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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá projevy komunistické propagandy v období 1948–1956 

v československém ženském tisku, zde zastoupeném týdeníkem Vlasta. Stručně uvádí 

politickou a mediální situaci v Československu po druhé světové válce a přibližuje dvě 

nejvýznamnější organizace československého ženského hnutí té doby spolu s jejich časopisy, 

Československou ženou a Radou žen, které Vlastě předcházely. Seznamuje se vznikem 

týdeníku Vlasta a blíže představuje dvě šéfredaktorky, které časopis ve sledovaném období 

vedly. Vzhledem k jejímu mimořádnému významu věnuje samostatnou kapitolu nejvýraznější 

postavě tehdejšího československého ženského hnutí a v mnoha směrech výjimečné osobnosti 

dr. Miladě Horákové, která vznik Vlasty iniciovala a sama v ní do února 1948 publikovala. Po 

teoretickém představení komunistické propagandy práce prezentuje její projevy na 

konkrétních příkladech z obsahu Vlasty. Sledované období je rozděleno do tří etap, na 

přelomový rok 1948, kdy po relativně svobodném začátku komunistická propaganda po 

únorovém převratu původně nadstranický časopis zcela ovládla, přes období 1949–1953, 

ukončené smrtí politických vůdců Gottwalda a Stalina, kdy byly její projevy nejvypjatější, až 

po období 1954–1956, kdy se již projevil vliv XX. sjezdu KSSS v únoru 1956, na němž 

poprvé zazněla kritika kultu Stalinovy osobnosti. Projevy propagandy v těchto třech časových 

etapách jsou rozděleny podle nejvýznamnějších témat a analyzovány, dochází rovněž k jejich 

komparaci mezi jednotlivými etapami ve sledovaném období.  

 

Annotation 

This thesis deals with the manifestations of the Communist propaganda in the period 1948–

1956 in the Czechoslovakian women’s press, represented here by the Vlasta weekly 

magazine. It summarily presents the political and media situation in Czechoslovakia after 

World War Two and describes the two most significant organisations of the Czechoslovak 

women’s movement at the time, together with their magazines, Československá žena and 

Rada žen, which preceded Vlasta. It presents the establishment of the Vlasta weekly magazine 

and introduces the two editors in chief, who managed the magazine in the period in question. 

Due to its extraordinary importance, it devotes a separate chapter to the most significant 

figure of the then Czechoslovak women’s movement and in many aspects an exceptional 

personality Dr. Milada Horáková who initiated the establishment of Vlasta and published her 

own works in the magazine up to February 1948. After a theoretical introduction of 



Communist propaganda, the thesis presents its manifestations through specific examples from 

the content of Vlasta. The period in question is divided into three periods, the landmark year 

of 1948, when following the relatively independent beginning of Communist propaganda after 

the February Coup, this doctrine took complete control of the initially non-partisan magazine, 

through the period 1949–1953, ending in the death of the political leaders Gottwald and 

Stalin, when its manifestations were most intense, to the period 1954–1956, when the impact 

of the 20th Congress of the Communist Party of the Soviet Union in February 1956 were 

manifested in full. The first criticism of the Stalin personality cult was first mentioned at this 

congress. The manifestations of propaganda in these three periods are broken down according 

to the most significant topics and analysed. They are also compared between the individual 

periods within the period in question.  
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Úvod  

Ve své diplomové práci se chci zaměřit na projevy komunistické propagandy v časopise pro 

ženy Vlasta v letech 1948–1956. Tento týdeník, nejrozšířenější ženské periodikum své doby, 

byl založen v roce 1947 z iniciativy předsedkyně Rady československých žen Milady 

Horákové jako nástupce týdeníku Rada žen. Na příkladu Vlasty chci ukázat, jaké byly projevy 

komunistické propagandy v ženském tisku v období 1948–1956, jaká byla její hlavní témata 

a v čem byla specifika propagandy zaměřené právě na ženy. Zvolené časové období mi 

umožňuje zachytit přerod z nadstranického ženského týdeníku v periodikum plně ovládané 

ideologií komunistické strany. Ve své práci chci rovněž zachytit vývoj, kterým projevy 

komunistické propagandy ve sledovaném období procházely a za jehož milníky můžeme 

považovat komunistický únorový převrat v roce 1948, smrt generálního tajemníka KSSS 

Josifa Stalina a prezidenta ČSR Klementa Gottwalda v březnu roku 1953 a XX. sjezd KSSS 

v únoru 1956, kdy Nikita Chruščov, první tajemník ÚV KSSS a vůdce sovětského státu, 

odsoudil kult osobnosti a diktátorské praktiky svého předchůdce Stalina.  

1 Struktura práce a použité zdroje 

Práce je rozčleněna do sedmi kapitol, z nichž především kapitoly věnované samotnému 

výzkumu jsou dále rozdělené na podkapitoly podle jednotlivých propagandistických témat. 

Pro její zasazení do kontextu jsou úvodní kapitoly věnovány charakteristice politické 

a mediální situace v poválečném Československu. Vzhledem k tomu, že v tématu hrají 

důležitou roli aktivity československého ženského hnutí, jsou další kapitoly věnovány dvěma 

nejvýznamnějším ženským organizacím té doby a charakteristice jejich časopisů, které 

můžeme považovat za předchůdce týdeníku Vlasta. V souvislosti s jednou z těchto organizací, 

Radou československých žen, jsem považovala za vhodné uvést stručný životopis její 

předsedkyně dr. Milady Horákové, a to nejen z důvodu významné úlohy, kterou měla pro 

československé ženské hnutí a časopis Vlasta, ale i vzhledem k významu, který jako osobnost 

zaujímá v celospolečenském kontextu. Další kapitola se již věnuje vzniku samotného časopisu 

Vlasta a přináší stručné životopisy dvou šéfredaktorek, které stály v jeho čele ve sledovaném 

období. Kapitola předcházející samotnému výzkumu přináší definici a historii komunistické 

propagandy, vždy považované za významný prvek komunistické ideologie. Samotný výzkum 

je rozdělen do tří částí. Rok 1948 je uveden samostatně, aby bylo možné zachytit přechod od 

relativně nadstranického obsahu k obsahu diktovanému komunistickou ideologií. Další část 

tvoří období 1949–1953, patřící do tzv. zakladatelského období upevňování komunistické 
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moci, symbolicky ukončené smrtí vůdců Josifa Vissarionoviče Stalina a Klementa Gottwalda. 

V této části se propaganda rozděluje na několik klíčových témat, kterými Vlasta cílila na své 

čtenářky. V závěrečné části výzkumu jsou popsána léta 1954–1956 a dochází zde ke 

komparaci s předcházejícím obdobím, aby bylo možné zachytit vývoj, kterým propaganda ve 

sledovaném období procházela. Závěr shrnuje zjištěné skutečnosti. 

Pro potřeby této práce jsem využila primární i sekundární literaturu. Primární literaturu zde 

zastupují svázané tištěné ročníky časopisů Československá žena a Rada žen a pak samotný 

časopis Vlasta, jehož všechny ročníky jsou digitalizovány v systému Kramerius a ročníky 

1949–1956 jsou dostupné i v tištěné podobě ve fondu Národní knihovny. K primární literatuře 

je možné zařadit i rozhovor s dcerou Milady Horákové o vzniku časopisu Vlasta. Sekundární 

literatura, využitá převážně pro kontextové kapitoly v úvodu, zahrnuje především publikace 

Dějiny českých médií
1
 autorů Petra Bednaříka, Jana Jiráka a Barbary Köpplové a Dějiny 

českých médií 20. stol.
2
 autorů Jakuba Končelíka, Pavla Večeři a Petra Orsága, dále Průvodce 

českými dějinami 20. století
3
 Františka Emmerta a publikace týkající se teorie propagandy 

Propaganda & Persuasion
4
 autorů Gartha S. Jowetta a Victorie O’Donnell a Kultura 

a propaganda
5
 Veroniky Halamové. Pro zpracování stručného životopisu Milady Horákové 

jsem použila knihu Zory Dvořákové To byla Milada Horáková ve fotografiích 

a dokumentech
6
. Při rozboru projevů propagandy jsem využila Řeč komunistické moci

7
 Petra 

Fideliuse. Všechny tyto publikace byly použity v souladu s tezemi. Mimo teze jsem v práci ve 

větším rozsahu čerpala z příspěvku Evy Uhrové o rozvoji poválečného ženského hnutí, 

zařazeného do IV. dílu sborníku Bolševismus, komunismus a radikální socialismus 

v Československu
8
 sestaveného editory Zdeňkem Kárníkem a Michalem Kopečkem. Kromě 

toho jsem využila ještě několik publikací a internetových odkazů, kompletní seznam použité 

literatury tvoří přílohu této práce.  

                                                           
1
 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace.  
2
 KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Praha: Portál, 2010.  

3
 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012.  

4
 JOWETT, Garth, Victoria O’DONNELL. Propaganda & persuasion. 5th ed. Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 

c2012.  
5
 HALAMOVÁ, Veronika. Kultura a propaganda: utváření nové společnosti v komunistickém Československu v 

letech 1948-1953. Ostrava: Moravapress, 2014.  
6
 DVOŘÁKOVÁ, Zora. To byla Milada Horáková: ve fotografiích a dokumentech. Praha: Klub Milady 

Horákové v nakl. Eva, 2009.  
7
 FIDELIUS, Petr. Řeč komunistické moci: nové, rozšířené vydání. Druhé, rozšířené vydání. Praha: Triáda, 2016. 

Paprsek (Triáda).  
8
 UHROVÁ, Eva. Národní fronta žen a Rada československých žen – dva proudy ženského hnutí v českých 

zemích a jejich zájem o sociální a právní postavení žen: Květen 1945 až únor 1948. In: KÁRNÍK, Zdeněk a 

Michal KOPEČEK. Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. I. Praha: Dokořán, 

2005, s. 88–112.  
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V práci jsem se řídila pravidly českého pravopisu uvedenými v Internetové jazykové příručce 

Ústavu pro jazyk český AV ČR
9
, v citacích jsem ponechávala pro zachování autenticity 

původní pravopis. 

2 Politická situace v poválečném Československu 

Za poválečné Československo považujeme zhruba tříleté období, orámované koncem 

druhé světové války v květnu 1945 a uchopením moci Komunistickou stranou 

Československa v únoru 1948. Je charakterizováno dvěma základními směry politického 

uvažování – prosovětsky orientovanou vizí budování komunistické společnosti (ovlivněnou 

nástupem Sovětského svazu do role světové velmoci v důsledku výsledků druhé světové 

války) a socialisticky modifikovanou verzí západní demokracie.
10

  

Základním dokumentem, který upravoval poměry v poválečném Československu, se stal 

Program nové československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků, známý podle místa, 

kde byl přijat vládou jmenovanou prezidentem Edvardem Benešem na jejím prvním zasedání 

4. dubna 1945, jako Košický vládní program
11

.
12

 Na sestavování tohoto programu měli velký 

vliv komunisté, neboť tzv. vláda Národní fronty Čechů a Slováků sestávala z představitelů 

londýnského exilu (dosavadní exilová vláda), zástupců moskevského komunistického exilu 

a též slovenských zástupců tvořených členy Demokratické strany a Komunistické strany 

Slovenska (komunisté měli v 25členném kabinetu pouze osm křesel, mezi nimi ale vlivné 

ministerstvo vnitra i funkci náměstka předsedy vlády, kterou zastával Klement Gottwald). 

Komunistické požadavky zahrnovaly prosovětskou zahraničněpolitickou orientaci, znárodnění 

strategické části průmyslu, pozemkovou reformu, nové orgány státní moci (národní výbory), 

vyloučení pravice z nového systému a společnou vládu všech stran. V důsledku toho nebyla 

např. obnovena činnost Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu (agrární 

strany), nejvlivnější politické strany první republiky. Představitelé londýnského exilu přesto 

s požadavky komunistů souhlasili, neboť doufali, že se Košický vládní program stane trvalým 

                                                           
9
 Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2008 [cit. 2019-11-10]. 

Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/. 
10

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 219. 
11

 FIERLINGER, Zdeněk, Josef DAVID, Klement GOTTWALD, et al. Košický vládní program: Program nové 

československé vlády Národní fronty Čechů a Slováků. III. (ve Svobodě I.). Praha: Nakladatelství Svoboda, 

1974. 
12

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 219. 
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základem nových společenských poměrů a komunisté další požadavky na změny politického 

systému dle sovětského vzoru nebudou vznášet.
13

  

Zákony v prvních měsících po skončení války vydával vzhledem k neexistenci parlamentu 

formou dekretů s podpisy celé vlády prezident Edvard Beneš (proto se též poněkud nepřesně 

označují jako Benešovy dekrety). Pomocí prezidentských dekretů byl v roce 1945 vyvlastněn 

majetek Němců, Maďarů a kolaborantů
14

, uskutečnila se hlavní část pozemkové reformy 

a došlo i na první vlnu znárodňování bank, pojišťoven, hutí, dolů, těžkého průmyslu a dalších 

podniků s více než 500 zaměstnanci,
15

 rovněž kinematografie, ta byla v Československu 

znárodněna jako první sektor.
16

 Byly vytvořeny nové složky národní bezpečnosti – místo 

prvorepublikového četnictva a vojenské rozvědky byl založen Sbor národní bezpečnosti, 

Státní bezpečnost a vojenské Obranné zpravodajství, které vzniklo na přímý nátlak 

vojenských představitelů Sovětského svazu. Všechny tři organizace byly od počátku či se 

dostaly v průběhu několika měsíců pod přímý dohled a vliv KSČ.  Koncem října 1945 přešla 

zákonodárná moc z prezidenta a vlády na nově ustavené Prozatímní Národní shromáždění, 

které všechny předtím vydané prezidentské dekrety dodatečně odsouhlasilo.
17

   

Napětí plynoucí z přítomnosti Čechů a Němců v jednom státě vedlo k přesvědčení, sdílenému 

již za druhé světové války Spojenci, politickou reprezentací i veřejností, že další soužití 

v jednom státě není možné a je nutné Němce vysídlit do Německa. V prvních poválečných 

měsících toto přesídlení probíhalo formou tzv. divokého odsunu, později Postupimská 

konference představitelů USA, Velké Británie a Sovětského svazu stanovila pravidla pro 

řízený odsun.
18

 Během tohoto největšího zásahu do skladby obyvatelstva v české historii bylo 

odsunuto v letech 1945–1946 více než tři miliony Němců, 660 tisíc v rámci tzv. divokého 

odsunu, 2 miliony 170 tisíc v rámci odsunu organizovaného a 80 tisíc v dodatečném odsunu.
19

 

Němcům byl před odsunem zabaven prakticky veškerý majetek. Na uvolněné území se 

stěhovaly především chudší vrstvy, kterým Osídlovací úřad, zřízený v roce 1945, 

                                                           
13

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 207. 
14

 Viz Dekret č. 12/1945 Sb.: Dekret presidenta republiky o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského 

majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa. Zákony pro lidi [online]. [cit. 

2020-01-01]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1945-12. 
15

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 208. 
16

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 221. 
17

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 208. 
18

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 220. 
19

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 202. 
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zkonfiskovaný majetek přerozděloval či prodával za velmi výhodné ceny. Vzhledem k tomu, 

že tento úřad ovládali komunisté, snadno jim svým postupem získával voličské hlasy.
20

 

Na základě tzv. retribučních dekretů prezidenta Beneše, velkého (Dekret presidenta republiky 

ze dne 19. června 1945, č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich 

pomahačů a o mimořádných lidových soudech) a malého (Dekret presidenta republiky ze dne 

27. října 1945, č. 138/1945 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti), měli být 

souzeni nacističtí zločinci a kolaboranti. Na základě velkého dekretu byl popraven například 

bývalý německý státní ministr pro Čechy a Moravu Karl Hermann Frank, bývalý zastupující 

říšský protektor Kurt Daluege či příslušníci gestapa.
21

 Na základě malého dekretu měli být 

souzeni českoslovenští státní občané, kteří svým chováním za okupace uráželi národní cítění 

českého nebo slovenského obyvatelstva, dle tohoto dekretu byl souzen například herec Vlasta 

Burian, herečka Lída Baarová či členové fašistických organizací.
22

 Dalším důležitým 

dekretem byl dekret o Národním soudu, který řešil případy významných protektorátních 

představitelů. Na jeho základě probíhal např. proces se členy protektorátní vlády. Kromě 

odsouzení skutečných viníků však dekrety umožnily i vyřizování osobních a především 

politických účtů. Za dobu své činnosti soudy rozhodly o 713 trestech smrti, 741 osob 

odsoudily k doživotí a téměř 20 tisíc osob k různým trestům odnětí svobody. Po 

komunistickém převratu byla platnost retribučních dekretů v březnu 1948 zákonem obnovena 

do konce roku. To za podpory tzv. akčních výborů Národní fronty umožnilo postihnout 

některé odpůrce komunistického režimu včetně těch, kteří byli v předchozích letech 

retribučními soudy osvobozeni.
23

  

V listopadu 1945 proběhla měnová reforma, jejímž cílem bylo sjednotit oběživo užívané na 

území tehdejšího Československa, kde byly stále v oběhu předválečné a protektorátní koruny 

i několik dalších měn – v Čechách a na Moravě říšské marky, na Slovensku slovenská koruna 

z doby Slovenské republiky a v maďarských částech Slovenska maďarská měna. Kromě 

těchto měn platili v Československu vojáci sovětské armády tzv. papírovými korunovými 

poukázkami a vojáci americké armády americkými dolary. Výměna starých peněz za nové 

koruny probíhala v poměru 1 : 1, ale jen do výše 500 korun. Veškeré úspory nad tuto částku 

byly vázány na vklady, které se občanům měly vyplatit po stabilizaci ekonomiky a zrušení 

                                                           
20

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 205. 
21

 Tamtéž, s. 208. 
22

 Tamtéž, s. 209. 
23

 NEUVEDEN. Velký retribuční dekret se stal také nástrojem pomsty. Česká televize: ČT24 [online]. Praha, 

19.6.2010 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/1334691-velky-retribucni-dekret-
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přídělového systému. K výplatě vkladů však nikdy nedošlo, v roce 1953 proběhla další 

měnová reforma, při které byly všechny vázané vklady zrušeny bez náhrady, teprve v té době 

byl také zcela zrušen přídělový systém.
24

  

V květnu 1946 se konaly první poválečné parlamentní volby, ve kterých zvítězila v českých 

zemích KSČ (získala přes 40 % hlasů), na Slovensku Demokratická strana (zisk přes 60 % 

hlasů).
25

 Kandidovat mohly jen strany Národní fronty, kterou tvořily v Čechách a na Moravě 

Komunistická strana Československa, Československá strana sociálně demokratická, 

Československá strana národně socialistická a Československá strana lidová, na Slovensku 

Komunistická strana Slovenska, Demokratická strana, Strana slobody a Strana práce.
26

 Na 

základě volebních výsledků pověřil prezident Beneš Klementa Gottwalda sestavením nové 

vlády. Gottwaldova vláda představila veřejnosti dvouletý Budovatelský program hospodářské 

obnovy, tzv. dvouletku. Vláda se držela Košického vládního programu, ale ve skutečnosti se 

KSČ už začala v tajnosti připravovat na převzetí moci. Její snahou bylo zaměřit 

zahraničněpolitickou orientaci země výhradně na Sovětský svaz. Již za války vznikly 

spojenecké vazby na SSSR a ani po válce nedošlo k obnově předválečných smluv s Francií či 

navázání nových s USA či Velkou Británií. V červenci 1947 se komunistům podařilo zabránit 

prohloubení vztahů se západními zeměmi – českoslovenští představitelé odřekli na nátlak 

Moskvy již dojednanou účast republiky na pařížské konferenci týkající se tzv. Marshallova 

plánu (amerického plánu hospodářské pomoci poválečné Evropě), čímž se republika stala 

sovětským satelitem.
27

 
28

 

Na podzim 1947 rozjela KSČ přípravy na převzetí moci, ke kterému se systematicky chystala 

již od roku 1945, naplno – do ostatních politických stran nasazovala své lidi s cílem sesadit ve 

vhodné chvíli vedení těchto stran a nahradit je těmi, kdo by podpořili převzetí moci KSČ 

v zemi. Ovládala ministerstvo vnitra a Státní bezpečnost i Sbor národní bezpečnosti. V čele 

armády stáli prosovětsky orientovaní nestraníci. Zřejmě rozhodující ale bylo, že komunisty 

                                                           
24

 PIROCHOVÁ, Barbora a Jan PIROCH. Poválečná měnová reforma připravila mnoho lidí o 

úspory. IROZHLAS [online]. Praha, 1.11.2010 [cit. 2019-11-10]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/veda-

technologie_historie/povalecna-menova-reforma-pripravila-mnoho-lidi-o-uspory_201011011131_jpiroch 
25

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 209. 
26

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace, s. 220. 
27

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 209. 
28

 Více k tématu viz  JIČÍN, Rudolf et al. (eds.).  Československo a Marshallův plán: sborník dokumentů . 

Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČSAV, 1992. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 1. 
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podporovala také velká část veřejnosti, stále ovlivněná rolí Sovětského svazu jako 

osvoboditele v nedávné válce.
29

 

V polovině února 1948 se situace vyhrotila. Komunistický ministr vnitra Václav Nosek se 

rozhodl bez vědomí a souhlasu vlády obměnit několik velitelů SNB v Praze. Povýšeni měli 

být samozřejmě stoupenci KSČ.
30

 Demokratičtí ministři, kteří již od ledna 1948 opakovaně 

kritizovali poměry v bezpečnosti a aktivity bezpečnostních složek, na zasedání 13. února 

většinově rozhodli proti stanovisku komunistů (a za nepřítomnosti ministra vnitra) o zastavení 

personálních změn v čele policie, jež znamenaly praktické završení „komunizace“ špiček 

bezpečnosti. Když toto rozhodnutí vládní většiny Gottwald odmítl, rozhodlo vedení národních 

socialistů, podpořené následně lidovci a slovenskými demokraty, nezúčastnit se napříště 

vládních jednání, a naopak podat demisi. Demokratičtí předáci věřili, že nebude ze strany 

prezidenta přijata, a že naopak přiměje KSČ k alespoň dočasnému ústupu.
31

 KSČ ale naopak 

vycítila ideální podmínky pro převzetí moci. Dne 20. února podalo 12 demokratických 

ministrů (čtyři za národní socialisty, čtyři za lidovce, čtyři za slovenské demokraty) demisi. 

Doufali nicméně, že ji prezident nepřijme a vyhlásí předčasné volby
32

. Tato situace 

paralyzovala Národní frontu, dosud fungující na principu širokého konsenzu. 21. února 

představil Klement Gottwald na demonstraci na Staroměstském náměstí tři kategorické 

požadavky KSČ: přijetí demise ministrů, jmenování nových dle Gottwaldova návrhu 

a nutnost očistit Národní frontu od reakčních sil.
33

 Připravované převzetí moci KSČ spočívalo 

především v eliminaci demokratických politiků ve vedení nekomunistických stran a v jejich 

vyloučení z Národní fronty. Ta měla být za pomoci tzv. akčních výborů vytvořena zcela nová, 

nekomunistické strany s nově dosazeným prokomunistickým vedením v ní měly hrát jen 

loutkovou úlohu. První akční výbory začaly být vytvářeny ještě týž den, 21. února. 23. února 

přijal prezident Beneš představitele demokratických stran a ujistil je, že nejmenuje vládu, ve 

které by nebyli zastoupeni jejich členové a kterou by neschválila Národní fronta. Jenže ta 

dosavadní už prakticky neexistovala a nově vzniklá, prokomunistická, demokratické 

představitele stran vyháněla ze stranických sekretariátů a dalších orgánů často i za pomoci 

fyzické síly. ÚV KSČ vydal příkaz k vytvoření vlastní ozbrojené složky – Lidových milicí –, 

                                                           
29

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 213. 
30

 Tamtéž, s. 214. 
31

 DEJMEK, Jindřich. Československo: dějiny státu. Praha: Libri, 2018, s. 456. 
32

 Více k tématu viz HORÁK, Pavel a Vilém PREČAN, ed. Únor 1948 očima poražených: záznam diskusí 

exilových politiků z let 1949-1950. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. Ego (Masarykův ústav a 

Archiv AV ČR: NLN, Nakladatelství Lidové noviny). 
33

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 214. 
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což bylo v rozporu s tehdejšími právními předpisy. 24. února proběhla v celé zemi hodinová 

generální stávka za přijetí komunistických požadavků.
34

  

Dne 25. února bylo převzetí moci završeno. Předseda vlády Gottwald předložil prezidentu 

Benešovi seznam nových ministrů a požadoval jejich okamžité jmenování, což se stalo ještě 

téhož dne odpoledne, kdy zároveň na Václavském náměstí probíhala čtvrtmilionová 

manifestace na podporu komunistických požadavků. Tam poté Klement Gottwald oznámil, že 

jeho požadavky byly přijaty. Na politické scéně se definitivně prosadila tzv. obrozená 

Národní fronta. Sociální demokraté na tzv. slučovacím sjezdu 27. června 1948 splynuli 

s KSČ, národní socialisté se přejmenovali na Československou stranu socialistickou, hrající 

v Národní frontě zcela bezvýznamnou úlohu. Pouze lidovci byli alespoň na lokální úrovni 

živou stranou, byť zcela podřízenou KSČ.
35

  

3 Mediální situace v poválečném Československu 

Situace masových médií té doby – tedy periodického tisku, rozhlasu a kinematografie – byla 

vedena snahou o jejich přeměnu, poučenou „z předválečných chyb“, a vypořádání se 

s kolaboranty.
36

 Tato práce se vzhledem ke svému zaměření bude věnovat především oblasti 

periodického tisku.  

Takzvanou očistu společnosti pro oblast kultury prováděly stavovské organizace (kulturní 

svazy), které ustavovaly očistné komise (čestné soudy) a shromažďovaly důkazy. Na základě 

nich kolaboranty samy trestaly a také je poskytovaly soudům k dalším řízením. Politicky 

z toho profitovali zejména komunisté, kteří očistné komise často personálně ovládali. Jejich 

rozhodnutí však byla často sporná. Komise pro očistu médií pracovala od 11. května 1945 do 

února 1946, jejími členy byli novináři aktivní v domácím i zahraničním odboji, ale i zástupci 

žurnalistů vězněných v koncentračních táborech či vdov po popravených novinářích. Komise 

vydávala potvrzení o bezúhonnosti, která byla podmínkou dalšího členství v novinářské 

organizaci. V případě lehčích provinění se udělovaly pokuty či zákazy práce v oboru (nejdéle 

na rok a půl), za závažnější kolaboraci mohli být novináři vyloučeni z novinářského svazu 

s doživotním zákazem výkonu povolání. Mimořádná provinění komise předala Národnímu 

soudu či mimořádnému lidovému soudu. Pět novinářů dostalo více než desetileté tresty odnětí 

svobody, Václav Crha a Jiří Stříbrný dostali doživotní tresty, pět aktivistických novinářů – 

                                                           
34

 EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 2012, s. 215. 
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Antonín Jaromil Kožíšek, Vladimír Krychtálek, Karel Werner, Alois Kříž a Rudolf Novák – 

bylo popraveno.
37

 K trestu smrti byli odsouzeni také Jaroslav Křemen a Emanuel Vajtauer.
38

 

Jaroslav Křemen dostal od prezidenta Beneše milost a trest smrti mu byl změněn na 

doživotí.
39

 Emanuel Vajtauer byl odsouzen v nepřítomnosti, neboť byl od konce dubna 1945 

nezvěstný, zřejmě se pokusil o útěk na Západ, a jeho další osud zůstal neznámý.
40

  

Správu médií po válce převzalo nově zřízené ministerstvo informací, do jehož čela nastoupil 

Václav Kopecký, dlouholetý redaktor Rudého práva, člen vedení KSČ a jeden z tvůrců 

Košického vládního programu. Politikou ministerstva bylo vytvořit novou strukturu 

periodického tisku, tj. fakticky přeregistrovat veškeré tituly, což organizovalo právě 

ministerstvo informací již od května 1945. Povolení k vydávání tisku od ministerstva dostaly 

státem uznané politické strany, státní úřady a společenské organizace celonárodního 

významu. Zanikl tisk nepovolených politických stran (například agrární deníky Venkov 

a Večer), tisk bulvární (předválečný koncern Tempo Jiřího Stříbrného), tisk německý 

i například tradiční deník Národní politika či pronacistické a protižidovské tituly jako Arijský 

boj.
41

 Zároveň byly obnoveny některé tituly, které za protektorátu oficiálně nevycházely – 

například komunistické Rudé právo, legionářské Národní osvobození a sociálně demokratické 

Právo lidu. Ostatní listy fungující za protektorátu musely změnit název – z Českého slova 

bylo po několikadenní existenci České pravdy Svobodné slovo, z Lidových listů se stala 

Lidová demokracie, z Lidových novin byly Svobodné noviny atd. Objevila se i periodika nová, 

jako např. Práce, Mladá fronta či Zemědělské noviny.
42

 

Legislativní úpravy a institucionální kontrolu mediálních obsahů KSČ zatím příliš 

neprováděla. Měla jinou strategii – ministr Kopecký s vědomím, že média ovládá jinými 

cestami, snahy o formalizování dohledu a ustavení funkčních cenzurních orgánů 

nepodporoval, ale naopak hlásal, že v Československu je svoboda tisku a ministerstvo 

informací pouze usměrňuje jeho tematickou agendu, ale nestanovuje, jak se má psát. 

Z legislativních úprav je možné připomenout zákon č. 101/1947 Sb. O postavení redaktorů 
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a Svazech novinářů, který definoval novináře, ustavil celostátní Ústřední svaz 

československých novinářů a jeho národní členy Svaz českých novinářů (SČN) a Zväz 

slovenských novinárov (ZSN) a vymezil, že členství v nich je podmínkou vykonávání 

novinářského povolání.
43

 Dále bylo politikou ministerstva personální obsazování redakcí, a to 

samozřejmě ve prospěch komunistů.
44

  

Vydávání novin a časopisů začalo být považováno za předmět veřejného zájmu, a proto 

nesmělo být předmětem výdělečného podnikání jednotlivců nebo skupin vlastníků. Tisk také 

neměl být ponechán rozvoji bez státního dohledu, protože organizace a regulace novin 

a časopisů měly sloužit k zajištění podmínek pro fungování tisku jako činitele veřejného 

života. Tato koncepce se opírala mimo jiné o argument, že soukromé a neregulované 

vydávání tisku dovoluje vydavatelům využívat noviny a časopisy ve vlastním zájmu a nebrat 

ohled na potřeby a zájmy národa a státu. Pro vzdělávání žurnalistů byla založena Vysoká 

škola politická a sociální.
45

 Důležitým nástrojem regulace tisku se stalo přidělování 

nedostatkového papíru. Hospodaření s papírem bylo v kompetenci tiskového odboru 

ministerstva informací, které jej rozdělovalo jednotlivým vydavatelstvím.
46

  

Počet titulů oproti předválečné době klesl, oproti téměř 150 deníkům, které vycházely na 

území českých zemí v roce 1938, vycházelo po osvobození v roce 1945 pouze 31 deníků, což 

bylo ještě o dva méně než za protektorátu v roce 1940.
47

   

Celkově byla poválečná atmosféra v médiích ovlivněna výrazně levicovou orientací značné 

části společnosti, včetně intelektuálů. Pouze několik novinářských osobností dokázalo veřejně 

vystupovat proti komunistické propagandě, například Pavel Tigrid, šéfredaktor lidoveckého 

časopisu Vývoj, Ivo Ducháček z rovněž lidoveckého časopisu Obzory či Ferdinand Peroutka 

z časopisu Dnešek. Proti nim se vymezovalo především komunistické Rudé právo a týdeník 

pro kulturu a politiku Tvorba, vydávaný od července 1945 Ústředním výborem KSČ, vedený 

Gustavem Barešem.
48
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Únor 1948 znamenal zásadní změnu ve směřování a fungování celé společnosti, média 

nevyjímaje. Cílem poúnorové mediální politiky bylo ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch 

nového politického systému – tedy propagovat politiku KSČ, upevňovat orientaci na Sovětský 

svaz, vymezovat se proti domácím i zahraničním nepřátelům nového zřízení. Ve dnech 21. až 

25. února 1948 pomohla prosazení zájmů komunistické strany podpora v řadách dělníků 

a vazba na Revoluční odborové hnutí (ROH), v němž byli organizováni například pracovníci 

tiskárenského průmyslu. Odboráři v papírnách a tiskárnách odmítali v této klíčové době 

zajišťovat výrobu nekomunistických periodik, např. odboráři z papíren Větřní odmítli 

24. února 1948 dodávat papír tisku národně socialistické strany. Ke čtenářům se tak nemohla 

bez problémů dostávat periodika, která by prezentovala jiné názory na probíhající politickou 

krizi.
49

 I zde vznikly akční výbory, a to nejen v jednotlivých mediálních organizacích, např. 

v ČTK či Svazu českých novinářů, ale vznikl i Ústřední akční výbor Národní fronty, jehož 

předsedou byl Antonín Zápotocký a v čele kulturní komise výboru stanul spisovatel a novinář 

Jan Drda. Jejich úkolem bylo odstranit z veřejného života aktivní (a později i potenciální) 

odpůrce nového režimu a začít budovat oficiálně akceptovanou, prokomunisticky 

orientovanou kulturní obec.
50

  

Snaha o ovládnutí veřejného mínění a vytěsnění nepohodlných názorů vedla též k rozvoji 

kontroly mediální produkce, jinými slovy cenzury. Dohled nad médii provádělo Gustavem 

Barešem vedené kulturně propagační oddělení ÚV KSČ, jehož součástí byl tiskový 

a vydavatelský odbor. Tiskový a vydavatelský odbor dával redakcím závazné politické 

směrnice a hodnotil jejich činnost. Šéfredaktoři byli odpovědní za ideově politický obsah 

listu. Pokud si nebyli jisti, zda nějakou informaci mohou publikovat, konzultovali věc 

s tiskovým a vydavatelským odborem kulturního a propagačního oddělení buď na úrovni ÚV 

KSČ, nebo krajů a okresů. Aparát KSČ rozhodoval o existenci každého periodika, jeho 

obsahu i personálním obsazení vedení redakcí.
51

 V roce 1950 byl dohled dosazen přímo do 

redakcí v podobě „dohlížecích redaktorů“. Ve všech denících měli být ustanoveni dva 

politicky uvědomělí redaktoři, kteří „budou zodpovědni za to, že se napříště neobjeví žádné 

chyby a provokace. Ve všech ostatních časopisech bude pověřen touto funkcí v tiskárnách 

jeden funkcionář, který bude mít za úkol zajistit prověrku zaměstnanců a propustit ihned 

nespolehlivé“, jak uváděl dopis ústředí KSČ z 24. listopadu 1950 krajským vedoucím 
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tajemníkům KSČ.
52

 Až v roce 1953 došlo ke změně a každodenní dohled nad mediálními 

obsahy byl přenesen ze stranických orgánů na státní správu. Usnesením č. 17 z 22. dubna 

1953 zřídila vláda jako samostatný neveřejný orgán státní správy Hlavní správu tiskového 

dohledu (HSTD), cenzurní úřad řízený aparátem ÚV KSČ. O půl roku později byla HSTD 

přičleněna k ministerstvu vnitra. Jejím úkolem bylo chránit před zveřejněním státní, 

hospodářská nebo služební tajemství a „skutečnosti, jež … nesmí být v obecném zájmu 

zveřejňovány“. Tato druhá oblast byla hlavní náplní její činnosti.
53

 HSTD byla organizačně 

rozdělena na oddělení dle jednotlivých mediálních oblastí, např. oddělení novin, oddělení 

knih a časopisů atd. Fungovala na principu předběžné cenzury – v oblasti periodického tisku 

zaměstnanec HSTD (plnomocník) dostal od redakce ke kontrole obtahy podepsané 

šéfredaktorem nebo jeho zástupcem. Pokud je schválil, tak byly s jeho podpisem předány do 

tiskárny. Poté schválil signální výtisky z tiskárny. V tiráži periodika bylo uvedeno přidělené 

číslo plnomocníka. Publikovat bez souhlasu HSTD bylo trestné.
54

  

4 Československé ženské hnutí a předchůdci časopisu Vlasta 

S obnovou poválečného společenského a politického života pokračovaly také snahy o ženskou 

emancipaci. Ožily tradiční ženské spolky, v politických stranách se aktivizovaly ženské 

odbory, v dělnických, zemědělských a družstevních odborových organizacích se tvořily sekce 

pro práci mezi ženami. Mnohá uskupení žen se současně dostala pod střechu dvou organizací: 

Národní fronty žen (NFŽ) a Rady československých žen (RČŽ).
55

 Aktivistky za ženská práva 

působící v obou organizacích se soustředily na čtyři hlavní body: 1. sociální program státu, 

především péči o matku a dítě, 2. vstup žen do veřejného prostoru v širším měřítku než za 

první republiky, 3. nutnost zařadit práce v domácnosti a péči o děti do společenského 

kontextu, 4. přípravu nové ústavy, především paragrafů o rovnoprávnosti žen v rodině.
56

 

4.1  Národní fronta žen 

Zrod Národní fronty žen podnítily komunistky poté, co se nedohodly na společné organizaci 

s členkami bývalé Ženské národní rady, které nehodlaly ztratit svou samostatnost. Obrátily se 
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tedy k političkám jiných stran a podařilo se jim vtáhnout do svých aktivit demokratky. Ty 

motivovaly voláním po jednotě národa a sociálním pokroku. Přípravný výbor NFŽ 

v prohlášení z 1. června 1945 projevil zájem o řešení zdravotních, sociálních, kulturních, 

legislativních a hospodářských otázek s ohledem na ženy a děti. Prohlášení podepsaly za 

komunistky Anežka Hodinová-Spurná, Marie Švermová a Julie Prokopová, za národní 

socialistky Fráňa Zemínová, Božena Kubíčková a Božena Pátková, za sociální demokratky 

Anna Jungwirthová, Míla Grimmichová a Marie Žáková, za lidovkyně Marie Trojanová, Nina 

Svobodová a Marie Hořínová. Ústřední výbor NFŽ o dvanácti členkách ze čtyř politických 

stran počítal i s pátou partnerkou, Radou čsl. žen, rovněž se třemi delegátkami: Miladou 

Horákovou (RČŽ), Miladou Netušilovou (RČŽ a Ústřední rada odborů) a Boženou Wirthovou 

(RČŽ a Svaz české mládeže).
57

 

Národní fronta žen sjednocovala ženské odbory politických stran v paritním zastoupení 

a kopírovala úlohu Národní fronty včetně poslušnosti komunistické straně.
58

 Míla 

Grimmichová charakterizovala Národní frontu žen takto: „Národní fronta žen je 

koordinačním výborem žen všech čtyři politických stran. (…) Národní fronta žen není nová 

politická strana, není to ani spolek, a proto nelze v ní pracovati tak jako ve spolku. Tak na př. 

se v Národní frontě žen nevolí a nehlasuje, nýbrž pracuje se tu na podkladě parity a dohody. 

