


Autor práce: Marek Šplíchal
Vedoucí práce: Mgr. Martin Sekera, Ph.O.
Oponent práce:
Datum obhajoby: 2009
Hod nocení:

")



Bibliografický záznam

ŠPLíCHAL Marek, Sonda do druhu tzv, závodních časopisů v období 1945-1 948

na přík ladě časop isu Ventil. Praha : Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd,

Institut komunikačníc h studií a žurnalistiky, obor Mediální stud ia, 2009, 149 s,

Vedoucí bakalářské práce Mgr, Mart in Sekera, Ph .D,

Anotace

Bakalářská práce "Sonda do druhu tzv, závodních časopisů v ob dobí 1945- 48 na

příkladě časopisu Ventil " sled uje vývoj tohoto spec ifického druhu ti štěného

méd ia v prostředí průmyslových závodů na pozadí revolučního společenského

klimatu poválečného Československa až do uchopení stá tní moci Komunistickou

strano u Československa , resp, do konce roku 1948.

Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou - výzkumnou, V

teoreti ck é části práce pojednává o vzniku a vývoji teoretického rámc e

závo dních periodi k v dobovém společenském kontextu, o jejich provázanosti

s oblastí masového tisku a přináší vhled do praktického uchopování toh oto

d ruhu ti štěného média v průmyslových závodech, které se projevovalo zejmén a

v nastavení organizace jejich vydávání.

Pra ktická část bakalářské práce je sond ou do obsahové a formáln í

struktury závodního časopisu Ventil ve sledovaném období. jehož vydavate lem

byly Automobilové závo dy Škoda . V této část i práce popisuje obsahové celky

sjejich vn i třním tem ati ckým č leněním a možnými komun i kačn ím i efekty, a to

v členěn í podle jednotlivých ro ků, Součástí praktické část i je také přehled

obsaze nosti časopisu stálými rubrikam i v č lenění podl e jednotlivých ročníků

vydává ní.

Prác e by měla př i nést další možný přístup ke zkoumání vymezenéh o

badatelského tématu, kte ré dosud nebylo uceleně zkoumáno.

3



-- -- ------ -- ---_.._------------~-------

Annotation

Focu s The Bach elor of ArtsThesis "Probe into a Type of Czechoslovak Factory

Magazines in 1945-48" observes the development oř this specific type of printed

media in the environment of indu strial companies silhouetted against the

revolution ary soc ia l cl imate of Czechoslovakia after WWII until the assumption of

power by the Czechoslova k Co mmunist Party in February 1948 or until the end o f

1948. The thesis is divided in two parts - a theoretical part and a research part.

The theoretic a l part dea ls with the establishment and development of a

theoretical fram ework oř factory magazines in the given socia l context and

treats the magazines' cohesion with mass media. The thesisalso co ncentrates on

the practice of publishing the fac tory magazineswhich involved espec ially the

setting of the organisation of their pub lishing .

The practica l part of the thesis is a probe into the contents and formal

structure of factory magazine Ventil ("Valve ") in the treated period of time,

published by the car factory Autom obilové závody Škoda . The thesis describes

c ontents' units with their internal subject division and possible communication

effe cts, d ivided by years. This part of the thesis also includes a review of

permanent columns of the magazine divided by individual annual vo lumes.

The thesis attempts to draft another po ssib le method of research of th e

g ive n subject which has not been dealt with in de ta il as vet .
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,
I. UVOD

Přeh lédneme-I i akademický obraz produ kce české historiografie posled ních

let k děj inám Československa 1 , zjistíme, že neobsahuje upozorn ění na

historiog rafický zájem o vývoj mediá lní komunikace po druhé světové vá lce.

Znamená to, že vývoj médií v druhé polov i ně 20. století stojí bud mimo zorné

pole současných českých histori k ů , anebo skutečně nejsou žádné zása dní

práce o té to problematice k d ispozic i. V obou možnostech je něco pravdy.

Podstatné je vyvod it z toho závě r opřený o podrobněj ší zna lost

specia lizované reflexe mediálního vývoje, který by mohl znít - odborný záje m

o působen í médií v této době je , je však koncentrovaný do díl číc h témat č i

zaměřen na krátká časová období, a jeho výrazem není dosud žádná

syntéza či zásadní monografie postihující širší záběr tématu v delším časovém

období.2

Svědomím to hoto stavu bádání lze též následující bakalářskou práci

přiřadit mezi drobné příspěvky základnímu výzkumu, na jehož výsledcích bude

jednou možn é postavit korektní přehledovou zprávu o tom, jaké spo lečenské

role na pl ňovala média v období pová lečných politických změn . Zacílení naší

p ráce do vyhraněného sociá l ně profesního prostředí průmyslových závodů a

firem není bez vědomí vztahu k celkové mu nazírání na mediá lní krajinu.

Soustředí se však na jasně vymezený cíl, jímž je postižení zákla dního

tem ati ck éh o rozptylu obsahu zkoumaného titulu.

1 Vycházíme z přehledu věnovanému historiog rafii od deva desátých let do současnosti, viz: N ĚMEČEK.

Jan (ed .) : Re flexe dějin Československo 1918- 1948v historiografii no počátku 3. tisíciletí. Praho : Histor ický

ústav. 2008. ISBN 978-80-7286-1 32-3.

2 Příkladem důležitých studií napl ňujících tuto tezi jsou pro poválečné deset iletí práce: BEDNAŘíK. Pet r 

CEBE. Jan: Ř ízen í českých médií v letech 1945-1948. In: Sborník Národníh o muzea . Řado C - Literórní

historie. LI. Č . 1- 4. 2006. s, 32-36: Titíž: v ývoj médií v Československu od února 1948 do prosince 1950. In:

Sborník Národního muzea . Řado C - Literární historie. LI lI, č. 1- 4. 2008. s. 53-56.
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II. O BADATELSKÉM TÉMATU A METODĚ JEHO
.- .-

ZPRACOVANI

Teze, na základě kterých jsme v zadání práce formuloval i svůj badatelský

úkol, představovaly směr k optimálnímu zpracování zvolené problematiky.

V průběhu práce jsme zjistili, že jim pro množství materiálu není možné plně

dostát, a tak jsme sondu do závodních časopisů omezili jen na jeden t itul,

časop i s Ventil. Z toho důvodu nebylo možné použít původně zamýšleno u

metodu komparace jednotlivých titulů časopisů . Je to škoda, p rotože tak

bychom mohli ověřit hypotézu, zda závodní časopisy v této době

koncipovaly svůj obsah s převahou shodných bloků témat, či pro každý

závod byla vybírána témata jiná , podle loká lních dispozic a potřeby . I když se

tedy nepodařilo stanovit poměr mezi průnikovým i bloky témat a j edinečným i,

provedené tématické členění na příkladě jedn oho časop i su dává možnost

pro pozdější uskutečnění této užiteč né komparace, Zčasových důvodů jsme

se také nevěnovali průzkumu jazyka. abychom se pokusili postihnout rysy

poetiky jazyky to hoto specifického časopiseckéhodruhu.

Po tomto zúžení na jeden časopisecký titul zůstalo hlavním cílern

vymezit tématické spektrum hlavních center pozornosti redakce časop i su

Ventil. Nevolili jsme přístup kvantitativní obsahové analýzy, nýbrž kva litativní.

Popis obsahu je možné uspořádat tak, že se vyloží pNky z nichž je sestaven,

pravidelnosti v jejich výběru a uspořádání a pravidla pro vytvoření celku

...každý mediální produkt je výsledkem nějakých vlivů , které se podepisují na

jeho koneč né oooobé s. Podle tohoto určení přístupu k charakte ristice obsa hu

se jsme považovali za nejdůležitěj ší cíl, který byl v možnostech této bakalářské

práce. vytvořit přeh led prvků. z nichž byly obsahy ročníků časopisu sestaveny.

Tyto prvky jsme si v nejobecnější rovině definovali jako tematické kategorie

zaměřující pozornost na široké a vnitřně dále tematicky diferencované celky

obrazů real ity. Krité riem sta novení těchto kategorií neby la přís l ušnost

3 JIRÁK. Jan - KOPPLOVÁ. Barboro : Média o společnost , Praho: Portál. 2003. s. 120.
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k jednotlivým rubrikám , Tzn, neprováděli jsme uzavřené rozbory jednotlivých

rubrik. Spíše nás zajímalo. zda a jak se proměňuje spektrum témat v průběhu

vycházení časopisu bez ohledu na jejich umístění ve vnitřní skladbě a

form álním č lenění obsahu jednotlivýc h čísel. To znamená. že byly zkoumány

časop isecké rubriky napříč a v tematickém přehledu poté nebyly přiřazová ny

k jednotlivým kategoriím. Nebof jsme nehodlal i kva ntifikovat. jde o rozbor

příkladů tematicky homogenních sdělení které mají formu zpracování zprávy

či nějaké typu hodnotícího textu, ale tyto rozdíly jsme nezohledňova li.

Výsledkem ana lýzy je proto tematický rej střík č leněný podle tematických

kategorií a podkategorií a vnitřně uspořádaných podle jednotlivých let

vycházení. Zde jsme se neřídili ročníkovou chronologií vycházení časop i su ,

která neod povídala uzavřenému kalendářnímu roku.

Před obsáhlým blokem jsme charakterizova li vývoj závod ních časopisů

sdůrazem na sledované období a popsali jsme formální znaky zkoumaného

časop i su Ventil.
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III. ZÁVODNí ČASOPISY - vÝVOJ DRUHU TiŠTĚNÉHO
,

MEDIA

"Svobodo jednotlivce se musípodřídit svobodě celku. "
K. F. Zieris

III. 1. Historický kontext

Označení tištěného média jako závodní časopis je v Československu spjato

s obdobím po květnu 1945, tedy po ukončení německé okupace naší

republiky. Základní obrysy zahrani čně-politické orientace poválečného

Československa se rodily za války, v exilu i v domácím odboji. Výrazným

určujícím rysem, možno říc i její páteří, se stala orientace na přáte lství a

spoje nectví se Sovětským svazem jako při rozený důsledek Mnich ova 1938 a

předpokládané role SSSR v poválečné Evrop ě .'

Již v závěrečné etapě druhé světové války proběhla jednání mezi

prezidentem Benešem a moskevským vedením KSČ v čele s Klementem

Gottwaldem, jehož výsled kem byla dohoda o vytvoření domácí vlády

Národní fronty Čechů a Slováků. Po přijezdu na československé území

schválila vláda dne 5. dubna 1945 v Košících svůj první oficiální program,

všeobecně zná mý jako Košický vládní program. Tento dokument, jenž určoval

zásad y budoucí polit iky, byl označován za program národní a demokratické

revoluce>a bylo v něm bez jakéhokoliv zastírání jasně deklarováno rozhodnutí

napříště sdílet zahraničně-po li tické , ekonomické a zejména ideové cí le

především Sovětského svazu. Tímto program em se naše společ nost vědomě

odpoutala od duchovních a humanitních principů, na nichž byla

Československá republika původně vytvořena, bez jakýchkoli v námitek si

nechala na oktrojovat jiné sociá lní hodnoty a zamíři la do jiného civilizačního

4 KAPLAN. Kore i: Českos lovensko v letech 1945-48. 1. část. Prah a: SPN. 1991. ISBN 80-04-25699-6. s. 153.

5 http:/ les.wikipedia.arg/wiki/Košieký_vlád ní_program
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okruhu.s Napříště se tak Sovětský svaz stal největším vzorem pro

českos lovenský hospodářský , politic ký i kulturní život.

Identita poválečného Československa byla jejími představiteli založena

na spo lečenském apelu, že je nutné skoncovat se vším, co v minulosti

podmínilo rozklad repu bliky, a to především v hospodářské a po litic ké rovině .

Jiným i slovy se vším, co by jako kontinu itní vazba blokovalo poválečnou

"sociá lní revoluci ".

V hospodářské oblasti (s níž jsou závodní časop i sy bytostně spjaty) to

znamena lo především odklon od kapita listick ého podnikatelského systému, tj.

přechod od vlastnictví soukromého k státnímu ("národnímu ") vlastnictví

podniků. Zná rodnění k líčových průmyslových odvětví se uskutečnilo na

základě čtyř dekretů prezidenta ČSR ze dne 24. říj na 1945 (v té době ještě

nebylo ustanoveno Národní shromáždění, takže nemohly být vydávány

zákony). Vyhlášeno bylo na ma nifestaci na Václavském náměstí dne 28. říj na.

Prvním dekretem byl zestátněn klíčový a velký průmysl, dalšími dekrety

potravinářský průmysl, akc iové banky a pojišfovny. Již dříve byl zná rodněn

filmový průmysl včetně dovozu, vývozu a distribuce fi lmů. V průmyslu se

zná rodnění vztahovalo na všechny podniky v k líčových oborech a jinde na

velké podniky s více než 150-500 zaměstna nc i. V několika oborech byla

hran ic e pro zná rodněn í stanovena podle kapacity výrobního zařízení. Plně

zná rodněny byly zejména doly, samostatné elektrárny, plynárny, hutě,

vál covny, zbrojovky, c ementárny, celulózky a důležité obory ch emického

průmyslu.?

III. 2. Změna poměrů v oblasti tisku

V tiskové oblasti byla si tuace podobná tendencím v jiných oblastech

spo lečenského života . Řízen í tisku se utvářelo podle obecně platných ideově

6 BYSTROV . Vladi mír: Svobodná nesvobodo. Praho : Vyšší odborná škola pu blicistiky, 2006. s. 9- 12. ISBN

80-903757-0-7.

7 http://c s.wikipedio .org/wiki/Košický_vládní_prog ram
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poli tických hled isek.8 I zde šlo o totální změnu poměrů v porovnání se stave m,

který byl p latný v první repub lice, "jež svými tiskovými zákony umožňovalo,

aby tisku b ylo zneužíváno pro soukromé cie jedno tlivců nebo anonymních

skupin. ,..Z č istě výděleč ných hledisek byla snižována úroveň tisku, podbízeno

jeho ceno, snižovány p loty redaktorů a hověno nejnižším zájmům ulic e.

Rozšfení bulvám/ho tisku určeného nejširším vrstvám, ale rozleptávajíC/ho

mravní odolnost národa a przníc ího kulturu, to vše bylo dfiem jednotlivců

nebo nekontrolovatelných skupin a anonymních činitelů , kteří si

z novinářského podnikání udě lali výnosnou živnost," 9 Nic takového nemělo

být v novýc h podmínkách přípustné , Základní ideou pro nové tiskové pořádky

bylo, že " noviny naPříště nesmí být nástrojem sobeckých, kořistnických o

č asto protistátních cl1ů , nýbrž že noviny jsou výlučným majetkem národa.

. .. V památných revolučních dnech vyhlásila pak konference zástupců tisku

Při České národní radě revoluční zásad u, že noviny a časopisy jsou majetkem

národa a nemohou se stát Předmětem výdělečného podnikání jednotlivce

nebo anonymních skupin. Tuto zásadu pak oooeixeio vláda sama

rozhodnutím, že noviny mohou naPříště vydávat jen uznané politické strany o

c elonárodní instituce, které svým protifašistickým postojem si k tomu získaly

právo, a že tak zvaný nezávislý tisk nebude již vůbec trpěn . Stěmito zásadami

projevil souhlas i p resident republiky dr. E. Beneš, "10

Zdobové proklamace je zřetelné, že transponování tisku na předmět

výlučného veřejného zájmu a vyloučení jednotlivců z vydavatelské činnosti

nebylo podle tehdejšího výkladu chápáno jako om ezení svobody tisku.

Podepřeno faktem. že vláda Národní fronty nepřistoupila k oficiálnímu

obnovení předválečné prevent ivní cenzury. Tlak na vydavatele byl však

veden jinými úč i nným i způsoby kontroly a objektivizované regu lace.

Nejobecnějším záměrem řízení médií v republice 1945 - 1948. který s rychle

rostoucím vlivem komunistické strany na řízení klíčových rezortů státn í

organizac e krysta lizova l, bylo c o nejvíce eliminovat i nd iv idualizoční princip

8 Viz: BEDNAŘ íK. Petr - CEBE. Jan : Řízení českých médi í v letech 1945- 1948,

9 ZIERIS. K, F. : No vé zákla dy českého periodick ého tisku. Pra ho : Orb is. 1947. s. 14-1 5,

10 Tomtéž. s. 16.
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tvorby a působení politic ké tiskové struktury. Naplno byl prosazen po únoru

1948.

III. 3. Závodní časopisy

v porovná ní s tím, co se dělo v oblasti masového denního a týdenního tisku,

by se mohlo zdá t. že otázka závodních časopisů stála tak trochu strano u

zájmu příslušných státních autor it. Až v roce 1947 se o tomto druhu tištěného

média můžeme dočíst skutečně jen pár řád ků v Nových základech českého

periodického tisku od Karla F. Zierise následující: "Po revoluci vznikla nová

kategorie č asopisů , t. zv. závodních časopisů , vydávaných závodními radami

nebo závod ními organisacemi jednotného odborového hnutí. Tyto časopisy

mají velký úkol, zejména v našem znárodněném průmyslu. Mají totiž působit

k tomu, aby zvyšovaly pracovní morálku zaměstnanců . Povolení zovoonino

č asopisu se proto děje na základě dobrozdání tiskové sekce Ústřední rady

odborů. .. .Sem patří především Tep nového Zlína, vycházející dokonce

dvakrát týdně, hornický Ostravský úderník, Škodovák a řada jiných, které

všechny se přičiň ovaly o zvýšení pracovní morálky svých osazenstev a

v nemalé mfe se zasloužily o zdolání všemožných potíží a překážek, které se

kladly v c estu znovuvybudování našeho znárodněného průmyslu . " ll

Závody, především ve lké průmyslové, zača ly s přípravou a výrobou

svých časopisů v podstatě ihned po osvobození. Tak např . první číslo Jiskry,

listu zaměstnanců vítkov ického horního a hutního t é žiřstvo. vyšlo již 28. června

1945 na 6 straná ch formátu A4, nebo první Ventil. časopis zaměstnanců

mladoboleslavské automobilky Škoda, 7. srpna 1945 na 2 stranách formátu

A3. První poválečný Tep soudobého života, který vydávala koncernová rada

zaměstnanců podniku Bafa, vyšel 20. září 1945 v rozsahu 12 stran. Podn iky se

přitom nacházely v poměrně složité situaci. kdy často musely řešit mnoho

naléhavých otázek spojených s urychlenou obnovou výroby, jež byla válkou

ochromena . Jednalo se zejména o vyřešení záležitostí organizačních (ustavení

národní správy, vymezení kompetencí nových podnikových orgánů , jako

II ZIERIS. K. F.: Nové zák lady českého periodic kého tisku. Praha : Orbis. 1947. s. 23-2 9.
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např. závod ních rad a přípravy na přechod do formy národního podniku),

technických (např. rekonstrukce vá lkou poničených výrobních hal či skladů ,

obnova zařízení. opravy pra covních strojů a nástrojů) a personálních , zejména

v pohraničních oblastech . kde ze závodů odešel ve lký počet německých

pracovníků většinou z řad středníc h a vyšších úředníků a da lší.

III. 3. 1. Dva p rotichůdné vzory poválečných závodních časopisů

Závodní časopisy. které začaly v podnicích poválečného Československo

vychá zet. navazovaly v zásadě na dva základ ní typy podnikovýc h periodik,

jejichž kořeny spadají do období 20. - 30. let 20. století. První typ podnikového

periodika můžeme charakterizovat jako oficiální propagační tiskový orgán,

je nž vycházel za podpory a souhlasu podnikového řed itelství. Druhý typ stál v

opozici k typu prvnímu. a to svým zaměřením, které směřovalo proti

stávajícímu kapitalistickému či soukromému establishmentu daného podniku,

za jehož branami převážně i legá l ně vycházel.

Hlavním posláním prvního typu byla jednak prezentace č i propagace

služeb o produktů, v dalším sledu slouži l zejména vedoucím pracovníkům jako

nástroj pro prezentaci jejich názorů, postřehů, postojů a různých sdělení, tedy

k řízení . Toto podnikové periodikum nezapomínalo ani na své řadové

zaměstnance . Proto na svých stránkác h zprostředkováva l jakýsi medi á lní

dialog mezi nimi a představiteli vedení. Nejčastější formou bylo vymezení

prostoru pro dotazy, různé postřehy, připomínky či názory. Tyto podnikové

časopisy se neuzavíra ly branami vydavatelského podniku. nýbrž informovaly o

aktuálním dění z okolí závodu. z reg ionu i celorepublikově, n ě které přináše ly i

zahraniční zpravodajství. Na jeho redakci bylo vyčleněno zvláštní oddě len í

nebo redakce byla zodpovědností stávajícího tiskového oddělení. v každém

případě se jednalo o oddělení. kte ré stá lo v těsné blízkosti ředite lství podniku.

Jako příklad toho to periodika, i když na naše poměry výjimečný, lze

uvést noviny, později časop i s (a ještě později několik časopisů), jenž vydával

koncern Bafa. Pod názvem Sdělení začal vycházet jako dvoustránkové noviny

v týdenní period icitě již v roce 191 8. V této podobě se zabýva l především
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děním uvnitř závodu, a to, ve shodě se svým názvem, formou sdělení od

vedoucích pracovníků směrem k řadovým zaměstnancům . Během

následujících II let se však Sdělení "vypracova lo" až na 16 stran (1929),

přičemž došlo k podstatnému strukturování do rubrik: rozšířila se zpravodajská

část - přibyly aktuální zprávy ze zlínského regionu, domácí i zah ran i ční krátké

zprávy, objevovaly se populárně-naučné č lánky, reportáže z cest. inte rview,

rubriky o zaměstnancích (o vynikajících pracovních výkone ch) a pro

zaměstnance (prostor pro dotazy, názory, připomínky apod.), pro ženy (Svět

ženy), pro a bsolventy Ba fovy školy práce (Prů kopník), zajíma l se o volný čas

zaměstnanců, o sportovní aktivity, kulturu, motivoval k různým zájmovým

činnostem, k zakládání klubů, organizoval soutěže atd .

V roc e 1930 dochází ke změně názvu na Zlín a pod tímto označením

vych ází do dubna 1945. Period ikum získává více časopiseckou formu - je

v něm uplatňován větší důraz na účinek spojení slova a obrazu, na grafickou

o estetickou úpravu rubrik - která je podle míněníBati přitažlivější a působivější

p ro oko čtenářovo než rychlé novinové zpravodajství. Zlín se dokonce dočká

třech zvláštních vydání (příloh ), a to nejprve pátečního, poté pondělního a

nejčtenějšího středečního Velkého vydání Zlína. A tyto tř i samostatné přílohy

se v budoucím období stávají hlavní propagační agenturou Bafových závodů

i samotného Tom áše Bati (do jeho smrti v roc e 1932).12

Druhý typ předválečného podnikového periodika představovaly

noviny, které vydávaly především ilegálně fungující skupiny komunistických

dě l níků no závodech. Prostředn ictvím těchto listů šíři li mezi osta tní dělníky

zejména propagandistické informace o komunistic ké ideologii, informac e

zaměřené proti kapitalistickým vlastníkům podniků, bojovali v nich za zlepšení

sociálních podmínek či agitovali a organizovali různé nátlakové akce apod.

O jej ich fungová ní si můžeme udě lat představu např. v knize Vlad imíra

Svobody Děláme závodní časopis z roku 1955. Autor, redaktor závodního

časopisu Nový Signál jinonického podniku Motorlet v letech 1945-55,

12 Tisk. propagace o agi tace u firmy Bole (online) . Dostupný z WWW:

<htt p ://www .zlin.estronky.cz/clon kyI botuv-system-_botismusjtisk_-propogoce-o-ogitoce-u-firmy

boto->.

20



POpiSUJe, jak má pracovat redakc e závodního časopisu, aby sp lňova l

požadavky na n ěj kladené. V úvodní kapitole se vyd ává do druhé poloviny

20. let 20. sto letí, aby zde našel počátky podnikového pe riodika, který

vych ázel v tehdejší továrn ě Walter na výrobu automobilů a motocykly pod

názvem Signál: " Opravd u slavná je minulost našeho zavcarino č asopisu Nový

Signál. Těžko bychom mohli dnes přesně říci, kdy vyšlo jeho první č íslo . Když

však v roc e 1927 přicházeli do někdejší Waltrovky, dnes závodu Motorlet

v Jinon icíc h, noví dělníci, zakrátko mnohý z nich ve své skříňce objevil tento

č asopis. Č asopis ? To v porovnání s dneškem nelze o tehdejším Signálu tvrdit.

Byly to dvě stránky č tvrtkového formátu. c yklostilované, a mnohdy to nebyl

ani č tvrtkový formát. Sjakou láskou však svůj list dě Iníc i z Waltrovky dě lali, jako

ho op a trova li a jak jim v jejich práci pomáhal! Signál tehdy bojoval. Tvrdě ,

neúprosně . Odhaloval kapitalistu Kumperu i všech ny jeho přisluhovač e.

Nemilosrdně pranýfoval vedoucí a mistry, kteří špatně nakládali s dě lníky. A ti

pak sami psali povzbuzující slova ostatním, sami v Sign álu odhalovali ty, před

nimiž bylo třeba mít se na pozoru, kterým byl tehdy boj dělnické třídy solí

v oč ích. Sign ál, to b yla ostrá zbraň komunistů pracujících ve Waltrovc e.

Soudruzi museli postup ovat velmi ostražitě, rozmnožovací stroj b yl stěhován

s místa na místo. V buň ce komunistů na schůzích dostával každý č len 10 až 20

výtisků a jeho úkolem b ylo dostat ho mezi osta tní dě Iníky. Komunisté pak po

večerech stá li na cestách vedoucích k fab rice a rozdávali Signál dě lníků m. " 13

Dá le se o dělnických listech zm i ňuje František Kopecký v knize O prá ci

závodního časopisu - zde se jedná o časop is Škodovák plzeňského podniku

Škodo. Autor se rovněž vydává k počátkům tisku v to mto podniku: " Obrovský

koncern Škodových závodů , jehož nejdůležitější a největší závod y b yly v Plzni,

měl v historii naší vlasti, v jejím politickém a hospodářském živo tě významnou

úlohu. Ten to strojírenský kombinát vyrostl zásluhou kvalitních výrobků vysoké

technické úrovně , které vycházely z rukou dělníků a techniků, a důsledkem

rozšiení zbrojní výroby před první a druhou svě tovou válkou. ..,Po V. sjezdu

KSČ (pozn. au t .: sjezd se kona l 18. 2. 1929, strana se na něm plně

13 SVO BODA. Vlad imír: Děláme závod ní časopi s. Praha : Práce. 1955. s. 9.
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bolševizova la a do jejího če la se postavil ve funkci generálního tajemníka

stoupenec Sta lina Klement Gottwald) šlo na Plzeň sku především o to získa t

pro akč ní jednotu a jedn otn ý boj sociálně demokratické a národně

socialistické dě Iníky Škodovky. ~i slabých organizač ních pozicích strany a

rud ých odborů v nejvě tším závodě - Škodovce - mohla být usnesení sjezdu

nejlépe plněna za pomoci listu, který by četla vě tšina škodováků . Proto se

krajský výbor strany v Plzni rozhodl vydávat závodní č asopis Škodovák. Jeho

první č íslo vyšlo jako (Xfloha krajského č asopisu Pravda 6. prosince 1929. Od

24. ledna 1930 zač al Škodovák vycházet samostatně, jako časopis

pracujících Škodových závodů , a to týdně v rozsahu 4 stran. Závodní č asopis

Škodovák si rychle získal dů věru převážné vě tšin y dělnictva Škodovky. Byl

oblíben svými pohotovými zprávami, které se týkaly bezprostředně živo ta

škodováků , a hlavně tím, že se stal hned od počátku časopisem, jehož obsah

tvořila velká armáda dopisovatelů . ...Význam dě lnických příspěvků

v závodním časopisu Škodovák nebyl pouze v jejich velkém počtu. Dop isy,

které byly otiskovány, napomáhaly revolučnímu uvědomění dělníků

Škodovky. V prvních č íslech č asopisu b yly uveřejněny pouze (Xíspěvky

komunistů a č lenů Rudých odboru. Ale již v 7. č ísle lze napoč ítat 26 příspě vků

od dě Inických dopisovatelů a mezi nimi byly již (Xíspě vky i od sociálně

demokratických a národně socialistických dě Iníků . " 14

III. 3. 2. Osa ÚRO - ROH - Závodní rady

V poválečném období nastala pro oba typy podnikových periodik nová

situace. První typ - oficiální podnikový propagačníorgán - usilovalo to , aby

si co nejvíc e uchova l svůj předválečný charakter záměru, i když v nových

podmínkách. Tedy informovat o dění v podniku z po hledu vedení. neuzavírat

se pouze za brá ny podniku a přinášet oborové zprávy z regionu, z domova i

ze zohronl čí řešit pra covní otázky, pozvedávat pracovní morálku, která za

okupac e velmi poklesla , využívat inzerci řádkovou (např . pro nábor nové

14 KOPECKÝ. František: O práci závodního časopisu, Praha : Stá tní nakladat elství politické literatury. 1960.
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prac ovní síly) i reklamní (propagace produktů a služeb). A to všechno

v souladu s duch em doby, tedy v rámci kolektivismu. ve kterém veškerý

národní majetek. tedy i průmyslové podniky, patří všemu pracujícímu lidu.

Vliv závodních rad a poboček jednotn é odborové organizace v

podnicích, daný jim již Košic kým vládním program, byl zřete l ný i na stránkách

těchto periodik. Obě tyto podni kové složky měly většinou v závodních

časopisech svou rubriku. Závodní rady se v ní zabývaly především organizací

práce, např . volbou nových vedoucích pracovníků (volili si je sami

zaměstnanc i ) , vo lba mi do závodních rad. mzdovou otázkou a životním

pojištěním. poměrem mezi úředníky a dě l níky. Odbory pak nej častěji

propagovaly výhody členství v ROH, což byla především přednostní práva

nákupu oproti legitimaci a dovolené v odborových střediscích (místa, kam

mohlo dříve jen horních deset tisíc). Pro sledované období 1945-48 je

c ha rakte rist ická snaha závodních rad a jednotných odborů ze závodního

tisku vyčlenit po dnikové časopisy (v našem členění první typ podnikového

periodika) a nahrad it je typem druhým, tj . dřívějšími revolučními děln ickými

listy, kte ré v nové době konečně (cca po 20 letech) vystoupi ly z ilegality, a co

víc, postupem času se staly hlavním proudem, vzorem pro všechen

podnikový tisk.

Vyd ávání časopisů se v závodech ujaly dvě nové a dů leži té

společenské kompo nenty - závodní rady a Revo luč ní odborové hnutí (ROH),

které KSČ vyu žívala v politickém boji jako nátlakový prostředek k prosazování

svých CílŮ. 1 5 Právě KSČ si dobře uvědomovala význam místního tisku, proto

kladla na závodní časopisy velký důraz . Už v srpnu 1945 byly v Rudém právu

nastín ěny podmínky pro obsah tohoto tisku: "Jedním z hlavních úkolů

závodních časopisů je b ýt obrazem života v závodě . Časopis proto musí být

v nejužším spojení se závodní radou, závodní odborovou organizací...

Samozřejmě se nesmí stát pouhým oběžníkem, oznamovatelem úředních

15 STÁDNíK. Da libor: Závodní rad y - iluze a skuteč nost. In: KOKOŠKOvA Zdeňka ; KOCIAN. Jiří;

KOPPLOvA Barbara (eds .): Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborníkz konference k

60 . výročí konc e d ruhé světové vó lky. Praha : Nórodní archiv a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 2005. s.

374. ISBN 80-7285-000-8.
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vyhlášek a nařízení. Mnohem důležitější je, aby závažnější vyhlášky a usnesení

závodní rady a národní správy byly v závodním č asopise vysvětlen y a

zdů vodně n y.. . Závodní č asopis musí se stá t mocným č initelem jak vzbudit

mezi osazenstvem závodu zájem o jeho chod, jak je povzbudit na spoluúč asti

na řízení a výstavbě závod u, jak pomáhat rozvljet aktivitu a iniciativu

pracujících v závodě, ukazovat na příklady pracovního heroismu a dobré

pracovní výkony a na druhé s traně pranýřovat chyby a nedostatky a

pomáhat je odstraňovat. Závodní časopis má být zaostřen na vlastní závod.

To neznamená, že se smí zabývat jen životem vzávodě . Naop ak, zá vodní

časopisy mají přinášet zprávy i zjiných závodů..., srovnávat výkony, uč it se na

nich, dohánět je a předhánět. Je třeba ukazovat i práci dělníků jiných zemí.

Neškodí ukázat na příkladypracovního heroismu sovětských dělníků, na jejich

způ sob obnovy národnJho hospodářství. Závodní časopis se musí zabývat i

o tázkami obecnějšími, jde přitom jen o to, aby i ony byly zaostřeny na závod,

aby b yly psány konkrétně na základě materiálu poskytovaného ze závod u.

Musína konkrétních příkladech hospodářství závodu vysvě tlovat a dokazovat

správnost opatřenívlády Národní fronty . "16

III. 3. 3. Podnikový vs. závodní časopis

Požadavky na závodní časop i sy byly zejména komunistickými silami postupem

času stále více artikulová ny. Mezi hlavní zadání patři lo to, že mají být

zrcadlem závodu, mají být dělány dě l níky pro dělníky . Dále, že se mají

věnovat složité problematice socialistického soutěžení a novótorství bojovat

proti výrobě zmetků, absenci a nekázni. za pořádek na pracovištích. Jejich

prostřed nictvím se pracující mají dovídat úkoly a problémy svého podniku a

přímo na stránkách se zúčastňovat řešen í těchto problémů a řízení podniku.

Důležitou složkou musí být kritika a sebekritika, ovšem pravdivá a dobře

uvážená. závodní odborová rada se za ní musí plně postavit, jde o to

16 Úkoly závodních časopisů . Rudé právo. 31. 8. 1945. s. 3.
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dosáhnout kritikou nápravy, proto by se redakce měla snožit. aby v příštích

číslech přinesla zprávu o nápravě . I ?

Stále častěj i bylo poukazováno na to, že tzv. podnikové časopisy

požadavky závodního tisku neplní a nemohou splnit: "Zkušenosti z minulých let

nám dostatečně ukázaly, že podnikový časopis nemůže splnit úkoly, kte ré

plynou z vedoucí role dělnické třídy. .,.Jednou z hlavních závad je, že jsou

dě lány od zeleného stolu, v kancelářích centrálních ředitelství podniků.

Časopis a jeho redakce stojí daleko od místa dějství výroby. " .Redaktoři

v takovém časopise nemohou dosáhnout úzkého kontaktu s pracujícími a

nemohou poznat pravou tvář problematiky žádného ze závodů , jichž chce

b ýt č asopis mluvčím. Proto často vidí jenom ředitelskou výrobní organisaci a

stroje, ale ztrácí se jim živý č lově k a jeho práce. "18

Definitivní vyloučení podnikových časop i sů ze závodního tisku bylo

stvrzeno až rozhodnutím ÚRO ze dne18. září 1948 o vybudování velké sítě

závodních časop isů. Součástí to hoto usnesení obsahova lo požadavek na

záměnu podnikových časopisů za závodní. Napříště tak v závodech budou

moci být vydávány pouze závodní časopisy, tj. periodikum, které budou

vydávat závodní rady ve spolupráci se závodní organizací ROH, a to tak:

"Ab y byly zrcadlem závodu, zobrazovaly nejen práci strojů , ale i živého

č lově ka, aby popularizovaly úderníky, úde rnícké hnutí, aby psaly o

zlepšova telíc h, pomáhaly rozvljet socia listické soutěžení, vychovávaly

pracujícího č lověka v duchu socialismu v duchu budování a plnění úkolů

pě tiletky. " 19

17 TUPý, Josef : Závodní časopisy po roce 1945. jejic h počátky a rozvoj . Praha: Univerzita Karlova . Fakulta

žurna listiky. 1974. s. 86. s. příloh 40. Vedoucí práce PhDr. Karel Malec.

18DVOŘÁK. Fra ntišek: Závodní časopisy . Prah a : Čs . novi nář . č. 12, 1949. s. 4-5.

19 TUPÝ. Josef : Závodní časop i sy po roc e 1945, jejich počátky a rozvoj. Praha : Univerzita Karlova. Fakulta

žurna listiky. 1974. s. 86. s. příloh 40. Vedoucí práce PhDr. Karel Malec.
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III. 3. 4. Přeměna podnikového časopisu v závodní na příkladu

svitovského Tepu, bývalý Baťa v letech 1945-49

Pro dokreslení problematiky tan sformace podnikovýc h časop isů v závodní

v letech 1945-49 uvádíme příklad dobového hodnocení vývoje podnikového

tisku závodu Bafa v závodní časopis podn iku SVIT - Gottwaldov, tak jak jej

popsal ve své diplomové prá c i z roku 1974 Josef Tupý: "Dne 20. zá ří 1945 vyšlo

1. číslo Tepu soudobého života, který vydávala koncernová rada

zaměstnanců podniku Bafa, rozsah byl 12 stran, měl informačně-populární

c hara kter a jeho obsahem byly: reportáže ze světa, zajímavosti, rozsáhlá

inzerce, zahraničně-politická témata , profily významných osobností a

c elostránkové reportáže z budování a přestavby našich měst po válce.

Obsahem se tedy zcela diametrálně lišil od poslání závodního časop isu ,

především proto, že závodem samotným se nezabýval.

Od 1. ledna 1946 zača l vycházet Tep nového Zlína, vydáva la jej

podniková rada zaměstnanců koncernu Bafa . V politicky rozbouřené době

časopis stále neobsahuje materiály ze závodu s jasným třídním pohledem na

věc . Jednoznačnýkurz přišel až o tři roky později - na jaře 1949.

Rok 1947 lze po novinářské stránce považovat za kvalitní, zejména se to

týká reportáží z provozů - ty ale mají bohuže l jeden negativní zřetel: jsou

orientovány pouze na vedoucí pracovníky, řed itele závodů , ně kdy sklouzávají

na popis cest podnikového ředitele.

První opravdu dělnické příspěvky se objevily až v rubrice Dopisy z dílen, do

které zaměstnanci psali o tom, co se jim nelíbí nebo když potřebovali něco

vysvětlit, fandili novému lidovému zřízení odsuzovali kořistnický boflsrnus.

mentorovali nad špatnostmi ze svého okolí (alkoholismus, přežitek němčiny

v mnohých profesích, problémy mládeže atd .).

Rok 1947 přinesl určité zlepšení a to jak ve vyhraněnosti politického smýšlení

listu, tak v tématice a zorn éřerií avšak obrázky přímo z dílen a dělnické hlasy

v Tepu příliš vidět nebylo. Tep byl distribuován po cel é republice .

V únoru 1948 stáli pracující podniku zcela přesvědčivě na pozicích

lidové demokracie, za po litikou KSČ a za Klementem Gottwaldem (na návrh
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podnikové rady mu byl udělen titul prvního dělníka podniku). Od července

1948 se mění název na Tep svobodné práce. Časopis se začíná více věnovat

vlastní výrobě a problémům v závodě, Píše o sp lnění plánu, technických

novinkách, školení pracovníků , při náší drobné aktuální zprávy ze závodů a

také novinku Sloupek kritiky, pořád je a le dost místo věnováno mimozávodní

té matice.

Od 1. 1, 1949 dochází ke změně ofic iálního názvu podn iku na SVIT 

Gottwa ldov , Od září 1949 časopis vydává Závod ní odborová skupina

zaměstnanců n, p. SVIT. Časopis dostává konkrétní o jasné po litické zorn ě ření

začíná čím dál více publikovat opravdový život v dílnách, u soustruhů , fréz

apod. Za bývá se obsá hlým po litickým zpravodajstvím zaměřeným ke

specific e svého podniku . V roc e 1949 Tep svobodné práce již funguje jako

skutečný mluvčí dělníků, jako dělnická závodní tribuna ."20

20 TUPÝ. Josef: Závodní časop i sy po roce 1945. jejich počátky a rozvoj, Prah a : Univerzita Karlova. Fakulto

žurna listiky. 1974, s. 86, s. příloh 40. Ved ouc í p ráce PhDr, Karel Malec .

27



----- ~----

IV. ORGANIZACE VYDÁVÁNí ZÁVODNíCH ČASOPISŮ

1945-48

Máme veliký vzor v sově tském tisku, jehož

základním pilířem jsou právě dělničtí dopisovatelé.

František Dvořák

Pravomoc povolovat vydávání závodního časopisu příslu šela na zá k ladě

výnosu min isterstva informací tiskové sekci Ústřední rady odborů (ÚRO)21.

Požadavkem Ústřední rady odborů bylo, aby se vydá vání časopisů

v závodech uja ly dvě nové a dů ležité společenské komponenty - závodní

rady a jednotné odborové skupiny působící v závodech, tj. zástupc i

Revolučního odborového hnutí (ROH), Co vl astně byly tyto organizac e zač ,

jak vznikly a jaké mezi nimi panovaly vztahy?

