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Abstrakt
Hlavním cílem mé práce je definovat, které faktory ovlivňovaly proces vzniku novin v době
po druhé světové válce a během prvních let komunistického režimu na území Československé
republiky. Pro dobu mezi roky 1945 a 1960 byly specifické demografické, socioekonomické i
legislativní změny. Z důvodu existence široké škály těchto faktorů, rozhodla jsem se jejich
účinek demonstrovat na jednom vybraném periodiku – Vesnických novinách Poděbradska.
Tyto noviny měly režimu pomoci naplnit jeden z hlavních úkolů – zřízení funkčního konceptu
kolektivního zemědělství. Odpovědný redaktor musel spolupracovat s různými institucemi.
Okresní národní výbor tvořilo 24 členů, kteří měli ve svých rukou výkonnou moc. Druhou
institucí byl Jednotný svaz českých zemědělců shromažďující rolníky spadající pod
ministerstvo zemědělství. Důležitou součástí procesu vzniku byla účast místních
dopisovatelů. Má bakalářská práce dokazuje, že neschopnost institucí a odpovědného
redaktora spolupracovat mělá vážné důsledky na kvalitu novin. Tento dokument také
obsahuje informace o zákonech souvisejících s tiskem v době po válce.

Abstract
Main aim of my diploma thesis is to define which factors were influencing process of
newspaper production during the period after Second World War and first years of communist
regime in Czechoslovak republic. For period between years 1945 and 1960 were specific
demographic, socio-economic ad legislative changes. Because of existence of wide range of
these factors I decided to demonstrate the impact of factors on the process on one determined
journal – Vesnické noviny Poděbradska. These newspapers should help to regime to fulfilled
one of mayor tasks - establishment of functional concept of collective farming. Editor in chief
responsible for Vesnické noviny had to cooperate with various institutions. Okresní národní
výbor was composed of 24 members, that had executive power over the in their hands.

Second one was Jednotný svaz českých zemědělců - institution collecting peasants of
Czechoslovakia which was subordinate to ministry of agriculture. Very important part of
newspaper production was participation of local correspondents. My diploma thesis proves
that incapability of institutions and editor in chief to work together had serious consequences
for quality of newspapers. This document also includes information about media laws valid
during post-war period.
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1. Úvod
Ve své práci jsem se zaměřila na období 1945-1960, neboť je to doba velkých změn.
Poděbradský region se sice nenacházel v pohraničí, jež bylo po válce nejvíce zasažené
změnou zákonů a socioekonomické situace (odsuny německých obyvatel, zabavování
majetku), neznamená to však, že by se to této oblasti netýkalo vůbec.

Má práce nese název Jak se v padesátých letech vyráběly noviny na příkladu Vesnické noviny
– redakce Poděbrady. V tezi jsem uvedla, že hlavním cílem mé práce bude nastínit, jak
vypadala novinařina v prvních letech komunistické vlády. K dosažení tohoto cíle jsem si
stanovila výzkumnou otázku Jaké faktory ovlivňoval proces vzniku a výslednou podobu
novin?. Zpracování všech ovlivňujících faktorů, jenž se v letech 1945-1960 projevovaly, je
úkol přesahující rámec jedné bakalářské práce. Rozhodla jsem se rozebrat jeden konkrétní
případ. Výběr periodika určoval fakt, že pocházím z města Poděbrad a vhodností tématu
tamějšího tisku v době 1945-1960, jemuž se ještě nikdo hlouběji nevěnoval. Ve Státním
okresním archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem mají Vesnické noviny Poděbradska
největší pramennou základnu ze všech regionálních periodik. Jejich výběr je výhodný to i
z důvodu, že tato tiskovina spadá pod větší soubor obdobně řízených novin. Což nabízí
možnost rozebrat více faktorů.
Vesnické noviny patří mezi zemědělský tisk, a tak přináším ve své práci i náhled na
související poválečnou situaci zemědělství a její hlavní prvek – kolektivizaci.
Pramenné materiálů pocházejí z fondů Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé
nad Labe a Národního archivu v Praze.
Nezpracovaný fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady byl cenným zdrojem informací. I
přes svůj objem (2486 folií) však nebyl dostačující. Většinu dokumentů tvořily zprávy o
výnosnosti polí Poděbradska a dojivosti skotu či další technické údaje, které ve své době
posloužily jako podklady pro články. Nemohly však úplně demonstrovat, jakým způsobem
fungovala redakce Vesnických novin Poděbradska. Musela jsem tedy prozkoumat i další
archivní materiály jako zápisy rad Okresního národního výboru příslušných let, osobní spisy
redaktorů, fond Jednotného svazu českých zemědělců a různé dílčí informace z fondů ONV
Poděbrady a OV KSČ Poděbrady. Samozřejmě jsem pro svou práci použila i samotné výtisky
Vesnických novin Poděbradska.
Pro stručný přehled tiskovin vycházejících v regionu posloužily taktéž výtisky jednotlivých
periodik.
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Dále jsem čerpala z příslušných zákonů (101/1947 Sb. o postavení redaktorů ze dne 28.
května 1947 a tiskový zákon 184/1950 Sb. z 20. prosince 1950), usnesení KSČ a článků
uveřejněných v periodiku Československý novinář: časopis Svazu čs. novinářů.
Z druhotné literatury pak posloužily publikace zabývající se novodobou historií a historií
médií (především pak publikace Dějiny českých médií: od počátků do současnosti od autorů
Petra Bednaříka, Barbary Köpplové a Jana Jiráka a publikace od Karla Kaplana), knihy se
zemědělskou

tematikou

(Kolektivizace

venkova

v Československu

1948–1960

a

středoevropské souvislosti od Petra Blažka a Michala Kubálka).
Velmi hodnotnou se pro mě stala Technika závodních a vesnických novin: Příručka pro
redaktory záv. a vesnických novin od Ladislava Maredy a Aloise Bartoše, což byl jeden
z mála dostupných návodů pro redaktory vesnických novin. Tento manuál obsahu nejenom
informace o tvůrčím procesu psaní nýbrž i o technickém aspektu vzniku periodika. Většina
dobových pramenů jsou tendenční a bylo potřeba s nimi podle toho i zacházet.
Co se týče výsledné podoby práce ve vztahu k původnímu, neuchýlila jsem k zásadním
změnám. Názvy kapitol byly upraveny tak, aby více korespondovaly s obsahem, nicméně
vycházejí z názvu původních (Část 5.1 původně označena jako Založení byla rozvinuta na
Založení a primární účel vzniku vesnických novin a obsahuje informace k vesnickým
novinám na všeobecné úrovni. Kapitola 5.2 Jak vznikaly noviny byla přejmenována na
Faktory ovlivňující proces vzniku periodika na konkrétním případu Vesnických novin
Poděbradska).
Naopak nestandardně je úvod zařazen jako první kapitola, aby číslování ostatních zůstalo ve
stejné podobě jako v tezi.
Domnívám se, že můj výstup plní základní prvky obhajitelné práce, neboť je původní,
odpovídá na základní stanovenou otázku a přináší nové poznatky akademické obci. Věřím
také, že jako jeden z nezbytných požadavků k získání bakalářského titulu je zpracován
v odpovídající kvalitě.

3

2. Historický kontext

2.1 Politické ovzduší na začátku padesátých let

2.1.1 Poválečná situace v Československu
Jedním z klíčových nástrojů sloužících k vyřešení otázek organizace státu v době po druhé
světové válce se stal Košický vládní program1 ze dne 4. Dubna 1945, což byl plán sociálněekonomických reforem sestavený zástupci komunistického exilu v Moskvě. Jeho součástí
bylo i znárodnění a přerozdělení zabavených pozemků. Program sám o sobě termín
znárodnění nevyužívá, nicméně „všechny vládní strany v exilu i v domácím odboji měly
zestátnění podniků Němců, kolaborantů a přírodních zdrojů ve svých programových
zásadách.“2 S ohledem na obsah mé práce je potřeba zmínit kromě znárodnění další dva
zásadní rysy zemědělství v této době. Došlo ke zrušení Agrární strany, která sdružovala
vesnické obyvatelstvo.3 Ministrem zemědělství se roku 1945 stal reprezentant Komunistické
strany Československa Július Ďuriš. V únoru 1948 prezident Edvard Beneš nejdříve přijal
demisi demokratických ministrů, poté odstoupil z funkce i on sám. Tím se KSČ otevřela cesta
k přímé kontrole veškerého dění. Po čtyři desetiletí se pro tyto události používal termín
Vítězný únor. Po sovětském vzoru zvolila KSČ k socializaci zemědělství (což byl jeden
z jejích předních cílů) metodu kolektivizace.4

2.1.2 Kolektivizace
Termínem kolektivizace v podmínkách Československa označujeme dění na venkově v 50.
letech, přesně období v letech 1949-1960. V procesu kolektivizace se jednalo o destrukční

1

Oficiální název zněl Program nové československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků, nicméně v obecném
povědomí je znám jako Košický vládní program. Název Košický vychází z města, ve kterém byl tento program
přijat vládou jmenovanou prezidentem Edvardem Benešem. BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ,
Barbara. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 219
2
KAPLAN, Karel. Československo v letech 1945-1948: 1. část. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991,
s. 20
3
Stejně tak došlo ke zrušení dalších pravicově orientovaných politických stran. (kol). Dějiny zemí koruny české II.:
Od nástupu osvícenství až po naši dobu. Vyd. 7. Praha; Litomyšl: Paseka, 2001, s
4
(Kol.). Dějiny zemí koruny české II.: Od nástupu osvícenství až po naši dobu. Vyd. 7. Praha;Litomyšl: Paseka, 2001,
s. 249 - 267
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proces a to v celém životě lidí na venkově ve všech oblastech jejich života a zemědělské
práce.5
Pro státem spravované pozemky bylo potřeba pracovní síly, jako řešení měla sloužit nově
vznikající, rolníky shromažďující družstva. Rolníci navyklí pracovat na jimi vlastněných
prostorách však vstup do podniku a práce na cizím nelákala. To bylo jedním z důvodů
neefektivnosti metody a následného pomalého vývoje tohoto sektoru.
Psanou předlohou kolektivizace se staly Vzorové stanovy JZD 19536 vytvořeny
ministerstvem zemědělství a sestaveny v souladu s politikou KSČ. Patrné je to již z první
stránky hlásající, že „Cesta jednotných zemědělských družstev, cesta socialismu, je jediná
správná cesta pro pracující rolníky.“7 Stanovy také definovaly podmínky vstupu do družstva,
jeho opuštění, organizační předpisy i systém odměňování družstevníků.
Na toto téma je v knize Kolektivizace venkova v Československu 1948–1960 a
středoevropské souvislosti řečeno, že skutečnost „že stranické vedení nemělo žádný plán pro
soukromě hospodařící rolníky, svědčí ovšem naopak o tom, že se z jejich existencí v delším
časovém období nepočítalo“8 a tudíž předkládá hypotézu, že rolníci neměli jiného zbytí. Při
zkoumání Vzorových stanov jsem zjistila, že původně měla půda zůstávat rolníkům ve
vlastnictví a při výstupu z družstva měla být navrácena v plném rozsahu nebo nahrazena
jiným pozemkem o stejné bonitě. Navíc vstup do družstva byl přímo odepřen jedincům
neodpovídajícího profilu správného družstevníka.9 Takže nelze jednoznačně tvrdit, že by se
již od samého začátku počítalo s tím, že každý rolník do družstva vstoupí. O tom, že tyto
stanovy zvýhodňovaly členy JZD oproti soukromníkům, se však pochybovat nedá.
Co ministerstvo zemědělství považovalo také za důležité, byl tisk určený lidem pracujícím
v tomto sektoru. Přímo ve Vzorových stanovách10 lze nalézt seznam doporučených tiskovin.
Byly to: Zemědělské noviny (z důvodu propagace pokroku a socialistického budování a
metodiky práce), Beseda Venkovské rodiny (ženský časopis nabízející řešení běžných starostí
obohacený o povídky pro chvilky volna), Za vysokou úrodu (zabývající se ekonomickou
stránkou), Náš chov (obsahující hlavně organizační a provozní příspěvky) a Mechanizace
zemědělství (zaměřena na technický aspekt, především mechaniku strojů).11
5

BLAŽEK, Petr; KUBÁLEK, Michal (eds.). Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a
středoevropské souvislosti. Praha: Dokořán, 2008, s. 109
6
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Vzorové stanovy JZD 1953. Praha: Brázda, tiskařské závody, 1953
7
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Vzorové stanovy JZD 1953. Praha: Brázda, tiskařské závody, 1953, s. 1
8
BLAŽEK, Petr; KUBÁLEK, Michal (eds.). Kolektivizace venkova v Československu 1948-1960 a
středoevropské souvislosti. Praha: Dokořán, 2008, s. 17
9
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Vzorové stanovy JZD 1953. Praha: Brázda, tiskařské závody, 1953, s. 9
10
Tyto stanovy byly projednány i radou Okresního národního výboru v Poděbradech 9. ledna. Státní okresní
archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Zápisy rady ONV 1953
11
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Vzorové stanovy JZD 1953. Praha: Brázda, tiskařské závody, 1953, s. 16
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O tom, že propagace zemědělství pak pokračovala i během následujících let, svědčí i
Usnesení O práci redakce Rudého práva ze 13. července 1955 vydané Ústředním výborem
KSČ, které vyzdvihuje důležitost zemědělství jako jeden ze dvou hlavních úkolů socialistické
výstavby. Tím druhým byl průmysl. Podle tohoto dokumentu se mělo Rudého právo více
zaměřit na otázku kolektivizace. „Slabě jsou dosud osvětlovány problémy zemědělské politiky,
kolektivizace a posilování svazku dělníků a rolníků.“12
O tom, že nástup Komunistické strany Československa a její programové body přímo souvisí
s obsahem novin, není pochyb. Prvním ovlivňujícím faktorem je tedy prosazování zájmů
vládnoucí strany. Regionální situace v tomto případě sleduje linii situace celonárodní.

