nabídku účasti na „Neue Freie Presse“. Učinil
Benediktovi návrh, aniž mu řekl, čí jménem se o účast uchází.
Mělo býti investováno 10 milionů Kč za 40 procent podílů a
dalších 10 milionů Kč mělo být dáno k disposici pro potřeby
provozu. Benedikt měl sice zůstati šéfredaktorem, avšak tím,
že by dr. Redlich byl ustanoven ředitelem vydavatelství, měla
býti poskytnuta záruka řádného použití peněz.
Samozřejmě ani zde nemohlo ministerstvo zahraničních
věcí vystoupiti otevřeně jako smluvní strana. Spíše měli býti
nastrčeni někteří finančníci nebo průmyslníci. S velikými po
tížemi se podařilo získati pro tuto representační skupinu wien

ského bankéře Guttmanna
a pražského průmyslníka
Ringhoffera.
Mnohojiných, mezi nimi židovskýuhlo
baron Petschek
a wienskývelkoobchodníkMeinl, od
mítlo. Konečně se ještě pomýšlelo na nějakou formu spolu

práce s pražským vydavatelstvímMercy (Prager Tagblatt“),
jehož redaktora Kellera byly by pražské kruhy rády do
staly do „Neue Freie Presse““. Když však Redlich naznačil
toto pozadí, Benedikt jednání prostě přerušil. Ačkoli „Neue
Freie Presse“ byla již velmi zadlužena a měsíční deficit činil
tehdy okrouhle 60 000 šilinků, dostal Benedikt v poslední
chvíli od Svazu bank nové úvěry.
o
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Jde o částky v šilincich.

že úsilí ministerstva zahraničních věcí o „Neue F'reie Presse“
neustalo ani po tomto několikerém nezdaru jednání o převzetí.
Úspěch nebyl ovšem ani později větší. Dr. Beneš se však
dlouho ještě nevzdával naděje, že dostane pod svou poli
tickou kontrolu i tento významný list a dával si o tom pravi
delně podávati zprávy. Budiž zde uvedena jedna z těchto
zpráv:
„Vyslanectví Československé republiky.
Č. 6342/31

Ve Vídni, dne 20. XI. 31.

Vážený pane ministře!
dodatkem k své telefonické zprávě Vám sděluji:
Obtíže N. F. Presse trvají již několik let; dluhy listu neustále
vzrůstaly, jednak u dodavatelů (u papíren), u Kreditky a pak
též u Louise Rotschilda samého, který Benediktovi opětovně
vypomohl. List dostával podpory z různých stran; hlavně též
někteří maďarští bankéři a průmyslníci poskytli vydavateli větší
částky jako honorář.
Přes to přes všechno narostl dluh listu u Kreditky samé asi
na 1.8 mil. šil.; nevím, zda v tom je už zahrnuta částka 1.2 mil.
šil., kterou list dostal postupně jako osobní půjčku od Roth
schilda (cestou přes Kreditku). Možno však míti za to, že cel
kové zadlužení listu (také u Ullsteina) bude kolem 243 mil. ši
linků, ne-li více; dluh narostl hlavně proto, že značná část úroků
nebyla v posledních letech vůbec splacena a připisovala se k po
hledávce.
V poslední době utrpěl list značné ztráty u insertních kance
láří (jeho odbyt i jeho inserce poklesly), takže nemohl dostát ani
svým běžným směnečným závazkům a je ve skutečnosti už in
solventní. Je otázka, zda 1. prosince sežene peníze na platy
personálu, určitě však bude v zjevných platebních obtížích bě
hem prosince a ledna.
Vydavatelství shánělo všude úvěry a příspěvky, v Berlíně,
v Curychu, v Budapešti, odnikud však mu nekyne podstatná po
moc. Vydavatel nabízí list komukoli, vymiňuje si pro sebe jen
gáži 3000 šil. měsíčně a auto. Kreditka pak je ochotna vyrovnat
se za jakýchkoliv podmínek ohledně své pohledávky; snad by
se spokojila i s kvotou 30-—40%.
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Kdyby se uvažovalo o převzetí listu z důvodů politických,
nutno bráti zřetel na to, že list při dnešním vedení je hrnec beze
dna a že by bylo potřebí důkladné reorganisace redakční, admi
nistrační a tiskárenské, kdyby se měl udržeti bez dalších veli
kých ztrát. Nutno hleděti také k tomu, že list by podržel svou
politickou váhu jen tehdy, kdyby jeho nezávislost zůstala před
veřejností intaktní, to jest, kdyby sanace byla provedena na
venek činiteli rakouskými (na př. kdyby list převzala skupina
seriosních průmyslníků rakouských a pod.). Takové řešení by
sice nebylo zásadně nemožné, kdyby na určitých místech v ci
zině byla ochota věnovati na sanaci částku okrouhle 1 mil. šil.
a odhodlati se k ročnímu příspěvku, který odhadují asi na
300 000—400 000 šil.; věc je však ztížena tím, že rozhodnutí
musí se státi v nejbližších týdnech.
Podám o věci během příštích dnů další zprávy. Opis zasílám
p. vyslanci dru Kroftovi a p. řed. Hájkovi.
S projevem dokonalé úcty a oddanosti
Vavrečka v. r.
Pan

Dr. Edvard Beneš,
ministr zahraničních věcí

v Praze“

Zdá se, že na základě této zprávy Praha se přece konečně
vzdala úsilí o získání „Neue Freie Presse““. To však nevylu
čovalo, že o několik let později se opět pokusila nakloniti si
politicky tento list, tentokráte ovšem nikoli koupí celého pod
niku, nýbrž jen zaplacením hromadného abonnement. Tak 2a
platilo mimstersivo zahramičních věcí společně s presidiem
ministerské rady v r. 1936 počínajíc 1. březnem listu „Neue
Freie Presse“ za 300 abonnementů 126 000 Kč, v r. 1937 2a
200 abonnementů 100 800 Kč.
Ale i tak, bez tohoto listu, v r. 1924byla účast ministerstva
zahraničních věcí ve wienských tiskových podnicích již velmi
značná. Memorandum ze dne 11. února 1927, vypracované pro

ministra dr. Beneše,

dospívá k tomuto triumfálnímu vý

sledku (uvedené číslice udávají výši nákladu):
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V Prase, úno 1. ledaa 1939.
Pas

přednosta Jan
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V
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1./ a firay Jokeaa B,Feraay A-G.„Vídeň..
....0 00000 o... 8 391.617.60
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Vyúčtování wienského tiskového fondu pro Hájka.

„Máme nejen koncern Vernay (Die Stunde 30 000, Der Tag
36 000 až 42000, Die Bůhne 20000, Die Sphinx 25 000, Die
Bórse 8000, Mein Film 20000), nýbrž také Schreierův list
Morgen (80 000) a prostřednictvím zpravodajské služby CER

vliv na koncern Steyrermůhl (Tagblatt 40000), týdenní vy
dání Tagblattu 85000, Volkszeitung 60 000, Kleine Volks
zeitung 150 000. Dodáváme koncernu Vernay politický pro
gram, koncernu Steyrermiůhl denně několik stránek telegramů
a můžeme svůj vliv na vídeňský tisk, i když je různého stupně,
odhadnouti na více než polovinu celkového nákladu všech de
níků a týdeníků.“

To jest rozhodně docela slušná zatímní bilance. Ještě ra
dostnější byla však tato bilance pro pražského Žida Oplatku,
který se nyní usadil v celých obrovských novinářských kon
cernech a poznenáhlu strhl na sebe vedení tiskárny listů
„Tag“, ,„Stunde“ a „Bůhne““.Wienský tiskový aparát, vybudo
vaný obrovskými sumami českých vládních peněz, stal se tak
pro něho a pro celé jeho židovské příbuzenstvo a přátelstvo
výborným obchodem, jak se později ještě dovíme z autentic
kého pramene.
Méně potěšující však byl a zůstal obchod koncernu Vernay.
Náklad časopisů klesal rok corok a tiskárna utrpěla u cizích
nakladatelů, a hlavně z politických příčin, částečně citelné
ztráty. Tak na příklad nebylo možno vymoci pohledávku asi

40000 šilinků za časopis,tištěný pro Starhemberga,
takže peníze pražského ministerstva připadly k dobru tohoto
politického hochštaplera. Akcionáři koncernu Vernay, mezi
nimi Praha a Hanelova skupina, byli nuceni proměniti své
půjčky v akciovýkapitál, který byl takto zvýšen na 1 500 000
šilinků. Protože však tím nepřibyly do podniku žádné hotové
peníze, obtíže trvaly, tím více, že úvěr, poskytnutý Rothschil
dovou Creditanstalt, dostoupil výše jednoho milionu šilinků
a nemohl již býti zvýšen. V roce 1929 rozhodlo se proto
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ministerstvo zahraničních věcí zajistiti svůj podíl založením
holdingové společnosti „Particité“ v Ženevě, Rue Confédéra
tion, jejíž akciový kapitál činil 100 000 šv. franků. Současně
složilo ministerstvo hotově 20 000 šv. franků. Jako zakladatel
a člen správní rady fungoval česko-slovenský Žid Vilém

Stein.

„Particité““ převzala pak formálně účast na wienských pod
nicích a to asi 30 procent akcií firmy Vernay (původní 25pro
centní účast byla poněkud zvýšena, poněvadž prostřednictvím
syndikátu byly zakoupeny akcie Vernay, hozené na trh), asi
90 procent „Tag A. G.“, kterážto společnost disponovala
akciovým kapitálem asi 350 000 šilinků, a skoro sto procent
akcií akciové společnosti „Kronos“, jejíž akciový kapitál činil
100 000 rakouských šilinků. „Particité“ měla ve Wien vlastní
ředitelství pro financování všech wienských podniků. V čele
tohoto ředitelství byl Emil Oplatka.
Finanční obtíže firmy Vernay byly tak sice kontrolovány,
ale nebyly odstraněny. Po nějaký čas vypomáhala si firma
směnečnými operacemi, až konečně 1. května 1936 byla nu
cena prohlásiti se insolventní a požádati o soudní vyrovnání.
V tomto vyrovnávacím řízení byla věřitelům přiznána kvota
50 procent, bylo však nemožno sehnati kapitál, potřebný pro
vyplacení této kvoty, takže hrozil konkurs. Tak musilo opět
jednou zaskočiti ministerstvo zahraničních věcí. V září 1936
se Hájek rozhodl poskytnouti peníze, potřebné pro vyrovnání,
za těchto podmínek: Creditanstalt a Hanelova skupina musily
svou kvotu snížiti s 50 procent na polovinu, která jim však
byla ihned hotově vyplacena. Hanelova skupina,jejíž zástupci,

komerčnírada Rudolf Hanela

jeho syn dr. Hanel, sprá

vu zbytečně zatěžovali, musila odstoupiti a přenechat své akcie
„Particité“. (Tím dostala ,„Particité““do rukou asi 93% akcií
Vernay.) Náhradou za to dostalo se jim podílu na společnosti
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„Kompas“ G. m. b. H. Poněvadž „Particité““ jako zahraniční
firma nemohla vystupovati jako věřitel, vyplatila nyní akcio
vá společnost „Kronos“ v zastoupení společnosti „Particité““
k uspokojení věřitelů okrouhle částku 720 000 šilinků, jež
ovšem pocházela z Prahy a dostala se do Wien oklikou přes
Ženevu. Přibližně za tutéž částku byly získány pohledávky,
jež na základě soudního vyrovnání měly býti zaplaceny část
kou asi 1200 000 šilinky, včetně pohledávek, které při vyrov
návacím řízení byly uznány za přednostní.
Již dvě léta před tím v r. 1934 byly nesnáze tak veliké, že
byl učiněn pokus zbaviti se alespoň jednoho z obou deníků,
„Die Stunde“, nebo jej docela zastaviti. Šéfredaktor listu
dvorní rada Wirth vstoupil proto v dohodě s Prahou ve
styk se spolkovým kancléřemDollfu Be m, jenž byl ocho
ten dát převzíti „Die Stunde““skupinou, kterou by vytvořila
rakouská vláda, a odkázal dr. Wirtha k dalšímu jednání na
svého osobního důvěrníka, dvorního radu Webera. Ten pojal
plán převésti „Die Stunde““ do provozu někdejšího „„Vor

wárts“ (,Arbeiterzeitung““) a převzíti šéfredaktora a některé
jiné spolupracovníky, kdežto Dollfuk pomýšlel na fusi „Stun
de““s listem „Neues Wiener Journal“, jehož večerníkem se
měla „Die Stunde“ státi, při čemž dr. Wirth by se byl stal
i šéfredaktorem listu „Neues Wiener Journal““.Provedení to
hoto plánu bylo však znemožněno smrtí kancléře Dollfube.

Jeho nástupcedr. Schuschnigg

byl sice zásadněs jed

náním srozuměn, neprojevoval však již tak velký zájem jako
DollfuB, zejména když tiskový přednosta rakouské vlády, mi
nistr Ludwig,
sám byl na jednom wienském večerníku,
na listu „Telegraph““,tak silně interesován, že si nechtěl lis
tem „Die Stunde“ vytvořiti nemilou konkurenci. Proto se
jednání úplně rozbila a „Die Stunde““byla dále vedena jako
list, závislý na Praze.
11 Tajné fondy III. sekce. — III. vyd.
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O financování wienských tiskových podniků sděluje uve
dené již memorandum parlamentní úsporné a vyšetřovací
komise toto:
„Do roku 1930, kdy nastoupila formálně holdingová společ
nost Particité jako majitelka vídeňských účastí, soustředily se
platy pro vídeňské účely u firmy Vernay, která fungovala jako
důvěrník (Treuhánder) Prahy a která byla současně pokladní
kem Particité. Poukazy šly přímo z Prahy prostřednictvím Živ
nostenské banky a byly vyúčtovány jako zálohy na zvláštním
účtě. Firma Vernay uhrazovala z došlých platů své tiskové účty
subvencovaných časopisů, pokud časopisy samy nepostačovaly
krýti je z vlastních tržeb. V roce 1930 pokračovaly poukazy
stejným způsobem, ale nebyly již vedeny v knihách firmy Ver
nay, nýbrž poukazovány na bankovní účet. Úkolem kontroly
dra Klimenta,
který do Vídně dojížděl,bylo zjišťovati, zda
poukazy do Vídně byly zaůúčtovány podle rozpočtů, vésti účet
nictví vídeňského ředitelství, kontrolovati po stránce finanční
koncern podniků a zkoumati jejich bilance. K běžné kontrole
časopiseckého hospodaření byl určen čsl. příslušník Rudolf

Rosenfeld,
bankovní ředitel ve výslužbě.Z prostředků Par
ticité bylo hrazeno:
a) schodek časopisu Tag,

b) schodek časopisu Stunde,

c) půjčky na provoz, které se později použily jednak na zvý
šení akciového kapitálu Vernaye, jednak na doplnění částek, po
skytovaných na krytí schodků,

d) výlohy ředitelství vídeňského (právní zastoupení, výlohy
ředitele Oplatky, bankovní výlohy atd.).
Na financování vyrovnávacího řízení bylo použito mimořádně
rak. schil. 720 000,— celkem, které však nedošly do Vídně přímo
z Prahy, nýbrž ze Ženevy. Praha totiž poukázala k vyrovnání
pohledávek potřebnou částku do Ženevy, a odtud ji Particité
svým jménem hradila do Vídně. Mimo to úhrady v roce 1938
před anšlusem šly také prostřednictvím Švýcar.“
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Situace vídeňských listů v dubnu 2934.
vídeňské deníky » Der Wiener Tag" a „Die Stunde",

které jsou v našem majetku, projevovaly od počátku, ačkoli
jejich redakční program byl slovně couhlasný, rosličnou po
litiokou linií. Ranní list „ Der WienerTag" byl určen pro
souběžníky sociálně-demokratioké strany a předčil sejnéna v
dřívějších letech radikalismem v růsných otázkách mnohdy1
stranioký tisk. Kromětoho uplatňovaly se sde silné osobní
vlivy, vychásející zejména od šéfredaktora Maxmiliána

Joh re 1e ra „ který je vedle toho majitelem pondělníku
» Der Morgen"a od parlamentního spravodaje Zapplera, Jeně
je téč předsedouorganisace vídeňských čurnalistů. Raproti
tomu „pStunde" od dosazení šéfredaktora

Dr.Wirtha při pře

vsetí listu do našich rukou sledovala nikolí s001álně=deno

kratiokou, nýbrž spíše občansky-demokratickoulinii,

usílujíc

po mnoháléta, aby umožnila spolupráci mezi křesťanskými 80
oiály a soolálními demokraty v parlumentěa na vídeňské rad

nici a aby podporovala včechny politiky obou táborů, kteří
sastávali stejnou směrnio1,
Ve vnitřní politice Rakouskanenělí jsme žádných po
Badavků, které by 80 nedaly uvóstí v soulad s nasíráním obou

redakcí,
Y sahraníční politice nenělí jsne s redakcí pStunde"
sa posledních osm let ani jediného konfliktu. Haprotí tomu
Ge opčtovně ukásalo, že šéfredaktor Schreier byl v otázos
První strana memoranda o wienských listech.

Pokud se týče výše peněžních částek, vložených minister
stvem zahraničních věcí do wienských tiskových podniků, po
dává k tomu citované již memorandum toto sestavení:

Výkaz poukazů ministerstva zahraničních
věcí pro Particité
ve Vídni od roku 1930do roku 1938.
Roku 1930...

,

. . . . ...

1931... -22.2.2..

646500,— rak. šilinků

524200,—
'
5 1932.22... 514039
,

„ 1933.22. 2.2. 7000000—
1934... 22.2
6100000,— ,
„

,

1935.. -<-2.2.22

1937... 222.2
»

450000,—

1936... -<-22.2 6100000

1938...

-22.2.22

M

,

ke kteréžto částce dluž
no připočísti ještě cca
3 160 000,— korun čsl.