IV. 1. Závodní rady

Závodní rad y se v rámci celé republiky ustavovaly v podnicích již v posledních

měsících vá lky a spolu se závodními milicemi převza ly kontrolu podniků (např.

Škoda Plzeň, Zbrojovka Brno). V pová lečných dnech potom převza ly

rozhodující kontro lu nad obrovskou většinou velkých podniků , Pomineme-Ii

závod ní organizace všech stran Národní fronty, byly to právě závodní rady,

jež představova ly skutečně důležitého č i n itele v průmyslových závodech a

úřadech. A to zejména proto, že byly pravomocnými zástupci dělníků a

ostatních zaměstnanců , o které šlo při budování nové l i dově-demokrat i c ké

republiky především ,

Závod ní rady byly řízeny a ovl i vňovány jednotnou odborovou

organizací - ROH v čele se svým centrálním orgánem Ústředn í radou odborů

21 ZIERIS, K. F.: Nové zá kla d y českého periodického tisku. Praha : Orbls. 1947. s. 23.
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(ÚRO) - tj . organizací. která se právě prostřednictvím závodních rad stala

jednou z nejmocněj ších složek ve státě. a to nikoliv jen jako pouhá odnož KSČ

nebo její převodová páka. Na druhé st raně se závodní rady staly mocenským

orgánem, kte rý zajišťova l vedoucí úlohu dělnické třídy , aby se projevil kromě

početního významu i její význam hospodářský a politický zase díky vydatné

pomoci ÚRO.

Dekret prezidenta republiky o závodních a podnikových radách č .

104/1945 definuje závodní rady jako zájmová zastupitelství zaměstnanců ,

spolu se závodním důvěrníkem . podni kovou radou a náhradním orgá nem.

kte rému nepříslu ší zasahova t do správy provozu samostatným i nařízeními .

Dále dekret vymezuje působnost závodních rad tak. že mají hájit a

povzbuzovat hospodářské. sociální. zdravotní o kulturní zájmy zaměstnanců , o

především dohlížet zda hospodářská činnost je vykonáváno v souladu

s obecným zájmem hospodářským o tok. aby při zachování zřetelů obecného

prospěchu hospodářského byly spraved l ivě uspokojovány zájmy

zaměstnanců závodu. Z toho titulu plynulo právo účasti na hromadné úpravě

pracovních podmínek o no úpravě pracovních poměrů jednotlivých

zaměstnanců. Dále měly spolupůsobit při jejich zařazování. přijímání o

propouštění.

K naplnění nemalých sociá lních a kulturních ambicí mělo přispět právo

na nejméně 10% podíl z čistého zisku závod u, jehož použití bylo také vázáno

no souhlas odborové organizace. Odtud plyne, že vliv ROH rozhodně nebyl

zanedbatelný.22 Už jen z tohoto hledisko je zřejmé. že vztah závodních rod

k ROH měl jistý konfliktní potenciál. Vždyť šlo o skutečně velký objem

finančních prostředků . o němž rozhodovaly.

Navíc ROH vnímalo ve vztahu k závodním radám urč itý moc enský

prob lém. nebo ť závodní rad y by ly mnohdy významnější o hrály důležitější roli

v závodech než odborové organizace. Předseda ÚRO A. Zápotocký upozornil

no odborové komisi Ústředního výboru Komunistické strany Československo

(ÚV KSČ) no " nebezpeč í vzniku dvou paralelních organizací, vznikajícíz toho,

22 ZIERIS. K. F.: Nové základy českého period ic kého tisku. Praho: Orbis. 1947. s. 23.

29



že zá vodní rad y, vzniklé v prvém víru revolučním, strhly na sebe práva i úkoly

odborové a dnes odborové organizac e, tam, kde tyto ještě nestály, vlastně

nahrazují. Ones závodní rad y vykonávají úlohy přesahující rómec jejich

poslání. " Předseda ÚRO zastáva l názor, že závodní rady mají být jen orgánem

kontro lním ,,0 nikoli rozhodujícím, který nenese odpově dnost za řízení výroby. "

23

IV. 2. Revoluční odborové hnutí

Jako důsledek bezvýsledného jednání o vytvoření jednotné odborové

organizace během 2. republiky byly ministerstvem vnitra nuceně

vytvořeny dvě nové organizace : Národní odborová ústředna zaměstnanecká

(NOÚZ) a mnohem menší Ústředí veřejných zaměstnanců (ÚVZ), které

postupně pohltily všechny odborové spolky, svazy i ústředny. Nac isti čtí

okupanti usilovali o to, aby se NOÚZ podíl ela na kontrole dělnictva a

stimulovalo jeho pracovní úsilí. Na druhé straně se ovšem NOÚZ zapojila do

protiněmeckého odboje.

No konci vá lky se v NOÚZ objevila skupina funkcionářů připravujících se

na zvrat poměrů . Těm se potom podařilo vytvořit z NOÚZ základ pro nové

sjednocené odbory - Revoluční odborové hnutí (ROH). Velké pravomoci.

které ROH získa lo, i značný neformální vliv v masách pracujících, zajistilo

vedení ROH ve lkou moc, kterou - ač šlo o formá lně nadstranickou organizaci

- využívalo ve prospěch KSČ. 24

KSČ přikláda la odborům o jejich složkám velký význam a úspěšně se

snožilo o jejich ov ládnutí. Vliv KSČ v odborech a tedy i v závodních radách byl

nepopiratelný. Komunisté nemo hli prosazovat své zájmy ve znárodněném

průmyslu přímo, nýbrž prostřed nictvím odborovýc h kádrů a závodních rod ,

23 STÁDNíK. Da libor: Závo dní rod y - iluze o sku tečnost . In: KO KOŠKOVÁ, Zdeňko; KOCIAN, Jiří;

KOPPLOVÁ, Ba rbo ro (eds.): Československo no rozhra ní dvou epoch nesvobod y. Sborník z konference k

60. vý roč í konc e d ruhé světové vá lky. Praho : Národní archiv o Ústav pro soudobé děj i ny AV ČR. 2005. s.

374- 384. ISBN 80-7285-000-8.

24 POKORNÝ, J i ří : Historie odborů (online). Českomoravská konfederace od borovýc h svozů . Dostupný z

WWW: <http: / / w ww.c m kos. cz/ o-nas/historie/ 158-3>.
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v nichž mě li absolutní většinu. Již současníkům by lo zřej mé, že závo dní rady,

ROH a KSČ byly těsně ideově a personá lně propojeny o že KSČ obě tyto

složky využívala v politic kém boji jako nátlakový prostředek k prosazová ní

svých cílŮ . 25

Se zna lostí tohoto základního rámce mocensko-politic kých vzta hů tří hlavních

složek v nově se rodícím Československu , a to zejména ve vztahu

k podnikovému sektoru, se můžeme vrátit k problematice vydávání

závodníc h časop i sů . Již víme, že hlavní odpovědnost za vydává ní těchto

závod níc h periodik připadala především na závodní rady, které se

v pod nicích eta blovaly dříve a zaujaly tak dů ležitěj ší a významněj ší postavení

než odborové skup iny. A také víme, že díky personá lnímu propojení byly tyto

složky víceméně řízeny KSČ. A právě ta si velice dobře uvědomovala význa m

místního tisku, proto kladla na závodní časop i sy ve lký dů raz . A tak se již

v srpnové m vydání Rudého práva z roku 1945 se můžeme dočíst o

podmínkách pro obsah tohoto tisku: "Jedním z hlavních úkolů závodníc h

časopisů je b ýt obrazem života v závodě . Časopis proto musí b ýt v nejužším

sp ojení se závodní radou, závodní odborovou organizací. .. Samozřejmě se

nesmí stát p ouhým oběžníkem, oznamovate lem úředních vyhlášek a nařízení.

Mnohem důležitější je, aby závažnější vyhlášky a usnesení závodní rady a

národní správy b yly v závodním č asopise vysvě tleny a zdů vodněny... Zá vodní

č asopis musí se stá t mocn ým činitelem jak vzbudit mezi osazenstvem zá vod u

zájem o jeho chod, jak je povzbudit na spoluúčasti na řízení a výstavbě

závod u, jak pomáha t rozvljet aktivitu a iniciativu pracujících v závodě ,

ukazovat na příklady ptocovtwio heroismu a dobré pracovní výkony a na

druhé s traně pranýřovat chyb y a nedostatky a pomáhat je odstraňovat.

Závodní časopis má b ýt zaostřen na vlastní závod. To neznamená, že se smí

zab ýva t jen životem v závodě. Noooak. závodníčasopisy mají přinášet zp rávy

i z jiných závodů ..., srovnávat výkony, uč it se na nich, doháně t je a

25 STÁDNíK. Da libo r: Závo dní rady - iluze a skutečnost . In: KOKOŠKOVÁ. Zdeň ko; KOCIAN. J iří;

KOPPLOVÁ. Barbara (ed s.) : Československo no rozhraní dvou epoch nesvobody. Sborník z konference k

60, výročí ko nc e d ruhé světové vá lky. Prah o : Národní archiv o Ústav pro soudobé dějiny AV CR. 2005 . s.

374-384. ISBN 80-7285-000-8.
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předháně t. Je třeba ukazovat i práci dělníků jiných zemí. Neškodí ukázat na

příklady pra c ovního heroismu sovětských dělníků, na jejich způ sob obnovy

národního hospodářství. Závodní č asopis se musí zabývat i otázkami

obecnějšími, jde přitom jen o to, aby i ony byly zaostřeny na zá vod aby byly

psány konkrétně na základě ma teriálu poskytovaného ze závodu. Musí na

konkrétních přikladech hospodářství závodu vysvě tlovat a dokazovat

sp rávnost opatření vlády Národn í fronty. "26

Takový stav by l ale dlouhou dobu jen nedostižným ideálem. K první

vážné úpravě, resp. reg ulac i závodních časop i sů došlo až 18. září 1948

prostřednictvím nařízení ÚRO, ve kterém se jednak předepisuje , že mohou

vycházet pouze závodní časop i sy, tzn. že tzv. podnikové časop i sy jsou

z vydávání na závodech vyloučeny. a dále. že závodní časopisy mohou být

vydávány pouze v podnicích nad 200 zorn éstncncó". Tímto krokem Ústřední

rada odborů sledovala to , aby napříště zamezila negativním jevům, které se

až do února 1948 v závodních časopisech objevovaly. Jed nou z hlavních

závad bylo, "Že jsou dělány od zeleného stolu, v kancelářích centrá lníc h

ředitelství podniků . Časopis a jeho redakce stojí da leko od místa dějství

výroby. ,..Redaktoři v takovém časopise nemohou dosáhnout úzkého

kontaktu s p racujícími a nemohou poznat pravou tvář problematiky žádného

ze závodů , j ichž chce být časopis mluvčím. "28 Závodní časop isy musí být

"zrc ad lem závodu, zobrazovat nejen práci strojů, ale i živého č lo vě ka,

popularizovat úderníky, údernické hnutí a psát o zlepšovatelích. pomáhat

rozvijet socialistické souté ženi vychovávat pracujícl110 č lověka v duchu

soc ia lismu, v duchu budován í a plnění úkolů pětile tky. "29

A tak se v průběhu celého sledovaného období let 1945-48 setkává me

s řadou kritik na ad resu závodních redakcí, že nep lní hlavní poslání závod ního

časop i su . Výh rady směřovaly zejmé na ze strany ÚRO (p rostředn ictvím jeho

tiskové ho orgánu Odborář), závodních rad, ROH, KSČ (prostřednictvím jeho

26 Úkoly závodníc h časopisů . Praha: Rudé právo. 31. 8. 1945. s. 3.

27 KAŠíK, Milan: Podni kové noviny. Prah a : Vydavate lství a na kladatelství NOVINÁŘ. 1983. s. 7- 8.

28 DVOŘÁK. František: Závodní časopi sy . Praha : Čs , noviná ř. Č . 12, 1949. s. 4- 5.

29 Tamtéž.



tiskového orgánu Rudé právo) a dalších. Za hlavní příč i ny tohoto stavu by lo

označováno nedostatečné složení redokcí špatná kvalifikace reda ktorů ,

minimální tec hnické vvbovení systém plánování práce v redakci, špatné

zdroje informací, špatný vztah redakční rady, resp. závodní rady a redokc e.v

IV. 3. Technické a personálně-organizační překážky redakcí závodních

časopisů

Situaci v otázce materiá l ně-techn ického vybavení redakcí si můžeme přib l íži t

pomocí článku " Pomůže to?" ze závodního časopisu Jiskra, listu zaměstnanců

vítkovického horního a hutního těžířstva (č. 18/1946): .N edcetctk». které lze

časopisu vytknout, týkají se obsahové stránky a spočívají na dvou příč inách .

V prvé řadě je nedostatek lidí v redakci a nedostatečné vybavení. Redakční

službu koná jedin ý č lověk, jeden redaktor, který nemá k dispozici ani kolo a

pouze jeden telefon, který je urč en pro další dva referenty, velmi exponované

v naprosto j iných oborec h. Za tě chto podmínek dává redaktor časopis jen

velmi nesnadno dohromady. A vy chcete přece reportáže ze závodů a dJ7en

a mnoho jin ých věcí." 31

O tom, že redakce Jiskry neměla v závodě k dispozici všechny potřebné

techni c ké podmínky pro svou prác i, ani dostatečné zózemí se ve své

d iplomové práci o vzniku tohoto časopisu a jeho vývoji v letech 1945-48

zmiňuje také Šárka Seidlerová : " Vpováleč ném období bylo materiálně 

technické vybavení redakcí naprosto minimální. Neexistovaly fotoaparáty,

magneto fony ani dálnop isy. Základním výrobn ím prostředkem byl psací stroj,

telefon a b lok s tužkou . Redaktoři využívali dvou skromě vybavených kanceláří

v budově ředitelství podniku. V řljnu 1947 předložil redaktor Bumbala ROH

ná vrh na zlepšení orga nizace práce a úrovně listu. Vydavatelé na ten to návrh

30 TUPÝ. Josef: Závod ní časop isy po roc e 1945. jejich počátky o rozvoj. Prah o : Univerzito Karlovo. Fakulto

žurna list iky. 1974. s. 86. s. příloh 40. Vedoucí p ráce PhDr. Karel Malec .

31 -buri-: Pomůže to? Mor. Ostrov a-Vítkovice: Jiskro Č. 18. 14. června 1946. s. 3.
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však nepřistoupili. Sdistribucí časopisu v závodě vypomáhali na částeč ný

pracovní úvazek externí spolupracovníc i, což bylo znač ně nedostač ujíc í. " 32

Druhou významnou překážkou pro fung ování redakcí závodníc h

časop i sů byla oblast organizačně-personá lní. "Redakcím chybě lo pevné

řízení i kvalifikovaní redaktoři. Řada z nich přišla do redakce riímo z dJ7en a

provozů, bez zkušeností, potřebného vzdělání a často i bez jasné politické

orientace. "33 Tento trend vych ázel z dobového imperativu, že závodní

časop i sy mají být psány dělníky pro dělníky. To ale v praxi naráželo na řadu

problémů . Důvodů je mnoho a můžeme si je spíše domýšlet. Faktem a le

zůstává, že dělníc i téměř nepsa li. Ať už to bylo tím, že se psaní mohli věnovat

jen po práci, tím se rozumí po celodenní fyzicky namáhavé činnosti, a tak se

zkrátka nedostávalo sil, nebo tím, že tato práce nebyla nijak honorovaná č i

tím, že v závodech panovala nejasná politická situace (vztah ředitelství

podn i ků se závodními radam i a ROH), kterou si zaměst na nci uvědomovali a

mohl i p roto vyčkávat, jak se situace vyvine. Redakce sice vyzývaly k otevřené

kritice negativních jevů : "A uvědomme si všichni: máme svobodu, volnostI To

tedy neznač í, kamarádi, šuškat o nepoctivých zaměstnancích někde

v umývárně nebo v kanceláři. Existují-Ii skutečné {Xípady nečestného jednání

a vůbec poškozování našich zájmů, tak na veřejnost s tím, na pranýř! Jen tak

můžeme pro vádě t kontrolu vlastních řad. I k tomu Jiskra vychází a nebojte se,

že vaši takovou zprávu, podloženou důkazy, odmítne ."34 - leč ze strany

řadových zaměstnanců do redakcí přicházelo kritických materiálů jen

poskrovnu: " Mnoho se o našem č asopise mluví a ještě více kritisuje. Redakční

kruh se však o kritice dovídá až z třetí ruky. Také příspě vků dostáváme velmi

málo a dopisů od č tenářů jsme dostali teprve pě t. "35 K této pasivitě jistě

32 SEIDLEROVÁ. Šá rka : Vznik podnikového časopisu Jiskra a jeho vývoj v letech 1945-48 . Praha :

Unive rzito Karlova, Fakulta žurna listiky. 1988. s. 87. s. přiloh 26. Vedoucí práce PhDr. Alena Křivánková.

CSc.

33 Tamtéž.

34 Hora : Nech ybí nic! Jiskra Č . ll. 6. prosince 1945. s. 4.

35 Zprávy z red a kc e. Chybami se č lově k uč í. Ventil Č . 4. 18. září 1945. s. 2.
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přispíval i požadavek redakcí "uvádě t u každého příspě vku do časopisu plné

jméno a č íslo oddě lení. "36

V nepo slední řadě byla příč i nou toho, že dě l níc i nevytvářeli příspěvky

do závodníc h časopisů, skuteč nost, že zkrátka psát neuměli, resp. neumě l i

popsat kon krétn í jevy ze svého pracovního prostředí. Redakc e si toho

samozřejmě byly vědomy, a tak se dělníky snažily k psaní povzbuzovat, např.

takto: "Ano, přátelé, věříme, že opravdu nikdo se ještě spisovate lem

nenarodil; obzvláště z řad dělníků nemohou být příspěvky tak kvalitní, aby bez

úpravy mohly b ýti použity k tisku. Věřte, že jsme se snažili. Byla-Iialespoň jedna

jediná věta závažná, snažilijsme se ji rozvést a udělat z níč lánek. " 37

Odbory si dobře uvědomova ly, jak důleži té je dbát na profesní ú roveň

stávajících redaktorů závodních časopisů , tedy na jejich zna losti a vzdělání

v novinářském řemesle, a v souladu s tím byly přesvědčeny, že pokud se

úroveň redaktorů i přispěvatelů nezmění k lepšímu, nebude ani závodní tisk

plnit své pos lání být skutečným dělnickým listem. ROH proto už v prvních

letech po osvobození věnovalo velkou pozornost výchově redaktorů pro

závodní tisk. V celostátním měřítku a po krajích organizovalo kurzy pro

redaktory zá vodních časop i sů, svolávalo pravidelné porady a semináře,

organizovalo výstavy časop isů a při tom všem docházelo k tolik potřebné

výměně informací a zkušeností. " ,ÚRO vydáva la na pomoc redaktorům a

dopisovatelům i instruktážní korespondenci a zajišfovala různé služby, jako

např . č lán kovou službu, fotografie, pomáhala ustanovovat redakční rady.

Nejdůležitější službou a le bezpochyby by la školení pro redaktory a

dopisovatele .38

IV. 4. Závodní tisk a úloha dělnických dopisovatelů

Situace v závodním tisku se zača la výrazn ěji měnit až po únorových

událostech roku 1948. Podle sovětského vzoru na ně byl kladen čím dál větší

36 Tomtéž.

37 Z redakčního ka lamáře . Jiskro Č . 7. 6. září 1945. s. 6.

38 TUPÝ. Josef : Závod ní časopisy po roc e 1945, jejich počátky o rozvoj . Prah o : Univerzito Karlovo, Fa kulto

žurna listiky, 1974. s. 86, s. příloh 40. Vedoucí práce PhDr. Karel Malec.
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dů raz. Ústřední rada odborů společně s ministerstvem inforrnoci ale i

s posvěcením Svazu novi nářů při stou pily k úpravám v organizaci závodního

tisku. Vyloučení tzv. podnikových časopisů z vydávání a omezení, že směj í bý

vydává ny jen v závodech s více než 200 zaměstnanci, bylo jedn ím z nových

opatřen í. Dá le u závodních časopisů zača lo platit, že budou společným

orgánem závodní organizace KSČ, odborů, Českos lovenského svazu mládeže

a vedení závodu, oproti dřívěj šímu modelu, kdy byly orgánem závodních

odborových rad . Za jejich obsa h a říze ní nově odpovídaly závodní organizace

KSČ . Nová koncepce vycházela z představy, že celý obsah závodních

časopisů budou autorsky zajišfova t sami pracující jednotlivých závodů39

neboli dě l n ičtí dopisovate lé. Institut dě l n i ckého dopisovate le byl dalším z

projevů implantace sovětského modelu do československých podmínek,

nebof jedním z pil ířů sovětského t isku byli právě dě ln ičtí oo pisovotelé .v

Nastal proces budování sítě dě l nických dopisovatelů, kte rý iniciova la

Ústředn í rada odborů : u V těch to dnech p<istupujeme k budování sítě

dě lnických dopisovatelů. Dosavadníformy novinářské práce se ukázaly jako

nepostač ujíc í, jestliže chceme ještě blíže P<ijít ve styk se závody a s lidmi

p racujícími ve výrobě. Dě lnič tí dopisovatelé pro nás znamenají velký {iínos

v přestavbě tisku směrem k dě lnické třídě , která je zárukou i základním

č in itelem no vého socia listického uspořádání. " 41

K otázce důležitosti institutu dělnického dopisovatele se vyjádřil J . V.

Stalin již v roce 1924: u Význam úč asti pracujících na řízení novin spočívá

především v tom, že vytváří možnost p<eměnit tak ostrou zbraň v boji tříd, jako

jsou noviny, z nástroje zotroč ení lidu v nástroj osvobození. Pouze dělničtí a

rolnič tí dopisovatelé mohou provésti tuto velkou {ieměnu. " 42

39 BEDNAŘíK, Petr - CEBE. Jan : vývoj médií v Československu od února 1948 do p rosince 1950. In:

SEKERA. Martin (e d .): Sborník Národního muzea v Praze, řada C - Literární historie. Č . 1-4, 2008. s. 53-56.

40 DVOŘÁK, Franti šek: První celostá tní konference dě l n ických dopisovatelů . Čs , noviná ř Č. 2, 1949. s, 1-2 .

41 DVOŘÁ K. Franti šek: Dělni čtí dopisovatelé . Odborář Č . 13. 1948,

42 STA LI N, J, V.: Dě l n ic ký dopisovate l Č . 6, červen 1924. ln: O dě ln ických dopisovatelích . Čs. novinář Č. 1,

1949, s. 7.
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Také v československých podmínkách měla být hlavním posláním dělnického

dopisovatele pozice tlumočníka "veřejného mínění dělnické třídy " a povolán

mě l být především k tomu , "aby odhaloval nedostatky v závodech, ve

výrobě , v úřadech i jinde, a tím je pomáhal odstraňovat" .43

Zde už nešlo o jakési nahodilé přispívání do novin pod le toho, jak se

komu chce č i hodí nýbrž mělo být dosaženo systému, který bude spoleh l ivě a

v pravidelných interva lec h prac ova t. K tomu musely být všechny zúčastněné

subjekty řádně informovány i proškoleny. Proto se již od samého počátku

tohoto procesu zača ly uskutečňovat nejrůzn ější konference (I. c elostátní

konference dělnických dopisovatelů se uskutečni la ve dnech 18.-19. č ervne

1948 v Praze), semináře či školení na téma práce redakce sdělnickými

dopisovateli, resp. o tom, jak má pra covat dělnický dopisovatel.

Jedním z významných varování ze strany ÚRO, týkajícího se působnosti

dělnických dopisovatelů na závodech, bylo, "ab y ze strany odborové nebo

stranické organizace nebo správy závodu nebyly práci dělnických

dopisovatelů č ině ny žádné r;řekážky a žádal, aby jim byla poskytnuta plná

svoboda v dopisovatelské činnosti. " 44 Toto opatření vycházelo rovněž ze

sovětské praxe, jelikož už J. V. Stalin prohlašoval, že "základem práce musí b ýt

nezávislost dopisovatele na úřadech a osobách, s kterými se tak č i onak stýká

ve své práci, což nikterak neznamená nezávislost na té nezach ytitelné, a le

neustále působícísJ7e, která se nazývá proletářským veřejným míněním a jejímž

nositelem musí dě lnický dopisovatel být. "45

Cesta k vybudování socialistického dě l n ického tisku na závodech byla

vytyčena, i když nebyla tak přímočará, jak si zřejmě tehdejší funkcionáři ÚRO a

KSČ představovali. V proudu času totiž musel vrcholný stranický orgán - ÚV

KSČ - ještě několikrát sáhnout k regulačním opatřením, jako např. že závodní

časopi sy mohou vycházet jen v závod ech svíce než 1500 zaměstnanci.

43 Úkoly odborářského tisku. Z projevu poslanc e Fr. Koktá na na II. všeodborovém sjezdu. Čs . novinář č .

12. 1949. s. 6-7 .

44 KÁRNÝ. Miroslav: Dopisovate lé a práce redakcí s dop isy čtenářů . Čs. novinář č . lG-l l . 1949. s. 8-9.

45 STALIN. J. v.: Dě l n ic ký dopisova te l Č . 6. červen 1924. In: O dě ln ických dopisovatelích. Čs , novinář Č. 1.

1949. s. 7,
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v nejm enším nákladu 800 ks a s nejdelší periodicitou 14 dnů evroce 1954) a

dále, poté, co se neosvědči l model společného orgánu. Posléze v roce 1959

ÚV KSČ uložil hlavní vydavatelskou pov innost a odpovědnost stranické

organizac i.
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V. fORMÁLNí A STRUKTURNí POPIS

Dříve , než se budeme zabývat obsa hovo u a na lýzou, proved eme

charakteristiku formálních znaků časop isu po jednotlivých ročnících a

vn i třn ího č lenění do rub rik.

v. 1. Formální znaky časopisu

První ročník

Vychází od 7. srpna 1945 do 15, srpna 1946.

Period ici ta : čtrnáctideník (jen poslední číslo Ventil 13 z 15. srpna 1946 vyšlo po

měsíčníperiodicitě)

Formát: A3

Počet č íse l: 13

Z toho:

• Ven till ze d ne 7. 8. 1945 až Ventil 6 ze 6, října 1945

Ná zev: VENTI L - ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ MLADOBOLESLAVSKÉ

AUTOMOBILKY ŠKODA

Počet stran: 2

Tiráž: VENTIL - Vyd ává závodní rada Akc . spo l. pro automobilový průmys l v MI.

Boleslavi - Řídí redakční kruh - Zodpovědný rec K. Pařízek - Tiskne Hejda &

Zbroj (Nór. správa) - Vychází zatím čtrnáct idenně - Ce na 1 K

• Ventil 7, ze 7, května 1946 až Ventil 13 z 15, srpna 1946

Název: VENTIL - ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ MLADOBOLESLAVSKÉ

AUTOMOBILKY ASAP

Počet stra n: 4

Tiráž: VENTI L - Vyd ává závodní rada Aks. spol. pro automobilový průmys l v MI.

Boleslavi - Říd í redakč ní kruh - Zodpovědný red . K, Pařízek - Tiskne Hejda &

Zbroj v n ór správě, MI. Bo leslav - Cena 2 Kčs
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První ročník závodního časopisu Ventil má novinovou formu. Na první stra ně je

v horním p ruhu h lav i čka novin, která sestává z názvu novin, obrázku

auto mobilového ventilu, který překrývá osobní a nákladní automobil a znaku

Škoda.

Novin y jsou sázeny do čtyř sloupců . Strany zap l ň uj í převážně texty.

Nejsou zde žádné pa lcové titulky. Nejd ů ležitěj ší č lá nek strany je v jen o pár

bodů větším fontu písma a tučně (n ejvětší font má rubrika Závod ní rada hlásí z

d ruhé strany) než ostatní nadpisy na první st ra n ě . Důležitá sd ě lení bývají v

rámečku . To jsou zejména informace o zaměstna ncích padlých ve vá lce

nebo o zatčených za okupace. Noviny pracují rovněž s ilustrac em i,

povětšinou malými obrázky samosta tných objektů (např . automobil).

Fotografie jsou rovněž malé (formát cca 4 x 6 c m), výjimku tvoří portrétová

fotografie prezidenta Beneše (Venti l 9 z 31. května 1946) a vybraných výrobků

z produkc e závodu Škoda . Ve dvoustránkové ve rzi (do Ventilu 6 z 16. října

1945) se počet fotografií pohybuje kolem dvou, ve čtyřstrán kových novinách

to je od 2 do 6 fotografií.

Výjimečná je fotografická koláž kombinovaná s ilustracemi z titulní

strany Ventilu 6 z 16. říj na 1945. Jejím tématem je národní směna za úče lem

výstavby nové montážní haly - agituje za co nejvyšší účast na betonování.

Široká je přes dva sloupce a na výšku zabírá více než polovinu strany. Poslední

dvě čís la prvního ročníku jsou zcela bez grafických prvků typu fotografie č i

ilustrac e.

Druhý ročník

Název: VENTIL - PODNIKOVÝ ČASOPIS AUTOMOBILOVÝCH ZÁVODŮ -

NÁRODNí PODNIK

Vychází od 2. září 1946 do 15. prosince 1946.

Periodicita: čtrnácti den ík

Formát: A5

Počet číse l : 8

Počet stran: 8 + 2 strany obá lky (jen první číslo je v rozsahu 12 + 2 strany

obálky)
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Tiráž: VENTil - Vydává podniková rada Automobilových závodů, ná rod ní

podnik - Ř ídí reda kční kruh - Zodpovědný red . V. Beneš, MI. Boleslav, ASAP. 

Tiskne: Hejdo & Zbroj v nár. správě , Mladá Boleslav - Ce na 2 Kč.

Změno v ti ráži u Ventilu 5 z 1. listopadu 1946: Tiskem ti skařských o

na klad atelských podniků Cíl v Liberci.

Ve druhém ročníku doc hází k zásadní formální změně , z média novinovéh o

fo rmá tu se stává časopis , který má samostatnou titu lní stranu a rozd ě len jo no

strany vn itří o strany obálky. Hlavními atributy titulní strany jsou : výrazný název

Ventil, p lnoformátová fo tograf ie s motivem vozu Škoda v přírodě s pózujícím i

dvěma ženami a po levé st ra ně na výšku pod sebou zarovna ná log a

jedn otlivých závodů patřících do národního pod niku Škoda. V pravém dolním

rohu je umístě no bíl é kolečko s označením ročník u, čís la a datumu vydání

časopisu . Tento motiv je stejný do šesté ho č ís l a.

Pro sed mé a osmé čís l o druhého roč n íku je titulní strano grafick y

pozměněno . Dostává techničtější ráz (více tech nické patkové písmo názvu

Ventil), je víc e strukturovan á . Horní čtvrt i nu zaujímá hlavič ka titulu (název o

kolečko s označením ročníku, čís l a a datumu vvd óní). zbylé zhruba tři čtvrt i ny

jsou vyp l ně ny výřezem černobílé tématic ké fotografie, která je opatřena

popiskou. Motivy fotografií se týkají závod u, v sedmém čísle to jsou ženy

p racující u st roj ů s popiskem: "Ženy se zapojují do dvouletého p lánu ",

v osmém zase auto mobily škoda na ná kladním voze připravené pro export.

Fotografi e nekorespon dují s tématem č ís l a , resp. s ústřed ním č lá nkem

časop i su . Fotogra fie je opatřena bílým rámečkem, který má nepravidelný

čtyřúhe l n íkový tvar . Nalevo od fotografie jsou umístěna loga závodů patřících

do národního podniku. Jsou o poznání větší a zarovnána jsou do sloupce pod

sebou. Titulní stran a je v dvo ubarevném prov edení. Zbylé tři strany obálky jsou

upraveny do tří s loupců, zap l něny jsou výhradně te xty (výjimku tvoří třetí č íslo ,

kdy je na 4. stra ně obálky celostránkový inzerát) a strany nejsou čís lovány .

První vnitřní stra na časop i su je opatřena hlavičkou , v níž je uveden

název časop i su , ročník a čís lo aktuá lního vydání. Na spod ním vnějším okraji

každé vnitřn í strany časop i su je název časopisu a označení příslu šné strany.
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Vn i třn í strany kombinují úpravu do dvou a tří sloupců, V ce lém druhé ročníku

je v podstatě jeden typ titulku pro všechny č lánky a zprávy. Dů l eži tá sdělení

bývají umístěna v rámečku . N ejčastěji se střídaj í fotogra fie jedno- o

dvousloupcové, výjimečně větší (např . fo to významné osobnosti,

a utomobi lu). Počet fotografií no jedno číslo se pohybuje od dvou do čtyř.

Ilustrací je v tomto roč n íku velice málo.

Třetí ročník

Název: VENTil - PODNIKOVÝ ČASOPIS AUTOMOBi lOVÝCHZÁVODŮ -

NÁRODNí PODNIK

Vychází od 15. ledna 1947do 23, prosince 1947.

Periodicito : čtrnáctideník

Form át: A5

Počet číse l: 16

Počet stra n: 8 + 2 strany obálky

Tiráž: VENTIL - Vydává podniková rada Automobilových závodů , národ ní

podnik - Říd í reda kční kruh - Odpovědný redaktor V. Beneš, MI. Boleslav,

ASAP - Užívání poštovních známek povoleno pod čís , I A-Gre-2372-0B 

Dohlédací poštovní úřad MI. Boleslav - Liberec - Tiskem tiskařskýc h o

na kladatelských podn iků Cíl v Li berc i - Cena 2 Kčs ,

Změno v čísle 9: Odpovědný redaktor V. Beneš, MI. Boleslav, ASAP, za vedení

reda kc e: J . Gryč .

Třetí ročník pokračuje v nastoupené cestě ročníku druhého. Časopisecká

formo zů stává. Úpravo titulní strany je stejná jako u posled ních dvou číse l

předchozího ročníku o zůstává tak po celý ročník třetí. Fotografie na titulní

straně se již neom ezují jen na práci č i produkci závodu Škoda, a le jsou zde i

motivy závodní rekreace (Petrova chata v Krkonoších), motivy

celospolečenské (oslavo prvního máje, požá ry průmyslových podniků v ČSR) .

Nicméně převahu mojí výrobky jednotlivých závodů z národního podniku

Škodo, af už jsou to automobily, a utobusy č i letadla . Zejména auto mobily jsou

no titu lní st raně zobrazovány v různých souvislostech, např , jako oslava krásy o
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techn iky, jako vítěz au tomobilových závodů nebo jako úspěch zahraničního

obch odu. V některých případech fotografie korespond ují sčlánkem z vnitřku

časopisu , jsou to např. návštěva generálního řed itele Fabing era v závodě MI.

Boleslav, 1. květen svá te k social istického pracujícího li du , požá ry

p růmyslových podniků , větro ň Zlín-25.

Další změny lze zazna menat v typografické podobě vnitřních stran,

jelikož ve třetím ročníku se již pracuj e s několika typy ti tu lků odlišených od sebe

d ruhem písma i ve likostí. V základním rozlišení lze rozeznat typ typ úvodník,

sloupek, rámeček, č lá nek, krátká zpráva a ostatní. Strany jsou nadá le

v kombinované úpravě do dvou a tří sloupců . Označení první vnitřní strany

hlavi č kou zůstává, jen v prvním čís le není. Situace s fotografiemi a ilustracem i

se nijak výrazně oproti předchozímu ročníku nemění. Tento ročník po grafické

stránc e působí spíše strohým dojmem .

Čtvrtý ročník

Název: VENTIL - PODNIKOVÝ ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ AUTOMOBILOVÝCH

ZÁVODŮ

- NÁR. POD.

Vychází od ledna do p rosince 1948

Periodicita : měsíčník

Form át: A5

Počet číse l: 9 + jedno mimořádnéčíslo

Počet stran: 8 + 2 strany obálky (čísla 1, 2, 3 a dvojčíslo 10-ll), 12 + 2 strany

obálky (číslo 4, 5, 6 a dvojčíslo 7-8), 4 + 2 strany obálky (m imořádné číslo) , 9.

číslo se zřejmě nedoch ovalo celé - má 6 stran, z nichž číslem je označena jen

jedna

Ti ráž: VE NTIL - Vydává podniková rada Automobilových závodů, ná rodní

podnik - Zodpovědný zástupce listu V. Beneš - Vedoucí redakce J . Šeda 

Užívání poštovních známek povoleno pod I A-Gre-2372-0B - Dohlédací

poštovní úřad MI. Boleslav - Liberec - Tiskem tiskařských a nakladatelských

podni ků Cíl v Liberci - Cena 2 Kčs
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Ve čtvrtém ročníku prošla změnou titulní strana . Na první pohled není ta k

rázně oddělena do dvou oddílů na hlav i č ku a tě lo (třetí ročník rozdělova l

t itulku pomocí inverznosti dvou barev). Titulka má na podkladu jednu barvu a

působí kompaktnějším dojmem. Změn i l se i typ písma použitého pro název,

nově je název vyveden v ob lejším až téměř psacím stylu. Vůbec celý koncept

titulní strany je v pojetí oblýc h tvarů , ustoupil dřívější technický, ostřej ší výraz.

V hlavi čce od názvu napravo je nově znak dvouletky, který má kulatý

tvar a do n ěj jsou gra fic ky zapracovány údaje" 1947-48 - Dva roky prá ce 

Dva stupně k blah obytu ". V kolečku je použita symbolika rostoucího strom u.

Fotografie na titulní st raně je v porovnání se třetím ročníkem větší

(zhruba o jednu třetinu). Provedení rámečku zůstává stejné. Fotografie již není

opatřena popiskem. V levé části od fotografie již nejsou ve sloupci pod sebou

seřazeny loga jednotlivých podniků, nýbrž je tu nově jednoduchá

(c edul ková) kresba automobi lu z če l ního pohledu. Automobil na sobě nemá

jasné ozno čení že se jedná o značku Škoda.

Novým prvkem na titu lní straně je na šířku rozložený obdélník, který

částečně za sahuje do fotografie. V levé části obsahuje označení ročníku a

čísla aktuálního vydání. pravá část je vyhrazena pro heslovité uvedení

vybraných materiálů z obsahu časopisu. Od druhého čís la první heslo vždy

koresponduj e s fotografií a je od zbylých hesel odsazeno a provede no

tuč ným písmem . Fotografie ve většině případů nekorespondují s konkrétním

článkem z obsahu příslušného čís l a a mají spíše obecn ě informativní nebo

imageový c harakter, jsou to např . 10. února vzpomněli jsem sedmdesá ti let

života dr. Z. Nejedlého (číslo 2), Instalace tisícitunového lisu v závodě Mladá

Boleslav (č íslo 3), První máj 1948 defi nitivně sjednotil národ (číslo 5), Naše

strojní brigády pom ohou vesnicím (číslo 6), Staráme se o vaše zdraví (čísl o 9).

Fotograf ie na titulní straně posledního čísla roku 1948 je opatřena citá tem J. V.

Stal ina: . Sto c honovské hnutí je povoláno k tomu, aby provedlo v našem

průmyslu revoluci. "

Úprava vnitřních stran do dvou a tří sloupců kombinovaně zůstává . Co

se týká typografické stránky, tak další posun zaznamenaly především názvy

rubrik, když každá má svou jedinečnou typografickou (ale i graf ickou)
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podobu . Víc e se pracuj e s fotografiem i, nově jsou k vidění téměř na každé

druhé stránce , Časopis celkově pů sobí graficky zaj ímavějším dojmem.

v. 2. Rubriky

První ročník

Úvodník - typické umístění je v horní po l ovině první strany, zalomen je na dva

prostřední sloupce, a rozsah je do pů l strany, v některých případech je

úvodník nahrazen obrazovým sdě l en ím (např, Všichi na beton!

v šestém č ís le) , označen bývá nejčastěj i redaktorskou značkou.

Sloupek - nej častěji umístěn v levém sloupc i na první straně, standardní

rozsa h je sloupec do půlky strany nebo až přes celou stranu, v některých

případech jsou na první straně sloupky dva, potom ten druhý vyplňuje pravý

sloupec, označen bývá podpisem autora.

Závodní rodo hlásí - umístěn í na druhé straně , za lomeno přes dva prostřední

sloupce, sestává n ěkolika díl čích krátkých zpráv, rozsah rubri ky je půl strany,

některé zprávy jsou označené redaktorskou značkou, některé podepsan é,

některé neoznačené .

Ze závod u - umístění na druhé straně v levém sloupci, rubrika sestávající

z krátkýc h zpráv v rozsahu několika řádků .