2.2 Regionální situace
Řízení okresů v době po druhé světové válce měli na starost nově vznikající Okresní národní
výbory. První schůze ONV Poděbrady se konala 6. června 1945. Výbor sestával z 24 členů,
volenou užší radu pak tvořilo 8 osob. Zúčastněné strany byly: Komunistická strana
Československa, Československá sociálně demokratická strana, Strana československá
národně socialistická a Československá strana lidová.13 Prvním z celkového počtu čtyř
předsedů se stal Jan Plhal, profesor z Poděbrad.14 Jan Plhal zastával od února 1948 taktéž
funkci bezpečnostního referenta. Jeho působení ukončila rezignace v září 1948 z důvodu
zvolení poslancem za Mladoboleslavský kraj. 15
Souběžně s ONV existoval i Okresní výbor KSČ, jenž fungoval na principu stanovování si
závazků a socialistických smluv a za pomoci tzv. komise okresní lidové správy.
V poválečném období měla komise za úkol především: Očistu (Na poděbradském okrese byl
zaznamenán 1 případ velkoudavačství a několik set případů zrady. Vše se odehrálo za pomoci
tří trestních nalézacích komisí), odsun Němců (Zdejší odsun byl vyhodnocen jako ten
s hladkým průběhem a řízen podle instrukcí ministerstva vnitra) a konfiskace (Poděbradský
okres byl v konfiskaci na třetím místě z celého pražského kraje).16
V pozdější době se působení komise rozšířilo i na další oblasti, mezi nimiž bylo i zemědělství
např. kontrola způsobu fungování Jednotného svazu českých zemědělců. Jedním z bodů
12

KSČ o tisku, rozhlasu a televizi s. 79
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Zápisy rad ONV 1945
14
Dalšími pak byli Josef Němec (1948-1949), sklář Julius Gablas (1949-1953) a dělnický ředitel Miloslav
Homolka (1953-1960). Všichni zastupovali KSČ. Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Labem, fond ONV Poděbrady, Osobní spisy: Jan Plhal, Josef Němec, Julius Gablas, Miloslav Homolka
15
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Inventář
16
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond OV KSČ Poděbrady, karton č. 592
13
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projednávaných na schůzi komise v roce 1949 byl “Politicky zaměřit svou práci na venkově
na silné jedince, střední rolníky, kteří jsou po stránce odbornosti v popředí a mají ve velké
většině vliv na venkově. Předseda ONV a i zemědělští referenti mají chodit na schůze JSČZ,
které jsou více obsazovány odborníky, ale pod rouškou odbornosti pašují staré agrární zvyky
a revise pozemkové reformy, která se týká zbytkařů a zjistit jakým způsobem byla tato půda
zbytkařských statků získána do vlastnictví.“17 Konferencí komise okresní lidové správy se
pravidelně účastnil i předseda ONV Poděbrady Jan Plhal, který působil i jako hlavní referent,
což svědčí o provázanosti těchto dvou institucí.18
Finanční záležitosti okresu měl na starosti ONV. Většina původních záznamů se nedochovala,
jedním z mála zdrojů je Hlavní etární kniha, do které se zapisovaly části příjmů a výdajů
okresu. Nelze z ní vyčíst kompletní pohyb peněz v rámci ONV. Nicméně postačí pro
vytvoření zevrubné představy o tom, nad čím vším měl výbor kontrolu. Byly to například
výdaje na platy zaměstnanců nebo příjem za propadlý a konfiskovaný majetek. V první
polovině roku 1951 činila tato suma 6 197 980 Kčs.19
Z hlediska médií stojí za zmínku tituly, které ONV pravidelně odebíral. Zcela pochopitelně to
bylo Rudé právo, tiskovina Náš chov doporučená ministerstvem zemědělství ve Vzorových
stanovách JZD (důležitá vhledem k charakteru Poděbradska coby převážně zemědělské
oblasti) a Česká katolická charita. Sporadicky odebíral i další tituly jako Svět v obrazech či
Architektura ČSR. To vše bylo placeno z rozpočtu na nákup publikací. 20
Dalším orgánem působícím v poděbradském regionu byla tzv. osvětová komise spadající pod
Okresní výbor KS, která z důvodu agitace a propagace úzce souvisela s médii. Tento stav byl
dán tím, že oba subjekty spadaly pod nově vzniklé ministerstvo informací a osvěty. Okresní
osvětová komise se scházela pravidelně každý měsíc a spolupracovala zejména s referátem
pro školství a osvětu ONV. Do jejího pole působnosti spadala i péče o okresní kulturu. Za
zmínku jistě stojí, že nejdůležitější kulturní (a v regionálním tisku často zmiňovanou) událostí
na Poděbradsku na začátku padesátých let se staly tzv. II. Podlipanské hry v roce 1952, jež
nesly heslo Lidová tvořivost do boje za mír a socialismus. Konaly se během čtyř víkendů od
14. června 1952 a rozpočet byl 94 000 Kčs, výnos pak byl 62 000 Kčs. V rámci programu se
objevily divadelní hry jako Ženitba od N.V. Gogola či vystoupení tradičních pěveckých
souborů.21
17

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Závodní organizace ONV Poděbrady
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond OV KSČ, karton 592
19
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, in. č. 1985, Hlavní etární kniha I rok
1951
20
Tamtéž
21
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV, in. č. 1257, sign. 371, folio 359
18
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V únoru 1953 bylo na schůzi komise usneseno, že zástupci masových organizací budou mít
povinnost předkládat plán akcí radě ONV na měsíční bázi. 22 V roce 1953 provedl referát
soupis místností vhodných pro osvětovou činnost ve všech vesnicích regionu.23 V roce 1954
ONV Poděbrady rozeslal místním národním výborům upozornění o špatném stavu kulturněosvětové činnosti a potřebě tento stav vylepšit. Opatření k nápravě sestávalo ze tří bodů:
projednat vhodnost umístění knihoven a jejich případné přestěhování, pravidelná kontrola
činnosti osvětových besed a lidových knihoven a nahlášení stavu radě ONV.24 Ze zápisu rad
ONV lze vyčíst, že osvětové činnosti byla věnována velká pozornost, neboť toto téma se
projednávalo prakticky na každém zasedání.

I na regionální úrovni lze najít souvislost mezi zájmy vládnoucí strany a obsahem tisku.
Přestože ONV původně tvořili zástupci více politických stran největší vliv Komunistické
straně Československa nelze popírat. Do jaké míry se zájmy ONV a KSČ promítaly do
obsahu Vesnických novin, bude podrobněji vysvětleno v kapitole 5.2.

22

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Fond OV KSČ Poděbrady, karton č. 35
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Fond OV KSČ Poděbrady, karton č. 592
24
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem Fond ONV Poděbrady, Zápisy rad ONV 1954
23
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3. Československý tisk

3. 1. Zákony 101/1947 Sb. a 184/1950 Sb.
Při výčtu faktorů je zcela nepopiratelně potřeba uvést legislativu. Pro moje bádání ohledně
fungování novin v padesátých letech jsou klíčové dva zákony. Zákon 101/1947 Sb. o
postavení redaktorů ze dne 28. května 1947 a tiskový zákon 184/1950 Sb. z 20. prosince
1950.
Zákon 101/1947 Sb. určoval podmínky výkonu novinářského povolání. Novinářem se nesměl
stát nikdo odsouzený podle dekretu prezidenta republiky z 19. června 1945. 25 O tom, zdali je
čin jednotlivce dostatečně závažný, aby se na něj dekret vztahoval, rozhodovala tzv. očistná
komise.26 Na Poděbradsku se tak dělo pod záštitou Okresního národního výboru.27
Mezi další podmínky patřilo držení československého občanství, dovršení 21 let věku,
absolvování potřebné půlroční praxe jako redaktor čekatel nebo jako dopisovatel a členství
v příslušném svazu. Zájemce také nesměl být vyloučen ze zápisu do stálých voličských
seznamů.28
V rámci zákona 101/1947 Sb. byl také ustanoven Ústřední svaz československých novinářů.
Tento orgán úzce spolupracoval s tehdejším nově vzniklým ministerstvem informací a osvěty
a tvořily jej dvě instituce - Svaz českých novinářů a Sväz slovenských novinárov. Jeden
z úkolů Ústředního svazu bylo zajistit zachování demokratických principů a dodržování
ústavních svobod.29 Tento stav však nevydržel příliš dlouho, neboť tiskový zákon 184/1950
Sb. odevzdal veškerou kontrolu nad tiskem ministerstvu informací a osvěty. Všechny body
týkající se ochrany demokratických principů vytyčené v zákoně 101/1947 Sb. byly nahrazeny
§ 1, podle něhož „Posláním tisku je napomáhat budovatelskému úsilí československému lidu
25

Podle tohoto tzv. velkého retribučního dekretu o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a
mimořádných lidových soudech se posuzovaly činy domnělých i opravdových kolaborantů a válečných zločinců. Tento
dokument umožňoval za činy podporující nacistickou vládu udělit i trest smrti. V rámci tisku se tohoto rozsudku dostalo:
A.J. Kožíškovi, V. Krychtálkovi, J. Křemenovi, A. Křížovi, R. Novákovi, E. Vajtauer a K. Vernerovi. Vedle něho existoval
ještě malý retribuční dekret používaný pro menší přečiny. KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: Od počátku do
současnosti. Praha: Grada, 2011, s. 226
26
Očistná komise byla složena z novinářů spolupracujících s odbojem, přeživších z koncentračních táborů či vdovy po
popravených novinářích. Dalšími formami trestu mohly být pokuty nebo prozatímní či doživotní zákaz činnosti.
BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: Od počátku do současnosti. Praha: Grada,
2011, s. 226
27
Z dochovaných materiálů lze vyčíst, že na poděbradském okrese se zkoumaly články Adolfa Hrubého protektorátního
ministra zemědělství posléze odsouzeného k doživotnímu vězení a Emila Šourka, šéfredaktora periodika Vlajka. Ke
kontrole je na MNV donesl Ladislav Volenc redaktor tiskoviny Poděbradské zvěsti. Tyto články byly posouzeny jako
závažné a byly předány k dalšímu řízení na Státní zastupitelství v Kutné hoře. Státní okresní archiv Nymburk fond ONV ¨
Poděbrady, in.č. 18a/III, folio 9
28
Česko. Zákon č. 101/1947 Sb. ze dne 28. května 1947 o postavení redaktorů. In: Sbírka zákonů České republiky, § 2
29
Tamtéž § 5,6
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v jeho boji za mír a spolupracovat na jeho výchově k socialismu.“30 Tento zákon také rušil
vydávání tiskovin jako předmět soukromého podnikání31 a vydávání umožnil jen politickým
stranám Národní fronty, státním orgánům, jednotné odborové organizaci, vrcholným
organizacím kulturním, zájmovým, sociálním, tělovýchovným32 či právnickým osobám, které
by dokázaly, že existence jejich časopisu je důležitá pro obecný zájem. 33 Nově vznikla
podmínka, že ke zřízení časopiseckého vydavatelského podniku potřebuje vydavatel ještě
zvláštní povolení od ministerstva informací a osvěty. 34
Žádosti tohoto typu lze dohledat i na poděbradském okrese. V dochovaných materiálech jsem
nalezla žádost podanou redakcí periodika Poděbradské zvěsti. 35 V žádosti musela být uvedena
kromě nákladu, periodicity a rozsahu i sumarizace spotřeby papíru, jeho druhu i informace o
aktuálních stavu zásob udávaných v kilogramech. 36
To vše bylo zapříčiněno poválečným nedostatkem papíru. Přestože se jednalo o reálný
problém, byla tato skutečnost používána i jako argument pro zastavení vydávání nejrůznějších
titulů. Mezi nimi se ocitly i Poděbradské zvěsti.37 Tiskový odbor ve svých dokumentech
používal frázi „prozatím zamítl vydávání periodika vzhledem ke složité situaci ohledně
dostupnosti papíru.“38 Stejně jako pro mnoho dalších titulů i pro Poděbradské zvěsti slovo
prozatím znamenalo navždy. 39
Nedostatek papíru měl však dopad na běžný život i úřední záležitosti. 40

Z legislativy jako celku vyplývá hned několik dílčích faktorů: Omezení počtu potenciálních
redaktorů, vyřazení možnosti dopadu konkurenčního boje mezi soukromými subjekty na
obsah novin a povinnost sledovat univerzálně nastavený cíl. Všechny tyto jevy se pak
projevovaly v jednotvárnosti a celkové neatraktivnosti periodik.