(…) Doporučujeme výborům Národní fronty žen, aby se neutápěly ve veřejných projevech 

a uposlechly příkazu vlády, že se má více pracovat a méně manifestovat. (…) Předně však 

nechť se výbory Národní fronty žen věnují praktické práci, na kterou jedna politická strana 

sama nestačí. Jde tu na př. o společné čištění města nebo škol, o úsilí po zřízení jeslí, 

opatroven, dětských útulků, veřejných prádelen, správkáren, jídelen a pod.“
59

 

NFŽ kromě projevů a kulturních večerů pořádala pro ženy vzdělávací kurzy, seznamovala 

venkovské hospodyně s technickými a organizačními novinkami (např. pračky, družstevní 

mlékárny, pekárny, společné stravování a hlídání dětí při žních) a povzbuzovala je k veřejné 

činnosti (udržování tradic, výzdoba selských stavení, dožínkové slavnosti atd.). Podnikla 

rovněž mnohé sociální kroky, které zmírnily všeobecnou poválečnou nouzi – postarala se 

například o větší příděly potravin a obuvi těhotným ženám a dětem, urychlenou výplatu 

podpor vdovám po padlých a umučených, o finanční a věcné sbírky pro válkou postižené 
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Slezsko a o navrácení Ženských domovů v Praze původnímu účelu poté, co v nich byl za 

války vojenský lazaret.
60

  

Nicméně v NFŽ neměly političky čtyř stran rovné postavení, vůdčí roli si vydobyly 

a přisvojily komunistky.
61

 A. Hodinová-Spurná tvrdila jejich jménem, že „jsou páteří Národní 

fronty žen“.
62

 Komunistky také postupně zatlačovaly sociální témata (např. stravování ve 

školách na účet státu, přidělování bytů podle počtu dětí) do pozadí, ale věnovaly se stále více 

výstavbě země a kladnému postoji žen k dvouletému plánu.
63

 NFŽ se prakticky rozpadla na 

jaře 1947.
64

 

4.1.1 Československá žena, list Národní fronty žen 

NFŽ vydávala od 1. srpna 1945 obrázkový týdeník Československá žena
65

. Jednotlivé 

zastoupené strany spolu sice na stránkách časopisu nepolemizovaly, ale názorově se 

neshodovaly a každá se samozřejmě snažila mít v listu největší prostor, což způsobovalo 

spory a napětí.
66

  

Tiráž v roce 1945 uváděla, že majitelkou a vydavatelkou je Národní fronta žen: Anežka 

Hodinová, Anna Jungwirthová, Marie Trojanová, Fráňa Zemínová. Odpovědnou redaktorkou 

byla Marie Švermová-Švábová, řídil redakční kruh. Redakce se nacházela na Václavském 

náměstí 36 v Praze, v budově Melantrichu, tiskl Melantrich, a. s. Praha. V roce 1947 již tiráž 

uváděla jako majitele a vydavatele ÚV Národní fronty žen, odpovědnou redaktorkou byla 

stále Marie Švermová-Švábová, redakční kruh byl jmenovitě uveden: Míla Grimmichová, 

Jarmila Haasová-Nečasová (která na začátku roku 1947 redakci opustila), Věra Richtrová, 

Blažena Šotková, Fráňa Zemínová. 
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Titulní strana prvního čísla Československé ženy přinesla heslo „Československá žena se hlásí 

k budování státu prací ve veřejnosti i v rodině“
67

, čímž zhruba definovala zaměření nového 

týdeníku. První číslo rovněž uvedlo, že povinností Národní fronty žen je pomáhat obětem 

nacistické okupace.
68

  

Přes názorovou rozrůzněnost NFŽ se periodikum profilovalo spíše levicově, volalo po větším 

zapojení žen do pracovního a veřejného života, uveřejňovalo reportáže z pracovišť 

zaměstnávajících ženy a zároveň apelovalo na co největší výpomoc státu pracujícím ženám: 

„Ve stadiu budování našeho státu nemohou ani ruce žen zahálet. Všechny obory práce musí 

být zpřístupněny ženám. Zaměstnání žen, úprava platů a postupu ve všech povoláních. (…) 

Při tomto úsilí Národní fronta žen předpokládá plné rozvinutí rodiny a rodinného života. (…) 

Udržování a zřizování závodních a místních kuchyní a jídelen bylo by již dnes, ale zvláště pak 

v budoucnu velikou osvobozovací cestou od denní, šedivé a vyčerpávající práce. Rozšíření sítě 

správkáren prádla, zřízení prádelen zajistí ženám nutný oddech. Musí zmizet nuda 

nepracujících, ale také únava přepracovaných.
69

  

Autorky se zabývaly nejen pracovní tematikou, např. platovým zrovnoprávněním žen
70

, ale 

i otázkami zdraví žen a dětí
71

 
72

, kdy v péči o matky a děti byl dáván za vzor Sovětský svaz.
73

 

Časopis se zasazoval rovněž o kolektivní předškolní výchovu
74

, opět dle sovětského vzoru: 

„Známe také zdravé a silné ruské děti. Kdo je vychoval k tomu zářivému zdraví a širokému 

úsměvu? Nejen maminky, také společnost. V jeslích a opatrovnách se o ně vzorně starají, aby 

se maminky mohly klidně věnovat své práci. U každého většího závodu, u každé továrny, při 

každém kolchoze jsou jesle a opatrovny.“
75

 List se zabýval také nízkou porodností, kterou 

považoval za vážný problém.
76

 

Přes levicové směřování listu, který se chtěl oprostit od tradic první, buržoazní republiky, i co 

se týkalo oslovování žen
77

, se v něm objevovaly i zprávy odlišného charakteru, např. 
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informace o sjezdu Svazu katolických žen a dívek moravských
78

, celostránkový životopisný 

článek o „první občance republiky“ Haně Benešové
79

 či článek o vnucích prezidenta 

Masaryka
80

, jejichž fotografie s dědečkem prezidentem byla uveřejněna na titulní straně téhož 

vydání. Haně Benešové zase patřila titulní strana č. 21 z 27. května 1947, uvnitř doprovázená 

článkem, který při příležitosti Benešových 63. narozenin líčil jeho životní a profesní dráhu 

a uváděl, že „podobně jako Masaryk měl štěstí, že mu po boku stojí žena, která rovněž chápe 

jeho snahy a cíle a je mu v každém směru oporou, a i když navenek politicky nevystupuje, 

i před ní je třeba se sklonit, kdykoli oslavujeme presidenta, kdykoli mu přejeme, aby ještě 

dlouhá léta stál tomuto státu v čele.“
81

 

Přes prosovětskou orientaci se v časopise bylo možné dočíst i o životě žen a rodin na Západě 

– např. v reportážích Jak žijí americké studentky
82

, Představujeme vám anglickou rodinu
83

 či 

Paříž, její ženy a děti
84

.  

Pomyslným vrcholem názorové syntézy byla asi zpráva o prvorozencích dvouletky, „malých 

občanech a občankách narozených 1. ledna 1947“. Malému Jaroslavu Pecháčkovi šel za 

kmotra komunistický ministr informací Václav Kopecký, malé Vlastě Živnůstkové šli za 

kmotry primátor hlavního města Prahy dr. Václav Vacek a manželka předsedy vlády Marta 

Gottwaldová.
85

  

Podstatnou část obsahu tvořila kultura, upoutávky na nové výstavy, filmy či divadelní hry. 

Kulturní část doplňovaly romány na pokračování či povídky, většinou s ženskou tematikou. 

Časté byly rovněž články na historická témata, ať již o umělcích, např. Amalii Mánesové
86

, či 

o životě žen a dívek v dobách minulých
87

 
88

, které nikdy neopomněly zmínit, jak moc se doba 

změnila. Obsah doplňovaly rubriky Hospodyňské rady a Radíme všem ženám o úsporném, 

zdravém a moderním vedení domácnosti a Zdraví našich žen, která ženám pomáhala, 
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samozřejmě v souladu s trendem „nové, pracující ženy“, pečovat nejen o zdraví, ale i krásu
89

. 

Předposlední strana byla vyhrazena inzerci firem nabízejících produkty pro péči o vzhled 

i domácnost, poslední strana byla často věnována módě, kde texty i kresby obstarávala 

Zdenka Fuchsová.  

Jak informovala Vlasta ve svém vydání z 1. července 1948, „časopis Československá žena se 

slučuje s naším listem ‚Vlasta‘, který bude nyní jediným ženským časopisem. Vítáme srdečně 

všechny čtenářky Československé ženy do našich řad a slibujeme jim, že jim chceme 

poskytovati dobrou a hodnotnou četbu a hájiti jejich zájmy stejně bděle a vytrvale jako 

Československá žena.“
90

 

4.2  Rada československých žen 

Rada československých žen navázala na činnost předválečné Ženské národní rady, k jejíž 

obnově nedošlo, ač Milada Horáková žádost o obnovení ŽNR podala, nicméně po oficiálním 

založení RČŽ byla přihláška odvolána.
91

 Koncem května 1945 vznikl přípravný výbor, který 

si přizval některé tradiční ženské spolky a převzal název ženské exilové organizace používaný 

za války v Londýně. K RČŽ se přidaly i komunistky vedené Julií Prokopovou a rovněž 

zástupkyně dalších stran. Předsedkyně Milada Horáková, ač sama národní socialistka, se 

snažila vést organizaci nadstranicky. Volenou předsedkyní se stala na ustavující valné 

hromadě konané 15.–16. června 1946, pozici místopředsedkyně uhájila Julie Prokopová, čtyři 

jednatelky zastupovaly čtyři politické strany. Součástí RČŽ byly rovněž Ústřední rada odborů 

(ÚRO), Jednotný svaz českých zemědělců (JSČZ), Ústřední rada družstev (ÚRD) a Svaz 

české mládeže (SČM), tedy organizace, které nebyly členy Národní fronty, tudíž ani Národní 

fronty žen. Dále existovalo členství osobní (individuální) a skupinové (kolektivní), čehož 

využilo přes 20 ženských spolků.
92

 Do 25. února 1948 měla RČŽ celkem 1758 individuálních 

členek a 32 místních rad RČŽ.
93
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Organizace pod vedením své předsedkyně požadovala pro ženy rovné právo na tvorbu 

zákonů, řízení státu, účast v hospodářském životě, obranu státu, práci za stejných pracovních 

podmínek, vzdělání a jeho uplatnění, sociální pojištění, účast ve všech oborech lidské 

činnosti, přičemž ženám měl být všemi způsoby, teoretickými i praktickými, usnadňován 

jejich úkol v rodině a při výchově dětí.
94

  

Hlavní odpovědnost RČŽ měl 24členný pražský výbor a pracovní komise. Ústředí RČŽ 

vytvořilo 21 pracovních komisí (např. komisi pro dvouletku, právní komisi, komisi sociálně 

pojišťovací, sociálně zdravotní atd.), přičemž devět bylo vedeno komunistkami. Mimo Prahu 

a brněnskou odbočku působily místní RČŽ a Kluby RČŽ, které organizovaly kulturní 

a přednáškové akce, na něž zvaly političky a odbornice z Prahy k diskusím.
95

 I tímto tělesem 

se komunistky snažily manipulovat, až jej v únoru 1948 násilně ovládly.
96

  

4.2.1 Milada Horáková 

S RČŽ je spojena významná osobnost nejen československého ženského hnutí, právnička, 

politička a publicistka dr. Milada Horáková. Jako Milada Králová se narodila 25. prosince 

1901 v Praze. Po studiu reálného gymnázia vystudovala Právnickou fakultu Univerzity 

Karlovy a v roce 1926 se stala doktorem obojího práva. Již od mládí se veřejně angažovala, 

zejména v sociální oblasti a v otázce ženské emancipace. Ve svém zaměstnání na Ústředním 

sociálním úřadě hlavního města Prahy, spadajícím pod pražský magistrát, se zabývala oblastí 

péče o matku a dítě. Již v roce 1923 vstoupila do tenkrát nově založené Ženské národní rady 

a začala působit v její právní komisi, brzy se stala jednou z nejbližších spolupracovnic 

tehdejší předsedkyně rady, senátorky Františky Plamínkové. Z titulu své funkce se podílela na 

přípravách československého občanského zákoníku a zabývala se otázkami rodinného práva, 

především požadavky žen a dětí.  

V roce 1929 vstoupila do Československé strany národně socialistické, ale po celou první 

republiku se nijak politicky neangažovala. Po okupaci musela opustit svou práci na 

magistrátu, ale nadále pracovala pro Ženskou národní radu a zapojila se do nově vznikajícího 

odbojového hnutí, se svým mužem spolupracovala zejména s organizací Petiční výbor „Věrni 
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zůstaneme“. Oba manželé byli zatčeni gestapem a vězněni, za přípravu velezrady byl Miladě 

Horákové navržen trest smrti, ale nakonec dostala osm let káznice. 

Po válce se začala zabývat obnovou činnosti ženského hnutí, což cítila jako svou povinnost už 

proto, že její přítelkyně a spolupracovnice Františka Plamínková byla nacisty popravena. 

Ženská národní rada našla pokračovatelku v Radě československých žen a Milada Horáková 

byla zvolena její předsedkyní, z této pozice také publikovala v nově vzniklém časopise Rada 

žen. Stala se přednostkou právního odboru Ústředního sociálního úřadu hlavního města Prahy. 

Navázala rovněž na své předválečné členství v národněsocialistické straně a na přímluvu 

prezidenta Beneše vstoupila do aktivní politiky, přijala funkci poslankyně v Prozatímním 

Národním shromáždění, kde pracovala v sociálněpolitickém a ústavněprávním výboru. Ve 

volbách roku 1946 byla zvolena poslankyní Ústavodárného Národního shromáždění za 

Jihočeský kraj. V tomtéž roce byla spolu se svým mužem oceněna prezidentem Benešem za 

odbojovou činnost.  

Po počáteční euforii z konce války začala ovšem Milada Horáková, přesvědčená demokratka 

se silným sociálním cítěním, prosazující nadstranickost a podporující orientaci republiky na 

Východ i Západ, s obavami pozorovat rozpínavé tendence komunistické strany. Její vliv byl 

znát i v zahraničí – jak se ukázalo např. na zasedání rady Mezinárodní demokratické federace 

žen, které se uskutečnilo na přelomu února a března 1947 v Praze a kde Milada Horáková 

vystupovala jako představitelka žen hostitelské země. Viděla, že delegace jsou již pod silným 

sovětským vlivem a že ji, která se snažila o demokratickou diskusi, komunistické delegátky 

považují za reakcionářku. Její přátelé se ji opakovaně, ale neúspěšně snažili přemluvit 

k emigraci, ke které se nakonec mnozí z nich uchýlili. 

Dne 25. února 1948 byla zbavena své funkce v RČŽ, ale stále zůstávala poslankyní, svého 

mandátu se dobrovolně vzdala 10. března 1948. V květnu 1948 se zapojila do práce tzv. 

politické šestky, která měla za úkol udržovat dosavadní politické a protikomunistické 

přesvědčení mezi bývalými členy národněsocialistické strany a lidmi podobně orientovanými 

a pomáhat těm, kteří již byli komunistickou mocí postiženi (či jejich rodinám).  

Dne 27. září 1949 byla zatčena na svém pracovišti, řadovém úřednickém místě v osvětovém 

odboru pražského národního výboru. StB však proti ní neměla žádné jasné důkazy, důvod 

zatčení si vykonstruovala postupně v průběhu měsíce trvajících výslechů nejen jí, ale i dalších 

zatčených. Milada Horáková vypovídala pravdivě a hovořila otevřeně o svých postojích 

i výhradách ke komunistickému zřízení, ale ve svých výsleších uváděla údaje pouze o těch, 
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kteří již byli v exilu, a její výpověď jim tedy nemohla ublížit. V pečlivě připraveném 

a komunistickou propagandou plně využitém monstrprocesu, který začal 31. května 1950, 

byla odsouzena spolu s dalšími třemi obžalovanými za velezradu a vyzvědačství k trestu 

smrti, ostatní obžalovaní byli odsouzeni k mnohaletým trestům vězení. Milada Horáková 

podala spolu s ostatními odsouzenými k smrti odvolání, ale odmítla podat prezidentu 

Gottwaldovi žádost o milost, kterou za ni podali její otec a dcera Jana, neboť její muž byl v té 

době již v emigraci. Odvolání byla ovšem zamítnuta. Rovněž žádost o milost prezident 

Gottwald zamítl a nepřesvědčily ho ani hlasy osobností z celého světa, které žádaly o milost 

pro odsouzené, speciálně pro Miladu Horákovou. Všichni čtyři odsouzení k smrti byli 

popraveni 27. června 1950. Milada Horáková se stala jedinou ženou popravenou 

v Československu ve vykonstruovaném politickém procesu.
97

 

4.2.2 Rada žen, list Rady československých žen 

Rada československých žen vydávala od 16. srpna 1945 obrázkový týdeník Rada žen. Jako 

majitelka a vydavatelka byla uvedena Rada československých žen, redakce sídlila na 

Václavském náměstí 36, tedy v budově Melantrichu, kde se nacházela rovněž redakce 

Československé ženy, tiskl Melantrich, a. s. Vedoucí redaktorkou byla Míla Tilschová
98

, 

odpovědnou redaktorkou Věra Urbanová (viz str. 27 této práce). Členkami redakce byly 

spisovatelka Jarmila Glazarová
99

 a Julka Spalová.  

Hned v prvním čísle se objevilo provolání právě založené Rady československých žen, 

podepsané její předsedkyní dr. Miladou Královou-Horákovou a 26členným výborem, které 
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oznamovalo, že RČŽ její iniciátorky založily za účelem „důsledného zrovnoprávnění žen ve 

všech oblastech politického, hospodářského i kulturního života“. Vyzývalo čtenářky: „Ženy 

československé! Nehovoříme k vám slavnostními slovy. Vyzýváme vás prostě k mobilisaci 

všech vašich sil a schopností, aby i z nich byl spoluvybudován nový, spravedlivý společenský 

řád.“
100

 Milada Horáková do prvního čísla ještě přispěla článkem Ženy v domácím odboji, kde 

vzpomenula žen, které se podílely na odboji proti německým okupantům, z nichž mnohé 

dobře znala a mnohé za svou činnost zaplatily životem, jako např. senátorka Františka 

Plamínková či Anna Pollertová.
101

  

Týdeník přinášel pravidelné zprávy o aktivitách Rady v rubrice Z činnosti Rady 

československých žen a zabýval se samozřejmě pracovním a společenským uplatněním žen, 

jak dokládají např. články Ženy v politice
102

, Cesta k zrovnoprávnění žen, kde autorka 

apelovala na muže a sousedskou výpomoc, aby ženám ulehčili od domácích povinností
103

, 

Bez účasti žen nelze budovat demokratický stát
104

 či Ženy pomáhají plnit budovatelský plán 

2 let
105

. Vyzýval k pomoci pracujícím ženám zakládáním závodních jídelen (dle sovětského 

vzoru)
106

, zakládáním a využíváním zařízení pro předškolní děti pracujících matek
107

 či 

organizováním pomocnic v domácnosti
108

. 

Nezabýval se příliš domácími pracemi, i u žen v domácnosti se snažil vyzdvihnout spíš jejich 

intelektuální úlohu, např. co se týče jazyka a mluvy
109

, až na konci roku 1945 se v něm 

objevila posléze pravidelná rubrika Poradna denního života týkající se péče o domácnost. Od 

podzimu 1946 se v jednotlivých číslech začaly objevovat články o módě doprovázené 

kresbami, autorkou obojího byla Zdeňka Fuchsová. Do té doby byla móda v magazínu 

pojímána poněkud ideologicky, jako projev marnivosti, na který pracující žena již nemá 

čas.
110

 V průběhu roku 1946 se objevila rubrika Poraďte se s naší advokátkou, která 

zodpovídala dotazy z rodinného práva, např. co se týkalo svateb, rozvodů či výživného. 
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Časopis své čtenářky zároveň mobilizoval k aktivitě – ať už k účasti na manifestačních akcích 

„za důsledné zrovnoprávnění žen v řízení státu“
111

 
112

, které organizovaly jak Národní fronta 

žen, tak Rada československých žen, nebo k účasti ve volbách – „Ženy, nechtějte, aby se 

určovaly zákony pro vás bez vás. Volte tak, abyste zabezpečily větší zastoupení žen 

v parlamentě. 60% voličů jsou ženy.“
113

  

Ač se magazín snažil o názorovou pluralitu a bylo možné v něm najít články typu Masarykovy 

myšlenky o ženě
114

 či článek doktorky Horákové k 28. výročí 28. října, v němž dávala do 

souvislosti osvobození národa s osvobozením ženy, „která v budování nového státu i jeho 

těžkých časech vedle muže čestně obstála“
115

, přesto se nedala přehlédnout jeho prosovětská 

orientace. Tu reprezentovaly pochvalné, ba někdy až oslavné články o Sovětském svazu 

a jeho ženách – např. Žena Sovětského svazu za Velké vlastenecké války, líčící hrdinství 

sovětských žen na příkladu partyzánky, jež nechala raději zabít svého novorozeného syna 

a sebe umučit, než aby prozradila úkryt spolubojovníků.
116

 Chválena byla rovněž sovětská 

kultura – Jarmila Glazarová v článku O sovětském filmu nazvala protektorátní a západní filmy 

promítané za okupace „neživotným kýčem, tupým a impotentním“, zatímco ruské filmy, jež 

cenzura povolila, v divácích dle ní vždy zanechaly „otřásající dojem, který prožili rozechvělí 

a užaslí a který nikdy nevyprchal“.
117

 Vrcholem prosovětského obsahu byl seriál nadšených 

reportáží ze Sovětského svazu od téže autorky, v nichž například prázdninovou zotavovnu pro 

děti zaměstnanců moskevské automobilové továrny nazvala „dětským rájem, z něhož děti 

odjíždějí s pláčem“
118

, a poválečný moskevský obchodní dům Univermag popsala slovy: 

„Takový obchodní dům, jako je na příklad Univermag na Petrovce, je hotovým veletrhem, 

protože v něm lze opravdu koupit všechno na světě.“
119

  

Podstatnou část časopisu plnila kultura – básně, většinou s ženskou tematikou, povídky nebo 

romány na pokračování, z nichž Radostná událost byla napsána Emou Řezáčovou přímo pro 

Radu žen. Dále týdeník publikoval množství článků o výtvarném umění, jejichž autorkou byla 

často Naděžda Melniková-Papoušková, ale i z dalších oblastí kultury, např. O naší universitě 
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Karlově
120

 či Smetanovi Braniboři v Čechách
121

. Častým námětem byly ženy umělkyně, např. 

skladatelka a dirigentka Vítězslava Kaprálová
122

 nebo za okupace popravená herečka Anna 

Letenská
123

.  

I Radu žen doplňovala inzerce, uveřejňovala i inzeráty s nabídkou práce – nejvíce byly 

poptávány hospodyně a pomocnice v domácnosti –, dále se zde nabízela výuka jazyků, hry na 

klavír apod.  

Na titulní straně vydání z 19. prosince 1946 se objevila upoutávka na nový časopis s textem: 

„Upozorňujeme své čtenářky, že po Novém roce vyjde nový časopis VLASTA jako list Rady čs. 

žen“.
124

  Časopis Rada žen tímto skončil, aby uvolnil místo novému týdeníku.  

5 Vznik a počátky časopisu Vlasta  

Týdeník Vlasta vznikl jako následovník časopisu Rada žen. Již v podzimních týdnech roku 

1946 probíhala jednání, aby byl dosavadní list Rady čs. žen, Rada žen, převeden 

z Melantrichu do vydavatelství ministerstva informací Svět v obrazech, na nějž měl zásadní 

vliv ministr informací Václav Kopecký. V redakční radě nového týdeníku měly zastoupení 

ženy všech politických stran – za národněsocialistickou stranu to byla Milada Horáková, za 

komunistickou stranu Julie Prokopová. Redakce byla na Národní třídě 10.
125

 

Vznik Vlasty iniciovala Milada Horáková, neoficiální kmotrou časopisu byla Hana Benešová, 

s kterou se Milada Horáková znala již z předválečné doby. Týdeník Vlasta měl mnohem 

ambicióznější plány než jeho předchůdce, zpravodaj Rada žen. Nejen stručné zprávy, ale 

hlavně reportáže, články, fotografie a ilustrace od nás i ze zahraničí.
126

 Cíle nového týdeníku 

vyjádřila v jeho prvním vydání dr. Milada Horáková, která si jménem Rady čs. žen přála, aby 

se časopis stal „místem porady, poučení, oddechu i radosti a aby při tom plnil základní účel 

časopisu nestranického ženského hnutí, byl průkopníkem ženské práce, ženských pozic a jejich 

důsledným obhájcem“.
127
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V tom smyslu se o mnoho let později vyjádřila i dcera Milady Horákové Jana Kánská, která 

na otázku „Rok 1947 byl plný naděje, právě proto, že (Milada Horáková) založila náš týdeník. 

Prý z něj byla hodně nadšená?“ odpověděla: „Máma měla naprosto jasnou představu, jak má 

(Vlasta) vypadat. Měl to být vzdělávací časopis pro ženy, který bude zábavnou formou 

informovat o jejich aktivitách. Rozhodně chtěla, aby časopis zůstal apolitický, jenže 

komunistky se tam nakonec prosadily a udělaly z toho časopis o dojnicích a kravíně. 

Vzpomínám si, že rok 1947 byl pro mámu hodně náročný. Snažila se zachránit, co se dalo, jak 

v časopise, tak v politice.(…) Ona tam vždycky chtěla inspirativní příběhy žen u nás i v cizině, 

ale samozřejmě že tam byla i móda nebo kosmetika.“
128

  

Šéfredaktorkou nového časopisu s podtitulem List Rady čs. žen, pro nějž vymyslela 

i název
129

, se stala novinářka, publicistka a prozaička Nina Bonhardová. Koncem léta 1947 

byla ovšem ze své funkce ministrem informací Václavem Kopeckým odvolána a bylo jí 

doporučeno, aby se seznámila s dělnickým kolektivem, třeba s prostředím ČKD. Za 

Bonhardovou intervenovala u ministra Kopeckého Milada Horáková, aniž by tušila, že 

důvodem pro odvolání Bonhardové je právě její „kolaborace s tou národní socialistkou“ 

Miladou Horákovou.
130

 Poslední číslo pod vedením Bonhardové vyšlo 4. září 1947, poté ji ve 

vedení redakce zastoupila odpovědná redaktorka Věra Urbanová.   

První číslo Vlasty vyšlo 9. ledna 1947. Na obálce byli vyfotografováni manželé Edvard 

a Hana Benešovi ve svém domově u fotografie T. G. Masaryka. Počáteční směřování nového 

týdeníku jasně deklarovala popiska na titulní stránce: „Vybrali jsme pro vás tento obrázek na 

obálku našeho vstupního čísla, protože skoro symbolicky vyjadřuje nejkrásnější základ, ze 

kterého vyrůstala naše republika, a z něhož chceme růst a budovat my všichni.“
131

  

O tom, že se časopisu zprvu dařilo působit nadstranicky, svědčí například číslo 38/1947, kde 

rubrika Rada čs. žen otiskla pozdrav sovětským ženám při příležitosti výročí Velké říjnové 

revoluce – „Rada čs. žen vyslovuje jménem všech československých žen lásku a obdiv 

hrdinným ženám sovětským a prohlašuje, že vidí ve spojení slovanských národů naplnění snů 

básníků svého národa o mohutné říši slovanské“
132

 –, ale zároveň na téže stránce uveřejnila 
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zajímavou a nezaujatou reportáž o kanadských ženách, jejíž autorka byla pozvána do Kanady 

k propagačním přednáškám o ČSR.
133

  

V souladu s idejemi Rady čs. žen byla jedním z hlavních témat Vlasty podpora postavení 

a uplatnění žen v tehdejší společnosti, ale věnovala se též péči o zdraví, módě, kosmetice, péči 

o děti a domácnost v souladu s nejnovějšími trendy, uveřejňovala povídky a romány na 

pokračování a informovala o kulturních akcích. Měla i dětskou rubriku, kde malé čtenáře 

oslovoval školák Ivan se starší sestrou Božkou. Časopis doplňovala stránka inzerce. Ve 

sledovaném období 1948–1956 vedly časopis dvě šéfredaktorky, Věra Urbanová a Zdeňka 

Zimová.  

5.1  Věra Urbanová 

Věra Urbanová se narodila 17. února 1897 v Praze.
134

 Již za první republiky působila jako 

redaktorka, od roku 1933 stála spolu s Mil. Hrdličkovou a Milou Vegrovou a od roku 1940 do 

roku 1941 s Hanou Radoňovou v čele redakčního kruhu Ženské rady, tiskového orgánu 

Ženské národní rady.
135

 V ŽNR působila rovněž jako jednatelka, a to v letech 1928–1934.
136

 

Působila i jako překladatelka z francouzštiny a němčiny – z francouzského originálu přeložila 

například Kupkův spis Tvoření v umění výtvarném
137

. Některé její drobné překlady vyšly i ve 

Vlastě, např. povídka Andrého Georgese Do nového dne
138

. Od vzniku Vlasty byla její 

odpovědnou redaktorkou, po propuštění Bonhardové se stala „odpovědnou zástupkyní listu“ 

(od č. 36, které vyšlo 11. září 1947) a byla jí až do konce roku 1950, poté ji vystřídala jako 

stálá šéfredaktorka Zdeňka Zimová. Jako autorka nepublikovala ve Vlastě příliš často, alespoň 

ne jmenovitě, ovšem její texty již zastávaly otevřeně prokomunistický postoj, jako např. 