5400000,—rak. šilinků
1500000,—
švýc.franků

Pro dobu až do r. 1929 včetně nebyla parlamentní úsporná
a vyšetřovací komise s to uvésti přesná čísla, poněvadž platy
tehdy docházely do Wien příliš různými cestami, rozhodně
však nikoli prostřednictvím jednotné holdingové společnosti.
Vezmeme-li však za základ průměr let 1930 až 1938 a pomyslí
me-li, že právě v prvních letech bylo třeba neobyčejně vyso
kých částek, aby vliv ministerstva zahraničních věcí mohlvů
bec zakotviti, není to jistě přehnané, odhadneme-li celkový
náklad na ovlivňování wienského tisku okrouhle na 40 mi
lionů Kč.
Připojením Rakouska k Říši, čemuž zabrániti bylo hlavní
úlohou listů koncernu Vernay, zhroutila se však celá budova
českého ovlivňování tisku, vybudovaná s tak velikým nákla
dem. Listy ,„Hag““a „Stunde““ musily býti ihned zastaveny a
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Tiskový fond ve Vidní

Particité

I.

akc. sp.

V Praze, l. května 1934

Do Vídně poukázano do 30. dubna

Šr 350.000. rr

a/ Der Wiener Tag obdržel v měs. I-IV

Šr 110,304:-

b// Die Stunde podržela
c/ Die Bórse

d/ Dálší výlohy
:

108,396.-
15,000.-

ca. Sr -—>
15,000

Die Stunde
II.

HZEXNXKZKOCCZKS
prelimináře

leden

27,991,55

únoF“

57,651,36

březen
du
lube

17,
47
23, 101,
696,77

překročení za čtyři "mésíce24002-

108,841,35

Y tom obsažení mimořádné výdeje X
Schodek provozů

21,828,15 <

= 89013 „80

Dr.Brody/ skráceni.platů/,Carl Josef
|odstupné za Lucie
a Dr. Kainz,
Szekelyčíní
S 25,501,77
r
již zapěšteno

„13,573,40

zbývá S 11,928,537

(v květnu 3880,42)
III Der Wiener Tag preliminoval «€lednu 85,8897,75
M
únoru 1%,545,
březnu
<
. 86
dubnu 25, 758) 50 8371,192,09 na provoz
jako mimořádné výdeje v ledny doplatek z r 19335S 23,100
w březnu propaganda
5,400

=

Zappler

L

překročení rozp.

4,100
8,300
si

Celkové výdeje I-IV
-IV Sr 578,614,72, v tom obsažené mímoř.

m

9r 73,454,59,

V fnm :Odstupné Sr 48,629,78, dluhy a procesy zbytek.
Odstupné dostámáji:; Straim,Mandl,Friedmann,Eliasberg,Reis,Polacek,
Mantel,Schnid, Zappler, Brmers,Gótz,Fontana,
Graf,Hualla,Koller
V roce 1934 k vyplaceni Sr 118,008,59
zapžaceno
65,334,07
k zaplacení Sr 58,668,52

(Ť květnu Sr 9,923,32 a S 3000Kollerové)

Vb

Vyúčtování wienských tiskových fondů.
165

BREKLABRUNO.
'Ioh BRadeogefertigtor VILESSTBINin GENYsrklaore hío
mit, does loh das Eigentum an den mír rustehenden Hanzensaktien
der HOLDINGPARTIOITR A.G. an Horrn JAN HAJET in PRA9 ebgetretan

habe und dass daher der Uobornehnacrder Hamensektisa der Holding

bozeohtigt 16%,allo Schritte olnsuleiten, un djs Uebertrasuns
der Yamensaktiender Holding auf siob in einer den (esetsen ent
oprechenden Fora su veranlassen."
9). Herr VLLEM
STBIEvorpfliohtet
sích, gegen dea Ge 
brauoch obigor Erklaerung keine wile immer geerteten Binwendungem
su erhoben und wird Horr JAN HAJEKoder depsen Bevollmaaeohtíster
berechtígt sein, ohne weitere Zustinnung duo Uerrn VILEMSTEIN
disse Erklaorung nach eígenem Gutduenken su bennetsen.

4). Herr VILEMSTEINverpfliohtet síoh, ale formoller
Inhaber dos gesamten Aktienkapitala der Holding im Sínna dieser
Vereinbarung boi den Generalversamslungen der Holding seine Býla=
me nech den Ye1eungen des Herrn JAN HAJEKoder desnen Bevollmacch

tigten absugoben und bolnhaltet ein Zuwiderhandeln djecer BostiE>
upe elne wegsentlíche Verletrung dieser Vereinbarung.

5). Die Partelen werden einen fornellen aohriíftiichen
Sohleáósvertrag erriohten, in demvorsubehalten 1s4, dese sazatlí
che Streitigkeiten ans demnunmehrabgesohlocsenen Rechteverhaclt
nísse gwischen 1hnen, 80wiecaus Anlage der Aufloesuns deoselben
der ordentliohen Geriohtebarkejit entsogeonund der inappelebion

ochledageriohtlichen Entscheidung ontezstellit werdea.

Finanční transakce pro wienské tiskové podmky.
Podpisy: Dr. Beneš, Hájek, Stein.

PARTICITÉ S. A.
CRNĚVE 7 RUE MONT BLANC

Direkties WIEN
IX, C4NISIUSGAS3B 10

Mjeko My
dbfo Veny
Po
M.

£ SA000.—
£ S20000-—

PM

L$0000-

M 2 “

/ vo.000-

13. ka

YZ$0000:—

44, F .
13. Aaelsě=

Z JŠ.OO0:7
£ S0.000:7

46bn

Já S IS0.000.

b93U

Kvitance holdingové společnosti „Particité“ o subvencích
pro wienské listy..

firma Vernay se dostala pod komisařské vedení. O finančním
významu anšlusu pro tiskový odbor ministerstva zahraničních
věcí podává zprávu memorandum parlamentní úsporné a vy
šetřovací komise:
„Akcie, které ministerstvo zahraničních věcí mělo v nomi
nální hodnotě 1500 000,— rak. šil., zůstaly v safe ve Vídni a
měly reálnou hodnotu asi r. sch. 1000 000, t. j. při předpoklá
dané vnitřní hodnotě akcií 70%. Naproti tomu akcie Tag a
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"SOCCOM"
TE.E2NAMMES:

SOCIÉTÉ DE FINANCE COMMERCIALE S. A.

"STEINVILA“
ov

u "Socaou"
TeLIPMONE:
53.334

GENÉVE den

9,Juní

1937,

1. RUE DE LA CONFÉDÉRATION

acHzCESPosratu: CASE BTAHD

AJ

Cněouka PosrTAux:|. 6223
BANCE NATIONALE SUISSE
CONPTE OE ViNEuKNTO NO 2040

WAL?ER AMBUEHL

Sehr goehrter Herr Dr.V.Miohálek,

Ich gelangte in den Besíitz Ihrer Zusohrift vom
7.ds. und bestaetige Ihnen ordnungagemaess don Empfang doga
mir uebersandten Schecksavon sfre.12.638,50, fuer welcho
Summeich das Konto der PARTICITEkreditieren
werdo,

GemaessIhren Angaben ist dieser Betrag fuor
die TRANSATLANTIK
RADIO WIEN gu verwonden

und erwartae ich

daher dle weltern Inetruktionén,
HooHaohtungsvolil
-+

-

Herrn Dr.V.Michalek
PRAG-DEJYICE1428

14

o“

:

"o

DE

jl „)

Subvence pro uwienskétiskové podniky.

Kronos A. G., které zůstaly rovněž ve safe, staly se nonvaleury,
poněvadž obě společnosti musely okamžitě likvidovat a z po
měrně malého provozovacího kapitálu nezbylo dosti ani na uspo
kojení nároků zaměstnanců těchto časopisů. Redakční spolupra
covníci a také někteří administrační úředníci byli nuceni uprch
nouti
pokud se politicky exponovali. Particité tím vznikla
morální povinnost, přispěti jim v emigraci alespoň na nejnut
nější existenci. Další výlohy měla Particité s právními zákroky
z Prahy i Vídně podnikanými.
Přímá jednání, která Particité podnikla skrze své právní zá
stupce k tomucíli, aby zachránila alespoň něco ze svého vlast
nictví, neměla úspěchu.“
|
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To je ovšem žalostný konečný výsledek akce, podniknuté
s tak velkým nákladem. Česko-slovenští poplatníci musili dáti
do této akce 40 milionů Kč a účel celé věci, totiž zabránění
anšlusu, byl nyní tak eklatantním způsobem zmařen. Poslyš
me nyní, k jakému závěru o celém tomto podniku došla parla
mentní úsporná a vyšetřovací komise na podzim roku 1938:
Co se týče rozpočtové techniky, dával si tehdejší přednosta
III. odboru ministerstva zahraničních věcí schvalovati příslušné
výdaje od svého ministra, nejprve od dra Beneše, později od
dra Krofty, za jejichž vědomí a spoluodpovědnosti se tato ná
kladná ovlivňovací akce dála. Nikoho ze svých spolupracovníků
v III. odboru nepřibíral k poradě o této záležitosti. Důvěrníkem
jeho záměrů a vykonavatelem jeho příkazů byl p. Emil Oplatka.
Revisi účtů pak prováděli zkoušení odborníci: nejprve p. Josef

Uher a po jeho smrti dr. Kliment.

Co bylo v min. zahra

ničních věcí k zmíněnému účelu prokázáno, objevuje se správně
mezi příjmy holdingové společnosti Particité. Tolik po stránce
finanční povolovací techniky.
Jinak se věc má, postavíme-li si otázku vhodnosti a účelnosti
celého toho ovhivňovacího podniku. Jestliže na samém počátku
bylo lze a la riguerur chápati záměr, zabezpečiti si vliv na část
vídeňského tisku
ačkoliv i tu se vtírala pochybnost, zda
právě tyto listy stály za tak velikou námahu — bylo později
čím dále tím více patrné, že tato milionová finanční investice
byla zcela pochybená. Propagace může přinésti dobrý užitek,
jen pokud se neví, odkud vítr vane. Ale ve Vídni si brzy i vrabci
po střechách štěbetali o tom, že listy od Vernaye jsou placeny
československými penězi.
Vláda pražského žida Oplatky, který zkomplikoval všecko
tak, aby se v tom už ani Praha vůbec nevyznala, pobíraje při
tom vedle svého značného pražského platu ještě 1750 šilinků
(bezmála 9000 Kč) měsíčně a dostávaje kromě toho občas mi
mořádné desetitisícové remunerace za „tvůrčí“ činnost, nejrůz
nější Steinové, Sternové, Gellertové, Waldmannové, Rosenfel
dové, Zadorové atd., kteří hráli Oplatkovi do rukou a dobře se
při tom měli, dokud byla ruka Páně otevřena, ta svéhlavá kan
didnost, s jakou Praha v křesťanském Rakousku si vybrala
Židy za nositele československé myšlenky, to všechno bilo příliš
do očí a Vídeňáka přímo proti nám popouzelo. Toto židovské
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Pan

Jan Há jek

;

, přednostazpravodaj. oddělení

hinisterstva ouhratičních věcí,

v Praze.

Potvrzuji timto příjem částky Kč 15.000.-
slovy: patnácttisle, kterou jsem v hotovosti obdržel
jako celoroční remuneraci za práce ve Vidni.

VPraze,dne6.prosince
1927. Vla
Kvitance Žida Oplatky o přijatých remuneracích.
hospodářství způsobilo, že i na podněty, vycházející z kruhů
čsl. delegace, se mezi Vídeňáky často hledělo jakožto na jakousi
„Judenangelegenheit“, třebaže se českoslovenští vyslancové
přičiňovali seč byli (na př. ministr Vavrečka), aby se od celého
tohoto podnikání co nejvíce distancovali. Roku 1931 se naskytla
výborná příležitost všecko rázem skoncovati. Byl to rok, kdy

Curtis

a Schober

vyhlásili úmysl uzavříti celní unii.

Ačkoliv se od zmíněných listů za všechny vynakládané miliony
nežádalo nic, než aby nepsaly pro celní unii, pro anšluš a pro
Habsburky, opustily nás v této kritické chvíli a psaly pro celní
unii. Tehdy se mohly a měly zapnout kapsy a Československo
mohlo ušetřit miliony. Setrvalo se však dále a přestalo se na
tom, že se vyhodilo několik redaktorů. Ačkoli se poslední léta
už nenakupoval za československé miliony prospěch, nýbrž
přímo škoda a to velmi zjevná a značná škoda, pokračovalo se
v celém podniku s podivuhodnou neústupností, kterou lze vy
světliti snad jen benešóvskou zásadou „neopouštět posic jednou
dobytých“ a „nepřiznat se nikdy k chybě“.
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Vážený pane přednosto,

vracím se k našemu poslednímu hovoru o menšinové dotaci

a dovolují el rekapltulovat:
V posledních letech jsem určil menšinovou do
taci na 120.000 Kč ročně; snažil jsem se s touto částkou

vyjíti.Skorem celý tento peníz je = jak víte = určen na
platy pevné, jež zatím nebylo možnosnížiti a to na
menšin. radu
Utechu

Důvěrníci:

7/70
Mlok.

Kč 90.000.
60. 300: 

10.000.
6.000.

Celkem
Kč108.000.
Zbývalo nám tedy na všechny ostatní menšinové
věci jen Kč 12.000.- čili 1.000 Kč měsíčně, ač de facto

potřebujeme
nejméně
1027

měljeemKdig

posici
„ jenž ještě
stačil
k uhradězbytekz
vyšších věciohokavy
výdajů na počátku r.1928.
Později
jste též
v
dohodě
p JP min.Kroftoupovolil některé další pevnévýpla

ra
Dadja6féntact
5Jimolkév
ou,pk ý
Panu

|
„J/.

přednostoví J.Hájkovi
v Praze
Dopis wienského vyslance Vavrečky o použití jeho tajného fondu.
111

a

bar,PluM
ztbou
EdyAA

Na tyto výdaje ovšemuž dotace a. O00 Kč na rok
1928 nestačila a skončili jsme e deficitem asi Kč

82.000.=, kteroužto částku jsne 61 vypůjčili z jl
ných fondů. Informoval jsem Vás r. 1928 opětovně o
tomto stavu věcí a spoléhal jsem na to,že mnědle

elibu,daného 10.X. 1928 doplníte 90taci na r.1928
o dalších 30.000 Kč.Tento doplněk jste poukázal,
ovčen teprve v unoru 1929 / č.j. 14.606/III z 1.II.
1929/; současně vřak jste o týž obnos snížil dotaci
na rok 1929; byla nám poukázána letos menší nová do

tace ne již Kč 120.000.- jako původně určeno, nýbrž

Vedle než
činí
sanotné
pevné
platy.
toho byl
ještě
sní
/č.j.14605/III z 1.1I.1929/JenKč
90.000.-

tedy
méně.

žen také poušál na menší propagační výlohy na r.l1929
o 1000 Kč měsíčně.Schodek z lonska se nám tedy vlast

ně stále vleče a přes radikální Uúsporyvzrostl okrou
hle na Kč 30.000.
Nemohutedy než opětovat svoji žádost,abyste

aenělnovoudotaci na letošek zvýšil ato nejméně
o
Kč 25.000.

Musil jsem loni 1 letos po malých ověen

jen dávkáchpodporovatitrochuKor Bla

proto,

Zatím co první platy pro wienský tisk, jak jsme viděli, děly
se prostřednictvím česko-slovenského vyslanectví ve Wien,
bylo toto vyslanectví po založení holdingové společnosti Par
ticité stále více odsunováno stranou. To vyplývá i z memo
randa parlamentní úsporné a vyšetřovací komise. Časem se
z toho vyvinulo dokonce i jisté napětí mezi tiskovým odborem
ministerstva zahraničních věcí a wienským vyslanectvím.
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V roce 1930 budu hledět k tomu, abychon

určité výdaje snížili, ovšemnéně než okrouhle Kč
120.000.- pro Vídeň nepostačí, dokud budou nezbyt=
ny dosavadní příspěvky na menšinovou radu a jiné
nenšinové instituce a podniky.
Až do počátku letošního roku jsme 8pravo=
vali menšělnovýfond společně s dotací na propagační

výlohy,neboť při nedostatečné menšinové dotaci ne
zbývalo, než sl časově vypomoci z dotace na propag.
výlohy, eventuálně i z jiných fondů. To ovšem neod=
povídalo předpisům a pokladník Konvička použil té

to okolnosti k zastření svých malversací. Fondy men
šinový a propagační síce machinacemi Konvičkovými

neutrpěly ztrát, avšak účetnictví obou dotací je ny
ní příeně rozděleno, takže 81 fondy navzájem vyponá
hati nemohou. Protože se blíží konec roku musíme

Toto vyslanectví však mělo od počátku své vlastní fondy,
disponující značnými částkami pro důvěrné účely, jejichž vý
daje činily ročně 100 000 až 150 000 Kč. Těchto prostředků
bylo používáno hlavně pro českou menšinovou radu a pro
český tisk ve Wien. Tak na př. dostával list „Vídeňský deník“
v posledních letech před 1938 roční subvenci 80 000 Kč, která
není ještě obsažena ve fondu česko-slovenského vyslance ve
Wien, o němž jsme se nahoře zmínili. České kolonii ve Wien
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a

fond menšinovy uzavříti a prosím, abyste slíbený
doplněk menšinové dotace dal poukázati co nejdří
ve. Opakuji, že zvýšené výdaje vznikly výplatami,
jež jste předemschválil reg . které byly v zájm
služby naprosto nezbytné a že poukazem žádaných
Kč 25.000.- vlastně bude nonordřÍSVÉKE
V.. 11
ského roku.