30

Česko. Tiskový zákon č. 184/1950 Sb. ze dne 20. prosince 1950. In: Sbírka zákonů České republiky, § 1
Tamtéž, § 1
32
Tamtéž, § 3
33
Tamtéž, § 3
34
Tamtéž, § 5
35
Poděbradské zvěsti byly věstníkem ONV Poděbrady, jejichž odpovědným redaktorem byl Ladislav Volenc.
36
Poděbradské zvěsti určily v rámci své později zamítnuté žádosti potřebu na vydání jednoho čísla na 45 kg
nehlazeného papíru o rozměrech 61x86 cm a jejich zásoba činila 180 kg. Státní okresní archiv Nymburk se
sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, in.č. 18b/III, folio 8
37
Stalo se tak poté, co se sešla 28. listopadu rada složená ze zástupců politických stran a zájmových organizací.
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond ONV Poděbrady, in. č. 18b/III, folio 8
38
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond ONV Poděbrady, in. č. 18b/III, folio 8
39
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond ONV Poděbrady, in. č. 18b/III, folio 8
40
Lidé tento problém řešili nejrůznějšími metodami. Dělili dopisní papíry na půl, používaly se staré úřední
listiny, na nichž se přeškrtávaly již neplatné údaje. Příspěvky od dopisovatelů se nepřepisovaly, pokud to
nebylo nezbytně nutné, ale upravovaly se přímo do originálu. Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem,
Fond Vesnické noviny – Redakce Poděbrady, folio 2266, 2224
31
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3.2. Dopad změn zákony zákonů na československý tisk
Ruku v ruce jde s vývojem médií i otázka cenzury. Přestože v poválečné době již nebyla
zakotvena v zákonech, nadále fakticky existovala a pod termínem cenzura byla uváděna i
v dokumentech.41 Cenzura se projevovala v různých podobách. Lístky do kina musely být
poslány ke schválení spolu se seznamem promítaných filmů. V okrese Poděbrady se tak dělo
v rámci Bio Sokol v Městci králové i Bio Kněžice.42 V biografech musela být podle výnosu
ministerstva informací č. j. 84.693/46 ze dne 20. listopadu 1946 vyhrazena dvě úřední místa
na každém představení. Jedno pro orgány státní osvětové péče (bezplatně využitelné
tajemníkem místní rady osvětové péče, okresním inspektorem, filmový referentem zemské
rady osvětové nebo referentem MŠO pro věci filmové) a jedno pro uniformované pořádkové
služby. 43
Došlo i na cenzuru poštovních zásilek. Z dochovaných materiálů lze uvést záznam hovořící o
poslední vůli Juliany Dudláčkové z tábora zajištěných původně uložené u jejího advokáta
Judr. Rudolfa Turnwalda.44
Kromě toho samozřejmě existovala také cenzura tisku. Pod označením „důvěrné“ došel na
SNB Velící stanice v Poděbradech rozkaz vydaný velitelstvím zajateckého tábora v Motole o
potřebě zadržet časopis pro zajatce Der Furmann vydávaný Kriegsgefangenen Hilfswerk v
Lübecku neboť „v uvedeném časopise jsou uváděny nesprávné hanlivé údaje o válečných
zajatcích v SSSR.“45 Přestože je možné dohledat tento rozkaz, případný výsledek konfiskace
v poděbradském regionu není k dispozici. Co však lze potvrdit je, že došlo k zabavení
v Pečkách 33 a v Poděbradech 60 výtisků časopisu Svobodný zítřek č. 8 ročník 4 z 26. února
1948. Stalo se tak z nařízení SNB okresního velitelství č. j. 404/48.46
V prosinci 1947 vydalo ministerstvo vnitra nařízení č. j. 3216-27/11-47-1-III/4, v němž
upozornilo na naprosto nevhodný způsob psaní satiricko-humoristického časopisu Šídlo.
Okresní národní výbor Poděbrady o tom informoval ve svém oběžníku Zemský národní výbor

41

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, 18c/III, folio 1, 2
Například 20. září 1945 Bio Sokol Městec Králové odeslalo ke schválení seznam promítání: Novosti č. 8,
Osvobození Polska, Příjezd polské vlády do Moskvy a Kamenná sláva Státní okresní archiv Nymburk, fond
ONV Poděbrady, in. č. 18c/III, folio 1, 2
43
Státní okresní archiv Nymburk fond ONV Poděbrady, in. č. 18a/III, folio 1
44
V dokumentech ONV Poděbrady je záznam o dopise, který prošel předběžnou cenzurou, neboť byl adresován
Julianě Dudláčkové, údajně se nacházející v táboře zadržených v Poděbradech. Tato zásilka obsahovala
testament J.Dudláčkové, jenž byl nalezen při likvidaci pozůstalosti JUDr. Rudolfa Turnawalda v Liberci.
ONV zjistilo, že se tato osoba v táboře nenachází a zaslala testament zpět likvidačnímu substitutovi JUDr.
Josefu Kyselovi. Státní okresní archiv Nymburk, fond ONV Poděbrady, in .č. 18/III, folio 14
45
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond ONV Poděbrady, in. č. 18a/III, folio 3
46
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond ONV Poděbrady, in. č. 18d/III, folio 1
42
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v Praze.47 Přímo v Poděbradském okrese bylo zabaveno jedno vydání v nádražní trafice
Růženy Rösslerové. 48
Nutno uznat, že v době těchto velkých změn byla vykazována snaha o pokrok. V roce 1948 se
začala rozvíjet síť zpravodajů, kteří měli za úkol dodávat zprávy hospodářské, politické,
kulturní i ty z běžného života. Po vyplnění osobního evidenčního listu, schválení
ministerstvem informací a osvěty (konkrétně pod oblastní úřadovnou sídlící na Národní třídě
10 v Praze), obdržení příslušné legitimace, měla tato osoba dostávat denní bulletin Informační
služba a plat podle norem pro redaktory. Po výzvě ministerstva, jež si krajinské zpravodajství
stanovilo jako jeden z hlavních úkolů, Okresní národní výbor Poděbrady navrhl místního
spisovatele Karla Hadrbolce.49 „K vašemu dopisu, v němž jste žádali, abychom stanovili
oblastního zpravodaje pro Vaši úřadovnu, Okresní národní výbor v Poděbradech určil za
tohoto zpravodaje pana Karla Hadrbolce, spisovatele v Poděbradech…Pan Karel Hadrbolec
jest zpravodajem denních listů a nejlépe by tuto funkci zastával.“50 Vytváření takové sítě pak
napomáhalo tvořit charakteristické prvky medií platných až do roku 1989 jako byla
centralizace a rozsáhle vnitřní struktury. Názorný příklad toho, jak takováto struktura mohla
vypadat, uvádím v části 5.1 a 5.2.

47

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond ONV Poděbrady, in.č. 18d/III, folio 3
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, fond ONV Poděbrady, in.č. 18d/III, folio 4
49
Karel Hadrbolec rodák ze Staré Boleslavi působil v Lidových novinách a Moravských novinách. Díky svým
cestám po Evropě Hadrbolec napsaly knihu Děti Evropy. Státní okresní archiv Nymburk, fond ONV Poděbrady, in. č.
18a/III, folio 4,5
50
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, in .č. 18d/III, folio 4
48
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4. Regionální tisk Poděbradska v padesátých letech

4.1 Definice Poděbradska - Historický vývoj okresu
Tuto část jsem zařadila především pro znázornění, jak velké skupiny obyvatel se Vesnické
noviny Poděbradska týkaly. V poválečném uspořádání Poděbradska patrná tendence
navrácení stavu věcí do předválečné podoby. V praxi to znamenalo především zrušení názvů
ulic a úřadů v němčině na základě výnosu č. j. I 4b-1750-1945 ze dne 2. června 194551 a
geografickou a správní separaci Poděbradska od Nymburku. Poděbrady se staly správním
okresem o 76 vesnicích, 52 049 obyvatelích a rozloze 45 430 ha.52
V roce 1948 rozloha zůstala stejná, počet obyvatel klesl na 48 285 osob. Počet vesnic se
nezměnil.
Obě dvě správní části Městec Králové a Poděbrady měly stejná sídla Berního úřadu (hlavní
města správních částí Městec Králové a Poděbrady), Berní správy (Poděbrady), Okresního a
finančního ředitelství (Jičín) a Okresní kriminální úřadovnu (Kolín). Lišila se místa krajského
soudu (Městec Králové měl Jičín, Poděbrady Kutnou Horu).53
V roce 1949 z důvodu „naprostého nedostatku jakékoli pomůcky, která by podávala přehled o
dnešním administrativním rozdělení“54 došlo k dalšímu pokusu o sumarizaci stavu. V jeho
rámci jsou Poděbrady okresem číslo 0116 spadající pod kraj Pražský čítající 40 732 ha a
43 528 obyvatel. Počet vesnic klesl o 5 (Skochovice, Hradišťko, Písty, Sadskou a Zvěřínek).
V roce 1952 se země české rozdělovaly na 13 krajů: Pražský, Českobudějovický, Plzeňský,
Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Hradecký, Pardubický, Jihlavský, Brněnský, Olomoucký,
Gottwaldovský, Ostravský). Celkový počet obcí byl 11 051.
Okres Poděbrady stále patřil do Pražského kraje (jenž obsahoval 26 okresů a celkově 1606
obcí) a udržoval si stav správního rozdělení podle sčítání z roku 1949.55
V roce 1955 měl Pražský kraj stále 26 okresů. Rozloha činila 9733 km². Počet obyvatel činil
2 078 700. Poděbrady si drželi své rozložení z 1949 (viz příloha).56
51

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, in.č. 18a/III
ODBOR STÁTNÍHO ÚŘADU STATISTICKÉHO. Seznam obcí v zemi České podle stavu z prosince 1945.
Praha: Práce, 1946. s. 56-57
53
STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Seznam obcí v zemi české podle stavu z počátku roku 1948. Praha: Práce,
1948. s. 7,10,11, 15, 100-102
54
STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘAD. Seznam obcí v zemích českých. Praha: Práce. 1949. s.11-12
55
MINISTERSTVO VNITRA. Seznam obcí v zemích českých. Praha: Státní tiskárna, n.p. závod 01, 1952. s. 4
56
ÚŘAD STATISTICKÝ A MINISTERSTVO VNITRA. Administrativní lexikon obcí republiky
Československé podle správního rozdělení 1. ledna 1955. Praha: Rudé právo, vydavatelství Ústředního ¨
národního výboru KSČ. s. 14* a příloha č. 1
52
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V roce 1960 vlivem zákona 36/1960 sb. o územním členění státu okres Poděbrady zaniká
zařazením pod okres Nymburk jako jednoho z 12 okresů nově vzniklého Středočeského kraje
(dalším byly Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Prahavýchod, Praha – západ, Příbram a Rakovník) s počtem obcí 1571 v kraji, na okrese pak 133.57

4.2 Periodika Poděbradska
Má práce spočívá především v hledání faktorů, jež v padesátých letech ovlivňovaly proces
vzniku obsahu novin. Vzhledem k statutu Vesnických novin Poděbradska jakožto
nejvýznamnějšího periodika mnou zkoumané doby58 jsem si jej vybrala jako názorný příklad.
K tiskovinám, které nejsou předmětem mého bádání, uvádím jen základní informace.