článek oslavující Klementa Gottwalda při příležitosti jeho zvolení prezidentem republiky
139

, 

výzva k boji za mír po boku Sovětského svazu
140

, či dokonce manipulativní a nenávistný 

článek proti odsouzeným v politickém procesu s Miladou Horákovou (článek byl podepsán 
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iniciálami V. U., ale je vysoce pravděpodobné, že takto exponované téma bylo svěřeno právě 

vedoucí redaktorce)
141

.  Zemřela 3. srpna 1964 v Senohrabech.
142

  

5.2  Zdeňka Zimová 

Redaktorka Zdeňka (někdy uváděná Zdenka) Zimová (1909–1984)
143

 se stala šéfredaktorkou 

a odpovědnou zástupkyní Vlasty na začátku roku 1951. Počínaje číslem 4/1952 byla nazývána 

vedoucí redaktorkou, a to až do konce období, jež tato práce sleduje. Ve své publikační 

činnosti se celoživotně zabývala ženskou problematikou, ovšem stylem vysoce poplatným 

době. Ve Vlastě byla ještě jako redaktorka podepsána např. pod celostránkovým manuálem 

k organizaci školení Co dává Stalinovo učení čs. ženám
144

 či už jako vedoucí redaktorka pod 

nadšenou reportáží z budování Stalinova Města (dnes Dunajské Nové Město – Dunaújváros) 

v lidově demokratickém Maďarsku
145

 nebo reportážemi ze setkání žen organizovaných 

Mezinárodní demokratickou federací žen, v níž byla sama činná. Byla rovněž autorkou 

vysoce angažovaného textu hanobícího oběti politických procesů včetně Milady Horákové.
146

  

Kromě působení ve Vlastě sestavila také Kalendář pro ženy na roky 1962 a 1963, který 

vydávalo Nakladatelství politické literatury. Jednalo se o publikace v měkké vazbě, obsahující 

kromě diáře a kalendáře povídky a básně s ženskou tematikou, články o zdraví, hygieně, 

zdravém životním stylu, módě, bydlení, vaření, vtipy i volné listy na poznámky. Ideologické 

zabarvení kalendáře bylo ovšem zřejmé – texty o ženách se týkaly převážně sovětských žen-

hrdinek, povídky a básně byly často sovětské provenience a motivační citáty náležely 

významným komunistům (např. Klement Gottwald – „Ať naše pracující ženy nikdy 

nezapomínají na těžkou minulost, na to, jaký přímo otrocký život měly naše dělnické 

a rolnické mámy a ať srovnávají s tím, co jim dala a dává vláda pracujícího lidu v naší 

vlasti“
147

). O politickém zaměření kalendářů jasně vypovídal také článek z levicového 

ženského hnutí dobře známé Anežky Hodinové-Spurné k 45. výročí VŘSR Cesta ke svobodě 
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a štěstí.
148

 Zdeňka Zimová byla kromě toho jednou z autorek obsáhlé a na svou dobu 

pokrokové Encyklopedie moderní ženy, která zahrnovala témata od manželství a rodiny přes 

zdraví a vzhled až po uplatnění ženy v zaměstnání a veřejném životě. Do této encyklopedie 

Zimová přispěla kapitolou Mezinárodní hnutí žen.
149

  

6 Propaganda a její význam pro komunistické hnutí 

V neutrálním smyslu slova propaganda znamená rozšiřování či propagování určitých 

myšlenek, ovšem dnes je chápána spíše pejorativně. Pokud něco označíme jako propagandu, 

znamená to cosi negativního a nečestného.
150

 Dle definice Gartha S. Jowetta a Victorie 

O’Donnell je propaganda „forma komunikace, jež se snaží dosáhnout reakce, která podporuje 

požadovaný záměr propagandisty. Propaganda může ovlivnit veřejné mínění a způsobit 

změnu chování veřejnosti“.
151

  

Komunistická propaganda se dostala poprvé ke slovu, když Vladimir Iljič Lenin v listopadu 

1917 v Rusku uspěl se svou bolševickou revolucí, jež svrhla prozatímní vládu vedenou 

Alexandrem Kerenským, který v březnu téhož roku sesadil cara Mikuláše II. Bolševici se 

ocitli u moci, rozhodnuti vytvořit nový společenský řád. Zároveň čelili obrovskému úkolu 

transformovat myšlení většinově venkovské populace, čítající více než 170 milionů lidí, 

z nichž mnoho bylo negramotných a hladovějících. K dosažení svého cíle vybudovali sovětští 

vládci obrovskou propagandistickou síť, zahrnující programy politického i praktického 

vzdělávání. Lenin mobilizoval každou dostupnou formu komunikace (a zábavy): tisk, 

vzdělávací instituce, umění, a dokonce věda se staly součástí intenzivního vnitřního 

propagandistického systému, jenž zasahoval do všech aspektů života Rusů. Politická školení 

vedená profesionálními propagandisty v různých společenských organizacích, zakládání 

čítáren umožňujících řízené diskuse i v těch nejmenších vesnicích, diskuse doprovázející 

promítání filmů – to vše bylo pod kontrolou Agitačně-propagandistické sekce, známé jako 

Agitprop, ÚV Všesvazové komunistické strany – bolševiků (do roku 1952), poté ÚV KSSS. 
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Tato propagandistická infrastruktura byla absolutně klíčová pro založení a vedení nového 

komunistického státu.
152

  

Komunisté v Československu tento model převzali a podle sovětského vzoru považovali 

propagandu, prezentovanou především v médiích, za velmi důležitou. Nový režim potřeboval 

k upevnění své moci přesvědčivě prezentovat ideologii, z níž vycházel, a zároveň najít 

způsob, jak udržet obyvatelstvo ve strachu před skutečným či potenciálním nepřítelem. Také 

potřeboval obyvatelstvo učit, jak takového nepřítele rozeznat nebo jak jej přimět k aktivnímu 

podílení se na budování „lepších zítřků“.
153

 

Od roku 1948 komunisté začali prosazovat metodu přímého stranického řízení, což přineslo 

do celé struktury kulturní politiky zásadní organizační změny, které měly za úkol prosadit 

nový stranicko-mocenský monopol, jehož páteří byl propracovaný stranický aparát budovaný 

od roku 1945 podle sovětského vzoru v čele s Ústředním výborem KSČ a jeho sekretariátem. 

Do roku 1951 se na kontrole a řízení společenského a kulturního života podílelo zejména 

Organizační oddělení a Kulturní a propagační oddělení, jehož vedoucí pracovník Gustav 

Bareš se ve svých ambicích při zavádění sovětského modelu kultury často střetával 

s představami Václava Kopeckého a dalších čelných představitelů ministerstva informací.
154

 

Jak uvádí Jiří Knapík: „Smíme-li užít zjednodušujícího zosobnění, vznikaly rozepře mezi 

reprezentanty obou pólů – Gustavem Barešem a Václavem Kopeckým. Ačkoli oba mocenské 

komplexy postupovaly při budování základních kamenů komunistické moci v kultuře ve 

vzájemné shodě, rostoucí moc stranického aparátu vyhrocovala stále naléhavěji základní 

otázku, která z obou skupin bude mít rozhodující vliv na řízení kultury a ideologie. Tento 

mocenský prvek učinil z oblasti kultury dramatické kolbiště. Předmětem licitací a střetů se 

stávalo obsazování důležitých kulturně-politických orgánů, redakcí časopisů apod. Prvek 

nedůvěry a podezřívavosti zvyšovala rostoucí atmosféra hledání třídních nepřátel, až vyústila 

v otevřené nepřátelství.“
155

  

Současně s Kulturním a propagačním oddělením byla zřízena Kulturní rada ÚV KSČ, 

v jejímž čele stáli Václav Kopecký i Gustav Bareš, která měla rozhodovat „všechny zásadní 

otázky v oboru ideologie a kultury, výchovy strany a osvěty, legislativní zásahy a opatření 
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v oboru školství, tisku, filmu, rozhlasu, tělovýchovy atd., zásadní rozhodnutí v politice min. 

školství a min. informací“ a byla zároveň „odpovědná za celkovou kádrovou politiku v těchto 

oborech“.
156

 Do roku 1952 se rozdělení moci střídavě vychylovalo ve prospěch Kulturního 

a propagačního oddělení i ministerstva informací a osvěty. Obě instituce se rozcházely jak 

v samotných metodách prosazování kulturní politiky, tak např. v názorech na kulturní dědictví 

a moderní umění. V roce 1952 zvítězila v souvislosti se zatčením Rudolfa Slánského 

koncepce Václava Kopeckého, ministerstvo informací posílilo svou pozici.
157

 
158

  

Komunistický režim v Československu vystavěl celou sebeprezentaci na marxistických 

idejích. Ty představují společenské události jako konfliktní skutečnosti, které je nutné buď 

podpořit, nebo odmítnout. Tento krok je důležitý zejména v období přechodu mezi 

kapitalismem a socialismem, kdy je rovnováha vztahů ve společnosti silně narušena. Zde 

vyvstává pro přicházející režim nutnost mít a používat propagandu jakožto sdělovací 

prostředek, jímž je možné lidové vrstvy informovat o své legitimitě i nutnosti převzít moc do 

svých rukou pod vedením té pravé ideologie, jejímž nositelem je komunistická strana.
159

 

Komunisté v Československu po převzetí moci usilovali všemi způsoby o upevnění své 

pozice. Proto se snažili 1) mobilizovat nenávist proti nepříteli, 2) uchovat přízeň spojenců 

a zachovat jejich přátelství, 3) demoralizovat nepřítele. Neváhali používat lží a zkreslujících 

informací jenom proto, aby jejich příjemci uvěřili, že to komunisté myslí dobře nejen s nimi, 

ale i s celou společností. Pro mobilizování nenávisti proti nepříteli jej museli charakterizovat 

jako bezzásadového zločince odporujícího nově budovaným hodnotám. Jeho demoralizace 

probíhala především pomocí rozšiřování negativních a zastrašujících zpráv. Vedle toho se 

vládnoucí moc zaměřovala na podporu spojenectví s ideologicky spřízněnými státy, zejména 

se Sovětským svazem. Primárním požadavkem na propagandu byla její jednoduchost, přímé 

zacílení na emoce příjemce a opakování informace tak, aby byl úspěšně osloven co největší 

počet lidí, kteří se s předkládanými informacemi ztotožní.
160
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7 Podoba komunistické propagandy ve Vlastě 1948–1956 

7.1  Přelomový rok 1948 

Rok 1948 tato práce uvádí samostatně, aby bylo možné postihnout přerod z víceméně 

demokratického, nadstranického týdeníku, který si přes svoji progresivitu stále uchovával 

jistý prvorepublikový duch, v periodikum plně podřízené ideologii komunistické strany, 

kterou na jeho stránkách hojně propagovaly mimo jiné tehdejší místopředsedkyně Rady čs. 

žen Julie Prokopová a Anežka Hodinová-Spurná, po odstranění Milady Horákové z této 

funkce předsedkyně Rady čs. žen, obě oddané komunistky ještě z předválečné éry. 

Druhý ročník Vlasty s podtitulem List Rady čs. žen, od č. 47 List Rady žen, vycházel jako 

16stránkový, od č. 40 12stránkový týdeník každý čtvrtek. Řídil jej redakční kruh Rady čs. žen 

a vydavatelstva ministerstva informací. Odpovědnou zástupkyní listu byla redaktorka Věra 

Urbanová. Vlastu vydávalo vydavatelství ministerstva informací Svět v obrazech a Rada čs. 

žen. Redakce sídlila na Národní třídě 10.  

Její obsah sestával z rubrik založených při vzniku časopisu – Rada čs. žen informovala 

o zakládání nových místních rad v městech a vesnicích a jejich činnosti, Ze světa žen 

informovala nejčastěji o úspěších žen na pracovním poli, v Právní poradně byly čtenářky 

zpravovány o právních záležitostech týkajících se rodiny (rozvodů, výživného) či zaměstnání, 

v rubrice Zdraví a krása odpovídala na dotazy čtenářek MUDr. M. Čiháková. Své vyhrazené 

místo zde měla kultura (recenze nových filmů, výstav, knih, informace o zahraničních, a to 

i západních filmových herečkách), romány na pokračování či povídky. Nedílnou součástí 

obsahu byly zdravé a úsporné recepty, rady týkající se péče o domácnost a výchovy dětí či 

rubrika věnovaná módě, šití a s ohledem na hospodářskou situaci i přešívání, doprovázená 

ilustracemi Zdenky Fuchsové, kde byly čtenářky vedeny nejen k vkusu, ale i šetrnosti. 

Rubrika pro děti Sluníčko sedmitečné otiskovala povídky, básničky, křížovky nebo hádanky, 

jménem svých průvodců Božky a Ivana motivovala dětské čtenáře k pilnému učení, letním 

pomocným pracím při žních, sběru apod. a vybízela je k posílání vlastních obrázků, básniček 

a povídek, z nichž nejlepší byly v časopise otiskovány. V soutěžích, třeba o nejhezčí 

prázdninový zážitek, mohli malí čtenáři vyhrát dětské knížky apod. Soutěžily i dospělé 

čtenářky, např. v soutěži 12 záhad paní Vlasty musely zodpovědět 12 otázek z oblasti kultury 

či domácnosti a mohly vyhrát ceny jako kuchyňský robot či rádio. Rubrika Malý oznamovatel 

uveřejňovala inzeráty na seznámení (ty přestaly být otiskovány v létě 1948) a nabídky služeb 
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různých soukromých detektivních ústavů či vypracování horoskopů a grafologických rozborů. 

Inzerce propagovala výrobky z oblasti módy, péče o vzhled, vybavení domácnosti či potřeb 

pro péči o děti a vaření. 

Časopis v průběhu roku nezměnil svou obsahovou strukturu, ale podstatně měnil ideové 

vyznění obsahu, snažil se čtenářky přesvědčit o správnosti nového zřízení a získat je na svou 

stranu ať už sliby bezstarostné budoucnosti, či upozorňováním na různé přicházející výhody 

v kombinaci s negativním zobrazováním minulosti. Ještě začátkem roku tehdejší předsedkyně 

RČŽ dr. Milada Horáková apelovala ve svém Novoročním rozjímání na nadstranickost: 

„Chceme-li obstát čestně, nerozdělujme se, ale konejme vše tak, jak to v našem národě bývá 

zvykem, když jde do tuhého: společným dobrovolným úsilím v dohodě a jednotě. Zatlačme do 

pozadí přebujelé stranictví, které nás již mnohokrát neblaze zavedlo. Nerozeznávejme se jen 

podle stranických odznaků, které nosíme na klopách svých kabátů. Vraťme se pro poučení 

zpět do oněch časů, kdy národ Husův měl pro sebe jediné zdravé dělítko, neboť mezi sebou 

rozeznával jen lidi dobré a špatné, poctivé a nečestné. (…) Řekněme si všichni na počátku 

dnů nového roku, že se pokusíme jeden každý znovu přivést k platnosti zásadu, aby člověk 

člověku nebyl vlkem, nýbrž přítelem. A vy, československé ženy, působte na náš život nejen 

svou blahodárnou pilnou prací, svým moudrým a zdravým rozumem, schopnostmi 

a vědomostmi, které jste již osvědčily na nejrůznějších úsecích, ale také svým citem. Neboť 

nejen chleba jest nám potřebí, ale také lásky!“
161

 O dva měsíce později již byl v rubrice Rada 

čs. žen (v průběhu března přejmenované na Akční výbor Rady čs. žen, což trvalo až do srpna 

1948) uveřejněn článek Vždy s lidem a národem k socialismu, jasně dokazující, že se Rada čs. 

žen dala plně do služeb nového politického systému. V souvislosti s personální obměnou 

vedení RČŽ, kdy byla Milada Horáková zbavena v únoru 1948 funkce předsedkyně, 

upozorňoval na dva body stanov Rady znějící: „Připravovati ženy k plné občanské 

součinnosti při budování státu v duchu všeobecného pokroku pro dobro národa. Působiti 

k očistě státu od nepřátelských živlů a fašistických a nacistických směrů, které by mohly 

ohroziti existenci republiky nebo demokratickou formu její lidové vlády.“ Tyto dva body 

považovala autorka článku za nutné uvést, „aby se připomnělo všem členkám Rady čs. žen, že 

opatření v Radě čs. žen byla nutná. Rada přestala plnit svoje poslání. Bylo zjednáno jasno 

o základních rozporech, které byly patrny již několik měsíců. (…) Pro záchranu Rady čs. žen 

a aby nadále zůstala pokrokovou základnou, bylo rozhodnuto, zajistit akčním výborem Radu 

čs. žen, neboť bylo odůvodněno nebezpečí, že bude zneužito významu Rady čs. žen pro 
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reakční, státu nepřátelské názory. Akční výbor Rady a Národní fronty žen nadále bude plnit 

všechny úkoly týkající se rovnoprávnosti žen, ochrany mateřství a zajišťování práv žen 

v republice.(…) Místní Rady čs. žen podle ústředního vzoru ustaví akční výbory a vyloučí ze 

svých řad ty, které podporovaly reakční, státu nepřátelské tendence.“
162

  

Změna ideového směřování listu byla rovněž patrná na tématu voleb.
163

 Zatímco začátkem 

února článek Koho volit? nabádal čtenářky, aby se voleb zúčastnily a volily po pečlivém 

uvážení a prostudování programů kandidujících stran
164

, Akční výbor Rady československých 

žen na konci května vyzýval: „Československé ženy! Voláme vás k slavnostnímu potvrzení 

naší cesty k socialismu, k budovatelské práci pro výstavbu státu k plné volební účasti pro 

vítězství jednotné kandidátní listiny semknutých stran Národní fronty, abychom manifestačně 

vyjádřily souhlas s dosavadní politikou naší vlády.“
165

 Na titulní straně č. 21 stálo: 

„S jednotnou Národní frontou k radostné budoucnosti! Ani jeden bílý lístek do volební urny 

z rukou žen!“
166

 Julie Prokopová v článku Jde o nový společenský řád apelovala na čtenářky: 

„Země naše, republika lidově demokratická, je matkou nás všech. Jí vzdáme hold, když 

hlasujeme pro kandidátku Národní fronty v čele s Klementem Gottwaldem, který za práva lidu 

v dobách nesvobody bojoval a dnes moudře ji spravuje. Vítězné volby – toť bezpečí a jistota, 

že zrodí se šťastně nový společenský řád, takový, jaký požaduje vůle národa.“
167

 

V průběhu roku se přesto Vlasta snažila pokrýt všechny významné politické události. 

Věnovala se 98. výročí narození „presidenta Osvoboditele T. G. M.“
168

, značná pozornost 

byla věnována pohřbu Jana Masaryka – „Umlkl hlas Jana Masaryka, tak milovaný vším 

národem. Mír smrti spočinul na jeho tváři, radostné v životě a klidné v smrti, kterou chtěli 

ještě naposledy spatřit nesčetní Pražané, kteří se s ním přišli rozloučiti do Černínského 

                                                           
162

 R, Vždy s lidem a národem k socialismu, Vlasta, roč. II., č. 10, 11. 3. 1948, s. 15. 
163

 Předčasné parlamentní volby do Národního shromáždění se konaly 30. května 1948 podle zcela nového 

volebního zákona. Všechny politické strany poprvé kandidovaly na jediné společné kandidátní listině Národní 

fronty (tato praxe zůstala zachována po celou dobu existence komunistického režimu). Na kandidátce bylo 70 % 

míst vyhrazeno komunistům a zbývajících 30 % prokomunistickým kandidátům z ostatních stran a nestraníkům, 

které po důkladné prověrce schválily orgány KSČ. Na kandidátce se tak neobjevil ani jeden opoziční politik 

nespojený s komunistickou mocí. Voliči tak dostali na výběr pouze mezi komunistickou kandidátkou Národní 

fronty a prázdným (bílým) volebním lístkem. Ve zcela zmanipulované atmosféře, kdy agitace proti společné 

kandidátce byla zakázána, a na řadě míst se dokonce muselo volit veřejně bez plenty, se pro kandidátku Národní 

fronty vyslovilo 89,3 % voličů. – Viz EMMERT, František. Průvodce českými dějinami 20. století. Brno: Clio, 

2012, s. 218.   
164

 K. M., Koho volit?, Vlasta, roč. II., č. 5, 5. 2. 1948, s. 3. 
165

 Akční výbor Rady československých žen, Československé ženy!, Vlasta, roč. II., č. 20, 20. 5. 1948, s. 15. 
166

 (neuveden), titulka, Vlasta, roč. II., č. 21, 27. 5. 1948, s. 1. 
167

 Julie Prokopová, Jde o nový společenský řád, Vlasta, roč. II., č. 20, 20. 5. 1948, s. 2. 
168

 (neuveden), fotogalerie, Vlasta, roč. II., č. 11, 18. 3. 1948, s. 2. 



35 
 

paláce 12. března.“
169

 Úryvkem z chystaného románu pod titulkem Povstaň, povstaň, 

Evropo!
170

 oslavila 64. narozeniny Edvarda Beneše a rovněž se s ním rozloučila: „Před 

11 lety 14. září 1937 opustil nás první president Československé republiky, veliký filosof 

a státník T. G. Masaryk. Letošního září opouští nás jeho žák a pokračovatel jeho díla, 

president Budovatel Dr. Edvard Beneš.“
171

 Zároveň se již oslavně vyjádřila k volbě Klementa 

Gottwalda prezidentem republiky. Na obálce č. 25 přinesla jeho fotografii s tehdy čtyřletou 

vnučkou Martou
172

 a článek První dělník republiky – dobrý hospodář připomněl: „Když 

nastaly historické dny únorové, kdy se reakční živly spolu se zahraničními nepřáteli snažili 

ohroziti výtěžky naší revoluce, promlouvá Gottwald znovu do duše a svědomí národa, aby 

varoval po husitsku před ‚panskou jednotou‘, před Bílou Horou a novým Mnichovem. Svou 

rozhodnou vůlí a státnickou prozíravostí, kterou na křižovatce dějin projevil, ukázal lidu 

cestu, jíž se má ubírati. (…) Sjednotit – bojovat – zvítězit – s tímto heslem presidenta 

Gottwalda jde československý národ vstříc světlým a radostným zítřkům svého národního 

a sociálního obrození.“
173

 Článek doprovázela fotografie ze slavnostního Te Deum v Chrámu 

sv. Víta na Pražském hradě, které celebroval pražský arcibiskup dr. Josef Beran, 

komunistickým režimem později tvrdě pronásledovaný. Za nového prezidenta se postavila 

i Rada čs. žen, když ve svém manifestu podepsaném předsedkyní Anežkou Hodinovou-

Spurnou a místopředsedkyní Julií Prokopovou slibovala „v plné důvěře ve státnickou 

moudrost našeho presidenta Klementa Gottwalda, v jednotě a svornosti, všemi silami přispět 

k rozkvětu československé republiky a k vybudování její socialistické budoucnosti“.
174

 

Klement Gottwald se tento rok objevil na titulní straně Vlasty ještě jednou, a to při příležitosti 

svých 52. narozenin 23. listopadu. Vlasta oslavenci, „mezi jehož krásné vlastnosti 

a schopnosti patří též jeho tvrdý a nesmlouvavý postoj k nepřátelům lidu a republiky a jeho 

krásný lidský poměr k pracujícím a ke každému člověku, (…) který si i při těžké a odpovědné 

práci předsedy strany a presidenta státu, při práci politika, státníka, vojáka, theoretika 

a praktika vždy nalezne chvilku pro svoji vnučku“, popřála: „Nechť je ku štěstí našeho lidu 

a státu dlouhá, dlouhá léta zdráv náš president Klement Gottwald!“
175

 Delegace RČŽ 

prezidentovi na Pražském hradě předala dar, „umělecky upravené provolání, kterým Rada žen 
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zahájila velkou podpisovou akci na podporu mírových snah Sovětského svazu v organisaci 

Spojených národů, s ukázkami nejlépe upravených podpisových archů“.
176

 

V souladu s ideologií KSČ už bylo informováno i o významných dnech či výročích, např. 

1. máji – „Muži – ženy – mládež – všichni půjdeme na prvního máje 1948 slavit svátek práce 

pod prapory socialismu pro štěstí a lepší zítřek všech pracujících s heslem předsedy vlády: 

Kupředu – zpátky ni krok!“
177

, osvobození Rudou armádou, záštitou našeho socialistického 

vývoje
178

, či 30. výročí vzniku Československa, které bylo viděno jako „dvacetileté utrpení, 

vedoucí ke kalvarii okupace. (…) Našich třicet roků, poznamenaných bídou milionů 

nezaměstnaných, šest let okupace a ponížení celého národa, burcuje k ostražitosti, ale také 

k dělnosti za věc míru, svobody vlasti a národů a za socialismus.
179

 V souvislosti s říjnovým 

výročím bylo zmíněno nově schválené národní pojištění nemocenské a důchodové, jež 

přineslo ženám v domácnosti i zaměstnaným nárok na bezplatnou zdravotní péči, a byly 

zdůrazněny další výhody: „Připočtěme k tomu ještě poskytování dětských výbaviček nebo 

peněžité náhrady za ně a každá z nás musí nezaujatě přiznat, že se nám nikdy o podobných 

vymoženostech pro matku a dítě ani nesnilo. Jen si vzpomeňte, kolik matek z pracujících 

vrstev si dříve mohlo pořídit na dítě výbavičku nebo dokonce kočárek. Kolik našich dětí 

běhávalo až do zámrazu bosých a otrhaných, kolik jich nevědělo, co je ovoce a máslo ne 

proto, že by nebylo, ale že nebylo peněz. Mnoho našich žen dává se strhnout plánovitou 

šeptandou reakce, která zvláště v posledních měsících rozšiřovala nehorázné lži o tom, že do 

Německa, nebo dokonce do Sovětského svazu vyvážíme vagony másla a jiných potravin. (…) 

Ukažte všem těm, které tak ochotně propadají panice, jakou péči věnuje lid, demokratická 

vláda matce a dítěti.“
180

 

Velká pozornost byla věnována také sokolskému sletu, což ovšem mohlo do značné míry 

souviset se snahou KSČ posilovat svou pozici v Sokole. Jak se vyjádřil Gustav Bareš na 

zasedání ÚV KSČ v červnu 1947: „Je třeba především v každém kraji překontrolovat, nakolik 

byla splněna výzva strany, aby každý člen vstoupil do Sokola. Aby naši soudruzi se plně 

zúčastnili cvičení a byla zlikvidována sektářská ideologie… Při všech našich okresních 

a krajských výborech jsme vytvořili komise pro podporu XI. všesokolského sletu. (…) Jestliže 
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máme 40 procent národa na naší straně, pak musíme na velké, široké základně ve skutečnosti 

také Sokol dostat pevně na lidově demokratickou dráhu.“
181

 

I prezentace pro Vlastu tak tradičního tématu, jako bylo zaměstnávání a společenské uplatnění 

žen, doznala změn. Začátkem roku Vlasta přinesla např. reportáž o „stewardce“ 

Československých aerolinií, která poskytla rozhovor londýnskému televiznímu studiu 

BBC
182

, či článek o francouzské šlechtičně vlastnící v Paříži půjčovnu klobouků
183

, ale 

později již uváděla, že „naše nová lidově demokratická republika dává ženám možnost, aby se 

uplatnily ve veřejném životě i v práci stejně jako jejich mužští kolegové“
184

, a prezentovala 

zejména ženy, které působily v dosud převážně mužských povoláních, např. jako průvodčí 

v tramvaji
185

, a zdůrazňovala jejich nástup do vedoucích funkcí
186

.  

Článek Ženy družstevnice sliboval, že „drobná, ale velmi důležitá práce družstevnic, zařazení 

do výroby, účast na pracovních brigádách a účasti žen na mohutných manifestacích 

Mezinárodních družstevních dnů jsou příslibem, že družstevnice stojí uvědoměle v jednotné 

vůli s ostatními ženami plnit dvouletý plán Gottwaldovy vlády, zaručující našemu lidu 

blahobyt“.
187

 Zatímco ještě v zářijové reportáži Ženy v hotelu pokojské pražského hotelu 

Alcron oslovovaly svoji nadřízenou „Madame“
 188

, koncem roku již Vlasta hovořila o ženách 

jako o soudružkách, např. v článku Ženy v týdnu vzorné práce byla citována soudružka 

Mašková za jinonickou Waltrovku (závod Jana Švermy), jež prohlásila, že „u nich mají 

uvědomělé ženy, které se také podle toho zapojily do Týdne vzorné práce a to nejen proto, že 

to byl dar k narozeninám presidenta Gottwalda, kterého všichni máme rádi, nýbrž byla tu také 

příležitost naučit lajdáky v závodě pořádné práci“.
189

  

Vlasta propagovala zapojení žen do pracovních plánů, nejdříve dvouletky (1947–1948), např. 

v článku Krakonošova dvouletka o vrchlabském družstvu domácích tkalců, kde „teprve nyní 

počínají krkonošské tkadleny a tkalci uvažovat o hodnotě své práce“
190

, a posléze první 

pětiletky (1949–1953). Článek Pětiletý plán předestřel vizi moderních domů pro bydlení 

1 000 000 lidí, elektrifikace a infrastruktury i v nejzapadlejších koutech republiky, lehkého 
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průmyslu produkujícího mnoho „lehčích strojů“ pro domácí práce, prádelen, lidových 

restaurací, závodních jídelen, jeslí, školek, rekreací. „Shrnuji naše úkoly v jediné větě: nechť 

československé ženy nejpilnější v práci, naplněné nadšením pro krásnou socialistickou 

budoucnost, jdou vždy věrně s presidentem Klementem Gottwaldem ke šťastné budoucnosti 

našeho lidu.“
191

  

Články o zaměstnaných ženách fungovaly také jako náborové, neboť nedostatek pracovních 

sil byl zmiňován napříč všemi obory po celé sledované období. Např. v článku Nechcete 

vyrábět české brilanty? autorka popsala Jablonec jako tradiční „město továrníků, milionářů 

a ubohých chudých sklářů“, ale dodala, že „dnes už ovšem situace vypadá jinak. Sklář už není 

ubohý přišlápnutý človíček a téměř všechny podniky jsou prakticky znárodněny a cenné devisy 

putují do státní pokladny“. Zmínila ovšem, že „devis“ by mohlo být mnohem více, kdyby 

„bylo více rukou ochotných brousit, třídit, počítat a zasazovat šatony (broušená sklíčka 

zasazená v bižuterii)“. Na závěr vyzvala čtenářky: „Co říkáte, děvčata, půjdete jim pomoci? 

Národní podnik Preciosa v Jablonci nad Nisou na vás čeká.“
192

  

Vlasta propagovala nové způsoby práce, např. takzvané stavby mládeže, brigádnické projekty 

sloužící kromě výstavby rovněž k ideologickému působení na mladé lidi. „Denní program 

brigády je velmi pestrý. Po pracovní směně je jen nevelká chvíle odpočinku, potom jsou 

přednášky, diskuse, schůze zájmových kroužků.(…) Večer jsou diskuse se zahraničními 

brigádami, táboráky a kulturní večery. (…) V táboře se žije do všech důsledků kolektivně.“
193

 

Rovněž obsah kulturní rubriky se rychle měnil ve prospěch angažovaného sovětského umění 

– v lednu recenzentka chválila apolitickou sovětskou veselohru Jaro o záměně vědkyně 

s herečkou“
194

, v dubnu již ji dojal k slzám film Zoja o sovětské partyzánce Zoje 

Kosmoděmjanské: „Ale nestydím se za tyto slzy a vím, že nejsem sama, koho hluboce zasáhla 

krátká životní pouť mladičké Zoji. (…) Volám všechny maminky. Vyzývám všechna děvčátka – 

jděte se podívat!“
195

 Dalším sovětským filmem byla nadšena recenzentka V. Z.: „Nahlédneme 

do rodinného prostředí, do školy, do domova mládeže. Kde všude se formuje mládež, 

uvědomuje o svých povinnostech a připravuje na další úkoly. A je to mládež radostná. Však 

má také proč takovou být. Vždyť vyrůstá v příznivých podmínkách, jaké jí nikde nemohou být 
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dány.“
196

 Pokud byl chválen západní film, musel mít vhodné téma, jako např. americký film 

Severní hvězda o přepadení ukrajinské vesnice nacisty. Přestože autorka měla pocit, že „líčení 

pokojného venkovského života z úvodu filmu nepostihuje celou mnohotvárnost života 

sovětského venkovského kolektivu“, tak snímek doporučila i těm divákům, „kteří zásadně 

nechodí na sovětské filmy pro jejich tendenčnost a tím méně na válečné. Ale chodí na vše 

americké. (…) I s tohoto hlediska je ‚Severní hvězda‘ snímek zvláště poučný a vítáme jej jako 

výmluvného činitele proti těm všem pošetilým divákům mezi námi.“
197

  

Naopak s psychologickými dramaty západní provenience neměla Vlasta již žádné slitování – 

dánský film Manie režiséra Gabrielsena
198

 o „bohatém tlouštíkovi, žijícím si přepychově 

z tučného rodného odkazu“, ohodnotila recenzentka jako „veskrze zbytečný produkt, jakých 

nám západní produkce dodaly – a bohužel stále dodávají – nepřetržitý řetěz“. Důvodem pro 

takovou produkci byla dle autorky „nemožnost filmových pracovníků západního světa sáhnout 

do skutečnosti pro námět. Oni musí pracně smolit různé skutečnému životu vzdálené historie, 

musí je obestírat sensačností, nebo je napojovat falešnou dušezpytností, poněvadž je 

nebezpečí ukazovat ty jejich poměry takové, jaké jsou; je nebezpečné zabrat do hloubky 

a zabývat se problémy širokých vrstev. A tak předhazují divákovi různá vyšinutá individua, 

nemorální pro každého soudného prostého člověka, a zcela bez ostychu se dokonce všemožně 

pokoušejí omluvit je a vzbudit sympatické city pro vyloženého lumpa“. Přes veškerou snahu 

tvůrců pak „je výsledek zoufale žalostný a bezútěšný a žádný nalepený happy-end mu 

nepomůže, neboť jádro je zcela falešné a shnilé“.
199

 

Dětská rubrika Sluníčko sedmitečné šla také s dobou: zatímco ještě v březnu připomínal Ivan 

dětem „výročí narozenin presidenta Osvoboditele“
200

 a vzpomínal „s pohnutím na jeho 

(TGM) syna, ministra zahraničí Dr. h. c. Jana Masaryka, který dobrovolně ukončil svůj 

život“
201

, a v září při příležitosti pohřbu prezidenta Beneše s Božkou uvedli „měli jsme ho 

všichni rádi a on nás také, víme dobře, jak velmi se zasloužil o blaho celého našeho národa, 
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a nikdy na něho nezapomeneme“
202

, v listopadu už chválili VŘSR: „Milé děti, 7. 11. slaví 

Sovětský svaz svůj národní svátek, výročí Říjnové revoluce, která přinesla národům 

Sovětského svazu svobodu a nový radostný způsob života. Vzpomeňte si v tento den na naše 

sovětské přátele a znovu si uvědomte, co všechno znamená svátek i pro nás.“
203

 V listopadu 

pak spolu s dětmi oslavili narozeniny nového prezidenta Klementa Gottwalda: „Milé děti, 

23. listopadu budeme slavit 52. narozeniny našeho pana presidenta Klementa Gottwalda. 