O

2 lon 

S pozdravem jsem

Váš zcela

oddaný

ovšem neušlo, že do časopisů Vernayova koncernu byly inves
továny značné sumy. Tak se množily u wienského vyslanectví
stížnosti, v nichž byly požadovány větší částky i pro české

účely.Vyslanec V a vrečka

psal též v tomto smyslu jednou

Hájkovi a poukazoval na to, že v české kolonii je wienská tis
ková politika ministerstva zahraničních věcí silně kritiso
vána.
I když tyto výdaje ve srovnání asi s 40 miliony, věnova
nými na tisk Vernayova koncernu, mohou se snad zdáti ne
příliš vysokými, přece vyplývá z toho za dobu dvaceti let
částka dalších dvou až tří milionů Kč, které šly do Wien

prot. zv.důvěrnéúčely.Proto asistála

Wien jistě

na prvním místě, pokud jde o výši Hájkem
vydaných peněz.
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BĚLEHRAD
Se spojeneckou Jugoslavit udržoval tiskový odbor minister
stva zahraničních věcí rovněž velmi živé styky. Český vliv se
tam ovšem soustředil na srbský tisk, jehož vedoucím listům
skoro vesměs tou či onou formou plynuly materielní výhody
z jejich spolupráce s česko-slovenským zahraničním minister
stvem. V prvních deseti letech po světové válce, kdy Jugo
slavie ve své zahraniční politice s Česko-Slovenskem postu
povala ještě jednotněji než později, nebyl ještě silnější mate
rielní vliv Prahou tak nutný, ačkoli i z oné doby nacházíme
mezi doklady tiskového a propagačního fondu kvitance se
srbskými podpisy. Tak dostával na př. srbský novinář Miloje
Milojevié
v r. 1924měsíčně2000 Kč a dne 23. října 1923

potvrdilkapitán T. Dimitrijevié

příjem10000 Kč.

Již tehdy započalo silnější ovlivňování srbského tisku
Prahou poskytováním půjček. Největšímu bělehradskému
listu „Politika““ byl prostřednictvím ministerstva zahranič
ních věcí a pojišťovny „Slavia“ opatřen za neobyčejně přízni
vých podmínek českými bankovními a průmyslovými kruhy
úvěr 2,5 milionu dinarů, s jehož zůrokováním se v Praze
již předem nepočítalo. V r. 1929 pak došlo mezi ministerstvem
zahraničních věcí a česko-slovenským vyslanectvím v Běle
hradě k delší výměně šifrovaných telegramů k vůli české
účasti na bělehradském časopisu „Vreme“. Tehdy byla mi
nisterstvu nabídnuta koupě nejprve asi 26 akcií v hodnotě
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25 000 dinarů, při čemž bylo naznačeno, že další akcie lze

ještě získat. Z této účasti však tehdy sešlo.
Zajímavější byla již jednání, která byla vedena za dva
roky poté ve věci podpory bělehradského deníku „Pravda“.
„Pravda“ byla vyložený boulevardní list, který se udržoval
hlavně insercí. Zastupoval vcelku politiku vlády, tedy tehdy
též politiku Malé dohody. Majiteli časopisu bylo sedm bratří
Sokičů, z nichž dva byli poslanci vládní strany. V jejich
rukou byly však také jugoslávské olověné doly. V červnu
1931 obrátil se ředitel listu Manojlo So kié na česko-sloven
ské vyslanectví v Bělehradě s prosbou o podporu, o čemž
vyslanec Flieder podal zprávu v dopisu označeném „tajný“
Tento dopis zní takto:
„Légation de Tchécoslovaguie
a Belgrade.
Čís. 638/dův/31.
Věc: Deník „Pravda“.

Bělehrad, 26. června 1931.

Tajné.

Pane přednosto,
Navštívil mne tyto dny ředitel deníku „Pravda“ Manojlo
Sokič, provázen dvěma mladšími bratry, a žádali po mně pomoc
pro jejich list. Sdělili mně, že o této jejich akci ví v zásadě
p. ministr Marinkovié a že již r. 1928 jeden z bratrů Sokičů,
který zajel po schůzi Malé Dohody v Rumunsku do Prahy, byl
tam přijat p. ministrem Benešem, který prý mu sám odevzdal
sumu, nevím jestli 25 nebo 50 tisíc Kč, a slíbil další pomoc.
Tehdy byl tento z bratří Sokičů uveden k p. ministru Benešovi
osobním dopisem p. Marinkoviče, který tehdy nebyl ministrem
a kterýžto dopis odevzdal p. Sokié p. ministru Benešovi, takže
se pravděpodobně nalézá ve spisech kabinetu. Bratří Sokičové
prosí nyní o půjčku pro svůj podnik, který byl prý pojišťovnou
odhadnut na 12 milionů dinarů. Tuto půjčku by byli ochotni za
jistiti knihovně na novostavbě podniku „Pravdy““, který dosud
hypotekárně není vůbec zatížen, takže by poskytoval dostateč
nou jistotu. Prosili by ovšem o půjčku za tak výhodných pod
mínek, jak byla dána půjčka Politice, kterážto věc byla v Běle
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hradě všeobecně známa, poněvadž prý se s ní býv. vyslanec
Šeba nijak netajil. Mluvili o půjčce asi 3 milionů dinarů. Vedle
toho prosili o nějakou stálou subvenci, nabízejíce za to, že by
list ve formě co nejširší propagoval československé věci, ze
jména i hospodářské, podle našich přání.
Prosím, aby mně byla dána k mým vlastním rukám odpověď
s tím, že když jsem před časem přednesl p. ministrovi žádost
Sokičů o subvenci, připustil pouze, že by se pomoc mohla dáti
ve formě účasti kapitálové na podniku, čemuž by tedy snad
forma půjčky mohla vyhovovati.
Vyslanec:
S poručením
Flieder, v. r.“

Hájek oznámil nato po svém návratu z dovolené 20. srpna
vyslanci Fliederovi, že se zřetelem na úsporná opatření, ulo
žená ministerstvu zahraničních věcí, není vyhlídky, že by
bylo lze uskutečniti finanční výpomoc pro „Pravdu““, o kterou
žádali bratři Sokičové. Ti však nebyli s tímto odmítavým ře
šením spokojeni, a tak se objevil v druhé polovině října sám
ředitel „Pravdy“ Manojlo Sokié v Praze, aby se pokusil

o štěstí přímou ministra dr. Beneše.

Ten jej odkázal nej

prve na Hájka, jehož Sokič vyhledal dne 19. a 20. října s do
poručujícím dopisem ministra Marinkoviče a měl s ním delší
rozhovory. Během těchto rozhovorů sdělil Hájkovi, že „Prav
da“, jež, jak udával, vychází v nákladu 60 000 výtisků, je
zadlužena až do výše 5 a půl milionu dinarů, z nichž prý musí
platiti osmiprocentní úroky. Žádal nyní od Česko-Slovenska
půjčku ve stejné výši, rozpočtenou na 15 let, avšak s nej
vyšším zůročením 3,5%. Půjčka prý by mohla býti knihovně
zajištěna na závodu „Pravda“, který prý má cenu 22 milionů
dinarů. Snad prý by mohla býti založena i akciová společnost,
ve které by české kruhy mohly míti většinu. Hájek oznámil
nato panu Sokičovi, že se zřetelem na všeobecnou hospodář
skou krisi a s ní spojené omezení rozpočtu ministerstva za
12 Tajné fondy III. sekce. — III. vyd.

4%

hraničních věcí nepřichází poskytnutí půjčky ze státních pro
středků v úvahu. Bude prý však usilovati, aby zainteresoval
pro plán české průmyslové a finanční kruhy, které mají
v Jugoslavii obchodní zájmy, jako Baťa, Škodovy závody a
Anglobanka.
Sokié se pak vytasil s přáním přímého subvencování, při
čemž znovu poukazoval na podporu, jež byla svého času po
skytnuta listu „Politika“. (Hájek ve svém záznamu o roz
pravě se Sokičem k tomu poznamenává, že při tom šlo jen
o půjčku, prostředkovanou ministerstvem zahraničních věcí,
k tomu ještě v době hospodářsky příznivější.) Zřejmě roz
mrzen Hájkovým zdrželivým chováním, dovozoval Sokié dále,
že jugoslávská vláda má sice peníze pro francouzský a česko
slovenský tisk, nemyslí však na svůj tisk vlastní. Proto prý
je povinností česko-slovenskévlády mysliti také na spřátelený
tisk jugoslávský. Poukázal při tom zejména na přátelství

meziministrydr. Benešem a Marinkovičem

a na

cenné služby, které „Pravda“ již prokázala Česko-Slovensku.
Hájek odpovědělvšak, že na postoj jugoslávského tisku vůči
Česko-Slovensku se dívá jen jako na spojeneckou povinnost
a odmítl tvrzení, že by český tisk dostával s jugoslávské
strany subvence. Jednání skončila tedy nejprve negativně.
Více úspěchu měl naproti tomu Sokié při návštěvě, kterou
brzy poté vykonal u zahraničního ministra dr. Beneše. I ten
mu sice řekl, že není možno jugoslávský tisk subvencovati,
avšak vzhledem k přímluvě jugoslávského ministerského
kolegy považoval za možné poskytnouti Sokičovi jednorázo
vou podporu. Sokič mohl poté 24. října 1931 potvrditi příjem
částky 50 000 Kč, načež opět odcestoval do Bělehradu.
Dne 22. prosince objevil se Sokié opět na česko-slovenském
vyslanectví v Bělehradě a odevzdal tam dva francouzsky psané
dopisy pro dr. Beneše a pro Hájka, v nichž připomínal daný
178

5

%

M

. ŇÁ

Excellence,
A 1"oceaslon de ces

la liberté

Grandsfétes

de Nčel je prends

de Vous presentr tous mes melllenrs voeuv de bon

heur pour Vous et pour Vocvechšre Patrle.

Aussi je Vous ple de voulotr bien ne permetžse gue
je Vousrappele 4 Votre gatille promesse á provos de notre.
emprunt, pour leguet Vous ravaiř donné Votre parole de Grand:
AmlegueVous voulež fara tous ce aužy est necessaire:du on
réalise A Prague cet emprnt nypothecaire pour Ja "Pravda",

aui-en plein réalite et seas aucune éxagération,a bien mérité
de Votre pays faternel.
Cet emprunt,come j avals 1'honneur A Vous en donne?

des rencelgnenents precls,sara absolument assuré par la hypo
thěgue unigue sur toute la zropriété de la "Pravda" ,„gužest
óvalué A Dinars 22,000.000,00 (vingt deux millions dinars),
Vous. avež óté fort almabls,Monsieur le Ministre,

d'examiner la poss1bílité Re cetto guostlon de l emprunt,Sur

"Jabase dela lettre,gue

) avals 1 honnvůr4 Vousremettré en
+2.

Prosebný dopis bělehradské „Pravdy“ Benešovi.
Viz Dodatek, č. 12.

malne propres et Vousen útes décidé de a'inviter gue je
vlens á Prague vers la moltf du mois de Janvier,jucau A
aguelle dáte Vous esperežz povolr róalíser

ocet emprunt

ohez les grands industrielstsohehoslovagues,
En oonnalssant jen le force de parole donnée
de Monsieur Béněch j en sul plus au assuré gue Wous auriez

réallsé ocet emprunt jusgu dla moit1é du moís prochain,
guand j'auraf l'honneur de annoncer chez Vousaministére,
En Vous remeroint de tout ooeur pour la grande
amitié gue Vous voulez nousfa1ire,je Vous p$rie,Excoellence,de

wouloir blen agreer 1'assurnce de notre plus profonde amitié,

, Randa"
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l, Forma
*

mu slib, že mu bude opatřen český průmyslový úvěr. Hájek
mu nato v dopisu z 28. ledna 1932 oznámil, že se zřetelem na
všeobecný nedostatek peněz není možno opatřiti mu úvěr
v žádané výši. S tímto rozhodnutím musili se nyní bratři
Sokičové spokojiti.
Jednání mezi vydavateli „Pravdy“ a ministerstvem za
hraničních věcí odpočívala pak skoro pět let, až náhle po
čátkem r. 1937 se ve spisech tiskového a propagačního fondu
objevuje opět poznámka, podle níž panu Sokičovi byla 6.
února 1937 pro jeho list „Pravda“ vyplacena podpora ve výši
50 000 Kč. Pan Sokié nabyl nyní opět odvahy a obrátil se

již na jaře téhož roku na presidenta dr. Be neše a na za
hraničního ministra dr. Kroftu s prosbou o pravidelnou
podporu svého listu. Zatím se stal v Jugoslavii ministerským

předsedouStojadinovié,
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Bělehradský list „Politika“ žádal a dostal úvěr ve výši
2 500 000 dinarů.

svou zemi ve smyslu realistické politiky a proto příliš nedržel
na Benešovu Malou dohodu. Starý korupčník Sokié měl nyní
o jeden důvod
více, aby zaklepal na dveře pražského zahranič
ního ministra a žádal o příslušnou zvonivou podporu za svoje
pokračování v politice Malé dohody. S tímto šachovým tahem
měl v Praze již více úspěchu, a tak poslalo ministerstvo za
hraničních věcí již 9. června bělehradskému vyslanectví šek
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na 38 956 frs. na francouzskou banku Crédit Lyonnais, což
odpovídalo dalším 50 000 Kč.
Od pravidelné podpory „Pravdy“ však vyslanectví zrazovalo
především z toho důvodu, aby nebyli roztrpčeni vydavatelé
„Politiky“, kteří až dosud byli podporováni jen poskytnutím
bezůročného, zato však spláceného investičního úvěru, a při
tom prý vskutku nezištně pomáhali česko-slovenské věci.
Ještě jednou pokusil se pak Sokié o své štěstí návštěvou
v Praze koncem října 1937, při čemž však jej Hájek se shora
uvedených příčin opětně odmítl. Když chtěl na to navštíviti

presidenta Beneše, dal jej Beneš přijmoutilegačnímradou
Smutný m, jenž mu vyložil, že česko-slovenskávláda ne
může podporovati oposiční tisk spojeneckého státu. O dalším
průběhu tohoto rozhovoru praví záznam Smutného z 3. listo
padu 1937 toto:
P. Sokitch byl velmi dotčen tímto stanoviskem řka, že nedo
vede pochopiti, jak můžeme odepříti podporu listu, jenž dnes
jediný v Jugoslavii z ideových důvodů bojuje za politiku Malé
Dohody proti zrádcovské politice Stojadinovičově, jenž chce
Jugoslávii zavésti do objetí Německa
a Italie. Za své čechofilské
psaní byla a jest „Pravda“ Stojadinovičem pronásledována a
konfiskována. Stojadinovič dal příkaz Národní bance, aby od
ňala Sokitchovi kredit a chce ho tímto ruinováním přivésti
k tomu, aby přijal podporu od vlády a psal pro její italo- a
germanofilskou politiku. P. Sokitch ujišťuje, že se nepodá, ale
že bude nucen omeziti ve svém listě psaní pro Malou Dohodu a
Československo, neboť nemůže riskovati dalších ztrát konfiska
cemi, když mu odpírá pomoc přímo zakladatel Malé Dohodypan

president Beneš.

|

Vyjednal jsem p. Sokitchovi návštěvu u ředitele Frieda ve
Škodových závodech, který s ním projedná otázku Sokitcho
vých dolů na olovo.
© rozmluvě jsem telefonicky informoval p. přednostuHájka
a p. dra Jínu.
|
í
P. Sokitch při odchoduprohlásil, že ihned dnes odjede a že
na další spolupráci nereflektuje.
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Tak skončila jednání s bělehradskou „Pravdou“, kterou se
Praha neodvážila vydatněji podporovati, aby tím nevyvolala
závist spřátelené „Politiky“. V každém případě však vstrčil
vydavatel „Pravdy“ do kapsy dohromady 200 000 Kč.
Ještě další bělehradský list těšil se však obzvláštní přízni
pražského ministerstva zahraničních věcí, a to „Štampa“
Tento list byl blízký dřívějšímu jugoslávskému zahraniční
mu ministrovi Jeftičovi, starému příteli Benešovu a stoupenci
Malé dohody, a byl Stojadinovičem zastaven pro svůj vládě
nepřátelský způsob psaní. Počátkem r. 1936 však na zakro
čení jugoslávské regentské rady byla listu dána vyhlídka na

opětnévycházenía jeho vydavateléMarkovič

a Grga

nicki usilovali nyní o to, aby svůj podnik současně trochu
zmodernisovali. Za tím účelem zakoupili v Berlinu rotačku
listu „„VossischeZeitung““, který přestal vycházet. Na to po
třebovali ovšem peníze, jichž však neměli. Jednali proto nej
prve s odbočkou české Anglobanky v Bělehradě a jeli pak
k dalším jednáním do Prahy, kde jim Hájek 7. února slíbil,
že docílí u ředitelství Anglobanky pro list „Štampa“ větší

půjčky. Dne 8. února vyhledal dr. Jaromír Kopecký
v Hájkově pověření ředitele Vaňka
z Anglobanky a po
žádal ho, aby poskytnutím půjčky umožnil opětné vydávání
listu a tím potírání německého vlivu v Jugoslavii, z čehožprý
bude míti nepřímý prospěch i banka sama. Jednání skončila
konečnětím, že Anglobanka povolila listu „Štampa“ investiční
úvěr ve výši 700 000 dinarů, který na konec byl ještě jednou
zvýšen o 70 000 dinarů.