Poděbradské zvěsti 1945 - 1950
Místní národní výbor oznámil svůj úmysl vydávat periodikum Poděbradské zvěsti jako svůj
orgán 23. května 1945. Jejich sídlo bylo v Poděbradech Riegrovo náměstí 34. Poděbradské
zvěsti vycházely jednou týdně jako čtyřstránkové periodikum s nákladem 2500 výtisků
vytištěných podnikem M. Nohavce. Odpovědným redaktorem byli postupně navrženi
František Hanilec, Ladislav Volenec, Bohumil Říha.59
K zastavení došlo kvůli neobdržení povolení tisku 28. listopadu 1950.60

Nové Poděbradsko 1946 - 1948
Bylo dalším periodikem vycházejícím jako věstník Okresního národního výboru Poděbrady. I
za tuto tiskovinu odpovídal Ladislav Volenc. Mezi přispěvateli byl i předseda ONV Jan Plhal.
Cena byla stanovena na 3 Kčs. Periodikum Nové Poděbradsko se vyznačovalo především
zvýšenou koncentrací inzerce.61

57

MINISTERSTVO VNITRA V PRAZE. Seznam obcí Československé socialistické republiky 1960. Praha:
Knihtisk 1. n .p. 1960, str. 7*, 22,23, příloha č. 1
58
Toto tvrzení se zakládá na následujících skutečnostech: Toto periodikum mělo největší počet potencionálních
čtenářů ze všech regionálních tiskovin této doby. Jako jedno z mála periodik bylo projednáváno radou
ONV. V Státním okresním archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem má největší pramennou
základnu
59
Redaktorem se stal Ladislav Volenc. Bohumil Říha působil jako okresní školní inspektor. Státní okresní
archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Osobní spisy: Ladislav Volenc, Bohumil Říha
60
Státní okresní archiv Nymburk, fond ONV Poděbrady, in.č. 18b/III, folio 8
61
Nové Poděbradsko. Sbírka novin a časopisů knihovna Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem,
1946 - 1948
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Lázně Poděbrady 1924 -1950
Byly zpravodajem Lázní Poděbrady, jenž pravidelně uveřejňoval seznam hostů. Vydavatelem
byly Uhličité lázně a zřídla akc. spol. v Poděbradech. Ke zvláštnostem tohoto periodika patří
upozornění, že za obsah odborných článků zodpovídá autor (povětšinou lékař) a ne redaktor,
jímž byla A. Fuchsová. Tato tiskovina měla měnící se periodicitu – mimo sezonu byla
měsíčníkem, během sezony vycházela každých čtrnáct dní. 62
Poděbradské lázně 1952 -1953
Byly závodním časopisem zaměstnanců Československých státních lázní a zřídel
v Poděbradech a navazovaly na tradici tiskoviny Lázně Poděbrady. Vydavatelem bylo
Revoluční odborové hnutí. Za tento měsíčník v ceně 3 Kčs zodpovídal Mirek Jarolín.
Periodikum se věnovalo nejen lázeňství ale i aktuálním politickým tématům a vyznačovalo se
důrazem, který kladlo na obrazový materiál. 63

Musejní zprávy Pražského kraje 1956-1958
Byly vydávány Krajským domem osvěty v Praze. Měsíčník přinášel informace nejen přímo o
muzeích ale i dalších prvcích kultury jako např. novinky v literatuře. V rámci tohoto periodika
byly vydávány i speciály jako Na pomoc obecnímu kronikářství. 64

Hlas Městce Králové 1957-1958
Byl časopisem vydávaným Občanskou besedou v Městci Králové. Vedoucí redakce byl J.
Veselý. Tato tiskovina neměla striktní zaměření, dodávala zprávy ze zemědělství i průmyslu.
Objevovaly se zde povídky či poezie. Zajímavostí je, že poslední strana byla věnována zábavě
v podobě křížovek. Cena byla stanovena na 50 halířů.65

Poděbradské sklo 1950 -1957
Patří k typickým příkladům závodních novin. Vydavatelem byla závodní organizace KSČ.
Měsíčník stál původně 2 Kčs, což bylo posléze upraveno na 60 hal a zodpovědným

62

Lázně Poděbrady. Sbírka novin a časopisů knihovna Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé na Labem,
1945-1950
63
Poděbradské lázně. Sbírka novin a časopisů knihovna Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé na Labem,
1952 - 1953
64
Musejní zprávy Pražského kraje. Sbírka novin a časopisů knihovna Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé
nad Labem, 1956 - 1958
65
Hlas Městce Králové. Sbírka novin a časopisů knihovna Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé na Labem,
1957 - 1958
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redaktorem byl ponejprv Václav Hrnčíř následovně pak František Fiedler. Obsah se
zaměřoval jak na pracovní postupy, tak i agitační články. 66

Signál 1957 -1962
Byl časopisem fakulty slaboproudé elektrotechniky FV ČSM na VŠE Poděbrady. Schválen
byl na schůzi fakultního výboru 26. 2. 1957. Odpovědným redaktorem se stal M. Bartoš.
Redakční radu tvořili: V. Vaněk, D. Marek, Pospíšil, Havelka, Tomáščin a A. Máša67

Kromě těchto tiskovin se v období 1945-1960 objevují i periodika, jež nedosáhla takového
významu a většinou ani doba vydávání nepřesáhla 1 rok.68

66

Poděbradské sklo. Sbírka novin a časopisů knihovna Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé na Labem,
Státní okresní archiv Nymburk, fond ONV Poděbrady, sign. Kult/18 folio 12.
68
Jsou jimi: Dymokurský Kozlíček vydávaný Osvětovou besedou Dymokurech (1957), Dymo - nepravidelný
informační oběžník dymokurského fotbalového klubu (1948), Dymosport - nepravidelný oběžník sloužící
společenskému životu a informacím členů a příznivcům dymokurského FK 1947, Inwaldské kladivo mládeže
časopis pracující mládeže poděbradských závodů n. p. skláren Inwald (1949), Libický zpravodaj (1957), My
sobě vydávané ČSM v Běrunicích (1950), Naše slovo 3a střední školy v Poděbradech, Naše vesnice OB
v kamenném zboží (1958), Pňovský zpravodaj (1959), Naprej - časopis Měšťanské školy chlapecké v Pečkách
(1948), Pramen 2. národní školy Poděbradska (1950,1951), Quaonab - časopis V. oddílu Junáka v Lázních
Poděbrad (1945) Slovo gymnasia a Středočeské koleje Jiřího z Poděbrad (1946, 1948), Synchron –
závodní časopis n. p. Modena 02 v Pečkách (1951), Školníček - vydávaný Zemědělskou technickou školou
v Poděbradech (1959), Tělovýchova a sport (1957) , Wan-da - časopis I. Chlapeckého oddílu Junáků – Skautů
v Lázních Poděbradech (1945), Zdar - časopis I. Střední školy v Pečkách (1950), Zpravodaj - časopis závodní
odborové skupiny ROH – OV tech. odd. správy státních silnic v Poděbradech (1948), Zpravodaj „Národní
směny“ Poděbradska (1948), Zpravodaj Národní směny Poděbradska (1954). Zpravodaj pro místní národní
výbory ONV v Poděbradech (1957), Zprávy Hellichova musea Poděbradska (1952-1953), Žehuňské noviny
(1959-1961), Žňový zpravodaj Poděbradska propagační skupina OV KSČ (1958-1959). Sbírka novin a
časopisů knihovna Státního okresního archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
67
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5. Vesnické noviny – redakce Poděbrady

5. 1 Založení a primární účel vzniku vesnických novin

5. 1. 1 Vesnické noviny obecně
Jak jsem již zmínila, Vesnické noviny Poděbradska byly součástí většího celku vesnických
novin. Tento výběr je vhodný i proto, že dobře ukazuje všeobecný koncept fungování médií
před rokem 1989.
„Vesnické noviny jsou specifickým typem zemědělského tisku, jenž nabyl důležitosti v době
kolektivizace. Zrodily v roce 1950 v podobě tzv. žňových novin, které byly v jednotlivých
okresech vydávány z iniciativy ONV, redakcí ústředního tisku, patronátních závodů nebo
klubu dopisovatelů.“ 69
K vesnickým novinám lze dohledat, že primárním účelem jejich existence měla být role
jakéhosi kolektivního organizátora. „Již ve všech okresech jsou vydávány vesnické noviny,
které mají především pomáhat při přechodu vesnice k socialismu. Mají být proto zaměřeny na
propagaci za úspěšné zvládnutí všech zemědělských prací…musí vést rozhodný boj proti
třídnímu nepříteli drobných a středních rolníků - vesnickým boháčům ... Vesnické noviny mají
být především organizátorem, propagátorem a agitátorem nového dění na vesnici.“70
Vesnické noviny původně vznikaly pod kontrolou ONV, záhy však odpovědnost přebral
Jednotný svaz českých zemědělců spadající pod ministerstvo zemědělství. Stalo se tak roku
1951. S přechodem administrativních záležitostí na JSČZ vyvstal problém ohledně
ekonomické stránky vydávání, neboť doposud neexistovaly potřebné předpisy. 71 Dotaz
ohledně financování provozu vzneslo i ministerstvo informací a osvěty v Praze. Všem byla
poslána generická odpověď (čísla jednací se samozřejmě lišila), jejíž text povětšinou zněl:
„K vašemu dotazu sděluje ministerstvo zemědělství toto: V nejbližší době vydá ústřední
sekretariát JSČZ v Praze přesné dispozice, jež budou zaslány okres. národním výborům a OS69

VATRÁL, Jozef; KŘIVÁNKOVÁ, Alena. Dějiny československé žurnalistiky: Díl 4, Český a slovenský tisk
v letech 1944-1987. Praha: Novinář, 1989 s. 128
70
KABOUREK, František. Úkoly a práce vesnických novin. Československý novinář: Časopis Svazu čš. novinářů. 1952,
č. 4, s. 12
71
Dotazy ohledně finanční organizace podaly mimo jiné: Třebíč, Hronice, Třeboň, Polička, Velké Meziříčí,
Frenštát pod Radhoštem, Bílovec, Jičín, Poděbrady (které v dokonce za účelem vyřešení nastalé situace poslali
rovnou i vyhotovené faktury, které ministerstvo zemědělství obratem vrátilo), Votice, Plzeň, Týn nad Vltavou,
České Budějovice, Brno, Zábřeh, Tábor, Hodonín, Český Těšín, Pardubice, Dačice, Třešť, Náchod, Litovel. Národní
archiv v Praze, Fond JSČZ sign. 1521
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JSČZ a zároveň bude opatřena stanovená úhrada z rozpočtových prostředků ministerstva
zemědělství prostřednictvím krajských a okresních národních výborů.“72 Dokument s názvem
Směrnice pro řízení okresních vesnických novin, platné pro všechny krajské komise ONV,
okresní sekretariáty JSČZ, členy redakčních rad a redaktory ONV byl odeslán 16. května
1951. Směrnice zdůrazňují roli vesnických dopisovatelů a potřebu boje proti vesnickým
boháčům. Vydavatelem vesnických novin se tak oficiálně stal Jednotný svaz českých
zemědělců. Přímou kontrolu měla Ústřední komise při JSČZ pro řízení okresních novin. Ta se
skládala ze zástupců JSČZ, ÚV-KSČ, ministerstva vnitra a ministerstva informací a osvěty.73
Komise i určovala, co se mělo ve vesnických novinách objevovat.74
V červenci 1951 vydala komise dokument Na pomoc pracovníkům okresních vesnických
novin. V něm komise přinesla zhodnocení dosavadní úrovně funkčnosti novin. Hlavní výtkou
se stal přílišný všeobecný a na otázky vesnice nezaměřený charakter jednotlivých tiskovin a
nevyužití jejich agitačního potenciálu. Důraz byl kladen i na konkrétnost v článcích a
přesnější podklady pro kritiku. Hlavní úkoly pak publikace stanovila jako potřebu zaměřit se
na: „propagaci poznatků a zkušeností z nejúspěšnějších JZD, ČsSS a ostatních sektorů
zemědělské velkovýroby; propagaci základů družstevního hnutí, na další zpevňování a
rozšiřování JZD; na boj proti vesnickému boháči a na boj proti starým přežitkům ve vědomí
lidí, na organizaci socialistického soutěžení a boj o úspěšné provádění.“75
Velkým problém diskutovaným i na první celostátní konferenci redaktorů vesnických novin
konanou v Brně 14. června 1952 bylo nedostatečné zázemí. Pro nově vzniklé redakce a nové
redaktory byl sice k dispozici patron v podobě pracovníka z krajského časopisu, nicméně
tento systém byl označen za neefektivní. „Jsou redaktoři Vesnických novin, kteří znají svého
patrona jen podle jména. Je to velmi závažný nedostatek, který bude nutno velmi rychle
odstranit…na konferenci diskutující soudruzi si právem stěžovali, že se jim nikde nedostalo
vysvětlení, jak plánovat.“76
Další vývoj nejlépe vystihuje následující citace z publikace Dějiny československé
žurnalistiky: Přesto, že hodnocení stranických orgánů bylo ve vztahu k vesnickým novinám na
počátku 50. let značně kritické, nelze toto hodnocení vztahovat na všechny listy bez výjimky.
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Vycházely i tituly, které své poslání plnily úspěšně, např. v Děčíně Za mír a novou vesnici.77
Roku 1960 došlo k výrazné restrukturalizaci, kdy byly noviny obohaceny o příspěvky
z ekonomiky politiky a dalších sfér a tím fakticky ukončily snahy naplnit představu, že
vesnické noviny existují jako podpora kolektivizace.
Tím, co všechno ovlivňovalo naplnění či nenaplnění této vize na praktickém příkladu
Vesnických novin Poděbradska se zabývá další část mé práce.

Přestože vesnické noviny měly v každém kraji místní redakce, tituly neměly jednotnou
podobu (mezi názvy najdeme Vesnické noviny Poděbradska či Setba vydávaná v Turnově) a
zabývaly se problémy příslušného regionu nelze popřít vliv Ústřední komise na obsah novin i
organizaci. Zařazení Vesnických novin Poděbradska jako článku v rámci vyššího celku je
dalším faktorem ovlivňujícím proces vzniku.