Vzpomeňte v tento den i vy s láskou na muže, který řídí náš stát tak odpovědně a s plným 

pochopením pro potřeby nás všech.“
204

 V soutěži o nejhezčí film byl mezi oceněnými 

příspěvky v prosinci otištěn dopis devítiletého Miroslava Rohlíka: „Milé Sluníčko! Byli jsme 

se školou v biografu a hráli krásný barevný ruský film, ‚Den vítězné země‘. Tolik se mi líbil, 

že se mnou museli jít rodiče ještě jednou. Viděl jsem krásné obrázky z přírody, nové stroje, 

veliké továrny, lodi, zvířata, mnoho jiných krásných věcí. Proto bych chtěl všem, ne jenom 

dětem, ale i velkým říci, aby se šli na film ‚Den vítězné země‘ podívat a aby se měli také tak 

rádi a pomáhali si jako lidé v Rusku. A já, až budu velký, snad se mi vyplní mé přání a budu 

se moci do vítězné země sám podívat.“
205

 

Romány na pokračování, vycházející v průběhu celého roku, byly psány spíše na společenská 

či humoristická témata a psali je jak čeští (např. Fan Vavřincová, jež kromě humoristické 

literatury psala i sentimentální prózu pro ženy pod vlastním jménem Věra Němotová), tak 

zahraniční, a to i západní autoři. Na román Angličanky Anny Sholto Vlasta lákala čtenářky: 

„Žena mezi dvěma muži! Již v příštím čísle Vlasty začátek románu Anny Sholto: Kouzlo 

svatebních šatů. Pro letní týdny jsme Vám připravili z prostředí módního modelového domu 

milostný román, který Vás jistě plně zaujme bohatostí děje a nečekanými zápletkami, které 

Vás vzruší!“
206

 Již v únoru se ale mezi ně vklínil sovětský román na pokračování Žena mezi 

muži laureáta Stalinovy ceny za literaturu z roku 1946 Borise Gorbatova. Ještě koncem roku 

začal vycházet román na pokračování Na každého muže to jednou přijde americké autorky 

bestsellerů Mary Roberts Rinehartové. Povídky byly rovněž spíše apolitického, společenského 

či humoristického charakteru – např. humorná povídka o muži obstarávajícím domácnost, 

který lituje, že se na skautském táboře nenaučil domácím pracím
207

, či Byt za byt, popisující 

dojemné setkání bezdětné vdovy, jež musí směnit svůj nadměrný byt, a její bývalé služebné, 
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která se tísní s rodinou v jednopokojovém bytě. Zcela v rozporu s nastupující komunistickou 

ideologií však obě vzpomínají s láskou na staré časy
208

. I v povídkové tvorbě byli zastoupeni 

západní autoři, např. švédská nobelistka Selma Lagerlöfová
209

. Ovšem již koncem roku 

přinesla Vlasta povídku o sovětské partyzánce Alexandře Martynovně Drejmanové, která 

nechala raději zabít novorozeného syna, než aby prozradila úkryt partyzánů, a byla Němci 

umučena.
210

 Toto téma již bylo zpracováno v textu P. Lidova Žena Sovětského svazu za Velké 

vlastenecké války, otištěném 7. listopadu 1945 v Radě žen.
211

  

7.2  Období 1949–1953 

V tomto období týdeník vycházel nadále každý čtvrtek, do č. 23/1949 měl 12 stran, poté se 

vrátil k 16stránkového rozsahu. Vycházel stále s podtitulem List Rady žen, až od č. 14/1950 

v důsledku sloučení Rady žen a organizace slovenských žen Živena-SSŽ v Československý 

svaz žen nesl podtitul List Čs. svazu žen, od 1. května 1952 List Výboru čs. žen. Redakce se 

z Národní třídy v průběhu roku 1949 přesunula do Klimentské 6 a později na adresu U Prašné 

brány 3. Od roku 1951 zakotvila na adrese Poříč (později Na Poříčí) 28–34, od začátku roku 

1952 Na Poříčí 30. Od roku 1952 byla v tiráži samostatně uvedena kromě šéfredaktorky také 

autorka výtvarné části, Jaroslava (Jarka) Bendová-Tupá. Redakce nebyla uváděna jmenovitě, 

pouze jako redakční kruh. V tomto období se ve vedení Vlasty vystřídaly Věra Urbanová (do 

konce roku 1950) a Zdeňka Zimová. Od č. 45/1953 se v tiráži objevovala různá čísla (např. 

A07211), což mohlo znamenat číslo cenzora. – Viz str. 14 této práce. 

V tomto období došlo k několika změnám ve struktuře obsahu – v červnu 1951 po postupném 

utlumování a zastoupení Božky a Ivana pionýrkou Marcelou zanikla dětská rubrika Sluníčko 

sedmitečné, což zřejmě souviselo s rozvojem specializovaných dětských časopisů. Stejně tak 

rok 1951 znamenal konec firemní inzerce i soukromých inzerátů, neboť pro (beztak 

znárodněné či zrušené) grafologické a detektivní kanceláře a modistky, stejně jako inzeráty 

poptávající hospodyně již nebylo v nové době místo a produkce národních podniků zřejmě 

reklamu nepotřebovala. Koncem roku 1951 došlo ke sloučení Vlasty a Naší domácnosti, 

časopisu Studijního a zkušebního ústavu Československého svazu žen, který tímto zanikl. 

Výsledky činnosti tohoto ústavu byly nadále otiskovány ve Vlastě, jednalo se především 

o články o správné výživě, domácím hospodaření, nových poznatcích z potravinářství apod. 
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V roce 1952 se přestaly otiskovat lékařské (které se střídaly s kosmetickými) a právní dotazy 

čtenářek, ale vyřizovaly se korespondenčně. 

Obsahově byla Vlasta již plně pod diktátem komunistické ideologie, která ovlivňovala celý 

její obsah, ať se jednalo o politické události, zapojování žen do pracovního procesu či 

veřejného života, informace o výdobytcích, které ženám poskytuje lidově demokratická 

republika, péči o domácnost a děti či módu. Celé směřování listu bylo výrazně prosovětské. 

Společenské romány a povídky nahradila ideologická díla, např. v roce 1949 několikadílná 

Nepřítelkyně lásky Vjačeslava Kovalevského o statečné komsomolce a válečné ošetřovatelce 

Šuře, o rok později Olbrachtova Anna proletářka či soubor válečných příběhů My sovětští lidé 

od Borise Polevého. Rok 1951 přinesl například povídku Dnešní matky, kde mladý pár hovoří 

se svými matkami o svých protějšcích. Zatímco matku dívky zajímá, zda je dceřin nápadník 

dobrý komunista, stejně jako je celá jejich rodina, matka mladíka, žena „po celý život zavřená 

v kuchyni“, což mělo zřejmě vyjádřit její názorovou zaostalost, je z komunistické vyvolené 

svého syna poněkud rozpačitá, ale nakonec se s ní smiřuje, protože ví, že její syn by „s jinou 

stejně nebyl šťasten“.
212

 V roce 1952 vycházela na pokračování Soudružka Anna Antoniny 

Kopťajevové či od stejné autorky o rok později příběh lékaře chirurga Ivan Ivanovič, 

o sovětských lidech, jimž přes nejrůznější, i soukromé problémy socialistická země vždy 

nakonec ukáže správnou cestu a smysl života. Pokud byla otiskována jiná než sovětská či 

česká díla (kromě tendenčních také klasická česká literatura, např. Satanáš Karoliny Světlé), 

jednalo se především o autory lidově demokratického tábora, např. povídka Rumunky Ady 

Barseanu Za volantem traktoru
213

. Díla západních autorů či ze západního prostředí, pokud se 

na stránky dostala, popisovala hrůzy kapitalistického zřízení, jako např. povídka Šťastná Jean, 

kde autor Watson W. Kanther  (zde přepsán jako U. V. Chanter, patrně z ruštiny, z které byla 

povídka přeložena) emotivně líčil umírající nezaměstnanou americkou rodinu. Šťastnou Jean 

byla myšlena matka rodiny, která zemře na souchotiny, takže neuvidí své děti zemřít 

hladem.
214

 Tentýž autor napsal povídku Za bílého dne – Povídka o americkém způsobu života 

o chudých pracujících a tulácích, kteří nesehnali zaměstnání, obě skupiny hladoví a nemají 

žádnou budoucnost.
215
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Vzhledem k obrovskému množství propagandistického materiálu v tomto časovém úseku 

jsem rozdělila téma propagandy v magazínu na pět základních okruhů, v kterých jsou 

uvedeny nejcharakterističtější příspěvky dokumentující dané téma. Vlasta se již výběrem 

a zařazením témat snažila čtenářky ovlivnit v nahlížení na to, co jsou důležité problémy 

současnosti, a otevřeně podporovala režimem požadovanou skupinovou normu chování, 

včetně oblasti soukromého života a výchovy dětí. Ve všech okruzích bylo znát zaměření na 

ženy, u kterých se předpokládalo, že jsou manželkami a matkami, ať již důrazem na sociální 

jistoty, bezpečí a mír, které umožňují šťastný rodinný život, či naopak vyvoláváním strachu 

a negativních emocí vůči domnělým nepřátelům, kteří mohli naše bezpečí a jistoty ohrozit. 

Důležitou roli hrály dopisy čtenářek, které byly většinou vybírány tak, aby poskytovaly 

režimu potřebnou odezvu, tedy budily dojem jednoty názorů a zvyšovaly zdání autenticity 

a spontánnosti.  

7.2.1 Sovětský svaz náš vzor 

Sovětský svaz hrál v komunistické propagandě magazínu jednoznačně klíčovou úlohu. Tato 

socialistická země byla prezentována jako ideál ve všech oblastech lidského konání, vzor, 

ovšem nikoliv nedostižný, ale takový, který motivuje, inspiruje i pomáhá, aby každá země, 

která se jej rozhodne následovat, dospěla zdárně k cíli – socialismu.  

Postoj Vlasty k Sovětskému svazu výmluvně shrnula reportáž jedenáctičlenné delegace 

československých žen, jež tam strávila v roce 1953 na pozvání Antifašistického výboru 

sovětských žen tři týdny – reportáž nesla název V zemi míru, štěstí a hojnosti.
216

 Reportáže ze 

Sovětského svazu byly obecně oblíbeným žánrem, pravděpodobně pro posílení pocitu 

autenticity a vyvrácení nežádoucích pochybností. 

Vzhledem k čtenářské obci Vlasty se líčení často přímo neuvěřitelných sovětských výdobytků 

soustřeďovalo především na takové, které se týkaly života žen, se zjevným cílem získat 

čtenářky na svou stranu a nadchnout je pro nový společenský řád, jehož byl Sovětský svaz 

průkopníkem. Týdeník popisoval i nový a samozřejmě lepší život žen lidově demokratického 

bloku, ať už na Slovensku
217

, v Rumunsku
218

, Maďarsku
219

 či Polsku
220

, podporoval ženy 
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z koloniálních zemí v národně osvobozeneckém boji
221

, ale jeho hlavní pozornost patřila 

ženám sovětským. Ty byly prezentovány jako ženy dokonalých vlastností a Sovětský svaz 

jako země, jež jim dává k všestrannému rozvoji nejlepší podmínky, což započalo Velkou 

říjnovou socialistickou revolucí, která „dala sovětské ženě nejenom důvěru ve vlastní síly, ale 

postavila ji zároveň na odpovědná místa sovětského života“.
222

  

Jako příklad sovětské ženy byla uváděna například lékařka Jevgenije Alexandrovna, držitelka 

Leninova řádu, již navštívila v Moskvě její československá přítelkyně, autorka článku. „Žeňa, 

drahá Jevgenije Alexandrovna, žena, která ztratila muže, syna, která sama byla celou válku 

na frontě. Která pracuje téměř s neuvěřitelným nadšením a obětavostí. Jevgenije 

Alexandrovna, která žije láskou ke své rodné zemi, Sovětskému svazu. (…) A Jevgenije 

Alexandrovna je jen jedna z milionů podobných sovětských žen. (…) Taková je sovětská žena. 

Nadšená, přímo s vřelým poměrem k životu, k práci, k lidem.“
223

  

Vlasta neváhala barvitě vykreslovat údajné skvělé postavení sovětské ženy. Na příkladu 

kariérního postupu tkadleny T. Šuvandiny, průkopnice stachanovského hnutí v Sovětském 

svazu, která byla zvolena do Nejvyššího sovětu SSSR, a stala se tak členkou vlády, 

prezentovala, že „sovětská žena není jen manželkou, matkou, hospodyní, ale také zaujala 

v sovětském státě význačné místo v socialistické společnosti a stejně jako muži se účastní 

budování nového socialistického života. Není takového odvětví, kde by sovětská žena 

nepřiložila svou ruku k dílu, a neměla velkých úspěchů v obrovské práci na výstavbě velké 

sovětské země“.
224

 Sovětské ženy mohly vyniknout ve všech oborech, jak dokazoval např. 

článek o držitelkách Leninova řádu, mezi které patřily moskevská středoškolská profesorka, 

ukrajinská operní a koncertní zpěvačka, ale i zasloužilá pracovnice kolchozu v Tádžikistánu, 

která sklidila největší úrodu bavlny v celém kraji.
225

 

Kromě zajištění skvělého pracovního uplatnění byl Sovětský svaz prezentován jako země, 

která ženě podstatně ulehčuje práci v domácnosti, neboť, jak řekl Lenin, „malá domácnost 

vytváří z ženy domácí otrokyni, omezuje ji, dusí, otupuje, snižuje, využívá její práce, která je 

krajně neproduktivní“. Proto „nastal nevídaný rozmach budování obytných domů, které je 

prováděno v souhlase se všemi požadavky, pokud jde o pohodlí. (…) Byla vybudována 
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obrovská síť veřejných jídelen, které slouží milionům lidí. (…) Žena se může uvolnit od vaření, 

kdykoliv chce. Vaří-li doma, má k disposici nejrozmanitější výběr napolo připravených jídel, 

jejichž výrobě přikládá ministerstvo potravinářského průmyslu obzvláštní význam. Není práce 

v domácnosti, v níž by sovětský stát ženě nepomáhal“.
226

 K tomu, aby žena nebyla rušena od 

budování péčí o děti, sloužil systém jeslí a školek, které byly prezentovány jako schopné děti 

nejlépe vychovat „k odvaze, skromnosti, pravdomluvnosti, pocitu kolektivismu, 

disciplinovanosti a úctě k práci“.
227

 

Sovětský svaz, především jeho metropole Moskva, byl popisován jako místo, kde je možné 

sehnat všechno zboží, ve skvělé kvalitě a za výbornou cenu. Po hladových válečných letech se 

pozornost soustředila samozřejmě hlavně na potraviny. V reportáži z Moskvy členka delegace 

Rady čs. žen uvedla: „Všichni jsme zahrnuti láskou, pozorností, vřelým přátelstvím a ovšem 

také – jídlem. A tady je možno říci: Kdo neviděl – neuvěří. Stoly přeplněné nejvybranějšími 

druhy jídel a všemi druhy ovoce se div neprohýbají. Díváme se bezradně a nevíme, co si počít, 

ještě udiveněji jsme se však dívali, když takto obložené byly také všechny obchody v Moskvě. 

A nejen obchody, ale i moskevští občané, kteří radostně se usmívajíce, odnášejí si 

z ‚gastronomů‘ úhledné balíčky. Baculaté děti ukusují banány, pochutnávají si na 

mandarinkách a jsou samy nejvýmluvnějšími svědky výše životní úrovně sovětského života.“
228

 

Jelizaveta Karpovová, ředitelka moskevského potravinářského obchodního domu a držitelka 

Leninova řádu, popisovala denní sortiment podniku jako „do jisté míry i zeměpisnou výpravu 

– sibiřské a vologdské máslo, ugličské sýry, moldavské hrozny, uzbecké dýně, skvělá stolní 

vína z Gruzie, krymské šampaňské, armenské koňaky, nejrozmanitější delikatesy – dary 

Kaspického jezera, Bílého moře, Pobaltí, zavařeniny a jamy z dagestánských konserváren, 

krabi z Dálného Východu – slovem vypočíst všechno zboží které můžeme zákazníkovi 

nabídnout – znamená mluvit o bohatství a hojnosti země“.
229

 Když už si sovětská hospodyně 

mezi tolika lahůdkami vybrala, nemusela ani nést těžký nákup – neboť „zvláštní vůz přiváží 

hospodyním objednané zboží až do domu“.
230

 

Kromě zásobování byla rovněž chválena zdravotní péče, kterou stát ženám poskytuje. Vlasta 

otiskla úryvek z knihy Američanky Annabelly Bucarové Pravda o amerických diplomatech, 

kde Bucarová, bývalá zaměstnankyně amerického velvyslanectví v Moskvě, která se rozhodla 
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zůstat v Sovětském svazu, vylíčila Sovětský svaz jako jediné místo na světě, kde ženy mají 

stejná práva jako muži, stejné mzdy a možnost získávat i ta nejvyšší místa. Chválila sovětský 

zdravotní systém, péči o těhotné ženy (sama tam porodila dítě), zdůrazňovala, že vše je 

zdarma, zatímco „přítelkyně v USA byly v době těhotenství nuceny platit za ošetření v době 

před porodem, za taxi, které je vezlo do porodnice, za postel v porodnici, za stravu, skoro i za 

vzduch, který dýchaly v porodnici“.
231

 Při čtení takové chvály je ovšem třeba mít na paměti, 

že se této propagandisticky využitelné ženě dostávalo od režimu takové pozornosti a péče, že 

byl její život s realitou existence běžných sovětských žen stěží srovnatelný, o podmínkách 

těch, které se netěšily přízni režimu, se pak nedá vůbec hovořit. 

Sovětskou péči o rodičky vylíčila idylicky také Marie Trojanová, delegátka Čs. svazu žen, 

která v rámci návštěvy Sovětského svazu navštívila porodnici, kde vedoucí lékařka „s láskou 

a mateřskou upřímností přichází mezi své svěřence, pro každou má dobré slovo a dovede 

opravdu svojí prací pro štěstí sovětských rodin upevňovat lásku k sovětské moci, 

k milovanému učiteli všech pracujících, s. Stalinovi, neb vždy zdůrazňuje, že péče, které se 

dostává sovětské ženě, je výsledek socialismu a učení Lenina a Stalina, že bez socialismu 

nebylo by ani porodnic, ani péče o živého člověka“.
232

 Sovětští lékaři dokonce vypracovali 

metodu bezbolestných porodů. Stačilo zbavit ženy předsudku, že porod musí bolest 

doprovázet, a ženy začaly rodit zcela bezbolestně.
233

 (Ze sovětského vzoru poté vycházeli 

i čeští lékaři při vypracování metody bezbolestných porodů.
234

 – Viz str. 80 této práce.) 

Dokonalá zdravotní péče byla údajně i na pracovištích – v reportáži z moskevské textilní 

továrny bylo zmíněno, že zaměstnankyně mají k dispozici závodní zdravotnické středisko, 

kde se provádí veškeré zdravotní služby včetně preventivních prohlídek, které předcházejí 

např. rakovině děložního čípku, „nejrozšířenější, naštěstí také nejméně nebezpečné formě 

rakoviny“. V továrně bylo rovněž lékařsky školeným personálem postaráno o kojence dělnic 

a byla vybavena tzv. kabinety ženské hygieny – „sem si chodí ženy, které mají potíže, na 

chvilku poležet, umýt se, osprchovat, na chviličku odpočinout a osvěženy se vrátí ke svému 

stroji“.
235

  

Socialismus byl také prezentován jako zřízení, které má blahodárný vliv na soukromý život 

sovětských rodin – účastnice třítýdenní cesty do Sovětského svazu na pozvání 
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Antifašistického komitétu sovětských žen vedle chvály sovětské péče o matku a dítě 

poukázaly především na skutečnost, že „odstraněním hospodářské nejistoty a nebezpečí 

hospodářských krisí, dále tím, že se žena stala samostatnou pracovní jednotkou, se 

neobyčejně upevnila sovětská rodina. Hospodářská jistota, vítanost ženiny práce mimo 

domácnost, dále skutečnost, že v sovětské společnosti není politických a ideologických 

rozporů, které vedle hospodářských příčin tak často rozkládají rodinu v kapitalistických 

státech, vede docela k novým vztahům mezi manžely“.
236

 Ovšem socialistický systém 

nechválily jen ženy pracující – i žena v domácnosti, manželka továrního mistra a matka tří 

dětí Anna Fjodorovna Popková vyzdvihla, že „trvalý blahobyt v naší rodině nemůže být 

porušen žádným nečekaným zásahem. Každému členu mé rodiny zaručuje Sovětský stát právo 

na dobře placenou práci, na vzdělání i odpočinek“.
237

 

K odpočinku patřila samozřejmě i kultura – rovněž v té jsme se měli od Sovětského svazu co 

učit. V sovětské tvorbě byla oceňována nejen její estetická, ale i morální a výchovná funkce. 

Všechny tyto aspekty bohatě splnil například hudební film Píseň tajgy, oceněný Stalinovou 

cenou, „příběh nadaného klavíristy, kterému válečné zranění znemožní další uměleckou dráhu 

a přivodí konflikt s jeho děvčetem. V západních produkcích by z toho byl film více méně 

ponurého psychologického ladění, který by se s umíněnou důkladností a se zalíbením zabýval 

trýznivými duševními stavy postižené dvojice, jenž by je stavěl do řetězu bezvýchodných 

situací a v nejlepším případu by se skončil tupou resignací nebo laciným, nepřisvědčivým 

a pravdě nepodobným happyendem“. To ovšem nepřichází v úvahu v Písni tajgy, kde „se 

musí postižený člověk také vyrovnat sám se sebou, ale nikoliv jako isolovaný v sebe ponořený 

jedinec, nýbrž jako příslušník kolektivu, který mu upřímně a s účastí pomáhá překonat obtíže 

a nalézt správnou cestu“.
238

 Nejinak tomu bylo v literatuře: „Sovětský svaz dokázal vytvořit 

největší nejpokrokovější a nejkrásnější dětskou literaturu na světě. To především díky 

všestranné péči bolševické strany a sovětské vlády, které vždy viděly v literatuře mocný 

nástroj výchovy.“
239

 Sovětští umělci bodovali i na poli divadelním – pozitivní recenze se 

dostalo např. hostování Moskevského divadla dramatu v Praze, neboť „sovětští hosté jsou 

nám vždy hosty nejvítanějšími a nejmilejšími a sovětští umělci – hudebníci, tanečníci, herci – 
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nalézají vždy nadšený ohlas v nejširších vrstvách diváků“. Obzvláště byla ceněna jejich 

schopnost „najít nejlidštější výraz pro svého, sovětského člověka“.
240

 

S takovou zdravotní péčí a všestranným komfortem nepřekvapily myšlenky na rapidní 

prodloužení života, a to až na 150 let. V Sovětském svazu už bylo možné najít první příklady 

– „142letý Machmud Euvazov pracuje v kolchoze Komsomol v lerikském okresu 

Azerbajdžanské SSR. Jeho ženě je 120 let, dceři 100 let. Má 118 synů a dcer, vnuků, pravnuků 

a prapravnuků. Kolik je v SSSR veselých, čilých starých lidí, kteří neznají stařecké sešlosti, 

doprovázené nemocemi!“
241

 

O jistých pochybnostech, které přes masivní propagandu o Sovětském svazu panovaly 

minimálně mezi částí obyvatelstva, však svědčil text poslankyně Milady Netušilové, která se 

zúčastnila zájezdu do Moskvy a poté o svých zážitcích vyprávěla na schůzích a v závodech. 

Často se prý setkávala s otázkou: „Směly jste všude, kam jste chtěly jít? Neukazovali vám jen 

pěkné věci?“
242

 Přestože poslankyně samozřejmě uvedla, že viděly všechno, co chtěly, a nic 

jim nebylo zatajováno, tak tato poznámka svědčí o tom, že režim o těchto pochybnostech 

věděl, a cítil potřebu se proti nim vymezit. 

7.2.2 Nová, lidově demokratická žena 

Sovětský svaz byl v té době jedinou zemí světa, která již socialismu dosáhla (a pracovala na 

přechodu ke komunismu), zatímco jeho satelity včetně Československa se nacházely 

v jakémsi předstupni socialismu, v systému lidové demokracie. Toto „svérázné pojetí 

demokracie“, jak to pojmenovává Petr Fidelius, chtělo „na první pohled odlišit novou 

demokracii od starého, buržoazního pojetí“.
243

 Nová, tzv. lidová demokracie se ovšem od 

tradičního výkladu výrazu demokracie zásadně lišila – zatímco demokracii lze definovat jako 

„souhrn pravidel zamezujících využívání moci k výlučnému prospěchu jedné složky 

společnosti a na úkor složek ostatních“
244

, lidová demokracie je dle výkladu „politický systém, 

který se od politického systému SSSR liší některými prvky, alespoň formálně přetrvávajícími 

z předválečného, resp. těsně poválečného období, jako je např. existence více politických 

stran (ovšem plně závislých na vládnoucí komunistické straně) či systém národní fronty, 

sdružující politické strany a společenské organizace. V praktickém fungování se ovšem systém 
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lidové demokracie podstatně nelišil od sovětského modelu socialistického státu, založeného na 

tzv. diktatuře proletariátu“.
245

 Vlasta ovšem zcela v intencích tehdejší propagandy výraz 

„lidově demokratický“ používala výhradně v pozitivních konotacích.  

Nová, lidově demokratická republika měla stvořit zcela novou ženu. Snahy ženského hnutí 

a jeho osobností o emancipaci žen sahající hluboko do první republiky (a často ještě dále) 

a jejich úspěchy byly zamlčovány a jako ten, kdo ženám konečně přinesl vytouženou svobodu 

a spravedlnost, byl prezentován nový režim. Dle sovětského vzoru měla být žena kromě své 

role matky a manželky především pracující a angažovaná, v čemž jí měl stát vycházet vstříc 

službami týkajícími se péče o domácnost a děti. 

Zaměstnanost žen byla vždy tématem ženského hnutí a jeho časopisy přinášely v souladu 

s tím informace o pracujících ženách, ovšem komunisté se soustředili především na propagaci 

žen v původně mužských, manuálních a fyzicky náročných profesích a na pracovištích 

vyhrazených dosud mužům. To byla např. Státní strojní stanice na Konopišti, kde sídlil 

„pracovní kolektiv 25 strojníků a traktoristů v čele s naší první ženou-vedoucí, s. Ludmilou 

Šímovou“. Kolektiv, zahrnující ještě dvě soudružky, vzorně plnil závazky republice ke sjezdu 

KSČ a plnil je přímo „pod konopišťským zámkem, dnes tichým museem vzácných sbírek; na 

místě, kde stály Esteho konírny, bzučí motory traktorů a v hlubokých zámeckých sklepích, 

odkud vozili šampaňské, teď vozí traktoristé pohonné látky“.
246

 Ženy byly prezentovány jako 

železničářky
247

, dělnice v těžkém chemickém průmyslu
248

, hutích
249

, traktoristky
250

, či 

dokonce svářečky potrubí
251

.  

Opravdovým vzorem ženy té doby byla však bezpochyby soudružka Božena Živná 

z Břevnova, hornička fárající na dole v Libušíně. Ani těžká operace ji nezastavila v plnění 

pracovních povinností, po léčbě se vrátila zpět do práce s plným nasazením – „nakopala po 

své pracovní době přes sto tun uhlí a stala se tak první stotunařkou v ČSR“. Kromě denního 

dojíždění z Břevnova do Libušína a překračování plánu si tato údernice „sama obstarává 

vzorně celou domácnost, navštěvuje schůze KSČ, lidové správy, SČSP a ČsČK, jehož je 

dobrovolným pracovníkem“.
252

 Fyzicky namáhavá práce nebyla považována pro ženu za 
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překážku, ba byla dokonce propagována jako zdravá, jak uváděl příklad soudružky Šnajdrové 

v reportáži ze stavby obytných domů v Praze Na Zelené lišce, kde čtyři ženy zednice 

připravovaly maltu pro celé staveniště. „Měla pět dětí, z nich jen dvě jsou naživu. Vychovává 

je sama, protože se o ně manžel nestará. Sama je nemocna, nemůže dělat těžkou práci. 

‚Vydrátkovat parkety, to by mě zabilo,‘ říká, ‚ale tady na stavbě mi svědčí. Pohyb lopatou je 

prý pro mne zdravý, jsem stále na čerstvém vzduchu a nález na plicích se lepší. Dostáváme 

tady všechny lístky pro těžce pracující, takže jídla je dost, peněz si vyděláme také dost – 

pracujeme v úkolu a bereme týdně každá asi 1.700 Kčs. Tak co nám chybí?‘“
253

 Ve výrobě 

pomáhaly i soudružky z kanceláří: „Víme, že sukárna má teď moc práce a že těžko stihne 

zvýšený výkon tkalcovny. Víme, že máme málo lidí. Rozhodly jsme se, že vypomůžeme 

v sukárně. Zjednodušíme agendu v kancelářích, přidáme v práci a ono to půjde. Dáváme svou 

práci v sukárně darem k odborovému sjezdu.“
254

 Přes jednoznačnou podporu manuálních 

profesí ženy budovaly ve všech oblastech a na všech pozicích, jak shrnul článek Ženy 

v továrně, v úřadě i na venkově budují republiku
255

. Pomáhat lidově demokratické republice 

ovšem mohly ženy i z domácnosti. Vlasta čtenářky např. žádala o zapojení do sběru kostí –

„Více kostí do sběru – více zboží na trhu“
256

, slunečnicových jader, kdy každá žena měla 

pěstovat alespoň 10 slunečnic s heslem „Pěstujeme slunečnice, aby bylo tuku více“
257

, či 

dokonce pecek, neboť „z jednoho kg pecek, který odevzdáte, se získá tuk na 1 kus toaletního 

mýdla“
258

. Takové sběry ovšem spíše prozrazovaly nedostatek surovin a nedobrou 

hospodářskou situaci. 

Ze stránek Vlasty mělo být také jasné, že lidově demokratická republika umí ženy podpořit, 

aby kromě zaměstnání a společenské angažovanosti zvládly i roli manželek, hospodyň 

a matek. Na porodnost se kladl velký důraz, jak ostatně vyjádřila jedna z klíčových osob 

československého komunistického ženského hnutí, Anežka Hodinová-Spurná: „Proč bychom 

byli bojovali, proč bychom s napětím všech sil znovu budovali náš stát, proč bychom byli 

pracovali na jeho převedení k socialistické a konečně komunistické formě lidské společnosti, 

kdybychom výsledky svého úsilí nemohli předat šťastnějšímu potomstvu, kdyby náš národ 

vymíral?“
259

 Byl proto zdůrazňován rozvoj porodnic, např. porodnice v Podolí, tenkrát zvané 
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Dům mateřství v Podolí, „kde maminky opatrují opravdu jako oko v hlavě. (…) Trvalo to 

dosti dlouho, než bylo dřívější přepychové sanatorium, kde rodily ženy z pověstných horních 

deseti tisíc, přeměněno v nemocnici, která slouží všem. (…) Snad není třeba podotýkat, že 

v podolské nemocnici neexistují třídy a že jsou zde všechny ženy léčeny v národním pojištění. 