Zatím však, jak bělehradský vyslanec dr. Girsa

oznámil

svému ministerstvu v dopise ze dne 2. července 1936, v běle
hradské veřejnosti nezůstalo utajeno, že „Štampa“ má znovu
vycházeti s pomocí českého kapitálu. Lze si pomysliti, že
jugoslávský ministerský předseda Stojadinovié nebyl nikte
188

rak potěšen takovými pověstmi. Dal proto poslati dne 25. čer

vence svému pražskému vyslanci dr. Protičovi

šifro

vanou depeši, v níž jej žádal o okamžité objasnění této věci.
Dr. Protié objevil se proto 27. července u zahraničního mi

nistra dr. Krofty a značněvzrušen, žádal jej o vysvětlení.
Krofta však prohlásil jugoslávskému vyslanci, že ani on, ani
jeho ministerstvo nemají s listem „Štampa“ co dělati, a ozna
čil myšlenku, že se vměšuje do vnitřních věcí Jugoslavie
přímo za osobní urážku. Rozhovor skončil prohlášením vy
slance Protiče, že mu nyní spadl kámen se srdce. Ten kámen
byl by mu jistě zůstal na srdci ležet, kdyby byl znal pravý
stav věcí.
Nicméně bylo nyní ministerstvo zahraničních věcí nuceno,
udržovati mezi sebou a listem „Štampa“ určitý odstup.
Dne 9. listopadu 1936 oznámil však bělehradský vyslanec
dr. Girsa svému ministerstvu, že mluvil s ministerským

předsedouStojadinoviéem

o záležitostilistu „Štam

pa“. Za tohoto rozhovoru prý mu Stojadinovič sdělil, že jej

nedávnovydavatel listu „Štampa“, redaktor Markovié,
v audienci ujistil o své úplné loyálnosti vůči vládě. Doslovně
mu pak Stojadinovié prohlásil: „Dříve jsem byl rozhodně
proti tomu, aby »Štampa« vycházela s podporou právě česko
slovenského kapitálu, nyní se mění situace v tom smyslu, že
již proti tomu nemám žádných námitek.“ Zatím totiž díky
povídavosti pana Markoviče věděl již celý Bělehrad, kdo za
jeho listem stojí, a Stojadinovié nemusil se již báti tak ote
vřené české kapitálové účasti. „Štampa““ mohla tedy nyní
opět vycházeti a vyslanec dr. Girsa mohl 23. prosince 1936
svému ministerstvu podati zprávu, že „Štampa“ vcelku do
držela svůj slib, že bude potírati německý vliv v Jugoslavii
ve smyslu politiky Malé dohody. Naproti tomu vytýkal dr.
Girsa, že „Štampa“ nepíše dosti energicky proti Henleinově
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straně, ke kterémuž účelu byl jí dán vyslanectvím k disposici
příslušný materiál.
V roce 1937 přešlo ministerstvo zahraničních věcí opět
k přímému subvencování jugoslávských listů, jež bylo za
chováno také v roce 1938, jak je patrno z tohoto záznamu
č. 19 292/IIT-3 ze 4. února 1938:

|

„Ministerstvo zahraničních věcí sjednalo stejně tak jako loni
zvláštní prop. akce v Jugoslavii pro rok 1938 s časopisy:
Pregled (Serajevo),
Krug (Beograd) místo Javnost viz č. 14452/IIT-3,
Nova Evropa (Zagreb).
Na úhradu výloh s touto akcí spojených povoluje se celková.
částka Kč 154072, t. j. stopadesátětyřitisíce sedmdesátdvě
k tíži položky 4, 4, 1, 1, a to podle tohoto rozvrhu:
a) Pregled: předplatné (ve 400 ex.). .. . . 54000—D
redakční a administrační výlohy

plus
1%
2300
D

a D7500,— měsíčně. . .
b) Krug: předplatné (na 300 ex.). . .
c) Nova Evropa: předplatné (300 ex.).
Celkem .

...
...

90000—D
45000—D

. . 40000,—D
. . 229000,—D tj.

manipulace 1700,— D
Úhrnem . . . 233000,—D t.j.
a 66 125 — 154 072,— Kč.

Na tuto sumu opatří se šek na Beograd, který vyzvedne
p. dr. Kórbel a osobně naprosto diskretně a v různých interva
lech předá dál.
4. II. 1938.
Jan Hájek, v. r.
Krofta, v. r.“

Jest třeba poznamenati, že dr. Kórbel, ostatně Žid, byl tis
kovým attaché česko-slovenského vyslanectví v Bělehradě.
Platy šly u časopisu „Pregled“ v Sarajevě na prof. Kršiče,
u listu „Javnost“ v Bělehradě, který dostal v r. 1937 jako
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později časopis ,„Krug“ 45 000 dinarů, na redaktora N. Bar
tuloviče a u časopisu „Nova Evropa“ v Záhřebu na redaktora
dr. Čurčina.
Od roku 1937 bylo vyjednáváno také se spolumajitelem
největšího slovinského novinářského závodu „„Narodna tis
karna““ v Lublani, bývalým jugoslávským ministrem a sená
torem dr. Albertem Kramrem o české kapitálové účasti. Šlo
prý při tom o 15 milionu dinarů, které měly dáti k disposici
Škodovy závody. V jmenovaném vydavatelství vycházely listy
„Jutro“, „Pondeljak““,„Slovenski Narod“, ,Mariborski Večer
nik““, „Domovina“ a „Živlenje in svet““. Jednání se však pro
tahovala až do léta 1938, takže pro přiostření česko-slovenské
státní krise nedošlo už k uskutečnění transakce.
Jistou obdobou podporování ruských emigrantů je podporo

váníjugoslávskéhopolitikaSvetozaraPribičeviče,

který

v letech 1918 až 1925 byl vícekráte jugoslávským ministrem
vnitra a školství. Jako prototyp demokratického politika
změnil několikráte stranu, až po zavedení vojenské diktatury
v r. 1929 byl zatčen. V r. 1931 byl mu umožněn odjezd do
Česko-Slovenska. Poněvadž byl z dřívějška spřátelen s dr. Be
nešem, nabídl mu dr. Beneš nejprve podporu 30 000 Kč. Když
se byl skoro rok zdržoval převážně v Karlsbadu a v Praze,
odjel Pribičevié v dubnu 1932 do Paříže, kde byl činný jako
nesmiřitelný nepřítel krále Alexandra a napsal knihu nazva
nou „La dictature du roi Alexandre“ (Diktatura krále
Alexandra). Téměř od začátku pobytu v Paříži byl nepře
tržitě podporován penězi z česko-slovenského zahraničního
ministerstva prostřednictvím pařížského generálního konsula
dr. Buttera. V r. 1932 obdržel celkem 41380 fr. frs. Od
r. 1933 byla mu vyplácena měsíční podpora 4000 frs., která
bylo později zvýšena na 5000 frs. Přijetí podpory 3000 frs.
měsíčně, na kterou se nejprve pomýšlelo, Pribičevié odmítl
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jako sebe nedůstojným. V příslušné korespondenci užívá se
stále krycího jména Tlučhoř. Pribičevié zemřel r. 1936 v Pra
ze. Případ vrhá zvláštní světlo na dvojakost politiky tehdej
šího ministra zahraničních věcí dr. Beneše, který nejostřej
šímu odpůrci krále spojeneckého státu, žijícímu v emigraci,
opatřil příjmy, jaké podle jeho vlastního výroku měl sotva
nejvyšší francouzský státní úředník.
Při pojednání o jugoslávsko-česko-slovenských vztazích za
sluhuje ještě zmínky případ, který se zřetelem na diploma
tický charakter zůčastněného jeví se zvláště pozoruhodným.
Jde tu o jugoslávského tiskového attaché v Praze Svetozara

Živkoviée,
pro něhož Hájek dal dne 22. června 1936 ze
svéhofondu vyplatiti šéfovi kabinetu dr. Jínovi 14000 Kč.
Dr. Jína učinil o tom tento záznam:

„Záznam.
V minulých dnech požádal mne p. Živkovié o půjčku
14 000 Kč, z níž by mohl zaplatit své soukromé dluhy, aby se
vyhnul nepříjemnostem, které by mu mohli způsobit jeho vě
řitelé, jakmile se dovědí, že je přeložen do Prahy.
Po referátu u p. ministra dojednal jsem-s p. odb. přednostou
Hájkem věc tak, že dostanu od p. odb. předn. Hájka 14 000 Kč,
jež jako soukromou zápůjčku dám p. Živkoviéovi s tím, že mně
podle možnosti bude skládat splátky.
Živkovičův nástupce, p. Živojin Rankovié nastoupí v Praze
1. VII.
14000 Kč, jež jsem včera přijal, vyplatím dnes p. Živko
vičovi při obědě na rozloučenou, k němuž jsem ho pozval, a jeho
stvrzenku odevzdám p. o. r. V. Michálkovi ve III. sekci.
23. VL.

Dr. Jína.“

Živkovié potvrdil příjem těchto peněz touto potvrzenkou:
„Potvrzuji, že jsem si dnes vypůjčil od dr. Jana Jíny 14 000
Kč, kteroužto částku splatím podle možnosti ve splátkách.

Praha, 23. VI. 1936.

—
Svetozar Živkovié, v. r.“
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Žebravý dopis bělehradského listu „Jugoslovenska nacionalna
šťtampa“ dru Benešovi.

Zdá se, že Živkovié neměl nikdy možnost, o níž se zmiňoval
ve své potvrzence, neboť o splácení těchto peněz není ve spi
sech tiskového a propagačního fondu ani slova. Naopak bylo
již 7. listopadu 1936 vyplaceno opět 3000 Kč pro Živkoviče,
jehož jméno se ostatně i dříve častěji objevovalo ve spisech
tiskového a propagačního fondu.
Tím můžeme též uzavříti tuto kapitolu tiskově politických
vztahů ministerstva zahraničních věcí ke spojenecké Jugo
slavii. I zde, jako všude, můžeme konstatovati, že s české
strany se nešetřilo penězi.

1589

PLACENÍ ZEMĚZRÁDCI
Jak silný byl vliv tiskového odboru česko-slovenského mi
nisterstva zahraničních věcí v západních demokratických stá
tech, v Srbsku a v Židy rozežraném Rakousku, tak nepatrný
pyl tento vliv v sousedním Německu. To se snad může zdát
zprvu podivným, povážíme-li, v jak velké míře se veškeren
česko-slovenský
tisk stále obíral Německem. Příčina toho byla
snad částečně v tom, že Praha při převládajícím přeceňování
západních demokracií nepovažovala snad investování větších
částek v Německu za výnosné.
Na druhé straně stavěla se účinnější české propagandě
v Německu v cestu i velká neznalost říšskoněmeckých po
měrů. Nevědělo se prostě, kde by se s touto propagandou mělo
začíti. Neexistoval tu zvláště dobrý poměr ani k berlinským
židovským novinářům. Při tom poslalo ministerstvo zahra
ničních -věcí právě do Berlina jako tiskového přidělence Žida,

totiž Camilla Hoffmanna,

jemuž by jistě bylo bývalo

snadno takové styky navázati. To vše platí samozřejmě pro
dobu až do roku 1933. Později ovšem byl přikládán těmto Ži
dům tím větší význam. Potom ovšem objevují se tito Židé
z větší části v Praze jako emigranti a proto bude nutno o nich
mluviti ještě na jiném místě.
Nebereme-li zřetel na nepatrný počet evangelických theo
logů, jejichž zájem o České bratry byl podporován příspěvky
na tiskové a cestovní výlohy a stidendii a využíváno ho
190
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pro propagandu ovšem jen skromnou, byla tedy Praha v Ně
mecku odkázána na nejhorší druh zemězrádců, kteří si vytkli
dokonce za úkol zničení Německa jako v r. 1918 a byli proto
ochotni přijímati peníze s jakékoli strany, která přicházela
v úvahu.
Jde tu především o t. zv. „Německou ligu pro lidská
práva“ a její různé funkcionáře, jakož i o časopis „Der Pazi
fist — Das andere Deutschland““. V kabinetních spisech mi
nistra dr. Beneše jest uložen dopis česko-slovenského vysla
nectví v Berlinu ze dne 5. července 1924, v němž dr. Havlíček
zasílá ministru dr. Benešovi toto německy psané sdělení jaké

hosi Hanse Schwanna,

Berlin, SW 68, Neuenburger

Strabe 19.
„Při své návštěvě v Ženevě dostalo se mi té cti, že jsem ně
kolikrát měl delší rozhovory s jeho Excelencí Benešem (jakožto

zástupce Ligy pro lidskápráva).
Požádal mne o některé informace, které chci předložiti Vaším
prostřednictvím, poněvadž pak budu míti záruku, že pouze on
osobně obdrží příslušné dopisy.
Dovoluji si proto oddanou prosbu, abyste přiložený dopis
zaslal laskavě svým kurýrem dále.“

V přiloženémdopisu Sch wa nnově z 4. července 1924,
který je napsán na obchodním papíru firmy Hans Schwann —
Papír ve velkém — Vývoz papíru — podává jmenovaný
Schwann ministru Benešovi nejprve zprávy o politických roz
hovorech ve Francii a v Holandsku a vrací se pak k jádru
věci:
„Vaše mně slibovaná morální i materiální pomoc má proto
pro nás neocenitelný význam. Uvážím-li, co jest třeba ještě uči
niti — právě v nejbližších měsících — pak je mi docela horko.
Porozumíte tedy a nebudete si špatně vykládati, zeptám-li se
Vás docela konkretně: Kdy asi mohu s tím počítati? Podle
odpovědi bude se říditi naše pracovní disposice. Musí se podle
ní říditi. Neobtěžuji-li Vás a považujete-li to za nutno, jsem já
nebo naši přátelé samozřejmě rádi ochotni Vás navštíviti.“
2 WP
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Herrn Ausesnminister Benesch

AB Čelo3 LČdA

ER.A6.
Hochverehrte Exellenz,
„JNachRause - ueber Paris

£ den Haag - Zurueckge

kahrt „pastatte Joh mir „Jhrer freundlichen Aufforderung enteprechend,
kurze Informationen zu gabsa.
In Parise haba loh im 8alon Mims Menard-Dorian

4 anderwaert6 nit manchenTrasgern der heutigen franzoesischon Polit1Xx5

sprochen.Meine Informationen und Winka (Botschaftar-Demarche

) moegon Zum

Ta11lbal dan bekanrten Erolignissen mitgewirkt haben.Ebenso d19 sněspre
chenden Aufklaorungen an Nlesígen Stellen und durch Artikel.
Finen Artikel dee Kerrn General v.Deimling £
elnes offenen Brlefs8 von mir lóégalon bel. Belde arochlénen jn der Voss.
In derselbten Richtung elner Imtspannung wird
ein Besuch unserar franzoaslschen Freunde ln Berlin-Hamburg-Prankfurt am
3.August wirken der mit grossén oaffentlichen Kundgebungon( nier 1mReichs
tag) verbpunden68in soll. Buleson, Basch, Houtet , Guernut werden neben
Loebe, Bernhard, vlelleioht Gshaoht, Sprachen,
Eine Rundfrage an alle Buergermsister „G6werk
schaftsfuehrer £4£
sonstige Personen des oeffentlichen Lebens bezuaglich
Tsutsohlands Eintritt in den Vvoalkerbundist in Vorberaeltunz.
Evenso elne Broschuere gegen don Unschuldsrřeld
zug der Vaterlaondisohen Verbasnde.

Die einliegande -=von Dr.Kuozinski £ Bir varfass
ta Denkschrift uaeber daeReparationsproblem und den Voelkarbund ist an
22.000 Adressen bereits versandt worden.
Ebanso dss Buch unseres Freundes Dr.Gumbel
wWarachwoerer"an ca. 400 Relohstagsabgeordnete.

Aus den Geschaeftsberilohten der Liga ersehen Sle
Kurz unsare weitaren Arbeiten.

Zemězrádce Schwann volá k Benešovi o pomoc.
13 Tajné fondy III. sekce. — III. vyd.

Ano G oann
hlůpoIr G eiléram

ZM SY dome
My
<RAI.028
Nie ist mir 80, wle nach dieser Relse, klar ge

worden, wie diase Klaln- 4£Erziehungsarbeit , 6owle das aufrichtáge Hand
in Hand-Arbelten allor aufbauenden Elamenkéein intengrlarendar. Bestand=
te11 der grossen Politik ist. Ohnedlasa Arboit werden wir nie vor U6ber=

raschungen bichar sein.

Jhre mir in Ausselchťzgastellte moralísohe und
materielle Hilfe lať uno daher von unsgohaetzbarem Wart. Wennich mír uč
berlege „wasnoch zu tun 16t - garade ln dan naechsten Monaten - dann wird

mir ganz helss.

Sia warden 65 daher verstehen 4£
nicht falsch
deuten, wenn lch 816 ganz conoret frage: Wannkann loh ungefaehr darauf
recnnen ? Each der Antwort richtet sich unsere ganze Disposit1o0n der Ar

beit. Kuss sich darnach rlohten.

Wénnlch Jnnen nicht laestig falla £ Sle dia
Notwendigkait dafuer gagoben sehen,bin lch Oder unsere Freunda selbst
verstaendllch gerne bsreit Sia zu besuchen,

Varzelhen Sle guatlgst dle jetzige Balaestigung-—
das Interesse dar Sache £ die Notwendigkeit der Arbait brachten meins

Bedenkan zum Schweigen.

In vorzuaglichar

Hochaachtung

Ihr sehr orgabener

aĎ

".

Odpověď na tyto otázky dávají nám opět spisy tiskového
a propagačního fondu ministerstva zahraničních věcí. Zde
nacházíme tyto poznámky vedoucího propagačního oddělení

v tiskovémodboruministerskéhorady dr. OskaraButtera:
„P. min. B. slíbil p. Sch wannovi

|

září 1925.
Obdržel 1.

00000 zl. marek do

2.zezbytku
35
000
zl.
Mk.——
2800000
Kč
25 000 zl. Mk.

vyplaceno 5. VI..
8. VII

.

. . ..

100000 Kč

.

100000 Kč

.

.

zbývá ze slíbeného obnosu vyplatiti.
.
80 000 Kč
Obnosy byly vypláceny prostř. prof. Rádla (na ček) nebo
přímo doruč. mnou (na ček).
Min. Bš. nehodlá po poslední zbývající splátce dále věc pod
porovat.
Butter, v. r.“
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Foerster prosí 0 movépeněžité zásilky z Prahy.
Viz Dodatek, č. 13.

,

Pravíme-li zde, že ministr Beneš nehodlá věc dále podpo
rovati, pak to nikterak neznamená, že se chtěl úplně straniti
této zemězrádné čeládky. Podpora t. zv. „Německé ligy pro
lidská práva“ měla naopak teprve řádně započíti, a to v sou
vislosti s osobou známého zemězrádce Friedricha Wilhelma

Foerstera.