Z učň ovské dflny - umístění na druhé straně ve druhém, nebo třetím sloupci

(zc ela výjimečně přes oba) ve spodní polovi ně strany, rubrika sestává

z krátkých zp ráv, každá v rozsahu několika řádků , neozno č eno

Kulturo - umístění na třetí straně v levém, nebo pravém sloupci, typickým

obsahem je souvislý text přes celou stranu v rámci sloupce, označeno

redaktorskou značkou ,

Ženská hlídko - umístění na druhé st raně v levém, nebo prav ém sloupci

v rozsahu od pů l do celé strany, označena redaktorskou značkou rozsah od

pů l do c elé strany, rub rika sestávající z krátkých zpráv v rozsahu

někol i ka řád ků .

Sport - umístění na druhé st raně v levém sloupci, rubrika sestávající z krátkých

zpráv v rozsahu několika řádků,
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Technická hlídka - umístění v levém, nebo prostředn ích dvou, nebo v pravé m

sloupci. rubrika sestává ze souvislejších techn ic kých textů , resp . z krátkých

něko l ikařádkových zpráv, ve většin ě případů neoznačena

Druhý roč ník

Úvodník - umístění na první straně přes levý a prostřední sloupec, rozsah přes

celou stranu, souvislý text opatřený redaktorskou znač kou.

Sloupek - umístěn í na první st raně v pravém sloupci. rozsah přes celou stranu

v rámci sloupce, souvislý text opatřený redaktorskou značkou .

Sociální hlídka - umístění na různých stranách, spíše ve druhé polovině

časopisu, v levém sloupci a v rozsahu od pů l do celé strany v rám ci sloupce,

sestává z díl čích krátkých zpráv, které jsou většinou označeny,

Technická hlídka - umístěn í na různých stranách, v prostředním nebo pravém

sloupci, rozsah od půl do celé strany v rámci sloupce, sestává z dnčích

krátkých zpráv, kte ré jsou větš i nou označeny,

Zprávy z domova i z c iziny - umístění spíše v druhé polovi ně časopisu , na

strán c e je umístěna v nejčastěj i v prostředním sloupci, rubrika je v rozsahu od

pů l do jedné strany, složena je z dílčích krátkýc h zpráv, rub ri ka bývá

označena .

Ženská hlídka - umístění na druhé straně v pravém sloupci. rozsah rubriky se

pohybuje o půl do celé strany v šířce sloupce, texty jsou označeny.

Závodní rada hlásí - umístění na různých stranách nejčastěji v prostředním a

pravém sloupci, rubrika je v rozsahu pů l až jedné strany, sestává ze souvislého

textu i z díl čích krátkých zprávy, opatřena bývá značkou i podpisem.

Tě lovýchova - sport - umístění na straně 5 nebo 6 v levém a prostředním

sloupci. rozsah se pohybuje od půl do ce lé strany, sestává z dílč ích krátkých

zpráv, kte ré jsou opatřeny značkou i pod pisem ,

Nová literatura - nej častěj ší umístění je na druhé nebo třetí straně obálky

v prostřed ním č i pravém sloupci. rozsah rubriky je od pů l do celé stránky

v rámci sloupce, složena je ze souvislých textů nebo z dílčích krátkýc h zpráv ,

bývá označena .
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Zprávy ROH Mladá Boleslav - nejčastěji bývá umístěna no třetí st ra ně, kterou

vyp l ň uje celou, obsahuje dílč í č lá n ky i krátké zprávy, které bývají označeny.

Mladí odboráři ROH - umístění na straně 7, a to v kte rémkoliv ze tří sloupců ,

rubrika je složena z krátkých díl čích zpráv, které jsou větši nou označeny .

Závod AVIA Letň any - umístění kolem po loviny časopi su , rubrika má rozsah

od 1 do 2 stran, složena je z dílčíc h č lá nků a krátkých zpráv, kte ré jsou

podepsány, označeny i neoznačeny .

Závod Ing . J. Mráz. Choceň - umístění kolem po loviny časop isu , rubrika je v

rozsahu zhruba 1 strany, složena je z díl čích č lá nků a krátkých zpráv, kte ré

jsou většinou označeny .

SEVKAR Vrchlabí - umístění kolem poloviny časop i su , rubrika je v rozsahu do 1

strany, složena je z díl čích č lá nků a krátkých zpráv, které jsou podepsány,

označeny i neoznačeny .

AVIA Kunovice - um ístění kolem po loviny časop i su , rubriko je v rozsahu do 1

strany, složena je z díl čích č lá n ků o krátkých zpráv, které jsou podepsány,

označeny i neoznačeny .

Zlínská letec ká, Otrokovice - umístění kolem poloviny časop i s u, rubrika je

v rozsahu do 1 strany, složena je z díl čích č lá nků o krátkých zpráv,

které jsou podepsány, označeny i

neoznačeny .

Třetí ročník

Úvodník - umístění na první straně přes levý a prostřední sloupec, rozsah přes

celou stranu, souvislý text opatřený redaktorskou značkou ,

Sloupek - umístění na první straně v pravém sloupci, rozsah přes ce lou stranu v

rámci sloupce, souvislý text opatřený redaktorskou znač kou .

Zprávy ROH Mladá Boleslav - umístěn í na straně 3 přes dva až tři sloupce,

rozsah od pů l do jed é strany, sestává ze souvislých textů i dílč ích krátkých

zpráv, které bývají označeny i podepsány,

Závod A VIA Letňany - umístění kolem stran 4 o 5, rubrika má rozsah od 1 do 2

stran, složena je z dílčích č lá nků a krátkých zpráv, které jsou podepsány,

označeny i neoznačeny .
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Zá vod Ing. J. Mráz, Choceň - umístění kolem strany 5, rubrika je v rozsahu do 1

strany, složena je z dílč ích č lá n ků a krátkých zpráv, které jsou větš i nou

označeny .

AVIA Kunovic e - umístění kolem poloviny časopisu , rubrika je v rozsahu do

strany, složena je z dílčích č l ánků a krátkých zpráv, které jsou po depsány,

označeny i neoznačeny.

Zlínská letecká, Otrokovice - umístění kolem stran 6 a 7, rubrika je v rozsahu

od 1 do 2 stran,

složena je z dílčích č lán ků a krátkých zpráv, které jsou podepsány, označ eny i

neoznačeny .

Co se nám libí a nelibí - umístění na různých stranách , v jednom i ve dvou

sloupcích, rozsah rubriky je kolem pů l strany, obsahuje dílčí krátké zprávy,

které bývají neoznačeny .

Co píSí jiní - umístění na různých stranách, rubrika jednosloupcová, typicky

v pravé m sloupci. rozsah je od půl do jedné strany, obsahuje dílčí krátké

zprávy, které bývají neoznačeny .

Ženská hlídka - umístění v první polovině časop isu , rubrika jednos loupcová

v rozsahu od půl do jedné strany, obsahuje souvislý text, který bývá označen.

Mladí odboráři ROH - umístění v druhé polovině časopi su v pravém sloupci.

rub rika obsahuje souvislý text, který bývá podepsán, nebo dílčí krátké zprávy,

které bývají neoznačeny .

Zprávy z učň ovské duny - umístěn í na různých stranách, jednosloupcová,

nejčastěji v levém nebo pravém sloupci. sestává z dílčích krátkých zpráv,

které bývají neoznačeny .

Učň ovská výchova umístění v druhé polovině časopi su , rubrika

jednosloupcová, rozsah od pů l do jedné strany, obsah uje souvislé texty, které

bývají podepsány.

Technická hlídka - umístěna v druhé polovině časopisu , lecnosloupc ov ó.

typic ky v levém a prostředním sloupc i. rozsah rubri ky je kolem půl strany,

obsahuje dílčí krátké zprávy, kte ré bývají neoznačené .
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Nová Literatura/Nové knihy - umístění na posledních stranách, rubrika

jednosloupc ov á, nejčastěj i v levém a prostředním, rozsah rubriky je od půl do

jedné strany, sestává z dilčích krátkých zpráv, které bývají neoznačeny.

čtvrtý ročník

Úvodník - umístění na první st raně přes levý a prostřed ní sloupec, rozsah přes

celou stranu, souvislý te xt opatřený redaktorskou znač kou.

Sloupek - umístění na prvn í straně v pravém sloupci, rozsah přes celou stranu v

rám ci sloupce, souvislý text opatřený redaktorskou značkou.

Ze svě ta tisku (podrubriky Hovoří... a Zrcadlo světa) - umístění na druhé straně

obálky rubrika dvousloupcová, v levém a prostředním sloupci. rozsah rubriky

je přes celou stranu, sestává z dílcich krátkých zpráv, které bývají označeny

AZNP pále-mále - umístění na druhé straně obálky, rubrika jednosloupcová,

pravém sloupci, rozsah rubriky je přes celou stranu, sestává z dnčích

několikaslovných zpráv, rubrika neoznačena.

Světlo - umístění kolem druhé strany, rubrika jednosloupcová, v levém a

prostředním sloupci. rozsah od pů l do dvou třetin strany, sestává z cúč ích

krátkých zpráv, kte ré bývají označeny.

Stín - umístění kolem druhé strany, rubrika jednosloupcová, v prostřed n ím a

pravém sloupci. rozsah kolem jedné třet i ny strany, sestává z dílč ích krátkých

zpráv, které býva jí označeny.

Naše rukávy zůstávají vyhrnuty - rubrika dvou- až třísloupcová v rozsahu do

jedné strany, obsahuje dllčí články i krátké zprávy, které bývají podepsány i

označeny .

Učňovské okénko - umístění v první polovině časopisu, rubrika dvou- až

třísloupcová, rozsah od půl do jedné strany, obsahuje díl či články i krátké

zprávy, které bývají označeny.

Jeden z nás - umístění na straně 1 a 3, rubrika jednosloupcová v rozsahu na

jednu stranu v rámci sloupce, obsahuje oíl či č lánek, který bývá označen.

100 dní boje proti ztrátám materiálu - umístění v první polovině časopisu,

rubri ka dvousloupcová , levý a prostřed ní sloupec, rozsah do pů l strany,

obsahuje člá nek, který bývá podepsán nebo označen.
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Opatrnost - matko moudrosti - umístění v první po lovi ně časop isu , rubrika

dvou- až třísloupcová v rozsahu od půl do jedné strany, sestá vá z d íl č íc h

č lá nků a krátkých zpráv, rubrika neoznačena .

Odborářské zp ravodajství ROH - umístěn í zhruba v po lovině časopisu , rubrika

třísloupcová

v rozsahu do jedn é strany, sestává z díl čích č lánků krátkých zpráv, které

bývají označeny ,

Technická hlídko umístěn í v druhé polovině časop i su , rubrika dvou- až

tříslou pcov ó . rozsah

rubriky je od půl do jedn é strany, obsahuje dílč í č lán ky , rubrika podepsána .

Čtení o kultuře - umístění kolem osmé strany, rubrika třísloupcová v rozsahu

jedné strany,

obsahuje díl čí člá nky, které bývají podepsány nebo označeny ,

Ř ekni mi, co č teš - umístění na posledních stranách časopisu, rubrika

jednosloupc ová,

v levém a prostředním sloupci, rozsah je kolem pů l strany, sestá vá zdíl čích

krátkých zpráv, rubrika neoznačena .

Sport - umístění na třetí nebo čtvrté straně obálky, rubrika jednosloupcová ev

pravém sloupci) nebo třísloupcová, rozsah je do jedné strany, obsa huje

označené č lánky a dílčí texty, které bývají označeny .

Č tenáři nám píší - umístění na čtvrté straně obálky, jednosloupcová rubrika,

v jakémkoli

sloupci podl e potřeby, rozsah kolem pů l strany, sestá vá z dílčích č lánků, které

bývají pod epsány nebo označeny ,

Shrnutí: V průběhu vydávání časopisu docházelo postupně k bohatšímu

vnitřnímu č lenění obsahu do stálých nebo déletrvajících rubrik. Svědčí to o

systematičtější práci redakce a o zaj ištění pravide lného dodávání informací a

materiálu.
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VI. OBSAHOVÁ ANALÝZA

VI. 1. Zahraniční dění

Rok 1945

Ze šesti číse l Venti lu, která vyšlo v roce 1945, se za hra n i č ní temati ce věn uje

jedno, o sice třetí ze 4, září. První materiál pojednává o soc iá lním standardu o

porovnává situac i Spojenýc h států amerických se Sovětským svozem, jež

a utor Vlastimil Bukovský staví do prot ikladu . V člá n ku uvádí, že v USA je sic e

vysoká životní úroveň, a le sociá lní úroveň je nízká, neboť zde existují tři soc iá lní

třídy, mezi nimiž jsou ve liké rozdíly. Nejbohatší o poměrně široká je třído

ka pitalistic ká , následuj e nejméně početná třído střed ní o třído nejchudší o

nepočetn ěj ší, to jest dě l n ická . K tomu je americké soc iální zákonodárství

nevyspělé , Oproti tomu v Sovětském svozu tříd ní rozdíly neexistují, nebo ť je to

společnost beztřídn í. Sociá lní o životní úroveň jsou tok vyrovnány a jsou no

vysoké úrovni. Pravdo, vedoucí vrstvou národa je komunistická strana, a le

zaslouženě , protože její přís l ušníc i jsou vybíráni z nejlepších synů a dcer Svazu46 ,

Druhý no příkladě úspěchu první sovětské pěti letky, která bylo

dokončena již za čtyři roky (titulek článku: 2 + 2 =5), vyzdvihuje velikost SSSR o

správnost jeho hospodářského směřování. Text je postaven na člá nku , který

byl publikován v anglickém časopisu Forward v září roku 1932, tedy no konci

této pěti letky , V něm je první sovětská pěti letko ironizováno pomocí příměru

k zázraku, který je samozřejmě neuvěři tel ný. Č lánek ve Ventilu no tomto

přík ladě vša k ukazuje, že to jsou "fantastické, hrozné historie, vypravované

anglic kými listy, jež to k úporně o nepěkně lžou o SSSR" , A pokračuje: "SSSR

bu duje novou společnost no zdravých základech, Aby bylo možno uskutečniti

tento cíl, třeba se vystavova ti ri s i kům , třeba prac ovati senthusiasmem ,

s tokovým nadšením, s tokovou enerqii jakou svět dosud neznal, třeba

bojovati s n ejvětšími nesnázemi, nezbytnými při úsilí vybudovati soc ia lismus

v rozsáhl é zemi, isolov ané od ostatního světa ." Autor (neznámý) text

46 BU KOVSKÝ. Vlast imil: Soc iá lní stand a rt a náš poměr ke kolek tivism u, Ventil Č, 3. 1945, s, 1,
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zakončuje tvrzením: "Já, navštíviv tuto zemi po 2 letech znovu, získal jsem

dojem, že jde cesto u trva lého pokroku, plánuje, tvoří a buduje, a to všechno

v takovém rozměru , že je to ostrá výzva na adresu nepřátelského

kapita listického světa , " 47

Rok 1946

Ve druhém ročníku časopi su Ventil jsou za hran ičn í témata zastoupena již ve

větší intenzi tě než v ročníku předchozím . V podstatě v každém čísle

naleznem e něja ký materiál pojednávající o za h ra n ič n ím děn í. Převažujícím je

opět tém a Sovětského svazu, které bych rozděli l do tří oblastí: po liticko

hospodářské, oblasti významných výročí a vědy a techniky. Co se týká

politicko-hospodářské oblast i, je zde materiál Ing. Juliše, účastníka zájezdu do

SSSR, o životě v SSSR, Pojednává o sovětském sociá lním systému (" Povinnému

sociálním u pojiště ní v SSSR podléhá každý zaměstnanec . Na rozdíl od na ší

soustavy nese náklady pojiště ní zaměstnavatel. závod, úřad , ted y v podstatě

stát ,"). o zdra votnictví (, Lékařská pomoc je poskytována každému bezplatně

z prostředků řádného státního rozpočtu , "). o dávkách nemocenské

(" poskytovány po celou dobu neschopnosti ve výši 50 až 100 % průměrného

výděl ku podle pracovních let,"), Zastoupena je zde otázka mezd ("za nejlepší

formu mzdy považuje se mzda úkolová, v níž pracuje 70 % dě lnictva všech

průmyslových oborů . ") a hospodářské soutěže (. V jednot livých výrobníc h

odvětvích soutěží závody mezi sebou o nejlepší pra co vní výkon. Závod, kte rý

v soutěži zvítězí. získá trofej Rudého praporu, s níž jsou spojeny statisícové

prémi e, které se rozdě l í zaměstnancům podle interní výkonnosti." ) .48

Mzdová otázka dostává v tomto roce prostor j eště jednou, a to

v samostatn ém materiálu o mzdové soustavě SSSR. Dočteme se zde o to m, že

dě l níc i jsou v SSSR placeni buď úkolově , nebo časově a že zde fung uje

odměňování tzv, mzdou progresivkou, tzn, "že, když dě l ník ud ělá např . o 10 %

víc e výrobků , dosta ne dvoj násobnou mzdu, o více než 10 % trojnásobnou

472 + 2 = 5, Vent il Č, 3. 1945, s. 1.

48 Rb : Ze života v SSSR. Z přednášky Ing . Juliše. účastn íka záje zdu do SSSR. Ventil č . 8. květen 1946. s. 1.
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atd. " Dále v článku zmíněna rovnoprávnost mužů a žen, jelikož "ženy

dostávají za stejnou práci mzdu jako muži " .119

Z hospodářské oblasti SSSR se nám zde objevuje ještě pětiletka na roky

1946-50 s tím, že hlavní pozo rnost je kladena na plány automobilových

závodů , např . "ke konci této pěti letky má závod Gorkovský vyrábět 300000

automobilů ročně, t. j. 1000 aut denně.. ..Jiný závod vyrábí denně 200

náklad ních vozů , ke konci roku 1946 má vyrobit 560 aut denně a v roce 1950

již 1250 denně. " 50

Do hospodářské oblasti řadím ještě otázku stachanovského hnutí, které

se týká nadprůměrných pracovních výkonů. Č lánek se zabývá významem a

fundamenty stachanovské práce v sovětském prostředí. Dočítáme se, že

stachanovština "jest jedním z nejdůležitějších jevů sovětského života ...jest nyní

základem technického vzestupu dělnické třídy " a že .stochonovské soutěžení

mění od základu názor na práci. Ze špinavého a těžkého břemene stává se

práce věcí cti, slávy, statečnosti a heroismu. "51

V oblasti významných sovětských výročí dominuje téma Velké říjnové

revo luce, která se objevuje v pátém čís le zl. listopadu. Revoluce je zde

popisována jako " největší všech dob a národů ", pod vedením geniálních

vůdců Lenina a Stalina", stím, že je významná pro ČSR, jelikož "nám přinesla

základy hospodářské struktury státu" a "znamená přelom v nazírání

hospodářského podnikání a distribuce tak, aby byla co nej spravedl ivější dle

při č inění každého jednotlivce" .52

Jako připomenutí významných č i nů Sovětské armády ve druhé světové

vá lce je zde uvedena činnost tzv. Stalinových soko l ů neboli sovětských letců ,

kteří, mimo své úspěchy v bitvách na půdě SSSR nebo v bitvě o Bělorusko a

Ukrajinu, zaujímají "významnou stránku v dějinách osvobozenecké války za

Československo, konkrétně při německém útoku na Moravskou bránu . Zde

sovětské vojsko se stalo mohutným kladivem, které drtilo a zlomilo du cha

49 BÁRTA Jan: Mzdová soustava v SSSR. Ventil č . ll . červenec 1946. s. 1- 2.

50 VB: Až po volbách. Ven til č. 9. květen 1946. s. 2.

51 Šč: Co je to Sto c ha novské hnutí. Ventil č. 9. květen 1946. s. 1,

52 Ve lká říj nová revoluce. Ventil č . 5. listopad 1946. s. 2.
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německé armády," Dále je v č lá n ku uvedeno, jak sovětské letectvo, na rozdíl

o zápa dníc h spojenců , šetř i lo při náletech českos lovenské průmyslové

podniky, "ta kže nedošlo k takovým zjevům jako v západní části ČSR, kde

např, přes 70 % Škodových závodů bylo zničeno ná letem anglo-amerických

vzdušných sil pět dnů před koncem vá lky."53

V oblasti vědy a techniky vystupují č lá n ky o atomové energii v SSSR5<1 a

stavbě moskevského metra55,

Zahraniční svět mimo SSSR reprezentují články zejména z Polska, Belgie,

Francie a Španě lska. V reportáži Marie Majerové se dočítáme o hospodářské

situaci "novéh o " Polska, která se v této zemi zúčastn i la sjezdu mládeže Svazu

osvobozených politických vězň ů . Majerová líč í Polsko jako zemi. která se

z válečných hrůz sbírá s největšími obtížemi. protože byl vá lkou nejvíc

poškozenou: "fronta se zde převalila dvakrát. města jsou zn ičena , ztráty na

lidských životech jdou do milionů , " A nabízí porovnání sČeskoslovenskem :

.N óš stát a naše hospodářství utrpělo za doby okupace značně škod, l eč při

porovn ání s na ším slovanským soused em jsme bohatc i. Poláci však nezoufají.

Bojují a pomalu překonávají všechny obtíže výstavby stá tu a zdá se, že ve

svém tříletém hospodářském plánu se snejhorším vyrovnají. "56

Živo t v belg ic kých a francouzských městech l íčí Ing . Hlávka na pozadí

obchodní cesty spojené spředvedením letadla Sokol Ml. Píše, jak "posádku

velmi překva pila skuteč nost. že se ve Strassburku mluví a tisknou noviny

v jazyku německém", Dále, že zde, podobně jako u nás je zaveden lístkový

systém, "ale vše se dostane bez l ístků za ceny přirozeně značně vyšší". Dále

zmiňuje Paříž, která "je skoro úplně v předválečném způsobu života, sice j eště

nejezdí tolik vozů po ulicích, ale jejich počet je již uctyhodný a na naše

dosava dní zvyklosti neobvykle vysoký". O tom že "snahou po zábavě je Paříž

už zase úplně v kolejích předválečných " a že " neutrpěla válečnými událostmi

téměř nic, poškozených staveb je velmi málo". Posledním zmiňovaným

53 Šč : Neh ynou cí sláv o Sta linovým soko lům, Ventil č . 1. září 1946. s. 10.

54 A tomová ene rg ie a SSSR. Ventil Č . 10. červenec 1946. s. 1,

55 Nejkrásněj ší podzemní d ráha světa . Ventil Č. 7. květen 1946. s. 1.

56 MAJERO VÁ, Miroslava . Avie : Navštívili jsme nové Polsko, Ventil Č. 3. řílen 1946. s. 1- 2.
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městem je belgic ký Brusel, které autor označuje za město "d nes nejlép e

z válečného c haosu a bídy vyklouznuvší, je to důsledek ve lmi dobré

hospodářské si tuace Belgie na všech světových trzích, hlavně díky

belgick ému Kongu, kte ré udržovalo aktivní bilanci země i po dobu její

okupace." A přidává informaci o fungování černého obchodu, na nějž jsou

obyvatelé Bruselu "velmi citliví, kdyby jim ho chtě l někdo brát. byl by nařčen,

že používá metod gestapa , Svůj černý obchod počítají za součást

demokracie, kte rá je v Belgii skutečně velmi rozsáhlá. " 57

Posledním zástupcem za h ran ičí v roce 1946 je Španělsko. V č lánku

s názvem . Noposoronl" je vylíčena historie nástupu Francova fa šistické ho

režimu k vládě v roce 1936, Je zde zmíněna i tehdejší účast českos lovenských

vojá ků , kteří bojovali proti fašistům po boku španě lského lidu. Text informuje o

tom, že: "V těchto dnech celý demokratický svět protestuje proti Francovu

Španělsku. Výkonný výbor Světové odborové fed erace na svém posledním

zasedání v Moskvě vznesl ostrý protest proti zjevnému Francovu fašismu i proti

osobě Franc a samotného, nebof je jedním ze tří hlavních paličů poslední

šestileté války, který ze Španělska udě lala jedno velké popraviště a

koncentrační tá bor. Pracující lid celého světa v těchto dnech protestuje prot i

této krvavé bruta l i tě, žádá důrazně zastavení jakýchkoli dodávek a volá po

svobodě pro hrdinný lid Španělska , " 58

Rok 1947

V roce 1947 jsou co do rozsahu zhruba stej ně zastoupeny Spojené státy a

Sovětský svaz. Prostřednictvím cestopisů je zde velký prostor věnován i

Franc ii59 a Švýcarsku60. Články o USA mají povětšinou hospodářský charakte r.

Na jednom místě se hovoří o tom, že "řízené hospodářství zatím americký

obchodník zkoumá a podrobuje rozboru, protože prakticky nezná podobný

systém a sám osobně nelibě nese, zasahuje-Ii mu do obchodu vláda." Poté

57 HLÁVKA: První obchod ní cesto do západní Evropy. Vent il Č, 3. říjen 1946, s, 6,

58 Nopasoran! Ventil Č, 13, srpe n 1946, s. 1.

59 Viz též KUNC. R.: Nóvštévo ve Franc ii. Ventil Č . 2- 5, 1947,

60 Viz též Gč: Ó rad ostné cestová ní. Ventil č . 7- 10. 1947.
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ná sleduje uvedení ame rické hospodářské situa ce do našich poměrů : "Není

správné dívati se na Ameriku jako na zemi dokonalosti. ale je třeba dívati se

no ni jako no zemi mající štěstí dívati se na ni čivé vá lky z povzdálío vydělávati

na nic h."61

Ve lký prostor se dostává rozboru automobilového průmysl u v USA

v člá nku Č íslo hovoří, "jehož obsah je ta k zajímavý, že nám všem prospěje,

seznámíme-Ii se blíže sjeho informa cemi." Následuje statistický přehled

skutečností. jako např. o počtu zaměstnanců v automobilovém průmys l u

(350-400000 lidí), průměrné pracovní době (40 hodin týdně), průměrných

mzdách a platech ("nejsou zavedeny úkolové mzdy") č i o výrobě a prodeji.62

V dalším materiálu jsou Spojené státy dávany ČSR za příklad v ob losti

pomocného automobilového průmyslu , jelikož "tam existuje mnoho firem,

které doslova jen skládají automobily ze součástek jinde vyrobených, a přece

mají výborné jméno." A to je c esta, jak můžeme i my dospět k levnému

osobnímu či ná kladn ímu automobilu.63

V politické a pracovní oblasti je za příklad hodný následování uvedena

Angli e, kde panuje "snášenlivost politická i občanská a poctivost v práci ".

Autor článku vybízí: "zanechme ma licherného hašteření a nevraživost o

pra cujme poctivě k velkému dílu našeho národa podle příkladu Angličanů,

kteří to skutečně dovedou. " 64

Co se týká Sovětského svazu, tak největší prostor v tomto ročníku

vydávání časop isu Ventil dostávají témata pracovní, resp. s prací úzce

související. Je to jednak materiál podrobně popisující sovětský mzdový o

plotový systém65, dále sem patří rozsáhlý text o hygieně práce v sovětských

zóvodech« . Zhospodářské oblasti je zde materiál pojednávající o

61 Gč: Jaká je Ameriko? Ventil Č . 12. 1947. s. 5-6.

62 ŠTAMFESl Jose f: Čís lo hovoří. Vent il Č . 13. 1947. s. 7.

63 Rox. U.: Pomoc ný průmysl zlevní výrobu aut . Ventil Č . 1. 1947. s. 4- 5.

64 H: Přáte lé ! Ve ntil Č . 5. 1947. s. 5.

65 Viz též BRŮžA. Vlad imír: Ploty o mzdy ve SSSR. Výtah č lá nku z časop isu Československý průmysl. Ventil

č . 6- 7 . 1 947.

66 Viz též PO LLAK. Josef: Hyg ieno práce v sovětských závodec h. Ventil Č . 5-7. 1947.

56



--------------_._--------~

nevyčerpatelných zásobách ropy pod e dnem Kaspicého moře a v oblasti

ázerbajdžán ského města Baku67. Dále je v ročníku 1947 zpracováno sovětské

téma jako pojednání o počátcích historie ruského n órodos'

Další kategorií zah ra n ič n ího zpravodajství je materiá l o tom, co píše

zahrani ční tisk o auto mobilce Škoda . Použit je příklad německého časop isu

AUTO, vydaného v Bernu 5, 2. 1947. K romě technického popisu vybranýc h

vozů škoda, kte ré se prodávají na za h ra n ičních trzích , č lánek píše o tom , že

české vozy této značky patří mezi neldrožší a proto text vyznívá jako poučení:

"Zá leží na nás a na rych losti naší výroby, abyc hom mohli nekrvc v érnu vpádu

Američanů če l i t i . . . Zatím jsme v zahra ni čí se svými malými vozy jedni

z nejd ražších, nechcem e-Ii říci, že nejdražší vůbec , " 69

Rok 1948

čtvrtý ročník Venti lu věnuje zahraničím tématů , v porovnání s předchozími

ročníky, nejméně . Nalezneme zde po uze tři větší č lán ky se za h ran ič ní

tematikou, a to minirozhovor s Ing . Vladimírem Matoušem, který byl v USA na

studijní cestě a odpovídá na dotazy (zřejmě od redakce Ventilu) převážně se

týkající amerického automobi lového průmyslu , jako např. v čem je současný

americký automobi lový průmysl nedostižný, kte rý konstrukční detail ho

v Ameri ce nejvíce zauja l, jak se dívají američtí konstruktéři na ostatní světovou

automobilovou výrobu, zda v Americe znají vozy Škoda I IOl , zda může

Sovětský svaz dostihnout Ameriku v automobilové vý robě i kvalitativně, jak se

projevuj e americký politický neklid v tamní průmyslové výrobě, zda se

v Am erice setkal s fašismem a rasovou diskriminací, zda věří am erický

průmys lový dělník, že bude třetí světová válka a co jej po návratu z Ameriky

na našich poměrech nejvíc překvop í lo ."

67 Těžné věže v moři , Ventil Č , 14, 1947. s. 7.

68 HORÁK, J. J.: Počátek ruské historie. Ventil Č . 4, 1947. s. 6.

69 Co o ná s píše zah ran i ční tisk. Výňatek z časopi su AUTO. vydaného v Bernu 5. II. 1947, Ventil Č . l l .

1947.

s,3- 4.

70 r: Amerika oč ima tec hnika. Ventil Č . 2. 1948. s. 3.
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Druhý text je ukázkou z příručky MUDr. A. Vrány ,,30 let sovětského

zdravotnictví" , který pojednává o tom, jak se "v Sovětském svazu zřizují

závodní ošetřovny v průmyslových podnicích, v dopravě a ve strojírenských

traktorových stanicích . V podnicíc h spočtem pracujích od 400 do 1000 se

zři zují ošetřovny se školenou medicínskou sestrou, v podnicích s 1000 až 5000

pra cujícími závodní ošetřovna s 1-3 lékaři. při 5000 až 10000 zaměstnancích

závodní ambulatorium a ve velkých podnicích nad 10000 pra cujících

závodní po likliniky." A rozšiřuje se i o fungování zdravotnických služeb

v průmyslových poo nlcich."

Veškerá další zahra nič ní témata jsou zpracována formo u krátkých zpráv,

které se objevují pravidelně v každém čís le v rubrice Ze světového tisku, resp.

v podrubrikách Hovoří..., nebo Zrcadlo světa . V následujím textu uvádím

několik vybraných zpráv z těchto rubrik, a to z rubriky Hovoří. ..:

• Slavný černošský spisovatel Richard Wright: . Chce-f někdo být ve Spojených

státech

Američanem, musí být bný, musí být protestant a musí mít mnoho peněz. Pro

Ameri čany je amerikanismus jakýmsi druhem náboženství, a to náboženství

nesnášenlivého."

• Německý úředník z Karlsruhe : ,,0 po litiku nemáme zájem. Jed inou naší

starostí je jíd lo .

Kdo nám d á najíst. s tím půjdeme. Zaži li jsme různé systémy. Zača lo to

císařským Německem; Wilhelm zklamal. Výmarská republika neobstála.

Nacismus je mrtev a má-Ii být toto cesta k demokraci i. jak nám ji ukazují

okupační úřady, pak ani tato demokracie v duších našeho lidu nezapustí

kořeny . Nevidíme východiska. Ale s tím vším si nelámeme hlavu. Jíst

chceme..."

• Hudební skladatel Štěpán Lucký: "Ve Varšavě nesedí po úřadech, naopak,

tam je každý

úředník ve svém volném čase zedník."

71 Jak to dě lají v SSSR. Z příručky MUDr. A. Vrá ny: 30 le t sovětského zd ravotnic tví. Ventil c , 10- 11. 1948. s.

6.
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• Britský poslanec Zilliacus: "Cílem zahraniční a vojenské politiky v USA je

příp rava třetí

světové války proti Sovětskému svazu a evropské procunci třídě . jež se

osměluje žádat. aby byl kapita lismus nahrazen socia lismem."72

A z rubr iky Zrcadlo světa:

• "Za 30 let soc ialistického zřízení byl v SSSR přetvořen člověk v nový typ a

dnes přikročuje

vlád a k neuvěřitelnému plánu přetvoření přírody . Na ohromné ploše od

Dunaje na východ až k Uralu. od Rostova a Astrachaně na sever k Moskvě a

Kazan i bude úplně změněna tvář krajiny a budou tam učiněna převratná

agronomická opatření za účelem bohatého zúrodnění půdy . Svě t Sovětů " 73

VI. 2. Domácí dění

VI. 2. 1. Vnitřní orga nizace závodu

VI. 2. 1. 1. Nová tradice automobilových závodů

1945

Charakteristickým sdělením o budování nové tradice v prvním poválečném

roce je následující: "Převza l i jsme správu naší krásné továrny. největší

automobilky v Československu . do vlastních rukou!"74 Jsou to ruce českého

dělníka. které konečně od ložily zbraně a c hopi ly se opět strojů . Každý pracuj e

na svém. a to v zájmu národa. závodu i svého vlastního. Ze závodu by li

vyloučeni ředitelé. kteří byli neoblíbení a nenávidění pro nedostatek

demokratického cítění. nelidovost. třídní nadřazenost. snobství a špatné

zacházení s lidmi. A sobsazením všech těchto míst nebude žádný problém.

protože v závodě je dostatek schopnýc h lidí a ryzíc h charakterů . kteří byli ve

vá lce zatlačeni do pozadí. 75

Mezi vymoženosti nové doby patří to. že ihned od května dostali všichni

pracující drahotní výpomoc. na kterou se . n érncl " (v originálním textu je

72 Viz též Hovoří. .. Ze svě ta tisku. Ve ntil Č . 1 o 5. 1948.

73 Zrca d lo světa. Ze světa tisku. Ve ntil č . 10-1 1. 1948,

74 K. P.: 50 LET. Ve ntil Č . 3. 1945. s. 1.

75 Viz též DĚDEK. V.: Něco se sta lo . o -Bý-: Bud eme spravedlno st s třež i t. Ventil Č . 1. 1945. s. 1.
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psáno opravdu malé . n ") nezmohli za celou dobu své vlády. Všichn i pracující

dostali zaplacenou plnou třínedělní dovolenou . V rekreačních střediscích a

ozdravovnách se vystřídali již stovky našich zaměstnanců. 76

Závod si zaj išfoval paralelní zdroje na zajištění podpůrných

dobrovolných prací. na které prostředky sám neměl, různými srážkami z mezd

zaměstnanců . Jednalo se např . o desetiproc entní srážku z hrubé mzdy. kterou

se získa ly prostředky pro pracující na od klizovacíc h pracech nebo o

půlprocentní kulturní fond k hražení výloh za zaměstnanecké rekreoce ."

Organizovaly se různé dobročinné akce. jako např . podpory pro

pozůstalé po obětech vál ky. a zaměstnanci závodu založili Fond rudé pomoci

pro pomoc spolupracovníkům. kteří se nacházeli v nezaviněné tíživé finanční

sltuocl. "

Dále se již info rmace koncentrují na práci a znovuobnovení

předválečné ú rovně výroby. K tomu bylo ale zapotřebí nejprve opravit

montážní halu pobořenou německým bombardováním. Tato akce ale pro

vedení závodu znamena la víc: Touto akce vedení závodu se apelovalo na

to. že zdárné dokončení tohoto projektu. jde o mnohem víc: "Je to náš první

větší úkol v našem závodě a to je ten psychologický moment. zda si získáme

víru v sebe a svou práci. což je nan ejvýš rozhodující pro naši další či nnost." 79

1946

V roce 1946 se na stránkách Ventilu v rámci budování nové tradice

připomíná. že národní revoluce pokračuje a že stojí před velikými úkoly. tedy

zejména před vypořádá ním se se všemi špehy a donašeč i "gestapác kých

lotrů " , kteří v závodě působi l i za války .BO

Šlo také o upevňování pojmu Národní fronta mezi lidmi: "to nejsou

jenom schůzky a pok lonkování si na místech ve vedeních stran, ale že to je

76 HRDLIČKA. J .: Nic není náhodou. Ventil č . 4. 1945. s. 1.

77 Závod ní rad o hlá sí. Ventil č . 5. 1945. s. 2.

78 Fond Rudé pomoc i. Ventil č. 3. 1945. s. 1.

79 V cílové rovinc e . Ventil č .3. 1945. s. 1.

80 K oč istě na šeho záv odu. Ventil č. 7. kvě ten 1946. s. 2.
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nerozl učný svazek dě l níků a rolníků při výstavbě nové republiky. ...kteří mají

ten nejlepší poměr k budování tohoto státu"81A co se týká postavení dělníka

v nové době, šlo o to, "aby jeho životní úroveň se při b l íž i la k životní úrovni těch

nejlépe postavených techn i ků a úředníků v závodě "82. O pracovní morálce

v nových souvislostech se psalo: " Věříme, že brzy přijde čas, kdy děln íc i nestrpí

mezi sebou jedinc e, kteří by se snažil i práci se vyhnouti, kteří by chtěl i žít

z p ráce druhých. " 83

Apelovalo se na náš krásný jazyk, aby se zase dostatečně využíval, a to

v technické češt i ně, takže není třeba používat složených slov jako

v němčině , které nášjazyk mrzač í. 84

Psalo se o tom , že je potřebo , aby dělník zvyšoval své teoretické

praktické dovednosti a k tomu byly otevřeny tzv. závodní školy práce .8s

V tomto roce se také na stránkách Ventilu začaly prezentovat

jednotlivé závody fungující v rámc i národního podniku ASAP, a to od historie

po současnost.86

1947-48

V těchto letech se projevovalo upevňování nové tradice v pracovním

proc esu form ou vymezení se vůči tradic i staré. Dočítáme se tak např .

následující: "Proto kladu veliký důraz na používání přístrojů , nebof výrobu, jak

se u ná s říká, na koleně , musíme ponech at minulosti a přizpůsobit se dnešnímu

tempu s moderními stroji a přístroj i. Jen tok se udržíme již v dohledné době

vautomobilové konkurenci. jen tak si zachováme pověst kvalifikovaných

dělníků . "87

81 HRDLIČKA Jo se f: Do d ruhého roku . Ventil č . 8. květen 1946. s. 1.

82 to m též

83 Vř : Po roc e p rá c e . Ve ntil č . 8. květen 1946 . s. 1.

84 MS: Technic ká češti na. Ve ntil Č . 7. prosinec 1946. s. 4- 5.

85 Proč zá vod ní ško ly prá c e? Ve ntil č. ll. červenec 1946. s. 4.

86 Viz též Závod Ing , Mrá z. Choceň; SEVKAR Vrc hlabí; Av ia Kunovice . Ve ntil č. 1. září 1946. s. 5-8 .

87 FRÝDL: Konst rukté r. příst roj a dě lník . Ventil č. 6. 1948. s. 5.
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V ostatních případech se "boj" o vymezení nové tradice na stránkách

Ventilu odehráva l v rámci jednotlivých závodů. zejména závodu

v Otrokovicích a Letňanech . V Otrokovicích poukazovali na to, že poměry

mezi vedoucím i pracovníky se v podstatě nezměnily. mají jen novou formu:

.Z ústo li mezi námi šéfové . kteří za protektorátu vyhrožovali dáním k disposici

(vyhrožoval i Hóraufem nebo Kalbem). nyní vyhrožují dvouletkou."88

V Letňanech si na jednu stranu připomínal i historii místa i blízkého oko lí. v němž

závo d stojí. na druhou stranu bojovali o pokračování historie znač ky Avlo.

jelikož závod měl být přejmenován. 89

Rok 1948 dal vzniknout j eště jiné nové tradici. a to spojením

ka rosářských odborníků Tatra a AZNP MI. Boleslav z podnětu vedoucích

čini telů znárodněného automobilového průmysl u ČSR . Komentář k této

události pracuje se starou tradicí: "To, co za soukromokapitalisti ckého řízení

na šich továren nebylo absolutně možné. stalo se nyní po jejich znárodnění

rados tnou potřebou . " 90

VI. 2. 1. 2. Vnitřní sociálně-profesní struktura

Strukturu o postavení lidí v závodě a jejich profesním zařazení. ta k jsem ji

zaznamenal na stránkách Ventilu v letech 1945- 48 dále dělím na oddíl

týkající se pracovních oddělení. dál e vztahu dělníků a úředníků a profilům

konkrétních pracovníků.