A jako velký klad hodnotíme také skutečnost, že zde byl potlačen zakořeněný nešvar dávání 

spropitného ošetřujícímu personálu“.
260

 Byly zestátněny poradny pro matky a děti, jejichž 

pracovnice prováděly poradenskou činnost a docházely i do rodin s novorozenci, neboť „naše 

zdraví a zdraví našich dětí není dnes už soukromou záležitostí, ale patří celému národu“.
261

 

Zaměstnaným ženám měly usnadnit péči o děti jesle a mateřské školy, o kterých se hovořilo 

v souvislosti se zaměstnaností žen již dříve a které rovněž již dříve fungovaly, ovšem čtenářky 

Vlasty měly získat dojem, že to je další vymoženost, s kterou přišel až lidově demokratický 

stát, např. v článku Naše péče o nejmenší byly jesle prezentovány jako „přirozený výsledek 

úsilí státu, který dětem dává máslo a ne kanony, který buduje socialismus a mír, který chce 

dávat dětem šťastný život a ne smrt v troskách bombardovaných domů“
262

. Kolektivní péče 

byla navíc propagována jako jediná správná a pro dítě vhodná a zdravá. Reportáž z Karlových 

Varů uváděla, že „děti nemívají doma takovou péči, takové možnosti, jako ty děti, které 

zaměstnané maminky svěřily péči vzorných jeslí U Imperiálu“. Zcela v souladu s tímto 

tvrzením odpověděla na otázku „Kdo se vám stará o děti?“ matka tří svěřenců tohoto 

zařízení, zaměstnankyně mlékárny paní Richtrová: „Jsou v jeslích a mají se lépe než 

doma.“
263

 Podle sovětského vzoru byly otevírány i jesle týdenní. Jedno z prvních zařízení 

tohoto typu, zprovozněné v bývalé vile Vlasty Buriana v pražských Dejvicích, fungovalo pro 

děti od jednoho do čtyř let. „Do týdenních jeslí přinesou maminky děti v pondělí ráno 

a v sobotu si je odvedou nebo odnesou na neděli domů. A děti už jsou na jesle tak zvyklé, že se 

doma často ptají, kdy už půjdou ‚domů‘ do jeslí. (…) Ano, ti maličtí tu mají opravdu krásné 

a radostné prostředí. Škoda jen, že je tu místo pouze pro 25 dětí. Těch, které by do týdenních 

jeslí patřily, je v Praze jistě více. Zatím jsou tyto týdenní jesle v Praze jediné. Budou se však 

otvírat nové na Smíchově a věříme, že pro dobro dětí a úlevu maminkám budou další a další 

následovat.“
264

 Nebylo pochyb, že kromě usnadnění života pracujícím matkám byla vítanou 

vlastností těchto zařízení možnost ideologicky ovlivňovat děti již od útlého dětství. To ostatně 

celkem otevřeně přiznával článek Ráj dětí, popisující fungování zemědělského útulku pro děti 
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v Litovicích u Kladna, „kde jsou děti raději než doma, ale ve kterém nejde jen o to, aby měla 

matka kam dát dítě v době své nepřítomnosti, ale kde se už od nejmladšího věku vytváří 

v kolektivu charakter nového člověka“.
265

 Chváleny byly i mateřské školy, titulní strana 

č. 13/1949 oznamovala, že „O děti zaměstnaných žen je nejlépe postaráno v mateřských 

školách“
266

, reportáž s výmluvným názvem Jako u maminky popisovala vzorné vedení 

mateřské školy v České Kamenici a končila optimisticky: „Sto padesát nových mateřských 

škol bylo letos otevřeno v našem státě. Budou-li všechny takové jako škola v České Kamenici, 

nebudou mít naše závody nouzi o ženské pracovní síly. A to znamená i urychlení výstavby 

socialismu.“
267

  

Ženy, které nechtěly dát děti do jeslí či mateřských škol, byly považovány za konzervativní, 

staromilské, a dokonce karikovány, jako např. v kreslené anekdotě, na které dvě ženy, 

s límcem z lišky a v kloboucích, což mělo zřejmě evokovat jejich buržoazní původ 

a smýšlení, spolu hovoří: „Kdepak, paní profesorová! Já bych taky nedala ani za nic děti do 

školky. Ještě by mně tam z nich vychovali uličníky.“ Jejich vyparáděné děti, které je provázejí, 

přitom střílí z praku do výlohy, tahají kočku za ocas, šplhají na sloup veřejného osvětlení, 

zkrátka se chovají tak, aby bylo jasné, že tyto matky výchovu svých potomků nezvládají a že 

domácí výchova obecně dětem vůbec nesvědčí.
268

 

S domácími pracemi mělo českým ženám pomoci především družstvo Osvobozená 

domácnost. Družstvo nabízelo hlavně prádelny. „Do února byly naše prádelny v soukromých 

rukou a jejich majitelům šlo především o velké zisky. Nedůvěřivost mnohých žen k těmto 

podnikům byla často oprávněná a podložená trpkými zkušenostmi. Nejednou bylo jejich 

prádlo vyměněno a protože bylo běleno škodlivými přísadami, za rok vypadala dobrá cícha 

jako průsvitná záclona.“ To už ale bylo minulostí a družstvo dále nabízelo opravy prádla 

a punčoch, úklid domácnosti (kde však autorka sama přiznávala, že „organisace tohoto 

oddělení je v začátcích a těžko stačí veliké poptávce. Jeho rozšíření závisí na tom, zdali se 

družstvu podaří opatřit pro úklid pracovní síly a získat pomocné stroje ze zahraničí“), čištění 

a barvení šatů, mělo „organisovat službu pomocnic v domácnostech, které zůstávají bez péče 

hospodyň po celou dobu jejich pobytu v porodnicích a sanatoriích“. Časem družstvo 

plánovalo obstarávat zaměstnaným ženám i nákupy. „Chceme, aby typ unavené a vyčerpané 

ženy, spěchající z práce do práce, pohybující se jen v bludném kruhu povinností, patřil co 
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nejdříve již minulosti. Pracující žena v socialistickém státě, zbavená nejtěžších starostí, 

vybojuje si dosti času, který bude moci věnovat jen sama sobě, svým zálibám 

a sebevzdělávání. Družstvo Osvobozené domácnosti si je vědomo, že svou činností pomůže 

dalším tisícům pracovnic zařadit se do budovatelské činnosti republiky a přispěje tak 

i značným dílem k rozkvětu socialismu.“
269

 Ke stravování byly doporučovány závodní 

kuchyně, aby byly ženy zbaveny domácího vaření. Počáteční nedůvěra některých strávníků 

k novému zařízení však vedla například v reportáži ze závodní kuchyně Zemského velitelství 

SNB v Lázeňské ulici na Malé Straně k závěru, „že bude třeba nejen zvýšit úroveň 

hromadného stravování, ale také vychovat strávníky k tomu, aby se naučili jíst hodnotná 

a zdravá jídla, na která nejsou dosud zvyklí“.
270

  

Nový přístup lidově demokratické ženy k životu se měl projevit i v oblékání a bydlení. 

Osvobozená neměla být jen domácnost, ale také móda, která kladla důraz především na 

účelnost a praktičnost. Ve stejnojmenném článku autorka kritizovala zpátečnické ženy, „které 

při slově konfekce pokrčí rozpačitě rameny a zdvihnou pohrdavě obočí. Mluví pak 

o uniformitě a nutném prý úpadku tvůrčích schopností našich, i v cizině vyhlášených 

řemeslníků. Při hromadné výrobě oděvů však nejde o uniformy, ale těmto mondénním ženám 

jde o neobyčejnost, nápadnost, nikoliv o osobitost zjevu. Život sám však nenávratně pohlcuje 

tyto kavárenské tygřice, jejichž jediným zaměstnáním bývalo shánění módních novinek 

a jejich vystavování při společenských podnicích. Velmi málo jich už běhá po korsech a přece 

jsou naše ulice denní přehlídkou dobře oblečených žen.“
271

 Změn mělo rovněž doznat 

bydlení, které se mělo stát bydlením socialistickým: „Jak to? Copak rozeznáváme bydlení 

socialistické a kapitalistické? – zeptá se ten, kdo ještě nechápe, že socialismus není pouhou 

frází, ale že je to tvůrčí element, který zasahuje hluboko i do našeho soukromého života. Ano, 

odpovídají naši architekti, socialismus v bydlení existuje. Krásné zdravé obydlí a spokojená 

domácnost pro každého pracujícího, tak vypadá socialismus v tomto oboru v praxi.“
272

 

Povinností ženy-matky bylo skoncovat s nevkusem, jejž představovaly „sošky neb vázičky 

typicky buržoasní bezvkusné výroby“ nebo „pokrývky či pokrývečky zaplavující třeba ještě 

někde byty v našem lidově demokratickém státě“. Ženy byly vyzvány, aby si přibraly ještě 

tento závazek: „Dejme se do boje s brakem a kýčem a dříve než uplyne pětiletka, postavme své 
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děti před tvář veřejnosti, jako nové socialistické a kolektivní tvory, oproštěné od buržoasního 

a šosáckého nevkusu, vyrůstající v domácnostech očištěných od braku a kýče!“
273

  

S brakem a kýčem se musela vypořádat i kultura – „u nás už nenávratně minula éra 

rodokapsů, kovbojek a detektivek, Červených knihoven a Krásných románů. Tento brak 

nemohl dát naší mládeži do života nic dobrého. Mohl jen zavádět na scestí zdravou fantasii 

mládeže, spoutávat ji škodlivou sentimentalitou, odvádět ji od života, od sociálních problémů 

a třídních rozporů a činit ji pokorným a bezmocným sluhou vykořisťovatelů. Ta tam je doba 

Malých lordů, Kájů Maříků a jim podobných knih, které falšovaly život a lhaly dětem. Ti tam 

jsou Študáci a kantoři a jim podobní hrdinové, kteří učili naši mládež cynismu a neúctě 

k člověku a jeho schopnostem. Jsou pryč a nelitujeme jich.“
274

  

Jako kvalitní náhradu Vlasta samozřejmě nabídla kulturu sovětskou, která mohla ženám 

v mnohém pomoci, stejně jako autorce recenze sovětského filmu Jarní proud. Recenzentka, 

sama matka tří dětí, „dvouletého klučiny – únoráčka“, devítileté pionýrky a čtrnáctiletého 

hocha, nalezla ve filmu odpovědi na všechny otázky, které si ohledně výchovy dětí kladla, 

a vybízela ostatní rodiče: „Podívejme se na tento film. Pomůže nám. Je pro nás.“
275

 Kdo 

nevyznával socialistické umění, snadno se setkal s odsudkem. Když se jedna čtenářka 

v rubrice Dopisy čtenářek bezelstně zeptala na svou oblíbenou herečku Gretu Garbo, dostalo 

se jí kromě sdělení, že o soukromém životě Grety Garbo není nic známo a že se opět vrací 

k filmové činnosti natáčením filmu Milenec a přítel (který nikdy nevznikl), následující 

odpovědi: „Vyslovujeme však podivení, že v dnešní době, plné ruchu, práce a nového tvoření, 

v době, kdy jsou ženy naprosto zrovnoprávněny a je jim otevřen přístup do všech oborů 

a tudíž mají nesmírné množství jiných předmětů pro přemýšlení – že v této době  může se 

někdo oddávat neplodnému snění  a trápit se zbytečným zájmem o soukromý život cizí filmové 

hvězdy. Tato hvězda svým pojetím života není nijak blízká našim ženám a nemá s nimi nic 

společného. Mnohem méně by nás udivil na příklad zájem o život některé z našich údernic – 

nebo musí-li to už být herečka, tedy některé naší, polské, nebo ruské výkonné umělkyně. Není 

pochyb, že mezi nimi je mnoho výrazných typů a že mohou být někomu ideálem mnohem spíše, 

než filmová hvězda západní či americká.
276
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7.2.3 Straničtí vůdci 

I socialismus či lidově demokratické zřízení potřebovaly vedení. Přes neustálé zdůrazňování 

vlády lidu byl lid formován, směrován a řízen komunistickou stranou – „termín ‚lid‘ se často 

užívá jako synonymum pro ‚společnost‘, ‚pracující‘ či ‚masy‘: všechny tyto výrazy mohou 

v jazyce oficiální propagandy sloužit jako zaměnitelná označení pro onen ‚jednotný 

organismus‘, jehož ‚životní zájmy‘ vyjadřuje a uskutečňuje strana.“
277

 „Leč ani ‚strana‘ není 

útvar jednoduchý: skládá se z ‚členských mas‘ a ‚ústředí‘ neboli ‚vedení‘, jež se samo skládá 

z jednotlivých ‚vůdců‘.“
278

 A právě na nejvyšší stranické vůdce se Vlasta při svém 

ideologickém působení ve sledovaném období zaměřila. 

Jednalo se především o předsedu Komunistické strany Československa a československého 

prezidenta Klementa Gottwalda a generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského 

svazu a vůdce sovětského státu Josifa Vissarionoviče Stalina. Vlasta oba muže prezentovala 

jako velké, neomylné, dokonalé státníky, o jejichž kvalitách neexistují žádné pochybnosti. Při 

jejich popisu používala výhradně pozitivně hodnotící adjektiva – veliký, moudrý, geniální, 

milovaný. Stalin byl veleben jako (nejen) Gottwaldův učitel a Gottwald naopak jako jeho 

dobrý žák. Na jejich dobrotu, moudrost, ale i nezbytnou bdělost a tvrdost vůči nepřátelům se 

lid mohl spolehnout a nechat se s důvěrou vést správným směrem k socialismu, v případě 

Sovětského svazu již komunismu. Ve vztahu lidu k oběma vůdcům se kladl velký důraz na 

vytvoření zdání jednoty a svornosti, v nichž lid vzhlíží k těmto téměř otcovským postavám, 

jimž vděčí za svůj blahobyt, bezpečí a štěstí. Zatímco Gottwaldův vliv se omezoval na 

Československo, Stalin byl líčen jako vůdce pokrokového lidu celého světa, opora a záštita 

světového míru, byl nazván „nejlepším učitelem našeho národa“
279

, či dokonce „učitelem 

národů“
 280

, což bylo vzhledem k naší historii a osobě Jana Amose Komenského obzvláště 

servilní. U Stalina byl zmiňován i jeho údajný statný, mladistvý zjev, u Gottwalda rodinné 

zázemí, v němž byl starostlivým manželem, otcem a dědečkem. Jejich politika byla vždy 

prezentována jako ta, která dala ženám skutečnou svobodu a rovnoprávnost. 

Zdání jednoty lidu pod vedením Klementa Gottwalda se snažila vzbudit například titulní 

strana k ročnímu výročí Vítězného února, kde se pod velkou prezidentovou fotografií vyjímal 

popisek: „V únoru 1948 nastoupil československý lid pod vedením Klementa Gottwalda 
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svorně a pevně cestu k socialismu“.
281

 Láska k prezidentovi se samozřejmě neomezovala jen 

na Čechy, titulní strana č. 47/1952 zachycovala skupinu pionýrů z národní školy ve Starém 

Smokovci zdobících jeho veliký obraz s nápisem „Nech žije náš milovaný prezident“.
282

 

Klement Gottwald byl vzletně nazýván „věrný syn našeho lidu a národa“, jehož zásluhou 

bylo, že se „pracující lid stal pánem a hospodářem ve své zemi“.
283

 Na důkaz vděčnosti byl 

lid s Gottwaldem ztotožňován – reportáž ze stavby mládeže, při které mladí brigádníci 

budovali Novou huť Klementa Gottwalda, nesla příznačný název Na stavbách socialismu 

roste mládež nová – mládež Gottwaldova.
284

 Gottwaldova nebyla jen mládež, ale i pětiletka – 

děvčátko na titulní straně č. 1/1952 vyzývalo: „Ženy, maminky, nastupte ve čtvrtém roce 

Gottwaldovy pětiletky ještě směleji do práce na budování vlasti a do boje za světový mír, aby 

naše dětství a budoucnost byly krásné a radostné!
“285

  

Klement Gottwald měl velkou oporu v komunistkami ovládnuté Radě čs. žen, později 

Československém svazu žen. Tyto organizace Komunistické straně Československa a jemu 

jako jejímu vůdci připisovaly veškeré zásluhy za boj o ženskou rovnoprávnost: „KSČ, které 

historický V. sjezd dal správnou marxleninskou linii, vyzbrojil ji bolševickou taktikou 

a postavil do jejího čela soudruha Klementa Gottwalda, vedla už v předmnichovské republice 

spravedlivý třídní boj za osvobození pracujících a tím i boj za osvobození žen.“
286

 Čtenářky 

Vlasty byly motivovány k čtení Gottwaldových spisů, v článku Co mi daly spisy Klementa 

Gottwalda je autorka chválila jako čtivo, které jí otevřelo oči – „daly mi chuť a sílu do nové 

práce, upevnila se moje víra v naši slavnou Komunistickou stranu Československa“. 

Obzvláště nadšena byla z pasáže, „když soudruh Gottwald prohlásil v parlamentě: ‚– vezměte 

na to jed: jednoho dne, dnes či zítra, dříve či později, ale jednoho krásného dne vám zlomíme 

vaz‘“. Naštěstí, radovala se, „my dnes žijeme v jiných podmínkách, pro nás již ten krásný den, 

kdy jsme buržoasii zlomili vaz, přišel“.
287

 

Stalin, na stránkách Vlasty medializovaný snad ještě častěji a emotivněji než Gottwald, byl 

rovněž popsán jako muž, za nímž stojí pevně a neochvějně celý národ, což měly dokazovat 

například volby do oblastních, okresních a místních sovětů v roce 1951 s „téměř stoprocentní 
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účastí voličů“, které „byly mohutnými manifestacemi všeho lidu pro mír a výrazem horoucí 

lásky k vlasti a velikému učiteli národů, prvnímu obránci míru celého světa, generalissimu 

Stalinovi“.
288

 Rolnice a poslankyně A. Mrskošová Stalina nazvala „osvoboditelem a přítelem 

našeho lidu, praporečníkem míru“, který dal sovětským ženám důstojnost. „On to byl, veliký 

Stalin, který jim dal poznání smyslu života: Radostnou, osvobozenou práci pro celek 

a poznání vysokých ideálů, za něž je i radostno trpět a umírat.“
289

  

Kult osobnosti se zde projevoval naplno – Stalin byl líčen téměř jako nadpozemská bytost, 

jejíž přítomnost přiváděla lidi do extáze, jako např. Martu Čisteckou, tkadlenu údernici 

z miletínské Milety, která byla vybrána do vládní delegace, jež se v Moskvě zúčastnila 

slavnostního večera za přítomnosti nejvyšších sovětských představitelů. Do poslední chvíle 

ovšem nebylo jisté, zda se akce zúčastní i sám Stalin. Soudružka Čistecká prožívala den ve 

velkém napětí: „Celý den jsem nestála za nic. Všechno mi padalo z rukou, okolí mne 

nezajímalo. Vlastně, nemluvím tak docela pravdu, protože dopoledne jsme šli do mausolea 

k Leninovi.“ Ovšem večerní setkání se Stalinem překonalo i návštěvu mauzolea: „Už jdou. 

První Molotov, toho znám z obrázků, ten druhý – třetí… Ten třetí! Ruce se zaťaly do sebe. 

Klouby zbělely. To ty vstáváš, Marto? Děláš všechno, co ostatní, ale nevíš o tom. Kabelka leží 

na zemi, šlapeš po ní. Nikdo nedýchá, jen tvá krev šumí, tvé srdce zmateně, šíleně bije. Potlesk 

zazněl po chvíli nesmírného ticha. Ten třetí byl – Stalin. Rovný, statný, usměvavý. Kdepak 

sedmdesát let! To není pravda. Má uniformu, ne, žádná vyznamenání, jen hvězdu na hrudi, 

Leninův řád. Směje se. Je prostý, milý. To není legenda. To je krásný člověk.“
290

  

Největší propagandistickou příležitost dostala Vlasta, stejně jako ostatní tehdejší 

československá média, při příležitosti Stalinových sedmdesátých narozenin, které připadly na 

21. prosince 1949 (Vlasta uváděla jako datum Stalinova narození 21. prosinec 1879, datum, 

které sám používal, současné prameny uvádějí 18. prosinec 1878). „Letošního roku v prosinci 

oslaví všechen sovětský lid 70. narozeniny svého milovaného generalissima Josefa 

Visarionoviče Stalina, vůdce v budování socialismu, osvoboditele národů a neúnavného 

bojovníka za světový mír. (…) Rada žen ujímá se k tomuto slavnému jubileu radostného 

a čestného úkolu, vyjádřiti generalissimu Stalinovi vděčnost a lásku našich žen.“ Za tím 

účelem Rada žen připravila mnoho ve Vlastě hojně medializovaných darů – za prvé to byl 

sborník vytvořený profesionálními umělkyněmi i ženami z celé země, jenž měl „zachytit ve 
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zkratce, jak v různých krajích republiky ženy pracují na uskutečnění socialismu, co jim 

přineslo Stalinovo učení, jak se v důsledku uskutečňování socialismu mění sociální postavení 

ženy a jak se žena včerejška přetváří svou prací v ženu socialistickou“.
291

 Dalším darem byla 

série přednášek Co dává Stalinovo učení ženám, informujících „co znamená socialismus pro 

ženu, rodinu a všechen pracující lid, jak od základu mění postavení ženy v rodině i ve 

společnosti, jak zvyšuje životní úroveň každého pracujícího, jak Stalinovo učení člověka 

osvobozuje, jak jej činí šťastným, charakterově pevným a mravně silným“.
292

 Dále Rada žen 

zorganizovala soutěž „o nejlépe provedené stalinské školení mezi kraji“.
293

  

Dojem celonárodní spontánní oslavy, kdy „nebude ani jediné ženy, která by nevzpomněla 

v těchto dnech s láskou velikého bratrského národa i velikého muže, který řídí jeho osudy“
294

, 

pomáhaly vytvářet otiskované dopisy čtenářek adresované Stalinovi, např. hornická žena 

a matka 18 dětí Anna Bořucká z Ostravy v dopise vyjádřila Stalinovi vděčnost za to, že byl 

dobrým učitelem, „když se náš president, soudruh Gottwald, od Vás učil, jak vzít pánům moc 

z rukou a nás, pracující lid, vyvést z bídy a nejistoty“.
295

  

Stalinovy narozeniny podnítily čtenářky dokonce k básnické tvorbě, i když lze mít určité 

pochybnosti o její autenticitě – Anna Nigrinová, patrně brusička skla, složila báseň Stalinovi: 

„Křišťálem skleněné vázy patřím v svůj kraj / hory a údolí, lesy a komíny, dávná to půda 

dělnických bojů / tož tedy Liberec, Tanvald a Jablonec, bohatí magnáti a chudý proletář. // 

Červeným granátem vidím svůj kraj / tak bylo kdysi a nebude zítra / vyhnali molodci to 

panstvo proradné / rydlo mé lehounce jméno teď vyrývá / předrahé jméno soudruha 

Stalina.“
296

 Pozadu nezůstala ani tkadlena Aloisie Risová, jež sice nedokázala zapřít poněkud 

staromódní světonázor, ovšem v této souvislosti jí to bylo prominuto: „Veliký Staline! To 

srdce vzácné ceny / v hrudi Tvé čistým, jasným zvoní tepem / do světa volá, budí v každé zemi 

/ lid k víře v mír a lásku seje světem. / Nad temnem vítězíš! Nezlomná Tvá síla / ke světlu vede 

všechny národy… / I Rudá armáda Tvým jménem zvítězila / vztyčila prapor míru a svobody. / 

Jak vtělit v slova díky, jež v srdci planou / jak lásku vyjevit, jež nikdy nezhyne? / Za národ můj 

– zem rodnou – milovanou / Bůh nám tě zachovej, soudruhu Staline!“
297
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Gratulaci napsala jménem Rady žen i její předsedkyně a místopředsedkyně Národního 

shromáždění Anežka Hodinová-Spurná. Končila přáním: „Kéž dlouhá léta živ a zdráv vedete 

sovětský lid k dalším úspěchům! Kéž všechny národy světa vedete k vítězství míru 

a socialismu!“
298

 V oslavách nezůstala pozadu ani dětská rubrika Sluníčko sedmitečné, kde 

byla zveřejněna gratulace Andulky Říhové s maminkou, které Stalinovi poděkovaly „za 

všechny děti a jejich maminky, o které se staráš, aby nemusely umřít ve válce, ale mohly 

vesele pracovat a být ve svých domovech“.
299

 Božka psala, jak připravují ve škole oslavu 

narozenin J. V. Stalina: „Budeme mít takovou slavnostní besedu 21. prosince, na níž chceme 

ukázat, jak máme velkého přítele naší vlasti Stalina rádi, a chceme vzpomenout všeho toho, co 

pro Sovětský svaz i pro nás a pro celý svět udělal. A hlavně jeho práci pro mír. Já Vám 

napíšu, jak to dopadlo, ale Vy zase napíšete mně, jak jste jeho narozeniny oslavovaly Vy.“
300

  

Přidala se i kulturní rubrika s hodnocením filmů o Stalinovi. Recenzentka byla se ztvárněním 

Stalina ve filmech spokojená: „Film, o němž vím, že v něm vystupuje i Stalin, je pro mne vždy 

mimořádným filmem. Čekám napjatě, až se objeví. Mám obavu, aby skutečně herec vystihl 

představu. Je to obava bezpodstatná. Péče, která je těmto úlohám věnována, je vždy největší. 

I když víme, že to není skutečnost, přece v nás vzbudí všechny city, které ke Stalinovi 

máme.“
301

 V č. 44/1949 začal vycházet kurz ruštiny, Vlasta rovněž nabízela zprostředkování 

možnosti dopisovat si se ženami ze Sovětského svazu
302

. Stalinovy sedmdesáté narozeniny 

a akce k té příležitosti pořádané československými ženami popsala v článku Stalinskou cestou 

k rozkvětu socialismu Julie Prokopová jako „velkou příležitost zhodnotit politickou vyspělost 

i organisační schopnosti československých žen“.
303

 Nebylo pochyb, že angažované 

československé ženy obstály. 

Pamatováno bylo na všechny Stalinovy narozeniny, nejen kulaté, např. v prosinci 1952 (aniž 

kdo tušil, že se jedná o Stalinovy poslední narozeniny) se na titulní straně pod fotografií 

„děvčátek sovětské mateřské školy zdobících obraz milovaného Stalina“ skvělo přání: „Ať 

dlouhá, dlouhá léta ve zdraví a síle žije nejmoudřejší člověk naší epochy, praporečník míru, 
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geniální vůdce národů SSSR a pracujících celého světa, náš milovaný učitel, náš otec, veliký 

Stalin!“
304

  

Smrt Gottwalda a Stalina, navíc krátce po sobě, samozřejmě opět znamenala mohutné 

mediální pokrytí. Poté co titulní strana č. 11/1953 přinesla pod černě orámovanou fotografií 

zprávu „Dne 5. března 1953 přestalo tlouci srdce spolubojovníka a geniálního pokračovatele 

díla Leninova, moudrého vůdce a učitele komunistické strany, sovětského lidu a pracujících 

celého světa JOSEFA VISSARIONOVIČE STALINA“
305

, zaplavila Vlastu vlna zármutku, ale 

zároveň i odhodlání nenechat se touto ranou zlomit a vytrvat na vytyčené cestě k socialismu. 

Anežka Hodinová-Spurná ve svém vášnivém textu Stalin žil, Stalin žije, Stalin bude žít! 

věřila, že „soudruh Stalin zemřel, ale neodešel!“
306

.  

Atmosféru kolektivního smutku opět dotvářely dopisy čtenářek: „V pátek ráno, když jsem 

krmila svou tříměsíční dcerušku, hlásilo radio, že zemřel soudruh Stalin. Těžko je vyjádřit 

bolest, která projela celým mým tělem. Slzy nebylo možno zadržet. Přivinula jsem svou 

Katušku ještě úžeji k sobě a přislíbila jsem památce tohoto velikého muže, že vychovám své 

dítě k vděčnosti a veliké lásce k sovětskému lidu a k jeho velikým mužům, jako byl Stalin 

a Lenin.“
307

 Československý lid se shromáždil 9. března na smutečních tryznách po celé zemi 

a přísahal, že bude věrný Stalinovu odkazu. Text přísahy ve Vlastě doprovodila fotografie 

zcela zaplněného Václavského náměstí.
308

  Útěchou a nadějí mělo být, že „lid 

Československa, komunisté, v těsném svazku s veškerým pracujícím lidem měst i vesnic, půjde 

ještě houževnatěji pod vedením soudruha Klementa Gottwalda, věrného žáka soudruha 

Stalina, kupředu, po leninsko-stalinské cestě vybudování socialismu“.
309

  

Ovšem tato naděje vzala jen o pár dní později zasvé a Vlasta oznámila na titulní straně ve 

stejné grafice s černým orámováním skon i tohoto „milovaného vůdce našeho pracujícího 

lidu, našeho nejlepšího a nejvěrnějšího žáka Lenina a Stalina, pravého otce naší svobodné 

lidově demokratické vlasti, presidenta Československé republiky a předsedy Komunistické 

strany Československa Klementa Gottwalda“.
310

 Otiskla hrdinský nekrolog vydaný Ústředním 
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výborem Komunistické strany Československa
311

, na nějž reagoval Výbor československých 

žen, který soudruhy z ÚV KSČ ubezpečil, že „na věčné časy zůstane vryto do srdcí 

československých žen a matek jméno soudruha Gottwalda, který vedl náš pracující lid 

k vítězství nad vykořisťovateli a k novému šťastnějšímu životu v socialismu“
312

. Emotivní 

reportáž z rozloučení s prezidentem, kdy měli občané po čtyři dny možnost projít kolem těla 

vystaveného ve Španělském sále Pražského hradu, doplňovalo množství fotografií. Fotografii 

těla ležícího v otevřené rakvi doprovodil dojemný text: „Tělo soudruha Gottwalda klidně, tiše 

leží v prosté rakvi, jeho laskavá tvář, tak dojímavě světlá, se odráží od rudého sametu 

podušky. Jako by na chvíli usnul po namáhavé práci, aby si odpočinul…“
313

 Reportáž 

z Pražského hradu Bude žít v našich srdcích končila odhodlaně: „Tvoje práce, milovaný 

soudruhu Klemente Gottwalde, je živá v naší zemi, v nás, kteří tady stojíme a skláníme se před 

Tvou rakví. A to naším jménem, jménem lidu Gottwaldova, opakuje soudruh Zápotocký nad 

Tvou hlavou Tvé heslo, na které jsme dnes všichni přísahali: ‚Kupředu, kupředu, zpátky ni 

krok!‘“
314

 I Gottwaldova smrt čtenářky zarmoutila, ale nezlomila: „… projevujeme hlubokou 

účast a bol nad ztrátou věrného syna národa a bojovníka za práva pracujícího lidu 

a předsedy Komunistické strany Československa a zavazujeme se, že poslední rok 

Gottwaldovy pětiletky splníme nejméně na 110 procent a že každá členka družstva odpracuje 

zdarma pět hodin dobrovolně v JZD.“
315

 

Ještě ve vánočním čísle roku 1953 se redakce k úmrtí Stalina a Gottwalda vrátila při 

příležitosti „rozjímání na konci starého roku“: „Rok 1953… nikdy nesplyne toto datum 

s ostatními a po věky bude zapsáno ve všech školních učebnicích. A vždycky budou u něho dvě 

velká jména: Stalin a Gottwald. Vzpomínáte na ony mrazivé, předjarní dny, plné úzkosti, na 

to, jak jsme seděly u rozhlasové skříňky a naslouchaly tepu vlastního srdce a toho srdce, které 

vynechávalo, vynechávalo, až se utišilo docela? Tolik jsme je milovaly! Nebylo pro nás dvou 

dražších lidí na světě a oba nám odešli v několika dnech. Byl to veliký žal, ale nebyla v něm 

beznaděje. Neboť i přes slzy jsme před sebou viděly cestu, která vede neúchylně vpřed.“
316
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Ve velké úctě byl na stránkách Vlasty rovněž Vladimir Iljič Lenin, jehož Zdeněk Nejedlý 

nazval „největším mužem dneška“.
317

 Oceňován byl nejen pro svůj přínos pracujícím celého 

světa, ale vzhledem k zaměření listu hlavně ženám – „Tento veliký muž výborně znal i úmorný 

život ženy a propagoval i výchovu mužů v tomto směru, chtěl z nich vymýtit známou mužskou 

nadvládu, hanebné pokořování žen, jejich slabost a bezprávnost v buržoasním zřízení, chtěl 

vybudovat na hospodářské společenské základně vzájemné vztahy člověka k člověku, muže 

k ženě. Nezapomínal ani na sexuální vztahy, na úpadek a špínu maloměšťáckého manželství, 

na prolhanost sexuální morálky v útisku soukromého vlastnictví. Žádal nové vymezení práva 

a povinnosti jednotlivce a celku v manželství a v rodině. Sám byl tím nejlepším manželem, 

kamarádem a soudruhem, jak víme ze vzpomínek jeho ženy Naděždy K. Krupské.“
318

  

Lenin byl uváděn především v souvislosti s výročími, např. při příležitosti svých nedožitých 

osmdesátých narozenin – „Dne 22. dubna 1950 vzpomínáme 80. výročí narození V. I. Lenina, 

učitele socialismu a velkého tvůrce dějin lidstva.“
319

 Leninovy narozeniny připomněl dětem 

i Ivan v Sluníčku sedmitečném, když líčil přípravy na školní slavnost na Leninovu počest, 

která měla být zaměřena na nejmenší děti, budoucí jiskry, aby věděly, „proč musíme Lenina 

milovat, proč si ho musíme vážit a proč se musíme řídit jeho slovy. Co všechno pro nás 

udělal, co pro nás znamená“. Nakonec vyzval své čtenáře, aby mu napsali, „jak jste vy děti 

oslavovaly osmdesáté výročí narození našeho milovaného Lenina“.
320

 Další příležitostí bylo 

výročí VŘSR – na obálce č. 44/1949 se objevil V. I. Lenin a uvnitř vydání vyšel článek Co 

dala říjnová socialistická revoluce ženám celého světa.
321

 Leninovi se věnovala rovněž 

kulturní rubrika – recenzentka filmu Vladimír Iljič Lenin sice nejprve zapochybovala, zda je 

vůbec možné odvážit se tak velkého úkolu a zvládnout ho, ale po zhlédnutí usoudila, že byl 

zvládnut dokonale. „Kdo z nás by nechtěl vidět toho, komu vděčíme za dnešek, kdo nám 

umožňuje zítřek? Všichni půjdeme. Uvidíme genia a člověka.“
322

 Přesto se Lenin vedle 

aktuálních Stalina a Gottwalda zdál již poněkud historický a vzdálený, ač se často zmiňovalo, 

že dotyční navazují na Leninovo učení. 

I na stránkách Vlasty bylo možné se přesvědčit o vrtkavosti tehdejší politické přízně, která 

byla ovšem vykládána jako spravedlivé zúčtování s nepřáteli lidu: zatímco v červenci 1951 
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k padesátým narozeninám generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského napsala Julie 

Prokopová oslavný článek, oceňující Slánského jako „velkého revolučního bojovníka za 

vítězství nového společenského řádu, nanejvýš přísného k sobě a věrného straně a dělnické 

třídě, který pomáhal vždy radou a skutkem k uplatnění rovnoprávnosti žen a při projednávání 

problémů spojených s politickou výchovou žen“
323

, brzy bylo vše jinak. Na začátku roku 1953 

Vlasta otiskla v rubrice Dopisy čtenářek příspěvek A. Střelečkové ze Včelné, která psala 

o činnosti tamního výboru žen: „Na poslední schůzi jsme diskutovaly o procesu se zrádcem 

Slánským a jeho bandou. Rozvinula se velmi rušná debata. Soudružka Fišerová říká: ‚Byli to 

nasazení zrádci, kteří chtěli zaprodat naši vlast imperialistům.‘ Členky výboru Žáková 

a Zikešová dodaly, že za zpronevěřené miliony jsme mohli mít krásně vybavené školy 

a nemocnice. Kolik radosti mohly mít naše děti! Na soudružku Šmídovou nejvíce zapůsobilo, 

že Slánský usiloval o zkrácení života našeho drahého presidenta soudruha Gottwalda. Nyní 

po odsouzení a vyhubení plevele z naší společnosti je na nás, abychom svou prací nahradili 

ztráty vzniklé imperialistickými škůdci.“
324

 Tvrdý odsudek soudružek ze Včelné si ovšem 

Slánský přečíst nemohl, jeho poprava proběhla o více než měsíc dříve. Jejich dopis je však 

výmluvnou ukázkou toho, do jaké míry byli lidé, odkázaní jen na oficiální média, 

zmanipulováni, jeho otištění pak ukazuje, že se na jejich manipulaci Vlasta ochotně podílela. 

7.2.4 Nepřátelé lidově demokratického zřízení 

Propaganda té doby si kladla za cíl sjednotit lid v kladném nahlížení na lidově demokratické 

zřízení a působení komunistické strany a dále zastrašit a potlačit kritiku a zlomit případný 

odpor. Vzhledem k čtenářské obci Vlasty, skládající se především z žen matek, kterým leželo 

na srdci blaho a bezpečí jejich rodin, byla propaganda v této oblasti zaměřena na několik 

hlavních cílů.  