Foerster, narozený 2. června 1869v Berlinu,

byl v letech 1914—20profesorem pedagogiky v Můnchen, kde
byl za první světové války činný jako agent Francie a rozši
řoval tak zvané pacifistické názory. Po zřízení bavorské vlády
rad v listopadu 1918 byl krátký čas bavorským vyslancem
v Bernu, kde působil ve smyslu odtržení Bavor od Říše. Od té
doby nemohl se již odvážiti vstupu na říšskou půdu a žil nej
prve v Curychu, později pak přesídlil do Paříže. Přesto ne
spokojil se tím, že ze Švýcar, resp. z Francie pracoval proti
Německu, nýbrž vydával ve Wiesbaden, obsazeném Francouzi,
též časopis „Die Menschheit“, jehož úkolem především bylo
denuncovati vítězným mocnostem domnělá prohřešení němec
ké říšské obrany proti odzbrojovacím ustanovením versailles
kého diktátu.

Pokud jde o tuto českou podporu „Německé ligy pro lidská
práva“, udržovala se i v dalších letech na téže výši, jak ji
dostal již S ch w a nn,totiž 60 000 Mk ročně. To vyplývá m.j.
i z tohoto Hájkova záznamu:
„Dle dřívějšího ústního schválení p. ministra vyplácí se pro

mír. hnutí v Německu,k rukám p. prof. Foerstera

měsíčně

5000 Mk. Posledním poukazem ze dne 28. XII. 26 čj. 192.850/61
zaplaceny měsíce září, říjen, listopad, prosinec 1926.
4, III. čj. 30.245—24 620 šv. frs. — 20 000 Mk.
22. VI. čj. 87.050 20 000 Mk,
čímž zaplaceno leden—srpen (incl.)
poukaz čj. 148.323 září-—prosinec == 20 000 Mk v protihodnotě
france. franků.“
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Foerster prodává články o německé Reichswehr.

Vyplácení těchto částek dělo se mnohdy prostřednictvím

vyslance dr. Ferdinanda Veverky

v Bernu, někdy však

také prostřednictvím pařížského vyslanectví, a pak dostával
peníze většinou Foersterův zeť, švýcarský státní občan K. A.

Schuster.

Tyto velmi značné poukazy ve výši 5000 RM

měsíčně trvaly až do dubna 1928 včetně. Pak pověřil Hájek

vedoucího českého hnutí YMCA prof. Em. Rádla,

aby

vstoupil s Foersterem ve styk stran snížení měsíční podpory.
Foerster, který nakonec plně nahlížel, že podpora nemůže
trvati věčně,prosil pak v dopisu ze dne 25. 4. 1928 prof. Rádla,
aby mu umožnil alespoň další podporu 1000 RM měsíčně.
Vskutku pak Foerster dostával i napříště měsíčně 1000 RM
v protihodnotě francouzských franků, a to prostřednictvím
česko-slovenského vyslanectví v Paříži.
Když pak v r. 1930 bylo zrušeno obsazení Rheinlandu, zmi
zela i možnost dalšího vydávání časopisu „Die Menschheit“,
takže české podpory mohly odpadnouti. Přesto potrvala i na
dále mezi Foersterem a Benešem, i když tento později se stal
státním presidentem, čilá výměna dopisů. Foerster neopomíjel
zasílati v pravidelných přestávkách do Prahy své politické
prognosy. Není třeba zvláště zdůrazňovati, že se tato pro
roctví většinou točila okolo brzkého zhroucení Třetí říše. To
byly konečně zprávy, jakých dr. Beneš mohl potřebovati a
zvonivá odměna za ně se také dostavila.
Na rozdíl od dřívějška byly však částky poukazovány ni
koli tiskovým odborem, nýbrž kabinetem ministerstva zahra
ničních věcí. Peníze byly nejprve poukázány česko-sloven
skému generálnímu konsulátu v Paříži, který je pak složil na
účet českého velkoprůmyslníka a papežského komořího dr.

Jana Jiřího Růckla

u Bangue de Paris et des Bays Bas,

účet č. 102.568. Jak vyplývá z Růcklova dopisu šéfu kabinetu
dr. Beneše dr. Kučerovi z 19. 11. 1935, vystavil poté Růckl po
198
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Foerster potvrzuje příjem RM 19 965,—. V hotelu Beau Rivage
bydlel vždy Beneš.

každé F'oersterovi šek na příslušnou částku. Šlo při tom pra
videlně o částky ve výši 25 000 frs. Takové platy byly prove
deny u jmenované banky 15. 6. 1935, 9. 12. 1935, 9. 6. 1930,
28. 7. 1936 a 25. 3. 1931.

28. ledna 1938 se Foerster obrátil dopisem na tehdejšího
ministra zahraničních věcí dr. Kroftu a prosil ho, aby mu
bylo dáno k disposici 10 000 šv. frs. na propagandu v Ra
199

kousku. Počátkem března bude prý potřebovati ještě jednou
stejnou částku. Těmito penězi chce prý nejen zabrániti an
šlusu, nýbrž zároveň potírati sudetoněmeckou stranu. V do
pise se pravilo doslovně: „Máme proto ještě velké vyhlídky
na přípravu protiůčinku pro příští plebiscit v Rakousku a
máme rovněž ještě všechny možnosti dáti Henleinově propa
gandě mat.“
Jak je patrno ze spisového záznamu šéfa kabinetu dr. Jíny,
mluvil dr. Krofta 4. února o této věci s presidentem dr. Bene
šem, který však rozhodl, aby se prozatím nedávalo nic, jelikož
Foerster je už přímo podporován českými katolíky. Touto
narážkou byl míněn především kruh kolem již uvedeného
dr. Růckla, který opatřoval zejména z kruhů pokřtěných čes
kých průmyslníků významné částky pro Foersterovu proti
německoupropagandu. V této souvislosti je snadtéž zajímavé,
že v roce 1938 vedoucí klerikální nakladatelství Vyšehrad
v Praze vydalo Foersterovu knihu „Europa und die deutsche
Frage“ v českém překladu.
Ačkoli výdaje tiskového a propagačního fondu v Německu
zdaleka nedosáhly výše výdajů v jiných zemích, dá se přece
z toho, co jsme řekli, vypočítati, že jenom „„Německá
liga pro
lidská práva“ stála ministerstvo zahraničních věcí několik
milionů korun.
Také o poměru k maďarským novinářům lze, se zřetelem
na povahu zůčastněných, pojednati jenom v této kapitole. Vět
šinou šlo při tom, jako v případě Německa, o emigranty, anebo
bylo používáno osob, žijících v Maďarsku, jako vyzvědačů
a Špehounů. K prvé skupině patřil m. j. bývalý ministr ma

ďarské vlády Károlyiho Pavel Szende,který

jako emi

grant žil v Česko-Slovensku. Tomu byl povolen od května
1934 měsíční příspěvek 1000 Kč. Dne 3. června téhož roku
obdržel vyplaceno 8000 Kč. Poněvadž však Szende již v čer
200

zac]

Pmnisterstvo
zzahranicnic
jéé
29|
hověcí
kabinal

Číslo jedneci...

Dr.JANJIŘÍ RŮCKL

Praha
Hotel Alcron
Dne 19.1istopadu

1935.

Velevážený pane rado,

Pan ministr při mé včerejší

návštěvě mně

řekl, že tento nebo příští týden mi dá k disposici pro pro

fessora Foerstera

opětFr.25.000.-a abychse 0

hledně detailů domluvil s Váni,
Prosím Vás proto, abyste byl tak laskav

a dal tento obnos poslati obvyklou cestou. t.j.
Ffžské konto : Dr.Jan Jiří

na moje pa

R U c k 1, Compte N9 102.568 u

Banguede Paris et des Pays-Bas, 3,rue d'Antin,Paris,
dám na týž obnos panu professorovi

a já

Sek.

Děkuji Vám srdečně předem jménem pana pro

fessora

Foerstera a jsem v srdočné úctě Vám,velevážený pane

rado,
upřímně oddaný

Velevážený pán

panJUDr.Vlacimír Kučera,

vrchní odborový rada a Séf kabinetu ministra věcí zahfanitních,

Černínský palác.

Papežský komoří dr. Růckl zprostředkoval podporu Foersterow.

Le Monoe SLaAve

Paris, 22 Janvier 1932,

Byprecliov

U
Cher Monsieur,

KSom

Je n"empresse de vous accuser réception du KNŠ
chěgue n“ B, 144,411, gui mo parviont eu courrier

de ce matin, avec votre lettre

du 20 de ce mola,

Le montant de ce cfógue sera affecté

faire

A 1'af

DDdane le sens convenu avec M. Hájek,

Veuillez agréer, cher Moneieur, l*ex=

pression de mes sentiments les plus distinguóe 4
dévoués,

Monsieur le professeur Jar „ Spanihel
Pregue XII, Blanicjá 3.
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Žid Eisenmann potvrzuje příjem šeku pro maďarského emigranta
Diner-Denese.
Viz Dodatek, č. 14.

venci 1934 zemřel, přestaly i podpory. Větší částky obdržel

naproti tomu ve Francii žijící maďarský sociální demokrat

Diner-Denes,
který prostřednictvímnám již známého
ŽidaLouiseEisen mannadostal jako podporudesetitisíce
franků. Tak potvrdil Eisenmann 9. března 1935 příjem šeku,
znějícího na 12000 frs., v protihodnotě 18 998,05 Kč pro
Dinera-Denese, jakož i příjem zavřené obálky. I v dřívějších
202

letech přijímal Eisenmann často platy pro Dinera-Denese,
z čehož lze souditi, že tento muž dostával z Prahy měsíční
podporu 1000 frs.
Ke skupině t. zv. důvěrníků patřil naproti tomu Adam Per
sla n, jemuž poléta bylo poukazováno prostřednictvím slo
venského poslancedr. Ivan ky 2500Kč měsíčně.Persianovy
stvrzenky jsou psány vždy německy, při čemž z četných
pravopisných chyb je patrno, že Persian neovládal dokonale
němčinu. Trochu jiný byl poměr k sociálnědemokratickému
novináři Gyulovi DO czy muz časopisu „Népszava““v Buda
pešti. Ten dostával po řadu let, prostřednictvím redaktora
Varadiho, nebo i přímo, za články, které měly vycházeti
v „Prager Presse““ nebo v „Právu lidu“, měsíčně 900 Kč. Při
tom však ve spisech bylo výslovně poznamenáno, že tyto
články byly uveřejňovány jen zřídka, neboť sloužily hlavně
jako interní informační zdroj.
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PRAHA
Ačkoli částky, které ministerstvo zahraničních věcí investo
valo pro propagační účely v Anglii, Francii, v Jugoslavii a
v Rakousku, byly již velmi značné, přece byly daleko před
stiženy výdaji, jichž vyžadovala státní propaganda, vycháze
jící bezprostředně z Prahy. Každý přehled o těchto propagač
ních výdajích musí nutně započíti podniky „„Orbis““,které stály
během let česko-slovenský stát miliony a miliony Kč. Jak bylo
vyloženo již na počátku této publikace, poznali odpovědní ve
doucí česko-slovenského státu velmi brzy po jeho založení, že
je nutno rozvinouti vůči cizině silnou propagandu a ještě do
datečně tak ospravedlniti založení tohoto státu a jeho pokra
čování ve známé formě.
Tato propaganda byla však jenom částečně provozována
v cizině samotné. Větší část této propagandy měla se naopak
díti vydáváním publikací a jiných spisů ve všeobecně známých
evropských řečích. Za tím účelem rozhodla se ministerská
rada česko-slovenskérepubliky na podnět ministerstva zahra
ničních věcí ze dne 26. listopadu 1920 založiti tiskařskou,
nakladatelskou a novinářskou akciovou společnost, jakož
i dáti k disposici příslušný akciový kapitál. Dne 23. března
1921 byla pak založena akciová společnost „Orbis“ s akcio
výmkapitálem 15 milionů korun.
Bylo vydáno celkem 37 500 akcií po 400 Kč, z čehož 7500

akcií v hodnotě 3 miliony korun bylo v rukou pražského na

kladatele BedřichaKočího,
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který vystupoval též formálně

jako zakladatel Orbisu a. s. Další velkoakcionáři byli dr.

Václav Písecký,

ředitel tiskařské a nakladatelské společ

nosti „Bohemia“, který měl 5000 akcií v hodnotě 2 milionů

Kč, dr. Jan Reiner s 3150 akciemi v hodnotě 1,5 milionu
Kč, a úředníci ministerstva zahraničních věcí Jan Hájek
a dr. Oskar Butter, znichž každý měl5000akcií v hodnotě

2 milionůKč,jakož i Ing. František V odseďálek,

který,

jako oba předem jmenovaní, patřil rovněž k tiskovému od
boru ministerstva zahraničních věcí, s 3750 akciemi v hod
notě 15 milionu Kč. Tato upisovací akce byla však jenom
formální věcí, neboť den před založením a. s. Orbis, tedy
22. března 1921, postoupili všichni akcionáři, kteří nepatřili
k ministerstvu zahraničních věcí, všechny své akcie Hájkovi
a Butterovi, takže ani nemusili složiti kapitál, který na ně
připadal, ani neměli v budoucnosti z této věci nějaké závazky.
Dne 16. ledna 1924 převzal konsul Blažek
v pověření za
hraničního ministerstva i formálně všechny akcie Orbisu
v nominální hodnotě 15 milionů Kč, takže od té doby dlužno
považovati ministerstvo za jediného majitele a. s. Orbis.
Pro a. s. Orbis, která byla nejprve provisorně umístěna
v domě č. 5 v Nerudově ulici na Malé Straně, byla v r. 1924
postavena na nynější Schwerinově třídě na Vinohradech šesti
patrová správní budova, vyhovující všem moderním požadav
kům, jež byla v r. 1927 doplněna přístavbou vlastní tiskáren

zřízenápatřila k nejmodernějším a nejvýkonnějším tiskárnám
celého Česko-Slovenska, můžeme konstatovati, že tím byly po
všech stránkách vytvořeny technické předpoklady pro Účin
nou státní propagandu.
Za nejvýznamnější propagační prostředek bylo považováno
vydávání „periodického informačního orgánu, psaného jazy
kem, jemuž se rozumí ve velké části Evropy i v zemi samot
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Jedna z nesčetných kvitancí nakladatelství Orbis.

né““.V naprosto realistickém rozpoznání významu německé
řeči přikročilo se proto ještě v r. 1921 k založení „Prager
Presse““, jež pak nadále až do 31. prosince 1938 měla býti
mluvčím česko-slovenské vlády. První číslo „Prager Presse“
vyšlo dne 27. března 1921, t. j. čtyři dny po založení a.s.
Orbis, takže lze „Prager Presse“ považovati vskutku za jádro
celého podniku. Vycházela v prvních čtyřech letech dokonce
v ranním i večerním vydání. Večerní vydání bylo však od
1. dubna 1927 zastaveno, poněvadž mělo význam jen pro

Prahu.
V r. 1922 byl program a. s. Orbis doplněn vydáváním. mě
síčníku „Zahraniční politika“ a francouzského propagačního
listu „Gazette de Prague““,který vycházel třikrát týdně a měl
anglickou přílohu. Od r. 1923 byl vydáván samostatný anglic
ký týdeník „The Central European Observer““ a bylo zapo
čato s vydáváním „Měsíčních zpráv Společnosti národů“
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v české řeči. V r. 1925 byla publikační činnost rozšířena vy
dáváním českého a německého vydání rozhlasového časopisu
„Radiojournal“, jakož i časopisu „Radioamatér““. V r. 1927
založením ruského týdeníku „Centralnaja Jevropa“' obrátil se
podnik i na rusky mluvící veřejnost a „Gazette de Prague“
byla změněna v týdeník „L'Europe Centrale““.Jako poslední
časopis, založený nakladatelstvím Orbis, dlužno konečněuvésti
„Prager Rundschau“', která vycházela od r. 1931 šestkrát do
roka jako vědecký orgán a svým obsahem odpovídala nám již
známému časopisu „Le Monde Slave““,který vycházel v Paříži.
Rozumí se samo sebou, že tak rozsáhlá vydavatelská čin
nost vyžadovala nesmírného nákladu, neboť všechny uvedené
listy a časopisy pracovaly naprosto pasivně, aniž mohly při
spěti ke svému udržování vlastními prostředky, které by stály
za zmínku. Tak musilo ministerstvo zahraničních věcí jen pro

„Prager Presse“ zaplatit v prvních šesti letech jejího trvání
okrouhle 46 milionů Kč subvencí. Finanční potřeby tohoto
listu jsou zjevny nejlépe z následujícího srovnání příjmů listu
z předplatného, prodeje a insercí na jedné straně a výdajů za
tisk, redakci a správu na straně druhé, jak se jevily v prvních
deseti letech jeho trvání:
Příjmy
Vydání
v tisících Kč
1921

1922... (ja1905
1923.. . <..

1924...
1925...

<..

2.052

. . . 2378

9.363

8.338
7.900

8.154

8.308

1926..

. < . . 3.215

1930..

. . . . 3.389

8.832

. . . 26.697

86.889

1927. < <..
1928...
< <.
1929...
< <.
dohromady

4.140
4114
3.290

8.927

9.229
8.916
8.922
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Deficit „Prager Presse“ činil tedy jen za prvních deset let
jejího trvání 60 192 000 Kč a musil býti v podstatě kryt mini
sterstvem zahraničních věcí. V pozdějších letech však mohla
přispívati ročně něčím na úhradu tohoto deficitu tiskárna
„Orbis““,která byla jedinou zdravou součástkou celého pod
niku. Tato činnost tiskárny byla však též jen zdánlivá, po
něvadž v podstatě pracovala na účet svého vlastního podniku
a mimo to nemusila pečovati o amortisaci provozního kapi
tálu. Za rok 1933 vypadala bilance „Prager Presse“ takto:

Výdaje:
redakce . . .
administrace..
tisk listu. -< -2
expedice . . .