VI. 2. 1. 2. 1. Povědomí o pracovních odděleních

1945-46

Patří sem materiál. který popisuje fungování celého národního podniku: . Nóš

národní podnik má svého podn ikového ředite le, kte rý shora řídí organisac i a

chod našeho podn iku a jem už bezprostředně jsou podřízeni závodní ředite lé

jednotlivých závodů. Kruce má tři náměstky - technického. ad ministrativního

88 Co se nó m ne líbí. Ventil é. 1. 1947. s. 7.

89 Viz též HORÁK. J. J.: Troc hu historie i přítomnost i. Ventil č . 2-5, 1947.

90 VELEBNÝ: Nebudeme se už prót. budem e spolupracovat. Ventil č. 5, 1948. s. 2.
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a soc iá l ně-po l i tického - z nichž každý spravuje odborně svůj resort....V

každém z našich závodů je u rčen závodní ředite l a jemu bezprostředně

podřízený ad ministrativní šéf. Závodní ředite l vede pod osobní zodpovědností

závod a administrativní šéf vede hospodářství v závodě . " 91

Dále o fung ová ní výrobních výborů v závodě: "Tímto zřízením dostává

se do rukou pracujících možnost spolurozhodovati na závodě . Tato instituce

má č le ny již zběh l é v celé tovární organisaci, posoudí ihned a lépe podané

návrhy a stížnosti a předkládá je vedoucím již předpracované a promyšlené,"

92 O nově vzniklém soc iá l ně po litickém resortu, jehož těžištěm práce bude

zlepšení platových podmínek a bytové otázky všech prac ujících a zvyšování

výkonnosti závodu prostředn ictvím zapojení co nejvíce pracovních si l do

výrobního proc esu.v-

Jako vzor je ve Ventilu popisována organizace firmy Bo to. a to zřejmě

jedna k proto, že bylo rozhodnuto, že tato organizace bude zavedena do

všech národních podniků a z po hledu národního podniku Škoda ta ké proto,

že do jejího rámc e byla v roce 1946 zařazena letecká továrna v Otrokovicích

u Zlína.94

Řadím sem i informace o fungování závod ní milice, o tom, kolik má členů,

kam organizačně patří a co má v popisu pr óc e'".

1947

V roc e 1947 se jedná o materiál týkající se oddělení přípravy výroby, které

při pravuje výrobní plány jednotlivých větších kusů a sleduje jejich naplňován í

91 VÁVRA. A. K.: Něco o organisaci. Ventil č . IO, listopad 1946. s. 4.

92 V. F.: Výrobní vý bory. Venti l č . 10. červenec 1946. s. 4. o Vř : Činnost výrobního výboru. Ventil c . 6.

listopad

1946. s. 1.

93 NOVÁK, VI.: Sociá lně p olitický resort. Ventil Č . 7, prosinec 1946. s. 3- 4.

94 Viz též SUDIMíR: Krá tký úsek organizace Ba ťo : Vř : Návštěvou u Ba ťů . Ventil Č . 10, červen 1946. s. 2 os.

4.

95 Viz též Závod ní rado hlásí: Hlasy čtenářů . Ventil Č. 5, 1945. s. 2. Závodní milice. Ventil č . 10. č erven

1946.

s. 4.
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ve výrobě.96 Dozvídám e se také další informaci o výrobním výboru, resp . o

myšlenc e jeh o vzniku: "Snaha po rychlém ozdravění poměrů a přivedení

těchto na úroveň předválečnou vytvoři la z vyb ranýc h zaměstnanců v našich

znárodněných podnicích výrobní výbory. Jsou v nich především staří

zaměstnanci těchto závodů a z mladších ti nej schopnější. " 97

1948

V roce 1948 se objevuje materiál, který souv isí s převedením jednotlivýc h

závodů na samosp rávný systém. To pro jednotlivé úseky znamena lo jisté

organizační změny, např . že bude uplatňována užší spolupráce

dílovedoucích a plánovačů, výrobních výborů sdůvěrníky ROH a výborem

KSČ . Zdůrazňovala se nutnost politické výchovy plánovačů . Činnost výrobních

výborů musí sledovat, jak probíhá přípravo denních úkolů v dílnách a musí

upozornit vedení závodu ihned na ned ostatky. Musí dojít k prohloubení

spolupráce mezi dílnami a konstrukcí. Do skupinovýc h výrobních výborů bude

jmenováno co nejvíce soudruhů z technických kanceláří, aby byl umožněn

kontakt kanceláří s dílnami. Nově se budou organizovat soutěže zlepšovacích

námětů . Dojde k širokému podnícení socialistického soutěžení a školení

zaměstnanců v závodníc h školách práce, které do učebního programu

zařadí též politi ckou výchovu.98

Dále se na stránkách objevoval názor, že by bylo užitečné převést

venkovské obyva te le, kterýc h bylo v závodě zaměstnáno no 80 %, do režimu

sezónních prací, je likož si často žádají o mimořádné dovolené, aby se mohli

starat o své pozemky, což ohrožuje výkonnost závodu. A tyto nahradit dosud

sezónními, takovími, kteří se budou věnovatvýhradněpráci v závodě.99

96 ŽíTEK: K ukončení roku 1946 v továrně Avio. národní pod nik. Ventil č . 1. 1947. s. 5.

97 Č i nnost výrobního výbo ru Avia . Ventil Č. 2. 1947. s. 6.

98 Dů leži té usnesení podnikového výrob ního výbo ru, Ventil č. 10-1 1. 1948. s. 1.

99 gč : Čtenáři nám píší. Ventil Č . l a- ll . 1945. obálka 4.
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VI. 2. 1. 2. 2. Povědomí o vztahu dělník/úředník

1945-46

O těchto v vztazích se v letech 1945-46 dočítáme o snahách po tom ,

odstranit jakékoli rozdíly mezi těmito skupinami pracovníků: . Mohou-li úředníci.

i když mají menší přijem , platiti větší příspěvky na poj i štění a pensi. zaplatíme si

je také. Mají-Ii úředníci delší dovolenou. chceme ji také. Máme-Ii my, dělníci.

přídavkové lístky. patří též úředníkům . Patří-Ii pracovní oděv a obuv dělníkům .

patří i úředníkům . Nech ceme rozdíly, nechc eme výhody!"100 Jedná se o

mzdové otázky, dě l n íc i by rád i vydě li platy úředníků , 101

Dále se objevují spory ohledně označení dělníků jako produktivních a

úředníků jako neproduktivních. ted y těch, kteří pro hospodářství nic

neprodukují: .Z toh oto chybného náh ledu vyrůstají pa k pověsti. že kanceláře

jsou přep l něny nicnedělajícími lidm i nebo že práce v kancelářích je zbytečná,

že se bez písaříč ků výroba obejde atd. Vědí ti. kteří kolportují tyto zprávy, že

existuje jakási kalkulace, dodavatelská skupina, daně. finance, správní

aparát, spoje se státními úřady statisticko-národohospodářským i. obch.

usanc e a zá kony, cese, úroky, směnky, kontokorenty, výplaty dělníků . jejich

poj i štěn í. jejich evidence, energetický provoz, objednávky?" 102

O vztahu děl níků a úředníků se v tomto období j eště dozvídáme. že

podsta tou sváru je dosud neuskutečněné národní poil š t ě ní tedy poji štění pro

všechny skup iny pra cujících : . Chcerne-ll aby nášdělník byl ve svém povolání

opravdu spokojen a neutíkal od manu elní práce a od řemesla. nesmíme stá le

odda lovati uskutečnění jeho dávného a oprávněného požadavku, jehož

realisac e je již také ze sociálního hlediska nejvýše nutná, a sice zavedení

národního poj ištění pro všechny vrstvy zaměstnanců . " 103

1947

100 CHYBA: Zaměstnanec? Závod ní rada hlásí. Ventil Č, 4. 1945. s. 2.

101 V. V.: Jak to vypadá? Venti l č. 13. srpen 1946. s, 2.

102 Viz též Gč : Produktivní a neproduktivní. Ventil č . 7. květen 1946. s. 4. MEDEK, v.: Budujem e plynulou

vý robu automobi lů, Ventil č . 8, květen 1946. s. 2,

103 L1N DAUER. Zdeněk : Vzáje mný poměr dě ln íků a úředníků . Ventil č . 6. listopad 1946. s. 2.

65

....



V roc e 1947 přebíraj í no stránkách Ventilu iniciativu úředníc i . Píší o

oprávněnosti svého postavení v závodě , o smyslu úředni cké práce, o

na stavení svýc h mezd. nemocenského o penzijního poj ištění : . Níkoo z řad

dělnických si snad neuvědomil , že no tu nemocenskou. no tu pen si si úředník

poctivě o krvov ě platí celý život o zpravid la nikdy nedostane zpět to. co se

mu z plotu strhovalo? Vždyf srážky z úředníkovo plotu činí 30 % z hrubé

částky." 104

Při pomíná se otázko pojmů produktivní o neproduktivní: "Produktivním

pracovníkem je každý. kdo prác i svěřenou dobře vykonává, " 105

Spory uzavírá myšlenko po sjednocení pracovních podmínek,

odměňování a pojištění obo u těchto stavů : "Řekněme si jasn ě, že jeden bez

druhého býti nemůže , postavme si před sebe konkrétní čís lo sociálního

zabezpečení dělníků a úředníků , jejich výhody a slibme st že to, co má

lepšího úředník, dostane i dělník o obráceně... .My, šrníró c l i vy, lnkoust í.

dokažme, že chceme být přáteli, že nechceme o nebudeme znát

v budoucnu rozdílu mezi sebou o společně postavíme tokový sociální řád ve

kterém nalezneme mír o spokojenost pro všechny ." 106

Vztah dělníků o úředníků nebyl v roce 1948 ve Ventilu dále rozvijen.

VI. 2. 1. 2. 3. Povědomí o č lenech závodu

V rámci roku 1946 byly publikovány pracovní profily pod nikového ředitele Ing .

Aloise Hrdličky. administrativního náměstka A. K. Vávry o sociá l ně-politického

náměstka podn ikového ředitele V. Nov óko.l'"

K pub likování pracovních profilů se přistoupilo opět v roce 1948. Patrný

je zde jeden rozdíl, o sice. že už se nejednalo o členy nejvyššího vedení ale

spíše o řadové pracovníky či střední vedoucí pozice: Byly to následující profily:

Alfons Koblížek. pilot choceňského závodu. František Kosino, vedoucí výchovy

uč ň ů v závodě Mladá Boleslav. Stanislav Levý, dě l ník čakovické Avie, Lojza

104 HAMERSKÝ: Dě lník o ú ředník . Vent il č . 4.1 947. s. 3.

105 Gč : A znovu to administrativo. Ventil č . 5. 1947. s, 2.

106 CHYBA, Vladimír: Úředník - dě lník . Ventil Č . 5. 1947. s, 7.

107 Viz též Ve nt il 1 - 2 /zó ří 1946. s, 1 o 3.
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Mach , správce ozdravovny v Hamru na Jezeře, JUDr. Korei Šír, podnikový

právník. 108

VI. 2. 1. 3. Motivace k dodržování pravidel stanovených závodem

Motivační prvky. se kterými se můžeme setkat ve Ventilu v letech 1945-48,

v základním pojetí rozděluji na motivaci apelativní a motivac i pomocí

příkladu, vzoru. Motivac e apelativní nabývá jak pozitivního, tak negativního

významu a bývá ve formě nejrůzněj ších ozn órnení doporučení a nořízen í

která sledují především odstranění č i nápravu nějakého negativního jevu

nebo zlepšení stá vajícího stavu, který se stává brzdou dalšího rozvoje, to např .

volání po zvýšení pracovní výkonnosti, po zjednodušení prác e pomocí

zlepšovacích návrhů apod. Větš i nou v sobě zahrnují jak složku rnotívc ční tak i

trest za porušení resp. odměnu za splněn í.

VI. 2. 1. 3. 1. Motivace apelativní

1945- 46

V prvním poválečném roce se na stránkách Ventilu setkáváme s negativním

pojetím a p elativní motivace, která se uplatň uje vůči zaměstnancům

nej častěji kvů l i opakova ným případům porušování pracovní morálky. Sem

patří napříkl ad oznámení o zřízen í komise pro zvýšení pracovní morálky

v každém závodě, kte rá má dohlížet na řádnou docházku, pracovní výkon a

respektování autority nadřízených , tresta t přestupky proti morálce a

odměňovat řádné a poctivé výkony. l09 Nebo informace o tom, že pro

zaměstnance, kteří zanedbávaj í nebo dokonce sabotují dobrovolné práce při

bourání montážní ha ly, budou zavedeny trestné kolonv .!" Dále je to zaved ení

tzv. č e rvené a černé tabule jako nejosvědčenějšího výchovného prostředku

podle vzoru SSSR: . No levou (červenou) stranu tabule budou

zaznamenávána jména těch , kteří svými činy a hlavně svým pracovním

výkonem slo uží našemu závodu ke cti a zasluhují být dáváni za vzor. Na

108 Viz též Ventil 1-6/1948. s. 1 a 3.

109 Cest pocti vým pracovníkům. Podn iková rada , Ventil Č , 2. 1945. s. 2.

110 Všem zaměstnancům přidě leným na odklizovací práce, Ventil Č . 3. 1945. s. 1.
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- ------------.._---_._---------------- ......,

pravou (černou) stranu budou vyvěšena jména všech u lejváků . li knavců a

podobných provin i lců ," 111

V roc e 1946 jsou nejčastějším i projevy apelativní motivace ve Ventilu

výzvy k předkládání zlepšovacích návrhů ze strany zaměstnanců , jako např .

ná sledující:

- ,.Zkrafme zlepšovacím návrhem pro sebe třeba pohodlnou práci. získáme

tím vědomí. že jsme udělal i něco pro násvšechny, " 11 2

- "Výrobní výbor doporuč i l. aby na čestném místě našeho listu byli oznámeni

ti. kdož podáním zlepšovacího návrhu snažili se pomoci svému závodu.

Dodn es bylo podán o 80 zlepšovacích návrh ů . " 11 3

- "Hledáme dobré nápady. kde v závodě bylo by možno ve větším množství

zužitkovati materiá l zbylý z válečné výroby, Návrhy budou odměněny podle

směrn ic o zlepšovacích náv rzích ." 11 4

- ,.Zveme všechny - od vedoucích až po posledního pomocného

zaměstnance - ke kamarádské soutěži v práci. zveme každého, aby svou

hřivnou přispě l ke zdokona lení a zjednodušenípráce," 11 5

V duchu doby je práce na prvním místě . M ělo by se pracovat neustále

a na všec h místech, Jinak dochází pro závod ke ztrátám a ty se tehdy vždy

vyčíslovaly , Ta k se dočítáme, že dě l níci při n util i závodní radu a vedení

závodu, aby zůsta l zachován volný den 20, 6. 1946, Reakce je ape lem. aby se

šlo pracovat a ušetřila se tak podniku významná f i nanční částka : "Chápejme,

že nejde dnes již o ten den volna, jde o to, jak dovedeme býti svoji. Jak

dovedem e c hyby druhých napravovat. aniž by tím celek trpě l. " .den

plac eného volna znamená pro závod 670000 Kčs." 116

A v předvečer odsta rtová ní dvouleté ho plánu. v prosinci 1946. se

preventivně ape luje na to, aby si každý zodpovědě l někol i k otázek, po mocí

11 1 ČeNená a černá , Ventil Č. 3, 1945. s. 1.

11 2 Aver: Víc e spoluprác e. Ventil Č , 8, květen 1946, s, 4.

113 Vř: Zlepšovací ná vrhy, Ventil Č , 3, řfjen 1946, s. 2,

114 Hospodářské oddělení : Hledáme d obré nápady! Ventil Č , 7. prosinec 1946, obá lko 2.

11 5 KUNC. R.: K výroč í . Ventil Č , 7, květen 1946, s, 1,

11 6 Gč : Pa lác ová revoluce, Ventil Č , l l , červenec 1946. s, 3,
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nichž se vyhneme zbyteč ným ztrátám ve dvouletce: ,, 1. Jsem zařazen na

správném prac ovním místě? 2. Mám k vykonávání práce potřebné znalosti?

3. Hodím se na tuto práci? 4. Ovládám práce mně svěřené natolik, abych byl

výkonným pracovníkem? 5. Stačím na tuto práci? 6. Nebyl bych jinde

užitečnější? 7. Nejsem drahý na tuto prác i? 8. Odpo vídá tvoje práce tvému

platu? 9, Zaměstnáva l bys takového pracovníka, ja ko jsi sám? 10. Dával bys

mu takový p lat. jako má š ty?" 117

1947

V probíhající dvo uletce se dále apelovalo na zlepšovací návrhy. které by

mě ly přicházet ze strany zaměstnanců . Stávající počty nestač ily, dokonce se

objevilo přesvědčení, že: " počet zlepšovacích návrhů je možno

zdesateronásobit bez újmy na hodnotě . " 118 Vyzývalo se k tomu, aby všichni,

ale zejména vedoucí pracovníci věnoval i v týdnu alespoň hod inu to mu: "aby

se pořádně podíval po své díln é a poznamenal si věci. jež by měly být

zlepšeny." 11 9

Zlepšení výkonů by lo samozřejmě možné pomocí zlepšovacích návrhů ,

maximálního důrazu na hospodárnost všech procesů č i upozorňováním na

negativní jevy . Vedení závodu si ale uvědomova lo. že úplná změna může

nastat, až se podaří zlepšit vzta hy mezi zaměs tnanci. Vyskytovaly se případy

nedůvěry k vedoucím. existova la nerovnová ha mezi dělníky a úředníky,

dokonce i mezi různým i kategoriemi úředníků se objevovaly sváry a do hry

vstupovala také politická otázka, jelikož v závodech byly zastoupeny všechny

polit ic ké strany národní fronty. Knarovnání těchto poměrů směřovala

následující výzva: "Dejme stranou veškeré politické zájmy. Odstraňme

konečně hráz mezi dělníkem a úředníkem a spojme se v jeden velký celek

pra cujících lidí. ...Cožpak rozumíme politice? Myslím, že vše toto jest jen jedno

ve lké zdání," a následuje návrh opatření: "Ze svého středu si zvolme někol i k

lidí, kteří by vedli anketu Co se nám líbí a nelíbí. V našem závodním rozhlase

117 VRBA. Josef : Ke zdaru dvouletého plá nu. Ventil Č, 7. prosinec 1946. obá lka 3,

118Vř : Zlepšovací ná vrhy, Ventil Č, 9. 1947. 5, 1,

11 9 red : Pozoruj o přemýšlej , Ventil Č . 3, 1947. s. 5.
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by pak nestran icky veškeré dobré i méně dobré události nebo úkazy z našeho

živo ta v podniku přednes l i k vo lné debatě . " 120

Apelem pro zvyšování výroby byl příklad budovatelského úsi lí ve výrobě

aut v okolních stá tech, z něhož vyp lývá úkol pro nás: ,, 100 vozů den ně, to

musíme každý stá le mít na poměti. aby autozávod Mladá Boleslav byl jed ním

z prvníc h v ČSR . ...Kolektivní prací všech zaměstnanců . "121

1948

Stále je aktuální otázka zlepšovacích návrhů , probíhá jedna akce za druhou,

ve Ventilu jsou publikovány přehledy počtů odevzdanýc h návrhů

v jednotlivých závodech. To je také forma motivace k da lší č i nnosti v této

oblosti. Jelikož se vyskytují případy, kdy jsou lidé nespokojeni se systém em

honorování zlepšovacíc h návrhů l 22 , objevuje se informace o zákonné úpravě

této věci, což chápu také za formu motivačního prvku, protože sdě l uje, jaká

odměno bude náležet za konkrétní č i n nost : "Podle patentního zákona je

každý zaměstnanec, který vynal ezl nějaké zlepšení af již doma, nebo při svém

zaměstnání povinen nabídnout je tomu podniku, ve kterém je zaměstnán .

...děje-li se výrobo pod le pa te ntu, má jeho vlastník nárok no odměnu . " 1 23

V roc e 1948 se v rám ci apelativní motivace bojovalo proti zmetkům,

resp. proti zmetkařům : . Noše generální řed ite l ství nemíní být dá le shovívavé:

nařizuje nám přísně trestat nedbalé zmetkaře . ...Se zloč i ny musíme stůj co stůj

skonc ovat. Všechny ve výrobě ztracené kusy budou muset být závodu plně

nahrazeny!" 124 Další boj se vedl proti absenci no pracovišti. která pod le

stati sti k pro podn ik představova lo velké ztráty. Závodem bylo vypsáno soutěž,

nicméně nepřineslo kýžené zlepšeni ale "naopak ukázala no konci výsledky

120 H. Závod Av ia Letňany : Nebajm e se říci p ravd u. Ventil Č . 4. 1947. s. 4.

121 BENEŠ. V.: Je n cílevědomá p ráce je skutečná práce. Ventil Č . 9, 1947. s. 1.

122 Stín. Ve ntil č . 1. 1948. s. 2.

123 Bč : Zlepšovací náměty . Říd í Ing . Z. Mauermann. Ventil Č. 1. 1948. s. 1.

124 ŠTĚN i Č KA: Nepříjemná . ale pravdivá slova. Ventil c , 6. 1948. s. 2.
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podstatně horší. ...proto bude nutno hledat nópravu jinými methodami. Že

budou méně příjemné , je jasné ."125

VI. 2. 1. 3. 2. Motiva ce příkladem

Do tohoto oddílu patří poukazy na konkrétní lidi nebo skupiny lidí. jejichž

výkony na poli osobním i pracovním slouží jako dobrý příklad pro ostatní

hodný následován í. Ve Ventilu V období 1945-48 to by ly nejčastěji případy

zaměstnanců , kteří se zřekli část i své dovolené, aby mohli pracovat déle126,

případy nadprůměrných pracovních vykonů 1 27 , významná pracovní jubilea 128,

hrd inové prá c e129, nositelé významných zlepšovacích návrhů 1 30, účast na

uhelných brigádách č i dobrovolných směnách131 ,

VI. 2. 1. 4. Kritika negativních jevů

Kritiku negat ivních jevů rozděluji do dvou hlavních oddíl ů , na kritiku vedenou

směrem k zaměstnancům a kritiku mířenou na adresu závodu.

VI. 2. 1. 4. 1. Kritika negativních jevů na straně zaměstnanců

Do tohoto oddílu patří sd ělení. která poukazují na kázeňské přestupky či

případy porušování pracovní morálky jednotlivých zaměstnanců nebo jejich

skupin. V celém sledova ném období lze vysledovat ná sledující oblast i. které

se kritizují nejčastěji : pozdní příchody do zcrn éstnónltv a předčasné ukončení

pracovní doby133, zneužívá ní závodního vybavení k soukromým účelům (např .

nákladních vozů ke stěhování nóbytku) '>. případy krádeží (dřevo na

125 Absence - nepříte l vý roby číslo 1. Venti l Č , 7- 8/1948, s. 7.

126 Viz též Dobrý příklad . Ventil č . 2. 1945. s. 2: Závo dní rado hlásí. Ve ntil č . 6.1945. s. 2.

127 ŠVÁB: Závod ní rado hlásí. Ve ntil č . 7. květen 1946. s. 3.

128 Svědomitý a poctivý dě l ník . Závodní rada hlásí. Venti l 9. květen 1946. s. 2.

129 FRAN ĚK. Záv od Av ia Letňany : Jenda Kohout. hrd ino práce. Ventil č . 7. p rosinec 1946. s. 5.

130 V rá m ci dvouletky - Avia II. Ventil č . 2. 1947. s. 6.

131 Viz též PÁVA: Mimo rámeček . Ve ntil č . 4.1 947. s. 4: Světlo . Ventil č . 1. 1948. s. 2.

132 Viz též Je to sp rá vné? Ventil č . 3. 1945. s. 2: Diagram mluví! Ventil Č . 5, listo pad 1946, obálka 2.

133 HRO UDA: PNní čtvrt le tí. Venti l Č, 7. 1947. s. 4-5.

134 K. P.: Lid ičky. mějte rozum! Ventil Č . 4. 1945. s. 1.
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topení)135, neslušné chování zejména mladých v autobusech, ve vlacích, na

nádražích a a utobusových nástupištích (osobní napadání ř id ič ů , průvodčích

a zřízenců) 1 36 .

Dále jsou různé p rohřešky proti pracovně-právním mravům, jako např .

ponechání si původního zaměstnán í při od chodu do zaměstnání jiného

pomocí dlouhodobé mimořádné dovolené (využíváno např . při odchodech

za pra cí do pohran i čí). 1 3 7 Nebo vysoký nárůst přesčasů , jelikož byly dobře

pla cen é : . No b éhne-ll částka za přesčasy v urč itých odděleních a u u rč i tých

lidí takové výše, že representuje výši normálního platu, bylo by snad lépe práci

rozd ěli ti. " 138

VI. 2. 1. 4. 2. Kritika negativních jevů na straně závodu

Do to hoto oddílu řadím příspěvky poukazující na negativní jevy, za kte ré spíše

odpovídá vedení závodu, resp. příslušné oddělení č i vedoucí pracovník.

Jedná se o systémové nedostatky. Pomocí vyjmenová ní typických oblastí

v rámci celého sledovaného období provedu jejich výčet . Poukazuje se na

to, že jsou zaměstnán i lidé, a to i ve vyšších pozicích , kteří byli již jednou

propuštěni kvů li svému morá lnímu selh óní.P? Kritizuje se šmeli nářství v závodě

(např . s c iga retami, příd ě ly potravin , obuvi i pracovních oděvů) 1 40 .

Kritika směřuje na adresu podmínek k práci, které v závodě panují (v

kancelá řích se lidé dohadují o politické přís l u šnost i, špatné jsou podmínky

fyzické a zdravotní, technické a orgonizační) . 1 4 1 Zaměstna nc i si stěžují na

úroveň srážek ze mzdy: "Po každém vyúčtování mezd je hladino v dílnách

135 Hlasy čtenářů . Ventil č . 6. 1945. s. 2.

136 Zpráva nepřfjemně dopravní. Ventil Č. 7. květen 1946. s. 4.

137 Hlasy č tenářů. Ventil Č, 6. 1945. s. 2.

138 Ventil l . zá ří 1946. s. 7,

139 Srov: Hlasy čtenářů. Ventil č . 4. 1945. s. 2; Opět vyšší zaměstnanc i. Ventil č . 13. srpe n 1946. s. 2.

140 Hlasy č tenářů. Ventil Č, 4. 1945. s. 2.

141 Viz též SUDIMíR: Dopi s redakčnímu kroužku, Ventil Č . 9, červen 1946. s. 4; ONKA: My všichni. Ventil Č .

lO. červen 1946. s. 1; KUNC. R.: Ned ostatky. Ventil č . 2. zá ří 1946. s. 7-8.
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značně rozvířena ; příč i nou jsou srážky: 1 % na příspěvek ROH, V2 % srážka

sociální a kulturní; daně; nemocenské pojištění atd ."142

Kritizuje se nedostatek pevného a jednotného vedení závodů a systém volení

vedoucích pracovníků : "Nesmíme si však zapírat skutečnost, že pro velký

nedosta tek odborníků byl výsledkem oč istných akcí vcelku spíše jen ixesur,

vedoucích m ezi podniky a nikoliv jejich vyloučení z výrobního procesu - mimo

skutečně vážné ixipoav. které skončily u lidových soudů . ...Takový p'esunutý

šéf. .. nahradil rozhodný postup v personálních otázkách bázlivým

ustupováním sebemenšímu tlaku, šetrnost a úspornost velkorysým splňováním

všemožných požadavků, kontrolu txocovršno výkonu bezmeznou toleranc í.

...nep ochop il situaci nových národních podniků, kde musí být na prvním

místě heslo "Pracovat a šetřit". ...Nedosta tek odvahy k nepopulárním a

v případě nutnosti i tvrd ým opatřením chorakterisuje i mnoho šéfů volených,

neboť z principu volby plyne závislost zvoleného na volič ích. ...Z toho dů vodu

nepokládáme systém volby šéfů zásadně za sp rávný. "143

Kritika se týkala systému hospodaření spra covními silami a jejich

odměňování: "Jak to, že tolik b ývalých produktivních lidí jest závodní radou

p'eřazováno do měsc ního p latu a k práci, která nejen že jest zbytečná, ale

která neodpovídá ani jejich odborným znalostem." 144

V roc e 1948 směřova la kritika k akci závodů nazvané Protiplán, jímž si

podniky stanovily svůj vlastní nadplán nad úroveň stanoveného dvouletého

plánu. O p l nění této akce ovšem všechny závody, kromě mladoboleslavské

Škodovky mlčely . 1 45

VI. 2. 1. 5. Věcné informace

Věcné informace ze závodu v období 1945-48 d ělím na zprávy týkající se

koncernu nebo závodu jako celku, na provozní a organizační. na zprávy o

142 Závod ní rad a hlásí. Ventil c. 1. zá ří 1946. s. 10.

143 Vo lání po auto r itě v podn icích. Ventil č. 2. zóří 1946. s. 7.

144 Co se nám nelíbí. Ve ntil Č . 1. 1947. s. 7.

145 Viz též Pro tip lá n. Ve ntil č. 4. 1948, s. 7: Proti p lán a m lčení kolem . Ventil č , 7-8. 1948. s. 2.
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mzdách a d ovolených , na zprávy obchodní a dále na ostatní. Toto rozdělení

uplatňuji v následujícím textu.

VI. 2. 1. 5. 1. Informace z koncernu, resp. závodu

• o koncernu ASAP: dojde k opětovnému splynutí ASAPU se Škodovými

závody, ASAP

opět samostatně - ke sloučení ned ošlo, ASAP odchází. ustanovení národního

podniku Autom obilové závody, ustavení podnikové rady, Automobilové

závody, n, p .. s l uč uj í auto a leteckou výrobu, prodloužení funkčního období

závodních a zaměstnaneckých rad 146

• o výrobě : dvouletý plán a náš podnik, nová montážní hala zahájila provoz,

výroba

vstřikovacích zařízení. plnění dvoul etky v roce 1948, výsledky akce

zlepšovacích námětů, úspory v podniku, statistika úrazů147

• ostatní: sociální demokracie zakládá závodní organisaci. do půl roku se

bude v závodě

zavádět rozhlas, byl povo len časopis Ventil, hledají se noví pracovníci do

správní účtá rny . 1 48

VI. 2. 1. 5. 2. Informace provozní a organizační

• vyp l ňování průchodek, fotografování na závodní legit imace, oprava

interní vyhlá šky, reklamace, oděvní referát hlásí. odklizovací práce na

montážní hale, praní prádla pro osazenstvo závodu, ze sociálního referátu,

146 Viz též Zprávy z koncernu. Ventil č . 3. 1945. s. 2; Ze zá vodu. Venti l č . 5. 1946. s. 2; FABIÁN: ASAP

odc hází. Ve ntil č. 1. září 1946. s. 2; Závodní rada hlásí. Ventil č . 9. květen 1946.s. 2; Závodní rada hlásí.

Ven til č . l l. červenec 1946. s. 4; Le tiště Mladá Boleslav. Ventil č . 2. září 1946. s. 2; Opatřen í sociá lně

poli tická. Ve ntil č . 7. 1947. obálka 2.

147 Viz též Dvouletý plán a náš podnik. Ventil č. 5. listopad 1946. s. 3; Jog : Vyjeli jsme . Vent il č . 2.1 947. s,

2; Ža Sch.: Výroba. v kte ré jdem e nad p lán. Ventil Č . 5. 1948. s. 3; Jak plníme dvouletý plá n v roce 1948.

Venti l Č . 6. 1948. s. 2; Přehled výsledků akce zlepšovacích námětů za rok 1947. Ventil č . 4. 1948. s. 5;

Skutečné úspory v na šem národním podniku v roce 1948. Ventil č . 6. 1948. s. 3; Zde níku bezpečnostního

technika , Ventil č . 7- 8. 1948. s, 6.

148 Ze závod u, Ve ntil Č , 4. 1945. s. 2.
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prac ovní povi nnost při stavbě nové montážní haly, soudruh Chyba znovu

zvolen předsedou závodní rady , co udělat pro to, abyste mohli pracovat při

kampani v cukrovoru'<

• hlášení pracovních ú razů 150

• směrnice pro spolupracovníky v provozu.151

VI. 2. 1. 5. 3. Mzdy a dovolené

• výp lata mezd bude se vyplácet vždy za 4 týd ny, řá dná dovolená

zaměstnanců v r. 1945,

pense na Petrovce, mzdové zrovnoprávněn í žen, všeobecné zvyšování mezd

je nepřípustné, mimořádné dovolené lze žádat pouze z nutných důvodů 1 52

• platová úprava soukromých zaměstnanců. 1 53

VI. 2. 1. 5. 4. Obchodní

• první československý vůz do Paříže, valník Škoda 706 pomáhá bratřím

Slovákům154

• nák ladní vůz 706 R, prototyp školního letounu AV 36, dvoustý autobus155

• letadlo choceňského závodu Sokol (obchodní let se Sokolem do Francie,

Angl ie a Belgie,

prototyp Sokol Ml , choceňský Sokol na cestách po severní a západní Evropě,

znáte choceňského Sokola?, poslední obchodní úspěchy letadla Sokol) 156

• letadla otrokovického závodu Krajánek, Zlín-25, Zlín-122, Honza, Zlín-281,

autobusy

ŠKODA - AVIA 706 RO.157

149 Viz též Závodní rado hlásí. Ventil č . 2- 4 o 6. 1945.

150Důleži té upozarnění našim zaměstnancům . Vent il Č. 7. květen 1946. s. 2.

151 Záv od Avia Letňany : Směrnice pro spolupracovníky v provozu. Ventil č . 6. 1947. s. 3.

152Viz též Závodní rado hlásí. Ventil č . 2-4 o 6. 1945.

153Pkř : Plo tová úpravo soukromých zaměstnanců. Ventil č . 7. květen 1946. s. 2.

154 Venti l Č. 3. 1945. s. 2.

155 Viz též Závod Avia v Letňanech . Ventil Č. 3. 1945; Ventil č . 1. září 1946; Ventil č. 15. 1947.

156 Viz též Závod Ing . Mráz. Choceň . Ventil č . 1. září 1946 a č . 5/ listopad 1946: r: Poslední obcho dní

úspěchy letad la So ko l. Ventil č . 2. 1948. s. 2.
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VI. 2. 1. 6. Odbory

Činnost odborů v závodech Škoda představuje proces utváření nové tradice.

Úkolem odborů z pohledu závodního časopisu Ventil bylo především

prezentovat a přesvědčit o svém základním poslání a smyslu existence.

Odbory se prezentují jako masová org anizace, která hájí zájmy všec h složek

pracujícíc h, a to především zájmy pro covn í soció lní vzdělávací, kulturní a

sportovní. Své postave ní ve společnosti opírají o silný historický kontext pevně

zakotvený v českém prostřed í (nutná podmínka k získání důvěry) a svou

aktivní č i nnost zakládají na širokém záběru aktivit. jej ichž cílem je především

plnit a ktuá lní potřeby pracujících.

1946

Již první článek o odborech (a zřejmě z odborového pera) s názvem

" Revo l uční odborové hnutí v boji za svobodu národa" prozrazuje, že se jedná

o konc ept potvrzení historického kontextu odborového hnutí v českém

prostředí. je nž prolíná do současnosti: "Její vznik, organisace, boj proti

nacistickým vetřelcům a českým zrádcům je zároveň historií i/Iegálního hnutí

txocuicino lidu od těžkých chvil republiky txeo 7 lety po celou dobu útisku až

do vítězných dnů kvě tnových, historií organisovaného I neorganlsovaného

odporu všech vrstev, desítek tisíců uvědomělých Čechů, socialistů , odborářů,

kteří byli páteří odp oru proti nacismu a jeho pomahačům již v prvé

republice . " 158

Násled ují sděle ní, která jsou potvrzením vlastního si lného potenciálu odborů

v ce lospo lečenském kontextu, jsou to např . následující:

" Nemůžeme přlhlizet k útokům různých politických stran na jednotu ROH.

Poslání ROH jest a bude vždy revoluč ní. ...ROH ixeaevšim náleží vymáhání

hospodářských a sociálních zájmů námezdně pracujících a o jejich zákon ná

zajiště ní musí se p ostara ti politické hnutí, resp. strany. ...ROH má daleko širší

č lenskou základnu než kterákoli politická strana a toto odborové hnutí je

157 Viz též Zlínská letecká. Otrokovice. Ventil Č . 8. květen 1946; Ventil Č . 7. prosinec 1946; Ventil Č . 5 a 12.

1947.

158 Revo lučn í odborové hnutí v boji za svobodu národa. Bílek. Ventil 7/květen 1946. str. 1
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největším reservoirem sil p ro politické strany a průpravou k vyšší formě boje ,

.' .ROH nesmí o d vedení politické strany přijímat rozkazy. "159

"Dnes už je jasné, že prvý předpoklad k této č innosti - patřičn ý vliv ve všech

úsecích hospodářství a sp rávy stá tu - byl získán a že této sny organisovaní

odboráři používají rozumně k budovatelské p rác i. " 160

"Odborová organisace p ožívá p lné důvě ry pracujících a jako taková má

možnost uklidniti hladinu, ne zájmem zaměstnavatele, nýbrž zájmy mnohdy

hospodářskými, ted y národními rozbouřenou. " 161

"Naše jedn otná revoluční organisace, která má dnes dva milion y

organisovaných č lenů , vzala si na svá bedra nejvě tší úkol nové hospodářské

výsta vby. Zavázali jsme se, že dáme všechny svoje sny k vybudování nové

pracovní morálky a že najdeme nové pracovní nadšení. " 162

Do skupiny skutečností vypovíd ajících o si lném potenc iálu odborové

organizace řadím dále informac i o pravo moce ch odborů ve vedení závodu:

"Závo dní od borová skup ina ROH dohlíží na hospodaření závodní rady ,

Schvaluje její rozpočet, spolurozhoduje o způsobu použití 10% podílu na

č istém zisku závodu, kontroluje č i n nost závodní rady vů bec, " 163

Další účinnou fo rmou budování nové tradice jsou důkazy o skutečných

č i nech , které funguj í, pomáh ají a na pl ňuj í potřeby lidí. Do této skup iny patří

následující ob lost i veřejného zájmu:

hospodářská , zemědělská a sociální politika - ROH pomá há venkovu v boji o

zrno l 64, ÚRO pro zlepšené příd ěly 1 65, mzdová a cenová otázka - ÚRO se

postavilo v čelo a kce za snížení cen166

159 Jed no tící myšlenko ROH, Kurko . Ventil 7 /květen 1946. str. 2

160 Nové úko ly ROH. Závodní rado hlásí. Ventil 13/srpen 1946. str. 2

161Také spo lupráce, B. P.. Ventil 3/řijen 1946. str. 6

162 Co nás zajím á , Z nedávnéh o projevu předsedy ÚRO s. A. Zápotockého v Ostravě . Ventil č . 3. řijen

1946.

obá lka 2.

163 Pomě r závod ní ro d y k závodn í o dborové skup ině . Zprávy ROH Mladá Bolesla v. Ventil Č . 7, prosinec

1946.

s. 3.

164 Bíl EK. J. : Revolu ční odborové hnu tí pom áh á venkovu v boji o zrno. Ve ntil Č. 8. květen 1946. s. 2.
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dovolené a rekreac e - ÚRO zahájí letošní akci pro zotavení pracujících

v četnýc h re kreačních střediscích v Čechách a na Moravě 1 67 , ozdravovna

v Hamru na J ezeře konečně naše (, Pracující č lově k má právo na pořádnou

rekreaci v síd lech, kde dříve se p roháněla šlechta a buržoasní smetánka.")168

K budová ní nové tradice patří i schopnost projevit solidaritu s bližními,

v tomto případě se zaměstnanc i závodu. V rámc i této myšlenkové konstrukce

sem řadím např. návrh závodní odborové skupiny, aby na vybavení uhelných

brigád přispívali všichni občané a ne jen zaměstnanc i národních podniků . 1 69

Dále odbory vyslyšely potřebu závodu po zvýšení technickýc h

dovedností i teoretických znalostí u řady pracujících, kteří do závodu přišl i jako

noví nebo by li přesun uti do jiného oddě lení č i profese v rámci interní potřeby

závodu jisté pozice zap lnit. Tak vznikly tzv. závodní školy práce.170

1947

V roce 1947 se objevuje rozsáhlý te xt o vlivu okupace na odbory, který

pop isuje, jak se odbory dokázaly zorientovat v historické situaci okupace, jak

dokázaly če l it své organizaci, kterou jim vnucova li nacisté. Dočteme se o

takt ice odporu, která vedla k úspěchu : " ...spojení legálních a i/legá lních

prostředků boje. Tato taktika umožnila rozvinutí p rotinacistické činnosti

v nejširším měřítku, s minimem obě tí a výsledky, které překvapily každého, kdo

nebyl do organisace a její činnosti zasvěcen ...a umožnila též využitívšeho, co

se tvořilo za protektorátu a co mě10 sloužit nacism u. ale co mohlo být

nakonec použito k dosažení ct7ů Revolučního odborového hnutí. " 171

Komunikační zámě r tohoto materiálu, domnívám se, spočívá v upevnění

odborové organizace v soudobé společnosti, jelikož to je organizace, která se

165 ÚRO: ÚRO pro zlepšené příděly , Ventil č. 1. zá ří 1946. obálka 2.