Tím prvním bylo srovnávání údajných sociálních jistot lidově demokratického státu 

s nedostatkem a nejistotou, kterým čelili lidé za první republiky. Ta byla vykreslena jako stát 

složený na jedné straně z hrstky bezohledných, prospěchářských vykořisťovatelů, na straně 

druhé z obrovského množství lidí zápasících prakticky o holý život. Články týkající se první 

republiky byly vždy doprovázeny fotografiemi žebrajících dětí i dospělých, potulných 

muzikantů či jiných chudáků a jejich nuzných příbytků.  
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Ještě v roce 1950 napsala Julie Prokopová o T. G. Masarykovi, že „přes své vynikající 

schopnosti nedovedl vystihnout světový vývoj, zvláště pak význam dělnické třídy a sílu 

marxismu, která ukazovala dělnictvu cestu a východisko z proletářské bídy“.
325

 O tři roky 

později již manžel Anežky Hodinové-Spurné Gríša Spurný nazval Masaryka „nepřítelem 

dělnictva a národa“ a nešetřil ani samotnou první republiku – „čs. buržoasie měla svůj stát 

a v něm zotročené dělníky a pracující lid“. Výčet utrpení a křivd, které se děly pracujícím, 

autor ironicky nazval: – „To jsou ty ‚staré zlaté časy‘ Masarykovy republiky.“
326

 V článku 

Kdo měl „zlaté časy“ fiktivní dělnická matka vyprávěla dceři, jak těžce za první republiky 

přežívali – „kdyby se měla vrátit první republika, raději si dám kámen na krk a do vody. Ale 

ona se nevrátí. Těžký život je za námi, radost, mír a socialismus před námi.“
327

 Vývoj situace 

k lepšímu se Vlasta snažila prezentovat na příkladu mateřství – za první republiky 

„neexistovala pronikavá péče o matky, mzdy byly nízké a proto se mnoho žen vyhýbalo 

mateřství a potraty, provedené někdy tak fušersky, že ohrožovaly život nebo aspoň zdraví žen, 

byly na denním pořádku. Kapitalismus neučinil nic, aby ženám umožnil radostné mateřství, 

zato ale trestal ty, které byly přistiženy, přísnými tresty za potraty“.
328

 Oproti tomu „dnes 

může matka radostně vinout své robátko v náručí, nemusí se bát, že její dítě bude mít hlad 

a bídu. Zrodila své dítě ve šťastné době, v novém světě, kde není vydřiduchů, kteří z nás 

vyssávali krev, jen aby žili v přepychu a rozmaru“.
329

  

Těžkou situaci tehdejších žen měly ilustrovat i dopisy čtenářek, samozřejmě ideologicky 

vyhovující: „Letos v každé rodině pracujícího člověka užili vánočního času opravdu radostně. 

Nebývalo tak v letech našeho mládí, ani v době první republiky. Tenkrát jsme si říkali 

s manželem, že je to ironie přáti veselé vánoce nebo šťastný nový rok. Bývaly to svátky plné 

starostí a zklamání.“
330

 I taková akce, jako prvorepubliková Baťova vánoční nadílka, kdy 

Baťa věnoval obuv mnohočetným chudým rodinám, byla haněna jako akce, „kdy všemocný 

pán Zlína, Jan Baťa, dostal nápad. ‚Ty staré škrpály, které nám hnijí ve skladech, rozdáme 

rodinám s mnoha dětmi‘.“ Ale naštěstí „pryč jsou doby, kdy lidé se poníženě museli 

doprošovat dobročinnosti vydřiduchů jako byl zlínský mocipán“.
331
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Z ironizování „zlatých časů“ první republiky ovšem bylo zřejmé, že lidé o první republice 

takto smýšleli, a proto propaganda cítila potřebu proti tomu zasáhnout. I ve Vlastě byla znát 

jistá nespokojenost – v rubrice Dopisy čtenářek byly otiskovány i dopisy nespokojených žen, 

které si stěžovaly např. na nekvalitní a nedostatkové zboží, nevyhovující otevírací doby 

prodejen či příliš dlouhé dodací lhůty různých provozoven. Vlasta se snažila podniky 

kontaktovat a problémy řešit. Ovšem například čtenářce L. T. z Prahy, která si stěžovala na 

neochotu prodavaček při výměně kabelky
332

, se dostalo dle „principu redukce systémového na 

osobní“
333

 odpovědi, že „v té době, kdy se v obchodě projevila taková neochota k zákazníkům, 

byla v této prodejně ještě zaměstnána bývalá majitelka obchodu se svou prodavačkou. Již 

před touto stížností jsme zjistili, že ani bývalá majitelka, ani prodavačka se nechovají 

k zákazníkům správně a proto byly propuštěny. Záležitost se tedy netýká dobrých a snaživých 

zaměstnanců národního podniku Jas, jejichž největší snahou je poctivě sloužiti všem 

pracujícím“.
334

  

F. K. Zeman se v sérii článků snažil obhájit nevalnou hospodářskou situaci slovy: „Nemáme 

nedostatek, ale nemáme ještě nadbytek. Plánujeme teprve nedlouho, a kromě poctivé práce 

i chybami jsme se učili a učíme všichni.“ Přesto byl nucen přiznat, že „skutečnost, že na 

začátku zimy bylo dost letního, ale nikoli právě potřebného zimního zboží, občasný nedostatek 

některých věcí, po kterých je poptávka, svízele s nedostatkem jedněch a nadbytek druhých 

velikostí prádla a konfekce, a také naléhavá potřeba sypkovin, kanafasů, povlakových látek 

a jiné takové zjevy na našem trhu nadělaly už hodně zlé krve“.
335

 Nespokojeným 

spotřebitelkám radil: „Nesmíme nad uvolněnou šatenkou sedět a teskně přemýšlet 

o nedostatkovém hedvábí, nebo covercoatu, ale musíme se svou šatenkou jít do obchodů, dívat 

se na zboží a říkat vesele: tohle také potřebuji, teď toho je dostatek, teď si to koupím.“
336

 

Dokonce je vyzýval, aby na věc nahlédly ideologicky: „Porovnejme nezaměstnanost 

a válečné štvaní na Západě a imperialistické války v koloniích s velikou a nádhernou 

ofensivou práce a míru, jehož hymnická píseň sbratřuje celý pokrokový svět kolem vlasti 

Sovětů.“
337
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Vysvětlení, proč je nedostatek, nabídla čtenářka Zdenka Červená z Prahy 8: „Řekněte, bylo 

možno, aby dělnické matky za prvé republiky mohly svým dětem kupovat hroznové víno, 

melouny nebo jiné ovoce? Kdyby bývalo před válkou zboží na lístky, nemohli si dělníci za své 

hladové mzdy koupit ani ten příděl. Dnes však vydělají tolik, že mohou kupovat i na volném 

trhu. To je důvod, proč za prvé republiky byly obchody plné zboží a dnes, kdy produkujeme 

všeho mnohem více, se zdá, že zboží je nedostatek.“
338

 Z vyvolání nedostatku Vlasta 

obviňovala kromě přílišné koupěschopnosti pracujících také režimu nepohodlné soukromníky, 

které nazývala „spekulanti na válku“. Např. majitel mlýna v Křenovicích u Slavkova 

František Turek byl ještě před svým potrestáním vyfotografován s hromadou pytlů, 

obsahujících „malou část jeho zatajených zásob“.
339

 Obdobně dopadl „křeček a sabotér“ 

Antonín Valka, řezník a majitel polností.
340

  

Nebezpečí ztělesňoval i „čtyřicetihektarový vesnický boháč Kysela“, jehož prohřeškem bylo, 

že bránil založení JZD a zároveň nechával údajně záměrně chátrat statek, aby nemusel plnit 

předepsané dodávky. „Tak téměř po tři roky zanášela ropucha bahnem pomluv a sabotáží 

pramen sblížení, aby se z něho nikdo nemohl napít.“ Až se do toho musela vložit předsedkyně 

místní organizace KSČ soudružka Kohoušková s ostatními ženami. Majetek pana Kysely se 

ocitl, včetně vkladních knížek a šperků, zabavený za výlohou místního obchodu, on sám 

putoval do vězení a soudružky již získávaly zemědělce do družstva mnohem lehčeji.
341

 

Článek přímo ideálně spojoval několik propagandistických cílů – sváděl neúspěchy 

v hospodaření na reakční jednotlivce, medializací kulakova potrestání odrazoval od protivení 

se režimu a zároveň vyzdvihoval pracovitost a angažovanost místních žen. 

Ovšem režim neviděl své nepřátele zdaleka jen v živnostnících. V článku Zrádci lidu popsala 

autorka V. U., zřejmě se jednalo o Věru Urbanovou, proces, „který byl nejstrašnější 

a  nejotřesnější událostí našeho života. Třináctičlenná skupina rozvratníků byla obžalována 

z nejtěžších zločinů proti republice, ze špionáže a velezrady. Proti hlasu lidu, který volal: mír! 

počítalo a spekulovalo těchto třináct zločinných lidí s válkou, které chtěli napomáhati proti 

vlastnímu lidu. Slyšeli a četli jste o těchto rozvratnících, mezi nimiž byli bývalí milionáři, 

úpadkoví intelektuálové, zrádci dělnické třídy. (…) A nejsmutnějšími postavami tohoto 

procesu byly tři ženy, bývalé poslankyně a pracovnice ženského hnutí, dr. Milada Horáková, 

Fráňa Zemínová a Antonie Kleinerová“. Věra Urbanová přitom Miladu Horákovou musela 
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z redakce Vlasty ještě před únorem 1948 osobně znát, přesto v článku dokonce vyjádřila 

uspokojení nad tím, že obžalovaní „opustili lid a lid je zavrhl a provedl s nimi tvrdé 

a spravedlivé účtování. Stihl je trest, spravedlivý trest všech zrádců“.
342

 V reakci na to bylo 

okamžitě zveřejňováno, jak ženy jednotně odmítají tyto zločinné aktivity a „vědí, že jen 

usilovnou prací a opřeni o bratrský Sovětský svaz vybudujeme šťastný a spokojený život pro 

nás, pro naše děti, pro naše příští pokolení a proto jako odpověď na rozvratnickou činnost 

Horákových, Kleinerových, Zeminových a spol. uzavírají socialistické závazky“. Jako příklad 

pracujících žen byla citována soudružka Pejzlová, která se sama se svými spoludělnicemi 

zavázala zpevnit normu o 25 %: „Takovými lidmi, jako je Horáková a spol., kteří pracovali 

pro západní imperialisty a kteří byli rozhodnuti nechat trpět a zabíjet naše děti, otce a matky 

v nové válce, takovými lidmi my, pracující pohrdáme a souhlasíme s jejich přísným 

potrestáním. Budeme zvýšenou prací bránit republiku a zvýšenou bdělostí ji zajišťovat před 

nepřáteli lidově demokratického řádu.“
343

  

Vlasta informovala rovněž o politickém procesu s bývalým četníkem a protinacistickým 

odbojářem Janem Hoškem a spol., který byl obviněn z přípravy nové války. Soudu prý 

doslova řekl: „Já jsem si představoval, že i moje rodina může být ve válce zničena.“ Tím 

připomněl autorce článku (šéfredaktorce Zimové, která Miladu Horákovou pravděpodobně 

také znala) „otrlou zrádkyni Horákovou, která rovněž mluvila před soudem o tom, jak si 

představovala bomby nad Prahou“. V procesu s obžalovanými, nazývanými „teroristy 

a špiony štítícími se poctivé práce v naší vlasti“, svědčilo také několik žen, „které pomáhaly 

zločincům v jejich vlastizrádné činnosti. Byly mezi nimi i dvě dívky, které se nechaly vtáhnout 

do sítě špinavé zrádcovské činnosti, oslněny nadějí na pár amerických nylonových punčoch“. 

Autorka vyjádřila naději, že i je jistě čeká „spravedlivý trest“. „Jejich čin je ostrou výstrahou 

všem těm malověrným, neuvědomělým ženám, které tak rády podléhají panice, šířené k nám 

záměrně rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa, která je legální součástí americké špionážní 

agentury. Tyto ženy si neuvědomují, že nasloucháním a šířením paniky, ať už se týká 

vykupování zboží nebo rozšiřování pomluv o naší republice a našem budování, napomáhají 

zločincům typu Hoškova, Dvořákova, Randlova a dalších. Neuvědomují si, že od panikaření 

a šeptandy je jen krůček k zločinu velezrady a pak už jen krok na šibenici nebo na dlouhá léta 

do žaláře.“
344

. Tato skrytá výhrůžka měla zjevně čtenářky zastrašit a odradit je od jakékoliv 
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režimu nevítané aktivity, zároveň ale bylo zřejmé, že odpor i přes obrovské nebezpečí 

existoval. V procesu, kterého se zúčastnilo několik zástupkyň Čs. svazu žen, nakonec padlo 

pět trestů smrti a tři doživotí.
345

   

Přes všechny nedostatky byli ovšem lidé vedeni k tomu, aby věřili ve výhody a blahobyt 

(někdy opatrně uváděn jako budoucí) lidově demokratického zřízení. Kromě první republiky 

byl rovněž negativně líčen Západ, a to jak západní Evropa, tak především Spojené státy 

americké, ve zjevné snaze odradit lidi od nežádoucího srovnávání a také chuti opustit 

republiku. Kritika se zaměřovala především na život žen, dětí a rodin.  

Článek Rub a líc amerického způsobu života líčil na jedné straně zahálčivý život „královny 

amerických cigaret“ Doris Dukeové a její rodiny, která nakupuje novorozenému synkovi 

„dětské talířky z těžkého stříbra, kus za 1000 dolarů“, na druhé straně život Mary 

Hworvchové, která údajně prodala své dítě obchodníkovi s dětmi za 100 dolarů, neboť si je 

nemohla dovolit. Tento byznys článek uváděl jako legální, ale zatím málo rozšířený. Nicméně 

autor článku si dovedl představit, „že při stále se zhoršující hospodářské krisi, stoupající 

nezaměstnanosti a nízkých mzdách více a více matek bude nuceno prodávat novorozeňata“. 

Text doprovázely fotografie údajných milionářek na golfu a naopak ženy stojící u hloučku 

čtyř dětí, nad kterými se tyčila cedule „4 children for sale“.
346

 Štěstím autora ovšem bylo, že 

tehdejší čtenáři prakticky neměli možnost informace ze Západu ověřovat. Kdyby měli, brzy 

by zjistili, že skutečná Doris Dukeová, dědička American Tobacco Co., nikdy syna neměla, 

její jediná dcera zemřela jako novorozeně, a že tedy článek vychází z falešných údajů. Doris 

Dukeová navíc většinu svého bohatství věnovala charitě.
347

  

Článek Pravda o Americe líčil USA jako místo, kde umírají děti, neboť zoufalí rodiče nemají 

na zaplacení lékařské péče, americká mládež „má před sebou budoucnost plnou chudoby 

a nezaměstnanosti“, manželé si nemohou z finančních důvodů pořídit rodinu a v Hollywoodu 

se točí filmy „sadistického a zlého rázu“. O těch ale „Evropané nemají ponětí, neboť na štěstí 

vlády zemí lidové demokracie nedovolují, aby takové fašistické filmy byly předváděny ve 

vašich biografech“.
348

 Škodlivost amerických filmů (a prospěšnost lidově demokratické 

cenzury) měla dokládat i fotografie mladého muže sedícího v doprovodu policisty u soudu 
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s titulkem: „Amerika vyváží do západních zemí Evropy gangsterské filmy, plné návodů o tom, 

jak vraždit, aniž by byl vrah potom chycen a usvědčen. Filmy z fantastického světa mají 

odvádět pozornost lidí od vážných politických a hospodářských událostí. Na snímku: 

Osmnáctiletý Othmar Filipin z Rakouska po návštěvě amerického filmu ‚Fantom opery‘ se 

stal vrahem.“
349

 Rodiny ze západních zemí byly líčeny jako bědné, hladové, neschopné 

zajistit alespoň základní potřeby pro své děti – „V Italii je dnes řada rodin, které žijí se svými 

dětmi o hladu a bez přístřeší“
350

, „Madridské děti hledají v nádobách na odpadky zbytky 

jídel“
351

. Články většinou doprovázely nekvalitní fotografie, jejichž autenticitu nebylo možné 

nijak ověřit. 

Zdání Západu jako místa, kde se prakticky nedá žít, pomáhaly udržovat (zřejmě fiktivní) 

dopisy nešťastných emigrantů ze Západu, kteří se snažili dostat zpět domů. V tom duchu se 

nesl například dopis, který dostal Ivan Pap, kolchozník z Chustské oblasti, od sestry z New 

Yorku, „města žlutého ďábla“. Sestra si zoufala nad životem ve Spojených státech. 

Nezaměstnanost a absence jakékoliv podpory – „ke všemu mě vyhodili na ulici, protože jsem 

včas nezaplatila nájemné“ – ji přivedly na myšlenku vrátit se do Sovětského svazu. Poté co 

těžce našetřila peníze – „ani chleba jsem se dosyta nenajedla“ –, nastal nečekaný problém: 

„Nedovolili mně odjet z Ameriky.“ Sestra se loučila se sourozenci slovy: „Není možné žít tak 

dále. Neodsuzujte mě, drazí, bratře a sestro, nemám jiného východiska než odejít na onen 

svět! Žebrat je zde zakázáno zákonem, ale práci nikdo nedá.“ Ivan Pap obratem odpověděl. Po 

vylíčení vlastního blahobytu – „všechny produkty, které jsme dostali, se ani nevešly do naší 

komory. Je vidět, že náš otec nemyslel, že jeho děti budou mít takovou úrodu, a že budeme 

potřebovat komoru čtyřikrát větší“ – sestru ujistil, že jí pošle peníze „a naše sovětská vláda Ti 

pomůže dostat se z toho amerického pekla“. Odpovědi se však nedočkal, dopis se vrátil 

nedoručený. Sestra Ivana Papa „zmizela beze stopy. Tak mizí v Americe mnoho podobných 

lidí. Nouze a nezaměstnanost přivádí pracující této země do zoufalství, a tak se vrhají pod 

vlak, topí se v řekách nebo se věší“.
352

  

Negativní představu Západu posilovaly i články o lidech, kteří se údajně kvůli tamním 

nesnesitelným podmínkám rozhodli opustit své domovy a přestěhovali se do Československa, 

jako Italka Luigina Maseroni, „jejíž manžel patřil v Italii k frontě tří milionů 

nezaměstnaných“. Největší rozdíl mezi Československem a Itálií popsala Luigina Maseroni 
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následovně: „V tom, že jste si tak nějak všichni rovni, že mezi vámi není rozdílů, jako u nás. 

Ať přijdeme kamkoliv, ať mluvíme s kýmkoliv, jednáte všichni s námi tak přátelsky, jako se 

sobě rovnými a to nám dává pocit, že tu nejsme pouhá placená pracovní síla, ale že jsme také 

platnými členy v socialistickém státě.“ Jako hospodyně zhodnotila náš zásobovací systém: 

„Už jenom ten lístkový systém. Kdo pracuje, dostává lístky. Kdo pracuje víc, dostává víc. My 

s manželem pracujeme oba na těžké práci, a proto dostáváme T4. A to nám opravdu stačí, 

abychom se najedli tak, jako jsme se málokdy najedli v Italii. Nebo u řezníka. U vás si mohu 

vybrat. Ne tak v Italii. Tam jsem odkázána na to, co mi řezník sám dá. Tam jsem si vybírat 

nemohla a nesměla, poněvadž ty nejlepší kousky už měli předplaceny tzv. ‚lepší lidé‘.“ Na 

závěr vzkázala čtenářkám Vlasty: „A těm, kteří mé vlasti závidí ty banány, čokoládu 

a nylonky, těm bych tak přála, aby prožili alespoň jeden týden za takových podmínek, za 

jakých jsme žili my a jak žijí u nás ty tři miliony nezaměstnaných.“
353

 Podobně na stránkách 

Vlasty zafungovala americká rodina prof. Wheelera, která se usadila v ČSR v roce 1947. Paní 

Wheelerová pracovala v Praze jako dopisovatelka Religious News Service (Náboženské 

noviny). Přes toto zaměstnání, po roce 1948 jistě nepříliš perspektivní, se rodina rozhodla 

požádat zde v roce 1950 o azyl, poněkud překvapivě i z důvodu náboženské svobody. Svou 

původní vlast vylíčila Eleanor Wheelerová jako zemi, kde „záleží na tom, jde-li o synka 

kapitalisty nebo dělníka, žije-li na severu nebo na jihu, má-li jeho otec práci nebo je bez 

zaměstnání, ale nejdůležitější ze všeho je barva jeho pleti, je-li černá nebo bílá. Všeobecně lze 

říci, že dítě má zde v Československu průměrně mnohem zabezpečenější život. Zde se jeho 

otec nemusí obávat nezaměstnanosti a že jeho dítě bude opomíjeno z důvodů rasových nebo 

náboženských“.
354

 Je však otázka, do jaké míry byla vyjádření těchto lidí, jejichž pohnutky 

k opuštění původní domoviny mohly být nejrůznější a režimem byli z propagandistických 

důvodů velmi vítáni a protežováni, relevantní (za předpokladu, že byla médii vůbec pravdivě 

interpretována). 

7.2.5 Boj za mír 

Téma obrany míru či poněkud paradoxního boje za mír se ve Vlastě objevovalo již od roku 

1948, ale v roce 1950 nabralo na síle, patrně vlivem korejské války. Jeho neustálá medializace 

měla vytvářet atmosféru ohrožení a zároveň vyvolávat potřebu sjednotit se v obraně lidově 

demokratických výdobytků a také v nenávisti k nepříteli. Vnímání světa rozděleného na dva 

tábory potvrdila Anežka Hodinová-Spurná, předsedkyně Čs. výboru obránců míru a Rady 
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žen: „Dnes již není sporu o tom, že existují dva světy: svět kapitalismu, kde se dnes 

odbourávají poslední zbytky demokratických práv, zatím co na druhé straně sílí tábor míru, 

tábor socialismu. Tento svět chce mír, neboť socialismus je mír, neboť socialismus a mír – toť 

pouze dvě strany stejné mince.“
355

 V souladu s tím byl Sovětský svaz prezentován jako země, 

která žádá, „aby atomová energie mohla sloužiti k tomu, aby byla usnadňována práce lidí, aby 

pomáhala vědě a zdraví lidstva“.
356

 

Bylo zjevnou snahou vzbudit v lidech strach z nové války, u žen se apelovalo na jejich 

mateřské city. Žena se považovala za přirozenou bojovnici proti válce, neboť „utrpení všech 

válek, moře slz a bolestí z důsledků válek prolínají srdce matek, žen i sester“.
357

 Ženám bylo 

podsouváno, na které straně mají stát: „Uvažujete-li o silách, které vládnou dnešním světem, 

víte jasně, kdo chce mír a kdo válku. Vzpomenete si na své šťastné domovy, na všechno, co 

vám dává naše lidově demokratická republika, na péči, kterou poskytuje vašim dětem. 

Vzpomenete si na zdravé a kvetoucí děti v Sovětském svazu, na všechny dary, které tato 

podivuhodná a krásná země, země socialismu, poskytuje svým synům a dcerám, a především 

svým dětem. Ale zároveň si uvědomíte, že jsou země, kde děti dosud žebrají, že jsou koloniální 

země, kde jsou malé šestileté děti přinuceny k těžké práci, poněvadž jsou levnou pracovní 

silou nebo že jejich drobné ruce mohou lépe vykonávati jemnou práci. (…) Ale není třeba jíti 

až do zemí koloniálních. (…) Jsou to italské děti, které na Sicilii pracují dosud v dolech, 

poněvadž v kapitalistických zemích těží a bohatnou kořistníci ze špatně placené práce dělníků 

a ještě hůře placené práce žen a dětí. A pro své zisky, trhy a kolonie neváhali by tito kořistníci 

uvrhnouti svět do nekonečných hrůz nové a strašlivé války, v které by bylo povražděno tisíce 

dětí, pro něž chceme připravit krásu a radost života.“
358

 Na city žen se útočilo i vizuálně – na 

titulní straně č. 19/1950 byla matka sklánějící se nad postýlkou se spícím dítětem a popisek 

„Ženy-matky, první v boji za mír!“.
359

 

Ženy se do boje za mír zapojily prací, formou pracovních závazků a zvyšování norem: 

„‚Bojovat za mír znamená pracovat,‘ řekla nám údernice Božena Nová ze Škodových závodů 

v Plzni.“
360

 Vlasta přinesla přehled, co darovaly na výzvu Československého svazu žen české 

a slovenské ženy II. světovému kongresu obránců míru – bylo např. zpevněno 22 639 norem, 
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získáno 14 467 žen do zaměstnání a 3 750 nových údernic.
361

 Při příležitosti 1. máje 1950 

bylo oznámeno, že „mírumilovné ženy zdvojnásobují sílu této mírové fronty, konající 1. máje 

přehlídku svých sil. Budou dále útočit na stroje, aby je přiměly k vyšší výrobnosti, budou 

v řadách bojovníků na půdě usilovat o její ovládnutí dokonalejší organisací práce, budou 

v rodinách i školách uskutečňovat boj ‚za mír, za vlast, za socialismus‘“.
362

 Další formou boje 

za mír bylo podepisování rezolucí, k čemuž Vlasta ženy aktivně vyzývala: „Ženy-matky, 

uvážíte-li o silách, které vládnou světem, víte, komu dáte svůj hlas v tomto hlasování. A bez 

váhání připojíte svůj podpis k podpisům pokrokových a mírumilovných lidí celého světa, 

k podpisům obránců míru, mezi nimiž je i náš Československý svaz žen a kteří žádají zákaz 

atomové zbraně, její kontrolu, a chtějí, aby byla prohlášena za zločinnou každá vláda, která 

by jí použila proti jiným národům.“
363

 Děti vyzývali k podpisu Božka s Ivanem v rubrice 

Sluníčko sedmitečné: „Podepsaly jste již všechny? My, pionýři i žáci našich škol v celém 

městě, jsme nejen se připojili svými podpisy, ale přesvědčili jsme naše rodiče i všechny ostatní 

dospělé, jak je nutné, aby i oni svým podpisem podepřeli společný požadavek nás všech: My 

chceme mír!“
364

  

Titulní strana č. 52/1950 hlásila: „Americký president Truman hrozí světu atomovou bombou. 

Naše ženy mu odpovídají novými mírovými závazky, kterými pomáhají vybojovat a zajistit mír 

všem dětem na celém světě.“
365

 Na hrozbu prezidenta Trumana odpověděla „za všechny 

československé ženy“ jeřábnice Vlasta Jonášová: „Nemohu zůstat stranou, když v republice se 

staví, tvoří, buduje. Vím, že je třeba všech pilných rukou. My ženy chceme mír – my život na 

zemi předěláme. Naši nepřátelé se bojí výsledků naší práce, proto hrozí atomovou pumou.“
366

 

K boji za mír se připojil i vzorově uvědomělý pionýr Frank Wheeler, syn již zmíněné 

americké rodiny Wheelerových. Ke svému rozhodnutí, že chce být hutníkem, uvedl: „Proč 

chci být tavičem? Jsem v této zemi tři roky a mám rád také svou vlast. Ale v Americe jsou 

pronásledováni černoši, děti jsou mrzačeny atomovými cvičeními, má vlast je v rukou zlých 

lidí. Nechci aby byla válka. Mohl jsem studovat na gymnasiu, ale sám jsem se rozhodl jinak. 

Ve vaší zemi se vláda stará o pracující, zvláště o hornický a hutnický dorost. Budu vyrábět 
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ocel, nikoliv pro děla, ale abychom měli více strojů. Budu bojovat svou prací za mír. Zvu 

všechny pionýry, kteří mají rádi svou vlast, aby šli se mnou do hutí.“
367

 

Cílem boje za mír byl také zákaz remilitarizace západního Německa, na jehož podporu byly 

pořádány „Pochody míru“, kterých se účastnily i školní děti.
368

 Proti znovuvyzbrojení 

západního Německa po boku československých žen ovšem bojovaly i levicové, ve Vlastě 

nazývané „pokrokové“ ženy západního Německa a samozřejmě ženy z Německa východního. 

Bylo zdůrazněno, že pokrokové síly západního Německa bojují za mír „za nesmírně těžkých 

podmínek. Policejní západoněmecký stát nejedná s obránci míru v rukavičkách“.
369

 Východní 

Německo bylo naopak vnímáno jako „pevná opora míru“.
370

 Jak napsala místopředsedkyně 

Československého svazu žen Dr. Anna Šlechtová
371

, která navštívila Berlín v rámci zasedání 

Mezinárodní demokratické federace žen: „Dnes na sever od našeho Krušnohoří žije pokojný 

lid, který pracuje na společném díle: vybudovat lepší svět, lepší život pro všechny pracující 

a zabezpečit mír pro všechno lidstvo na světě. Německá demokratická republika je základem 

budoucího mírumilovného Německa, které je zárukou také naší bezpečnosti.“
372

 Bojovalo se 

nejen proti remilitarizaci západního Německa, ale také Japonska, jak uváděl titulek První máj 

1951 bude mohutnou manifestací pracujících celého světa za mír a proti remilitarisaci 

západního Německa a Japonska.
373
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Mír se dostal i do vánočního přání: redakce Vlasty k Vánocům a do nového roku 1952 

čtenářkám přála „mnoho úspěchů v jejich budovatelské práci pro vlast a zachování světového 

míru a mnoho radosti a štěstí v osobním životě“.
374

 Ujalo se heslo: „Buduj vlast – posílíš 

mír!“
375

 

7.3  Období 1954–1956 

V tomto období Vlasta nadále vycházela jako týdeník každý čtvrtek v rozsahu 16 stran 

s podtitulem List Výboru čs. žen. V čele redakce byla Zdeňka Zimová, uváděná jako vedoucí 

redaktorka, za výtvarnou část byla odpovědná Jarka Bendová-Tupá. Redakce se v létě 1955 

přestěhovala do Jindřišské č. 5.  

Obsahová struktura časopisu se příliš neměnila. Informoval nadále o činnosti výborů žen 

v celé republice a rovněž aktivitách předsednictva Výboru čs. žen, v jehož čele stála Anežka 

Hodinová-Spurná. Tyto aktivity zahrnovaly i zahraniční cesty na pozvání spřátelených 

socialistických ženských organizací, sdružených v Mezinárodní demokratické federaci žen, 

a to i ze západní Evropy. Rubrika Naše domácnost přinášela recepty, rady ohledně 

nakupování, péče o domácnost a pokojové rostliny nebo údržby oblečení. Frekventovaným 

tématem byla rovněž výživa a výchova dětí, a to od nejmenších po dospívající, dále hygiena 

a péče o zdraví. Vlasta se věnovala kultuře, vycházely zde recenze divadelních představení, 

výstav, informovala o umělkyních z různých oborů, např. i herečkách Vlastě Matulové
376

 či 

Marii Glázrové
377

, známých z první republiky či protektorátu.  

K obsahu nerozlučně patřily povídky a romány na pokračování, velmi oblíbený byl např. 

román na pokračování Přátelství, II. díl Ivana Ivanoviče sovětské autorky Antoniny 

Kopťajevové, který na pozadí Velké vlastenecké války řešil mezilidské vztahy. Román 

vzbudil u čtenářské obce takový ohlas, že se k němu ve Vlastě vyjádřila i sama autorka.
378

 

Oblíbená byla rovněž díla klasických ruských autorů, např. Čechova či Dostojevského, 

u nichž se vždy zdůrazňovala kritika předrevoluční měšťácké společnosti, např. Čechov byl 

prezentován jako „umělec, který nenáviděl lež a nespravedlnost měšťácké společnosti ve všech 

jejích projevech a ukazoval lidem ve svých povídkách její zhoubnou moc“.
379

 Dostojevskij byl 

popsán jako „bojovník za světový mír“, ovšem až „vítězný sovětský lid vymýtil od základů ve 
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své vlasti celé to pařeniště zločinů a rozvratu, proti němuž Dostojevskij kdysi marně bojoval 

ve jménu křesťanské pokory a evangelia“.
380

 Povídky západních autorů nebo ze západního 

prostředí přinášely témata chudoby, např. v povídce z cyklu Pařížanky žena nemá peníze na 

léčbu svého dítěte a musí jej vzít z nemocnice domů, kde zemře
381

, či boje za práva 

pracujících, která už si lidé v lidově demokratickém táboře vybojovali, což líčila např. 

povídka Thomase Quaye První střetnutí
382

.  

Z českých autorů Vlasta otiskovala jak autory současné, ve svých povídkách často karikující 

lidi starého smýšlení, kteří nerozuměli nové době, jako byl např. Václav Lacina a jeho 

povídka Mírový štváč
383

, tak klasiky, např. Ignáta Herrmanna
384

 či Jindřicha Šimona Baara
385

, 

jejichž díla byla vždy vybrána tak, aby demonstrovala život chudých lidí či naopak zkaženost 

měšťácké společnosti, které jsou již minulostí. Psala i o filmech západní provenience, 

samozřejmě vždy sociálně kritických, např. u švédského filmu Tančila jedno léto recenze 

zmiňovala, že „při shlédnutí filmu si naši mladí lidé uvědomí, jak nesnadný život musí vést 

dosud mládež v některých zemích. Radostný konec nemohli švédští filmoví umělci svému dílu 

dát. (…) Nechtěli však, aby Kerstin žila dál všedním životem bez lásky, jako mnoho žen 

v kapitalistických zemích. Proto ji nechali raději zemřít“.
386

  

Nově se zde objevovala témata jako cvičení pro udržení pěkné postavy, což bylo možná 

ovlivněno I. celostátní spartakiádou, která se konala v létě 1955 a již Vlasta hojně 

medializovala. Vlasta dbala na kontakt se svými čtenářkami i čtenáři, otiskovala jejich dopisy 

a podněty na nejrůznější témata jak v rubrice Dopisy čtenářů, tak v rubrice O věcech kolem 

nás. Vyhlašovala pro ně různé soutěže, jako např. o nejlepší povídku ke světovému kongresu 

matek
387

, kde mohli výherci získat peněžité ceny a nejlepší práce byly publikovány, 

a v rubrice Víte o tom? zodpovídala nejrůznější dotazy od „jak pomoci nemocnému skotu“ po 

„od kdy se lidé malují“
388

. Na rozdíl od předchozích období se ve Vlastě prosazovalo více 

mužů, a to nejen jako čtenářů, jak bylo znát z jejich otiskovaných dopisů, ale i autorů. Vlasta 

také začala publikovat materiály přetištěné ze zahraničních ženských časopisů, a to nejenom 
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sovětských či lidově demokratického bloku, ale i západních, pochopitelně levicově 

zaměřených, jako byl například francouzský týdeník Femmes Francaises. 

Komunistická propaganda na stránkách Vlasty v tomto období doznala oproti období 

předcházejícímu určitých změn, které bezesporu souvisely s vyvíjející se politickou situací, 

v jejímž důsledku se měnil přístup k preferovaným tématům a zmírňovala se často až 

hysterická rétorika, jak se pokusí rozebrat následující kapitoly. 