. .2 2.2
. . . . .
-2 2.2.2.
. . . *

ústřední výdaje . . . . .
Příjmy..

.

.

.

.

2,406.700 Kč
101.800 „,
3,055.000
569.650 „,

150.000

6,883.150 Kč
.2 .+ +. 2670.000 „,

schodek...

.

4,213.150Kč

Rozumí se téměř samo sebou, že Hájek při své činnosti
V „Orbisu“ nezapomněl na sebe. Ačkoliv tato činnost patřila
vlastně k jeho služebním povinnostem vedoucího tiskové
sekce ministerstva zahraničních věcí, dával si vypláceti fir
mou „Orbis“ pravidelný měsíční plat 2000 Kč, který byl však
vyplácen čtrnáctkrát, takže Hájek vedle svých služebních
požitků jako úředník dostával ještě ročně 28000 Kč. Od
1. ledna 1938 byl tento měsíční plat, vyplácený firmou
„Orbis“, zvýšen na 2120 Kč. Hájek však nebyl spokojen
S pouhým platem a podal proto v důvěrné schůzi správní
rady firmy „Orbis“ 13. ledna 1933 návrh, aby mu v náhradu
výloh bylo poskytnuto odškodné 28 000 Kč ročně. Tento návrh
byl ovšem přijat, takže Hájek dostával od té doby od firmy
„Orbis“ ročně 56 000 Kč. Je zajímavé, že Hájek uložil ředi
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telství firmy „Orbis“, aby výplata náhrady výloh byla pro
váděna důvěrně, což bylo později dokonce předmětem důtky
nejvyššího účetního a kontrolního úřadu.
Hlavně pro potřeby „Prager Presse““ byla mimo to pod
jménem „Central European Radio““ (zkráceně Radiocentral)
založena v roce 1923 vlastní zpravodajská agentura, která
udržovala v Paříži, Berlinu, Wien, Bělehradu, Bukurešti,
Warschau, Budapešti, Sofii, Terstu a Ženevě vlastní kore
spondenty a později zásobila zpravodajským materiálem také
zahraniční listy (jak jsme viděli, také část wienského tisku).
Také na „Radiocentral““ musilo ministerstvo zahraničních
věcí přispívat ročně asi jedním milionem Kč. V roce 1935
byla tato částka zvýšena o 50 000 Kč. Mimo to bylo „„Radio

centralu“ jako devalvační vyrovnávací úhrada dáno k dispo
sici ještě dalších 300 000 Kč. V r. 1934 byl k tomu účelu
poskytnut příspěvek 210 000 Kč. Když „Prager Presse“ v po
zdějších letech přešla opět k tomu, že si v některých evrop
ských městech vydržovala vlastní zpravodaje, platilo minis
terstvo také platy těchto zpravodajů.
Francouzský týdeník „L'Europe Centrale“ dřívější ,„Ga
zette de Prague“, vycházel v nákladu 2000—4000 výtisků,
z čehož zůstalo asi 40 procent v zemi, kdežto ostatek byl za
sílán do ciziny. Poněvadž toto zasílání se dělo skoro výlučně
zdarma, musilo i zde ministerstvo zahraničních věcí dát
každoročně k disposici velké částky. Tak jenom za dobu až
do roku 1926 včetně bylo poukázáno na účet „Gazette de
Prague“ 4 496 290,52 Kč. Později činil roční příspěvek okrou
hle 500 000 až 600 000 Kč.

Poněkud
lacinější bylo vydávání anglického týdeníku „The
Central European Observer““, který vycházel od 1. března
1923 v nákladu 1500—2500 výtisků. Z toho však šlo jen
21 procent do anglických zemí, kdežto 46 procent bylo roz
14 Tajné fondy III, sekce. — III, vyd.
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šiřováno v Česko-Slovensku. Finanční přispěvek, který tu
musilo poskytovati ministerstvo zahraničních věcí, činil v le
tech 1923—30 2902000 Kč, později ročně asi 300 000 až
400 000 Kč.

Ruský časopis „Centralnaja Jevropa““ byl vydáván od
1. března 1927 jako týdeník, počátkem r. 1929 byl však
z úsporných příčin přeměněn na měsíčník. Jeho náklad činil
jen něco přes 1000 výtisků, z čehož opět 50 procent zůstávalo
v tuzemsku, takže lze počítati s tím, že do ciziny šlo asi
600 výtisků. 14 procent výtisků šlo do Sovětského svazu,
10 procent do Polska a skoro tolikéž do Jugoslavie. Vzhledem
k tomuto malému rozšíření listu dlužno částku 308 000 Kč
v letech 1927—28, 265 000 Kč v r. 1929 a 164 000 Kč v r. 1930,

poskytnutou na tento list ministerstvem zahraničních věcí,
považovati přesto za velmi vysokou.
Také časopis „Zahraniční politika“, který byl vydáván
v nákladu 1200-—2000výtisků, mohl vcelku hraditi z vlast
ních příjmů jen asi 30—50 procent svých finančních potřeb.
I tento časopis si vyžádal za prvních devět let svého trvání
příspěvek 1 293 000 Kč. Pouze tři uvedené rozhlasové časo
pisy, jež vycházely nákladem 40 000—60 000 výtisků, praco
valy s malým ziskem.

Postavme nyní proti těmto ročním milionovým výdajům
výsledky, jichž touto propagandou bylo dosaženo. Dříve je
však nutno prozkoumati, kdo vlastně dělal tuto tak nákladnou
propagandu. Platilo ji, jak jsme právě viděli, ministerstvo za
hraničních věcí, t. j. jinými slovy poplatník Česko-Slovenské
republiky. Kdo však ji dělal? Na tuto otázku lze odpověděti
stručně a jadrně: Židé. Židé podávali cizině obraz o česko
slovenském státě. Avšak v jejich kapsách mizela též značná
část českých propagačních peněz ve formě honorářů a redak
torských platů. Je zajímavé podívati se jednou na seznam
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redaktorů „Prager Presse“. Podle jednoho takového seznamu
z r. 1929, tedy dlouho před r. 1933, kdy započal hlavní proud
židovských emigrantů z Německa, bylo z 19 členů redakce
„Prager Presse““neméně než 10 Židů, v jejich čele šéfredaktor

Arne Laurin,

který dříveslyšelna jménoLustig,

jeho

sestřenice, jmenující se stále ještě Lustigová, a mimo to pá

novéBenda, dr. Huppert, dr. Kreitner, Laufer,
Pick, dr.Reiner, Theimera slečnaBurgová. Vliv
Židů oproti Nežidům vynikne také m. j. tehdy, srovnáme-li
platy židovských a nežidovských členů redakce. Ukáže se při
tom, že deset Židů dostávalo ročně 479 265 Kč platu, kdežto
devět Arijců musilo se spokojiti s 293100 Kč. Tak jenom
Žid Laurin-Lustig dostával roční služné 111 500 Kč, a k tomu
ještě měl k disposici zdarma služební byt ve čtvrtém patře
budovy „Orbis““.Před rokem 1929 patřili k redakci „Prager

Presse“ještěŽidéRódera Fischer. Pozdějipřibyliještě
jako redaktoři nebo stálí spolupracovníciŽidé Bretholz,

Eisner,
(Kraus

Baum, Haas a Guryan, jakoži Položidé
a dr. Werner.

Vcelkutedy lze „Prager Presse“

označiti za čistě židovskou záležitost.
Toto židovské hospodářství, které lze velmi dobře srovnati
S „Judenangelegenheit“ wienských listů „Tag“ a „Stunde“,
nám již známou a rovněž českými penězi vydržovanou, mělo
ovšem svůj ohlas ve veřejnosti a především v německé části
obyvatelstva státu. Sotva asi existoval v Česko-Slovensku
list, který by byl býval sudetskými Němci tak nenáviděn, jako
„Prager Presse“. Tak tento list, který byl vždy považován za
orgán česko-slovenské vlády, přispěl značným dílem k zostře
ní vnitropolitické situace státu. Židé tedy opět i zde byli pod
něcovači německo-českého rozporu a těžili z něho.
Když pak v r. 1933ujal se v Německumoci Adolf Hitler,
ztratila „Prager Presse““nejenom naráz největší část oblasti
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vlivu, která jí byla přiřčena,nýbrž přispívala ještě svým způ
sobem psaní aktivně k stálému zhoršování poměru mezi Ně
meckem a Česko-Slovenskem. Nejen že po zahraničněpolitické
stránce zastávala hledisko stojící ostře proti německé kon
cepci, což s hlediska české vlády bylo snad dokonce i žádáno,
ale „Prager Presse““neopominula jedinou příležitost, aby ne
zahrnovala posměchem opatření německé vnitřní politiky,
jakož i kulturního a hospodářského života. Patřilo též ke zvy
kům „Prager Presse“, že z nepolitických zpráv z Německa
přinášela jen zprávy o vraždách, železničních neštěstích a
živelních katastrofách. Tak „Prager Presse“ docela zbyteč
ným způsobem ustavičně zhoršovala německo-česko-slovenský
poměr, neboť kterak mohlo česko-slovenské vládě prospívati
systematické spílání jejímu velkému německému sousedu a
tím provokace na jeho adresu? I s čistě českého hlediska
tento list tak politicky spíše škodil než prospíval. Česko
slovenská vláda byla na tuto nepřístojnost několikrát upo
zorněna se strany nijak Německu přátelské, avšak zatvrze
lost tehdejší české zahraniční politiky byla i v oboru tiskové
politiky nepřekonatelná a tak dopuštění osudu pro Česko
Slovenskou republiku byla ponechána volná cesta.
*

Vedle pravidelných příspěvků pro různé tiskové výrobky
a. s. „Orbis“ docházely však „Orbisu“ ještě stále velmi znač
né mimorozpočtové platy k „důvěrným účelům““.Jako jeden
případ z mnohých uvedeme Hájkovu poznámku ve spisech,
jež zní takto:
„K rukám gen. tajemníka a. s. Orbis, dr. ing. J. Fukátka jest
vyplatiti částku 1000 000 Kč (jeden milion Kč) podle rozhod
nutí p. ministra dr. E. Beneše, jako dotaci k důvěrným účelům.
V Praze, 26. listopadu 1935.
Jan Hájek, v. r.“
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K tomuto záznamu je připojena kvitance pánů ing. Fu
kátka a dr. Klimenta, znějící na 1 milion Kč. Vyúčtování
tohoto obnosu ve spisech není. Poněvadž však tato částka byla
poukázána krátce před Benešovým zvolením za státního pre
sidenta, jistě nebude příliš daleko od pravdy domněnka, že
tímto milionem měla se dělati propaganda pro Benešovu volbu.
Nákladným subvencovaným podnikem byl časopis „Zeit im
Bild“, vydávaný k ovlivňování sudetoněmeckéhoobyvatel
stva, který kromě častých nepravidelných příspěvků na re
dakci a administraci dostával od ministerstva zahraničních
věcí za každé běžně vydané číslo příspěvek 10 000 Kč. Podle

jednoho z četných vyúčtování, která tu jsou po ruce, obdržel
tento časopis jenom v době od 23. března 1927 do 10. října
1930 příspěvky ve výši 2100 000 Kč. Při tom se „Zeit im
Bild“ právě u sudetoněmeckého obyvatelstva, pro něž byl
přece určen, těšil neobyčejně malé vážnosti a musil proto svůj
odbyt omeziti hlavně na kavárny.
Vyloženě propagačním orgánem ministerstva zahraničních
věcí byl časopis „Die Brůcke“ p. Wohryzka, který podle
svého oficiálního programu byl určen k tomu, aby vytvořil
most k sudetským Němcům, ale jako t. zv. „německé“ part
nery nacházel nebo jistě také hledal jen Židy a Položidy.
Časopis dostal v r. 1935 subvenci 80 000 Kč, v letech 1936
a 1937 po 50 000 Kč.

Avšak nejenom v Praze, nýbrž i v Bratislavě pracovaly
peníze z Hájkova tiskového fondu. Tak dostávala na př. firma
„Pallas““,novinářské nakladatelství a. s. v Bratislavě, za vy
dávání listu „„B.Z. am Abend““ měsíčně 70 000 Kč. Abychom

však neuváděli stále jen příklady z oblasti německého tisku,
budiž také uvedeno, že strana česko-slovenských socialistů,
k níž, jak známo, patřil Beneš, obdržela 4. června 1923
50 000 Kč pro deník „Slovenské slovo“. Také bratislavský
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Týzá se subvenocování
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Stanovená podrfnka ohledně každodenního vycházení časopisu Zeit in
Bild ee správně plní.- V důsledku toho má vydavatelství časopisu
nárok na výše uvedenou B8ubvenci, t.$j.Kč 10.000.- za každé číslo.

km,

předkládá se tímto návrh, aby na krytí dalších dotací byla poukázá

na náležitá čáctka.

V Praze, dne 8. ledna 1931.
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Jakožto revisor učtů:

„Magyar Ujság““,židovský list, psaný maďarsky, dostával od
1. února 1936 měsíční subvenci 30 000 Kč z Hájkova fondu.
Než vraťme se opět k Židům, kteří byli tak očividnou sla
bou stránkou ministerstva zahraničních věcí. Zdá se, že
zvláštní sympatii se těšil m. j. sociálnědemokratický Žid Karl

Strauss,

který vydával v Praze t. zv. „Deutscher Nach

richtendienst““. Dne 10. července 1933 obdržel za 100 výtisků
časopisu „Neuer Morgen““z tiskového fondu 3000 Kč. V lednu
1937 dostal na Hájkův pokyn pro svůj „Deutscher Nach
richtendienst““ dokonce subvenci 10 000 Kč.
Ministerstvo zahraničních věcí mělo vůbec pro jistý druh
německých, rozuměj: židovských novinářů vždy otevřené
dveře i kapsy. Bylo to odůvodňováno tím, že se přece chce
pracovati pro německo-české dorozumění. Na neštěstí mělo
ministerstvo při tom smůlu, že si vyhledávalo za partnery pro
takovéto dorozumívací akce vždycky buď Židy nebo takové
Němce, kteří s německé strany nijak nebyli k tomu zmocněni,
nýbrž za pár mizerných korun psali to, co ministerstvo od nich
požadovalo. Takovým apoštolem dorozumění byl na příklad

Ing. M. O. Kremer

v Brně, který tam v roce 1925 pod

názvem „Verstándigung““ vydával politický týdeník, v němž
kromě článků o státnických a filosofických schopnostech Ma
sarykových se snažil provésti „vědecký“ důkaz o tom, že Ně
mecko zavinilo první světovou válku. Obdržel za to v dubnu
1925 příspěvek 50 000 Kč. V srpnu téhož roku objevil se již
opět v tiskovém odboru ministerstva zahraničních věcí, kde

ministerskémuradovi Papouškovi

vypravoval,že má

80 000 Kč soukromých dluhů a že také pro svůj list musí ještě
sehnati 18 000 Kč. Prosil proto, odvolávaje se na Beneše, o po
skytnutí nové příslušné subvence. Když mu to bylo odmítnuto,
prohlásil, že nemá již peněz na zpáteční cestu do Brna, a byl
nakonec rád, když dostal na to 1000 Kč.

Všeobecně se však ministerstvo přidržovalo raději Židů,
které zřejmě považovalo za spolehlivější. Mnohý si tu ještě
snad vzpomene na týdenní plátek, který pod jménem „Die
Wahrheit“ uveřejňoval nejnesmyslnější krvavé báchorky
o Německu. Poslyšme, co o tom napsal ministerský rada

Chmelař

ve spisech tiskovéhoodboruministerstva zahra

ničních věcí:

„Týdeník Wahrheit je vydáván G. Mannheimerem,

a

býv. redaktorem Bohemie a Bela Rév-em, který je maďarským
židem, ale žije po leta v Praze jako novinář. List má pokrokový,

pacifistický
charakter,
píše
pro
spolupráci
Čechů
aNěmců
je

rozhodně proti hitlerismu, nacismu a také fašismu. Býval ozna
čován za orgán zednářských židů.
Náklad listu byl do roku 1933 dosti značný, pohyboval se
kolem 7000 ex., po hitlerovském převratu v Německu a henlei
novském obratu našich Němců klesal a dnes se prý netiskne víc
nežli 1600 ex. Je proto ve špatné situaci. G. Mannheimer dal do
listu svého času 100 000, dle jiné verse dokonce 200 000 Kč,
které obdržel jako odstupné po svém opuštění Bohemie. Ty jsou
dávno stráveny.
List má společné místnosti s Tschuppikovým Montagem,
který platí Révovi 2000 měsíčně jako nájem (Rév vydává zde
také svůj list Bauunternehmen).
Do různých anket listu přispěl v minulosti několikrát nynější
president dr. Beneš, jednou také pan ministr dr. Krofta.
15. X.

Chmelař v. r.“

Tento Chmelařův záznam je ještě doplněn touto příznačnou
Hájkovou poznámkou:
„Na doporučení p. ministra Spiny rozhodl p. ministr dr.
Krofta, že se udělí časopisu Wahrheit podpora v částce 25 000
Kč, t. j. dvacet pět tisíc Kč.
Pan ministr Spina žádal podporu v částce 40 000 Kč, která
však nebyla udělena celá, ježto výše ta neodpovídá významu
časopisu a ježto nejsou dostatečné finanční prostředky.
Se šéfredaktorem časopisu Wahrheit vše projedná p. min.
rada dr. Butter a částka 25 000 Kč se vyplatí z fondu.
V Praze 18. XI. 1936.

Jan Hájek v. r.“
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Potvrzujeme příjem hotovosti Kč 25.002.— slovy

dvaootpěttiefodvěkorunyčal. jako třetí splátku na tisk týdeníku Der
Montag sa první pololetí

1937 na vyrovnání úhrné částky 75.002.—=.