5.1.2 Vesnické noviny Poděbradska
V nejkonkrétnější podobě v poděbradské mutaci byla vize stanovena v rámci žádosti o
povolení k tisku. „Časopis je určen k tomu, aby nám pomáhal plnit generální linii IX. Sjezdu
KSČ – budování socialistické vesnice. Má být propagátorem úspěchů našich jednotných
zemědělských družstev, místem chvály pro vzorné drobné a střední zemědělce a pranýřem pro
kulaky a sabotéry našeho budovatelského úsilí.“78
První ročník sestával ze 7 čísel vydávaných od 10. listopadu do 23. prosince 1950. Hned po
prvním roce byly Vesnické noviny Poděbradska výměrem č. j. 80 154/II/50 ze dne 20.
prosince 1950 na přání samotného ONV Poděbrady vyškrtnuty z evidence ministerstva
informací a osvěty z povolených neperiodických tiskovin. Dr. J. Hartman z tiskového
oddělení zároveň s oznámením o vyškrtnutí upozornil, že při případném obnovení listu bude
zapotřebí ohlásit tuto skutečnost se všemi vydavatelskými daty. 79 ONV Poděbrady však 26.
ledna 1951 pouze oznámilo úmysl vydávat Vesnické noviny. V reakci Dr. Hartman zaslal
upozornění o potřebě podat žádost podle § 3 zákona 184/1950 a přiložil vzor žádosti.80
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VATRÁL, Jozef; KŘIVÁNKOVÁ, Alena. Dějiny československé žurnalistiky: Díl 4, Český a slovenský tisk v letech 19441987. Praha: Novinář, 1989 s. 128
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archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem. Fond ONV Poděbrady, karton č. 388, zn. 263, folio 4
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V žádosti adresované tiskovému odboru ministerstva informací a osvěty muselo být uvedeno:
věc/předmět žádosti (žádost o udělení povolení tisku), název (Vesnické noviny Poděbradska),
vydavatel (Okresní národní výbor v Poděbradech), periodicita (jedenkrát týdně po celý rok;
den nebyl určen, protože noviny ani nevycházely v ten samý den, většinou se to však drželo
v rozmezí čtvrtek až sobota), místo tisku (Středočeské tiskárny, n. p., závod 043
v Poděbradech), náklad (2 000 výtisků), rozsah a rozměr (jeden list formátu A4 popsaný
z obou stran) a jméno odpovědného redaktora (Josef Pazderka, tajemník Okresního národního
výboru v Poděbradech).81

5.2 Faktory ovlivňující proces vzniku periodika na konkrétním případu
Vesnických novin Poděbradska

5.2.1 Geografické umístění
Geografické umístění je důležité především kvůli typizaci zemědělské výroby. Poděbradsko
nacházející se v polabské nížině mělo tradici zemědělské výroby a tak byl nejdůležitější právě
primární sektor. Jednotná zemědělská družstva zde byla zakládána od roku 1949, tím prvním
se stalo JZD Vrbice.82 Roku 1959 jich bylo již téměř sedmdesát83. Rostlinná výroba se
zaměřovala hlavně na obilí a cukrovou řepy. Živočišná produkce se soustřeďovala na maso,
drůbež, mléko a vejce. Z lehkého průmyslu byly nejdůležitějším podnikem Poděbradské
sklárny (bývalý Inwald).84 V Poděbradském okrese prakticky neexistovala produkce z oblasti
těžkého průmyslu a zemědělství bylo nejdůležitějším odvětvím. To se samozřejmě odráželo
v obsahu novin.

5.2.2 Ekonomický kontext
Výdaje na výrobu Vesnických novin mělo původně na starosti ONV Poděbrady. V etární
knize z roku 1951 byla zanesena informace o úhradě faktury vystavené 7. června JSČZ za
náklady tisku Vesnických novin. Částka činila 10 000 Kčs. Následující záznam pak udává, že
29. ledna 1952 byla další platba rozdělena na dva příjemce.
81
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Středočeským tiskárnám náležela odměna ve výši 39 045 korun, Jednotný svaz
československých zemědělců pak obdržel 7 500 korun na administrativu a redakční odměny.
Z toho lze dopočítat, že v tomto případě roční provoz Vesnických novin vyšel na 56 545
Kčs.85 Prvních sedmnáct čísel vyšlo zdarma. Od č. 11 z 29. června 1951 byla cena stanovena
na 1 Kčs, což se ovšem na novinách v záhlaví neuvádělo. Informace o zpoplatnění novin
proběhla pomocí článku Našim čtenářům a doručovatelům v č. 10 z 16. června. „Aby náš
časopis pronikl do všech vesnic poděbradského okresu, dodávali jsme jej dosud čtenářům
zdarma. Jistě uznáte sami, že toto není natrvalo možné. Proto ode dneška časopis prodáváme
za 1 Kčs, a to prostřednictvím dosavadních doručovatelů.“86 Zisk z prodeje však nebyl
dostatečný a to se na obsahu novin projevilo jediným možným způsobem – zavedením
inzerce. Dalším faktorem je tedy ekonomická situace.

5.2.3 Teoretická rovina -Technika závodních a vesnických novin
Vzhledem k tomu, že redaktory vesnických novin se mnohdy stávali zástupci dělnické třídy
bez jakéhokoli žurnalistického vzdělání, přístup k novinářskému know-how bylo důležitým
faktorem ovlivňujícím celý proces vzniku. Jednou z mála pomůcek pro redaktory obsahující
komplexnější informace k výrobě vesnických novin v padesátých letech se stala Technika
závodních a vesnických novin Ladislava Maredy a Aloise Bartoše. Publikace je hodnotným
zdrojem informací týkající se pracovních postupů vydávání novin v padesátých letech i
názorná demonstrace toho, jaké informace měli redaktoři k dispozici. Kniha se tak stává
jedním z vůbec nejdůležitějších pramenů pro mou práci. Z tohoto důvodu jsem rozebrala
obsah publikace velmi důkladně.
Manuál je rozdělen na dva tematické celky – na manuální práci (tisk, sazba atd.) a na tvůrčí
proces. Část zabývající se pracovními postupy tiskařiny a práci s hotovým textem je
zpracována detailně, kvalitně a poučně. Úroveň části zabývající se tvůrčím procesem za ní
výrazně zaostává z nutnosti vložit do základních novinářských pouček specifikaci pro
vesnický a závodní tisk a především příslušnou ideologii.

Tvůrčí proces

Za hlavní úkol okresního tisku bylo třeba považovat ideově politickou výchovu pracujících.
85
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Vytváření vlastního obsahu novin je v Technice vysvětleno velmi matoucím způsobem.
Protože nebylo možné vytvořit jednotnou šablonu, která by se dala používat univerzálně,
uchýlili se autoři k příkladům k následování. Nejpoužívanějším příkladem k následování byl
V. I. Lenin a jeho způsob vytváření obsahu periodika Jiskra. Jedna z validních informací
v této části Techniky ta, že vesnické noviny utvářejí 3 skupiny lidí. 87

Redaktor
Podle Techniky závodních a vesnických novin se správný novinář měl řídit podle směrnic
stranického výboru, zásadami bolševické práce, mít dobré organizační schopnosti, morální
zásady a disciplinovanost a také přísnou stranickost a být týmovým hráčem.
V rámci redakčního týmu neměla panovat diverzita názorů.88 Za důležitou vlastnost byla
považována i politická informovanost a schopnost rozvíjet se po jazykové úrovni. 89
V Technice najdeme vysvětlení, „že převážná část práce redaktora není psaní vlastních
článků, nýbrž úprava rukopisů jiných autorů.“90
O tom, jak by měl novinář vypadat, existovalo více názorů. Když týdeník Novinář zpovídal
na toto téma Klementa Gottwald, odpověď zněla: „Jaké jsou podle mého názoru dvě základní
vlastnosti dobrého komunistického novináře? Předně, aby mu bylo vždy jasné, co chce psát,
aby znal dobře věc, o níž píše. To je zároveň i nejdůležitější předpoklad pro druhou nezbytnou
vlastnost komunistického novináře: psát tak, aby mu lidé rozuměli. Tedy – jasnost, prostota, a
pravdivost v myšlení a jasnost, prostota a pravdivost i ve vyjadřování.“91
V příspěvcích periodika Československý novinář pak můžeme najít další popisy, toho, jak by
měl správný novinář vypadat, například v podobě článku Vzor revolučního komunistického
novináře, ve kterém za ideál komunistického novináře byl vybrán Ladislava Štoll92 „Osobnost
soudruha Štolla je velkým vzorem pro všechny naše novináře. Vzorem zapáleného nadšeného
propagátora učení geniů lidstva Marxe, Engelse, Lenina, Stalina. Vzorem neúchylného
bojovníka za linii svého učitele, Klementa Gottwalda. Vzorem zásadového a přitom hluboce
lidsky cítícího člověka, tvořivého, rozvíjejícího učení marxismu a leninismu. Vzorem
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revolučního publicisty, který svůj život dává boji proti zločinnému nelidskému imperialismu,
za vítězství míru, pravdy, spravedlnosti, života šťastného člověka.“
Redaktorem musel být podle stanov JSČZ jmenován absolvent kurzu krajských politických
škol KSČ, nebo alespoň funkcionář instituce zastoupený v redakční radě. 93 Mezi
odpovědnosti redaktora patřilo: péče o včasné a pravidelné vydávání periodika, vybudování
základny dopisovatelů, spolupráce s krajinskými redakcemi. 94

Redakční rada
Pro chod redakce měla být klíčová existence redakční rady o 3-5 členech. Těmi se neměli stát
funkcionáři, neboť časové vytížení způsobené vysokou funkcí by se projevovalo nízkou
výkonností. Členové měli mít zájem podílet se na spoluutváření obsahu a vykazovat
odpovídající schopnosti, které publikace ovšem nedefinuje. Jejich náplní práce měla být
spolupráce s odpovědným redaktorem na získávání materiálů a ověřování autentičnosti
informací. Rada se měla scházet minimálně jednou před každým číslem (jako výstup pak
pořizovat zápis), projednávat plán periodika především to, jak budou vypadat úvodníky a
důležité články a ověřovat věrohodnost zdrojů. Další odpovědností je zajištění zpětné vazby
na již zveřejněné příspěvky s pomocí objektivní kritiky. 95
Nejdůležitějším úkolem rady však byla definována práce s dopisovateli96 za pomoci tří kroků
– získat a udržet silnou dopisovatelskou základnu s rovnoměrným zastoupením dělníků a
rolníků ze všech oddělení a vesnic, odstraňovat formální přístup, vytvářet trvalý vztah mezi
čtenáři a novinami a zajistit, aby příspěvky od dopisovatelů převládaly. 97
Podle stanov JSČZ redakční rada musela být složena ze zástupců JSČZ, KSČ, ONV, STS a
odpovědného redaktora.98

Dopisovatelé
Tak jako v různých dalších dokumentech i Technika zdůrazňuje důležitost dopisovatelů. Je to
z důvodu samé podstaty postoje socialismu k masám. K dosažení maximální účinku, je třeba,
aby pro masy tvořily právě masy. Nedostatek těchto sil v našich končinách byl demonstrován
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na příkladu představy Lenina o poměru literátů ku neliterátům v novinách (rozpětí 1:100 až
1:1000).99
Nejlepší metodou na získání dopisovatelů byla stanovena správná agitace (přesvědčit masy o
potřebě existence novin a podílení se na jejich tvorbě) a správné využití zadávání témat na
míru (aby dojička nemusela vytvářet příspěvek o nejnovějším typu traktoru).100
Zajímavým faktem je, že příspěvky dopisovatelů neměly být předkládány ke schválení.
Z tohoto důvodu byla dopisovatelská činnost velmi odpovědná práce hodná jen nejlepších
pracovníků (funkcionářů, mistrů, zkušených soudruhů). Zde však dochází k problému.
Dopisovatelé by měli být prototypem průměrného občana, zároveň však být členem elity.
Nemluvě o velmi malé pravděpodobnosti, že se redakční radě podaří ke spolupráci sehnat
tisíce takovýchto způsobilých a ochotných pracovníků z jednoho okresu. Region Poděbrady
měl necelých 45 000 obyvatel.101
Další nedostatek je v postupu osvětlujícím úpravu dopisovatelských příspěvků. Redakce
podle Techniky neměla zasahovat do příspěvků, aby neztratily důvěryhodnost. Po Leninově
vzoru měl být dopisovatel veden ke správnému ztvárnění článku rozpravou a případným
doporučením (kde ubrat, kde předělat, kde se podívat z jiného úhlu na problém) tak, aby to
vyhovovalo představě redakce. Takže v podstatě redakce měla do struktury článků zasahovat
a nezasahovat zároveň.102
Dále bylo potřeba zachovat „jadrný jazyk a typickou stavbu věty.“103 Následuje však
upozornění, že se musí „nevhodná slova a slovní obraty nahradit.“104 Stejně jako je potřeba
opravit kompozici a styl, všímat si politických chyb. 105 Pakliže by opravil a nahradil vše, co
má, pravděpodobnost toho že se mu skutečně podaří zachovat typickou stavbu věty je značně
nízká. Lze celkem s jistotou konstatovat, že se požadavky dané tímto návodem nedají splnit
v plné výši.
K práci s dopisy lze dohledat ÚV KSČ K vyřizování dopisů pracující z 22. července 1957,
v němž je řečeno, že „I když v dopisech pracujících jsou podávány věci často jen z hlediska
pisatele, je třeba zkoumat příčiny napsání dopisů…dosavadní nedostatečný způsob vyřizování
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dopisů pracujících je ve své podstatě přehlížením kritiky z řad pracujících, což brzdí iniciativu
a aktivitu. Je to projev podcenění mas.“106
Opětovně v nich je zdůrazněna role vesnických dopisovatelů a potřeby boje proti vesnickým
boháčům.
I periodikum Československý novinář řešilo téma dopisovatelů. V článku Universální
dopisovatel přízná Karlu Šaršonovi schopnost čtivého psaní, nicméně se soustředí spíše na
výtky, aby stať měla výchovný charakter. Je zde čtenářům (a případným dopisovatelům)
vysvětleno, že je to špatný dopisovatel, neboť „o politiku se nestará“ a tím pádem že „vlastně
mluví jen za sebe a nikoli za dělníky.“107

V rámci tvůrčího procesu se autorům podařilo osvětlit i tehdejší základní rysy novinářské
práce.