7.3.1 Sovětský svaz stále náš vzor 

Třebaže o Sovětském svazu nebylo již referováno tak často a exaltovaně jako 

v předcházejícím období, nebylo o jeho dokonalosti a správnosti jeho cesty žádných pochyb, 

stále to byl náš ideál ve všech oblastech. S ohledem na čtenářskou obec Vlasty byl 

prezentován nejen jako záruka míru a náš osvoboditel
389

, na jehož počest se zde 23. února 

slavil Den Sovětské armády
390

, ale také jako země, která poskytuje ženám nejlepší podmínky 

pro kariérní rozvoj a zároveň pro rodinný život a výchovu dětí.   

Sovětský svaz jako ideální místo pro pracovní uplatnění žen popisoval např. článek 

s výmluvným názvem Skutečnost nezměrně krásnější, než byly všechny sny a tužby, otištěný 

při příležitosti výročí VŘSR, který v sérii fotografií představoval sovětské ženy úspěšné 

v nejrůznějších oborech – svářečky, mechaničky, kolchoznice, ale i „chirurgičky“, umělkyně, 

architektky či bývalou vesnickou učitelku, která se stala prezidentkou Čuvašské autonomní 

sovětské socialistické republiky.
391

 O tom, že je ideálním místem pro rodinný život, se 

čtenářky snažila přesvědčit Anastasije Dmitrijevna Gorjuškinovová, držitelka titulu matka-

hrdinka, která přivedla na svět a vzorně vychovala 10 dětí. Navzdory velké rodině si našla čas 

i na koníčky a ráda četla, nejraději „Mladou gardu a Komsomolskou čest“. Tyto knihy ovšem 

nečetla jen pro zábavu – „chci ze svých dětí vychovat takové lidi jako byli ti, o nichž se zde 

píše. Myslím si: ‚Mohly by i mé děti vykonat takové hrdinské činy? Vychovávám je tak, jak 

vychovávala matka Olega Koševého či učitelka Kosmoděmjanská své děti Zoju a Šuru?‘ 

Mnoho a často o tom přemýšlím“. Cítila svoji odpovědnost: „Vlast dala mnoho nám i našim 

dětem a my jsme povinni napnout všechny síly, abychom z dětí vychovali vlasti důstojné syny 
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a dcery.“
392

 Případ strojničky Jekatěriny Bukinovové z vesničky Zabajkalska naopak 

popisoval, jak sovětská země dává naději i ženám, pro něž bylo mateřství dlouho nesplněným 

snem. Bukinovová se po dvou neúspěšných porodech obrátila na redakci časopisu Sovětská 

žena v Moskvě a prosila o pomoc, aby její třetí těhotenství skončilo úspěšně a mohla se stát 

konečně matkou. Ženě se ozval moskevský profesor, kterému redakce dopis předala, a pozval 

ji do Moskvy, kde na odborné klinice porodila zdravého syna. Šťastná matka neopomněla 

zmínit, jaké se jí dostalo pozornosti, a konstatovala: „Vždyť ani jinak nemůže být v naší 

zemi.“
393

 Takovéto případy lze ovšem interpretovat nejen tak, že v Sovětském svazu se 

věnovala pozornost všem lidem bez rozdílu, ale i tak, že lidé ve vzdálených oblastech neměli 

přístup ke stejným službám a péči jako lidé v Moskvě, případně že k získání kvalitních služeb 

bylo potřeba mediální intervence či jiné protekce.  

Kromě sovětských úderníků a válečných hrdinů ovšem začal být propagován i jiný typ 

člověka a životního stylu, jak bylo možné vidět ve fotoreportáži Tak žije sovětská rodina. 

Jednalo se o rodinu moskevské pracující inteligence – muž byl kandidátem technologických 

věd, žena pracovala jako vědecká pracovnice. Tito mladí manželé měli čtyřletou dcerku, která 

kupodivu nenavštěvovala školku, ale starala se o ni babička. Sami manželé se kromě svého 

zaměstnání, dcerky a domácnosti (kde se oba podíleli na povinnostech) věnovali i koníčkům, 

které by ještě nedávno mohly být považovány za buržoazní. Galina si ráda prohlížela módní 

časopisy a ráda se pěkně oblékala (bylo zdůrazněno, že ji v tom manžel Vladimír podporuje) 

– „Náš fotograf ji zachytil ve chvíli, kdy se vrátila z módního domu. Dala si ušít nové šaty 

z vlněného krepu.“ –, manželé často navštěvovali operu a koncerty. Jeden snímek je 

zachycoval s přáteli, když elegantně oblečení kultivovaně pozvedali číše šampaňského.
394

 

Sovětské módě se ostatně věnoval i samostatný článek, který líčil Moskvanky jako vkusné, 

nemající smysl pro módní výstřelky, ale zmínil, že „večer nastupuje Moskva elegantní“. Dle 

autora článku byl v Moskvě „na každé ulici nějaký obchod s kosmetickými potřebami a když 

ne obchod, tedy určitě stánek. Ve velikých, dobře vybavených salonech se provádí manikura 

a pedikura“. Na závěr autor zdůraznil, že třebaže „v této zemi věnují lidé čas rozumnějším 

věcem, samozřejmě přitom nezapomínají i na to, že krása a radost také patří k životu“.
395

  

Byla zde vidět jasná snaha ukázat Sovětský svaz jako zemi, která kromě válečného hrdinství 

a odříkání a poválečného budování umí také užívat života a dopracovala se již takové životní 
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úrovně, že kromě socialistických jistot dopřává svým občanům i tyto, téměř západní požitky. 

Je však samozřejmě otázka, do jaké míry se ideální život těchto prezentovaných rodin 

shodoval se sovětskou realitou. 

7.3.2 Lidově demokratická žena v další etapě svého vývoje 

Ačkoliv nebylo pochyb, že za veškeré výdobytky vděčí republika komunistické straně
396

, jejíž 

ideologie nadále ovládala všechen tisk, přesto byla na stránkách Vlasty v přístupu k ženě 

oproti předcházejícímu období znát určitá změna. Ústředním tématem zůstávala propagace 

zaměstnanosti žen, již kvůli neustále chybějící pracovní síle ve všech oblastech hospodářství. 

Nadále byla propagována manuální práce, např. v reportáži z jinonického Motorletu, uvedené 

Stalinovým citátem „Takových žen nebylo a nemohlo být za starých časů“, která seznamovala 

s dělnicemi pracujícími na brusech a protahovacích strojích, ovšem na rozdíl od minulého 

období, jež zdůrazňovalo především zapojení žen do kolektivního budování socialismu, byla 

vyzdvižena hlavně schopnost soudružek proniknout do dříve mužských oborů a uspět 

v nich.
397

  

Ve stejném duchu se nesla reportáž o pracovním dni mladé instalatérky, která musí bojovat 

s nedůvěrou kolegů a zákazníků, ale nakonec si svou dovedností vydobude jejich respekt.
398

 

Dokonce se zde objevila polemika, zda je pro ženy ze zdravotních důvodu vhodná práce 

v dopravě, tedy práce průvodčích, řidiček, taxikářek apod. Závěrem sice bylo, že tato práce je 

pro ženy vhodná a zvládají ji bez problémů „a ten, který chce nadále ženy od toho zrazovat, 

ve skutečnosti není veden myšlenkou uchránit je od těžkostí, ale má v úmyslu přibrzdit 

pracovní tempo výstavby naší republiky“
399

, ovšem od období, které ženám doporučovalo 

práci zednic, zde byl jistý posun.  

Pronikání žen do tradičně mužských profesí bylo medializováno i u příslušnic pracující 

inteligence, jako například tří vědkyň Ústavu pro využití a výzkum paliv, které se svými 

schopnostmi podílely na tom, „abychom se dostávali kupředu, aby věda mohla ještě účinněji 

sloužit životu“.
400

 Zdůrazňování ženských schopností a seberozvoje na úkor údernického 

budování nového společenského řádu vzdáleně evokovalo počátky Vlasty, kdy její 

zakladatelky považovaly rozvoj ženských pracovních schopností za jedno z nejdůležitějších 
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témat. Tento dojem posilovaly (přes nezbytné úlitby prorežimní rétorice jako oslovení 

soudružka či zvýraznění části textu, která oznamovala, že se balerína Olga Skálová stala 

laureátkou státní ceny Klementa Gottwalda) i články jako Paní profesorka, o první 

československé profesorce vysoké školy technického směru Dr. Ing. Julii Hamáčkové
401

, Dvě 

setkání s Odettou, o baleríně Olze Skálové
402

, či o stevardce ČSA Věře Bartošové, která 

nalétala přes milion kilometrů, a proto měl článek o ní dříve v pozitivní konotaci nemyslitelný 

titulek Milionářka
403

. 

Poněkud odlišný pohled se projevoval třeba i v tom, jak Vlasta informovala o otázce odívání. 

Po období tvrdé kritiky buržoazních žen s jejich zálibou v módě se zřejmě začaly chtít pěkně 

oblékat i ženy lidově demokratického státu. Vlasta jim proto nabídla střihy třeba na elegantní 

šaty „z čistého hedvábí“
404

 a začala propagovat nošení klobouků, dokonce zmínila, že „po 

válce se pokládal klobouk za ‚buržoasní‘ přežitek, žena v klobouku byla ‚milostpaní‘. To už 

tedy přestalo. Ženy si zase zvykají na klobouky“.
405

 V obdobném duchu se vyjádřila i autorka 

článku z cyklu Lekce společenské výchovy, který se věnoval vhodnému oblékání na různé 

příležitosti. Nabádala, že se do divadla nemá brát svetr, byť sebehezčí. „Vždyť ty už také 

z divadel pomalu, ale jistě mizí. Spíš už v divadlech vidíme šaty z krásných látek, dobře šité 

a podle módy s větším výstřihem. Máme se nad tím pozastavovat a tvrdit, že je to ‚buržoasní 

přežitek‘? Rozhodně ne. Vždyť návštěva divadla je a má být jednou z našich významných 

společenských příležitostí. A pracujeme-li natolik dobře, že si na takové šaty vyděláme, proč 

bychom si nedopřáli té radosti pořídit si je?“
406

  

Je ovšem otázka, nakolik se centrálně plánovanému hospodářství dařilo poptávku obyvatel po 

spotřebním zboží uspokojovat. Přes neustálé zdůrazňování výdobytků, které nové zřízení 

lidem přineslo, jako byl pokles kojenecké úmrtnosti, možnost vzdělání pro všechny, absence 

žebráků a státní péče o staré a invalidní občany
407

, nebylo možné zastřít nedostatky ve výrobě 

a v zásobování spotřebním zbožím. Vlasta otiskovala spoustu dopisů čtenářek a čtenářů 

nespokojených s kvalitou zboží
408

 či služeb (otiskla například ironické parte kusů oblečení, 

které navždy zmizely ve službách Osvobozené domácnosti
409

) a snažila se o vyjádření 
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dotyčných podniků a nápravu. Stížnosti se vyskytovaly prakticky v každém čísle a již nebylo 

dost dobře možné svádět všechny nedostatky na bývalé majitele, jako v případě stížnosti 

matky s dítětem na chování vedoucí Lidové jídelny v Boskovicích
410

. Nespokojenost se proto 

začala svádět na přílišnou náročnost spotřebitelů. Vlasta například otiskla dopis uvědomělé 

čtenářky, která kritizovala mladý pár vybírající nábytek. Mínila, že je potřeba připomínat 

lidem chudobu první republiky, a nabádala dotyčný pár, který si stěžoval na drahotu, k pilné 

práci, aby dostali od závodní rady státní půjčku na nábytek. „Ještě lépe žít, jíst, oblékat se 

a bydlet – to už záleží na nás všech. Strana a vláda nás v tomto úsilí bude všestranně 

podporovat.“
411

  

Jak ovšem probíhala tato podpora prakticky, bylo zřejmé z reportáže o II. celostátní výstavě 

místního hospodářství v pražském Parku Julia Fučíka (dnes Výstaviště v Holešovicích), která 

referovala především o produktech ulehčujících ženám práci, tedy domácích spotřebičích. 

Firma ROMO Fulnek zde vystavovala prototypy sušičky prádla a myčky nádobí, dle popisu 

i fotografií docela moderní konstrukce. Autory reportáže samozřejmě zajímalo, kdy budou 

spotřebiče v prodeji: „To prý záleží na meziministerských dohodách. Avšak ani letos, ani 

v příštím roce ještě v prodeji asi nebudou. Ach jo!“
412

 Povzdech byl skutečně namístě, protože 

do sériové výroby a běžného užívání se tyto prototypy před listopadem 1989 nedostaly vůbec, 

myčky byly do sortimentu firmy zařazeny až po privatizaci v 90. letech, sušičky až v roce 

2018.
413

  

Obdobnou ukázkou nesplněných očekávání se stala hojně propagovaná psychoprofylaktická 

příprava k porodu dle sovětského vzoru, která měla zajistit bezbolestný porod. – Viz str. 46 

této práce. Dle lékařů mělo podíl na porodu bez bolesti i „naše společenské zřízení, neboť nyní 

víme lépe než kdykoliv dřív, jak velký význam má hmotné zabezpečení rodičky i dítěte, jasné 

perspektivy nového, rodícího se člena socialistické společnosti, důstojnost mateřství 

s vědomím splnění důležité společenské funkce“.
414

 Metoda samozřejmě vzbudila u čtenářek 

velký zájem, ovšem posléze se ukázalo, že v praxi je prakticky nedostupná. Ženy z regionů si 

stěžovaly, že u nich není o nové metodě ani slyšet, a domnívaly se, že bezbolestně rodí jen 

ženy v Praze a okolí. Nakonec se k problematice vyjádřil i ministr zdravotnictví 

a římskokatolický kněz Josef Plojhar, který uvedl, že rozšíření metody brání nedostatek 
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proškoleného personálu či nevhodně řešená porodnická oddělení, tedy taková, „kde ženy rodí 

v jedné místnosti, či taková, kde jednotlivé boxy jsou sice odděleny, ale je slyšet nářek méně 

ukázněných rodiček“. Taková byla bohužel prakticky všechna oddělení. Navíc úspěch metody 

ministr poněkud alibisticky podmínil „dobrou vůlí rodiček ke spolupráci“.
415

 Ve výsledku se 

metoda, u které navíc zřejmě nešlo ani tak o odstranění bolesti, jako spíš o psychickou 

přípravu pro její lepší zvládnutí, do běžné praxe nezavedla. 

Kolektivní výchova již od útlého dětství byla nadále považována za správnou a svědčící 

zdárnému rozvoji dětí – jak uváděl článek O jeslích dneška a zítřka, „začátky vzorné výchovy 

najdete už dnes v našich jeslích. První podněty k nám přišly ze Sovětského svazu. Tam už mají 

s výchovou v jeslích bohaté a mnohaleté zkušenosti. A proto tam ruku v ruce se snahou 

o vytvoření co nejpříznivějších zdravotních podmínek usilují pracovníci jeslí i o správný 

duševní rozvoj dětí“.
416

 Nicméně již začaly zaznívat hlasy, že kolektivní zařízení nejsou 

všespasitelná a že ve výchově má nezastupitelnou úlohu rodina. Ve Vlastě se dokonce 

objevily příspěvky o zneužívání týdenních jeslí, jejichž úloha byla „pomáhat osamělým 

matkám-živitelkám, studentkám a mnoha jiným, ale neznamená to, že jsou povinny převzít za 

pohodlnou a lehkomyslnou mámu veškerou péči o dítě, aby ona měla dost volného času na 

kavárny a bály“. Tento přístup byl demonstrován na případu, kdy si rodiče nevyzvedli 

v sobotu dítě a „sestře, která jim večer dítě přinášela, otevřeli teprve na zákrok člena SNB, 

protože se chystali jít na ples“.
417

  

Koncem roku 1956 Vlastou rezonovalo téma chování mládeže a toho, jak tráví svůj volný čas. 

Bylo konstatováno, že „máme dobrou a zdravou mládež a této mládeže je převážná většina. 

Máme však také část mládeže, která nám dělá vážné starosti. (…) A jaká je mládež, která nám 

dělá starosti? Především neukázněná, hrubá, dopouští se výstředností, výtržností, různých 

přestupků a trestné činnosti“. Za původce tohoto chování byla považována především 

„špatná výchova, braková literatura, vliv špatných kamarádů, nedostatečná kontrola 

a pasivita veřejnosti“, přičemž bylo konstatováno, že „základy výchovy dává rodina“.
418

 Za 

nevhodné chování mohlo být ovšem považováno i nápadné oblečení či tančení moderních 

tanců, jak pranýřovala lekce společenského chování zaměřená na tanec, kde fiktivní Milada 

na taneční zábavě „s nelibostí zjistila, že několik dvojic mladých lidí tančí moderní tance tak 
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výstředně, jako by byly v nějakém západoevropském dancingu poslední třídy. Proto zákrok 

pořadatele vůči těmto ‚tanečníkům‘ přijala s velkým povděkem“.
419

 Bylo však možné se dočíst 

i o tom, že někteří veřejní pracovníci „vymáhají pro své děti výhody a protekce (ve škole 

apod.). Dětem těchto rodičů se totiž všechno promíjí, protože tatínek zastává tu a tu funkci 

a není tedy radno ho rozhněvat“, dokonce bylo konstatováno, že se na šikmou plochu 

nedostávají jen „rozmazlené děti ‚lepších lidí‘“, ale i děti z dělnických rodin. Nicméně 

následovalo ujištění, že „těch ‚lepších‘ lidí vůbec je vcelku málo“.
420

 Cyklus článků v rubrice 

Besedujeme s vámi nově řešil problematiku lásky, mezilidských vztahů a rodiny 

v socialistické společnosti očima sovětského profesora V. Kolbanovského. Že se 

i socialistická rodina potýkala s problémy, bylo znát např. na velkém ohlasu témat 

alkoholismu a rozvodovosti, která se na stránkách Vlasty v tomto období řešila.  

Přes všechny tyto skutečnosti Vlasta na ženy stále ideologicky působila. Důležitým tématem 

byly volby, které se v tomto období konaly hned troje – historicky první do zastupitelstev 

národních výborů (1954), do Národního shromáždění (1954) a s volbami do národních výborů 

související volby do výborů žen při místních národních výborech, což byla akce Výboru 

československých žen (1954). Plakát vložený do Vlasty, určený pro nástěnky, výzdobu oken 

či vývěsní skříňky, vyzýval: „Ženy, pro štěstí dětí volte kandidáty Národní fronty.“
421

 

V tomtéž smyslu se vyjádřila i titulní strana č. 18/1954, která na pozadí československé vlajky 

ukazovala tři ženy, zastupující zemědělku, dělnici a příslušnici pracující inteligence, 

s nápisem: „My, československé ženy, bez rozdílu povolání a politické příslušnosti budeme 

volit kandidáty Národní fronty.“
422

 Protože nebylo možné vybírat z kandidátek různých stran, 

ale byla pouze jednotná kandidátka Národní fronty, což de facto popíralo smysl voleb, tak 

bylo uvedeno, že na této kandidátce jsou ti „nejlepší z nejlepších“
423

, a byla zdůrazňována 

především jednota, v které lid k volbám přistupuje. Tato jednota byla pokládána za jasný 

důkaz správného směřování země, který přesvědčuje imperialistické nepřátele lidově 

demokratického zřízení o marnosti jejich rozvratných snah. Dokonce byla při té příležitosti 

i poněkud zneužita sloka básně Jana Nerudy Karlu Havlíčkovi Borovskému, kterou ovšem 

autor rozhodně nezamýšlel jako oslavu socialistických voleb.
424

 Dále ve Vlastě vznikla 

rubrika Na slovíčko, ve které se bavily dvě sousedky, přičemž uvědomělejší paní Novotná 
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vysvětlovala přístupnou formou méně znalé paní Pokorné, jak fungují zastupitelské orgány, 

jejich výhody apod.  

O správný ideologický náhled čtenářek na světové dění se snažil seriál Kapitoly politického 

zeměpisu, který popisoval politickou situaci různých zemí. Např. v kapitole o Tchaj-wanu 

bylo možné číst: „Pánům z Wall Streetu se zřejmě stýská po válce. V Koreji byli donuceni 

uzavřít příměří, válku v Indočíně se jim nejen nepodařilo rozšířit, ale také zde zmlkla děla, 

a tak nyní organisují své provokace kolem Tajvanu. Avšak velká Čína se nezalekne hrozeb. 

Celý svět ví, že Tajvan patří Číně a že Čína neohrožuje nikoho, když žádá osvobození své 

poslední části, okupované ještě reakcionáři.“
425

 Obdobně působil i cyklus O vývoji 

společnosti, který popisoval světový vývoj od otrokářského řádu až po socialismus. Závěrečná 

část s výmluvným názvem Bez pánů a potlačených líčila kromě pozitiv socialismu i budoucí 

výhody komunismu, „jehož základem bude ohromná výroba, umožněná všestranně rozvinutou 

technikou. (…) A ze stejného důvodu se pak stanou zbytečné peníze. Až dokonalé továrny 

budoucnosti vychrlí takřka samočinně tolik bot a šatstva, tolik toho a onoho, kolik společnost 

bude potřebovat – co potom s penězi?“.
426

  

7.3.3 Straničtí vůdci v umírněném podání 

Propaganda zaměřená na stranické vůdce ve Vlastě v tomto období doznala patrně největších 

změn oproti předchozímu. Třebaže klíčová úloha KSČ ve vývoji naší země zůstávala 

nezpochybnitelná a neotřesitelná, s velkou pompou bylo slaveno např. 35. výročí jejího 

založení
427

, ke konkrétním stranickým vůdcům se Vlasta chovala již rezervovaněji. Ještě na 

konci roku 1953 se zdálo, že Stalin a Gottwald v mysli lidu a na stránkách periodik nikdy 

nevyblednou. K prvnímu výročí smrti J. V. Stalina byl otištěn článek o stavbě Stalinova 

pomníku na pražské Letné
428

 a o týden později k výročí Gottwaldovy smrti článek s názvem 

Plníme jeho odkaz na všech pracovištích republiky, který na základě návštěvy u dvou dělnic 

líčil rozvoj společnosti ve jménu komunistické strany: „Navštívili jsme jen dvě soudružky. Ale 

podívejme se každý z nás kolem sebe – pravda, uvidíme i nedostatky, chyby, ale nic nemůže 

zakrýt to, že roste a vzkvétá dílo, jehož základ jsme položili za vedení soudruha Gottwalda. 

Denně se v naší zemi zrodí něco nového, denně to nové sílí, roste, protože je 
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nepřemožitelné.“
429

 Na konci téhož roku bylo k 37. výročí VŘSR připomínáno, že Stalinův 

pomník na Letné je již před dokončením „a z kamene vystoupila vznosná postava kráčejícího 

Stalina“.
430

 Přesto se rétorika těchto textů nesla v mnohem střízlivějším duchu než o rok 

dříve, posun byl znát hlavně u Stalina.  

V letech 1955 a 1956 již jejich výročí nebyla nijak výrazně připomínána a nebyli hlavním 

tématem článků, což zřejmě souviselo s kritikou kultu osobnosti, provedenou na XX. sjezdu 

KSSS v únoru 1956, na niž Vlasta reagovala osvětovým článkem o tom, v čem kult osobnosti 

spočívá: „Všude tam, kde je pěstován, tam se z více či méně vynikajících jednotlivců dělají 

výjimeční lidé, jacísi hrdinové, a přisuzují se jim pak vlastnosti, které snad ani nemají. To 

v nich vyvolává špatné vlastnosti: domýšlivost, povýšenost, pýchu, podceňování ostatních 

lidí… Takový kult osobnosti pak znemožňuje kolektivu kritiku i opravdovou spolupráci a může 

vést až k zlovůli. V takovém ovzduší kvete pochlebování významné osobnosti, zveličují se její 

zásluhy a schopnosti, podkuřovači a  lichotníci, donašeči a podobní lidé se v takovém ovzduší 

pohybují čile jako ryba ve vodě. Zato lidé přímí a kritičtí bývají často odsunováni na ‚vedlejší 

kolej‘ a mnohdy jsou i pronásledováni a znemožňováni.“ Následovala chvála konstruktivní 

kritiky a schopnosti sebekritiky, aniž by však autor byť jen zmínil, že se na budování kultu 

osobnosti stranických vůdců, především Stalina, Vlasta aktivně podílela.
431

 O Gottwaldově 

nástupci Antonínu Zápotockém ale už psala civilněji, jako např. při příležitosti jeho 

sedmdesátých narozenin.
432

  

Víceméně beze změny zůstávalo podání V. I. Lenina, který jako autor VŘSR, považované za 

počátek osvobození a blahobytu pracujícího lidu (a také žen, což bylo v magazínu pro ženy 

obzvláště zdůrazňováno), zůstával nadále ve velké, téměř posvátné úctě. Byly připomínány 

jeho narozeniny – např. článkem o sovětské vesnici, kterou Lenin v roce 1920 navštívil 

a zabránil příliš vysokým dodávkám sena a chleba, které místní nemohli splnit, což jej 

ukazovalo jako spravedlivého člověka, bránícího křivdě. V článku hovořili pamětníci, kteří 

jeho návštěvu osobně zažili.
433

 V roce 1956 přispěla k výročí Leninových narozenin Anežka 

Hodinová-Spurná, která jako členka československé parlamentní delegace navštívila 

Leningrad a v emotivní reportáži, jež stále držela styl předchozího období, popsala své 

zážitky: „V celém Leningradu jsme šli po stopách Velké říjnové socialistické revoluce a práce 
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soudruha Lenina.“ Ve Finském zálivu navštívili místa, kde se Lenin před vypuknutím 

revoluce zdržoval v ilegalitě v salaši, u níž stála velká kupa sena. Na místě bylo postaveno 

muzeum a autorka zmínila, že „salaš ze sena i kupka sena stojí v původní podobě deset kroků 

vedle“. Bylo tedy zjevné, že je místo vskutku pietně, až nábožně udržováno. Celá návštěva 

udělala na autorku, přes skromnost míst, jež Lenin obýval, což několikrát v článku vyzdvihla, 

mocný dojem – „viděli jsme drahá, posvátná místa, kde žil, pracoval a tvořil soudruh Lenin. 

Ještě mrzlo, ale velikou, šťastnou a krásnou sovětskou zemi zalévalo slunce probuzeného jara, 

jara roku 1956“.
434

  

U příležitosti 30. výročí Leninova úmrtí byl otištěn oslavný článek složený ze vzpomínek 

osobností jako Maxim Gorkij, Antonín Zápotocký a Naděžda Krupská na dotyčného 

a doplněný dopisem dělnice z Leninových závodů v Plzni, která se nedávno stala členkou 

strany, což nazvala „historický den ve svém životě“, neboť si uvědomovala, že „žijeme dnes 

radostně a šťastně. Za to vše vděčíme Komunistické straně Československa a Sovětskému 

svazu, jehož zakladatelem byl V. I. Lenin“. Text doprovázelo několik reprodukcí obrazů, na 

jednom z nich byl s Leninem i Stalin a titulek zněl: „Dva velikáni lidských dějin. – V. I. Lenin 

s J. V. Stalinem za porady v presidiu vlády.“
435

  

K 31. výročí Leninovy smrti vyšel článek o návštěvě Lenina v Praze, kde se v lednu 1912 

konala v Lidovém domě VI. konference ruských sociálních demokratů. „Tady tedy dostala 

strana jméno ‚bolševická‘. Tady byli ze strany vyhnáni menševici a zvolen do ústředního 

výboru v nepřítomnosti J. V. Stalin. ‚Konečně se podařilo obrodit stranu a její ústřední 

výbor,‘ napsal Lenin Gorkému.“ Článek připomněl, že Lidový dům byl v roce 1951 

zrekonstruován na Leninovo muzeum, jehož prvním návštěvníkem byl Klement Gottwald. 

Ten tehdy nepronesl oficiální zahajovací projev, ale „vroucí, hluboká slova vděčnosti a lásky, 

kterou projevuje žák k učiteli, jenž ho vedl v politické práci i v životě. A byl to zároveň 

i program pro všechny ostatní. Gottwald doporučil svého učitele svému národu. ‚Ať je 

Museum Vladimíra Iljiče Lenina školou komunismu pro miliony našich lidí,‘ napsal tehdy do 

pamětní knihy.“
436
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7.3.4 Staronoví nepřátelé lidově demokratického zřízení 

I v této oblasti byly na stránkách Vlasty znát určité změny. První republika byla nadále líčena 

ve výrazně negativním světle, jako stát hrstky bohatých a většiny chudých lidí, kteří jen 

s obtížemi uspokojovali základní životní potřeby. Uvědomělá lékařka MUDr. Vlasta Smolová 

sice ve svém dopise přiznávala, že jí komunisté vzali ordinaci i úspory, ale zároveň 

vzpomínala na svou prvorepublikovou praxi na chudé pražské periferii s tím, že ví jen jedno: 

„Kdyby mi byla vrácena má dokonalá ordinace, mé úspory mnohaleté namáhavé práce 

s nočními směnami, cesty do ciziny s podmínkou, že se opět vrátí časy první republiky, ‚kdy 

budu vidět stávkující, kteří prohrávají svůj boj o pětihaléřové zvýšení hodinové mzdy, zatím co 

továrník zahrnoval svou milenku brilianty‘, řekla bych rozhodné ne.“
437

  

Byla otiskována účelová srovnání snímků gigantických staveb socialismu a zaopatřených 

učňů hrajících ve volném čase šachy se snímky nezaměstnaných a žebráků za hospodářské 

krize ve 30. letech
438

, přičemž tato srovnání záměrně nezahrnovala problémy současnosti, 

stejně jako úspěchy minulosti. Zdání pokroku pomáhali, možná nevědomky, udržovat 

i krajané, kteří republiku opustili v době hospodářské krize, usadili se v cizině a přijeli se po 

desetiletích podívat zpět, např. při příležitosti I. celostátní spartakiády, konané v roce 1955. 

Jejich dojetí, že vidí rodnou zemi a změny, které se v ní staly, bylo vykládáno jako důkaz 

správné cesty našeho státu. Krajanka z Austrálie, u níž bylo zdůrazněno, že její muž je 

zaměstnán, a proto se jim dobře daří, „horší by to však bylo, kdyby snad, nedej bůh, 

onemocněl, anebo přišel o práci“, čtenářům vzkázala: „Až přijedu domů do Australie, budu 

vyprávět všem, co jsem zde viděla. A utečencům, kteří hanobí naši vlast, se podívám do očí 

a řeknu jim: Jak můžete tak lhát! Já jsem tam teď byla a poznala jsem pravdu. Mlčte! A vy 

moji drazí krajané zde v Československu, važte si toho, co máte.“
439

  

Nabízí se samozřejmě otázka, do jaké míry byla taková prohlášení autentická, bylo nutné 

počítat také s tím, že se těmto lidem z propagandistických důvodů předváděla rodná vlast 

v nejlepším světle. Přestalo ale mediální pronásledování bývalých živnostníků „křečkujících“ 

zásoby a parazitujících na pracujícím lidu, a v článku o módě, který se snažil rehabilitovat 

nošení klobouků a zároveň kritizoval jejich nedostatečnou produkci, dokonce zaznělo, že 

„kdysi si žena mohla vybrat klobouk podle toho, zda byla mladá, starší nebo už stará, zda 

byla malá nebo velká, zda měla obličej kulatý, podlouhlý, široký nebo hubený, zda měla čelo 
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vysoké nebo nízké, krk dlouhý nebo krátký, mohla si vybrat klobouk sportovního tvaru nebo 

k odpoledním šatům“. Kromě širokého sortimentu byly prvorepublikové živnostnice 

pochváleny i v jiné oblasti: „Dříve dovedly modistky pěkně a ladně upravit výklad. Daly tam 

třeba jen jeden vkusný klobouk, šátek nebo pásek, a přilákaly na tento výklad desítky zájemců. 

Také obsluha v obchodě musí být jiná než dnes.“
440

 To byl velký posun od nedávné kritiky 

prvorepublikových živnostníků, jejichž „bezvkusné“ zboží si nemohli chudí pracující dovolit.  

Rovněž Západ byl nadále vykreslován jako místo, kde lidé nemají sociální jistoty a těžce 

zápasí o přežití. Zdeňka Zimová z Berlína informovala, že lidé v západním Německu bydlí 

v bunkrech, a varovala, že „nevyslovitelná je bída západoněmeckých pracujících, kteří jsou 

nuceni bydlet v těchto kamenných rakvích“. Jedna z údajných obyvatelek takového objektu 

líčila: „Napsala jsem Adenauerovi, že si půjdu hledat práci a přístřeší do Německé 

demokratické republiky, kde je o pracující jinak postaráno. Na tenhle dopis jsem vůbec 

nedostala odpověď.“ Článek končil pochmurným konstatováním: „Taková je pravda o životě 

pracujících, o ‚šťastném životě matek a dětí‘ v západním Německu, v němž vládne Adenauer 

a skupina jeho nacistických přisluhovačů.“
441

  

Obdobně chmurně byl líčen Řím, jako místo, kde tisíce dětí žijí prakticky na ulici, bez 

lékařské péče, zotavoven i kvalitního bydlení: „Večer se vrátí do černých děr svých domovů, 

kde naleznou kousek chleba a vrhnou se na slamníky vedle svých bratříčků a sestřiček. 

V těchto podmínkách žijí v Římě, v sídle papeže a kolébce latinské kultury, tisíce a tisíce dětí. 

Mezi tolika vinami a hanbou, jimiž se poskvrňují kapitalistické režimy, v tomto případě 

křesťansko-demokratická vláda, je tato opuštěnost, do níž je uvrženo dětství, tato bída, která 

neušetří ani něžných těl a malých srdcí, snad vinou a hanbou největší.“ Článek doprovázely 

nekvalitní fotografie dětí spících na lavičkách či čerpajících vodu z obecních vodovodů, což 

doprovázel popisek: „Mnoho římských rodin je odkázáno na vodovody, umístěné na nárožích. 

Kolem se tvoří velké kaluže, které jsou jednou z příčin, že zvláště v létě se nezadržitelně šíří 

nakažlivé nemoci.“
442

  

Ze stránek Vlasty mělo být prostě jasné, že Západ není dobrým místem k životu, což shrnul 

článek Jsou děti všude květy života?, který neopomněl vedle líčení kapitalistických zemí, kde 

jsou matky údajně nuceny prodávat své děti, propagovat domácí úspěchy, jež představoval 

například zvyšující se počet poraden pro nastávající matky a otevírání porodnic – „Italská 
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vláda nemá ani na šálek mléka pro italské děti a náš stát buduje stále nová zařízení v péči 

o dítě.“
443

 Bídu kapitalismu měly demonstrovat případy dívek s dětskou obrnou, jejichž rodiče 

těžce získávali prostředky na léčbu – zoufalý otec Italky Adriany údajně zvažoval prodat 

vlastní oko
444

, matka ze západního Německa vydělávala jako cirkusová artistka v „kouli 

smrti“
445

. Případ Adriany měl pokračování – poté co se o její případ začala zajímat americká 

média a byla na ni vypsána sbírka, ovšem pořadatel sbírky údajně zmizel i s penězi, jí nabídla 

na podnět Výboru čs. žen československá vláda léčení a malá Italka přijela do Prahy, což 

režim pochopitelně propagandisticky vytěžil: „Dnes je Adriana Belluci v nemocnici na 

Bulovce a je jí věnována právě taková péče jako našim ochrnutým dětem, pro něž jejich 

rodiče nemusí obětovat své oči, aby se uzdravily.“
446

  

O západních zemích nyní nově referovaly i redaktorky a spolupracovnice Vlasty, které tam 

jako členky různých delegací přijížděly na pozvání místních levicových ženských organizací. 