166 Závodní rad a hlásí. Ventil Č , 8. květen 1946. s. 2.

167 Závodní rad a hlá sí. Ventil Č . 8, květen 1946. s. 2.

168 ŽÁK, Závod Avia Letňany : Konečně naše , Ventil Č . 5, listopad 1946. s. 4.

169 Závod ní odborov á skupina . Ventil Č. 1. zá ří 1946. s. 10.

170 Proč závo d ní ško ly p ráce? Ventil Č . l l . červenec 1946. s. 4.

171Viz též ERBAN, Evžen : Vliv okupace na odbory. Ventil Č . 4-511947. obálka 4.
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umě la bít za pracující lid v tak těžké době , jakou okupace byla a umí se za

něj bít i dnes.

V upevňování nové tradice pokračovaly odbory uveřejněním zpráv o

dynamickém vzestupu organizace v ČSR: "Sjednocené odborové hnutí mě10

v kvě tnu 1945 celkem 565000 č lenů, během roku vzrostlo na 1milion 442 tisíc

a za rok 1946 po velkém nástupu neorganisovan ých (a po vyřazení 5 227

členů) stoup l počet na 1878000 č lenů . Tato č ísla přímo charakterisují

naprostou dů vě ru pracujícího lidu všech kategorií a na všech úsecích p ráce

k odborovému hnutí." 172 A dále se projevoval silný trend info rmová ní o

úspěchu ROH i za našimi hranicemi: "ROH začíná být základnou

odborářského hnutí v Belgii, Holandsku, k tomuto hnutí neváhají nám

gratulovat anglič tí odboráři a je jisto, že ROH bude pojítkem pracujícího lidu

vůbec. "173 A dále: "Zahran ič ní referent ÚRO vydává pro odborářskou cizinu

měsíčník ve francouzském jazyce, ve kterém přináší sociálně-politické,

hospodářské o odborové aktuality . Tento měsíčník je nyní vydáván také

v angličtině a od března bude vycházet i v ruštině. "174

Na jiné m místě se o práci ROH vyjadřuje anglický odborář a slibuje, že bude

tuto org a nizaci co nejúčinněji propagovat v Anglii.175

Ani v roc e 1947 nechybí důkaz o opatřeních pro pracující

uskutečněných díky odborům: "Vánoční příspěvek zaruč i l zaměstna nc ům

nárok na částk u, která č i n i la průměrem u jednoho zamětnance 800 Kčs .

...Dovolená v roc e 1946 čin i la u jednotl ivce podle odhadu průměr tři a p ůl

týdne. Průměrný plat zaměstnance č i n i l 3300 Kčs měsíčně. " 176

1948

V roce 1948 se v rámci upevňování nové odborové tradice vrací na scénu

otázka rozdělování 10% podílu na čistém zisku jako významného mocenského

172 Myšlenka odboróřské jednoty vítězí . Ven til č. 6. 1947. obálka 2.

173 Gč : Organisov a t nebo neorganisovat? Ventil č . 5. 1947. s. 1.

174 ÚRO: Zájem c iziny o naše odbo rové hnutí. Ventil č . 12.1 947. obálka 2.

175 ÚRO: Ang lic ký odborář o zotavovací akci ROH. Ventil č . 10. 1947. obálka 3.

176 Tak pra c ují jednotné odbory . Ventil Č , lO. 1947. obá lka 2.
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nástroje. ÚRO požaduje, aby tohoto pooílu bylo po užito k vytvoře n í

jednotného fo ndu k financování nej různ ějších sociálních, kulturníc h a

re k reačn ích akcí: "Je jasné, že pochopením velkolepé myšlenky ÚRO

můžeme se rázem oc itno ut no nové bosi v sociální o kulturní práci v našem

průmyslu, neboť těžko lze dom yslit možnosti, jež by se tok stoly dotře

dosažite lnými. " 177

V březnovém čísle se objevuje rea kce na únorový převrat, který je

v dobovém konte xtu interpretován jako vítězství pracujícího lidu, což lze

interpretovat také jako vítězství odborů: "Jednotné č eskoslovenské od bory

prošly v historických únorových dnech první velikou zkouškou. Neb ylo

náhodou, že právě odboráři museli se stá t mluvč ími národního svědomí. " 178

V dubnové m čísle již odboráři hlásí 100% organizova nost zaměstnanců ROH

ve všech závodech národního pod niku Automobilové závody Škoda. Cesta

jednoty je dokonána, tradice odborů po formální stránce rovněž: . Nestrpírne.

aby z mísy vymožeností plným i ústy jedl ten, kdo se nestará, aby v ní co

bylo." 179

Poslední čís lo roku 1948 je z pohled u odborů rekapitulací celé řady

opatřen í, k jejichž realizaci přispěly právě únorové události. Mezi n ě patří

reorganizace výrobního výboru, zavedení osm itřídn ího mzdového katal ogu ,

akce zlepšovacích námětů a utvoření závodní milic e. V závodě byla

zavedena stá lá l ékařská služba, provedeno roentgenování všech

zaměstnanců, věnována pozornost rekreaci, výchově učňů a stavbě

obytných domů pro zorn éstnonce.te-

VI. 2. 1. 7. Bytová otázka

1945

Bytová otázko, a to zřejmě nejen v Mladé Boleslavi, byla od prvních

poválečných týdnů a měsíců ve společ nost i velice expo novaná . Řadu

177 Še: Diskutujeme o podílu na č istém zisku. Ventil č . 1. 1948. s, 5.

178 r: Veliké vítězství p rac ujícíc h. Ventil č . 3. 1948. s. 5.

179 Až do sta p roc en t . ROH odborá řskě zp ra vodajství. Ventil č. 4. 1948. s. 7.

180 r: Naše odborářské va l ně hrom ady. ROH odbo rářské zpravodajství. Ventil č . 10- 11. 1948. s. 5.
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klíčových průmyslových podniků muselo po vá lce opustit velké množství lid í,

af už to by li Němc i. kolaboranti. ale i staří lidé, kte rým bylo naznačováno, že

pro ně není př i budování nové republiky v závodech místo. Mnoho lidí také

odcházelo za prací do uvolněného pohranič í, kde bylo volných bytových

jednotek dostatek, Ve Vent ilu roku 1945 ovšem bytové otázce není věnováno

mnoho prostoru. Větši nou se jed ná o krátké zprávy z rubrik Různé zprávy,

Závodní rada hlá sí a Hlasy čtenářů . Dozvídáme se tak že " Městský bytový

referát přidě l i l zaměstna ncům ASAPu od převratových dnů 122 bytů a že

všem vybombardovaným zaměstnancům byl dán k dispozici nábytek podle

potřeby ," 181Nebo se objevují výzvy, aby se ti zaměstnanci. kteří mohou vzít do

podnájmu své spolupracovníky, již odjížd ějí jednou týdně domů , nahlásili no

závodní rad ě, 182

Asi nejdi skutov an ěj ším prob lémem je či nnost a složení bytové komise,

Kriti c ké hlasy se ozvývají jak ze závodní rady, tak od čtenářů . Jde o to, že se

objevují případy, kdy č lenové komise byty přidě luj í zejména svým známým a

příbuzným nebo nepřihlíží k majetkovým a sociá lním poměrům žadate lů o

byty dostá vájí spíše movitěj ší zaměstnanc i. Závodní rada proto usiluje o změnu

složení té to komise.183 A dále se závodní rada rozhoduj e, že nebude nadále

platit členy této komise, kteří jsou zaměstnanc i ASAPu, jelikož pro komisi

prac ují většinou ve své pracovní době, kdy jejich povinností je plnit jiné

úkoly.1 8L1

1946

V roc e 1946 se bytová otázka objevuje na stránkách Ventilu až v květn u

poukazem no to, že od revolu čních dnů 1945 se v této věci mnoho

neud ělalo, a p roto se zaměstnanc i Škodovky rozhodli ustavit bytové družstvo,

jehož úkolem je výstavba bytovýc h domů svépom ocí.l8s

181 Byty na šim zaměstnancům . Různé zprávy. Ventil Č. 1. 1945. s. 2.

182 Byty . Závod ní rada hlásí. Ventil č . 6.1 945. s. 2.

183 Rvačka no závod ní radě . Závod ní rada hlásí: Hlasy čtenářů. Ventil Č . 4. 1945. s. 2.

184 Byty . Závod ní rada hlásí. Ventil Č . 5. 1945. s. 2.

185CHYBA, Vla d imír: Bytová péče a stavební družstvo . Ventil Č , 7. květen 1946. s, 3,
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Poté téma výstavby bytů ustupuje do pozadí a na několik měsíců jej přebírají

příspěvky volající po uvoln ění bytů. Závodní rada Škodovky v této otázce razí

kurz, že tzv. neprodu ktivní lidé (penzisté a lidi práci se vyhýbající) mají byty

uvolnit těm, kteří se aktivn ě podílejí na výstavbě státu, nebo by jim mě ly být

odebrány národními výbory.186

Otázka uvoln ění se týká zejména bytů sice již uvo lněných lidmi. kteří

odešli do poh ro n i či a le stá le nepřipravených k nastěhován í novým

nájemníkům: "Je spousta bytů zabydlených č i lépe řečeno opatřených

nábytkem lidí dávno již působících v poh ra ni čí a majících dávno přid ělené

byty. Nemohlo by se v této věci postupova t přísněj i a nesmlouvavěj i ? " 1 8 7 Dále

se to týká závodních bytů , v nichž stá le byd lí bývalí zaměstnanc i Škodovky, a

přitom ze závodu odcházejí zaměstna nc i, kteří za prací denně doiižd ěl í

protože nemohou sehnat v MI. Boleslav i byt . 188

Tématu se také chápají ženy, které poukazují zejmé na na to, že ve

vlhkých suterénních bytech , které obývoii "na podzim onemocní děti a do

léta jsou nernocn é". dále na to , že není možné, aby " někteří pensisté obýva li

několi kapokojové byty, zatím co dělník, který je zaměstnán v továrně, musí

denně dojížděti do práce, někdy již po 3. hodině ranní vstávat jet na kole

k vlaku, potom až 2 hodiny v přeplněném vlaku do místa svého pracoviště .

V závodě pak 8 hodin stojí u stroje nebo hodně těžce pracuje a zpáteč ní

cesta pak je stejnou útrapou a vyčerpaný dělník se vrací po 19. hod ině večer

zpět ke své rodině . Snad i tento č lověk se jednou dožije toho, že bude mít i

svoje soukromí a bude moci intensivněji pracovati na výstavbě našeho

státu ."189

V závěru roku se znovu objevuje téma výstavby nových bytovýc h

domů. Prostor tentokrát dostává odborná autorita - arch. Jar. Kozák - který

ve svém obsóhlém č lá n ku zevrubně popisuje, proč není možné zahájit

výstavbu bytů tak rychl e, jak si mnozí přejí. A také nastiňuje svou představu ,

186 KUNC, R.: Byty pr o zaměstnance . Ventil č . 1. září 1946. s. 2.

187 Penzisté o přestá r lí k ná m nepatří? Ventil č . 13, srpen 1946. s. 2.

188 B.: Bytová otázko našich zaměstnanců . Ventil Č . 12, č ervenec 1946. obálko 3.

189 zs:Ženská hlíd ko . Ve ntil Č . 12, červenec 1946. s. 3.
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jaké byto vé domy a zhruba kolik postavit v dohledn é době lze a kom by se

v optimá lním stavu mě lo ve výstavbě dospět: Stavební práce budou d rahé

z důvodu vyššíc h mezd, a le protože možná j eště podraží někte ré stavební

hmoty, bud ou stavby j eště dražší. Krise v nedostatku bytů jest však tok

naléhavá, že nebudeme moci čekat pět i více ro ků no byt, až stavební úkony

v d ůsledku vyšší mech anisace ve stavebnictví budou l evn ější. Proto pro

nynější dobu b udeme muset počítat s vysokými c enami a snažit se z u rčitého

obnosu obdržet co nejvíce bytových jedn otek. ...Jako nejlepší varianto se jeví

pavlačový dům těsně no okraji město . " .Teprve jako posled ní etapa by přišlo

na řadu výstavbo zahradního města . " 190

1947

V roce 1947 otevírá bytové té ma hned v lednu hlas čtenáře, který no

extrémních případech poukazuje na nedostatečnou péč i ze strany závodu o

zaměstnance v tíživé bytové situaci: "Poslední případy B. Dvořáka a F. France

jsou přímo kuriosní. Dekretů mají něko li k, promarněných hodin pochůzkami o

komisemi snad již stovky, a byt jim je núředně obsazen bez dekretu

bezohledně, že nábytkové vozy sjejich svršky jsou vráceny do starého bytu,

který již mezitím je rovněž obsazen. A hodiny, které mohou být i v továrně, jsou

opět promarněny rozč il enými debata mi a telefonová ním. Čeká se snad i

v Boleslavi na nějakou sebevraždu podle vzoru pražského, která by přinuti lo

bytový refe rát obsadit bez politic ké přís l ušnosti, aby mohl rozhodovati vo l ně o

bez prestižních předpok ladů stranických?,, 191A v tomto roce se jedná o jediný

případ, kte rý se týká přidělová ní bytů . Po zbytek roku se projednává téma

výstavby nových bytů .

V březnovém čísle o podmínkách bytové výstavby pojednává č len

závodní rady Vladimír Chybo. V člá nku auto r uvádí, že si každý zaměstnanec

musí uvědomit , ja k ve lkým závazkem výstavbo nových bytů je a že pok ud by

se již v prvním roce dvouletky nesplnil stanovený počet bytů (,,40 bytů

190 KOZÁK. Jo r.: Bud eme budovat zahra dní město . Ventil č . 7. prosinec 1946. s. 2-3.

191 Fen a : Co se nóm nelíbí. Ve ntil č . 1. 1947. s. 7.
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v našem závodě , 161 v Avil a 20 v Chocn i), připravily by se závody o státní

příděly na bytovou výstavb u pro rok následující a dokonce by z nesplnění

plánu mohly hrozit pokuty. V dalším textu autor vysvětluje, že se budou stavět

byty malé (. kuchyně , 2 pokoje s příslušenstvím "). aby se za přidělené

prostředky postavilo co nejvíce, a že se celý projekt bude potýkat

snedostatkem materiálu (, Nebudeme moci použíti železobetonu pro

nedostatek železa ") a pracovních sil, proto bude nutné při výstavbě pomáhat

stálými pracovními brigádami "za stejných mzdových podmínek, ja ko jsou

v závodě a že bude i dosti těch , kteří po práci půjdou kamarádům pomoci".

V závě ru č lán ku autor za nejpalč ivěj ší problém výstavby určuje finanční

stránku, protože nikde nelze najít správnou odpo ved na otázku, kolik to bude

stát! Podle autorových propočtů by i ta n ejlevnější bytová jednotka byla i při

nejpřiznivějších podmínkách půjčky nad možnosti zaměstnanců a téma

uzavírá tvrzením: "Toto však nemůžeme připustiti, aby zaměstnanci museli na

slušné bydlení věnovati až čtvrtinu svých přilrn ů. jak tomu bylo za

kapita listických pánů domácích. Cheme-li, abychom slušně bydleli, nesmí býti

nájem né vyšší jak 1O% čistého přijmu .. ..Toho je si vědoma i vláda a připravila

osnovu zákona, ve kterém se snaží tyto překážky odstranit." 192

Otázkou závodní bytové výstavby se v červencovém čísle zabývá arc hitekt

Kozák. Ve svém č lán ku celý projekt vyčís l uje a podrobně popisuje, jak budou

bytové domy uspořádány, jaké budou dispozice bytů a jak budou vyba veny

apod. Na závě r vyjadřuje přá ní, aby všechny byty byly do zimy pod střechou,

ale d ruhým dechem dodává, že toho dosáhnout velmi pravděpodobně

nebude možné, protože: Dostaneme pouze 60 % veškerých stavebních hmot

a nevíme, kde obstaráme zbývajících 40 %. A také budeme míti nedostatek

pracovních sil." 193

A na konci roku 1947 nám tyto pochyby potvrzuje čtenář Josef Kříž, který se

pozastavuje nad tím, jak je možné, že "v době, kdy oslavujeme 30 let

192 CHYBA. Vlad imír: Budem e stavět byty? Ventil Č . 4. 1947. s. 7-8.

193 KOZÁK. J.: Stavím e byty . Ventil č . 15. 1947. s. 1-3.
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budování soc ia listického státu našeho spojence, závod s tolika zaměstnanci

nedokáže postavit 2 domy za celou stavební sezonu.

Naproti tomu docházejí zprávy o budovatelském úsilí států s lidově

demokratickým režimem, zvláště zJugoslávie. Přeseda ÚRO Ant . Zápotocký

po své m návratu z Jugoslávie prohlási l, že osazenstvo továrny postavilo 250

domů po svém zaměstnání. " Autor v člá nku i ukazuje, co je k ú spěšnému

vybudování bytových domů zapotřebí: "Zájemci o lepší bydlení by musili

ovšem provésti všechny pomocné práce sami. Musela by zde být ovšem

záruka, že každý dostan e byt. ...Bylo by nutno na to obětovati dovolenou a

z každé z 20 skupin 1 muž by musil jíti na 4 měsíce do cihelny, pokud má

nedostatek děln ictva . " 194

1948

V roce 1948 o bytové otázce, resp. otázce výstavby bytových jednotek

věnuje jen jedna zpráva, a to hned v lednu, která je vlastně výčtem, jak

stavební p rác e v jednotlivých závodech probíhaj í (podle hlášení z prosince

1947):

"Kunovice - " . rozestavěno 24 bytových jednotek. ".Stavby měly být do 30.

listopad u pod střechou . Jako důvod zdržení udáván nedostatek pracovních

sil a nedostatek materiálu.

Choceň - rozestavěno 12 bytových jednotek ... Jako důvod zdržení udáván

nedostatek prac ovn ích sil, malé přídě ly cementu a železa a dlouhé dodací

termíny cihe l.

Letňany - rozestavěno 168 bytových jednotek

MI. Boleslav - rozestavěno 48 bytových jednotek ... Stavba byla zdržována

nedostatkem pomocných dělníků, nedostatkem c ihel a stavebního železa ."

Redakce si pod zprávu dodala sdělení: "V Chocni a Kunovicích by bylo

snadné nalézt pravé původce hlemýždího tempa. Páni stavitelé, lidé chtějí

byd let ! Pomohli jsme již dost. Nebo máme na vás ukázat prstem? "195

194 KŘ íž, Josef : Na uváženou . Ventil Č . 16, 1947. s. 2.

195 r: Stavíme, stavíme, a le má lo ... Ventil č. 1, 1948. s. 3.
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VI. 2. 1. 8. Interní komunikace o závodním časopisu

1945

V prvním roc e vydávání Ventilu se na stránkách závodního časopisu objevuje

pouze kom unikace jednostranná, tzn. směrem od redakce ke čtenářům .

Ihned v prvním čísle se dozvídáme organizačn í záležitosti, jako např, kdo tvoří

redakč ní radu , že časopis bude prodáván za cenu 1 K, že vychází v nákladu

8000 ks a také redakce vyzývá zaměstnance, aby se včas při h lásil i

k závazné mu odběru u svých důvěrníků . Dozvídáme se také okolnosti vzniku

názvu Ventil včetně grafick ého zpracování hlavičky: . Nózev je krátký, český,

dobře zní a dobře se vyslovuje; název i kresba nenechává žád nou

pochybnost, že se jedná o součást automobilu, dokonce o součást, pro naši

výrobu typi c kou, nebof vyrábíme vozy smotory čtyřtaktními a nikoli

dvoutoktní jež venti lů nemají; příslušnost do koncernu škodových závodů

dokumentuje velká ochranná značka a název ŠKODA v podtitulku: Ventil má

a bude ven tilovat všechny otá zky, jež naše osazenstvo zajímají."196 K těmto

informacím redakce přidává apel, který se opakuje každý rok něko l i krát, af

zaměstnanc i přispívají svými náměty nebo sami rovnou píší. O to m, ja k tyto

výzvy vypadaly, podává obraz následující zpráva redakce (Ventil 2/ 1945):

"Pomozte nám, sdělujte sami své náměty a hlavně sami pište! ...Náš časop i s

nesmí být výhradně tribunou jen úředníků nebo jen dě l níků , jen komun istů

nebo jen čes , soc ialistů, Budeme sloužit všem řádným pracujícím

zaměstnancům ASAPu. Nebudeme sloužit zpátečníkům, lenochům a

nezodpovědným živlům . Své příspěvky zosílelte na propagační odd ě leni.

které je postoupí reda kčnímu kruhu. Uzávěrka pro vaše příspěvky je vždy

v úte rý do 14 hod ., týden před vyjitím čísla. " K tomu redakce opakovaně

vyzývala, a by přispěvatelé uvádě l i vždy celé své jméno a číslo oddělení.

Dost možná i te nto fakt řadu zaměstnanců od aktivního přispívání do

časop i su odrazova l. Af je tomu tak, či ne, slabá účast dopisovate lů při tvorbě

časopisu trvá p o celý rok 1945. O časopisu se mezi zaměstnanc i spíše mluví a

1 96 K , P , : P roč próvé VENTIL? Vent il č , l.1 945 , s ,l,
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j eště více se kritizuje . Situa c e se výrazn ě zhorši la po závažném omylu, kterého

se redakce dopustila. i když na návrh závodního bezpečnostního odd ě leni.

chybným uvedením konkrétního člověka na černou tabuli jako bývalého

werkschutze v závodě . Zřejmě se v té době objevily i desítky případů . kdy

zaměstnanci rušili odbě r Ventilu .197

V kontrastu s úbytkem zájmu o závodní časopis stojí výzva, zřejmě od

vedení závodu, aby se méně četlo v pracovní době . Tento jev je označován

za až příl iš častý . Výzva je dávána do souvislosti s negativními důsledky. které i

jediná denně p rom eškaná pů l hodina znamená "pro náš pracovní kolektiv

roč ní ztrátu nejméně 600 000 pracovních hodin. Za tuto dobu můžete vyrobit

750 nák ladních vozů 256 G v prodejní ceně 70 milionů K",198

1946

Ve druhém ročníku vydávání časopisu opět převládají výzvy směrem

k zaměstnancům, af už aby časopis pravidelně četli (.o vyvarovali se tak

šeptandy v závodě "), a le h lavně. aby aktivně spolupracovali, tzn. zasílali

příspěvk y o tom. co se děje v jejich oddělení. oko lí č i v závodě obecně, Na

druhé straně redakce apeluje na to . aby Ci ta hrstka) přispěvatelů důsledně

dodržova la formální znaky zaslaného příspěvku, kterým je zejména celé

jméno,199

V tomto roc e se již objevují reakce čtenářů na adresu redakce

časopi su. K těm nejčastějším patří. že by se v časopise měla otevřít rubrika pro

umístěn í dotazů čtenářů, na něž by konkrétní představitelé závodu

odpovída li.2oo

Druhou skupinu reakcí čtenářů směrem k redakci je ta . že časop is sice

patří všem. má být trib uno u všech zaměstnanců, ale každý dopisovatel si musí

pečlivě uvědomit. že je určen i pro veřejnost mimo závod. a tak " dříve. nežli

197 Chybami se člově k uč í. Zprávy z redakc e. Ventil č . 4. 1945. s. 2.

198 C těte Ventil, ale ne v pracovní době . Ventil č . 2. 1945. s. 1.

199 Viz též Zprávy z redakce. Ventil S/říjen a 6/listopad 1946.

200Zdopisu čtenáře . Ve ntil č . ll . č ervenec 1946. s. 3.
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cokoli napíši. musím míti všechny okolnosti zj ištěny, a chci -ll něco pokárat, tak

se nejdříve rozhlédnu po své vlastní diln é" .201

Trval e nedostačuj ící a neměnná situace v otázce dopisovatelů vede

dokonc e jednoho z reda kto rů Ventilu, který pracuje pod značkou Petronius,

k následující výhružce: "Nebudete-Ii se o Ventil starat a nebudete-Ii nám

posílat příspěvky, donutíte mne k tomu, abyc h v některém z příštích číse l uvedl

jména těc h, o kterých jsem přesvědčen , že schopnosti psát do Ventilu rno íí a

tím spíše, že se jejich č lá nky objevují jinde, v časop isech , kde se za řádku p latí

honorář . " 202 Ovšem tato ostrá výzva zůsta la i nad ále bez od ezvy.

V září roku 1946 zača l Ventil vych ázet v časop isecké podobě a opustil

dřívější novinový formát. I ta to změna měla přispět k větší aktivitě přispěvatelů

z řad zaměstnanců napříč všemi závody národního podniku Automobilové

závody Škoda. Redakce při této příležitosti přistupuje k další výzvě o

spolup ráci. tentokrát o poznání obažnější: "Máme podnikový časop i s Ventil,

který je vydáván pro všechny zaměstnance. Spoluzaměstnanci, máte všichni

možnost do časopisu přispívat články rázu všeobecného, technického,

organ isačního a tak é případy z továrny rázu veselého, které mohou býti

dop lněny obrázky. Malíře na obrázky mám e, potřebujeme jen náměty . Je

dokázáno, že čtenáře nejvíce přitahují č lán ky znázorň uj ící vtipným textem a

mnoha obrázky skupiny a jednotlivé členy zaměstnanců , výsledky jejich

práce, soukromé záliby a koníčky, sportovní utkání a jejich výsledky, zážitky

z cest apod.

Budeme-Ii všichni zapojeni na náplni časopisu , stan e se časopis tím, čím

má pro podnik býti - zrcadlem podniku. Pak bude časopis vyhledáván a rád

čten. " 203

Zajímavým pokusem, jak oživit zájem o časopis bylo cestování několika

redaktorů Ventilu Škodou Rapid od závodu k závodu v rámci národního

podniku Automobilové závody Škoda za úče lem zjišfování povědomí o

Ventilu mezi řadovým i zaměstnanc i. ale i ved ením. Redaktoři se na cestách

201 PLACHÝ. v.: Co chceme od Vent ilu? Ventil č. 8. květen 1946. s. 4.

202 PETRONIUS: Zástupci Všeslovanského výboru na návštěvě v továrně , Ve ntil č . 9. květen 1946. s. 2-3.

203 Redakční zp rávo , Ve ntil č . 5. ř íjen 1946, s. 6.
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dozvídají, že o časop isu se všude ví, že má podporu a že do n ěj ten který

závod rozhodně přispívat bude.204

1947

Ihned v prvním čís l e roku 1947 byla otevřena . jako reakce na řad u požadavků

ze strany čtenářů. rubrika Co se nám nelíbí (pozděj i Co se nám líbía nelíbí), jež

byl určena (red akcí vybraným) názorům . námětům č i postřehům od čtenářů .

Redakce její - z pohledu čtenářů pozd ní - zavedení na stránky časop i su

komentova la tak, že jen čeka la, až nashromáždí dostatek příspěvků.205

Netrva lo vša k d louho a zača ly se objevovat hlasy. které požadova ly jistou

regulaci umísfovaných příspěvků . které zně ly zhruba v tomto duchu: .. V této

rubrice se nám opravdu nelíbí kritika nedoložená a nevěcná . Cizíčtenář učiní

si divný obraz o našem závodě, což značí, že úroveň časopisu není na výši.

Zvyšte zájem o náš časop i s věcnými články. jenom vynechte kritiky náš podnik

nijak nepovznášející. Ventil je časopis podnikový a jako takový se musí

representovat."206

V oblasti výzev a apelů reda kce po akt ivní spolupráci na obsahovém

zaj ištěn í časop i su dochází k jistému posunu. Neobjevují se již stížnosti na

neformá lní ned ostatky příspěvků (např. celé jméno autora) a výzvy jsou

mnohem kon krétnější co do instrukcí pro přispěvate le (uvedení kontaktní

osoby včetně jeho telefonní linky. případně sběrné místo pro příspěvky

umístěné v závodě)207. Dále redakce začíná za příspěvky čtenáře odměňovat

různými věcným i cenami. vypisuje soutěže o nejlepší příspěvky, např . :

.. Vypisujeme soutěž pro naše zaměstnance o nejlepší č lánky do časop i su

Ventil v celkové ceně 2400 Kčs . Komise složená z odborníků bude posuzovati

vaše č lá nky. Soutěž je rozvrhnuta na tyto články: 1. Článek rázu technického

pro rnotoróře. který svým obsahem přinese zaměstnancům hodnotné

dop lnění odborných znalostí. 2. Článek rázu techn ického pro drokoře. který

200'1 Potulky za Ve ntilem . Ve ntil č . 1. září 190'16 . obálko 3- 0'1 .

205 Co se ná m ne líbí. Ventil Č . 1. 1947. s. 7.

206 FABIÁN: CO se nám líb í o nelíbí. Ve ntil Č . 3, 1947. o bálko 3.

207 Nelíbí se vá m něco v časopise Ventil? Ventil Č, 9, 190'1 7. obálko 4.
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svým obsahem př i nese zaměstnancům hodnotné doplnění odborných

znalostí. 3. Článek rázu technického - obrábění kovů strojní neb ruční, který

svým obsahem přinese zaměstnancům hodn otné doplnění odborných

znalostí. 4. Článek rázu všeobecného, který svým obsahem přinese

zaměstnancům dobré rady a pokyny do života hlavně pro tovární život.

Člá nky, kte ré budou vyhovovati výše kladeným požadavkům, odměníme: 1.

cena: 300 Kčs, neb hodnotnou knihu d le svého výběru, 2. cena: 200 Kčs, neb

hodnotnou knihu dle svého výbě ru , 3. cena: 100 Kčs, neb hodnotnou knihu

dle svého výběru . Soutěž "Nejlepší a nejhodnotnější č lán ky" začíná tímto

číslem časopisu Ventil a končí dne 30. červne 1947."208.

V tomto roc e se vyskytl případ, kdy red aktor píšícího pod značkou " Gč"

kvů li tvrdé kritice jeho práce, kterou považoval za příspěvek k prospěchu

ce lku, s psaním končí. Ostatní však vyzývá: " ...že by učin il i lépe, kdyby

několika příspěvky, úvahami a nápady přispě l i k výchově na místě

klepařských seancí, bezúčelné kritiky a odmítání nebo rozleptávání vlastních

řad a znechucovali denuncováním a podezíráním upřímnou snahu

ostatníc h." 209

1948

Do nového roku vstupuje Ventil pod vedením nové redakce, která hned

v prvím čís le uvá dí, ja ké úkoly si do své práce vytyči la a používá k tom u o

poznání j adrnější rétor iku, jako např . toto čís lo si oproti dosavadnímu zvyku

s kutečně přečtěte; spjati kruhem odborářského soudružství učiňm e ze svého

časop i su tribunu; nebudeme čekat až nám napíšete; sami půjdeme

pohovořit s těmi, kdo mají radost z vykonané práce , ...jimž záleží na

českos l ovenském průmyslu, kdo se dřou, aby se dvouletka po vedla; chceme

vyslechnout nehledaná a neobalovaná slova, odhalující špínu bez

zbytečných skrupulí apod. Představení redakce je zakončeno jistým

závazkem: "Do čtvrt roku vypracujeme v nejupřímnější spolupráci časop i s,

208 Redakční soutěž tová rny Avia. Ventil Č . 8, 1947. s. 5.

209 Gč . J eště jedno u. Ve ntil Č . 8, 1947. s. 3.

90

.....,



- - - ~---._---~~~~~-~---~--~---_._' -- -- ---

v němž bude ve chvilce oddechu dobré i milé číst , Nebudeme se v něm uč it

krasořečn i t , a le nech áme dopadat prostá slova o prosté kráse všed ní práce,

z níž se rodí naše šfastná budouc nost ," 210

Vůbec celý rok se nese v duchu n átla kovějšího a přímějšího přístupu

redakce ke svému oko lí. Při výzvách o spoluprác i už nejde o to přesvědč it

potenciální při spěvatele ke spolupráci. a le spíše odsoudit za to, že stá le

nepř i spívají : sou používány formulace: . Ne všichni si dosud uvědomují význam

našeho časop i su. Zdálo by se, že správní orgány závodů , přednostové

oddělení a všichni referenti budou poklád at za svou přirozenou povinnost

informovat o událostech svého pracovi ště , " 211 Nebo v podobném duchu

redakce poukazuje na to, že je nutné poukazovat "na špínu": "Chyba je

v tom, že se zase bojíme podívat se pravdě do očí a prstem ukázat na

všech no špatné . Kdybychom mohli zachytit všechny ty drobné stínky, kte ré

naši čtenáři v sobě nosí, byla by z toho pěkná tma , Ale my ja ko když

nech c em e plné světlo do všech koutů , aby by lo vidět na špínu. Blikáme si

planou nadějí, že se to samo zlepší. Ne, špatné věci pocházejí ze špatnýc h

lidí. Napravit to mohou zase jenom lidé. Tak žádnou lenost. ústa otevřít a

věcně krit isova t !" 212

V reakčním duchu se nese i redakcí vypsaná soutěž na nejlepší satiru na

šme l i n áře o ce lo roční předplatné časop i su Ventil.213

V červenc i došlo k narušení měsíční periodicity v reakci na vládní

usnesení, jímž bylo z důležitých hospodářských důvodů nařízeno podstatné

snížení spotřeby papíru na vydávání časopisů, Redakce tuto situaci čtenářům

vysvětluje v srpnovo-zářijovém dvoj čísle s tím, že napříště bude snížen rozsah

časop i su na polovinu, aby moh l být zachován plný náklad 6000 kusů výtis ků .

Vládní zásah je v textu popisován jako ce lospo lečensky důležitý č in ite l, kte rý

"postihl gene rá l ně všechen tisk. Je samozřejmé, že tak (konečně) zmizely i

všecky plátky hrozné obsahové úrovně, kte ré zaplavovaly náš novinářský trh

210 r: My 48 , Ve ntil Č, 1, 1948. obá lka 4.

211 Stín. Vent il č. 2. 1948. S. 4.

212 Stín. Ventil Č. 5, 1948, s. 4.

213 Největší nepříte l lidu je šmel i ná ř . Ventil Č . 1, 1948. s. 6.
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ve velkýc h množstvích . Za vydavatelstvími stály často politické strany, které se

zuby nehty bránily zastavení." 214

V posledním čísle provádí redakce hodnocení ce lého ročníku 1948.

Vyzdvihuje v něm zejména skutečnost, že se časopis podaři lo uspořádat do

rubrik, na které si čtenáři výborně zvykli a do kterých zača li postupně sami

psát . Je zde uveden počet 30 dopisovate l ů . Redakce se rovněž vyjadřuje

k v té době vysoc e aktuální otázky dělnic kých dopisovatelů , na kterých měly

být postaveny nové základy závodního tisku: "Mluví se nyní hodně o tom, že

podn ikové časopisy jsou dělány "od zeleného stolu", dal eko od skutečného

života , Je to pravda, a le není to vždycky jen vina redaktora. ÚRO to chápe

správně : volá právě teď, na konc i roku, po dělnických dopisovatelích, klade

jejich práci na přední místo mezi úkoly pětiletky . Ano, potřebujeme nejen

dělnické čtenáře, ale také dělnické dopisovatele." A závěrečným provoláním

vstupuje Ventil do nové pěti letky : . Nový roč ník Ventilu musíme zahájit

svědomím, že pětiletka i nám ukládá ohromné úkoly. Pomoci je vyřešit bude

jeho největším úkolem." 215

VI. 2. 1. 9. Závodní rozhlas

1945

V prvním roce vydávání je téma závodního rozhlasu na stránkác h závodních

novin zcela okrajové . Dočítáme se o něm pouze dvakrát. a to v obou

říj nových číslech . Obě zprávy se týkají mladoboleslavského závodu. V té první

se jedná o názor čtenáře, ve kterém vyjadřuje svůj postoj k závodnímu

rozh lasu, jež podle něj stej ně jednou bude nutné zavést: " Ušetři lo by se tím

mnoho administrativních prací, papíru a promeškaného času před

vývěskam i . " 216

Druhá zpráva je reakcí vedení závodu na podobné názorové postoje či

na dotazy, co je se závodním rozhlasem, vždyf se o něm již dva měsíce mluví:

" Sdě l uj eme všem, že podniková rada, resp. národní správa Škodových

214 Reda ktor: Co je s Ventilem , Ventil Č , 7-8, 1948. s. 2 a obálko 3,

215še: Konč íme - IV . ročník Ventilu. Ventil č . 10- 11, 1948. s. 1,

216 Hlasy č tenářů. Ve ntil č . 3. 1945, s. 2,
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závodů bude opatřovat závodní rozhlasy všem svým koncernovým podn i kům.

Dm se přirozeně náklad na jednotlivé zařízen í podstatně zlevní, bohužel

dodací l h ůta se tím prodlouží, takže před pů l rokem nemůžeme s instalací

rozhlasového zařízení v našem závodě počítati. "2 17

1946

V roce 1946 se o závodním rozhlase nedozvídáme nic až do 13. čís la z 15.

srpna. Zde o tomto tématu poměrně vášnivě pojednává předseda závodní

rady Kunc . Dozvídáme se o sporu týkajícím se finan cování pořízení a instalace

závodního rozhlasu, který panuje mezi zaměstnanc i a vedením

mladoboleslavského závodu. Zaměstnanci požadují financování rozhlasu od

závodu . Závodní rada oproti tomu požaduje. aby byl financován

zdobrovolných směn zaměstnanců. Předseda Kunc obhajuje stanovisko rady

následujícími a rgumenty: závod zápasí s f i nančním i potížemi v provozu a

nemůže si takovou investici dovo lit; závod má dnes bezprostřední povinnost

z i nvesti čn ích položek povolených ministerstvem nakoupiti nové stroje, které

by technicky zařadily závod na úroveň nejmodernějších automobilek a kte ré

by zlevnily naši výrobu a umožnily nám zakotvit na zahraničních trzích i snížit

ceny pro vnitřn í trh; a že ve většině středně velkých i ve lkých závodů si rozhlas

poříd i l i zaměstnanc i svými silami. Ztěchto závažných důvodů se předseda

Kunc domnívá, že by zaměstnaci měli svůj postoj ve věci úhrady závodního

rozhlasu zrevidovat.218

Poté se až do konce roku objevují č lá n ky o výhodách závodního

rozhlasu ze závodů v rámci národního podniku Automobilové závody Škoda.

kde ho již mají. To jsou Zlínská letecká Otrokovice. Avia Čakovice a Avia

Letňany . Č lánky jsou koncipová ny bud z pohledu pracovníka toho kterého

závodu. jenž pojednává o rozhlasu u nich v závodě . V tom případě se

vyzdvihuje smysl dobrovolný směn, te dy že mají užitek pro celek a že výzvy

217Ze zóvo d u. Vent il Č . 4, 1945. s. 2.

218 KUNC, R.: Zóvodní schůze zaměstnanců Asap . Ve ntil c. 13. srpen 1946. s. 4.
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závodní rady nejsou plan é219, v jiném případě se uvádí. že nemít rozhlas

v závodě prostě znamená žít o dobu zpět, popisuje se, co všechno se jím

v závodě šíří za informace a že o pauzách hraje muzika, zm i ňuje se o tom, jak

se zaměstnanc i těší na závodní denní zprávy apod.22o Další formou je přímá

reportáž reda ktora z mladoboleslavského závodu, kte rý si byl rozhlas

prohlédnou t v tom kterém závodě a potvrzuje, že je to skvělá věc a jak jim

závidí to , že se uměl i dát dohromady a díky jedné dobrovolné směně na

rozh las ušetřit . 22 1

1947

V roce 1947 ustupuj e téma závodního rozhlasu opět do pozadí. Jsou mu

věnovány dva člán ky ze závodu Avia Kunovice, jenž přebírá štafetu v boji o

jeho zavedení po mladoboleslavských. ZMI. Boleslavi se ozývá je sporadický

slabý hlas formou čtenářské poznám ky v únorovém čísle v rubrice Co se ná m

líbí a nelíbí: " Pořád se mluví o závodním rozhlase a rozhlas pořád v továrně

neslyšíme. Nečekáme na televisi?,,222

V Kunovicích je téma rozhlasu otevřeno v dubnovém čís l e . Č lánek

vyjadřuje rozhodný postoj jakéhosi I óqlo. který říká: "Rozhlas mít musíme a

k jeho zřízení vyzývám k otevřenému boji. " A na číslech ukazuje, pro č tomu

tak je: "Za rok 1946 bylo v našem závodě asi 260 vyhlášek a oběžníků ... .Zkuste

docela vážně časoměři t, jak dlouho trvá přečtení jedné vyhlášky v díl ně nebo

v kanceláři. .. .Přečtení jedné vyhlášky po 2 minutách při 4000 zaměstnancích

č i ní 8000 minut č i l i 133 hodin. ...za 1 rok to je 34500 hodin . ...v korunách

518 700, kterou jsme v roce 1946 proče tli ve vyhláškách ." Jako jedinečnou

příležitost k provedení dobrovolné směny za účelem získání prostředků na

zbudová ní rozhlasu uvádí bud nedě l i před, nebo po narozeninách prezidenta

Edvarda Beneše, kte ré připadají na 29. května . 223

219DVOŘÁK : Ná š zá vodní rozhlas. Venti l Č . 6, listopad 1946. s. 4-5.