Titulek
Význam titulku na získání si pozornosti čtenáře byl zřejmý již v padesátých letech. Technika
upozorňuje, že správný titulek rozhoduje o atraktivnosti článku.108
Ilustrace
Pod pojmem ilustrace autoři mínili kresby, diagramy, karikatury a fotografie. Autoři
zdůrazňují potřebu mít v redakci předpřipravenou fotobanku, aby nebylo potřeba shánět např.
portréty státníků na poslední chvíli. 109
Korektura
Publikace doporučené ke korektuře byly Pravidla českého pravopisu a Příruční slovník jazyka
českého.
Korektura se rozdělovala na dvě části - redakční a tiskařskou. Redakční korektura byla
důležitá, neboť každá chyba, která unikla redaktorovi, způsobila práci navíc tiskařům. Kvůli
jednou písmenu se musel vysazovat celý nový řádek. Úprava textu skládala ze tří částí:
korektury – úpravy nepřesností v rukopisu, náhledu – opravy korigovaného textu a revise –
konečné kontrole110. Ke korektuře se používalo inkoustových per nebo barevných tužek
(vyjma červené) a korekturních značek. Ty se dělily do čtyř skupin – znaménka pro výměnu,
zrušení nebo vložení nebo vypuštění; znaménka pro různé změny v sazbě; znaménka pro
106
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změnu mezer; znaménka pro vyznačování změn sazby. 111 Autoři považují za nezbytné, aby
redaktoři vesnických novin znali důkladně i tyto aspekty vytváření novin112 novinář věděl i to,
co se děje s rukopisem po jeho sepsání.

Mechanika a pracovní postupy

Tisková technika
Text se tiskl pomocí hranolů z liteřiny, což je směs olova, cínu a antimonu113, jež měli na své
horní části tzv. hlavě odraz písmene. Podle řezu písma mohli rozlišit 4 písmové rodiny.
Typické znaky pro tyto rodiny se nazývají charakter písma. Medieval byl používaný pro
časopisy a knihy s větším důrazem na estetiku a vycházel z písma používaného v rukopisech
z 14. a 15 století. Patky písmen tohoto typu měly oblý tvar. Do této skupiny patřily
Garamond, Baskerville, Plantin, Centaur a další.114 Druhou skupinou byla rodina latinek
pocházející ze 17. století. Latinky se používaly pro běžné noviny. Patky byly ostré. Typickým
příkladem bylo písmo Bodoni. Dalším charakterem patří do skupiny grotesková písma, jež
nemají patky a nejčastějším používaným typem byly Gill, Futura a Kabel. Poslední skupinou
bylo egyptské písmo, které bylo vytvořeno z písma groteskového obohaceného o výrazné
patky. Zástupci byly Beton a Memfis. Groteskový i egyptský charakter se používal pro
titulky. 115

Typografie
V rámci tisku se nepoužívalo měření za pomocí metrické soustavy, nýbrž speciální
typografické míry, která byla sestavená z typografických bodů (jeden odpovídal přibližně
0,37 mm) odvozených ze stop. Ty se pak převáděly na různé velikosti písma, rozlišených
podle počtu bodů. Převody na milimetry však nejsou kompatibilní, neboť v různých zemích
byly rozlišné rozměry stopy. V přehledu tak nalezneme např. nonpareille (6 bodů a 2,26 mm),
kolonel (7 bodů a 2,63 mm), borgis (9 bodů a 3,38 mm), garmond (10 bodů a 3,76 mm),
descendian (11 bodů a 4, 13 mm), cicero ( 12 bodů a 4,51 mm), a parangon (18 bodů a 6,76
mm).
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Manuál i osvětluje, že z důvodu historického vývoje se pro výpočet v sazebnách používá
cicero a jeho odvozeniny, neboť sjednocení měr se pomocí Didotova typometru podařilo
právě za užití velikosti cicero (30 cm – 864 bodů – 66 a ½ cicera).116 Druhou základní
převodní velikostí se pak stal petit (9 bodů a 3,01 mm), protože 36 čtvrtpetitů tvořilo 1
rakouský palec v soustavě pražského knihtiskaře Haase. 117
Autoři doporučují používat především petit, borgis, a garmond a zásadně nepoužívat kolonel a
nonpareille a přepočítávat podle systému 1 m = 2 660 b = 1 330 čtvrtpetitů = 221 a 4/6 cicera.
Mezi doporučené typy písma pak patří Baskerville, Bodoni, Gill a Egyptské polotučné.

Způsoby zdůrazňování
Patřilo k práci redaktora. Správné zdůrazňování se dělalo pomocí stejné velikosti písma za
použití půltučného písma (vyznačení v rukopisu rovnou čarou) nebo kurzívy (vyznačení
vlnovku nebo Prostrkáváním, což spočívalo v umísťování malých mezer mezi jednotlivá
písmena. Tento způsob byl vhodný pro zdůraznění maximálně tří slov, jinak by mohlo dojít
k nečitelnosti textu. Vyznačení v rukopisu je pak za pomocí přerušované čáry. Další způsob je
použití velkých písmen, to je však vhodné jen pro titulky. 118 Naopak nepoužitelný způsob
bylo podtrhávání. Zdůraznění celého úseku bylo nejlépe provádět použitím písma o dva body
většího, než ve kterém byly prováděny celé noviny. Nebo použitím jiného formátu, jako bylo
psát jednolitě přes dva sloupce.119

Sazba
Sazba mohla probíhat ručně za pomocí příslušných nástrojů, nebo již automatizovaně na
přístrojích Linotype odlévající celý řádek nebo Monotyp, jenž odlévá jednotlivá písmena.
Linotype byl lepší pro sazbu novin, ale chyba v jednom písmenu znamenala odlití celého
řádku znova. Monotyp se používá na matematické práce.120

Celá publikace i přes své nedostatky velmi dobře osvětluje pozadí vzniku novin jako složitého
procesu a k nástinu mechanické výroby novin postačuje. Proto se má práce dále bude již jen
hledáním dalších faktorů ovlivňující produkci mediálních obsahů v rámci Vesnických novin
Poděbradska.
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Jak jsem již uvedla, Technika dobře osvětluje pracovní postupy používané doslovného
vyrábění novin v poválečné a popřevratové době. Také však ukazuje, že informace, které
mohl redaktor získat, nebyly až tak užitečné, jak by měly být. Omezený přístup k informacím
je teda dalším z faktorů.

5.2.4 Skutečné fungování Vesnických novin Poděbradska
Již první číslo nastínilo ráz, jakým se budou Vesnické noviny ubírat - přesně podle definice
úlohy tisku v příspěvku Poděbradský okres a jeho úkoly na cestě k socialismu je uvedeno jako
hlavní cíl informovat člověka o faktu vytváření nové lidské společnosti a potřebě boje proti
nepřátelům – vesnickým boháčům. Kapitalismus je jasně definován jako vykořisťování.121
V průběhu prvního roku vydávání redakce sídlila v budově ONV a to na sekretariátě referátu
č. 4 . pro školství a osvětu. Od druhého ročníku se přesunula do sekretariátu JSČZ sídlící v ul.
Ing. Nečase č. 293 (dnešní ulice Proftova). Nicméně stále se záležitosti týkající se Vesnických
novin projednávaly pod hlavičkou 4. referátu na zasedáních rady ONV.
V roce 1951 je krajským národním výborem označena úroveň periodika jako poměrně dobrá
a svůj úkol na vesnici plní.122 Jako největší nedostatek je považován nedostatečný podíl
dopisovatelů na celkové skladbě autorů příspěvků.
Po prostudování zápisů rady ONV a dalších materiálů lze konstatovat, že tento názor byl
příliš optimistický. Vydávání periodika bylo problematické po celou dobu jeho existence.
Například docházelo k vytištění chybných informací. Opravu zajišťovalo uveřejnění
příspěvku s nejednotnými titulky jako poznámka redakce či dodatek.123 Nicméně největší
problém spočíval ve velmi špatné spolupráci ONV s redakční radou. Jak již víme, spolupráce
s radou zastupující vládnoucí stranu má značný vliv na obsah novin. V konkrétním případě
Vesnické noviny Poděbradska trpěly nezájmem ze strany členů rady. První dva roky tj. 1950 a
1951 rada otázku novin v podstatě neřeší. Celkově laxní přístup rady ONV k Vesnickým
novinám je prakticky stejný po celou dobu existence, což se výrazně projevilo na úrovni
novin. Zatímco otázka zemědělství byla projednávána na každém zasedání a velkou měrou,
zapojení Vesnických novin coby nástroje ke kolektivizaci bylo značně nesystematické.
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Sporadicky se počítalo s jejich zapojením za účelem jednorázové propagace.124 Záležitosti
týkající se Vesnických novin většinou ONV označil v zápisech jako vzato na vědomí nebo
schváleno.125 Na rozdíl od jiných témat, průběh diskuze, argumenty či zdůvodnění nejsou
v zápisech uvedeny. Při projednávání žní ze dne 11. července 1952 je v rámci propagace
zmíněn pouze rozhlas coby informační prostředník mezi děním na polích a veřejností.126 To
v podstatě odporuje všeobecným principům o využívání Vesnických novin jako agitátora,
organizátora dění na vesnici. O dva týdny později už dochází k nápravě a do propagačních
plánů je zahrnut i denní tisk a Vesnické noviny127 s větší mírou zapojení se do obsahu. Tato
interakce mezi ONV a Vesnickými novinami byla však značně ojedinělá. Další zmínka
pochází ze dne 28. listopadu 1952, kdy rada ONV usnesla o potřebě větší spolupráce
s Vesnickými novinami. Zápis z 20. listopadu opětovně dokazuje, že Vesnické noviny nebyly
využívány tak, jak by měly být. V hodnocení propagace podzimních prací stojí: „Tyto soutěže
byly řádně zpopularizovány, všemi prostředky, které měl ref. IV po ruce: plakáty,
bleskovkami, filmem, rozhlasem, rozhlasovým vozem.“128 Během následující diskuze pak na
toto téma reaguje předseda Julius Gablas, který upozorňuje, že je potřeba, „aby byly dávány
živé zprávy na veřejnost i do tisku a že redaktor Vesnických novin musí mít stálý styk se všemi
referáty.“ V usnesení o nápravu nastalé situace je ustanovenou, že instruktoři rad MNV a JZD
budou dodávat min. 1x za měsíc článek za účelem zvýšení úrovně periodika. Stejně tak měli
učinit i tajemníci NV, především kvůli „odhalování vesnických boháčů a jejich podvratné
činnosti“. Redaktorovi bylo uloženo, zjistit jaký ohlas mají noviny na vesnici. Předsedové a
tajemníci měli budovat dopisovatelskou základnu. Šlo o první a nesporně dobrý pokus o
systematické využití Vesnických novin, zůstalo však jen u návrhu. Na dalších setkáních rady
se tento výsledky těchto usnesení neprojednávaly. 129 Na sklonku roku bylo ještě redaktorovi
uloženo zveřejnit výsledek soutěže řidičů ČSAD n. p. Poděbrady. Během první poloviny roku
1953 rada stav Vesnických novin nezmiňuje, dokonce ani při rozsáhlém projednávání
žňových plánů obsahující agitaci. Rada opětovně nevyužívá vlivu, který dokáže tisk mít.
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Další zmínky se povětšinou týkají zadávání témat článků příslušným referátům. 130 Situace
zůstala neměnná až do 26. listopadu 1954 kdy se rada usnesla o potřebě kontrolovat kvalitu
obsahu periodika na čtvrtletní bázi. 131 Tím však iniciativa ONV na několik měsíců končí. Až
do roku 1956 se rada až na výjimky nezabývá víc ničím jiným než občasnému zadáváním
článků. Dne 13. července přichází s konkrétním návrhem jak efektivně využít Vesnické
noviny – zapojením se do žní, seznámením čtenářů s průběhem a bojem za rychlé dokončení
prací.132 V říjnu toho samého roku se rada usnesla, že potřeba provést rozbor fungování a
organizace Vesnických novin a „zabezpečit vypracování témat článků se zaměřením na
zajištění úkolů usnesení k rozvoji socializace vesnice.“133 V prosinci pak zástupci ONV
konstatují, že přesvědčování rolníků ke vstupu do družstev není v uspokojivé úrovni a že je
potřeba „podstatně zvýšit masově agitační a propagační práci na vesnicích.“134
Další vývoj projednávání záležitostí týkajících se Vesnických novin Poděbradska si zachoval
sporadický charakter135 V roce 1958, kdy již za list odpovídala poslední z redaktorů Marie
Šimáková je patrný menší pokrok, neboť radě ONV byly předkládány výhledové plány
Vesnických novin. V červnu pak v Zprávě o zabezpečení připravenosti žňových prací na
okrese Poděbrady jeden z bodů určuje, že je třeba zajistit „spolupráci s redakční radou a
vydávat vesnické noviny, bleskovky, zprávy a místní relace, které budou informovat o postupu
žňových prací, výsledcích soutěží a popularizovat dobré výsledky.“136 Do konce existence
poděbradského regionu k žádné hlubší, systematické spolupráci nedošlo.
Dá se tedy konstatovat, že rada ONV za celou dobu existence Vesnických novin nedokázal
využít potenciál, které toto periodikum nabízelo. Pokud již přišla s konkrétním návrhem,
nedokázala ho naplnit. V letech 1958 a 1959 (v roce 1960 vyšlo příliš málo výtisků na to, aby
se dalo posoudit činnost rady ONV) došlo k mírnému zlepšení. Obecně tak lze konstatovat, že
Vesnické noviny tak ani nemohly plnit své původní poslání a jejich úroveň byla nízká.
Na rozdíl od jiných však Vesnické noviny Poděbradska svojí úroveň během let nijak výrazně
nezvýšily. Nesystematičnost ze strany ONV však byla jen část problému. Tou druhou se stala
příliš častá výměna na pozici odpovědného redaktora.
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Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Zápisy rady ONV 1956
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Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Zápisy rady ONV 1956
135
Většinou se řešily nastalé neobvyklé situace jako řešení článku s nesprávnými názory, o jaké nesprávné názory šlo, zápisy
rady neuvádí, nicméně opravný článek měl na starosti zdravotnický odbor ONV. Státní okresní archiv Nymburk, Fond
ONV Poděbrady, Zápisy rady ONV 1957
136
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Zápisy rady ONV 1957
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Redaktoři
Na poměrně krátkou dobu své existence měli Vesnické noviny Poděbradska vysokou
fluktuací odpovědných redaktorů. Za 11 let se na této pozici vystřídalo 14 osob.137 O
negativním dopadu fluktuace na noviny se své výpovědi zmiňuje i Karel Váňa. „Byl jsem si
vědom toho, že je nutné vykonat mnoho, vzhledem k tomu, že na našem okrese okresní noviny
nevycházely a že také jejich úroveň nebyla nijak valná z důvodu, že se zde vystřídala celá
řada redaktorů, kteří později odešli a tak zanechaly noviny v neutěšeném stavu. Je to nejlépe
zřejmé z toho, že naše Vesnické noviny byly při hodnocení na posledním místě v Pražském
kraji.“138 Nejvýraznější osobností se stala poslední odpovědná redaktorka Marie Šimáková139,
jenž jako jediná z redaktorů a Vesnických novin Poděbradka byla zapsána v Syndikátu
novinářů. Většina materiálů ohledně fungování tohoto periodika pochází právě z doby, kdy
byla redaktorkou právě Marie Šimáková.
Redaktoři měli možnost ročního dálkového studia za pomoci ONV, které bylo rozděleno na
dvě sekce – Novinářství a Čeština. Dané téma bylo vždy náplní na dva až tři měsíce (byla to:
Organizace práce v redakci; komentář, polemika, publicistický článek, poznámka ve VN;
Krajové soutěže a nejlepší pomoc VN ve žních; Fotografie a kresba v novinách, Stručný
přehled novinářských norem. Na starosti to mělo školské oddělení Novinářského studijního
ústavu se sídlem ve Stalinově ulici 3 Praha XII (dnešní Starochodovská ulice), jenž vedl Dr.
Stanislav Maleček ve spolupráci s vedoucím tiskového oddělení ministerstva zemědělství
Jaromírem Kabeláčem. „Ministerstvo zemědělství připravilo ve spolupráci s Novinářským
studijním ústavem další ročník dálkového studia, jehož program přikládáme. Vzhledem
k tomu, že poslední zkoušky na závěr druhého ročníku ukázaly velké nedostatky ve znalostech
českého jazyka, doporučujeme účast v tomto kurzu všem redaktorům, i těm, kteří mají
středoškolské a vyšší vzdělání.“ 140
Jmenování do funkce vyřizoval vedoucí všeobecného odboru ONV. „Rada okresního
národního výboru v Poděbradech na návrh vedoucího zemědělského odboru rady ONV
přijímá Vás na místo pracovníka pro zemědělskou propagaci a tisk v zemědělském odboru