Vedoucí redaktorka Zdeňka Zimová se např. zúčastnila zasedání výkonného výboru 

Mezinárodní demokratické federace žen v Ženevě. Ani Švýcarsko ovšem pod kritickým 

pohledem lidově demokratických žen neobstálo, zvláště poté, co jim „soudružka Švýcarka“ 

vyprávěla o životní úrovni pracujících: „Jde to u nás čím dál tím hůře. Skoro každý den něco 

podraží. Jeden den je to máslo, podruhé chléb, jindy maso. Ani byste nevěřily, jak málo masa 

a másla se dostane na stůl dělnických rodin, kde je víc dětí.“ Dobře se údajně nevedlo ani 

pracující inteligenci, starým či nemocným lidem, ústrkům čelily i „děti z nejpokrokovějších 

rodin“, čímž byly myšleny rodiny levicově angažované, autorku pohoršoval i nedostatek jeslí, 

kdy „vláda zřizování jeslí nevěnuje žádnou péči“.
447

  

Jiná reportáž představovala Belgii, kde se redaktorka Vlasty Anna Tučková zúčastnila 

kongresu Sdružení belgických žen. „Na bulváru Anspach zářily neony, prodavačky nám 

nabízely skvělé frity – brambory pečené v oleji – a méně skvělé, zato páchnoucí misky 

s neurčitými měkkýši. Několika řadami tu jela auta, lidé v kavárnách srkali aperitivy. A ušly 

jsme několik kroků a octly se v uličkách, které osvětlovala jediná lucerna, v jejichž nerovném 

dláždění tekla páchnoucí stružka, kde křičely bosé děti bruselské chudiny i italských 

přistěhovalců.“ Delegátky byly šokovány setkáním s prostitutkami, vyhlížejícími zákazníky 

z oken svých pokojíků. „Žádný strážce veřejného pořádku však nezakročil: byl to přece 
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obchod a v tomto světě je obchod nejvyšším zákonem. Co na tom, že se tu obchoduje 

s lidmi?“
448

 V Belgii se delegátky setkaly dokonce s královnou Alžbětou, babičkou tehdy 

vládnoucího krále Badouina, která je překvapila svou znalostí ruštiny. Setkání bylo srdečné, 

přesto redaktorka poněkud exaltovaně popsala lítost, kterou ke královně cítila – „oč šťastnější 

jsme my, jedna vedle druhé, než tato šedivá paní, žijící na svém bělostném zámku. Nepatřily 

nám ani brilianty, ani plantáže v Kongu. Možná dokonce, že některou z našich přítelkyň 

budou po jejím návratu do kapitalistické země pronásledovat, možná, že frankfurtská 

švadlena nebude mít co jíst. Avšak na nás všechny čekají doma blízcí lidé, které máme rádi, 

s nimiž máme společné, krásné cíle, na nás na všechny čeká doma práce, o níž víme, že má 

nějaký smysl“.
449

 Když se členek delegace při odletu zeptala „belgická soudružka“, jak se jim 

v Belgii líbilo, odpověděly: „‚Byly jsme rády mezi vámi. Ale žít bychom tu nechtěly.‘ 

Nemusely jsme jí podrobně vysvětlovat proč, věděla to tak jako my. 250.000 nezaměstnaných. 

Obchody plné zboží, ale kupujících málo. Prostituce, zákonem chráněná. Přepych, který 

přesahuje všechny meze a hned vedle bída. Tohle všechno už bylo daleko za námi. (…) Ne, 

nechtěly bychom se vrátit a belgickým soudružkám, všem statečným lidem v Belgii, ze srdce 

přejeme, aby i pro ně tohle všechno bylo brzy minulostí.“
450

  

Obraz Západu jako nebezpečného místa, kde nelze dobře žít, pomáhaly nově posilovat také 

případy neúspěšných emigrantů, kteří se po amnestii v roce 1955 vraceli domů. Vrátil se sice 

jen zlomek z celkového počtu
451

, navrátilci do rodné země však byli propagandisticky velmi 

vděčné téma. Článek s titulkem využívajícím citát K. V. Raise Nenajdeš kraj světa štěstí 

domova…! přinášel příběh neúspěšného emigranta, který se po čtyřech letech „v bídě 

a zoufalství uprchlického tábora“, kde žil „hůř než žebrák a nevolník“, vrátil z Norimberka 

domů do pohraniční vesničky, „v níž spělo k rozkvětu družstvo i život družstevníků“. Článek, 

doprovázený zajisté naaranžovanými fotografiemi rodiny vítající se ve dveřích domu, idylicky 

líčil jeho velkorysé přijetí vlastí, rodinou a družstevníky, kteří ho ihned vzali mezi sebe.
452

 

Stejnému tématu se věnoval článek s výmluvným názvem Není zlato, co se leskne, popisující 

příběh jiné neúspěšné emigrantky, která se po opuštění republiky setkala pouze 

s „vyšetřováním, hladem, nezaměstnaností a zlodějnou“. Článek líčil, jak byla svými krajany, 
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pochybnými existencemi, v uprchlickém táboře okradena. Nakonec se s dcerou, která se jí 

mezitím narodila, vrátila do Kladna. „Nyní říká, že chce hodně pracovat, aby si mohla zařídit 

život i svůj nový domov, až se vrátí také její muž, aby mohli žít tak, jak před tím za hranicemi 

naší republiky nikdy nežili.“
453

  

Nebylo bez zajímavosti, že v obou případech byl jako důvod emigrace uveden problém se 

zákonem, a to výtržnictví, což mělo zajisté na emigranty obecně vrhnout negativní světlo jako 

na kriminálníky. Další článek v předvánočním čísle popisoval, jak po smutných a osamělých 

letech mohou emigranti konečně strávit Vánoce doma v rodinném kruhu, jistotě a bezpečí.
454

 

Na situaci reagovaly ve svých dopisech i čtenářky, např. A. Seidlová ze Zbraslavi velkoryse 

mínila, že „jak jen matka dovede odpustit svému dítěti poklesek, tak i rodná vlast odpouští 

svým zbloudilým dětem a přijímá je zpět do svého klínu“. Nechtěla jim ale dát nic zadarmo: 

„Teď na vás bude také, chlapci, hodně záležet, jak se chopíte s chutí své práce, abyste ve své 

zemi vybudovali opravdový ráj na světě.“
455

 Jak v reportážích, tak příbězích emigrantů se 

objevil nový pohled – neskrývaný pocit vlastního vítězství a převahy, který vedl k lítosti nad 

těmi, kdo ještě lidově demokratických výdobytků nedosáhli, a odpuštění těm, kteří se ze 

Západu vděčně vrátili domů.    

Mezi nepřátele režimu patřil i zahraniční rozhlas, především Svobodná Evropa. Ta byla 

viněna hlavně z toho, že její balony přinášející na naše území propagandistické letáky 

způsobují škody a zranění, což mohlo snáze vyvolat nevraživost a obavy veřejnosti. Vlasta 

vylíčila, jak spadlý balon, v němž zůstaly ještě zbytky plynu, našla místní občanka z vesnice 

nedaleko Popradu a donesla ho domů, kde při manipulaci u zapáleného sporáku došlo 

k výbuchu, který popálil osm osob a zdemoloval domek. Ujistila, že „případ s balonem, 

kterým do naší vlasti emigrantští zrádci dopravují své lži, vyvolal hluboké pobouření“. Článek 

doprovázela fotografie tří ovázaných osob a trosek domku.
 456

  

Škody napáchané „záškodníky ze ‚Svobodné Evropy‘“ popisoval i článek Podle činů poznáte 

je z cyklu Besedujeme s vámi, který zmiňoval nejen popradský případ, ale vypočítával i další 

škody na zdraví a majetku, které výbušný balonový plyn údajně způsobil, přičemž neopomněl 

zdůraznit, že „nad hloupostí letáků, jež k nám posílají, lidé jen útrpně krčí rameny“. Po výčtu 

explozí, demolic a popálenin na celém území republiky bylo konstatováno, že největší 
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nebezpečí znamenají balony „Svobodné Evropy“ (Svobodná Evropa byla vždy dávána do 

uvozovek pro ironizaci jejího názvu) pro letadla, neboť „střetnutí letadla s takovým balonem 

znamená jistou katastrofu“.
457

 Kvůli eliminaci rizika srážky s balony prý musely 

Československé aerolinie v noci přerušit leteckou dopravu. „Dulles
458

 a Eisenhower se před 

nedávnem modlili za blaho národů ‚ujařmených za železnou oponou‘, a při modlitbě možná 

obraceli pokorně zraky k nebi. To pro fotografy a televisi pro reklamu. Ale právě z oné 

oblohy, ke které upírali své zraky, padaly k nám smrtonosné balony, pořízené na jejich příkaz 

a za jejich dolary…“
459

  

7.3.5 Boj za mír neutichá 

Boj za mír plnil i v tomto období stránky Vlasty s neztenčenou intenzitou. Zárukou mírového 

úsilí již nebyl „praporečník míru“ Stalin, ale Sovětský svaz a lidově demokratický blok, 

podporované levicovými aktivisty, zvanými „pokrokové síly“, na Západě a v rozvojových 

zemích. Nejdůležitějším prvkem propagandy v této oblasti byl důraz na jednotu všech 

pokrokových lidí celého světa a na úlohu žen matek jako ochránkyň míru, což mělo 

samozřejmě rezonovat obzvláště mezi čtenářkami ženského časopisu. V lidově 

demokratickém táboře, který již pracoval na vybudování socialismu, šlo i o ochranu 

dosažených výdobytků před hypotetickými válečnými hrůzami. 

 Nepřáteli zůstávaly Spojené státy americké, vykreslované jako země, kde se „děti učí 

abecedě ‚názorně‘ takto: A – atom, B – bomba. (…) Tak tedy žijí americké děti. V ovzduší 

rasismu, nenávisti k ‚barevným‘, v ovzduší hysterie, která by chtěla vyprovokovat novou 

světovou válku, v bídě předměstí a brlohů“.
460

 Trnem v oku bylo rovněž západní Německo, 

líčené v porovnání se svým východním sousedem jako země se značnými ekonomickými 

problémy – „v Německé demokratické republice neustále stoupá úroveň pracujících, snižují se 

ceny životních potřeb, staví se nové závody a byty, v západním Německu je to naopak. Počet 
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nezaměstnaných roste každým dnem a drahota stoupá“ –, ba dokonce hladovějící: 

„Západoberlínské ženy, mezi nimiž je veliké množství nezaměstnaných, které nemají co dát do 

úst svým dětem, byly v popředí demonstrací proti zdražení chleba.“
461

 Na druhou stranu bylo 

popisováno jako země, v jejímž čele stojí „osnovatel války Adenauer“
462

 a jejíž snaha 

o remilitarizaci a opětovný vzestup fašismu ohrožují světový mír. Členky československé 

delegace Vlaku míru, která se zúčastnila všeněmeckého kongresu žen v Berlíně, například 

popsaly, že na dotaz, zda se i u nich budují zničená města, západoněmecká delegátka „po 

chvilkovém váhání odpověděla, že se buduje – ale jen zařízení pro novou válku“.
463

 

Západoněmecké delegátky byly dále optikou lidově demokratického tábora vylíčeny jako ty, 

„jež chtěly svým šťastnějším přítelkyním ze Sovětského svazu a ze zemí lidové demokracie 

alespoň stisknout ruce“ a jež byly šťastnějšími kolegyněmi z Východu povzbuzeny ve svém 

boji proti „reakční vládě“ a jejím válečným plánům a za práva žen a matek po vzoru lidově 

demokratické části Německa.
464

 Československé delegátky se loučily s německými ženami 

s přáním, „aby jejich veliký cíl, to je sjednocení Německa, došel brzy splnění“.
465

 Nebylo 

samozřejmě pochyb, že snem všech delegátek bylo sjednocené Německo lidově 

demokratické. Texty doprovázela fotografie tří dětí s široce otevřenýma očima a popiskem: 

„Kelleraugen – ‚sklepní oči‘ mají tyto děti s rozšířenými zorničkami, kterým se v podzemních 

příbytcích v západním Německu nedostává ani světla ani slunce. Jak jinak žijí jejich druhové 

v Německé demokratické republice!“
466

  

Fašismem se přitom dalo nazývat ledacos – i protikomunistické povstání v Maďarsku v říjnu 

a listopadu 1956, tvrdě potlačené Sovětským svazem. Vlasta jej popsala následovně: „Jen na 

několik dní nabyl fašismus v Maďarsku vrchu a už tu jsou mrtví, zavraždění bestiálním 

způsobem, už tu jsou sirotci po nejlepších synech maďarského lidu, už tu jsou hromady trosek. 

Kardinál Mindszenty, hrabě Esterházy spolu se zločinci z amerických uprchlických táborů 

chtěli v Maďarsku zavádět onen dobře známý hitlerovský ‚nový pořádek‘. Díky maďarskému 

lidu, který si v hodině dvanácté uvědomil, kam by jej tento ‚nový pořádek‘ zavedl, fašismus 

nakonec neprošel.“
467

 Emocionálně vypjatá, až hysterická propaganda byla důkazem, že se 

českoslovenští komunisté obávali obdobného vývoje u nás, a proto se snažili maďarské 

                                                           
461

 Zdeňka Zimová, Bojují za prosté lidské štěstí, Vlasta, roč. VIII, č. 17, 29. 4. 1954, s. 2. 
462

 Hildegard Eisertová, Německé ženy a matky říkají všem válečným štváčům NE, Vlasta, roč. VIII, č. 33, 19. 

8. 1954, s. 2. 
463

 Tamtéž. 
464

 Dr. Vanda Jurčíková, Mezi západoněmeckými ženami, Vlasta, roč. VIII, č. 33, 19. 8. 1954, s. 2. 
465

 Hildegard Eisertová, Německé ženy a matky říkají všem válečným štváčům NE, Vlasta, roč. VIII, č. 33, 19. 

8. 1954, s. 2. 
466

 (neuveden), fotografie, Vlasta, roč. VIII, č. 33, 19. 8. 1954, s. 2. 
467

 (neuveden), Fašismus neprošel!, Vlasta, roč. X, č. 47, 22. 11. 1956, s. 2. 



93 
 

události před veřejností maximálně diskreditovat. Že tento oficiální výklad o fašistickém 

spiknutí šlechty, církve a zrádných emigrantů na úkor maďarského lidu minimálně část 

čtenářů akceptovala, dokládal dopis čtenářky Věry Grulichové: „A dnes, když už lidé pomalu 

zapomínali na fašismus, projevil se podobně v Maďarsku. Co se tam stalo, musí nám všem být 

výstrahou. Musíme být ostražití, aby nebylo zničeno to, za co bojovali naši tátové a mámy, 

aby jejich krev nebyla prolita zbytečně.“
468

  

Mír byl připomínán při různých výročích – ať už to byl Mezinárodní den žen
469

, či VŘSR
470

. 

Světový mír bylo možné podpořit usilovnou prací, podepisováním mírových rezolucí, jako 

matka třinácti dětí Božena Švecová, která připojila svůj podpis k Výzvě Světové rady míru 

proti přípravě atomové války
471

, i účastí ve volbách, kde byly ženy motivovány k podpoře 

jednotné kandidátky Národní fronty: „Nezapomeneme na to, že vítěznými volbami zajišťujeme 

mír, zajišťujeme radostný život našim dětem!“
472

 Jak shrnul prezident Antonín Zápotocký ve 

svém projevu: „K uskutečnění smělých cílů naší socialistické výstavby potřebujeme klid a mír. 

Proto ani v boji za mír a křížení plánů válečných štváčů nesmíme ochabovat. Až doposud 

podařilo se světovému táboru míru, vedenému Sovětským svazem, a dík mírovému úsilí 

Sovětského svazu, plány válečných štváčů křížit a mařit jejich zločinné úmysly. Myšlenka míru 

získává stále více a více stoupenců v celém světě.“
473

  

Velmi důležitým tématem v otázce míru se stalo mateřství. Na ženy bylo apelováno jako na 

matky, aby se zapojily do mírového úsilí pro štěstí a bezpečí svých dětí. Vrcholem 

mateřských mírových snah tohoto období byl Světový kongres matek, konaný v Lausanne 

7. až 10. července 1955. Kongres byl iniciován Mezinárodní demokratickou federací žen, 

zastřešující ženské organizace z celého světa, u nás to byl Výbor čs. žen. Vlasta byla 

v medializaci této akce velmi aktivní, Zdeňka Zimová chystaný kongres „na obranu dětí, 

proti válce, za odzbrojení a za přátelství mezi národy“ popsala slovy, že „nebylo ještě 

v dějinách světového ženského hnutí události tak významné“.
474

  

Na Světový kongres matek mířila i československá delegace, vedená Anežkou Hodinovou-

Spurnou, mezi jejími členkami byla i vedoucí redaktorka Vlasty Zdeňka Zimová, zde ve 
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funkci československé sekretářky MDFŽ. Přípravy na kongres se projednávaly na 

Československé konferenci matek, kterou uspořádal Výbor čs. žen spolu s Čs. výborem na 

obranu dětí v pražském Slovanském domě v květnu 1955.
475

 V provolání Československé 

konference matek mimo jiné zaznělo: „Jsme nositelkami života. Svým srdcem i svým rozumem 

se stavíme na stranu těch sil ve světě, které pracují pro zájmy života. Proto posíláme své 

delegátky na shromáždění matek ze všech světadílů. Chceme, aby promluvily jménem všech 

československých žen, jménem všech našich lidí, kterým záleží na štěstí našich dětí, na 

rozkvětu a bezpečnosti naší rodné země. Chceme, aby i náš hlas se mocně pozdvihl proti všem 

podněcovatelům nové války, za bezpodmínečný zákaz atomových zbraní i jiných zbraní 

hromadného ničení, za zmírnění napětí v mezinárodních vztazích, za upevnění světového 

míru.“
476

 Při té příležitosti Vlasta vydala plakát, na němž se matka na pozadí záběrů ze 

světových mírových demonstrací sklání nad postýlkou se spící dcerkou, apelující na ženy: 

„Ženy, matky celého světa! Jsou nás stamiliony žen a matek, které chtějí mír. Jsme silou 

života, štěstí, pokroku. Světovým kongresem matek vyjádříme svou sílu.“
477

  

Na titulní straně č. 24/1955 se k otázce mírového úsilí vyjádřila i ošetřovatelka dojnic 

a nositelka Řádu práce Jiřina Vodičková: „Chránit svou práci a chránit děti proti všem, kdo 

by jim chtěl ubližovat, to je politika, které rozumí jistě i ta nejprostší žena na světě.“
478

 Na 

kongresu v Lausanne se sešly matky z celého světa, přičemž lidově demokratický tábor byl 

opět prezentován jako vítěz, nositel záviděníhodného pokroku: „Ty, které přišly 

z kapitalistických zemí, mluvily o válečné politice svých vlád a jasně ukázaly, že tam, kde se 

nesmírné sumy peněz vynakládají na přípravu nové války, tam na prvním místě trpí děti. 

Zbrojí se na jejich účet, na účet jeslí, škol, nemocnic pro matky a děti, jejich zdraví. Válečná 

propaganda, propaganda nenávisti a vraždění mrzačí duši mládeže. (…) A obžaloba těch, 

které přišly ze zemí koloniálních a polozávislých, je ještě otřesnější. Matky, které sem přišly 

s velkými obtížemi z dalekých zemí Afriky, Asie, Ameriky, mluví o rasové diskriminaci 

barevných lidí ze strany bílých, kteří jsou pány v jejich zemích, o strašné bídě, podvýživě, 

chorobách, jejichž prvými obětmi jsou vždy nevinné děti.(…) Proti jejich obžalobám jako 

světlá poselství zněla slova delegátek ze Sovětského svazu a z lidových demokracií. Jak mnoha 

matkám z kapitalistických zemí a tím více koloniálních, připadala čísla o počtu jeslí, 
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nemocnic, škol a o celé nesmírné péči těchto zemí o blaho dítěte a ženy jako sen! Ale zároveň 

jim tyto již uskutečněné sny daly i pevnou jistotu a odvahu k boji.“
479

  

U příležitosti kongresu Vlasta propagovala téma mateřství, vyhlásila například čtenářskou 

soutěž o nejlepší povídku k Světovému kongresu matek
480

 a vydala sérii článků Hovoříme 

o postavě matky v naší literatuře, kde se k tématu vyjadřovaly i čtenářky. Na jejich emoce 

cílila např. koláž dětských fotografií, která žádala pro všechny děti světa, „aby měly dost jídla, 

tak jako mají děti v mateřské školce kostromského lnářského závodu v SSSR“, či aby 

„nemusely postávat se zoufalým výrazem před plnými krámy jako tito malí Italové“. Pro 

dosažení těchto cílů v celém světě bylo nutno bránit mír.
481

 V mírové otázce angažovaný 

kolektiv redakce časopisu Vlasta byl nakonec vyznamenán „za mimořádné zásluhy v boji za 

zachování a upevnění míru mezi národy Československou cenou míru 1956“
482

, což ocenili 

čtenářky i čtenáři, jako např. Karel Hroch, jenž uvedl, že „právě ženy mohou pro mír nejvíc 

vykonat a nejspolehlivěji zabezpečit jeho základy. Vaše redakce to pochopila a celým 

zaměřením listu vychovává čtenářky k mírotvorné práci“.
483

 Od té chvíle až do konce roku, 

tedy konce sledovaného období, se Vlasta na obálce pyšnila titulem „Nositelka 

Československé ceny míru“.  

Závěr 

Týdeník Vlasta, mediální vrchol snah o ženskou emancipaci v poválečném období, jehož 

cílem bylo oslovovat přístupnou a čtivou formou širokou ženskou veřejnost, prošel 

v sledovaném období 1948–1956 zásadní proměnou. Z nadstranického, třebaže nepochybně 

levicově orientovaného časopisu, což odpovídalo směřování ženských organizací z doby mezi 

světovými válkami i doby těsně poválečné, se stalo periodikum podřízené diktátu 

komunistické strany, jejíž členky plně ovládly i ženské hnutí. Komunistická ideologie si zcela 

přisvojila hodnoty emancipace ženy a jejího zrovnoprávnění s mužem v práci, společnosti 

a rodině i zásluhy na zapojení žen do pracovního procesu a budování zázemí potřebného ke 

skloubení zaměstnání s péčí o domácnost a děti, přestože aktivity vedoucí k těmto cílům 

vyvíjelo již meziválečné ženské hnutí.  
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Již v roce 1948 bylo přijímání komunistické doktríny ve Vlastě zjevné, v následujícím období, 

tedy v letech 1949–1953, dosáhla komunistická propaganda ve Vlastě svého vrcholu. V té 

době se stal nezpochybnitelným vzorem Sovětský svaz, popisovaný jako místo hojnosti, 

sociálních jistot, bezpečí a lidského štěstí, což někdy vedlo až k takovým absurditám, jako 

bylo tvrzení, že tam 140letí lidé pracují v kolchoze a nemají žádné zdravotní problémy 

související se stářím.  

Propaganda ve Vlastě se samozřejmě zaměřovala především na život žen. Snažila se zcela 

změnit jejich myšlení a vytvořit z nich nové ženy podle sovětského vzoru, odhodlané, 

kolektivní, oddané věci socialismu, a to nejen v zaměstnání, ale i v soukromí, s čímž souvisel 

i nový životní styl zahrnující odívání, bytovou kulturu, výchovu dětí a partnerské vztahy či 

mimopracovní zájmy.  

Mezi důležitá témata propagandy patřili rovněž straničtí vůdci, v tomto období reprezentovaní 

především Vladimirem Iljičem Leninem, Josifem Vissarionovičem Stalinem a Klementem 

Gottwaldem. Všichni tři byli prezentováni jako otcovské postavy, starající se neúnavně 

a bděle o blaho svého národa, obzvláště Stalin byl líčen téměř jako neomylná nadpozemská 

bytost, geniální a nezpochybnitelná záruka štěstí lidu Sovětského svazu i ostatních zemí 

lidově demokratického bloku.  

Oproti tomu západní země byly vyloženě démonizovány a líčeny jako místa, kde je spokojený 

rodinný život prakticky vyloučen kvůli nedostatku sociálních jistot, který většinu obyvatel 

přivádí do bídy a neumožňuje jim důstojnou existenci, zatímco bohatí byli popisováni jako 

lidé nepoctiví, nemorální, bezohledně vykořisťující druhé. O Západě byly v tomto období 

podávány silně zkreslené či přímo lživé informace ve zjevné snaze odradit obyvatelstvo od 

jakéhokoli srovnávání či touhy na Západ odejít. Stejně byla vykreslována první republika – 

jako země ovládaná hrstkou bohatých lidí, nemilosrdně kořistících na pracující většině, která 

jen s největšími obtížemi zápasila o holou existenci. Přitom již na samém začátku 50. let byly 

zjevné problémy centrálně plánovaného hospodářství, které lidově demokratické zřízení 

nedokázalo uspokojivě řešit, jak dokládaly až do konce sledovaného období např. otiskované 

stížnosti čtenářek na kvalitu či dostupnost výrobků a služeb. Je nutné ocenit, že Vlasta i tyto 

příspěvky otiskovala a snažila se vždy o vyjádření dotyčných podniků, ovšem tyto dílčí 

nápravy nedokázaly zastřít nefunkčnost systému jako celku.  

Propaganda rovněž cílila na emoce žen, rozjitřené nedávno proběhlou válkou, a Sovětský svaz 

uváděla jako záruku míru, a tedy bezpečí a zdravé budoucnosti dětí, naděje národa. Vlasta se 
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rovněž snažila ženy v požadovaných stanoviscích, tedy v kladném postoji k Sovětskému 

svazu a lidově demokratickému zřízení a v odmítání Západu a buržoazní minulosti, sjednotit, 

a to často i za pomoci zastrašování, kdy názorně popisovala případy tzv. nepřátel režimu, od 

bývalých živnostníků po oběti ostře sledovaných politických procesů, a jejich neslavných 

konců, prezentovaných zde jako spravedlivé vítězství pracujícího lidu.  

Oproti propagandisticky nejvypjatější době, ukončené symbolicky smrtí vůdců Stalina 

a  Gottwalda na jaře 1953, byly v období 1954–1956 znát v propagandě jisté změny. Sovětský 

svaz byl sice nadále nezpochybnitelným vzorem, ale pozornost se mnohem více soustředila na 

tuzemskou situaci. Navíc ani Sovětský svaz již nebyl prezentován pouze jako země ke všem 

obětem odhodlaných válečných hrdinů, ale i lidí užívajících si radostí života, dalo by se říci 

konzumu, což mělo bezpochyby vzbudit dojem, že v této socialistické zemi neustále vzrůstá 

životní úroveň.  

Tomu odpovídal i nový pohled na ženu, který přestal zdůrazňovat pouze práci a praktičnost, 

ale zaměřil se i na elegantní módu, společenské chování a zábavu (jiná věc samozřejmě byla, 

jaké reálné možnosti v těchto směrech žena v lidově demokratickém zřízení měla). Obraz 

nedotknutelných vůdců se s kritikou kultu osobnosti vytrácel a nastupovalo civilnější pojetí 

vrcholných politiků, jak o tom svědčí třeba medializace prezidenta Antonína Zápotockého. 

Vlasta rovněž přinášela více očitých zpráv ze Západu, neboť její redaktorky a funkcionářky 

ženského hnutí (často tytéž osoby) začaly vyjíždět do západních zemí na různé konference 

a kongresy levicových ženských organizací a v četných reportážích informovaly o tom, co 

viděly. Třebaže jejich reportáže byly stále ideologicky silně zabarvené, dělaly účelové 

a manipulativní závěry – např. tvrdily, že naše sociální jistoty nám ženy na Západě velmi 

závidí a touží se nám vyrovnat (v čemž jsme je samozřejmě ochotně podporovali), pokud 

nemohly popřít lepší zásobování, tak alespoň tvrdily, že si zboží většina lidí nemůže dovolit – 

či zveličovaly negativa, přece jen zde byl znát posun od hysterického začátku 50. let, který 

přinášel neověřitelné zprávy o nešťastnících, jimž na Západě nezbylo než spáchat sebevraždu, 

protože jim nebylo umožněno spasit se před bídou v rodném Sovětském svazu. Stále aktuální 

byla otázka míru, velký důraz se kladl na úlohu žen jako matek, dárkyň života, jejichž 

povinností je zajistit mír pro bezstarostnou budoucnost svých dětí. To znamenalo podporovat 

socialistický či lidově demokratický blok, a to především usilovnou prací, ale i účastí ve 

volbách či podepisováním nejrůznějších rezolucí.  



98 
 

Obecně lze říci, že oblíbenou metodou tehdejší propagandy byla sugestivní dichotomie, tedy 

metoda spojující dvě protikladná tvrzení, která ale ve skutečnosti protikladná nejsou či 

nezahrnují všechny varianty, a vyjadřující zdánlivou nutnost vybrat si jednu z možností – buď 

lidé chtěli mír, bezpečí, blahobyt, šťastné děti, což je zcela přirozený a správný cíl naprosté 

většiny lidí, ale v tom případě museli být komunisté nebo s idejemi komunistické strany, jež 

jediná byla zárukou těchto pozitiv, souhlasit, nebo byli nepřátelé režimu a chtěli válku, bídu, 

smrt. 

Uvedená propagandistická témata prolínala všemi typy článků a podporovaly je i vhodně 

vybrané dopisy čtenářek, které vyjadřovaly souhlas s vládní politikou a kritizovaly ty, kdo se 

s ní neztotožňovali. Propaganda byla promyšlená, všudypřítomná, zahrnovala všechny oblasti 

života žen, cílila nepokrytě na jejich nejcitlivější místa, jako je mateřství, a byla velmi 

vytrvalá. Pro tehdejší čtenářky, které neměly možnost srovnání a přístup k jiným než 

oficiálním informacím, bylo snadné jí podlehnout. Ty, které propagandě nevěřily, zase 

neměly prakticky možnost svůj nesouhlas vyjádřit kvůli obavám z perzekuce, což jen 

posilovalo zdání širokého společenského konsenzu. Přesto propaganda nedokázala hlavně 

ekonomické problémy tehdejšího Československa zcela zastřít.  

Summary 

The Vlasta women’s weekly magazine underwent fundamental change in the period in 

question, i.e. 1948–1956. From a non-partisan, though undoubtedly left-wing oriented 

magazine, it was transformed into a periodical subordinated to the dictatorship of the 

Communist Party, whose members also completely controlled the women’s movement. The 

communist ideology adopted the values of emancipation of the woman and her equality to 

a man and the merit for involvement of women in the working process in spite of the fact that 

the activities leading to these targets were already developed by the inter-war women’s 

movement.  

The adoption of the communist doctrine in Vlasta was clear already in 1948, and communist 

propaganda focused mainly on the life of women reached its peak here in the period 1949–

1953. The ideal became the Soviet Union, which was described as a place of abundance and 

safety, whose resolved, united women devoted to socialism should have become an example 

for the readers of Vlasta in terms of work and private life. The important propaganda topics 

also included the party leaders Vladimir Ilyich Lenin, Josif Vissarionovich Stalin and 

Klement Gottwald, who were presented as fatherly figures tirelessly taking care of the well-
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being of their nation, and Stalin was particularly depicted as a genial and foolproof guarantee 

of the happiness of the people of the Soviet Union and other countries of the peoples 

democratic bloc. In contrast, the Western countries and the Czechoslovak First Republic were 

downright demonized and portrayed as places where a narrow group of dishonest and 

immoral wealthy individuals ruthlessly exploited or continue to exploit the majority and do 

not allow them to lead a decent life. The propaganda also targeted the women’s emotions, 

which were stirred by the recently ended war, and depicted the Soviet Union as a guarantee of 

peace, and thus an embodiment of safety for their families. Vlasta made an effort to unite the 

women in the positive attitude to the Soviet Union and the peoples democratic system and 

rejection of the West and bourgeois past, often by intimidation, where it vividly described the 

cases of the, so-called, enemies of the regime and their infamous end. 

In contrast to this period of highest intensity, certain changes were obvious in the propaganda 

in the period 1954–1956. The Soviet Union, which continued to be the unquestioned model, 

was no longer presented only as a country of resolved war heroes ready to make sacrifices, 

but also of people enjoying the joys of life, which should certainly have made the impression 

that the living standard was continuously rising in this socialist country. This was also 

reflected by the new view of a woman, which no longer emphasised only work and 

practicability, but also focused on elegant fashion, social behaviour and entertainment 

(a different thing was, however, the real opportunities open to the woman in this aspect within 

the people’s democratic system). The image of the untouchable leaders weakened with the 

criticism of the personality cult and a more civil concept of top politicians emerged. The 

functionaries of the women’s movement and editors in chief of Vlasta (often the same people) 

started visiting Western countries to attend the meetings of left-wing women’s organisations 

and imparted information about their experiences in many reportages. Although their 

reportages continued to be strongly ideologically biased, a clear shift was obvious from the 

hysteric beginning in the 50s. Peace continued to be the current topic and great emphasis was 

placed on the role of the women as mothers whose duty is to ensure peace for the worry-free 

future of their children, which entailed continuous work, participation in the elections or 

signature of peace resolutions, support for the socialist or people’s democratic bloc.  

Propaganda permeated the entire content and it was also supported by suitably selected 

readers’ letters. It was elaborate, ubiquitous, covered all the areas of women’s life, openly 

targeted their most sensitive spots, such as maternity, and was very persistent. For the readers 

at the time who did not have the opportunity to make a comparison and had no access to other 
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than official information, it was easy to succumb to the propaganda. On the other hand, those 

who did not believe the propaganda did not have a practical opportunity to express their 

dissent because of fears of persecution, which only strengthened the illusion of broad social 

consensus. In spite of this, the propaganda failed to completely obscure mainly the economic 

problems of the then Czechoslovakia, as well as the obvious complaints of the readers that 

were published in Vlasta regarding the quality or availability of products and services.  
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