220 ZK: Váže nó redakc e! Ventil Č. 5, listopad 1946.

221Gč: Chcete mít rozhlas, nebo nech cete mít rozhlas. Ven til Č. 6, listopad 1946. s. 2.

222 Co se ná m líbí a ne líbí. Ventil Č. 2, 1947. obólka 3.

223TAGL: Do boje o rozhlas! Ventil Č . 6. 1947. s. 7.
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o to m, že se to v Kunovicích povedlo, svědčí č lánek v listopadovém

Ventilu, ve kterém se dočítáme, že: "Rozhlas byl zakoupen za peníze všeho

osazenstva závodu, když nebylo možno sehnat alespoň částečnou úhradu

jinde. Každý z nás dal dobrovolně tuto částku , třebaže mu bude

v domácnosti scháze t. Jest nutno chápat dobu, jest nutno odstra ňovat

škodlivé vlivy a hlavně jest nutno - poctivě pracovat." 224

1948

Ve čtvrtém ročníku Ventilu pokračuje trend, podle kterého je téma závodního

rozhlasu na stránkách zastoupeno minimálně. Věnovány jsou mu dva

materiály. Prvním z nich je krátká zprává - pojednání pana Šedy

z podnikové ho řed ite lství mladoboleslavského závodu o tom, jak se osobně

pokoušel doručit jistou písemnost předsedovi závodní rady, která se

přestěhovala, a ja k mu nikdo z těch, které na své cestě potkal, nedokázal

poradit, kde rada nově síd lí. Šeda se sám sebe ptá: "Co z toho vyplývá?",

odpovídá : "Pal čivá, nejaktuálnější nutnost závodního rozhlasu! " a na závě r

konstatuje: "Žijeme v kolektivu, kde jeden o druhém neví. A nevědět o

závodní radě , to se mi zdá stejné jako nevědět kde máme srdce." 225

Druhým případem je reda kční zpráva v rubrice Světlo, která je určena

pozitivním zprávám z dění v národním podniku. Je to vlastně propagace

práce "neúna vného " rozhlasového redaktora čakovického závodu

"soudruha " Dlouhého . V úvodu se dozvídáme, jak závodní rozhlas patří

k nejskvělejším nástrojům idové výchovy v průmyslu. O tom , že je průvodcem,

informátorem i učitelem . Následuj e pasáž z jedn é Dlouhého agitky: "Bohaté

klasy ži ta čekaj í už na slavnou hodinu, kdy klesnou požaty, aby daly

pracujícím c hléb . Kzáchraně národních žní byly již ve všech obcích a

okresech zřízeny žňové komise, aby orga nisova ly dobrovolnou pracovní

výpomoc všech lidí dobré vůle . Lid podá důkaz, že dovede spravovat svůj

stát v plné šíři úkolů . Dokonejme nejvzácnější jednotu, jednotu poctivé práce,

224 F. Š.: Nic nového . Avio Kunovice . Ventil 15. 1947. s. 6.

225 ŠEDA. J .: Čtenáři nám píší. Ventil č . 3. 1948. obá lko 4.
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pro kte rou jsou překážky jen proto. aby byly vítězně a hravě překonány !

Soudruzi. 380 se vás př i h lás i lo jednotlivě . nejméně jednou tolik vás půjde . kteří

jste se nepřih lás i li. 40 vás odjede do Chodové Plané , Dáte rád i své ruce

v době. kdy by měly odpočívat. To jsou příklady . které zapalují. " 226

VI. 2. 2. Obecná témata

VI. 2. 2. 1. Nový společenskýřád

Do tohoto bloku řad ím příspěvky. které pojednávají o fungování nové

společnosti. o postavení člověka v této společnosti. materiály. které uvádějí

společenské fenomény či pojmy do nových souvislostí a kte ré vyjadřují vztah

k jakémukoliv starému řádu .

VI. 2. 2. 1. 1. Společenský systém a pojmy v nových souvislostech

Nejprve se budu věnovat materiálům . které jakýmkoliv způsobem POPiSUJ I

systém nové společnosti (vlastnosti. pravid la, rozdělení atd.). Ty nacházíme

v letech 1947-48. Jedná se o materiály, které vymezují soudobé

demokratické státní zřízení, pojetí lidové demokracie a vytyčuj í, co nová

doba od každého žádá:

• "Dnešní demokratické státní zřízení žádá od každého jedince určitou úroveň

vzdě lání a

nepřetržitý růst vývoje nás nuti abychom se na této úrovni nezastavoval;'

nýbrž abychom šli s dobou vpřed a abychom se vzdě lávali po celý živo t,

chceme-Ii stačiti toku kulturnlno vývoje a býti schopn ými a odborně zdatnými

ve složitém společenském živo tě. "227

• "Správné pojetí lidové demokracie neznamená, že jenom ti dole se mají učit

od tě ch nahoře,

nýbrž že právě naopak ti nahoře se musí uč it a získávat poznatky pro svou

prác i od těch dole. " 228

226 Svě tl o, Ventil 7- 8. 1948. s. 4.

227 Dobré knihy nejsou nikdy přepychem . Ventil Č, 3. 1947. s. 3.

228 Lid: Schůze úřed níků mladoboleslavského závo d u. Venti l Č. 3, 1947. s, 8,
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• "Dnes je zapotřebí demokratická souhro lidu, spolupráce, diskuse, hledání

společných

zájmů, víra v nápravu a v dobré úmysly, vzájemná odpovědnost, vědomí

nebezpečí zb vrotaottzovaoi inic ia tivnost každého otčana a cševeoorná

kontrola, sled ující kdo jaké věci spravuje a jak je spravuje. - Aby tací lidé byli,

musíme vyznávat svobodu svědomÍ, přesvědčenÍ, vědy, uměnÍ, národnosti,

naučit se mít úctu k druhému, poznat nutnost vzdělánÍ, osvojit si získávání

vlastn/h o úsudku. " 229

Dále sem řadím materiál, který pojednává o komunistickém převzetí

moci v únoru 1948, jako výpověď o mezníku doby: .N ebvto pohnutější cn vůe

vživo tě našeho národa od slavných hodin kvě tnové revoluce roku 1945.

Zdrobných sporů , jichž lavinovitě den ode dne přibývalo, vyrostla složitá a

osudo vá vládní krise. '" Zde šlo o velikou, tvrdě provedenou kritiku té politické

ptokse. která se od slavných historických slibů , daných národu na prahu

osvobozeného domova, proměňovala v drzé hazardování spoctivostí a

pravdou, v profesionální špinění bez trošky objektivity a zdravého soudu až

v zákeřné připravování zrady a v nové nastolení blahobytu jedněch pro bídu

druhých. .. .A náhle se po jediném vzkřiknutí živého kolektivu dě lnické třídy

rozutekla celá ta proradná společnost krys, že tu rukou presidentovou, rukou

nejdražší a nejzodpovědnější bylo stvrzeno proti do ufání zaslepenců no vé

naše národní politické taeao. proto tu stojíme dnes opě t jedni o jednomyslni

nad rozpracovan ým dnem, volajícím všechn y do nové, radostné roboty,

zkteré vyroste náš šfastnějšízítřek. " 230

VI. 2. 2. 1. 2. Společenské pojmy v nových souvislostech

V roce 1945 to jsou zejména následující pojmy, které jsem uspořáda l do

významovýc h dvojic tok, jak se snimi pracuje v časopisu Venti l:

• svobodo a socialismus:

229 Jog : 28. říjen 1947. Ventil Č. 3. 1947. s. 1.

230 suk: Zemí šlo histo rie . Ve ntil Č . 3. 1948. s. 1.
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- Každ ým svobodným jedincem se národ stává lepším, a proto, chceme-Ii mít

národ a stát co nejlepšÍ, začněme zlepšovat každý sama sebe....Naše

svoboda po odstranění vnějšího teroru podléhá dále teroru vnitřnímu, na který

se zapomíná a který je vlastně hlavním viníkem nesvobody....Člověk, který si

chce pro sebe vydob ýt svobodu, musí v sobě vytvdit nejprve a

bezpodmínečně autoritativní teror své vůle no své špatné vlastnosti a sklony o

setrva t u tohoto teroru tak dlouho, až všechny špatné náklonnosti v sobě

totálně znič í. .. 231

- " Demokra tický občan je svobodn ý, ale svobodu si hájí sám svou kázní.

Svoboda není to, že simůže každý dělat co chce, nýbržže se chce svobodně

podrobit příkazům pd ádku a zdravého rozumu. .. 232

- . Soc ioustn svým pů vodním významem vyvrací všechen egoism ...

Demokratický socialism je něco nádherného a lidé, kteří toto slovo budou

realizovat, musí být poctivými a vzdělanými. Socialism v neposlední řadě

vyžaduje i poctivost prac ovní. ...Socialism je stavě t, tvcčit, lepšit. A k tomu je

zapotřebí lásky. "233

• individua lismus a liberalismus - " Byli jsme vychováváni k individualismu.

Praktické

uplatnění ind ividualismu nacházíme v liberolisticko-kapitalistickém zřízení. Co

však znamená liberalismus? Plýtvání energie na neplodnou volnou soutěž,

hospodářskou bezplánovost, žádnou pracovní povinnost, spekulaci s prací o

nicméně i žá dné právo no práci. To vše vede však k hromadění kapitálu,

nekalé soutěži a korupcím, je likož ideální individualismus nepočítal s lidskými

zrůdami, posedlými mamonářstvím a hladem po kapitálu. ...odtud

hospodářské krize a nezaměstnanost v kapitalistických zemích. " 234

V roce 1946 to je především pojem totalita : .Neoolme se toho slova:

total ita ve vů li zvítězit nade vším, prací, svědomitostí a osobní zodpovědností

231 Ce: Svobod o. Ve ntil č . 1. 1945. s. 1.

232Gč : Ostud o důstojného lidství. Ventil Č . 6. 1945. s. 1.

233 Gč : Pravdo víté zí. Ventil č. 2. 1945. s. 1.

234 BUKOVSKÝ. Vlast imil: Soc iální standart o ná š pomě r ke kolektiv ismu. Ventil č. 3. 1945. s, 1- 2.
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no základech demokratického zřízení. " 235 - o železná opona: "I my tedy si

necháme před hran ic emi spuštěnou železnou oponu, kterou nám tom Mister

Churchi ll přisu nu l. A za tou oponou ujišfujeme celý svět: budeme žít a

pracovat svobodně . " 236

V roce 1947 to je především morá lko a mravnost:

- "Ve všem v životě platí zákon vyrovnán í. Dostaneme tolik, kolik dáme. ..Ti,

kdož se domnívají, že život o jeho dary chytře olupují, budou platit

dodatečně . . " Plnit ochotně povinnosti. to je jako platit předem. Plnit

dobrovo l ně povinnosti to je projev moudrosti. která velí mít účty svého nitra

v pořádku. Pod zorným úhlem tohoto poznatku jeví se nám plnění povin ností

jako nejvyšší zákon života , Ale také jako největší rado st. nejvyšší štěstí. ".Na

čem tedy záleží? Na po znání hlavního zákona života o no neochvějném,

poctivém plnění povinností. V tom je celá morálka ." 237

- "Mravní vědomí je nalezení smyslu života, svědomí v duši. poznání mravního

zákona. Je to lidská schopnost rozlišovati dobré od špatného a zlého a z toho

vyplývající povinnost konat jen dobro. ...Zásada mravní zní v největší

všeobecnosti: bud si toho vědom, že blaho tvé osobní je podmíněno blahem

celku, č i l i ja k zacházím stebou, tak si přeji. abyszacházel se mnou." 238

V roce 1948 jsem žádné společenské pojmy nenašel.

VI. 2. 2. 1. 3. Člověk v nových společenských podmínkách

1946

Kategorie člověk se ve Ventilu objevuje až v roce 1946. Materiály pojednávají

o postavení člověka v socialistické společnosti. Dozvídáme se následující:

• Každý pracující v socia listické spo lečnosti bude dostávat spotřební

p rostředky podle svých

schopností a podle toho, kolik práce vykonal pro společnost, nikoliv podle

svých potřeb. Kulturně-technická úroveň fysicky pracujících bude

235 Gč : Nová vládo - sta rý program, Ventil Č , 12. č ervenec 1946, s. 1.

236 Gč : Železná opono . Ve ntil č . 13. srpe n 1946. s. 1.

237 Roz. V.: C o je m o rálko . Ventil č . 1. 1947. s. 4.

238 J. V.: Co mu sí každý sp lnit . Ventil č . 12, 1947. s. 2.
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pozvednuta na úroveň inženýrů a techn i ků . Budou odstraněn i všichn i tí kteří

brzdí náš nový hospodářskýrozmac h. 239

• "Reforma jedince a kolektiva musí býti prováděna na vědeckém podkladě,

socio logicky,

č initeli, kteří mají lásku a porozumění pro č lově ka jakéhokoli taieoi. i když jde

o č lově ka, který potřebuje pronikavější nápravu. ...Podle sociologického

zákona souladu nemáme vychovávat č lověka jednostranně , vštěpovat mu

rotx. jenom stranicko-politická dogmata anebo zase naopak žádati od něho

jen a jen odbornost. " 240

• " V novém řádu, který vítězně povládne celou Evropou, bude technik

pokládán za ,xítele a

za jednu z nejdůležitějších pracovních sil a složek lidské společnosti. " 241

• Horníka postavíme na sociá lní úroveň člověka , který touží mít knihovnu, jít do

divadla,

zařídit své ženě pěknou domácn ost, v níž není zapotřebí dřít od noc i do noci

nebo žít ve špíně (linoleum, plynový sporák atd.), jen za podmínky, že se mu

vyšší živo tní úroveň stane nezbytnou potřebou . 242

1947

V roce 1947 se jedná o materiály, které člověka nabádají k nalezení vnitřního

klidu, krásy a lásky pro b ližního. Jen tak totiž může vést ostatní. Dá le se

nemáme nechat zaslepit penězi. S těmi máme hospodařit co nejlépe, s tím

také souvisí vyhýbání se alkoholu : "Máme málo peněz, zoufáme nad

drahotou masa a cigaret, pustě spl1áme výbě rč ímu plynáren a elektráren a

ejhle, deset štamprdlá tek d Kčs 15 dovedeme obrátit dnem vzhůru, aniž

bychom se prokleli a zatratili. "243 Snožit se být normálně veselý a družný. Co se

týká lidských špatných vlastností. jako např . ne návisti, ty má člověk použít

239 Kk: Jsme na stráži. Ventil č . 7. květen 1946. s. 2.

240 B. S.: Sociologická rekonstrukc e pra cujícího kolekt ivo. Věstník Z. R. Ventil č . 13. srpen 1946. s. 4.

241 VRBA, J.: Budoucnost technikova . Ventil Č . 2, září 1946. s. 4.

242 v. ITl .: Chvá la náročnosti. Ve ntil Č . 8. prosinec 1946. s. 8.

243 Gč : Ma sopustní doba . Vent il Č. 3. 1947. s. 1.
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proti zlu, zejména k potírání příž ivn ictví a poukazování na každou špatnost

z okolí: " Hlavně však sledovat lidi, se kterými máme špatné zkušenosti

z dřívějších let a kteří dnes se nějakým způsobem vetřeli do různých funkcí a

vedenÍ, kde m ají neomezené možnosti rozhodovat, mnohdy i tak, že poškozují

dnešní lidově demokratický režim. Na lidi tohoto druhu jest nutné poukázat a

třeba i násilím si vynutit jejich odstranění z funkcí a lidové správy - mnohdy i

z vedouc ích míst. " 244

1948

V roce 1948 utv rzuje lid ze stránek Ventilu ministr národní obrany, armádní

generál Ludvík Svoboda, že mu dnes patří všechen náš znárodněný průmysl o

nerostné bohatství země a že tento svůj majetek ta ké sám obhospodařuje,

spravuje a podilí se na plodech své práce, a dodává: "Osvobodili jsme

lidskou práci od kapitalistického vykdisťování. Pracující č lově k se stal pánem

a hospodářem v dl1ně , v továrně , ve státě . Jsme na cestě k socialismu, kde

nebude utlačovaných, vykdisťovatelů a příživníků , nýbrž šťastná společnost

svobodných o rovn ých lidí. "245

VI. 2. 2. 1. 4. Vztah ke starému řádu

1946

Do tohoto c e lku patří zejména materiály, které představují novou dobu na

pozadí útrap okupace a války, Tak je tomu např. v květnu 1946, tedy v čase

prvního výročí osvobození Československa , kdy si na stránkách Ventilu na

příkladu vrchlabského závodu připomínáme, že díky revoluci dnes město

Vrchlabí, " kd e se za války fana ticky heilovalo, zní nyní všude českým

hovorem, vidíme české nápisy, české lidi. Je zde zastoupen průmysl téměř

244 -N-: A znovu p ro každého , Ventil Č, 12. 1947, s. 2,

245 Náš úko l a cí l. Pro Ventil napsal ministr národ ní obrany. armádní ge nerál Ludvík Svoboda. Ventil

Č , l a- ll. 1948. s. 1.
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všech odvě tví. Vě tšina továren byla za války ixecooovooo na zbrojní výrobu,

ale dnes jsou už zapojeny na mírový program a Němců již skoro nevidě t. "246

Dále je to apel k tomu, čím má nová republika čelit hrozbám. které u

nás ještě z okupace zbyly: "zdravá mládež, silná armáda, šťastný národ a

celým svě tem vážená rep ublika č eskoslovenská budiž naším štítem v boji se

zbytky p ro tektorá tního lajdač ení, úpadkóřství a nízké povídavosti, které tu a

tam u nás zbyly. " 247

Jiné použití kontrastu války a mírové doby říká : "Lidstvo prožilo nejstrašnější

válku v dějinách a všechny země svě ta byly vtaženy do krvavého dramatu,

který skonč il porážkou fašismu a kap italistické soustavy. Po tě chto útrapách a

zkušenostech naše první vláda využila prvních revolučních dnů k znárodnění

průmyslu ve otoscé cn nás všech . Tím okamžikem jsme vstoupili do docela

jiných existenčních podmínek, tímto nás uvedla na nové cfle a cesty

k všeobecné soc iální spravedlnosti. " 248

Dalším modelem je využití našeho starého kapitalistického řádu. který se

JIZ nikdy. díky novému a spravedlivému společenskému řádu, nebude

opakovat: "Jen sjednocený lid dokáže, že již nikdy my, ani naše dě ti

nebudeme stát za vraty továrny s touhou po práci, že již nikdy nebude krise,

že již nikdy nebude naše práce plnit bezedné kapsy nic nedělajících

akcionářů a že se již nikd y nevrátí Mnich ov se všemi hrůzami. " 249

1947- 48

V roce 1947 nach ázíme na stránkách Ventilu příměr bývalých poměrů

v obchodech a živnostech stěm i dnešními. jako přTIežitost nové poměry

odsoud it: " Ob chod y i živnosti, které vlivem válečných událostí, lístkového

systému, nedostatkem zbožínám b yly tolik nesympatické po celou válku a do

jisté míry zůstaly i dn es, stávají se ještě méně vlídnými právě tím, že jsou

semeništěm klepařských zp ráv a jejich kolportování. Dnes dostanete k svému

246 Šk: My v pohran ič í. Ve ntil č . 8. květen 1946. s. 8.

247 Lid ic e nadarmo ? Nikd y! Ventil č. ll. červenec 1946. s. 1.

248 J . B.: Po zkuše nostec h k lepšímu zítřku . Ve nt il Č. 3. říjen 1946. s. 6.

249 BENDA. Ed a : Časy se mění. Ventil č . 4. řijen 1946. s. 4.
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každodennímu nákupu, který není veliký, tím vě tší zprávy, které vám

naznač ujÍ, že ten č i onen národní podnik je txeo krachem, další že ztrácí svá

odbytiště , protože vyrábípodřadné zboži dalšíje prodlužen. protože se v něm

krade. "250

V květnu 1948 se u příležitosti svátku práce dočítáme o "slavné historii

proletářských zápasů, které sto let p racující lid této země vytrvale

podstupovalo které nás dovedly k přiznání nové spravedlnosti pro všechny. "

251

A v ř íl n u se objevuje zce la nový prvek, pojmenování úzkých vazeb naší

novodobé historie se sovětskou, a to jako potvrzení naší tehdy nové trad ice 

brat rství se Sovětským svazem. Text obsahuje časovou genezi od Velké řijnové

socialistické revolu ce na jedn é straně a vyhlášení naší samostatnosti v mnu

1918 na straně druhé až do tehdejší současnosti: Jfed jedenatřiceti lety

dozrál staletý zápas národů velikého Ruska tok, že se mohly ujmout vlódy a

podniknout gigantický pokus o sociálně spravedlivý stát. Ffed třiceti lety

dospěI také nóš národ tak daleko, že mohl svrhnout staleté okovy a pokusitse

vzít vládu věcí svých do svých rukou. ...Oba tyto ,xevraty vedli velcí moudřía

,xemýšliví revolucionáři.. . Vladimír Iljič Lenin... a Tomáš G. Masaryk. " 252

VI. 2. 2. 2. Pracovní tématika

Oblast pracovní tématiky, jejíž záběr přesahuj e brány závodu a měl to být

jakýsi obecně platný rámec pro pracovní otázky, jsem rozdě l il do

následujících bloků, na nichž se po kusím vykreslit bo hatost. četnost a vývoj

obsahové náplně v závodním časopisu Ventil: věcné informace, organizace

práce a výroby, tvorba nové tradice, motivace k práci a kritika negativních

j evů .

VI. 2. 2. 2. 1. Věcné informace

1945-46

250 Jog : Špa tný je č lově k ten, který vlastní hon í. Ventil Č . 13. 1947. s. 1.

251suk: Svó tek svo rnosti. Ve ntil Č. 5. 1947. s. 6-7 .

252 Dvě říj nové revo luc e . Pro Ventil napsal univ. p rof. Dr. Jan Hořejší . Ventil Č. 9,1 947. s. 1.
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V letech 1945-46 byly publikovány věcné informace zejména z následujících

oblostí:

• paragraf zákoníku práce o zrušení pracovního poměru

• odstranění černých mezd - "Za účelem zjednání nápravy doporučilo

ministerstvo soc . péče

zřízení kontrolních oddělení u vrcholných organisací průmyslu nebo

průmyslových odvětví (ú středních ředitelství). která ihned započa la s revisí

č i nností v oboru mzdové po litiky v závodech o volá k osobní zodpovědnosti

správy závod ů . které mojí zjednat nápravu za

účasti závodních rad ..." 253

• soc iální o penzijní poj ištění dělníků : "Sociální poj i štění v Československé

republice budiž

urychleně přebudováno v pojištění národní tak. aby plně dostálo svému

všenárodnímu úkolu zajistiti pracujícím vrstvám národa zdraví a slušnou

hospodářskou existenci. " 254

• odstranění rozdíl ů mezi děln íky o úředníky

• dovolená zaměstnanc ů v roce 1946

• nemoc enské pojiště ní branců o jejich rodin

• odstraně ní křivd v soc iálním poji štění

• řed ite lství ČSD sdě l uje : Dě l n ická slevo uznává se pouze pro jízdy vlakem

nebo auto busem, které přímo souvisejí svýkonem služby nebo práce.

• montážní příplatky v kovoprůmyslu o daň důchodová

• zvláštní podporo pro účastníky uhelných brigád

• stravování pacientů v nemocnicích

• stálý dozor na bezpečnost v závodech.

1947

V roce 1947 byly ve Ventilu publikovány následující informace věcné povahy

související s pracovní tématikou:

253Odstranění černých mezd. Ven til Č . 7. prosinec 1946. s. 1.

254 CHYBA. Vlad im ír: Ná rodní poj iště ní. Ventil Č . 8. květen 1946. s. 3.
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• Národní mobi lizace práce:

- "K provedení národní mobilisace pracovních sil mají sloužit především tato

opatření: ekonomické hospodaření pracovní silou; začle nění do práce osob

práce schopných a dosud nepra cujících; přechod osob, které mohou být

postrádány na dosavadních pracovních místech do oborů, kde je jich

naléhavě třeba ; návrat odborně vyškolených nebo vycvičených pracovních

sil do původního povolání: zvýšení počtu žen výdělečně pracujících :

začleněn í osob se sníženou pracovní schopností do práce a posléze zvýšení

pracovní výkonnosti a kázně , .. .Národní mobilisace pracovních sil se provede

především na zásadě dobrovolnosti."255

- "Vládní nařízení Č , 156/1947 Sb. ...stanoví zejména, z kterých hospodářských

oborů a v jakém počtu mají být přebytečné a postradatelné sny uvolněny ,

v kterých odvětvích mají být umístěny a do kterých oborů se mají vrátit osoby,

které jsou v nich vyškoleny nebo vycvičeny . Jde o počet až 176000

pracovních sil, které potřebuje podle pořadí důležitosti v zemích českých

zemědělství a lesnictví, hornictví, stavebnictví, průmysl kamene a zemin a

hutnictví. " 256

• Sledová ní p racovní morálky - "Referát pro sledování pracovní morálky při

okresním úřadu

ochrany prác e v Praze dosta l v měsíc i srpnu celkem 356 stížností. Vyměři l 41

pořádko výc h pokut v úhrnné výši II 000 Kčs . V 17 případech uděl il důtku , 8

případů postoupil trestnímu senátu ústředního národního výbo ru snávrhem

na uložení správního trestu. Další dva těžké přestupky proti pracovní morálce

postoupil zmíněnému úřadu snávrhem na vyměření trestu na svobodě,

Ústřední národní výbor v Praze ve dvou případech ohodnotil tyto přestupky

třem i měsíci trestu vězení a v jednom případě třemi týdny vězení. "257

• Dále jsou to vybraná následující věcná sdělení publikovaná formou krátkých

zpráv: léčení

255 Msp: Ná rodní mobi lisoce práce, Vent il č . 5. 1947, obálka 3.

256 ÚRO: Sled ová ní p racovní morálky. Ventil č , 15. 1947. obálka 2,

257 ta mtéž
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veřej ných zaměstnanců bez časového omezení, potravinové přídavky pro

nemocn é. stanovení daněprostého úkolového výdělku u zaměstnanců

v kovoprůmys l u , uplatnění nároku na rodinné přídavky pro rok 1947. národní

pojištěn í důchodové, umě lecké dno za pracovní výkon, srovnávání platů

soukromýc h a veřejných zaměstnanců . zachování pensijního pojištění při

přemístění zaměstnance . peněžitá náhrada za nevyčerpanou dovolenou.258

1948

V roce 1948 se jedná o jednu věcnou informaci týkající se roční počtu úrazů.

Těch "je v celé republ ice nyní asi 150000. Průměrné léčení každého úrazu trvá

23 a pů l dne . Do roka činí tedy ztráta zhruba 28 mi lionů pracovních hodin.

Kdybychom počíta li. že za pracovní hod inu vyrobíme hodnoty jen za 100 Kčs,

ochuzujeme republiku denně asi o 8 mil ionů Kčs. ročně o více jak 2 a třičtv rtě

miliardy Kčs . " 259

VI. 2. 2. 2. 2. Organizace práce (jednotlivce , kolektivu) a výroby (výrobní

proces)

Tento blok zahrnuje sděle ní, která obsahují pravidla či podmínky uskuteč nění

praco vního č i výrobního procesu, af skutečné č i hypotetické.

1945-46

V letech 1945-46 to jsou následující ob lasti:

• zvýšení pracovního výkonu - "Jsou zde dva předpok lady : technický a

výkonnost člověka

samotného.. ..člověk sám, jeho inteligence. zručnost, tělesná zdatnost a vůle

k výkonu; to vše jest souhrn vlastností, které jsou ku zvýšení výkonnosti

nezbytně nutné. I dobrá nálada působí, že se cítíme zdravými a schu tí

přistupujeme ku práci. čímž již stupňujeme vů l i k výkonu. ...je nutné dobře

258 Viz též Ve ntil 1- 16/ 1947. obálka 2-3 .

259 Ko : Škody. škody, škody. Ve ntil č . 2. 1948. s. 4.
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organ isova ti a plánovati práci . ...dů ležit je co nejužší vztah mezi vedoucími a

zaměstnanci. " 260

• přesnost prac ovních úkonů - " Č ím je výroba některého výrobku složitější a

přesněj ší, tím

přesněj ší musí býti při výrobě jeho kontrola. Kontrola výrobků a práce není tu,

nebo nemá tu býti proto, aby ztěžova la zaměstnancům prác i, nýbrž proto,

aby práce nebo výrobek byly přesné a odpovídaly výkresu nebo vzoru."261

1947

V roce 1947 v oblasti pracovní tématiky jedná zejména o témata společná

pro organizac i p ráce:

• snižová ní stavu úřednictva - " Průmyslový podn ik jest živý organismus a když

je

v rekonvalescenci, kdy potřebuje nejvíce krve. nesmí mu býti ještě pouštěno

žilou ." 262

• funkce časoměřičů - "Časoměři č má býti spravedlivý hodnotitel práce , aby

nebyl okrádón

ani zaměstnanec, ani závod." 263

• vědecké řízení - "Zásady vědec kého řízení jsou tak hluboké, že ač původně

vznikly u velmi

individualistické a kapitalistické společnosti, mohou n icméně sloužit i v jiné

formě soc iální

organisace ." 264

• racionalizace - "Admi nistrativa v podniku má značný vliv na hospodárnost.

ačkoliv se na

správu pohlíží jako na neproduktivní. Právě tento názor způsobuje, že často

úspory docílené ve výrobě jsou pohlceny plýtvá ním ve správě . I správa

260 Hodb-á : Všic hn i za jedním cílem. Vent il č . 5. 1945. s. 5.

261 Přesnost vítězí. Ventil č . 1. zá ří 1946. s. 5.

262 Medek: Odpovědnost . Ventil Č . 1. 1947. s. 1.

263 tomtéž

264 Organ i sační hlídko. Ventil Č. 3, 1947. s. 6.
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podniku musí bý t hospodárná. což však neznamená. že má být co

nejlevnější. " 265

• úspory materiá lu př i práci - "Plného úspěchu dosáhneme jenom tehdy.

budou-fl úspo ry

materiá lu u každého vycházet i z vn itřního přesvědčení. z lásky k práci

obsažené v materiálu." 266

• hospodaření pracovními silami a časem - přehled pracovních postupů

dílovedoucího267

• zábrana ú razů - .Ztró to pracovní síly. když se jedná o krátkou dobu.

znamená zejména ve

dvouletce nenahraditelnou ztrátu pracovního času . " 268

• provádění a ukončení práce - pokyny. jak dbát o všechna pracovní

pravidla : " Svědomitě

dbej všech předpisů o zpracování. Dbej sebe sama. Dodej každé prác i

zřete lného ukončení. Po prác i očistiti vždy svou pracovní výzbroj i pracoviště,

Své práce svědomitě vyúčtuj. Výkon svůj přezkoušej denně " 269

• dě lba práce - " ...i dělba práce jest jed en z přírodn ích zákonů. "270

• směrn ice pro působení předáků a mistrů - ,, 1. Vésti žádá sebeovládání: 2.

Jsi-Ii vůdcem .

dávej dobrý příklad radostí z vlastní zodpovědnosti : 3. Hledej všude jen jádro

(rozeznání podstaty): 4. Hleď co nejhouževnatěji zjistiti všechny chyby: 5.

Odstraň každou c hybu." 271

265 tamtéž

266 Pr. v.: Více lá sky k materiá lu. Ventil č, L 1947. s. 6.

267 Hospodaření p racovními silami a časem. Ventil L 1947. obá lka 3.

268 -no -: Záb ra na ú razů . Vent il č . L 1947. obálka 3.

269 Provádění a u končen í prác e . Ve ntil č. 8. 1947. s. 5.

270 FRIEDRICH. Ado lf. Karlsruhe : Směrnice pro působení předáků a mistrů . Ventil č . 12. 1947. s. 4.

271 Pole orané. a le nevláčené . Labyrint Světa . Ventil Č . 15. 1947. s. 4.
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1948

V roce 1948 jsem ve Ventilu žádnou informaci o organizaci práce o výroby

nezaznamena l, resp. nezařadil do tohoto celku.

VI. 2. 2. 2. 3. Motivace k práci

1945-46

Mezi motiva ční sdělení, jak apelativní, tok příklad ná. která se nejvíce vyskytují

v letech 1945- 46 patří:

• Práce o spoluprác e:

- .. Ten. kdo c hc e s lidmi o zvláště se spolupracovníky dobře vycházeti, musí

míti lidi rád. zajímat se o ně. pomáhat jim skutky a radou. prostě mít srdce no

pravém místě . " 272

- .. Lidi. kteří se práci vyhýbají o úmysl ně ji nekonají dobře. je třeba bud k prá ci

donutit. aneb vyloučit je z podílu no výsledcích práce lidské spo lečnosti.

Prakticky to znamená: "Kdo nepracuje, af nejí. " . Potřeba spolupráce vzrůstá

dělbou práce o musí býti o ni pečováno všude tom, kde se stýkají oblasti

zójmů o kompetencí pracujících jednotlivců či skupin. ...Duch spolupráce nás

musí ov ládati. nebof spolupráce nestojí nic. ale mnoho ušetří. " 273

- .. Pryč se zahaleči o lenochody! ".musí přijít dny všední o obe cné práce o

zase práce. Vždyf jsme tok slíbili svému presidentu - o to nás zavazuje.

Mnohokráte už bylo řečeno. že naším národním znakem jest rychlé vzplanutí,

kterému v patách kráčí ochablost. Tento povahový rys se musí odbourat.

...Ten. kdo se od práce odtahuje. musí k ní být přitažen . " 274

- .. Proč se nedívat no práci způsobem , že jsem ji dělal dobrovolně . že jsem to

tok chtěl. Proč nezapomenout no to, že je nařízeno chodit do práce od šesti

róno. zapomenout, že byl ustanoven program, jehož splnění vyžaduje šéf.

272 VRBA, J .: Pro radostnější spo lup ráci. Ventil Č . 2. září 1946. obálko 3.

273 VÁVRA, A. K.: Práce o spolupráce. Ventil č . 1. září 1946. s. 3.

274 OTAVA: No prahu d vou letk y. Ve nt il Č . 8. prosinec 1946. s. 4.
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...Vždyť je to bohužel právě tento názor no prác i. který nás někdy nutí k tomu,

abychom práci odbyli. " 275

- "Příští generace budou nás soudit podle naší práce o j istě je prorurn

každého z nás, abychom se c tí obstáli, aby na ši potomci mohli no nás býti

hrdi." 276

• Bezpečnosti práce:

- "Desatero bezpečnosti : buď opatrný o neriskuj. přicházej do práce vždy

dobře posílen o syt. střez se a lkoholu o vysilujících ponocování, soustřeď se no

práci o nemysl i no nic jiného. nezlob se a nerozč iluj . nezlob o nerozčiluj

druhých, snaž se uchovati trvalý klid, rozvahu o dobrou náladu; ři ď se vždycky

předpisy a zásadami opatrnosti: dbej stále pořádku a čistoty; víš-ll o

nebezpečí. hlas je nebo m ů žeš- l i odstraň je ." 277

"nedod ržování bezpečnostn ích předpisů jak podnikatelem, tok

zaměstnanci může býti t restáno dosti značným i tresty. Dnes ve znárodněných

podnicích jest povinností každého zaměstnance míti zájem o podnik jako

podnikatel. Proto se očekává, že každý no svém místě učiní všechno

bezpečnostní opatření uložená zákonem jak podnikateli. tok i zaměstnanci.

na všec hny závody, že ihned upozorní a svým příkladem že bude působiti na

zaměstnance mladší. " 278

• Hospodaření energií o materiá lem:

- Máme mál o uhlí a jest drahé! ...Šetři ti musí se všude, no každém kroku!

...Ušetřené peníze pomáhají nám rekonstruovati náš závod a umožňují

soutěžiti no zahraničních trzích. " 279

- "Každ ý dílovedoucí i dělník si musí uvědomit, že ...každý kilogram

ušetřeného materiálu znamená zvýšení konkurenční schopnosti závodu. " 280

275Gč : Práci zda r! Ventil Č . 7. prosinec 1946. s. 1.

276Vř: K prvnírnu máji. Ventil Č . 7. květen 1946. s. l.

277 Desatero bezpečnosti. Ven til č . 1. září 1946. s. 5.

278 Nutnost úrazové zábra ny. Ventil č. 1. září 1946. s. 9.

279 Šetřte ene rgií. šetřte energií! Ventil č . 7. prosinec 1946. obálko 4.

280Hospodaření materiá lem. Ventil Č . 7. prosinec 1946. obá lko 3.
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• Četba odborných časopisů - "Je to právě odborný časopis. který je

především povolán

k tomu učit člověka připravit na všechny požadavky doby, které mu ve všech

oborech chtěj í jako odborníku pomoci radou i skutkem a které ho udržují

nejen ve styku s přítomností. aby nemusel jednoho dne zjistit. že čas přešel

okolo něho, a le které jej připravují i na budoucnost." 281

1947

V roce 1947 se jedná o následující motivač n í sdělení :

• Mzdová otázka - "Plat úředníka by se skládal z pevné částky. jejíž výše bude

určena podle

důležitosti vykonané práce a pohyblivé částky, jejíž vyse bude určena

v procentech k jeho základnímu platu. Výše těchto procent bude odvislá

podle vyna loženého úsilí, t . j. množství vykonané práce nebo podle zásluhy

na docíleném výsledku." 282

• Péče o pracovní prostředí - .Nol éhov é pečujte o své pracovn í prostředí a

tím šetřte peníze

všech!" 283

• Plánování a organizace:

- ..Plánujme a při p ravujme lépe a dokonaleji. budeme lépe. rychleji a l evněj i

vyrábět . " 284

- . No še nové národní hospodářství žádá plánované hospodářství ústředně ...

které již používají ve lké podniky Bafa i Janeček . Tam již nepřiděluje

dilovedoucí p rác i ku stroji, tam to již provádí ústřed ní plánovací kancelář,

která má k disposic i tablo s čís ly strojů , zná jejich obráběcí možnost a

předpisuje jednotlivé operace dle jejich povahy." 285

281Orga ni sační zajímavosti. Ventil Č . 6. listopad 1946. obálko 2.

282Komíne k: Otá zko výkonnostníc h mezd pro kancelářské práce. Ventil č . 8. 1947. s. 6.

283 Jog: Prac ovní prostředí. Ventil Č. 10. 1947. s. 1.

284 Plá nujeme d okonale . Ventil Č . 13. 1947. s. 5.

285 Pohled vpřed - jak se má pracova ti. Ventil Č. 12. 1947. s. 4.
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- vzor Ba fovy organizace : "U Ba fů vládne systém, který donucuje

zaměstnance podle předem stanoveného plánu odevzdat dobrou prác i a

pak teprve dostat odměnu . No každém kroku je vidět, že ten systém vynáší. "

286

• Bezpečnost práce - "Jsme malý národ, nemáme tokových lidských reserv

jako velké státy,

musíme proto tím více si vá žiti práceschopných rukou, které nahradí množství

svojí pílí o hlav, kte ré svým přemýšlením znásobují snu jejich paží. " 287

1948

V roce 1948 se jedná zejména o motivačn í sdělení směřující k úrazovosti na

pracovišti. Použit je model za hraničního vzoru protiúrazového boje, resp .

plakátu sovětského ("Chraň se vodného ručního elektrického nářadí!" 288) o

britského (" Bud opatrný! Nos ochranné brýle! Používej ochrannou kuklu! " 289)

VI. 2. 2. 2. 4. Tvorba nové tradice

V roce 1945 jsem nenalezl žádnou informaci týkající se tvorby nové tradice

v otázce obecné pracovní tématiky.