137

Redaktoři odcházeli z různých důvodů – rodinné problémy, neschopnost plnit funkci redaktora.
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Osobní spisy: Karel Váňa, folio č. 5
139
Rodačka z Nepolis Marie Šimáková byla původním povoláním agronomka. V rámci ONV Poděbrady nejdříve pracovala
původně na pozici instruktorky pro JZD. Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV
Poděbrady, Zápisy rady ONV 1957
140
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2356
138
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rady ONV a to podle § 33 zákona č. 66/1950 Sb., tj. na přechodnou dobu za s.
Strohmaierovou, která je t. č na léčení.“ 141
Na

redaktory

byla

vypracovávána

pracovní

hodnocení

tzv.

kádrové

posudky.

V poděbradském okrese je vytvářel předseda ONV. „Soudruh Richard Havránek…je u nás
zaměstnán jako redaktor Vesnických novin Poděbradska. Předtím pracoval na KNV v Hradci
Králové. Ve své pracovní funkci, přes veškerou pomoc, která se mu dostala, nijak nevynikl. To
proto, že ve své práci není důsledný, lajdačí a mnohdy je lhostejný k úkolům.“142
Nevyhovující výkon143 mohl být řešen dvěma způsoby - přesunutím do jiného okresu na
stejné místo nebo přeřazením na jinou pozici. 144
„Z těchto důvodů bylo radou ONV- na návrh zemědělského odboru ONV usneseno, odvolat
jmenovaného soudruha z funkce redaktora…vzhledem k tomu, že jmenovaný soudruh je také
členem ONV, nedoporučujeme jeho přemístění na jiný okres…soudruh bude dán na jiný úsek,
kde bude možno jeho práci kontrolovat, neboť soudruh je mladý a má předpoklad dalšího
růstu.“145
Redaktoři spolupracovali s redakční radou složenou z tajemníka ONV, vedoucího výrobního
oddělení, představitel OV KSČ a pracovníka pro kulturu.146 Ta měla mimo jiné za úkol
doladit čtvrtletní plán hlavních článků Vesnických novin před postoupením dokumentu
příslušnému orgánu - byru OV KSČ. 147
Odpovědní redaktoři zpracovávali Zprávy o práci Vesnických novin. Například M. Šimáková
ve zprávě roku 1959 uvádí, „že úloha propagátora byla plněna lépe. Noviny propagovaly
v mnoha článcích ve všech odvětvích zemědělské výroby na okrese. V redakčních článcích i ve

141

Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2353,
Jmenování se týkalo redaktora Karla Váni odpovídajícího za Vesnické noviny od č. 32 roč. VI do č. 13-15 roč. VII, jenž
přešel do nár. podniku Fatra Napajedla. Stalo se tak po podání výpovědi na vlastní žádost z rodinných důvodů - návratu
k rodině. Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Osobní spisy: Karel Váňa,
folio č. 5, 6, 7
142
Citace pochází s posudku vypracovaného předsedou ONV Poděbrady Miloslavem Homolkou pro Oblastní
správu ministerstva pracovních sil v Hradci Králové se sídlem v Hořické ulici č 50 v roce 1955. Státní okresní
archiv Nymburk, fond ONV Poděbrady, karton č. folio
143
Ne 25. března 1955 se rada usnesla, že výkon Richarda Havránka je nevyhovující, protože byly zjištěny velké nedostatky a
neschopnost s. Havránka pro práci redaktora VN. Státní okresní archiv Nymburk, Fond ONV Poděbrady, Zápisy rady
ONV 1955
144
Jedním z prohřešků redaktora Havránka bylo nesprávné reprodukování příspěvku přednesenému na okresní konferenci
JZD. Při projednávání se členové rady usnesli, že článek byl vůbec celý překroucen a ta pravá myšlenka nebyla v něm
vůbec obsažena. Načež redaktor Havránek reagoval připomínkou, že musí vykonávat práci za ostatní zaměstnance –
nakonec dělá písařku a to mu zabírá mnoho drahocenného času, který by mohl věnovati pro zlepšení VN. V následné
diskuzi je konstatováno, že nefunguje celé řízení zemědělského odboru. Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé
nad Labem, Fond ONV Poděbrady, Zápisy rady ONV 1955
145
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Státní okresní archiv Nymburk, Fond ONV Poděbrady,
Zápisy rady ONV 1955
146
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2168
147
V roce 1957 plán pro 3. čtvrtletí vytvořila Správa zemědělství a lesního hospodářství rady KNV. Plán pro rok 1958
již vytvářela odpovědná redaktorka Marie Šimáková za pomoci pracovníka VN KNV Praha Rona. Státní
okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2390
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vyžádaných článcích se propagovala nová technologie v živočišné výrobě …Všechny články
byly též zaměřeny agitačně, aby získaly následovníky pro určené cíle.“148
Z dochovaných dokumentů lze vyčíst, že plat redaktora Vesnických novin Poděbradska
(přesněji definováno jako funkce pracovníka pro zemědělskou propagaci a tisk
v zemědělském odboru rady ONV) byl stanoven na 1 450 Kč měsíčně. K obdržení plné výše
však bylo potřeba splňovat následující podmínky: vyšší odborné vzdělání zemědělské a 5 let
praxe v zemědělském odboru. Při nesplnění těchto podmínek byla vyměřena srážka ze mzdy.
Stalo se tak například u Antonína Máši, kde sice vzdělání zemědělské dostatečně nahradily 3
semestry novinářského studia FFUK, nicméně kvůli chybějící praxi však přišel o deset
procent platu. Tím pádem inkasoval 1305 Kč měsíčně. 149
Rozpočet v roce 1957 byl stanoven na 24 300 Kč, na rok 1959 však byl snížen na 15 000 Kč.
Odpovědná redaktorka odmítla výzvu Vesnických novin Berounska na další snížení rozpočtu,
dokud se nezvýší odběr novin. 150
Vytištění inzerátu stálo padesát Kčs.151 Pohledávky vyřizoval odpovědný redaktor. „Dne 31.
ledna 1958 jste si u redakce Vesnických novin Poděbradska objednali otištění inzerátu o
partiové prodejně Středočeského obchodu potřebami pro domácnost. Inzerát jsme se otiskli a
žádáme o zaplacení 50 Kčs připojenou složenkou. Vyúčtování proveďte ihned!“152

Dopisovatelé
Již v prvním čísle Vesnických novin Poděbradska se objevuje výzva redakce ke spolupráci za
účelem vytváření kvalitnějšího obsahu novin. „Chceme, aby se v těchto novinách odrážel
veškerý náš život. Chceme poznat jak kladné, tak i záporné stránky vašeho úsilí o budování
socialismu na vesnici. To se nám podaří jen tehdy, zapojíte-li se vy všichni, a to tím, že nám
budete přispívat zprávami, ve kterých se budou zobrazovat vaše nejpřednější úkoly a plnění
těchto úkolů.“153
Prvním oficiálním dopisovatelem se svým přípěvkem uveřejněném v č. 3 roč. I se stal Josef
Puchýř z Hradčan.
Pro chod Vesnických novin byli dopisovatelé důležití, o čemž svědčí i fakt, že Okresní
osvětová komise zorganizovala školení vesnických dopisovatelů. K jejich oslovení došlo
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Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2345
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2353
150
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2341
151
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2335
152
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2335
153
Našim čtenářům. Vesnické noviny Poděbradska. 1950, č. 1, s. 1
149
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pomocí příspěvku Školení vesnických dopisovatelů154 v únoru 1951 nebo v č. 16 ze dne 24.
srpna, kde v článku Všem dopisovatelům osvětlují termín uzávěrky (každou středu v 15
hodin) a kárají, že tento systém ještě není plně funkční.
K další výzvě ke spolupráci pak došlo v rámci č. 8 roč. II v příspěvku Voláme dopisovatele
Ves. novin.
Jako podklady se používaly materiály od dopisovatelů dvojího druhu - vyžádané a
nevyžádané. Oslovování dopisovatelů měl na starosti odpovědný redaktor. Pravidelným
přispěvatelům byly zasílány knihy. „Vážený soudruhu Soboto! Děkuji Vám za všechny články,
které jste dosud poslal redakci Vesnických novin Poděbradska. Poslední článek vyjde ve 26.
čísle v sobotu. Byla bych velmi ráda, kdybyste psal častěji. Zajímají nás všechny zprávy
z obce a dobré jsou i malé zprávičky do rubrik Poděbradsko. Doufám, že se Vám kniha,
kterou přiloženě posílám, bude líbit.“155
Na podporu dopisovatelské činnosti vyhlásil odbor zemědělství a lesního hospodaření
společně s odborem pro školství a kulturu v roce 1958 soutěž o nejlepší příspěvek (fotografie,
reportáž zpráva, dopisovatele) o průběhu žní. První cena soutěže byla jízdní kolo, druhá
exposimetr, třetí kniha.156
Registrovaných dopisovatelů 105 v roce 1959.157
Jak jsem již uvedla, rada ONV zadávala redakční radě články podle potřeb a aktuálních
problém regionu a částečně zasahovala i do řízení novin. Stejně tak fungovala i Ústřední
komise.