Děkujeme sa úhrado a snamenáno 8e

s projevem hluboké úoty

Pražský st „Der Montag“ byl tištěn na útraty
ministerstva zahraničních věcí.

Podpora byla pak nakonec ještě jednou snížena o 5000 Kč,
takže 24. března 1937 Žid Rév potvrzoval konečně příjem
20 000 Kč. V podobném neradostném finančním stavu byl
skandální list „Der Montag“, sídlící společně s listem ,„Wahr

heit“, jehož vydavatel a šéfredaktor, Žid Walter Tschup
pi k, emigrovavší z Německa, dík svým dobrým stykům s mi
nisterstvem zahraničních věcí hrál v Praze tak trochu úlohu
Madame Tabouisové. Zde k vůli zjednodušení bylo sjednáno,
že legionářská tiskárna „Pokrok“, kde „Montag“ byl tištěn,
zasílala vždy hned účty za tisk k zaplacení ministerstvu zahra
ničních věcí. Tak bylo na příklad 10. července 1936 zaplaceno
tiskárně „Pokrok“ za tisk listu „Montag“ 11000 Kč. Žid
Tschuppik neměl takto s tiskárnou žádných nesnází a mohl
příjmy, plynoucí z prodeje svého listu, ihned zastrčiti do své
kapsy. Mimo to byl na základě Hájkova záznamu z 4. září
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Žid Schwarzschild dostává 7554/75 franků pro emigrantský
časopis „Das Tagebuch“.

1934 Žid Tschuppik Hájkem pověřen, aby organisoval pro za
hraniční a především pro anglický tisk článkovou službu, za
čež mu byl povolen předběžný honorář ve výši 10 000 Kč. Žid
Tschuppik byl jistě vhodným mužem pro česko-slovenskou
propagandu v Anglii.

Také zlopověstný „Tagebuch“ Žida Leona Schwarz
schilda těšil se přízni pražského zahraničního minister
stva. Když tento časopis v létě 1933 se všemi svými židovský
mi redaktory musil emigrovati do Paříže, zaslalo mu minister
stvo prostřednictvím pařížského vyslanectví 19. června 1933
ještě šek na 7654,75 fr. franků, v hodnotě 10 000 Kč. Pařížské
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vyslanectví obdrželo pokyn, aby tento šek odevzdalo Židovi

SchwarzschildovineboŽiduBornsteinovi.

Způsobpsaní

tohoto časopisu je příliš znám, aby bylo možno býti na pochy
bách o významu této podpory pro poměr Česko-Slovenska
k Německu. Beneš se právě snažil všude tam, kde mohi, po
užíti peněz česko-slovenského poplatník takovým způsobem,
aby Česko-Slovensko bylo hnáno do konfliktu s Německem.
Než dokonce i nežidovskému německému listu podařilo se
občas vylouditi na ministerstvu zahraničních věcí značné
částky, když ministerstvo mohlo si z toho slibovati zvláštní
postoj tohoto tisku. Když německé obyvatelstvo Česko-Slo
venska při květnových volbách 1935 ve své převážné většině
se přiznalo k sudetoněmecké straně, tehdejší česko-slovenská
vláda, jež přece jinak tolik hájila myšlenku demokracie a
princip většiny, nevyvodila z toho nikterak ten důsledek, aby
nyní jednala s parlamentním zastupitelstvem převážné vět
šiny sudetských Němců, nýbrž tvrdošíjně uznávala za part
nery k jednání jenom ubohé zbytky t. zv. demokratických
stran. Toto stanovisko bylo projevováno i vůči sudetoněmec
kému tisku. Když tento tisk pak pro chronický úbytek před
platitelů se dostával do stále vážnější nouze, uvažoval dr.

Beneš za svou povinnost zachrániti jej před smrtí, aby ho
mohl použíti jako protiváhy proti sudetoněmecké straně a je
jímu vedoucímu Konradu Henleinovi. Tisk sudetoněmeckých
sociálních demokratů byl již hojně podporován z pokladen
české sociálnědemokratické strany. Tak zbýval ještě tisk
německých křesťanských sociálů a „Bundu der Landwirte“,
„Deutsche Presse“ a „Landpost““. Dne 22. ledna 1937 obdržel
Hájek z kanceláře dr. Beneše tento tajný dopis:
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„Kancelář presidenta republiky.
Kra 11/37.

V Praze, dne 22. ledna 1937.

Tajné.

Ministerstvu zahraničních věcí,
sekci ITI.,

do rukou pana odb. přednosty J. Hájka
v Praze.
Pane odborový přednosto,

zároveň zasílám potvrzenku na 50 000 Kč, slovy: padesát tisíc
korun čs., které jsem po předchozím telefonickém hovoru
s osobním tajemníkem pana ministra Zajíčka vyplatil konsisto
riálnímu radovi Michaeli Magerlovi z peněz, jež jste mi k tomu
účelu před vánočními svátky podle přání pana ministra dra
Krofty zaslal.
S projevem dokonalé úcty
dr. Vlad. Kučera, v. r.“

K tomuto dopisu je připojenakvitance pana Magerla
z 19. ledna 1937 na 50 000 Kč. Současně dalo ministerstvo za
hraničních věcí presidentu dr. Benešovi k disposici ještě dal
ších 50 000 Kč pro „Landpost““,orgán ,„Bundu der Landwirte“.
V červnu roku 1937 obdržela „Deutsche Presse“ ještě jednou
25 000 Kč, když předtím byl již uvedený Konsistoriální rada

Magerl

sekčnímušéfovi Schieszlovi

napovídalcelé

litanie o katastrofálním stavu svého listu, a také Bund der
Landwirte obdržel 9. července 1937 opět 20 000 Kč. Stra
nický tisk několika německých zlomkových stran stál tedy
ministerstvo zahraničních věcí 145 000 Kč.
*

Při prohlídce dokladů a příloh Hájkova tiskového a propa
gačního fondu přicházíme stále na celou řadu tajemných ban
kovních kont, z nichž jsou vybírány peněžní částky, nebo na
něž jsou jiné částky ukládány. Tak na příklad u Anglo-česko
slovenské a Pražské úvěrní banky byla m. j. tato tajná konta:
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„19“, ,,33“, ,„34“, „35“, „86“ ,37“, „„P“,„Nová“, „Máj“, „Čer
venec““,„Moravia“, ,„Chmelař““.Část těchto kont, jak ukázalo
zevrubnější zkoumání, existovala za tím účelem, aby kryla

tiskové subvence, určené pro Wien. Často nacházíme však
jako doklady tajemné záznamy jako je tento:
„50 000 Kč — padesát tisíc Kč — vybráno z knížky „třicet
čtyři“ a vloženy na knížku „Nová“.
V Praze, 30. července 1935.
V. Michálek, v. r.“

Poněkud zřetelnější je již věc v tomto záznamu:

Stvrzenka
„Přijal jsem Kč 30 000 (t. j. třicet tisíc Kč) z knížky Anglo
banky „34“ na vkladní knížku „Nová““ pro Dem. péči o emi

granty.
V Praze, 16. října 1934.

Jos. Chmelař, v. r.

Ještě jasnějším je pan Chmelař však v tomto záznamu:
„50000 Kč vybráno z knížky „Třicetětyři“ a uloženo na
knížku „„Nová““pro německou emigraci.

Chmelař, v. r.
Michálek, v. r.“

Také tento záznam Hájkův je velmi poučný:
„Převeďte na knížku „„Nová“ obnos 100 000 Kč (jedno sto
tisíc) z fondu. Z tohoto obnosu budou uhražovány podle schvá
lení p. ministra dra Krofty příspěvky na péči o emigranty podle
pokynů.
6. listopadu 1936.
Jan Hájek, v. r.“

Pro německé emigranty a mezi nimi ovšem podle našich
zkušeností hlavně opět pro Židy, byly tedy určeny tyto ta
jemné poukazy peněz, z nichž zde uvádíme jenom několik
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těchto příkladů. Projevoval-li se však zahraniční ministr
dr. Beneš vůči německýmemigrantům tak velkorysým,ne

směl president Masaryk
zůstati pozadu. Tak byl archivář
pana presidenta, Vasil Š kra ch, známý nám již z podobných
obchodů, opět jednou pověřen, aby vyzvedl příslušné částky

z Hájkova fondu, jak ukazuje tato kvintance:
„Doklad H, číslo 33/34.

Potvrzuji, že jsem dnes správně přijal částku Kč 18 000,
slovy osmnáct tisíc, pro pana presidenta republiky na úhradu
subvencí německé emigraci (,,O. L. R.“ etc.).
V Praze dne 17. března 1934.
Schvaluje Jan Hájek, v. r.“

Vasil K. Škrach, v. r.

Avšak pražský hrad se nezajímal pouze o německou emi
graci. Zahraničně politické koncepci pana dr. Beneše odpo
vídalo udržovati dobré styky nikoli se státy, sousedícími
s Česko-Slovenskem, nýbrž se živly, jež byly z těchto států
vypuzeny. Proto nás také nemůže překvapiti, najdeme-li
v aktech tiskového a propagačního fondu takovýto záznam:
„Dle ujednání pana presidenta Beneše s min. předsedou
drem Hodžou bude ministerstvo zahraničních věcí přispívati na
akce „„polské emigrace“ měsíčním obnosem 50 000 (padesát ti
síc) Kč. Příspěvek bude vyplácen pravidelně k rukám sekčního

šéfa Bartoše

v minist. presidiu z fondu. První částka byla

vyplacena koncem loňského roku sekčnímu šéfovi Bartošovi.
30. I. 36.
Jan Hájek, v. r.“

K tomuto spisu je připojena stvrzenka pana Bartoše na
50 000 Kč. Dále jsou tu další stvrzenky tohoto pána na 50 000
Kč, 30 000 Kč, jakož i na 100 000 Kč, všechny z 15. února 1936.
Jiný záznam Hájkův z 5. listopadu 1936 mluví o příspěvku

ministerstva zahraničních věcí k „akci polské emigrace“ ve
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Kvitance kanceláře presidenta Masaryka na osmnáct tisíc korun
na podporu německé emigrace.

výši 250 000 Kč. K tomuto záznamu jsou připojeny dvě kvi
tance p. Bartoše, jedna z 24. listopadu 1936 na 100 000 Kč
a jedna.ze 26. listopadu 1936 na 300 000 Kč.
V každém případě těchto několik málo příkladů dokazuje,
že emigranti různého původu přišli česko-slovenskému státu
hodně draho. Teprve události v září 1938 učinily konec těmto
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výdajům. Tehdy byly různé tyto fondy podrobeny revisi, jejíž
výsledek je uložen ve zprávě z 19. října 1938, podepsané pány

F. Vodseďálkem

a JosefemČinovským.

Z této

zprávy budiž uveden tento výtah:
Knížka „Nová“ obsahuje prostředky na podporu německých
emigrantů. V roce 1938 bylo vloženo 100 000 Kč. Vyúčtování
jest uvedeno pod č. 3. Podle toho zůstává zbytek 28 261,90 Kč,

který byl také zajištěn.

Toto vyúčtování vypadalo však takto:

Knížka „Nová“.

|

||

Zůstatek
zr.1937.
19516,05
Výdaje
do
1X.
7.38
Kč

Kč

výdaje
92000,—
zůstatek
28
261,90

úroky
745,85
Vklad z Fondu
100 000,—
celkem 120 261,90

92 000,—

Počítáme-li, že i za léta 1934—37 bylo na konto „Nová“
vyplaceno 100 000 Kč, vyplývá z toho, že tak zvané demokra
tické péči o emigranty dostalo se na tomto kontu jen z propa
gačního fondu ministerstva zahraničních věcí vcelku půl mi
lionu Kč. Při tom jde pouze o podpory, jež byly poskytovány
německým, resp. židovským emigrantům jakožto celku. Mimo
to dostávali však ještě četní jednotliví emigranti zvláštní pod

pory. Tak na př. berlinský židovský hudebník Leo Kesten
berg, který byl již velmi štědře podporován židovským uhlo
baronem Petschkem, dostal v roce 1934 10000 Kč, jak vy
plývá z tohoto zápisu:
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DEMOKRATICKÁ PÉČE O UPRCHLÍKY
DEMOKRATISCHE FLUCHTLUINGSFŮURSORGE

.
EVICENČNÍ ÚSTŘEDÍ —EVIDENZZANTRALE.
,
Poukazy darů vyprodují 00 na:
Oberweloungen orbeten en:
Českou oohemetní banku ©úvěrní úetav na úĎet:
©6Amischo eoompte-Bank und Kredit- Anetalt auf Konto:
péče ©uprohifky
Demekratieche FiCohUingefOrsorge

rELaroN
80871

PRAHA.
dne.8. listopadů

103.8..

K, PŘÍKOPY27. (Velký Bazar- Oroeser Bazar)

Pen Hinistr

Dr.,BmílKEroftea
Praha,
© «»

G

<

Velevážený pene Ministře, dr.: br.:
Jekožto jednatel

* Demokratické Péče © Uprohlíky"

dovolují s1, odvoleti se ne návštěvu našeho Eot,: dep.:V.:M.: pana

Dr.K a t z 6 , který mně sdělil,

abychomohledně podpory podali žá

dost u Hinisterstve sahreničních věcí,

Opakuji opět, že bída uprohlfíků je částečně ne 
popsatelně
veliká,
jelikož pokledny jsou prázdné a prareny jsou
vyčerpány,
Prosím Vás, velevážený pane Ministře, dr.: br.:, .
abyste pomocnémudílu neodepřel svojí vzáonou pozornost, čehož jsem
81 vzhledem k Vaší znáré velkomyslnosti jíst,

Dovolte, abych Vámpří této příležitos
svoji před krátkou dobou oveřejněnou brožuru " Mozar
niglíche Kunst" a příjměte výraz mé hluboké úoty.
Váš zce

Demokratická péče o uprchlíky prosí zednáře Kroftu o pomoc pro
emigranty.

„Za souhlasu přednosty III. sekce a p. vyslance dr. Krofty
povoluje se panu Leo Kestenbergovi příspěvek na r. 1934 v ma
ximální výši 10 000 Kč — deset tisíc Kč.
Zapsal 13. VI. 1934.
Michálek, v. r.“

Kestenberg obdržel pak těchto 10000 Kč celkem v šesti
splátkách.
15 "Tajné fondy III. sekce. — III. vyd.
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Sehr goobrior Herr Chaolař,

wir bitton Slo dringoné
1a Intorosse dor Voordorungunsořes Hilfovorkos doch freundlich besorgt

su 8015, dase wir 60 6ehnell vie meoglich Kč6.000.

ele Šegtemborrate

erhalten koennen. Die Situation lot 4rost100, (čase wir úleses Sehroiboa
Vechlen, us Slo úavon su uztorrichten.
Gestern haben die Legea gotagt. Es i9t zu orvarton, Case disco suminébot
die Ausopoioungder Flueebtlinge fuor die naschston Henate uobernohnon

vorden. Aber bis su Begina dlosor Aktion kocnnenvír nicht aller Níttel

entbloesst 60is. Dahorbitten Sir Sic, da Sie unseror Šache 00 víol Yer
$

staendnie ontgogongobraebthaben, dío Liobensvuordigkoit su bositson, uns
aus dieser Vorlogonhoit su holfono

©

<
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'ak

Odvolare:
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+M

ln bester Bogruessung

vypl
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ŽidGrossmann žádá 6000 korun pro emigranty.

Ale také někteří čeští oblíbenci pana Hájka dovedli po
žehnání tiskového a propagačního fondu využívati skvěle pro
sebe. Byli tu lidé, kterým byla placena každý rok zahraniční
cesta za účelem studia hospodářských a turistických poměrů
v příslušných zemích. Rekordu v takovýchto zvláštních pří
spěvcích dosáhl však asi dvorní novinář Benešův Hubert
Ripka, který vždy jednou za několikmálo týdnů potvrzoval
příjem částek, které se pohybovaly mezi 2000 až 10 000 Kč.
I v jiných zemích je sice zvykem, že novináři podnikají cesty
za hranice, obyčejně však platí útraty za takové cesty pří
slušné novinářské podniky. V případě Ripky, který, jak zná
mo, psal pro „Lidové noviny“, bylo však pravděpodobně

úmyslemšetřiti pokladny Žida Stránského,

jenž jako

majitel tohoto listu byl by vlastně měl tyto cesty platiti. Snad
je však též správná domněnka, již několikrát projevená, že
Beneš používal Ripky jako soukromého diplomata a přibíral
ho k vyřižování obzvláště ožehavých věcí. Tomu by nasvěd
čovala i skutečnost, že Ripka kvitoval mnohdy i opravdu
značné částky na různé propagační účely. Tak obdržel na
příklad 23. 9. 1937 pro nějakého pana Vildra 50 000 Kč na
„propagační účely““.U tohoto pána šlo zřejmě o státního se
kretáře a policejního šéfa v bělehradském ministerstvu
vnitra Večeslava Wildera, s nímž byla Praha i jinak ve velmi
čilých stycích.*)
*) Jako příznačný příklad Ripkova zpravodajství pro Beneše uvá
díme zde výtah z důvěrné zprávy, kterou napsal Ripka pro Beneše
o cestě českých novinářů do Sovětského svazu ve dnech 29. prosince
1934 až 15. ledna 1935. „Při loučení mne prosil (Ovsjejenko), abych
Vám vyřídil nejsrdečnější pozdravy — »nepoznal jsem dosud v Evropě
většího státníka než p. Beneše, u něhož jsem cenil zejména jeho upřím
nost, jakož i to, že vždy držel slovo.« — Zde bych rád dodal, že Vaše
jméno, pane ministře, má nyní v Sovětském svazu vynikající zvuk a,
jak jsme se přesvědčili, je známo i mezi dělnictvem.“
Taková zpráva stála již za to, aby se sáhlo do Hájkova fondu.
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Podobnou úlohu hrál i zástupce sociálnědemokratického

listu „Práva lidu“ v Paříži,dr. Gustav W inter,

který skoro

každého měsíce si zajížděl do Anglie a dostával za to pravi
delně velmi značné zvláštní odškodnění. Winter hrál nikoli
podřízenou úlohu i při rozdělování korupčních peněz francouz
ským novinářům. V srpnu 1931 obdržel prostřednictvím před

sedy sociálnědemokratickéstrany Stivína

10000 Kč, pro

nemoc. Skutečnou příčinu tohoto mimořádného příspěvku do
vídáme se však v odůvodnění, které pro poskytnutí této pod

pory uvedl tiskový attaché pařížského vyslanectví Šafrá
nek, že totiž Winter v Londýně silně pracoval proti anšlusu.
Je veliký počet bývalých českých politiků, kteří se s ně
jakým odůvodněním obraceli na Hájkův propagační fond.
Zde budiž jen výjimečně uvedeno, že 4. 7. 1933 senátor dr. V.
Š robár dostal 50 000 Kč na „známý účel“, nebo že sociálně
demokratický poslanec Emanuel C h obot obdržel 17. dubna
1935 na základě rozhodnutí ministra dr. Beneše 30 000 Kč.
Příspěvky, jako je částka 6000 Kč, poskytnutá sociálnědemo

kratickému redaktorovi „Práva lidu“ dr. Karlu Křížovi
na vydání knihy o bývalé Jugoslavii, patří již k maličkostem.
Nikoli nezajímavá je i tato stvrzenka ze spisů tiskového a
propagačního fondu:
„Stvrzenka
na Kč 3000,— slovy Kčtři tisíce, jež jsem obdržel dnešního dne
jako úhradu na cestu čsl. delegátů na sjezd Mezinárodní Zed
nářské Associace v Bruselu.
V Praze, dne 4. října 1930.