1946

V roce 1946 se jedná o následující témata vztahující se k budování nové

tradice:

Mzdová otázko:

" Dočasné strádání musí být, chceme -Ii vybřed nouti z těžkých

hospodářských poměrů o vytáhnout káru zabořenou v bahně po nápravy,

okupanty tam zataženou. Ale musíme všichni, ne aby to táhli stá le ti nejmenší

286 Zlín-Otrokovice - Ba fov . Ventil č . ll , 1947. s. 6.

287 NAJMAN, Ja roslav: P roč zbytečné úrazy? Ventil Č . 15, 1947. s. 3.

288 Slou pek úrazové zóbrany. Ventil Č . 2, 1948. s. 4.

289 tomtéž
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a sociálně nejslabší. ., Jeden z nej těžších problémů jest provedení cenové.

mzdové o plotové úpravy," 290

- Dnes " ...musí být hodnocen vztah k práci. rychlost v úsudku. vrozená

inteligence atd... .Nesmíme viděti nápravu jedině ve zvyšování mezd a platů.

ba naopak mu síme naše hledí obrá tit v jiný směr. a to vynutit si. aby distribuce

byla co nejjednodušší a životní potřeby postupně klesaly." 291

- "Je tu určitá zatvrzelost z dřívěj ší doby. kdy úkolování bylo v pravém slova

smyslu zneužíváno na stálé zvyšování výkonu. možno říc i nadl idského a tím

samozřejmě na újmu peněžní odměny . ...Dnes je nutno. aby se všichni

zaměstnanc i díva li na úkolování jako na prostředníka . který odměňuje jejich

výkon a práci spravedlivým výdělkem . " 292

Pracovní metody podle vzoru Sovětského svazu:

- podle Lenina: "Pracující musí utvořit nový všeobecný vztah. novou pracovní

disciplinu. novou organisac i práce. spojující poslední slovo vědy o

kapitalistické techniky s masovým sjednocením uvědomělých dělníků.

tvořících velikou socialistickou výrobu....Musíme být vytrvalí, hledat nové

metody pracovní a nové metody řízení práce. ...Co nejrychleji musíme

přikročit k organisování soutěží mezi jednotlivými odděleními v závodě , Musí

býti urychleně nalezeno společné měřítko pro posuzování výkonu." 293

- podle Sta lina : "Sotva lze pochybovat o tom. že jedním z nejvážnějších

č i n itelů . ne-I i nejzávažn ějším č i n i telem naší výstavby vůbec. je v tuto chvni

široce se rozvlle licí soutěžení milionových mas dělníků . " a "To

nejpozoruhodnější na soutěžení je to. že znamená úplný převrat v názoru lidí

na práci. nebof mění práci z nepěkného a těžkého břemene. jakým byla

dříve. v dílo cti. slávy. statečnosti a hrdinství. " 294

290 J. Ck.: Dodatek o p latec h. Ventil č . 9. květen 1946. s. 4.

291 J. C.:Mzdy a p laty. Ven til č . ll. červenec 1946. s. 3.

292 Za poctivou p ráci spravedlivou odměnu . Ventil č , 2. zó ří 1946, s. 6.

293 Vř: Změnit prac ovní meto dy ? Ve ntil Č. 9. květen 1946. s. 1.

294 Viz též Vř : Změn i t prac ovní met ody? Ven til Č . 9. květen 1946. s. 1.: Šč : Co je stochcnovsk é hnutí.

Ventil

Č , 9. květen 1946. s. 1.
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- otázko stachanovců : "V stachanovském hnutí dosahuje socialistické

soutěžení své nejvy šší formy, ,..dokózclo. že je to nová technika práce, která

umožňuje doc ílit n ěko l i kanásobné produkce Stachanovština jest nyní

základem technic kého vzestupu dělnické třídy Během války vzniklo hnutí

dělníků . o bsluhujícíc h něko li k soustru hů najednou snažících se udělat nejen

práci svou. a le i těch . kteří odešli na frontu. vznikly stachanovské brigády."

Pracovní metody z doby okupace - ..z doby okupace zůstalo něco z toho

běžného způsobu zdržování práce tím. že se ničily nástroje. dnes se to

omlouvá mnohdy zvýšeným výkonem," 295

1947

V roce 1947 se sdě lení o budování nové tradice vztahují především k otázká m

plánovaní o organizace práce. Jsou to např. :

• "Dobo je jiná o přesvědčíme se, že nebude jednou rozdíl mezi duševně a

fysicky p racujícím.

neboť mechanisace výroby pokračuje o sní nutnost přemýšlet. stále více

duševně pracovat o fysic ky č ím dále tím méně se vysilovat. " 296

• . Nezonó šejrne politické myšlenky do prác e: tvořivá . potřebná práce

vyžaduje lá sky; ono

vy l učuje lhostej nost o nenóvist. která dílo ničí a kozí. " 297

• "Vedoucí dnes již nemá právo o nesmí si dovolit nikdy dě l níka ši kanova t.

h rubě s ním

jedno t o na d ávat." 298

• "Dnes pracovati bez p romyšlené přípravy prá ce není vůbec možné žódné

podnikání." 299

1948

295 Va : Nehospo d árn é vý robní snožení. Ventil Č , 6. řijen 1946, s. 8.

296 VERA: Lá sko k záv odu až do těch 14 hod in. Ventil č . l l . 1947. s. 8.

297 J. V : Ja k soc i á l ně prac ova t. Ventil č . 12. 1947. s 4.

298 -N-: No vrub těm. kterým patří. Ventil Č. 12, 1947. s. 1.

299 VRBA, J.: Prom yšlená prác e . Ventil Č . 16, 1947. s. 4.
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V roce 1948 se jedná především o nový pohled na příčiny pracovních úrazů

od nejmenovaného anglického odborníka. že úrazy mívají většinou duševní

příčiny : "Úrazy. af již na ulic i, doma nebo v továrně bývají zaviněny jakýmsi

duševním selháním v kritické m okamžiku. Jsou z největší části způsobeny

shroucením lidské č i nnosti před vrcholným okamžikem. ...Zřídka kdy se

v tová rn ě nebo v díl n ě stan e úraz. při němž dělník nebo ten. kdo se strojem

pracuje, nemá žádné viny, Způsob. jak dělník pracuje. je dán především jeho

duševním poměrem ke stroji a k prác i. kterou na něm koná." 300

VI. 2. 2. 2. 4. Kritika negativních jevů

1945

Kritika negativních jevů v roce 1945 se zaobírá především otázkou nedostatku

kvalifikovaných dělníků : "Další obtíž se nám jistě brzy objeví. že budeme mít

nedostatek kvalifikovaných dělníků . kteří dnes hodně odcházejí do pohraničí.

Není proto správné nepřijímati bývalé naše dělníky somluvou, že to neb ono

oddělen í. kde dříve pracovali, zatím nepracuje." 301

1946

V roce 1946 to jsou přetrvávající rozdílv mezi dělníky a úředníky a s tím spojená

otázka restrinkce. neboli snížení počtu neproduktivních pracovníků, tj. dle

převažujícího dobového postoje úředníků . Na druhou stranu šlo o to,

eliminovat přechody velkého počtu dělníků do řad úřednictva za lepšími

podmínkami p latovými i podmínkami sociálního pojištění: "Jak zameziti tlačení

se manuelních pracovníků na úředn ic ká místa? Dnes již si každý musí

uvědomit, že nemůžeme být i všichni úředníky . že i práce v cíln ócb je právě

tak prací čestnou a pro celek stejně užitečnou . ...Nikdy se nám nepodaří

restrinkce té neb oné skupiny. dokud všichni zaměstnanci nebudou míti stejné

300 Úrazy mívají větš i nou duševní příč i ny , Sloupek úrazové zábrany, Ventil Č , 7-8/1948. s 6,

301 Mo : Móme příleži tost " , Ventil Č , 5. 1945. s, 1.
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sociální vymoženosti. t. j . nebudou-Ii míti pensijní pojištění a nemocenské při

nejmenším alespoň takové, jaké mají soukromí zaměstnanci. " 302

Nerovnováh y mezi dělníkem o úředníkem si všímá i další výtka: •Branci z řad

dělníků dostávají proplacen týden a úředníc i měsíc služného. Proč to není

stejné?" 303

1947

A v roce 1947 se kritika týká zejména oblasti pracovní morálky, jako nopř . :

"Všic hni sice víme, že bez práce nejsou koláče, ale ne už všichn i dovedeme

rozlišovat klad nou a tvořivou práci od práce nádenické, která číhá, až

padne, a kte rá vede člověka k malosti." 304

"Jedinou brzdou zůstává činnost lidí. kteří poškozují pověst práce

Československa. A ti si musí uvědomit, že demokracie dává sice právo na

práci. ale uklá d á povinnost tuto prác i poctivě a se všemi důsledky chápat."

305

"Vládním nařízením č . 202 z r. 1946 byly požitky za práci přes čas osvobozeny

od daně důchodové . .. .to mělo za příč i n u také negativní jevy. jako např.

abno rmální vzrů st přesčasové práce." 306

"V poslední době se hromadí případy porušování pracovní kázně tím. že

dě l níc i opouštěj í svévo l ně práci. zaměstnavatelé přetahují svévolně černými

mzdami děln i ctvo a přid ě l ené již dě l n ictvo nena stupuje práci. " 307

VI. 2. 2. 3. Národní hospodářství

Oblast ná rodního hospodářství rozděluj i do následujících celků: Organizace

národního hospodářství - fungování. strukturo. úkoly. poslání, pojmy apod.;

Věcné informace - zákonné normy, výsledky, výstupy. přehledy atd .;

302-Cho-: Restrinkce. Venti l č . 11 . červenec 1946. s. 3.

303CHYBA. Vla di mí r: Okolo nás. Ven til Č. 9. květen 1946. s. 4.

304 Průk . Vr.: Ja k prac ovati. Ve ntil č . 3. 1947. s. 5.

305 Jog: Vyje li jsme. Ve ntil Č. 9. 1947. s. 2.

306 Lid : Práce přes čas. Ve ntil 9. 1947. s. 7.

307 ÚRO : Prac ovní kázeň stavebního dělnictva . Ven til Č. 14. 1947. obálka 2.
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Motivač ní faktory - sdělení. která pozitivně i negativně ovlivňují zapojení do

systému a jeh o výkonnost o Kritiko negativních jevů .

VI. 2. 2. 3. 1. Organizace národního hospodá řství

Informace. které jsem zařadi l do tohoto celku. pocházejí z Ventilu v období

1946- 48. Patří sem následující oblosti:

• Zná rodnění:

- "Znárodnění samo o sobě nezajišt'uje blahobyt nás všech, ole naopak

vyžoduje největší VYPě tí všech sil a pochopení velké zodpovědnosti

vedoucích závodů. ... Jedině ruku v ruce bez rozduu stavu a politické

(ýíslušnosti podaří se nám veliké revoluč ní duo - znárodnění průmyslu 

nejenom udržet, ale postaviti za vzor ostatním s tátům. "308 (1 946)

- Osobní odpovědnostve znárodněných podnicích - "Budeme-Ii uplatňovati

zásadu, že každý zamě stnanec zařazený do výrobnlho procesu ve

znárodně ných podnicích nese plnou zodpovědnost za vše, co řídÍ, zlepší se

rychle podmínky pro úspé šnou výrobu. " 309 (1 946)

• Dvouletko:

- "Dvoule tka není nic jiného než pracovní program, kterým mají být co

nejrychleji odstraněny všechny hospodářské škody způsobené okupací a

válkou na našem národním hospodóřství. " 310 (1946)

- "Hla vním účelem organisace v našem hospodářském řádu, který jsme tak

slibně začali budovati, musí býti povznesení a blaho všech pracujících.

Bezprostředním účelem, řekl bych podúč elem té to organisace, je splnění

dvouletky. Splněním této dvouletky dosóhneme rychleji blahobytu

prac ujícíc h, t. j. onoho vyššího účelu, který nám zaručuje nový hospodářský

řád. " 311 (1 946)

• Centra lizac e:

308 Lépe o upřímněji. Ve ntil č. 1. zá ří 1946. s. 8- 9.

309 ŠIMANDL: Osob ní odpovědnost ve znárodněných podni cích. Ventil č . 5. listopad 1946. s. 6.

310 NOVÁK. Václa v: Budovatelský plán o průmyslová výrobo . Ventil Č . 4. řijen 1946. s.8.

311 VÁV RA, A. K.: Něco o orga nisaci. Ven til Č . 6. listopad 1946. s. 4.
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- " Ústřední prodejna motorových vozidel UP 20 s celorepublikovou působností

představuje významnou část racionalisač nlho úsilí našeho národního průmyslu

kovodě Iného a strojírenského, jejímž zavedením se docflí především snížení

prodejní režie. " 312 (1946)

- "Národní podniky byly vytvciením UP 20 zbaveny velkého administrativního

apará tu, které tvdilo dříve t. zv. obchodní ředitelstvínebo prodejní oddělení,

jemuž podléhala opě t celá prodejní sřl' bud vlastních prodejen nebo zástupců

a obchodních jednatelů . " 313 (1 947)

• Exportní pol itika - "Zejména P=i exportu musí podnik dbáti zájmu celého

národnlno

hospodářství, než svého vlastnlho zájmu, Cizina totiž posuzuje dnes naše

výrobky nikoliv jako výrobek fy XY, nýbrž jako výrobek ČSR. To znamená, že

špa tný výrobek kterékoliv firmy dá špatnou kvalifikaci všem ostatním

výrobkům . .. .proto roste význam kontroly jakosti výrobků v závodech." 314

(1946)

• Socialistické pracovní soutěžení - "Ffedpoklad y socialistického soutěžení

jsou: dokonalá

politická příprava, podrobný výrobní plán, rozepsaný až na jednotlivá

pracoviště , ucelené pracovní postup y, řádné časové studie p rací a

kalkulace, mzda p odle zásluhy a podrobné hospodárné rozpoč ty a odpoč ty

dflen - středisek, " 315 (1948)

VI. 2. 2. 3. 2. Věcné informace

V letech 1946-48 se jedná o následující sd ělení :

• Úkoly vlády v oblasti sociá lní a zdravotní: " Vláda do svého budovatelského

programu

zařadila ně které dů ležité úkoly sociální a zdravotní, jako nap=. "dobudování

národního pojiště ní, doplniti a zdokonaliti dosavadní sřl' nemocnic a sanatorií,

312 B: UP 20, Ve nt il Č , 5. listopad 1946. s, 1-2.

313 PAŘíZEK. K,: Co je UP20? Ve ntil Č , 15. 1947, obálka 3,

314 HÁJEK, Jar oslav: Význam kont roly výrobků v národn ích podnicích. Ventil Č , 4. říjen 1946. s, 4.

315 r: Soc ia listické p rac ovní soutě žení Ventil Č , l a-ll . 1948. s, 7,
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klinik, léč ebn ých ústavů , lázní a rekreačních středisek a z{Xístupnit je všem,

kdož z titulu práce mají nárok na účinnou a zároveň levnou zdravo tní péči,

péč e o mlá dež, o ženu v domácnosti, o zdravotně nezávadné bydlení

pracujících. "3 16 (1 946)

• Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského pló nu-' ?

(1947)

• Výdělková hladino v průmys l u českých zemí v letech 1939-1947 - Podle

státního úřadu

stctíst lc kého>"

• Národ ní pojištění - Jfedností národního pojištění je, že výše důchodů je

méně zá vislá na

době trvání pojištění než u dřívějšího sociálnl11o pojištění o že budou upraven y

i staré dů chody. Národní pojištění nemocenské odstraňuje všechny

dosavadní rozdJ7y... Novým druhem důchodu vůbec je dů chod manželky.

Novou dávkou je důchod sociální. " 319

VI. 2. 2. 3. 3. Motivační faktory

Mezi hlavní motivační faktory v oblasti národního hospodářství patří sdělení o

přípravě , konání, průbě h u i ukončen í pracovních brigád a národních směn,

nejčastěji se jedn á o pom oc horn íkům při těžbě uhlí a o různé stavební práce

př i rekonstrukci nebo nových staveb v závodech . Tyto informace se ve Ventilu

vyskytují nepravide lně v průběhu let 1945-48 .320

316 NOVÁK, Vác lav : Bud ovatelský plán o péče o zdraví národa. Ventil Č . 1. září 1946. s. 3 o obá lka 3.

317 DRTINA: Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu. Ventil Č . 7. 1947. s. 7.

318 Komínek: Výdě l ková hlad ino v průmys l u českých zemí v lete ch 1939-1 947. Pod le stá tního úřadu

sta tistic kého. Ventil č . 4. 1948. s. 5.

319 Ná rod ní poj i štění. ROHOborářské zpravodajství. Ventil Č . 5. 1948. s. 9.

320 Viz též Závod ní ra d a : Vzhůru na pom oc horníkům . Ventil Č . 1. 1945. s. 2: Gč : Jedeme na uhlí. Ventil č .

3. 1945. s. 2: KŘ íž, Josef: No pomoc horníkům. Vent il Č . 4. 1945. s. 2: Národn í směna ASAPu ve znamení

be tonu ! Ve nt il č . 6. 1945. s. 1; Vrá tila se II.uhe lná brigáda . Ventil Č . 6. 1945. s. 2: Horníci očekávají

dobrovolné uh eln é b rigády. Ventil Č . ll . červenec 1946. s. 2: II. uhelná brigá da Avia. Ventil Č . 1. září

1946. s. 4: Fr: Pro repub liku. Ventil Č . 3. říjen 1946. s. 4: DVOŘÁK : Jeli jsme na uhelnou brigádu. Ve ntil Č . 6.

listopad 1946. s. 6: HROUDA: Ná rodní směna . Ventil Č . 7. prosinec 1946. s. 4- 5: JAVŮREK. K.: Uhelné
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Mezi ostatní motivač n í faktory v letech 1946-48. které jsem zaznamenal. patří

tyto :

Československé hospodářství jako vzor ostatnímu světu : N Svě t se no nás

dívá o ve lmi riísně nás kritisuje. Nesmíme, prostě nesmíme za žádnou cenu

zklama t o musíme se vyhnout jakékoliv poválečné krisi. "321

Dvouletka jako stimulátor výkonu:

- "Stojíme před bitvou. před gigantickou bitvou na poli práce." 322

- oti ště né projevy předsedů stran národní fronty k dvouletce považuji rovněž

za motivační faktor pro národ (Klement Goiiwald. předseda vlády a

předseda KSČ: Svorná spolupráce všech vrstev národa: Dr Petr Zenkl,

náměstek předsedy vlády a předseda strany nár. soc.: Spoluprací všech

k uskutečnění velkého dna: František Hála. ministr pošt a mistopředseda strany

lidové: Na prahu dvouletky: Zdeněk Fierlinger. náměstek předsedy vlády a

předseda strany soc. dem.: Cesta k hospodářskému a sociálnímu blahobytu).

323

- "Prvé č tvrtletí druh ého roku dvouletky probíhá z hledisko výkonu velmi

ootxe ve všech závod ech. Právě historické únorové dn y stoly se prudkou

injekCÍ, povzbuzením k ještě vě tšímupracovnímu úsilí. .. 324

Po únoru 1948: "A právě ted, kdy jsme si oddychli od všech

darmošlapů , vrhneme se do práce s dvojnásobným úsilím. Je nezodpovědné

kritisova t bez jasného vědomíchyb. Ale katastrofální by bylo dom nívat se, že

kritiko samo vě ci napraví. Starý zákon má pravdu: Ně kdy podojí hradby

pouhým křikem . Ale pouhým křikem se nedá postavit nic . Jenom ruce o

brigád y. Ventil Č . 9. 1947. s. 4; še: Dík pracu jících - Radostná národn í směno dne 21 . března . Ventil Č . 4.

1948 s. 7.

321 ZEMAN. C . Korei : Příkaz nové d ob y. Vent il Č . 2. září 1946. s. 6.

322 Vř : Ná š d vouletý p lán. Ventil Č . 8. prosinec 1946. s. 3-4 .

323 Předsedové stra n národní fron ty o dvoulet c e. Ventil č . 2. 1947. s. 4- 6.

324 Jak p lníme d vouletý p lán v roc e 1948 - Zp rávo ústředního oddělení plánování výroby. Ventil Č . 4.

1948. s. 2.
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mozky, mohutné nástroje lidství, zvednou opě t č eskoslovenské národní dno

k radostné mu slunci boha tého života! Jenom práce nás spasí! " 325

VI. 2. 2. 3. 4. Kritika negativních jevů

Kritiku negativních projevů v národním hospodářství jsem zaznamena l v letech

1945-47 a jedná se nasledující případy :

Šme lino - " Ještě celá řada spoluotč anů takovémuto jednání trpné P=ihlíží a

nejsou schopni tyto parasity společnosti ze svého středu vylouč iti. Takovýmto

jednáním si lepší republiku neposta víme."326

Prodej měsíčních přídělů - "Prémie za nadvýkon, prémie {XJ7ežitostnó, tomu

by rozumě l asi každý, ale měscní {Xíděl, z něhož velká část jde na č erný trh

nebo v jeho prospěch (vizme jízdy železničářů, kteříza pár korun mohou jet až

na Slovensko, aby si opatřili vedlejší (Xijem drahým prodáváním lacino

nakoupených tuků nebo masa) to za úvahu stojí. Čestnou výjimku tváili

horníci, kteří své naturální {Xídě ly vénovali z vě tší části a zdarma školám,

institucím a továrnám. .. 327

Závod ní milice - "Znovu se píše o závodních milicích o uvádí se, že toto milice

jen ve dvou velkých podnicích stálo no 48 milionů Kčs... to už Vyřešil min .

průmyslu Laušman zařazením milicí do výrobního procesu. ...členové

závodních milic tak musí pracovat a položka no jejich mzd y nebude

zatěžovat zá vod nemožným zvýšením neproduktivních kádrů . " 328

Národní majetek v nebezpečí - " Objevilo se nová bolest, která nás staví ixeo

těžkou situaci. Je to lidská nízkost. lačnost o mstivost. A toto jde ruku v ruce

s nezodpovědností, lajdáckostí a vlažností. Všechen státní majetek všechny

továrny v národní správě jsou vysoce ohroženy požáry, poškozováním,

úpadkem a td. " 329

325 Naše ruká vy zůstávají vyhrnuty . Venti l č . 4. 1948. s. 3.

326 -Ko-: Ještě kufry. Ventil č . 6. 1945. s. 2.

327 Gč : Děláme to dobře . Ventil Č . 2. z ó řř 1946. s. 2.

328 Hledat ces tu k nápravě . Ventil 8. prosinec 1946. s. 5.

329 Gč: Ná rodní majet ek je v nebezpeč í. Ventil Č . 8. 1947. s. 1.
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Nevyužitost výrobních faktorů - "Ještě nejsou všechny stroje využívóny

no 100 %, provoz není tak hospodárný, jak by mohl býti. Ještě nejsou plně

využívány všechny pracovní sfly o organisace práce není zdaleka toková,

jako u b ychom ji ch tě li míti o jaká, konec konců, musí býti. Dosud zápasíme a

budeme ještě záp asit s p roblémem ztrátových č asů. " 330

VI. 2. 2. 4. Osobnosti

Využi tí osobnosti v ti štěném médiu. v našem případě v závodním časopise

Ventilu, má dva základní a protichůd né komunikační efekty. Prvním je ten, že

redakce s oso bn ostí souhlosí potom skrze ni prezentuje svoje názory a postoje,

např. k situaci uvn itř závodu. Druhý efekt je opačný, a sice redakce je vůč i

osobnosti v opozic í poto m ji používá jako negativního příkladu . Existuje

samozřejmě více možnosti které se v praxi nejrůzněj šími způsoby prolínají.

Tuto ob last jsem si pracovně rozdě l i l do tří podoocš ů na osobnosti vztahující se

k českos lovenské tradici. dále na osobnosti vztahující se k zahraniční trad ici a

konečně na osobnosti vztahující se k pracovnímu povědomí.

VI. 2. 2. 4. 1. Osobnosti vztahující se k českos lovenské tradici

VI. 2. 2. 4. 1. 1. Politické osobnosti

Tomáš Garrigue Masaryk

V roc e 1945 se ve Ventilu objevuje jméno prezidenta Osvoboditele

v souvislosti s výročím svého úmrtí (1 4. září 1937 - úmrtí Masaryka), resp.

v souvislost i s tím, že tento významný den nikdo neuctil prezidentovu památku:

. Prostoro před novou mechanickou dílnou zůsta la prázdná. Nebylo

ma nifestujících, nebylo vzpomínajících. ...Není omluvou. že práce je tolik a

čas nestačí. .. Našlo by se j i stě 10minut, které by potřebova li důvěrníci k tomu,

aby odved li svá oddě lení na místa, kde bychom se společně poklonili

památce toho, jehož myšlenky demokratisace a socia lisace všeho a každého

jsou na ším ideálem dnesvíc než jindy,"331

330 Vř : Da lší úko ly průmyslu ve dvouletc e , Ventil č. 8. 1947. s. 2.

331Gč : Za T. G . M asa rykem. Ve ntil č . 5. 1945. s. 1.
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o rok pozděj i je ve Ventilu opět připomínka výroč í úmrtí1. G. Masaryka.

Tentok rát je prezentová n jako věčně živý pomník - žulový kámen 

promlouvá ke kolemjdoucím: .Nechodte kolem mne snenáv istí a předsudky

v srdci, naučte se mít rádi svoji práci, na učte se mít rádi lidi kolem sebe,

naučte se "být ve světě ", nezapomeňte, proč tu stojím, podejte si ruce, vždyf

život za to stojí a vaše továrna býva lo mezi prvnírnl a vaše práce byla tou

nej k rásněj ší legi timací dokumentující vaše schopnost i. Náš národ je statečný a

je-Ii ohrožen, nebojí se přinášet oběti. "332 Závod prostředn ictvím Masarykovy

osobnosti apeluje na zaměstnance, aby byli jednotní a uměli se nasadit

v prác i,

V roce 1947 je v březnu uctěno výroč í Masarykova narození. Jedná se o

sloupkovou zprávu, která vypovídá především o samotném slavnostním aktu

než o prezidentově osobnosti: "V ranní hodině byli shromážděn i všichni

učňové v pracovní hale , kde k nim promluvil o životě presidenta Masaryka

pan Boubín jako kulturní referent ."333 To je také poslední zmínko o 1. G.

Masarykovi ve Ventilu .

Edvard Beneš

Poprvé se objevuje na stránkách ventilu v roce 1946 a je oslavován jako

prezident Budovatel a druhý lod ivod našeho státu. Prezentován je jako

osobnost která je blízko lidu ("Málo národů dovede ve své čelo postavit

muže, kteří byli ve svém mládí bud kovářskými uč edníky nebo kteřípracovali

no poli. "), jako následování hod ný vzor: " Reálně nahlížína život ...houževnatě

jde za svým cliem o neuhne z cesty pravdy o právo, i když se tím vydává

v nebezpeč í života" o také jako "realistický technik-vědec ", což má zřejmě

vyvolávat pocit blízkosti k technickému oboru podnikání Škodovky.334

Druhé setkání s Benešem no stránkách Ventilu přichází až v květnu 1948

po pohnutých únorovýc h událostech. Beneš je znovu prezentován jako

osobnost b lízká lidu, ovšem převážnou část textu tvoří vazby no únorový

332 HROUDA: Kám e n promluvil. Ve ntil Č , 2, září 1946, 5, 1,

333 7, březen. Vent il Č . 5, 1947. 5. 4.

334 E. B. Ve ntil Č . 9, květen 1946. 5. 4.
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převrat ve smyslu, že "politika je nekonečná strategická partie na složité

šachovnici své ta" a nelze ji celý život provádět slehkostí a rozkoší. Ovšem

Benešova pouf na této šachovnici je prezentována jako heroická. vážná a

zodpovědná . 335

Poslední Benešova stopa na stránkách Ventilu v roce 1948 souvisí s jeho

úmrtím dne 3. září. Text pojednává o pohřebním procesí desetitisíců lidí. kteří

se přiš l i s druhým prezidentem rozl ouč it . Na pozadí tohoto sdělení probíhá

vyrovnání se autora s prvními dvěma československými demokratickými

prezidentskými osobn ostmi: "Nelíbila se mi snaha některých hurávlastenců

uči n it z něho (podobně jako dříve z Masaryka) jakéhosi neomylného " tatíč ka

rodu". Dem okracie nezná zbožňování a Beneš byl demokratem až úzkostlivě

přísným . " 336

Klement Gottwald

První Gottwa ldův výskyt ve Ventilu je spojen sblahopřáním k jeho

padesátiná m v listopadu 1946. Tehdejší předseda vlády je zde oslavován pro

svůj jasný o přímý charakte r: "Postavo K. Gottwalda v této galerii je a musíbýt

mezi těmi nejjasnějšími. " 337 Dále autor píše o tom, jak Gottwaldovi leží no srdci

budová ní na šeho státu a že si je jistý jeho zdárným dokončením . A následuje

kritika: "Žel bohu, ještě jsme tak nevychovaní. že každého. kdo pracuje,

každého, kdo iniciativně práci řídí (o každá práce ootxe vykonaná je

k prospě chu celku) podrobujeme nekritickému odsuzování. vystavujeme

pomluvám, každé jeho sebem enší klopýtnutí zvelič ujeme, vytýkáme mu

stranickost č i nadržován í. "338, která nejspíše odkazuje na poměry v závodu

nebo také k oblíbenosti osobn osti Gottwalda mezi zaměstnanci Škodovky.

Druhé o poslední setkání sGottwaldem na stránkách Ventilu. tentokrát

už s prezidentem. je u příležltostl jeho 52. narozenin v listopadu 1948. Text je

oslavnou písní na prác i. jíž všechen pracující lid vyjadřuje dělnickému

335 še: Po stopě král ovské . Ventil Č . 5. 1948. s. 1.

336 ŠEDA. Ja roslav: EB - EB - EB - EB - EB. Ventil č. 7-8. 1948. s. 1.

337 Gč: Padesá tka předsedy vlády Klementa Gottwa lda . Ventil Č. 6, listopad 1946. s. 1.

338 ta mtéž
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prezidentovi poctu: "Oslavy 52. narozenin presidenta republiky s. Klementa

Gottwa lda ., . započaly týdnem práce, lepší vzorné práce. V den narozenin

vyvrcho lily slavnostními schůzemi, na nichž v projevech tisíců soudruhů

vyvsta lo posluchačům před očima velké státnické dno Gottwaldovo, dno

tvrdé a poctivé politiky, která nesloužila sobeckým zájmům jednotlivců, a le

potřebám milionové armády dělného lidu."339

Ludvík Svoboda

Ve spojení s touto osobností se jedná o č lánek popisující jeho návštěvu

v mladoboleslavském závodě v květnu 1948. Svobodo je prezentován jako

" legendární p osta va zahraničního odboje druhé svě tové války i jasná záštita

naší těžce vydobyté státní svrchovanosti", jako "voják, který se pro hrdinské

zásluhy dostal z východních bojišť až na stolec ministerský, propůjčil své hrdé a

slavné jméno závodu, stojícímu v ood eai naší výrobní tradice ".340

VI. 2. 2. 4. 1. 2. Literární osobnosti

st. K. Neuman

Své místo no titulní straně získává u příležltostl jeho úmrtí. Prezentován je jako

"básník, bojovník a č lověk. " kterému se zavřely se oči vidoucí to, co jiným

zů stalo skryto. Ztichlo srdce, které tušilo, co jiní mijeli. Bojovné srdce.

" , Nenávidě l nízké, podlé a zbabě lé . A nejsou to ti, kteří chyby činíce ixece

tvcii a le jsou to ti, kteří netvciíce nič í pomlu vou, slinou, zbabělým

popuzováním . "341 Jeho osobnost v tomto kontextu slouží zřejmě jako odsudek

poměrů v závodu, zejména no adresu lidem vyhýbajícím se práci či jinak

porušujícím pracovní morálku.

František Palacký

Osobnost Palac kého je ve Ventilu prezentováno jako vzor, který má zejména

mladá generace - " vychovaná bídou protektorátní školy" - číst: " Budou se

339 še: Náš president. Ventil Č , 10-1 1, 1948, obá lko 3,

340 Gč a Še: Se jm én em Svobody vpřed ! Ventil Č , 6. 1948. s, 10-11 ,

34 1 St. K. Neumon. básník. bojovník a č lově k odešel. Ventil č . l l. 1947. s. 1.
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no Palackého dívat jako no zjevenÍ,' najdou v něm obnažen pravý smysl

č eských dějin, najdou v něm zápol o nadšení pro službu velikým potřebám

osvobozeného státu... "342

VI. 2. 2. 4. 2. Osobnosti vztahující se k zahran ič ní tradici

VI. I. Lenin (východní tradic e)

SLeninem se ve Ventilu setkáváme v lednu 1948 jako s "geniálním mozkem

revoluce" . Text je poctou k výročí Leninovo úmrtí v lednu 1924 o vyjadřuje. co

jeho smrt zna mena lo p ro sovětského dě l níka : " Dě lnická třído Sovětského

svozu se ještě těsněji semklo kolem leninské strany. Každý třídně uvědomělý

dě lník si právě v dn ech smutku ujasnil svůj poměr ke komunismu, veden

nutností. provést Lenin ovy odkazy. A tak se stala smrt nejplamennější výzvou

k nástup u p ro novou ofensivu pravdy. "343

Franklin D. Roosevelt (západní tradice)

No strá nká c h Ventilu dostává Roosevelt prostor v dubnu 1948, tedy ke třetímu

výroč í svého úmrtí. No pozadí této osobnosti je odkazováno na politicky

nesta b ilní situaci v různých částech světa : "A lid svobodného Československo,

dívající se přes krvavé Řecko, ohrožovanou Italii, povzbuzované Německo i

oslovené španě lské žaláře do Ameriky, kde koupenými lidmi je rozdupáváno

památko no velkého presidenta, s rozechvě ním si opakuje jeho slovo:

"Nesmíme se bát nič eho, jen strachu samotného."344

VI. 2. 2. 4. 3. Osobnosti vztahující se k pracovnímu povědomí

První osobností v pořad í. jejíž komun i kační efekt vztahuj i k utváření pracovního

povědomí. je Henry Ford, jemuž je věnován prostor v dubnu 1947 u příležitosti

jeho úmrtí. Prezentován je jako " největší průkopník lidového vozu". Text je

342 Vlastenec z op ra vd ov osti. Ventil č . 6. 1948. s. 1.

343 še: Ten. který ná s uč i l vítězi t . Ventil č. 1. 1948. s. 1.

344 še: Presiden t. který c hybí svě tu . Ventil č . 4. 1948. s. 1.
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složen z vybraných Fordových c itací na téma práce, rnvšlení politika , válka a

životní optlm i srnu s . ě"

Druhou osobností. kterou řa dím do tohoto oddšu. je Thomas Alva

Edison, který se ve Ventilu objevuje v únoru 1948 u přnežitosti stoprvního výročí

svého narození. Prezentován je ja ko " veliký vynálezce, který unesl ve svém

geniá lním mozku technickou budoucnost ce lého svě to. " Dále je jako vzor co

nejvíce při blížen pracujícímu člověku , jako zvěstovatel neúnavné každodenní

práce : uA on. p rostý č lověk bez křiklavých lidských nároků. muž s dětskou

dobrotivostí. neohrožený soupeř každé otázky, přišel lidem zvěstovat. co je

nástroje m p ravé výjimečnosti : práci, neúnavnou každodenní práci položil

Edison do paměti lidstv a ." 346

VI. 2. 2. 5. Mládež

1945

V prvním poválečném roce jde v otázkách mládeže o vytvoření nové tradice

na základě popření tradice staré, tj. prvorepublikové a ještě více pak

okupační. které se na ní podepsaly výrazně negativně . To vystihuje následující

citac e : "U nás byl mladý č lověk vychován a živen falešnými a nevhodnými

prod ukty kultury. Byly nám před kládány (i hodnotn é) filmy. knihy a divadla

soblíbenými náměty ze živo ta tzv. horních deseti tisíc . Místo výchovy ke

kolektivismu byl těmito produkty reakčního západu mladý člověk vych ováván

k závisti a sob eckosti a nakonec nejvyšším ideálem mladého č lověka bylo stát

se jedním z oněch nenáviděných kapitalistů . " 347 Do oblasti bourání starých

tradic a stavění nových lze přiřad it i to. že si uč ňové odstranili staré označení

(nedočítáme se jaké) a nově na levém rukávu nosí stříbrnou pásku, na níž má

každý příslušný počet "pec ek" podle roku učení.3
48

Největší prior itou podnikových autorit by la jistě výchova mládeže, která

má vést ke zvýšení pracovní morá lky a v konečné fázi i pracovní výkonnosti.

345 ŠTAM FEST. J .: Henry Ford - jeh o dílo o životní názory. Venti l č . 7. 1947. obálko 2-3.

346 še: Ed ison - příklad života: Ve ntil Č . 2. 1948. s. 1.

347 BU KO VSKÝ. Vlas tim il: Soc iá lní standa rt o náš poměr ke kolektivismu. Vent il Č. 3. 1945. s. 1.

348 Z učňovské d ílny . Ve ntil Č . 6. 1945. s. 2.
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V této souvislosti se o učňích v tomto roce dozvídáme jediné, a sice to, že

závodní rad a mladoboleslavského závodu vyhlási la opatřen í. že odměny

učňům moh ou jejic h vedoucí psát dle svého uvážení, což jistě mělo přispět ke

zvýšení motivac e k prác i.349

V roce 1946 při stupuji ke strukturac i otázky mládeže do následujících celků,

které jsem nazval : motivace být dobrým učněm/platným členem závodu,

vn itřní sociá lně-profesní orga nizace, tvorba nových tradic, kritika negativníc h

jevů a zájmová č i nnost. Tyto ce lky budu u platňovat i v následujících letech.

VI. 2. 2. 5. 1. Motiva ce být dobrým uč něm/být platnou složkou závodu

1946

Do motivace apelativní řad ím otištěnou přednášku Dr. Josefa Burianka, která

pojednává o tom, v čem by měl mladý člověk spatřovat skutečný smysl

života, že to není jen být v opozici ke starším a zkušenějším , a dále o vztahu

dospě lých k mladým: . Tírnhle při držováním na kratším řemen i vás totiždospělí

přiváděj í k tomu, abyste co nejsnáze a co nejdříve poznali životní řád , který

oni vybudova li. abyste se nezdržovali hledáním novot už objevených . ...Poc it

klidného a bezpečného sebevědomí dává jenom dobře vykonané dno,

dobře spln ěný úkol v lidské společnosti. A tohle vzácné sebevědomí. ..

navštěvuje i dospě lé jenom zřídka a svátečně . A mnozí zdospělých právě pro

nedostatek sebevědomí trpí vašimi oběma mladistvími nectnostmi - siláctvím i

sněn ím - až do nejdelší smrti." 350

1947

Do apel ativní motivac e mladých lze zařad i t výzvu všem učňům, aby se

zapojili do plakátové soutěže : "Obsah plakátu má býti ve zkráceném obsahu

vyjádřením myšlenkových představ směrů a zájmů naší pracující mládeže

349 Učňové . Závo d ní ra d a hlásí. Ventil č . 5. 1945. s. 2.

350 BURIANEK. Josef: Bolest i mladýc h. Předneseno v čs. rozhlase 18.července 1946. Ventil Č . 4. říjen

1946.

obá lka 3- 4.
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zjejich prac ovních míst, z jejich přípravy do života samostatně pracujícího

tovaryše. Pla kát má vyjádřit i i zájem o sport kulturní život a život veřejný. Může

poukazovati i na to, jak mnohem lépe se pracuje v kolektivu... jestliže svým

obsahem bude poučným, mohou zde poukázati na různé zhoubné vlivy

(alkohol, kouření), kte ré mládeži neprospívají a varovati ty, kteří by se nechali

k různým nezdravým zjevům svésti. Mohou zde ukázati na krásnou cestu ke

zdraví a kráse mlad ého člověka, kterou poskytuje sport a mnoho jiných

ušlechtilých záj mů. " 351

Dalším apelem na mladé jsou zprávy nabádající k tomu, jak mají mladí

hlasova t ve volbách do závod ní rady: . No rozhodnutí závodní rady je závislé i

uskutečňová ní četných plán ů pracující mládeže, af už jde o vybudování

sportovního hři ště , zlepšení uč ňovského domova apod. Je proto důležité , aby

se mladí zaměstnanci zajímali o složení nové závodní rady, k jejímuž zvolení

v těchto dnech v závodech dochází. Mladí pracující od 18 let mají volební

právo a je tudíž jejich povinností. aby své hlasy odevzdal i nejlepším

spo l uzaměstnancům, o nichž jsou přesvědčen i , že své poslání v závodní radě

vykonají dobře . " 352

V neposlední řadě do tohoto celku řad ím společné výzvy vedení

závodu a závodní rady k pracovníkům závodu, aby přijíma l i nově příchozí

učně do závodu co nejsrdečněji , aby se k nim chovali kamarádsky a " př i

každém styku s nimi vedli je v takovém duchu, aby se z nich stali jednou platní

č lenové lidské společnosti a odborníci. aby samotný závod se na ně moh l

v budoucnu spo lehnout tak, jako na většinu z Vás, starších zaměstnanců " .353

A mladí odboráři vyzývají ostatní mladé odboráře, aby sledova li jejich

zprávy a sami psali o své č i nnosti.354

Ve Venti lu roku 1947 je zdůrazňováno, že právě přík lad je nejlepším

výchovným prostředkem: .No prvním místě příklad vychovatele, mistra,

351 Ucn ovsk ó sa mosprávo : Zp rávy z učňovské dílny závodu Mlodá Boleslav. Ventil Č . 6. 1947. s. 8.

352 ÚRO: Mladí dojí své hlasy těm nejlepším. Ve ntil č. 4. 1947. s. 3.