158

Toto dvojí řízení však zapříčinilo, že i přes pokusy a dobré nápady, jak vylepšit

Vesnické noviny Poděbradska, se nikdy tomuto periodiku nepodařilo plně využít svého
potenciálu. Což mělo dopad na obsah novin.
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Školení vesnických dopisovatelů. Vesnické noviny Poděbradska. 1951, č. 1, s. 2
V seznamu rozdaných knih nalezneme například Stařec a Moře, Tajuplný ostrov, Povídky Boženy Němcové,
Dobrý voják Švejk, a výbory z Puškina a Tolstoje Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond
Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2327, 2417
156
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2299
157
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, Fond Vesnické noviny – redakce Poděbrady, folio 2166
158
Například 21. května 1951 si v seznamu možných hesel k chystanému lidovému hlasování Vesnické noviny Poděbradska
zvolily Zbraně v rukou nacistických vrahů ohrožují mír a bezpečnost naší země, hlasujme za pakt míru a proti ozbrojení
západního Německa. Mezi další možnosti patřily: Zemědělci! Do boje za bohatou úrodu, za blahobyt národa – do boje za
pakt míru a proti ozbrojení západního Německa! či Ženy! Váš hlas za pakt míru a proti ozbrojení západního Německa –
hlas za šťastnou budoucnost Vašich dětí! Národní archiv v Praze, Fond JSČZ, sign. 1521
155
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5.3 Vývoj vzhledu a uspořádání novin
5.3.1 Analýza grafiky – loga
V první verzi hlavičky byl v levém horním rohu nápis Vesnické a v pravém horním rohu
datum a číslo vydání ve spodním řádku pak byl zbytek názvu noviny Poděbradska. To vše
bylo odděleno výraznou linkou od zbytku textu. Od prvního čísla roku 1951 logicky přibyl
údaj o ročníku. Od č. 8 roč. III se výrazně změnilo uspořádání údajů v hlavičce, z původní
dvojřádkové verze se přešlo k třířádkové. Na prvním byl stále nápis Vesnické vpravo a číslo
vydání vlevo, druhý řádek tvořil nápis noviny Poděbradska, třetí pak zleva doprava údaj o
ceně – datum – ročník. Od č. 3 1953 bylo logo opětovně dvouřádkové v pořadí Vesnické –
datum – roční – číslo v prvním a cena – noviny Poděbradska ve druhém řádku podtržení se
změnilo na dvě tenké linky. Další změna nastala s č. 7 roč. IV, kdy byla opětovně zavedena
jedna širší linka na podtržení a trojřádková úprava Vesnické – číslo; noviny Poděbradska;
cena – datum – ročník. Výrazná změna přišla s číslem 6/1955 kdy koncept byl zachován
nicméně šíře hlavičky byla o čtvrtinu kratší. Vzniklý prostor byl pak využíván pro různé
výzvy. 159 Později plně sloužil pro články. Stalo se tak s č. 32 roč. VI. V tomto čísle nastala
nejvýraznější změna loga. Trojřádkový koncept nově zahrnoval nápis Vesnické noviny
(umístěné v prvním řádku) vyvedený ve velkých písmenech odlišného fontu. Druhý řádek
obsahoval jen slovo Poděbradska a byl oddělen třetí pak ročník a číslo – datum – cena. Levý
dolní roh části vyhrazené pro hlavičku obsahoval nový prvek rámeček obsahující hesla
podporující výkony v zemědělství. 160 Změna také přišla spolu s modifikací počtu sloupců
v novinách. Z původních čtyř se v č. 6 /1957 začalo zalamovat na 5 sloupců. Rozvržení
hlavičky zůstalo stejné, šířka byla opět zmenšena, tentokrát na 3/5 stránky. Poslední změna
loga přišla v č. 24/1957 kdy se číslo vydání přesunuje z rámečku do levého dolního rohu
hlavičky. Přestože je změna loga přirozenou součástí vývoje novin, změny nastalé v rámci
Vesnických novin Poděbradska jsou dalším důkazem nesystematičnosti.

5.3.2 Uspořádání novin

159

První výzvou se stal text Pomozte naší vesnici. Zemědělství volá naše pracovníky. Bližší informace dodá odbor
pracovních sil rady ONV. Vesnické noviny Poděbradska. 1955, č. 6, s. 1
160
Prvním heslem se stal text Aby bylo více mléka, masa, chleba splnit dodávky je třeba! Tyto rámečky však přestaly být
již v č. 6 roč. 8 a vzniklý prostor nebyl nijak využit až do další změny. Vesnické noviny Poděbradska. 1955, roč. 6,
č. 32, s. 1
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Původně byly noviny tištěny na formát A4 od č. 2 roč. V se využívalo formátu A3.
Pod hlavičkou byl umístěn úvodník, nejdůležitější článek novin. Často se zde nacházel zprávy
politického zaměření – kandidátky pro volby, nekrolog Klementa Gottwalda.
Vesnické noviny Poděbradska přinášely místo pravidelných rubrik spíše ty občasně se
objevující. Jak pracují naše JZD obsahovala informace o těch nejlepších a nejhorších JZD
v okresu spolu s návody na zlepšení.
Jménem republiky pojednávající o zločinech místních občanů a rozsudcích udělených za tyto
činy se poprvé objevuje v č. 16 ze září 1952. 161 Zajímavým fakt je, že se v těchto příspěvcích
uveřejňovaly osobní údaje včetně data narození, přesné adresy a datum nástupu do výkonu
trestu.
Vesnické noviny Poděbradska obsahovaly taktéž informace o kulturním dění, jenž se obvykle
nacházely v pravém dolním rohu druhé stránky. Byly zde zprávy o filmových událostech
(filmové jaro v Ratenicích), o členech organizace Pionýr, aktivitách knižního klubu,
upoutávek na slavnosti či přímo příspěvky uměleckého charakteru. 162
Jedinou pravidelnou rubrikou za dobu vydávání Vesnických novin Poděbradska se stala ta
s názvem Sport a tělovýchova, která se v novinách objevovala od č. 23 roč. VI. Umístěna byla
na straně 2 obvykle v krajním pravém sloupci.
Konflikt mezi faktory obecnými (legislativa, sociální kontext, nutnost spolupracovat se
zástupci vládnoucí strany), jenž byl celkem přesně vymezující a konkrétními faktory
Vesnických novin Poděbradska (geografické umístění, ekonomická situace, především
selhávající lidský faktor na straně zástupců ONV, okresní správy JSCŽ i většiny redaktorů)
zapříčinily, že kromě příspěvků od dopisovatelů tvořily podstatnou část obsahu zprávy
z výnosnosti polí či dojivosti krav a obsah byl vcelku nezajímavým. A tak nemohly plnit své
původní poslání…

5.4 Zánik
Jak již bylo řečeno, v roce 1960 byl region Poděbrady přeřazen pod Nymburský (jenž
doposud vydával vlastní Vesnické noviny Nymburska) a tím skončila činnost Poděbradské
redakce. Způsob, jakým to bylo dáno ve známost, se může dnešnímu člověku zdát kuriózní.
Vesnické noviny Poděbradska oznámily svůj konec velice komorně. Sestával z prostého
161

Toto vydání informovalo o rozsudku vyneseným nad J. Černým úředníkem z Poděbrad, jenž s nedodržením
předpisů při vydávání občanských průkazů dopustil trestného činu porušení povinnosti veřejného činitele
podle § 175. Jménem republiky. Vesnické noviny Poděbradska, 1952, č.16, s. 2
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Např. v roce 1953 roč. IV č 11. byla otisknuta báseň Sokolečská epopej od autora Franty Fejfara
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oznámení skutečnosti zániku, popisu nového směru novin a výzvě ke spolupráci. Dnes
dostávají čtenáři Vesnických novin Poděbradska do rukou poslední číslo novin vydávaných
okresním národním výborem v Poděbradech. Za týden, v pátek, vyjdou čtyřstránkové noviny,
vydávané Okresním národním výborem v Nymburce. Nové noviny se nebudou zabývat jen
zemědělstvím, ale i otázkami průmyslu, kultury atd., budou novinami okresními, které budou
řešit problémy celého nového okresu. Redakce okresních novin bude potřebovat další
spolupracovníky, další dopisovatele nejen z vesnic, ale i závodů. Budeme rádi, když k našim
spolupracovníkům přibudou další. Své dopisy pište na adresu: redakce okresních novin OV
KSČ Nymburk.163 Deset let vydávání tak ukončilo pouhých 86 slov.

163

Poslední číslo Vesnických novin Poděbradska. Vesnické noviny Poděbradska. 1960, č. 10 s. 1
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6. Závěr
Ve své práci jsem se snažila nastínit pozadí vzniku novin v době po druhé světové válce a
v době prvních let vlády Komunistické strany Československa. To se týká období mezi roky
1945 a 1960. Zanalyzovala jsem sociálně-ekonomickou, politickou a legislativní situaci na
národní i regionální úrovni.

Soustředila jsem svou práci na hledání faktorů ovlivňujících proces vzniku a obsah novin.
Vybrala jsem si Vesnické noviny Poděbradska, protože v tomto regionu má naše rodina
kořeny. Vesnické noviny měly propagovat kolektivizaci zemědělství. Měly spolupracovat
s různými institucemi, jako byly Okresní národní výbor a Jednotný svaz českých zemědělců.

Na základě mého bádání lze tyto faktory rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny
všeobecně platných faktorů v době mezi lety 1945-1960 by se daly zařadit vyrovnávání se
následky války, převzetí moci Komunistickou stranou Československa a s tím související
úpravy příslušných zákonů, vznik nových úřadů a nová definici úlohy tisku. Do té druhé pak
řadím faktory specifické pro mnou zkoumané periodikum Vesnických novin Poděbradska.

Na procesu jejich vzniku i na jejich obsahu se podílely geografické umístění, ekonomická
situace a činnost vesnických dopisovatelů. Především to ale byly související instituce ONV
ani okresní referát JSČZ nedokázaly za celou dobu vycházení periodik najít způsob, jak
spolupracovat s redakční radou a odpovědným redaktorem.
Jako výsledek pak Vesnické noviny Poděbradska neměly žádný dlouhodobý plán rozvoje a
jejich úroveň zůstala až do konce poměrně nízká. Důkazem toho je nesystematičnost obsahu
novin. Pravidelné rubriky v podstatě neexistují a většina článků byla vytvořena z technických
výkazů. A protože Vesnické noviny měly řešit problémy běžných rolníku a napomáhat
socializaci vesnici lze konstatovat, že svůj účel nesplnily.
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7. Summary
In my thesis I tried to describe journalism during period after Second World War and first
years of communist regime in Czechoslovak republic, which is basically period between years
1945 and 1960. I analized the social-economic, politic and legislative situation on both
national and regional level.

I focused my research on indentification of factors ifluencing process of newspaper making. I
choose Vesnické noviny Poděbradska as an example. Region Poděbradsko was selected
because of my family roots. Vesnické noviny Poděbradska were originally founded to help
regime with propaganda of system of collective farming. It should cooperate with various
institutions - Okresní národní výbor and Jednotný svaz českých zemědělců.

Based on my research I split these factors in two groups. The first one contains those
universally applicable major part of press in this period - post war renewal, and communist
putsch (and related creation of news laws, institutions and vision of role of media). The
second one contains factors specific for Vesnické noviny Poděbradska.

Proces sof production of Vesnické noviny Poděbradska was influenced by geographic
positron of region (and related crop and livestock production), economic situation a
participation of correspondents. The most influencing factor was lack of cooperation between
institutions and editor in chief.

As the result Vesnické noviny Poděbradska has no long-term plan of development a quality o
this journal was low. Absence of regular sections and articles based on technical reports are
proves that journal originally created to help ordinary peasent solving daily life didn´t fulfill
its task at all.
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