J. Sedmík, v. r.“

Sedmík byl šéfem kabinetu zahraničního ministra dr. Be
neše a jako on i jeho nástupce dr. Krofta horlivým svobodným
228
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Začátkem října Koná se v Bruselu

sjezd Meginárodní Zednářské Associace,na který po
jede též několikačlenná delegace z ČSR.
Dovoluji si tímto žádati,aby mini 
sterstvo zahraničních věcí laskavě přispělo částkou
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Zednář Sedmík žádal a dostal tři tisíce korun na účast
na zednářském kongresu v Bruselu.

zednářem. I když částka, daná mu k disposici, neni příliš vy
soká, je přece příznačné, že české ministerstvo podporovalo
takto oficielně zednářství.
Zajímavé je i toto srovnání: V březnu 1936 obdržel zakla

datel olympijskýchher baronPierre de Coubertin

vLau

sanne k přípravě olympijských her v Berlinu z pokladny mi
nisterského předsednictva 10000 Kč, k čemuž ministerstvo
zahraničních věcí přidalo 5000 Kč. Rovněž 10 000 Kč dostal
těsně rok předtím v červnu 1935 prostřednictvím senátora

Vojty Beneše

plzeňský svaz sociálnědemokratickýchspor

tovců (DTJ) k organisování t. zv. „vzdorojízdy“ do Egeru.
Pivní zájezd několika set sociálnědemokratických sportovců,
který konec konců opět jen přispěl k rozhořčení egerského
obyvatelstva, měl tedy pro české zahraniční ministerstvo stej
nou cenu jako celé olympijské hry v Berlinu. Opravdu symbol
celé Benešovy politiky.
Rekordu, pokud jde o výši poukazů z tiskového apropa
gačního fondu, dosáhl však sám zahraniční ministr dr. Beneš.
Mezi doklady fondu jsou četné Benešovy stvrzenky ze všech
let a to na částky někdy jednoho až dvou milionů. Rovněž jen
jako příklad uvedeme zde tyto číslice:
9. ledna 1934 .
13. července 1934 .
4. října 1934
o. října 1934

1500 000
1 000 000
1 200 000
800 000

.
.

27. února 1935 .

8. dubna1935.. . ......
16. listopadu 1935..

.

.

Kč
Kč
Kč
Kč

„.

1000000 Kč

„.

1500000 Kč
2 000 000 Kč

Dr. Beneš kvitoval vždy vlastnoručně tyto milionové
částky, nikde však nenacházíme nejmenšího náznaku vyůčto
230

37]

1(nzaa10g
uasl
soup
2%

94
aPyomémy
95D4d
A
UD
SF6

>" d===
1r

Y/
20T
finosougT
00UD]MY
"G66T
2"4

1(nz4a10G
Soup
ať
27

po"UP
moze
STP4S
A

Pro domo:

Ns růsná neosobní vydáni „spojená s většími novinářskými .akcemi ve Yidni

v minulýchdvouletech 1925-26
„poukazu
ji panu.

VD...

částku..
AVAEL
Kara X1 [A4 bo é/
jakožto nezučtovatelný paušál.
V Prese dne 28.května 1927.

"

/e
Beneš poukazuje Hájkovi dodatečně dvacet tisíc korun jako
nezúčtovatelný poušál,

vání těchto peněz. Jistě bude asi sotva kdy možno vypátrati,
K jakým účelům použil Beneš těchto peněz.
Příznačné pro způsob, jak se obvykle v ministerstvu zahra
ničních věcí zacházelo s penězi, jest poukázka, kterou Beneš

vystavil pro svého tiskového přednostu Hájka a kterou
uvádíme do jisté míry jako zakončení této kapitoly:

„Pro domo:
Na různá neosobní vydání, spojená s většími novinářskými
akcemi ve Vídni v minulých dvou letech 1925—26, poukazuji
panu J. Hájkovi částku 20000 Kč (dvacet tisíc Kč), jakožto
nezúčtovatelný paušál.
V Praze, dne 28. května 1927.
Dr. E. Beneš, v. r.“

Po dvou letech napadlo tedy panu Hájkovi, že mu při jed
náních o koupi wienského novinářského koncernu Vernay
vznikly různé výlohy, načež mu dr. Beneš poukázal 20 000 Kč,
292

zřeknuv se při tom velkoryse jakéhokoli vyúčtování. Při tom
však bylo i v ministerstvu zahraničních věcí zvykem vyůčto
vati cestovní výlohy bezprostředně po skončení služební cesty.
Dr. Beneš mohl však býti též velkorysým, neboť proč by nebyl
měl muž, který sám sobě povoloval miliony, poskytnouti své
mu věrnému tiskovému šéfu aspoň 20 000 Kč? Konečně Beneš
a Hájek jsou dva od sebe neodlučitelné pojmy. Jsou symbolem
jedné z největších korupcí, jaké zná historie.

„Obohaťte se!“ bylo kdysi heslem třetí francouzské repu
bliky. Toto heslo bylo Benešem a jeho druhy v smýšlení spolu
s ostatními pojmy západní demokracie převzato také do čes
kých zemí a podle možnosti uváděno ve skutek. Ať Beneš, ať
Masaryk nebo Hájek, všichni byli velkými kořistníky demo
kracie. Ale ještě někdo jiný těžil současně z této t. zv. ,„demo
kracie“: mezinárodní Žid, který — jak jsme viděli — dovedl
skvěle vytloukati pro sebe kapitál z rozporu mezi Němci a
Čechy, který Beneš a jeho lidé uměle rozdmychávali.
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DODATEK
bd

Č. 1.
L'Exportateur Francais
Paris
2. května 1923

Přijal jsem od pana Duška částku 1000 franků za inserci
v L'Exportateur.
Vandecrane.

Č. 2.
19. V. 1932

Obdržel jsem od československé legace v Paříži částku
3000 franků jako abonnement bulletinu „La Presse associée.“

(Podpis nečitelný.)
W

C. 3.
Předsednictvo ministerské rady
království Jugoslavie.
Ústřední tiskový úřad.
Bělehrad, 22. prosince 1934

Milý kolego a příteli!

Spěchám, abych Vám sdělil, že jsem dal rozkaz naší legaci
v Paříži, aby vyplatila p. Gabionovi částku Frs 6000——jako
naši kvotu za 3 měsíce. Pokud jde o platy, které mají býti pro

34

vedeny v běžném roce, vynasnažím se zaříditi věci tak, aby od
povídaly plánu, který jste tak dobře vypracoval; platy částek
které na nás připadají, nebudou mít od nynějška rozhodně žádné
zpoždění. Pokud jde o mne, myslím, že náš příspěvek panu Ga
bionovi je dostatečný, tím spíše, že jsem si již musil stěžovati,
že agentura uveřejnila jisté zprávy, které jsou v rozporu s na
šimi zájmy. Souhlasím zatím s Vámi a s panem Filottim, že
k tomu, abychom uvažovali o zvýšení, bylo by třeba viděti vý
sledky služby.
|
Dr. Kosta Sukovié.

Přijměte......
Pan Jan Hájek,

ředitel tiskové sekce
ministerstva zahraničních věcí,

Praha.
4.

C. 4.
Agence Télégraphigue

„Radio“

Boulevard Haussmann,

Paris 8e.

Paříž, 14. února 1935.

Ctěný pane,

mám čest potvrditi Vám příjem Vašeho šeku na frs. 6000,— na
Crédit Lyonnais.
Jelikož až do konce května postačí příspěvek rumunský,
vyplývá z toho, že máme zálohu K 2000,—.

Přijměte......
M. Gabion.

Panu Miloši Šafránkovi,
tajemníku československé legace.
299

NW,

C. 5.
Agence Télégraphigue

„Radio“

Boulevard Haussmann,

Paris 8e

Došlo 17. VI. 1937

Ctěný pane Hájku,
mám čest potvrditi Vám příjem poukazu v částce 94 000,— fran
ků (50000 + 22000 + 22000), provedeného péčí legace.
Doufám stále ve Vaši brzkou návštěvu v Paříži. Kromě po
těšení, že bych Vás viděl, chtěl bych s Vámi projednati četné
důležité otázky. Budu v Paříži až do konce měsíce, ale poněvadž
budu tráviti prázdniny v Normandii, bude pro mne snadné změ
niti místo pobytu, přijedete-li během měsíce srpna. V každém
případě jsem Vám plně k disposici.

Přijměte......
(podpis nečitelný)

Č. 6.
L'Europe Nouvelle
Paris,
T3 bis, Guai d'Orsay
Paříž, 13. února 1931

Panu Hájkovi,
ministerstvo zahraničních věcí

v Praze.

Ctěný pane Hájku!
Děkuji Vám nesmírně za Váš dopis ze dne 2. ledna a za jeho
obsah. Byl mně odevzdán v patřičném čase,

Přijměte......
L. Weiss
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C. %.

Potvrzuji,
že mně byl předán československou legací v Paříži šek na
30 000 franků (šek na doručitele č. L. 157822, vydaný česko
slovenskou Národní bankou na Crédit Lyonnais v Paříži) od
československého ministerstva zahraničních věcí.

Le Verrier

bd

C. 8.

PanHájek,
Ministerstvo zahraničních věcí,

Praha.
Z 48 000 K, které dostávám ročně, přijal jsem již zálohu na
r. 1929 12 000 franků, t. j. asi 16000 korun. Mohl bych dostati
jako zálohu zbytek této roční odměny, 46 — 16 — asi 32 000

korun?

Musím zaplatiti 1. ihned:
amortisaci zařizovacích výloh ve
Versailles

©. .

.

.

.

.

.

čtvrtletníčinžis poplatky...

10000 frs.

3500 frs.
13 500 frs.

t. j. asi 13500 frs. — 18 000 Kč

18 000 Kč

2. na začátku listopadu:

©

matku,
jež
zemřela
tohoto
roku
2000
frs.
roční daně

.

.

.

.

.

.

.+. .

T500 frs.

účet lékaře, který ošetřoval mou

9500 frs.
nebo

12 000 Kč

Bylo by tedy třeba, abych dostal nejpozději ve čvrtek
20 000 Kč, (z nichž 2000 za můj pobyt v Praze) a před mým ná
vratem do Francie 12 000 Kč.
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Č. 9.
Londýn, 24. listopadu 1923.

Pane,
pan P. L. Leipnik mi odevzdal exemplář smlouvy, kterou uza
vřel s Vámi v Praze mým jménem (číslo 195936, VI, 1, 1923),
jakož i Váš milý dopis ze 17. t. m.

Potvrdil Vám tuto dohodu, kterou plně schvaluje, výměnou
exemplářů. Dovoluji si navrhnouti Vám některé změny v textu,
které mi laskavě potvrdíte.
Pokud jde o inserci, smlouva má podle mého mínění míti
platnost na dva roky, t. j. 1924 a 1925, poněvadž Review of
Reviews nebude moci v jediném roce 1924 poskytnouti inserci
v hodnotě 10 000 liber.
Pokud jde o osobní informační a článkovou službu, kterou
bych mohl dodávati „Prager Presse““ nebo jiným českosloven
ským listům, myslím, že navržená odměna (3000 liber) bude
přiměřená za dva roky, 1924 a 1925, ale že by byla přílišná
pouze za jeden rok,
|
Děkuji Vám, jakož i J. E. ministru zahraničních věcí, že jste
nám laskavě zadali československou přílohu. Uděláme, co bu
deme moci, aby byla důstojná.
Sdílím úplně Váš názor o tom, že je vhodno, aby střední
Evropa byla informována o britských myšlenkách tak často,
jak toho bude třeba.
Račte vyříditi mé uctivé přátelské pozdravy Jeho Excelenci

panu ministrovi a přijměte.....
Wickham Steed

Č. 10.
V. Poliakoff, 49, Aueens's Gate Gardens, London S W 7
30. září 1937

Přijal jsem od Lidových novin v Praze částku 27 liber 17 ši
linků za dobu od 1. ledna 1937 do 1. ledna 1938 za dodávání
článků, označených Augur, pro jmenovanýlist.
V. Poliakoff
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Č. 11.
Ministerstvo zahraničních věcí
Československé republiky.
Praha, 7. ledna 1928.

Potvrzuji tímto, že pan Aleš Brož obdržel na mou vlastní
žádost pro mne od Banky československých legií půjčku
100 000 čsl. korun, které splatím během roku z autorských
honorářů, jež mi budou vyplaceny pány Hutchinson © Co. za
mou příští knihu, jednající o nynější politické situaci v Evropě.

Laurence Lyon

Č. 12.
„Pravda“
Bělehrad.
Bělehrad, 20. prosince 1931.

Jeho Excelenci

ministru zahraničních věcí,
Dru Edvardu Benešovi
v Praze.
Excelence,

u příležitosti vánočních svátků dovoluji si zaslati Vám nej
lepší přání všeho dobra pro Vás a pro Vaši drahou vlast.
Prosím Vás také, abyste mi laskavě dovolil připomenouti
Vám Váš laskavý slib, týkající se naší půjčky. Dal jste mi v této
věci své přátelské slovo, že chcete udělati vše potřebné, aby se
v Praze uskutečnila tato hypotekární zápůjčka pro „Pravdu“,
která vskutku a bez jakéhokoliv přehánění se zasloužila o Vaši
otčinu.
Tato půjčka, o níž mám čest dáti Vám přesné informace,
bude naprosto zajištěna jedinou hypotékou na celý majetek
„Pravdy“, který je odhadován na 22 000 000 dinarů.
Byl jste velmi laskav, pane ministře, že jste zkoumal možnosti
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této otázky půjčky na základě dopisu, který jsem měl čest přímo
Vám odevzdati. Rozhodl jste se pozvati mne do Prahy v polo
vině měsíce ledna, do kteréhož data doufáte uskutečniti tuto
půjčku u velkých československých průmyslníků.
Poněvadž znám dobře sílu slova, daného panem Benešem,
jsem více než jist, že uskutečníte tuto půjčku do poloviny příš
tiho měsíce, kdy budu míti čest ohlásiti se u Vás v ministerstvu.
Děkuji Vám z plna srdce za velikou přátelskou službu, kte
rou nám chcete prokázat, prosím Vás, Excelence, abyste

přijal......

Za „Pravdu“
M. Sokié

Č. 13.
Paříž, dne 24, IT. 1927.

Pane řediteli,
Smím Vám připomenouti náš rozhovor Ženevě, při kterém
jste ráčil povoliti pokračování zásilek pro práci Ligy pro lid
ská práva v Berlinu? Jde nyní o zásilky od 1. září až do 1. pro
since inklusive, tedy M 20 000,—. První tři splátky jsem vydal,
ale octl bych se „v úzkých“, kdybych musil vydati i splátku za
prosinec. Dovoluji si požádati Vás, abyste laskavě zaslal pří
slušný šek tak, jak to učinil posledně pan profesor Španihel, na
adresu mého zetě K. A. Schustera, který bydlí u nás, Rue de la
Pompe, 157, Paris XVI.
Doufám, že Vás opět uvidím v Ženevě, kde budu u příleži
tosti jarního zasedání. Právě teď mám s pořádáním důležitých
schůzek mezi Francouzi a Němci v Paříži tolik práce, že nepo
mýšlím na cestu do Ženevy. Jedině v tom případě, kdyby pan
dr Beneš chtěl se mnou hovořit velmi nutně o německých vě
cech, rozumí se samo sebou, že bych tam přijel.
Pronásledování pacifistů v Německu pro velezradu je oprav
du groteskní a táži se sám sebe, zda by Rada Společnosti národů
neměla protestovati, poněvadž takové persekuce, které se týkají
snahy loyálních Němců, chtějících zabrániti kampaním, vede
ným proti smlouvám, jsou opravdu urážkou naděje Ženevy a
Locarna.
F, W. Foerster, v. r.
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Č. 14.
Le Monde Slave

Ředitelství.
Paříž, 22. ledna 1932.

Ctěný pane,

spěchám, abych Vám potvrdil příjem šeku č. B. 144.411, který
jsem obdržel dnešní ranní poštou spolu s Vaším dopisem
z 20. t. m.

Částky tohoto šeku bude použito pro záležitost DD ve smyslu
dohodnutém s panem Hájkem.

Račte přijmouti...
Louis Eisenmann

Pan profesor Jaroslav Španihel,

Praha XII, “
Blanická 3.

16 'Tainé fondy III. sekce. — III. vyd.
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