353 ZMATíK: Vá že né spolupracovnice a spolupracovníci ! Zlínská letec ká Otrokovice. Ventil Č. 14. 1947. s.

6.

354 Mladí odbor ó ř i ROH. Ve nt il Č. 5. 1947. s. 7- 8.
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dě l níka a zkrátka všech těch , skterými učňové přijdou do bezprostředního

styku a hlavn ě příklady našich vynikajících mužů. Příklady musí být názorné a

přesvědč ivé, které hluboce na učně zapůsobí. "355

Mezi motiva ci přík ladem řadím dále zprávu od vedení učňovské výchovy o

tom, jakou částkou a za co byli uč ňové z učňovského konta odměněni: ".. .za

poslušnost v dílně a svědomité vykonávání prací (potvrzeno dílovedoucím a

důvěrn íkem), za pilnou docházku do závodu (hodiny sečteny mzdovou

účtárnou), za výborný prospěch ve škole, za mimořádnou píli ve cvičných

pracích, za vzorný pořádek v nářadové skříňce, za činnost v učňovské

samosprávě a v uč ňovském hudebním kroužku. Dále byl z výtěžku konta

zakoupen a již im provisovaně učňům předveden kinoaparát na zvukový film

35 mm, dále dotovány exkursní fond, učňovská knihovna, samospráva,

hudební kroužek a jiné . Zahájili jsme současně nevyhnutelnou přestavbu

učňovských dílen ..." 356

Zpráva o tom, že učňové převzali 48 500 Kčs před Svátkem práce 

"Ovšem nejdříve si je poctivě vydělal i na produktivních pracích a převedli do

učňovského konta ." 357 Nebo uved ení skupiny učňů , kteří za výborný prospěch

ve škole nebo v závodě se budou učit řízení automobilu .358

Dá le informace o různých pracovních akcích, kterých zúčastn i l i kromě

č lenů Závod ní komise mladých (ZKM) i č lenové SČM a žáci i žákyně

měšťa nských škol. Členové ZKM odpracovali 1309 hodin, SČM a měšťanské

školy 2900 hodin. V těchto číslech nejsou ovšem započítány hod iny

odprac ova né na národní směně mládeže, kdy pracoval celý závod.359

355 Rka : Připravme naše příští . Ven til č . l l. 1947. s. 5.

356 J I ŘINSKÝ. G ustav : Program učňovské výchovy v závodě Mladá Boleslav pro rok 1947. Mladí odboráři

ROH. Ventil č. 3. 1947. s. 7.

357 Zprávy z uč ňovské výc hovy závodu Mladá Boleslav. Mladí odboráři ROH. Ventil Č . 3, 1947. 5.6-7.

358 Zprávy z učňovských dílen. Ventil Č . 4. 1947. s. 7.

359 G: ZKM hlásí... Ventil Č. 16. 1947, s. 3.
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1948

V roce 1948 se zde objevuje příklad jak vychovat z mladých lidí občany

socialistic ky myslící, c ož je veliký politický úkol dneška: " Dobře to provedl

instruktor učňů mladoboleslavského závodu: přivedl chlapce na výstavu

Revo luční Řec ko v obrazech, Mezi návštěvníky uvidě l přítomného poslance

KSČ soud ruha Řezníčka a požádal ho, aby učňům podal k obrázkům

vysvět len í. A vidíte, byl z toho výborný politický referát, který chlapci vyslechli

rádi a pozorně . Kdyby tento referát měl i přijímat v učebně, byla by pozornost

j istě me nší. " 360

Dalším příkladem pro ostatní učně jsou učňové z Vrchlabí, již si vlastními

si lami vybudovali, zrekonstruovali a zaříd ili, svou učňovskou dnnu.361

V jiném materiálu promlou vají k učňům jako vzory "dva pokrokoví

umě lc i, jehož jméno proslavil nezapomenutelný trubač československého

socia lismu - S. K, Neumann - píší do památníku mladým soudruhům

z mladoboleslavského závodu:

- ...Prosím Vás, jednu věc mějte stále na paměti : vše co děláte, dělejte dobře ,

poctivě, se vší odpovědností. Krásná budoucnost již stavíte, do níž rostete,

bude Vaší odměnou a Vaše č i sté svědomí odměnou nejvyšší. Vóš St.

Neumann, č len č inohry N ár. divadlo

- " ,Důlež ité je dělat , Dělat na kterékoli frontě, v továrně nebo v knížkách,

dě lat poctivě , s radostí a láskou, a splnit dvouletku. St, Neumann ml, bósník"362

VI. 2. 2. 5. 2. Tvorba nové tradice

1946

Silným proudem proievuiicirn se v této době byly snahy po sjednocení a

organizování mládeže, což vnímám jako budování nové tradice . Tento úkol si

za svůj vzala Komise mladých, jako složka ROH v závodě, která čekala na svůj

vznik z popudu mladých pracujících. Budoucí komise se prezentovala tak, že

bude bojovat za uskutečnění sociálních otázek mladých, tedy i jejich mezd,

360 Svět l o, Ventil Č , la- l l . 1948, s. 3,

361 KUTLVAŠR: Uč ňovské okénko. Ventil č. 10-11, 1948. 5, 4.

362 Optim ismus. u č ňovsk é okénko. Ve ntil č . 4. 1948. s. 6.

131



bude se zajímat o jejich byd lení a také chce zajišfovat jisté kulturní vyžití

(závo dní přednáškové místnosti, menší divadelní scény).363 Kdokonalému

upevněn í jednoty mladéže se zdů razňovalo , že závodní komise mladých by

měly spolup racovat s místními organizacemi Svazu české mládeže, jakožto

sorganizací. která je mládeži vlastní. svobodná a nezávislá, která hájí veškerá

její práva a nekompromisně bojuje za všechny její požad avky: .. Představte si,

kdybychom my měli v závodě silnou závodní komisi mladých a pracovali

smístní skupinou Svazu české mládeže. - Nešlo by to lépe? Směrnice pro

vytvořen í závodní komise mlád eže jsou! - Obrafme se k uč ňovské dílně. Což

tam by již nemohli skutečně začít? - A co mladí v diln óch a kancelářích? 

Začneme?" 364

1947

Do nové tradice řadím úkoly, které před mládeží v nové době stoií a které

vytyč i l Svaz české mládeže (SČM), resp. Závodní komise mladých (ZKM). Jsou

to: .. 1. vychovávat v opravdové vlastence, znající a chápající dědictví naší

velké minulosti, čerpati mravní sílu zděj in národa, z příkladu našich velkých

mužů od Husa a Žižky až po Masaryka: 2. nutnost řádného školního vzdělání a

dobrého prospěchu:3. účast mladých na budovatelské práci ."365

Jako podpora této nové tradice slouží informace o jak se v krátké době

podaři lo sestavit a uvést v čin nost statisícovou organizaci SČM, která působí

ve dvaceti krajích, 202 okresech a v jejímž rámci pracuje na 7200 místních

skupin.3M

Dále je to přirovnávání prvorepub likového učení k soudobému a

konstatování. že nasta l velký pokrok a že se vykonalo hodně práce: "Je však

zapotřebí toto dílo podporovati a to velmi účin ně ....neb se jedná o nové

363 Komise mla d ých vo lá ! Ventil Č. 8, květen 1946. s. 1- 2.

364 -vok-: Kdy závodní komi se mládeže. Ventil Č. 3, říjen 1946. obá lko 2.

365 Mladí vpřed ! Ventil Č . 1, 1947. s. 6.

366 tamtéž

132

d



pracovníky. kteří nám vyrůstají zde přímo v továrně a jak si je vychováme.

takové je budeme míti ."367

Další formou nové tradice je zpráva o vpomínkové slavnosti

k naro zeninóm prvního prezidenta T. G. Masaryka. kterou uspořádala

učňovská sam ospráva s kulturním referentem Boubínem.368

Řadím sem i informaci o zájezdu ZKM do pražské Lucerny na

manifestac i mládeže pro posílení jednoty národa a národní fronty Čechů a

Slová ků . p ro důslednou lidovou de mokracii. proti rozbfječům jednoty mládeže

a proti zbytkům mezinárodního fa šismu .369

Dále se patří závody učňovské zdatnosti. což byly soutěže ve zručnosti

řemes l né, umělecké i sportovní. jejichž vyvrcholením byly První učňovské hry

v Mladé Boleslovi. " ?

1948

Nová učňovská tradice je podporována sděleními o tom, že "rozvoj průmyslu,

řemese l. živností. zemědě l ství a všech ostatních oborů hospodářského života

závisí převážně na péči. ktero u věnujeme našemu dorostu. Dobře vedená

pracovní mládež, soustavné odborné vzd ělání. peč l ivá výchova, všeobecné

vzdělá ní. kultu ra těla i du cha jsou nejlepšími investicemi do budoucnosti

celého nóroda ."371 Nebo informace o tom. že podnikové ředitelství dalo

souhlas putovní vlajce. kterou získají učňové s nejlepšími výsledky

v závěrečných zkou škóch.v -

Najdeme zde opět příklady budování nové tradice na principu popření

tradice staré. Jedná se zejména o soubor technických, teoretických. ce l kově

367 J. K.: Učňové v naší továrně AVIA II. Ventil č . 8. 1947. s. 6.

368 Mladi odborář i RO H. Ventil č. 5. 1947. s. 7.

369 -vo k-: První zá jezd Závod ní komise mládeže. Ventil č . 7. 1947. s. 3.

370 Viz též Ve ntil 14-1 6/1947

371 HYHLíK. F.: Dopis uč ňům . Ve ntil Č . 6, 1948. s. 9.

372 O p uto vní v lajku, Učňovské okénko . Ven til č . 1. 1948. s. 4.

133

d



vzdě lávacích , ve kterých současné učení probíhá373, ale také o zdůrazňování

toho, aby učňové udržovali a rozviieli všechny hodnoty, které jim nové zřízení

při nesl o. 374

VI. 2. 2. 5. 3. Kritika negativních j evů

1946

Kritizová na je úroveň výchovy mládež, resp, její nedostatek. Za tento stav se

dává vina starším a zkušenějším pracovníkům , kteří dohlíží nad pracovním

procesem. Apeluje se na to, aby si tito pracovníci nenechávali své vědomosti

jen pro sebe a aby podali mladým pomocnou ruku, poradili jim, jak mají

postupovat. K mládeži pak směřuje doporučení, aby se do práce zapojila

doopravd y a ne jen tak postáva la kolem.375

Dále se v uč ňovské otázce poukazuje na prob lém alkoholismu, jak na

významný fa ktor ovl ivňující ú roveň pracovní morálky: "Každý jed může býti

v malém množství lék! Nelze proto č i n it i výtky tomu, kdo v nutnosti malou číšku

alkoho lu požije. Nebylo by však omluvitelné toto počínání tehdy, kdyby mladý

učeň chtě l svou vyspělost projeviti na příklad na representačním večírku

vypitím řady číšek kořa lky. Jak směšný by byl takový lidský králík, který podle

přísloví "jak staří cvrlikají, tak mladí zpívají", by se snažil hloupě předstihnouti

své staré vzory ." 376

1947

Kritika se objevuje ze strany vedení výchovy uč ňů a týká se neomluvených

hodin, , udě lování mimořádných dovolených, počtu hodin nemocných a

nedostatečného výdělku na uč ňovské konto v provozních diln óch.v ?

373 Časy se mění. Učňovské okénko . Ventil č . 4, 1948. s. 6.

374 Příklad p ro d ruhé . Ve ntil Č. 6. 1948. obálko 3.

375 Sa: Otevřete oč i . Ve ntil č. ll . s. 4.

376 G. J.: Zprávy z učňovské o llnv. Ventil Č . 13, srpen 1946. s. 4.

377 J IŘ I NSKÝ, G .: Prog ram učňovské výchovy v závodě Mladá Boleslav pro rok 1947, Mladí odborá ři

ROH.

Ventil Č. 3, 1947. s. 7.
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VI. 2.2.5.4. Zájmová činnost

1946

Nejčastějším obsa hem rubriky jsou zprávy o realizaci nebo návštěvě

umě leckých akcí (např. recitačních pásem, divadelních představení.

konce rtů atd .), o sportovních soutěžíc h (např . fotbalová a hokejová utkání.

atletické závody apod .), návštěvy jiných závodů , brigády, výlety atd .378

1947

Do zprávo zájmové č i n nosti patří např . promítání filmů , hudební vystoupení

učňů, pódiová vystoupení. zájezdy č i různé sportovní akce.379

1948

V roce 1948 sem patří zejména výzvy učňovské samosprávy směrem

k mladým, a by se zapojili do celoroční soutěže tvořivosti mládeže: "Chlapci a

děvčata ze závodů , až odejdete od svých stroj ů , ponků a psacích stolů , až

ukončíte každodenní práci a sejdete se ve své kl ubovně, pustte se schutí do

toho! Zpívejte, recitujte, tan cujte a hrajte ve zdravých mládežnic kých

kolektivech! Jsou jich stovky - bud e jich přes tisíc v Soutěži tvořivosti mládeže.

Zapojte se ta ké mezi ně! Čekáme no VáS!"38D

VI. 2. 2. 6. Ženy

1945

V prvním poválečném roce je nejpodstatněj ším rysem ženského tématu

mzdové zrovnoprávnění žen, které bylo v závodě MI. Boleslav zavedeno

prostřed nictvím interní vyhlášky č . 54.381 Otázku zrovnoprávnění ve Ventilu

1945 zaznamenáváme, ale jen jako dva ojed in ělé hlasy čtenářů . Žádný

seriózní text na toto téma publikován není. Jeden hlas zaznívá ze strany mužů :

378 Viz též Zpróvy z učňovské d ílny. Ventil 7 a 8/květen, 1 2/červenec o 6/l istopad 1946.

379 Viz též Ve ntil 5, 8. 9, 15, 16, 1947.

380 ROH odborářské zp ravod ajství. Učriovská samospráva AZNP, závod MI. Boleslav . Vent il Č . 3, 1948. s.

5.

381Ch: Zrovnopróvnění žen. Závod ní rada hlósí. Ventil Č. 3, 1945. s. 2,
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-
"Bylo by dobře věd ět, zdali zrovnoprávnění žen bude mít za následek i stejná

práva pro ně - na příklad pla cení a limentů . "382 Druhý přichází od žen: . Nós

ženy by zase zajímalo, zda budou mít nárok i na příděl cigaret?"383

1946

Do roku 1946 vstupuje na stránky Ventilu nová socialistická žena, oproš ěná

od kapita list ického jha, jež si ženu ve výrobě vynucoval o postupně ji jen

zbídačova l. Vzorem současné československé ženy musí být sovětská žena,

která "p racuje po boku muže stejně v továrně a no kolchoze jako ve

vědecké laboratoři nebo ve veřejné o státní správě . .,.je zaj ištěna jako

manželka, protože v zemi social ismu nemůže nikdo hospodářsky zava zovat

druhého, tedy ani manžel manželku nebo naopak. Je též zaj ištěna jako

matka všestrannými úlevami." 384 Tolik sovětský vzor. Rea lito byla samozřejmě

troc hu jiná

Od počátku roku 1946 získávají ženy ve struktuře Ventilu svou rubriku

snázvem Ženská hlídka . Již v prvním příspěvku přeoesřo i í že ji budou využívat

především k tomu, aby hovořily o své práci: "Doly jsme si za úkol. že do voleb

odpracujem e dobrovolně 1000 hodin odpoledne ve svém volném čase na

výstavbě naší letec ky poškozené továrny ....Není mezi námi rozdílu jestli tato

žena pracuje u stroje, č i ta zde je v kanceláři, nebo tamto nosísvačinu a tato

uklízí. I ženy z kantiny pochopily význam této svépomocné akce a zařad ily se

mezi nás. .., aby se u nás rozběhla výrobo jako před válkou, aby náš

zná rodněný podnik stál na prvním místě v celé naší repub lice!"385 Přitom

nezapomínají. že jsou také hospodyně o matky a že pro ně práce nekončí

tím, že op ustí brány závodu : "Je to potěši te lný úkaz, že ženy, které jsou již od 5

hodin ráno na nohou, odpracují v továrně 8 hodin , potom ještě asi 4 hodiny

no řepě . Při tom obsta rají nákup pro domácnost, uklidí. uvaří, posproví co je

382 Hlasy čtenářů, Ventil č. 3. 1945.

383 Hlasy č tenářů . Ve ntil Č , 4. 1945,

384 v, J,: K sjezd u Ná rodní fronty žen, Ventil Č , 7. prosinec 1946, s. 2.

385 ZS: Ženská hlíd ka , Ventil Č , 7. květen 1946, s, 4,
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zopotřebí. vyperou si prádlo o při tom ještě vychovají několik dětí. které chodí

č i sté a v pořádku . " 386

I v budovate lském procestu vnímají ženy svou roli tok. že jejich povinností není

jen udě lat si svo u prác i na 100 %, rt ale jít dál dobrým příkladem všem, kteří

nemají ještě te n správný poměr k práci o schází jim pracovní morálka o ty

přesvědčovat o nutnosti vysokého výkonu."387

Další výzvou pro ženy je přesvědč it ostatní ženy, které se ještě proc:

vyhýbají, nastoupit do pracovního procesu. Dnes se přeci není čeho bát,

žena má plné zastání. v závodě je k dispozici i sociální pra covni ce.

zrovnop rávněn í žen a mužů zaručuje stejné platové podmínky za stejnou

prác i a próce samotná např . v mechanické dDně je naprosto bezpečná.

pokud budete dodržovat pracovní předpisy. chce to jen nosit šátky na

hlavác h: rr Ono je to některé z vás proti mysli choditi jako bábo, když máte

pěkně upravenou hlavi čku ... ale když se vám lokýnky či ru l i č ky namotají na

hříde l nebo řemenici nebo no nástroj. nad kterým jste skloněny, to už čekejte

úplné skalpování! "388

Ženy pracují v závodě také jako odborářky . V této pozici apelují

především na ostatní ženy, aby se také zapojily do odborů o aktivně se

zúčastňova ly členských schůzí. protože tom se rozhoduje o tom. jaké

posta vení ženy budou v závodě , ale i ve společnost i mít. Jde hlavně o to, aby

bylo více žen na zodpovědných místech, aby mohly spolupůsobit

v závodníc h radách. odborových skupinách i v podnikových radách a

v jiných institucích.389

A c o ženy ve společnosti tíží? Mezi největší dlouhodobý požadavek žen

prac ujícíc h v mladoboleslavském závodě patří zřízení samostatného

porodnic kého a gynekologického ústavu: rt Volá se po populaci. chceme mít

zdravé ženy a děti a jsme odkázány no pár lůžek v nemocnici o v útulku pro

rodič ky . A přijde- Ii těžší případ, jezdí ženy z Mladoboleslavsko k lékařům až do

386 ZS: Ženská h lídko . Ve ntil Č . 8, květen 1946. s. 2.

387 ZS: Ženská hlíd ko . Ve ntil Č. 13, srpen 1946. s. 3.

388 ZS: Ženská h líd ko . Ventil Č. 2, záři 1946. s. 2-3.

389 Vh : Ženy odborá řky . Ve ntil Č . 1, září 1946. s. 2.
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Prahy. A př i tom máme přímo v Mladé Boleslavi. Na spravedlnosti. porodnické

sanato rium vzorně vybavené moderními vymoženostmi. které je už rok

prázdné !"

Následuje bytová otázka: ..Je nás v továrně ještě mnoho, které

nebyd líme bud vůbec a nebo máme vlhké suterénní byty, kde nám na

podzim onemocní děti a do léta jsou nemocné. ...Pevně věříme a doufáme.

že pracující člověk bude dnes mít také právo na hygienický byt skoupelnou a

plynem. aby mohl. až přijde z továrny, se vykoupat."390

Ženy si dále stěžují na to. že po pracovní době již není k sehnání

v obchodech zboží. které potřebuj í. protože se všechno prodá během

dopoled ne . A to přes to že mají jako zaměstnané ženy k dispozici leg itimaci o

krajské odborové rady opravňující k přednostnímu nákupu . Ženy věří, že po

sp lněn í dvouletky, už se stěmito problémy nebudou muset potýkat."391

1947

V roce 1947 nastává postupný odliv ženského tématu ze stránek Ventilu.

V pracovní oblasti se angažují zejména odborářky. které apelují na to, aby se

dvouletého budovatelského plánu zúčastn i lo po boku mužů co nejvíce žen.

Povzbuzují ženy k tomu. aby se zúčastn i ly soutěže o zlepšovací návrhy.

Odbory neustá le tlačí na to. aby do jejich řad vstoupilo více žen, umí

naslouchat ženským požadavkům, a proto pro ženy při p ravuj í nej různěj ší

kva l i f i kač n í kursy, sl ibují. že se budou zasazovat o řešení bytové otázky, o

zřízen í jeslí pro děti zaměstnaných žen, prádelny a správkárny prádla atd.392

Toto všechno jsou nejpalčivější problémy žen té doby.393

Rubrika Ženská hlídka se v tom to roce objevuje pouze dvakrát z toho ta prvn í

pojed nává o zájezdu žen do Terezína: .. Prohlídka pevnosti pro nás, které jsme

přečkoly sedmiletou porobu. byla dojemná a tak drásající, že jsme si živě

uvědomily. jak nutná je jednota všech pracujících, abychom nikdy

390 ZS: Ženská hl íd ka . Ve ntil č. 12. č ervenec 1946. s. 3.

391 Závod se stará o své zaměstnankyně. Ven til Č. 6. listopad 1946. s. 3.

392 Schůze ko mi se žen. Zp rávy ROH Mladá Boleslav . Vent il č . 2. 1947. s. 3.

393 Sig : Péče o p rac ující ženy a jejich rodiny. Ventil Č . 2. 1947. s. 2.
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nedopustily opaková ní tohoto strašného období.", poté v ní k ženám

promlouvá č lenka závodní rady pro ženskou otázky Marie Chladová: "My,

pracující ženy, musíme dokázat že pro náš národ . samy pro sebe, umíme a

budeme lépe pra covat, než pro ty. kteří byli námi jednou provždy umlčeni." 394

Ve druhé ženské hlídce chvá lízávodní komisežen ženský kolektiv šroubá rny za

to. že dokázal u spořádat sbírku na svatební dar pro svou slovenskou kolegyni.

která se bude vdávat, což je zde podáno jako důkaz o tom. jak se pra cuje

v "krásném společenství pod ROH. které mezi námi odbouralo všechny rozoúv

a dává ná m záruku spokojené práce" .395

1948

V roc e 1948 není ženské téma na stránkách Ventilu zastoupeno ani jednou.

VI. 2. 2. 7. Kultura a sport

1945

V roce 1945 se na stránkách Ventilu nejprve dočítáme. jak byl sport

organizován za vá lky: "Aby se českému dělníku ukradl poslední zbytek

volného času , byl vládním nařízením nadiktován závodní sport. U nás nesloužil

nikdy k podpoře dě l nictva , byl jen poživačným soustem ješitnosti a samolibosti

proslulých soc iálních výtečníků Kolbo. Penco a jiných . Němci se snažili vždy

jen tříštit jednotu našeho sportu. .,.Sportovci všech odborů byli nuceni

účastn it i se všech podniků závodním sportem pořádaných . Zvláště pak

footballisté byli nuceni sehrát za týden i několik zápasů. čímž úroveň a

morá lka nijak nezískala, Za to byli podarováváni potravinami a cigaretami

nakradenými našim děln íkům v závodní kuchyni."396

A tak tomu nemůže v l idově-demok ra t ické republice být : "Tovární

tělovýchova musí být zábavou i rekreací. která by čelila jednostranným

pohybům při denním zaměstnán í. př i spíva la by ke zvýšení pracovní výkonnosti

394 Ženská hlídka . Ve ntil Č , 9, 1947. s. 2.

395 ZS: Ženská hlídka. Ve ntil Č . 14, 1947. s. 2.

396 Bý: Spo rt za vá lky . Ve ntil č . 1. 1945, s. 2,
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o utužova la by radostnou soudružnost. Tovární sport musí být očištěn od všech

mocenskýc h vlivů , rnó-f správně o úspěšně plnit své tělovýchovné úkoly.

Nesmí být jenom pro několik jednotlivců , nýbrž se musí snažit, aby dal

příležitost k uplatnění všem pracujícím v továrně. Vyzýváme proto všechny

sportovce a zájemc e ze všech sportovních odvětví. aby se přihlásili ke

spolupráci a pomohli nám při rozšířen í a zvelebení závodního sportu,

soustředěného nyní v nově založeném SK ŠKODA Mladá Boleslav." 397

Pravidelnou součástí sportovní rubriky byl výsledkový servis nejrůzn ějších

sportovních odvětví. nej častěj i pa k z fotbalových utkání. házené, atlet ických

závodů , dosti hů, kuželek atd " a to na úrovni celorepublikové nejvyšší soutěže,

ale i krajského nebo okresního přeboru . Ve sportovní rubrice se objevovaly

informac e o vznikajících sportovních oddílech či kroužcích (lyžařský,

filatelistic ký).398

1946

Ve druhém roce vydávání je ve Ventilu zastoupeno i oblost kultury. První texty

odkazují zejména na naší velikou a starou kulturu, ze které musíme čerpat

v první řadě : "My se vůbec nemusíme ohlížet na to, co v kultuře vykonaly jiné

národy... Náš Hus, Komenský, Chelč i c ký, Hav l íček, Palacký, Šafařík,

Jungmann, Štúr, Smetana, Dvořák, Aleš, Janáček, Masaryk atd. atd."

N icméně budeme těžit i z nejlepších kulturních zjevů východních a

nebudeme se uzavírat ani před kulturními velikány západními. Pak dochází

k propojení kultury a práce, jelikož no kulturu je potřeba v prvé řadě mít

peníze a ty si vyděláme jen poctivou prací. Poctivou prací roste blahobyt

národa s blahobytem spokojenost a plnější kulturní vyžití všech. Z této

myšlenkové konstrukce vychází i motto doby, formulované autorem textu:

"Jed iným důkazem kulturnosti je usilovná a obětavá práce pro blahobyt

národa ." 399

397 Sport. Ve nt il Č. 3. 1945. s. 2.

398 Viz též Ve nt il Č . 1- 6/1945

399 Petro nius: Kultura . Ventil Č. 7, květen 1946. s. 3.
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Dá le se Ventilu setkáváme snázorem, jak kapitalistický řád umě lce

potlačova l, protože tehdy šlo h lavně o to, zda na to dotyčný má peníze. A

takto bylo podle auto ra ubijeno všedními starostmi o skývu chleba mnoho

destíte k talentů , což v nové repu blice nedopustíme ,'~OO

Součástí kulturní tém ati ky jsou r ůzné výzvy k odpracování dobročinných směn

na podporu např . divadelního spolku, dále jsou zde pozvánky na nejrůznější

kulturní akc e a recenze knih.

Ve sportovní oblasti probíhá boj mezi stoupenci jednotné tělovýchovy

podle sovětského vzoru se zastánci našich tělovýchovných tradic.

Tělovýchovo se v závodech buduje pod le směrnic ÚRO, Zdůrazňuje se

dů leži tý význam tělovýchovy pro zdraví pracujících. a hlavně pracující

mládeže. A nesmí se hledět ani na fina nční stránku věci. protože takto

investované peníze se podniku vrátí v podobě většího výkonu a kva litněj ší

práce: "Sportovec provádějící správně tě lesnou výchovu pracuje snadněj i,

veseleji a lépe. " 401 Dalším silným apelem je. abychom v budování jednotné

tě lovýchovy následovali Sovětský svaz. kde "v rekordním čase v roce 1945 od

května do srpna vytvořil i tak mohutné dno, vypracované a provedené do

nejmenších podrobností. Sovětští sportovci nám ukazují naprosto nové směry

v tě lesné výchově. svojí přesností a svými výkony udivují celý svět a umísfují se

na před ních pozicích ,"4 02

Z druhé tábora - od zastánců české tradice - se v reakci mohutně

ozývá, že hledat nové formy, které by paralyzovaly škodlivé účinky denní

práce. nemusíme, nebof je známe zTyršovy tělovýchovné soustavy. Vysokých

počátečních fi nančních nákladů také není třeba, stač í využít toho. co tu už

je, Od sovětského svozu není potřebo vše otrocky přebírat. protože i tam je

mnoho věcí nedoděla ných o je třeba mít no paměti. že Sovětský svaz od

carského Ruska v této věc i nepřebíra l nic. kdežto u nás tradice je. K výkonům

sovětských sportovců lze jen pogratulovat. ale snimi se měři t nemůžeme ,

400 P-us: Kultu ro . Ventil č . 8. květen 1946. s. 4.

401 ŠTĚ PÁNEK. Frant išek : Podniková tě lovýchovo - zdraví pracujícíc h. Ventil č . 7. květen 1946. s. 4.

402 ŠTĚ PÁNE K. Fra ntišek: Podniková tělovýchovo - zdraví p racujícíc h. Ven til Č . 7. květen 1946. s. 4,

1..+ 1

..

nt



vždyf naše líheň představuje osm, patnáct nebo 20 milionů lidí a sovětská asi

180 mi l io nů zdravých příslušníků velikého národa.403

N icméně vše nasvědčuje tomu , že odborová tělovýchova pod vedením ÚRO

a za účasti státu a obcí musí zvítězit . Nemůže se stát, aby byla odkázána jen

na dary a č lenské příspěvky , 404 . Nesrní se stá ti, aby sportovní podnikání bylo

výsadou několika šfast l ivců , kteří na to mají. To by nebylo socialistické

demokratické smýšlení," uzavírá téma zástupce pracujících405,

1947

V roce 1947 se Venti l kultuře příllš nevěnuje . Téměr pravidelná rubrika Kultura

obsahuje zejména recenze nových knih.406 Poté se nám nabízí už jen dva

teoretic ké pohledy na kultury, Jeden pochází z pera odborů, které poukazují

na to , že budou důrazně "bojovat proti všem snahám, které by chtě ly kulturní

otázky a problémy oddělovat od celkové naší prob lematiky hospodářské a

sociá lní. Úspěšný kulturní rozvoj může být zajištěn jen při splnění nezbytných

materiálních předpoklad ů, a tak, jako pro uskutečnění všech našich kulturních

ú ko l ů potřebujeme hospodářskou prosperitu naší znárodněné i soukromé

výroby, tak i pro zvýšení výrobnosti a pro zlepšení pracovní výkonnosti

potřebujeme vyšší úroveň kulturnía ideovou všech budovatelů republiky,"407

Druhý pohled poch ází ze závodního dramatického odboru. Autor

č lánku vyjadřuje úzké sepjetí ku ltury a politiky, říká, že obě tyto složky

nemohou bez sebe žít, aniž by se vzájemně doplňovaly . Možná proto autor

zd ů razňuj e, "že je nutno dáti ve dvouletém budovatelském plánu našemu lidu

těch největších kulturních hodnot. abychom dohonili to, co bylo na našem

národě napácháno v dobách nesvobody". A při tom kulturním poznávání

403 Gč : o podnikové tě lovýchově . Ventil Č . 8. květen 1946. s. 2.

404 ŠEK. Fr. : Ještě k odborové tělovýchově . Ventil Č . 9. květen 1946. s. 3.

405 Šr: Několik úvah pracujícího č lověka . Vent il č . 2. září 1946. obálko 3.

406 Viz též Ve nt il Č . 1. 3, 7- 16. 1947.

407 Kultu ro . Ventil c. 2. 1947. obálko 3,
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má člověk, jak čerpa t ze studnice starých básníků, tak neopomijet moderní

auto ry, kteří "si vzali za úkol vytvářet nového člověka" .408

Sportovní dění se víceméně omezuje na souhrnné zprávy o činnosti

jednotlivých odborů závodního klubu, závodu MI. Boleslav. Ty jsou

publikovány dvě , jedna přináší výsledky za rok 1946, druhá pak za II. čtvrtletí

roku 1947. V rámci závodního klubu fungují následující odbory: tennisový,

alpinistic ký, turistický, plachtařský a mode lářský , kuželkářský, cyklistický,

kopaná, lyžařský , turistický, odbiíen ó. lehká atletika a filatelie.409

Dále se ve Ventilu objevují zprávy o vítězstvích vozů Škoda v různých

domácích i zah ranič ních automobilových soutéžich .s'P

1948

V roce 1948 získává kulturní rubrika pod názvem " Čtení o kultuře" své pevné

místo ve Venti lu, Rubrika pod vedením Jaroslava Šedy, podnikového

kulturního referenta, dostává jasný koncept - má své teoretické pojednání na

vybrané ku lturně-společensko-h istori cké téma a profil vybrané významné

osobnosti.

Jednotli vá témata teoretických pojednání si v následujícím textu dovolím

vyjmenovat případně doplnit vystihujícím citátem:

• připomen utí dů ležitých mezníků české historie končících osmičkou - ,

"Vstupujeme do

roku, kdy řada významn ých jubileí bude před celý vzdělaným světem

manifestovat naší slavnou historickou tradici. náš velký kulturní přínos do dějin

evropské c ivilisace, naši odvěkou pokrokovost vášnivou vůli po svobodě

individuální i národní, příkladnou touhu po míru a sociá lní spravedlnosti. krátce

řadu mra vních hodnot jimiž se napájel život národa, tak těžce zkoušeného

408 RŮŽiČKA. J,: Závodní klub - dramatic ký odbo r - do dvouletého budovatelského plánu , Ventil Č . 3.

1947.

s. 3.

409 Viz též Ven til č. 7 a ll , 1947. s. 8 a 4.

410 Viz též Ven til č . I I a 15. s. 5 a 2.
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v srdci Evropy . Vzpomínáme let 1348. 1448. 1548, 1648. 1748 a 1848, vesměs

závažných mezníků v naší stoleté historii."

• 600 let Univerzity Karlovy - "Nic nemůže tok ukazovat velikost jejího dno než

skutečnost.

že jejím nejslavn ějším rektorem byl Mistr Jan Hus, že se postavilo do čelo

husitské revoluce. že vychovalo národu vůdčí duchy Jednoty bratrské. že

nezrodi lo v době protihabsburského povstání. že si dovedlo vybojovat v 19.

století právo no život a že jejím největším profesorem byl president

Osvobodite l T. G. Masaryk."

• projekt ministerstva informací Národní obrazárna, který prostřednictvím

velkýc h

barevnýc h reprodukcí po pularizuje mistrovská výtvarná dna našich umělců

zesnulýc h i žijících dva příspěvky o kultuře bydlení ("Snad se zdá absurdní

myslet v době nevyřešené bytové kalamity no kulturu bydlení. ale v tom je

právě faustovská zvídavost č lověka, že myslí dopředu . plánuje o sžívá se

pomalu s pokrokovou novostí. "):

- americ ký typ nové skládací kuchyně

- jak bydlí soc ialisto - "Zařízení jeho bytu je jednoduché, praktické a vkusné .

Dokona lost bydlení je mu stej ně samozřejmá jako hygieno, Socialista ví. že

dobře a krásně zařízený byt není výsadou bohatých. Nevadí. že prozatím

takový byt nemá o ani mít nemůže . Socialista pracuje a přemýš l í; zařídí si svůj

byt tak, aby byl obrazem jeho pokrokových myšlenek, Vyhází všechno

zbyteč né . všechno přehnaně vyumě lkované a bude volit střídmé tvory. jasné

bONYa č i stý materiál. "

• ma sová píseň - "Masová píseň je píseň politická. Tím je řečeno, že musí být

při její

reprodukci n ějak patrno její ideové zaměření. dnes kupř . socialistické."

• kniha v li dově-demokratic ké společnosti - "Kniha je stále snámi, pomáhá

nám a vede nás.

[-lol

«



Teď už jen dobrá kniha. pravdivá a umělecky čistá . Pochopili jsme. že právě

literatura se stane nejmohutněj ším nástrojem k uvědomování mas. Pochopili

jsme. že dát pracujícím do rukou dobré knihy, znamená svítit jim na cestu."411

Mezi profily významných osobností. které byly opublikovány ve Ventilu 1948

patří Jan Ám os Komenský, Josef Václav Sládek. Vladislav Vančura . Petr

Bezruč . Mari e Majerová. Puškin a Gorkij,412

I v tomto roce pokračuje rubrika s recenzemi nových knih. nově pod

označením "Řekni mi. co čteš !" a novinkou jsou krátké zprávy ze světa filmu.

Sportovní zpravodajství v tomto roce také zakotvilo o poznání více na

stránkác h časopisu Ventil než v letech předchozích , a to i přesto, že se ve

čtvrtém čísle objevil následující názor čtenáře: Nově redigovaný časop i s

Ventil je hodnotný. ale postrádám jakékoliv zprávy ze sportovního života. Že

by bojkot t iskových referentů? Nebo snad nejsou v tom mnohatisícovém

podniku sportovně založení lidé?" Čtenář měl možná na mysli výsledkový

servis s krátkými textovými anotacemi. které opravdu v tomto ročníku ze

sportovní rubriky vymizely. Sportovní tématika je tentokrát zpracovávana více

l iterárně. jsou zde fejetony a ve většin ě reportáže. Tak v prvním čísle je sloupek

o tom. ja k se stá t dobrým lyžařem. Ve čtvrtém čísle téměř celostránková

reportáž o I. l yžařských závodech učňů . následuje reportáž o automobilových

závodec h, V pátém čísle rovněž reportáž o automobilové soutěži

v Jeseníkách, kde slavily vozy škoda 110l vítězství. Šesté čís lo zase podává

obraz o soutěži kuželkářů. o závodu řízených mode lů letadel. Dvojčíslo 7-8 se

věnuje č i n nosti Aeroklubu leteckých a automobilových závodů a přináší

reportáž o sportovním zájezdu nejlepšího jugoslávského odborářského

fotba lového týmu Radničky Kragujevac v Ceskoslovensku .s"

41 1 Viz též Čten í o ku ltu ře , Ve ntil Č , 1. 3. 4. 5. 7-8. 9. 10-11. 1948,

412 Viz též Čtení o ku ltu ře , Ve ntil Č , 2. 3. 4. 5. 7-8 . 1948,

413Viz též Sport, Ve ntil Č , 1. 4. 5. 6, 7-8. 1948,
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VII. ZÁVĚR

Před ložená práce je zaměřena jako sonda do specifického druhu tištěného

média vycházejícího v období 1945 - 1948. Typ závodního časopisu.

reprezentovaný titulem Ventil. předurčova l hlavní redakční cf - komunikaci

sjasně vymezeným a profesně ohraničeným publikem. Proto i obsahové

zaměřen í vyplývalo z tohoto komunikačního směru a provedená obsahová

analýza to potvrdila. Její výsledek - tematický rejstřík založený na rozsáhlém

přeh ledu příkladů - lze shrnout do následujících i n terp retačních tezí.

1. V naprosté většin ě se obsah časopisu týkal dění v Československu a

především v samotném závodě a v přís l u šném průmyslovém odvětví.

2. Lze zřetel ně rozlišit hlavní tematické preference: vnitřní organizace závodu

a obecná témata z dění v Československu . která jsou však v bezprostředním

vztahu k dění v závodu . Zde je někdy obtížné rozlišit hranici mezi obecností 

přesahem na lokální závodní problematiku a úzkým vztahem k realitě

"závodního " komunikačního prostředí.

3. Témata vymezující okruhy komunikace o vnitřní organizaci závodu zahrnují

složky věcných informa cí nutných k orientaci pracovníků v dynamické době

adaptace závodu po okupaci a normotvorně laděná sdělení související

sobecnou atmosférou v Československu podmíněnou politickou orientací na

radikální soc iální změnu .

4. Témata vymezující okruhy komunikace o obecnějších kontextech jsou ve

své většině normotvorn á a věcné informace a sdě lení podřizují této funkci.

Zuvedenýc h tezí je možné abstrahovat podstatu výsledku provedené sondy

do druhu závodních časopisů, Je jím zjiště ní. že hlavní komunikační funkce

zkoumaného časopisu spočívala v integraci uzavřené sociálně profesní

skupiny a v jejím řízení směrem k jednotnému postoji k praktické i ideové

organizac i profesního prostředí.
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